
NUORISOVALTUUSTON KOKOUS    5/2021 

     pöytäkirja 

16.10.2021 kello 10.00 – 10.30 

paikka: Seminaarimatkalla 

Läsnä 

Vilma Hurskainen, puheenjohtaja 

Aino Asikainen, varapuheenjohtaja 

Sinna Ahonen 

Eerica Härkönen 

Jussi Kaarre 

Siiri Martikainen 

Lukas Rantala 

Maija Tuovinen 

Virpi Tuovinen, sihteeri 

 

29 § KOKOUKSEN AVAUS 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Vilma Hurskainen avasi kokouksen 

 

30 § 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. 

 

31 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa voivat toimia myös 

ääntenlaskijoina. 

 

Päätös: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Tuovinen ja Eerica Härkönen 

 

 



32 § 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 

7. lk – 18 v. nuoret. 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.” 

 Päätösehdotus: 

 Nuorisovaltuustolaiset esittelevät nuorisovaltuuston toimintaa Puumalan 

yhtenäiskoululla. Nuorisovaltuuston jäseniltä saa ilmoittautumislomakkeita, 

jotka voi myös palauttaa nuorisovaltuuston jäsenille tai kunnan 

asiointipisteeseen. Ilmoittautumisaika päättyy 20.11.2021. 

 Nuorisovaltuuston johtosäännön mukaisesti jäsenhausta tiedotetaan myös 

Puumala-lehdessä ja Po1ntissa (www.po1nt.fi).  

 Nuorisovaltuuston vuodelle 2022 vahvistaa kunnanhallitus. 

 Päätös: 

Nuorisovaltuuston jäsenhaku kaudelle 1.1.-31.12.2022 on avoinna 20.11.2021 

asti. Asiasta tiedotetaan Po1ntissa (www.po1nt.fi/Puumala), Puumala-

lehdessä sekä Puumalan yhtenäiskoululla 7.-9. luokkalaisille. Jäseneksi 

ilmoittaudutaan kirjallisesti, hakemuksen saa nykyisiltä nuorisovaltuuston 

jäseniltä Puumalan yhtenäiskoululla tai kunnan asiointipisteestä tai 

nuorisotalolla avointen ovien illasta. Näille tahoille voi myös palauttaa 

hakemuksen.   

 

33 § VUODEN 2020 NUORISOPALKINTO (ei julkinen) 

Nuorisovaltuusto on vuosittain jakanut nuorisopalkinnon henkilölle tai 

henkilöille, joka/jotka ovat ansiokkaasti toimineet puumalalaisten nuorten 

hyväksi.  

Päätösehdotus:  

Nuorisovaltuusto päättää palkinnon saajasta sekä annettavasta palkinnosta. 

 Päätös: 

 Ei Julkinen. 

 

 



 

34 § LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN KEHITTÄMINEN PUUMALASSA 

Puumalan kunta on hakenut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnusta. 

Hankkeen mukainen kunnan kehittämisen lapsiystävälliseksi on alkanut 

vuonna 2019 ja koordinaatioryhmässä on ollut mukana myös 

nuorisovaltuuston edustajat. Koordinaatioryhmä on käynyt laajasti läpi 

Puumalan kunnan toimintaa, päätöksenteosta eri palveluihin lasten 

näkökulmasta. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiaita henkilöitä. UNICEFin 

päätös tunnustuksen mahdollisesta myöntämisestä julkaistaan lähiaikoina. 

Lapsiystävällisen kunnan kehittämistyö jatkuu edelleen, tunnustuksen 

mahdollisesta saamisesta riippumatta.  

UNICEF on antanut Puumalan kunnalle palautetta tehdystä työstä: 

Koordinaatiorakenteen osalta UNICEF  

✓ kiittää koordinaatiorakenteen monipuolisuudesta  

✓ kannustaa arvioimaan säännöllisesti koordinaatiorakenteen toimivuutta  

✓ kannustaa varmistamaan edelleen lasten ja nuorten vahvan roolin 

koordinaatioryhmässä ja vahvistamaan sen toteutumista, että lapset ja nuoret 

arvioivat säännöllisesti toimintasuunnitelman toteutumista ja sekä kunnan 

lapsiystävällisyyttä  

✓ kannustaa varmistamaan edelleen riittävät resurssit LYK-työn koordinointiin 

sekä koordinaattoreille, koordinaatioryhmälle että muille tarvittaville tahoille.  

Tulevan Lapsiystävällinen kunta työn osalta UNICEF kannustaa  

✓ jatkamaan edelleen koko kuntaa sitouttavaa LYK-kehittämistyötä. On 

tärkeää, että jatkossakin kehittämistyön tavoitteet linjataan yhteisesti koko 

kuntaa koskien ja yhteistä lapsiystävällisyyden tahtotilaa rakentaen. 

 ✓ kiinnittämään tulevassa toimintasuunnitelman päivittämisessä erityistä 

huomiota tavoitteiden poikkihallinnollisuuteen, rakenteellisiin muutoksiin 

tähtäämiseen sekä kunnianhimon tasoon  

✓ varmistamaan kaikissa toiminnoissa ja päätöksenteossa erityisesti 

haavoittuvassa asemassa olevien lapsen oikeuksien yhdenvertaisen 

toteutumisen.  

✓ ottamaan ensimmäisiä askeleita lapsivaikutusten arviointityössä  

✓ jatkamaan kunnan eri toimialat (muutkin kuin koulun henkilökunta) ja 

päättäjät tavoittavaa lapsen oikeuksien koulutus- ja perehdytystyötä 

 ✓ jatkamaan ja tehostamaan edelleen LYK-kehittämistyön ja -toimenpiteiden 

sekä lapsen oikeuksien viestintää niin lapsille, muille kuntalaisille, kunnan 

viranhaltijoille kuin päättäjillekin. Erityisen tärkeäksi tunnistettiin päättäjien ja 

kuntalaisten ymmärryksen lisääminen siitä, mitä tarkoittaa lapsiystävällinen 

kunta ja että lapsiin panostaminen ei ole miltään muulta väestöryhmältä pois 



 Päätösehdotus: 

Nuorisovaltuusto tutustuu etenkin UNICEFin näkemyksiä tulevan 

Lapsiystävällinen kunta työn osalta ja pohtii, miten nuorisovaltuusto voi omalta 

osaltaan vaikuttaa kehittämistyön jatkumiseen ja lasten osallisuuden 

parantamiseen. 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto toteaa, että jatkossa voidaan useammin perustaa lasten ja 

nuorten aloitteita ja toiveita käsitteleviä työryhmiä. Nuorisovaltuusto toimii 

työryhmien organisoijana ja vie työryhmien esityksiä eteenpäin kunnan 

päätöksentekoon.  

 

35 § ILMOITUSASIAT 

 Nuorisovaltuuston edustajien kertomana tiedot kokouksista 

 - kunnanvaltuusto 

                     

 Nuorisotalon yötalo järjestetään perjantaina 20.10. klo 17-24. 

  

    

36 § MUUT ASIAT 

 Nuorisovaltuuston seuraava kokous on pe 26.11.2021 kello 18.00 

nuorisotalolla.  

 

Puheenjohtaja Vilma Hurskainen päätti kokouksen. 

 

Vilma Hurskainen     Virpi Tuovinen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

Maija Tuovinen   Eerica Härkönen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


