
HIRVENSALMEN KUNTA  MUISTIO 

NUORISONEUVOSTO   3.10.2019 

 

 

Aika 3.10.2019, klo 18.00- 18.50 

Paikka Hirvensalmen nuorisotalo Nuokku 

Läsnä Sami Luntta (pj), Jere Luntta 

 Lisäksi paikalla vapaa-ajanohjaaja Hannu Reinikainen. 

 

Nuorisoneuvoston asiat 

Vapaa-ajanohjaajan Hannu Reinikaisen kuulumiset 

Edellisestä kokouksesta toteutuneita tapahtumia ovat olleet mm. 

pakohuoneretki, tubetuspaja, kesäkauden avajaiset- ja päättäjäiset, sporttileiri, 

Tervaleppäjuhlien nuorten bändi esiintyminen, kiipeilytoiminta, poniajelu ja 

lasten taidepaja, fortdancepaja koulun liikuntapäivän yhteydessä, 

paintballaretki. Nuokulla edelleen kävijöitä 1-10 välillä – kesäaika hiljaista. 

Hannu sekä etsivänuorisotyöntekijä Katri viikoittain vierailevat koululla ja 

yhteistyötä koulun kanssa tiivistetty. Syksyllä mm. tukareiden kanssa 

yhteistyössä tehdään 8.11. nenäpäivä tapahtuma koululla. 

Etelä-Savon nuorten vaikuttajien teema tapaaminen 26.11.2019 Hirvensalmella 

Etelä-Savon nuorten vaikuttajien tapaaminen järjestetään 26.11. 2019 

Hirvensalmella. Tapahtumaan osallistuu noin 15 henkilöä. 

Tapaaminen voidaan järjestää Nuokulla ja tarjota siellä pientä syömistä kahvin 

kera. 

Sami kysyy vierailukohteeksi Satulinnaa ja Hannu kysyy Haukartingin hintoja, 

mikäli vierailijat haluaisivat omakustanne hintaan käydä ajamassa kartingkia. 

Tervaleppäjuhlat 2020 

Tervaleppäyhdistys on kutsunut Samin seuraavaan 19.11.2019 pidettävään 

kokoukseen kertomaan nuorten toiveita.  

Hannu kartoittaa nuorisotoimen mahdollisuuksia osallistua Tervaleppäjuhliin.  

Yhtenä kantavana ideana voisi olla, että lapsilla ja nuorilla olisi selkeä 

tapahtuma-alue Roosin rannassa ja puistossa. 

 

 



Talvitapahtuma 2020 

Hannu kertoi, että alustavia hahmotelmia on järjestää ESLi:n Kylät Liikkeelle 

hankeen kanssa yhteistyössä talviliikuntatapahtuma esim. laskiaisen tienoilla.  

Paikkana toimisi urheilukentän alue.  

Tutustuminen Mikkelin jäähalliin ja Jukurien peliin osallistuminen 

Hannu kertoi, että isommalla porukalla nuorisotoimen puitteissa tämän vuoden 

puolella ei ole mahdollista osallistua, mutta pienen ryhmän kanssa se voisi 

olla mahdollista kyytien osalta. 

Sami ottaa asian esille ES:n nuorten vaikuttajien kokouksessa 14.10., josko 

sen tiimoilta järjestyisi yhteinen Etelä-Savon nuorten pelitapahtumaan 

osallistuminen.  

Ääni- ja läsnäolo-oikeus valtuustoon ja sivistyslautakuntaan 

Hannu on tiedustellut asiaa ja voimassa olevan hallintosäännön puitteissa ei 

ole mahdollista.    

Nuorten vaikuttamisesta yleisesti ottaen keskusteltiin ja päätettiin ehdottaa 

koululle järjestettäväksi ”vaikuttamispäivää”, jossa tuotaisiin esille nuorten 

mahdollisuuksista vaikuttaa esim. nuorisoneuvostossa.  

Kyseisen päivän iltana järjestettäisiin syksyn toinen nuorisoneuvosto, josko 

koulun ”vaikuttamispäivän” kautta saataisiin yläkoululaisia innostettua 

osallistumaan.  

Vierailijaksi kutsuttaisiin sivistyslautakunnan pj Risto Rantalainen.  

Hyppylauta Roosin rantaan 

Nuorisoneuvosto tekee aloitteen hyppylaudasta Roosin rantaan. 

Hannu vie aloitteen eteenpäin. 

Skeitti/pumptrack-parkki 

Nuorisoneuvosto tekee aloitteen skeitti/pumptrack-parkin rakentamisesta. 

Hannu vie aloitteen eteenpäin. 

 

Muistion laati 

 

Hannu Reinikainen 

vapaa-ajanohjaaja  


