PUUMALAN NUORISOVALTUUSTO

Pöytäkirja

5.10.2018 kello 18.01-18.59
Puumalan nuorisotalo

6/2018

Läsnä:
Martikainen Vilhemiina, varapuheenjohtaja
Asikainen Aino
Hurskainen Vilma
Manninen Elmeri
Martikainen Arttu
Pukarinen Eetu
Tuovinen Virpi, nuorisovaltuuston sihteeri
Poissa: Eerika Kasanen, Keni Lempiäinen

28 §

KOKOUKSEN AVAUS
Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Vilhelmiina Martikainen avasi kokouksen.

29 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

30 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa voivat toimia myös ääntenlaskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elmeri Manninen ja Eetu Pukarinen

31 §

NUORISOVALTUUSTON JÄSENHANKINTA TOIMIKAUDELLE 1.1.-31.12.2019
Puumalan nuorisovaltuuston toimikausi on yhden vuoden mittainen. Jäseneksi vuodelle 2019
voivat ilmoittautua Puumalassa kirjoilla olevat tai koulua käyvät nuoret (synt. 2005-2000).
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.
Nuorisovaltuuston johtosäännön mukaisesti jäsenhausta tiedotetaan myös Puumalalehdessä ja Po1ntissa (www.po1nt.fi)
Päätös:
Puumalan yhtenäiskoululla nuorisovaltuuston toimintaa esittelevät ja jäseneksi
ilmoittautumisesta kertovat Elmeri Manninen, Aino Asikainen ja Vilma Hurskainen.
Mahdollisuudesta ilmoittautua nuorisovaltuuston jäseneksi tiedotetaan myös Po1ntissa ja

Puumala – lehdessä.
Ilmoittautumisaika päättyy 17.11.2018.

32 §

NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄ TOIMINTA SYKSYLLÄ 2018
Nuorisovaltuusto on suunnitellut Yötalon järjestämistä 12.10.2018 ja retkeä
Kaamospuhallukseen Lappeenrantaan 7.12.2018.
Kokouksessa jatketaan näiden valmisteluja.
Päätös:
Yötalo järjestetään 12.10.2018. Nuoret leipovat yhdessä ohjaajien kanssa pizzaa ja tekevät
salaattia. Myöhemmin yöllä tarjotaan myös popcorneja ja karkkeja. Ohjelmaksi
nuorisovaltuustolaiset järjestävät biljarditurnauksen ja tietokilpailun. Yön aikana katsotaan
myös elokuva.
Kaamospuhallus:
Tapahtuman pääesiintyjä ei ole vielä tiedossa, joten nuorisovaltuusto siirsi asian käsittelyn
seuraavaan kokoukseen.

33 §

ILMOITUSASIAT
Työvapaalla ollut etsivä nuorisotyöntekijä Sannamari Markkanen on irtisanoutunut
Puumalan etsivän nuorisotyöntekijän tehtävästä. Etsivän nuorisotyöntekijän vakituinen
työsuhde laitetaan julkisesti haettavaksi loka-marraskuun aikana, kunnanjohtajan
myönnettyä työsuhteen täyttöluvan.
Nuorisovaltuuston seminaarimatka (25 § 7.9.2018) järjestetään 2.11.2018 Lappeenrantaan
tutustumaan Ohjaamoon, kirjastossa järjestettävään nuorisotoimintaan sekä
kiipeilykeskukseen.
Päätös:
Nuorisovaltuusto merkitsi asiat tiedoksi.

34 §

MUUT ASIAT
Seuraava nuorisovaltuuston kokous on 16.11.2018 klo 17.30 nuorisotalolla.
Nuorisovaltuuston seuraavan kokouksen esityslistalla on päätös nuorisopalkinnon
myöntämisestä.

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Vilhelmiina Martikainen päätti kokouksen.

Vilhelmiina Martikainen
puheenjohtaja

Virpi Tuovinen
sihteeri

Eetu Pukarinen
pöytäkirjantarkastaja

Elmeri Manninen
pöytäkirjantarkastaja

