
NUORISOVALTUUSTON KOKOUS    6/2021 

     pöytäkirja 

26.11.2021 kello 18.20-19.20 

paikka: Nuorisotalolla 

Läsnä 

Vilma Hurskainen, puheenjohtaja 

Sinna Ahonen 

Maria Hupli 

Eerica Härkönen 

Jussi Kaarre 

Siiri Martikainen 

Lukas Rantala 

Siiri Tarhonen 

Maija Tuovinen 

Virpi Tuovinen, sihteeri 

 

Poissa Aino Asikainen, Saku Toikkanen 

 

37 § KOKOUKSEN AVAUS 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

38 § KOKOUKSEN LAILLISUUSUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 

TOTEAMINEN 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous on päätösvaltainen, 

mikäli vähintään puolet jäsenistä on paikalla. 

Päätös: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

39 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa voivat toimia myös 

ääntenlaskijoina. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lukas Rantala ja Eerica Härkönen. 



40 § NUORISOVALTUUSTON JÄSENET TOIMIKAUDELLE 1.1.-31.12.2022 

  Puumalan nuorisovaltuuston toimikausi on yhden vuoden mittainen. Jäseneksi 

vuodelle 2022 voivat ilmoittautua Puumalassa kirjoilla olevat tai koulua käyvät 

nuoret (synt. 2008-2003). Nuorisovaltuuston jäsen sitoutuu vapaaehtoisesti 

osallistumaan vuoden ajan nuorisovaltuuston toimintaan ja käymään 

kokouksissa: ”Haluan ja aion toimia Puumalan nuorison hyväksi ja osallistua 

aktiivisesti erilaisiin nuorison hyvinvointia edistäviin toimiin ja  tehtäviin.” 

 Jäseneksi on voinut ilmoittautua 20.11.2021 asti. 

 Päätösehdotus: 

 Nuorisovaltuuston jäseniksi toimikaudelle 1.1.-31.12.2022 ovat ilmoittautuneet 

Sinna Ahonen, Maria Hupli, Eerica Härkönen, Eeva Luukkonen, Niko 

Luukkonen, Lumi Malinen, Lukas Rantala, Siiri Tarhonen ja Maija Tuovinen. 

 Nuorisovaltuuston merkitsee asian tiedoksi ja pyytää kunnanhallitusta 

vahvistamaan nuorisovaltuuston seuraavan toimikauden jäsenet. 

 Päätös: 

 Nuorisovaltuusto pyytää kunnanhallitusta vahvistamaan vuoden 2022 

nuorisovaltuuston ehdotuksen mukaisesti. 

 

41 § KESÄAUTO TALVIKIERTUE 

Puumalan, Juvan ja Rantasalmen kuntien yhteisen Kesäharrastuksia lapsille  

ja nuorille -hankkeen määrärahoista on jäämässä käyttämättä noin 7500 €. 

Kesäauton ohjausryhmä on kokouksessaan 22.11.2021 suunnitellut 

hankkeelle jatkoa helmi-huhtikuulle 2022. 

 

Kesäauton ohjausryhmään kuuluvat nuorisovaltuuston jäsenet esittelevät 

jatkosuunnitelmat kokouksessa. 

Päätösehdotus: 

Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja antaa oman lausuntonsa. 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto pitää hyvänä ehdotuksena Kesäauton talvikiertuetta ja 

kolmen kunnan yhteisten tapahtumien järjestämistä keväällä 2022 

Hasamäellä ja Sampolan vesiliikuntakeskuksessa. Välinehankintoihin 

nuorisovaltuusto ehdottaa laskumattoja ja lumikenkiä. 

 



43 § NUORISOVALTUUSTON LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA 

SKEITTIRAMPPIEN JA SKEITTIPAIKAN RAKENTAMISEKSI 

 Nuorisovaltuusto valtuutti kokouksessaan 3.9.2021 § 23 nuoriso-ohjaaja Riina 

Hämäläisen perustamaan kaikille nuorille avoimen suunnitteluryhmän, joka 

toimittaa ehdotuksen tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle. 

 Suunnitteluryhmä on saanut ehdotuksensa valmiiksi. Suunnitteluryhmän 

esitys liitteenä.  

