
HIRVENSALMEN KUNTA  MUISTIO 

NUORISONEUVOSTO   18.2.2019 

 

 

Aika 18.2.2019, klo 17.00- 18.20 

Paikka Hirvensalmen nuorisotalo Nuokku 

Läsnä Jere Luntta, Sami Luntta, Viivi Mikkola ja Milla Pietiläinen 

Lisäksi paikalla vapaa-ajanohjaaja Hannu Reinikainen, etsivä 

nuorisotyöntekijä Katri Järvinen ja työnsuunnittelija Jari Marttinen. 

 

Nuorisoneuvoston asiat 

Kunnan kesätyöt 

Jari Marttinen kertoi nuorten (n. 15-18-vuotiaat) kesätyön 2019 hausta 

maaliskuussa. Pääsääntöisesti kaikille saadaan järjestettyä kunnalta töitä. 

Puheenjohtajien valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Sami Luntta ja varapuheenjohtajaksi Viivi Mikkola. 

He toimivat myös Etelä-Savon maakunnallisessa nuorten vaikuttajaryhmässä 

Hirvensalmen edustajina. Sami Luntta on varsinainen edustaja ja Viivi Mikkola 

varaedustaja. 

Vapaa-ajanohjaajan Hannu Reinikaisen tiedotettavat asiat 

Hannu kävi tämän hetkiset aukioloajat, joita viilataan hiukan talviloman jälkeen 

kävijämäärien mukaan. Samalla toivottiin täysi-ikäisille omaa yhtä vuoroa. 

Hannu ja Katri hahmottelevat asiaa eteenpäin. 

Kävijämäärät ovat vaihdelleet 2-15 vuoden alkupuolella. Myös muutama 

kävijätön ilta on mahtunut mukaan.  

Koululle on järjestetty Nuokun ”sivupiste” Nuokkuluola, jota pidetään auki 

oppilaille torstaisin etsivän nuorisotyöntekijän sekä vapaa-ajanohjaajan 

toimesta. Sen aukioloaikaa pidennetään talviloman jälkeen. 

Yönuokkua ollaan suunnittelemassa lähinnä 6- ja 7-luokkalaisten kanssa. 

Alustava ajankohta olisi maaliskuu. 

Kirjaston kautta olisi mahdollista saada hankerahaa ”tube-pajan” 

järjestämiseksi kevään aikana, mikäli kiinnostusta asiaan ilmenee. 



Paikallisten nuorten ja kesänuorten yhteinen kesätapahtuma 

Keskusteltiin kesätapahtuman järjestämisestä Roosinrannassa. Toivottiin 

sinne jotain esiintyjää. Kunnan osalta resurssit ovat rajalliset, joten mietitään 

muita tahoja yhteistyöhön. Kysytään yrittäjien kiinnostusta asiaan.  

Hannu selvittää alustavasti mahdollisuuksia. 

Hannu toi esille samalla, että Tervaleppäjuhlien yhteyteen hahmotellaan 

lapsille/nuorille jonkinlaista omaa toimintaa.   

Julkinen liikenne ilta-aikaan 

Keskusteluun nousi esille huonot liikenne yhteydet ilta-aikaan. Sovittiin, että 

Sami ottaa asiaa esille maakunnallisessa vaikuttajaryhmässä. 

Nuorten retket 

Ehdotettiin, että nuorisotoimen puitteissa järjestettäisiin elokuva, keilailu, 

pakohuone, laskettelu tai kylpyläretkiä. 

Mietitään ja kartoitetaan mitä retkeä on mahdollista toteuttaa jo nyt kevään 

aikana ja esim. syksyllä voisi olla toinen retki. 

4H-yhdistys 

Keskusteltiin 4H-yhdistyksen puuttumisesta Hirvensalmelta. Mikäli 

kiinnostuneita aikuisia ja nuoria yhdistyksen henkiin herättämisestä löytyy – 

Hannu voi olla mukana auttamassa ko. prosessia.  

Kunta ei kuitenkaan muutoin voi olla aktiivisessa roolissa asiassa. 

Nuorisoneuvoston edustajan läsnäolo sivistyslautakunnassa 

Tehdään aloite nuorisoneuvoston edustajan läsnäolosta 

sivistyslautakunnassa, koska ko. lautakunnassa käsitellään paljon nuoria 

koskevia asioita.  

Hannu vie aloitteen eteenpäin. 

 

 

Muistion laati 

 

Hannu Reinikainen 

vapaa-ajanohjaaja 


