Hirvensalmen kunta

Muistio

Nuorisoneuvosto

7.9.2020

Aika

7.9.2020, klo 16.08 – 17.10

Paikka

Hirvensalmen seuratalo

Läsnä

Sami Luntta (pj), Aatu Roström, Miko Kahilainen
Lisäksi vapaa-ajanohjaaja Taija Utriainen ja Etsivä nuorisotyöntekijä Katri Järvinen

Nuorisoneuvosto asiat

Nuorten kuulumiset korona ajalta.
Kevään aikana korona epidemian aikana etäopiskelu kuormittanut nuoria, niin
Hirvensalmelaisia lukiolaisia kuin myös peruskoululaisia. Isona murheena oli
myös, ettei pystynyt näkemään kevään aikana kavereita, koska ei ollut koulua.
Nuorisotoimen kuulumiset
Nuorisotyöntekijät joutuivat pistämään toiminnot kiinni kevään aikana ja työt
siirtyivät sosiaaliseen mediaan ja etätöihin. Kesällä järjestetty nuorisotoimen
puolesta nuorille ulkoaktiviteetteja vaihtelevalla menestyksellä.
Koulujen alkaessa, toiminnot alkaneet ”normaalisti. Nuokku on auki kolmena
iltana, kävijöitä on ollut 2–10 per ilta. Nuorille on myös omat liikuntasali- ja
kuntosalivuorot. Kirjastolla pidetään myös pienemmille 4–6 luokkalaisille
lautapelikerhoa maanantaisin ja tiistaisin. Nuokku on järjestänyt myös
keilausreissun Mikkeliin, jonne osallistui 11 nuorta.
Vapaa-ajanohjaaja Taija sekä etsivä nuorisotyöntekijä Katri, ovat pääsääntöisesti
tiistai päivät Elomaan koululla. Taija ja Katri ovat pyrkineet olemaan myös
muuten koulun arjessa mukana, kuten esimerkiksi liikuntapäivissä. Taija vetää
myös liikuntakerhoa Lahnaniemen koululla torstaisin 4–6 luokkalaisille.
Nuorten toiveita
-Yönuokku
-Paintball
- Karting ajelu

Elomaan koulun kenttä
Elomaan koulun alapihalle on rakennettu uusi toimintakenttä kesällä 2020.
Kenttä on ollut suosiossa, mutta nuoret olisivat toivoneet ennemmin korjauksia
esimerkiksi jääkiekkokaukaloon tai kentän yhteyteen skeittiparkkia.
Kentälle tulossa vielä vaijeri lasku paikka.
Uusi nuorisoneuvoston puheenjohtaja ja maakunnalliseen nuorisoneuvostoon edustaja
Sami Luntta toimii nuorisoneuvoston 2020 puheenjohtajana. Uusi kokous pidetään
marras / joulukuussa, jossa valitaan 2021 puheenjohtaja.
Nuorisoneuvoton seuraavan kokouksen paikka ja mainonnasta:
Koululle järjestettäisiin esimerkiksi jonkinlainen vaikuttamispäivä, jossa voisi samalla
pitää nuorisoneuvoston kokouksen. Viime keväänä ollut samankaltainen
vaikuttamispäivä koululla, joka todettu onnistuneeksi. Toisena ehdotuksena oli, että
pidetään neuvoston kokous joku iltapäivä perjantai -nuokulla. Pointtina, että kokous
pidettäisiin rennossa paikassa ja huomioiden mahdolliset korona rajoitukset.
Seuraavassa nuorisoneuvoston kokouksessa valittava myös edustaja Esamanuun,
Etelä-Savon maakunnalliseen nuorisovaltuustoon.
Nuorisoneuvoston mainostuksesta ja nuorten aktivoinnista osallistua neuvostoon
voisi kysellä vinkkejä Pertunmaan ja Mäntyharjun neuvostoista, esimerkiksi joku
nuoriso edustaja voisi tulla mainostamaan toimintaa. Samalla voisi kysyä / miettiä
mahdollista yhteistyötä neuvostojen välillä. Sami ollut myös yhteydessä Nuva ry:hyn,
jossa mietitty, olisiko mahdollista yhdistää kokonaan pienten kuntien
nuorisoneuvostot.

Tervaleppäjuhlat 2021
Seuraava tervaleppäjuhlien kokous pidetään 22. 9. Alustavasti Roosin ranta varattu
nuorten käyttöön. Veej` jakajan kautta pystyttäisiin hakemaan avustus rahaa,
avusten valintakriteereinä on nuorten oma aktiivisuus toiminnan järjestämisessä.
Sami Luntta toimii nuorten äänenä tervaleppäjuhlien osalta, joten hänelle voi antaa
ideoita tervaleppäjuhliin liittyen.

Uusi nuorisoneuvoston kokous alustavasti 4.12 klo 15.30 nuokulla. Aiheena uusi puheenjohtaja.

_____________________________

_____________________________

Puheenjohtaja Sami Luntta

Pöytäkirjan laatija Taija Utriainen