 Päätös: 

Nuorisovaltuusto pitää ehdotusta hyvänä ja antaa sen tekniselle lautakunnalle 

ja kunnanhallitukselle edelleen käsiteltäväksi.  

 

44 § ILMOITUSASIAT 

 Nuorisovaltuuston edustajien kertomana tiedot kokouksista 

- kunnanvaltuusto 21.10. ja 15.11.2021 

- hyvinvointilautakunta 18.10. ja 22.11.2021 

- tekninen lautakunta 25.11.2021 

- maakunnallinen nuorisovaltuusto 

- 4H-yhdistys 

- Orvokki 

 Päätös: 

Nuorisovaltuusto keskusteli Puumalan 4H-yhdistys ry:n taloudellisesta 

tilanteesta, koska yhdistys on ilmoittanut lakkauttavansa toimintansa, mikäli 

Puumalan kunta ei jatka yhteistyösopimuksia satamatoiminnan ja 

nuorisotoiminnan osalta. Nuorisovaltuusto näkee Puumalan 4H-yhdistys ry:n 

toiminnan erittäin merkittävänä. Nuorisovaltuusto laati asiasta oman 

kannanoton, joka osoitetaan Puumalan kunnanhallitukselle, 

hyvinvointilautakunnalle, tekniselle lautakunnalle ja Puumalan 

yhtenäiskoululle. 

Nuorisovaltuuston kannanotto liitteenä.  

  

   

45 § NUORISOVALTUUSTON HUOLI PUUMALALAISTEN NUORTEN 

PÄIHTEIDEN KÄYTÖSTÄ JA EPÄASIALLISESTA KÄYTÖKSESTÄ 

 Nuorisovaltuuston jäsenet nostivat puumalalaisten nuorten päihteiden käytön 

ja epäasiallisen käytöksen kokouksessa keskusteluun. Keskustelun tuloksena 



nuorisovaltuusto laati lausunnon, joka toimitetaan Puumala-lehteen 

julkaistavaksi.  

 Nuorisovaltuuston huoli puumalalaistan lasten ja nuorten päihteiden käytöstä 

ja epäasiallisesta käytöksestä 

Puumalan nuorisovaltuusto on huolissaan siitä, että tämä ongelma koskee jo  

alle 15-vuotiaita. Toiselle asteelle opiskelemaan siirtyneiden 

nuorisovaltuustolaisten kokemuksen mukaan nuoren toisen asteen opinnot 

eivät suju, mikäli nuoren oma elämänhallinta ei ole kunnossa. Oma 

elämänhallinta rakennetaan peruskouluikäisenä. Puumalalaisille nuorille 

toisen asteen opinnot tarkoittavat yleensä siirtymistä kouluviikoiksi toiselle 

paikkakunnalle, jolloin on osattava itse huolehtia arjen rytmistä ja rutiineista. 

Myös koulunkäynti ja opiskelujen eteneminen ovat omalla vastuulla. 

Nuorisovaltuusto toivoo kaikkien vanhempien aidosti kiinnostuvan lastensa 

vapaa-ajasta ja käyttäytymisestä niin koulussa kuin vapaa-ajalla.  

 

Nuorisovaltuusto kannustaa vanhempia asettamaan perheessään lapsille ja 

nuorille rajat, joista pidetään yhdessä kiinni. Nuorisovaltuusto muistuttaa, että 

vanhempien on oltava myös tiukkoja, eikä aina voi tehdä niin kuin lapsi tai 

nuori itse haluaa. Nuorisovaltuusto rohkaisee vanhempia myös 

ymmärtämään, että omakin lapsi voi käyttäytyä huonosti, tehdä ilkivaltaa tai 

käyttää päihteitä. Näihin asioihin on kotona heti puututtava. 

 Mikäli nuori käyttäytyy yläkouluikäisenä tai jo nuorempana huonosti ja 

epäasiallisesti, siitä kärsii myös nuoren oma maine ja tämä nuorisovaltuuston 

näkemyksen mukaan vaikuttaa myös kesätöiden saamiseen.   

 

46 § MUUT ASIAT 

 Nuorisovaltuuston kauden toimikauden viimeinen kokous la 18.12. 

 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Vilma Hurskainen päätti kokouksen. 

 

Vilma Hurskainen   Virpi Tuovinen 

puheenjohtaja   sihteeri 

Lukas Rantala   Eerica Härkönen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


