
Sivu 1 / 2 
 

HIRVENSALMEN KUNTA    MUISTIO  
NUORISONEUVOSTO     
 

3.11.2017 

 

 

NUORISONEUVOSTON KOKOUS NUOKULLA HALLOWEEN-JUHLIEN 

YHTEYDESSÄ 

 

Aika, paikka, läsnä 3.11.2017 klo 17.00-17.38 Hirvensalmen nuorisotalo ”Nuokku” 

Nuoria paikalla 10, puheenjohtaja ja Hirvensalmen kunnasta nuoriso-

ohjaaja Anniina Lång, etsivä nuorisotyöntekijä Anniina Lang (muistion 

laatija) ja työnsuunnittelija Jari Marttinen.  

  

Nuorisoneuvoston asiat  

Hyppylauta Puheenjohtaja tiedusteli aiemmin esitetyn laiturin hyppylaudan 

tilannetta. Jari Marttinen kertoi hyppylaudan olevan turvallisuusriski ja 

näin ollen sitä ei voida toteuttaa. Hyppylaudan käytön turvallisuuden 

varmistamiseksi olisi pystyttävä päivittäin tarkistamaan turvallisuus mm. 

laiturilta heitettyjen esineiden varalta.  

Puheenjohtaja Nykyisen puheenjohtajan on todettu olevan yli 19 -vuotias. 

Puheenjohtajan toiminta-aika kausittainen, eli uusi puheenjohtaja 

valitaan keväisin. Puheenjohtajan toimintakausi on yksi toimintakausi ja 

valittavan puheenjohtajan oltava toimintakauden alkaessa alle 19-

vuotias.  

Nuokun ehostaminen Nuorten keskuudesta on useaan otteeseen noussut nuorisotalon 

ehostaminen/uudistaminen/sisustaminen. Nuokku on nuorten yhteinen 

olohuone ja sen halutaan olevan viihtyisä. Ideoina pintojen maalaaminen 

ja luopuminen laitosmaisesta ilmeestä keräsi kannatusta. Ehdotettiin 

pirteämpiä värejä, kuten pinkkiä. Toivottiin, että saataisiin energistä 

ilmettä ja lisää tägejä seinille.  

Vanhan biljardipöydän kohtaloa pohdittiin ja todettiin sen olevan vähällä 

käytöllä ja väärässä paikassa. Pingispöytä tahdotaan takaisin vanhalle 

paikalleen ikkunahuoneeseen. Uudet pingismailat tulee hankkia. 

Muutenkin nuoret saavat ideoida itse yhteistyöllä mitä missäkin 

huoneessa on ja miten tilaan saadaan uutta ilmettä. Pienin kustannuksin 

toimitaan ja todettiin että vanhaa voi tuunata. Tämä on yhteinen hauska 

projekti. 
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Sählyturnaus Nuokkujen välinen sählyturnaus on ollut useaan otteeseen työn alla ja 

nyt se on tarkoitus pitää mahdollisimman pian. Heti vuoden alussa 

päätettiin pitää. Puheenjohtaja toimii tässä joukkueen kasaamisessa ja 

yhteyshenkilönä. Koolle kutsutaan kaikki lähialueen nuokut.  

Muut asiat Elokuvailtaa kunnantalolla toivottiin ja sovittiin, että nyt marraskuussa 

nuorisotalolla kerätään lappuun elokuvaehdotuksia ja joulukuun alussa 

pidetään elokuvailta.  

 Maksutonta nuorten omaa kuntosalivuoroa toivottiin uusitulle kunnan 

kuntosalille. Asiaa selvitetään.     

Kunnan kesätyöt Jari Marttinen kertoi nuorten (n. 15- 18-vuotiaiden koululaisten) 

kesätyön 2018 hausta maaliskuussa ja kannusti nuoria rohkeasti 

hakemaan mukaan. Kesällä 2017 Hirvensalmen kunta työllisti nuorten 

kesätyössä 32 henkilöä (kaikki hakijat). Yleisesti kesätyönhaku alkaa 

tammi-helmikuussa, joten vuoden vaihteen jälkeen hyvä olla hereillä 

muidenkin kesätyöpaikkojen suhteen.  

 

Jari Marttinen kertoi vuoden 2017 kohdeavustuksien olevan haussa ja 

toivoi nuorilta aktiivista yhteistyötä paikallisten yhdistyksien kanssa 

toiminnan/tapahtumien toteuttamisessa. Lisätietoja avustuksista löytyy 

Hirvensalmen kunnan kotisivuilta. 

 

 

   


