Punkalaitumen Nuorisovaltuusto
TOIMINTAKERTOMUS 2014-2016
Maarit Lankinen

Yleistä
Punkalaitumen Nuorisovaltuusto on kunnan alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään
nimeä Punkalaitumen Nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuuston tehtävä on edistää ja seurata
hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä edistää Punkalaitumen kunnan ja
nuorten välistä yhteistyötä.

Toimihenkilöt
Puheenjohtajana edellisellä toimikaudella on toiminut Linda Lähdeniemi. Varapuheenjohtajana
vuonna 2015 toimi Maarit Lankinen ja vuonna 2016 Markus Nihti. Sihteerinä on toiminut Maarit
Lankinen. Nuorisovaltuuston muut jäsenet ovat olleet Ilpo Kemppi ja Lotta Suolaniemi.

Muut luottamustehtävät
Linda Lähdeniemi on toiminut nuorisovaltuuston edustajana kunnanvaltuustossa ja
sivistyslautakunnassa. Markus Nihti on toiminut kunnanhallituksessa. Maarit Lankinen on toiminut
teknisessä lautakunnassa sekä nuorisovaltuuston varajäsenenä kaikissa toimielimissä, joissa
nuorisovaltuustolla on osallistumisoikeus.

Kokoukset
2014: 27.lokakuuta, 10.marraskuuta, 15.joulukuuta
2015: 4.helmikuuta, 30.maaliskuuta, 18.toukokuuta, 17.elokuuta, 8.syyskuuta, 28.lokakuuta,
24.marrakuuta
2016: 13.tammikuuta, 2.helmikuuta, 11.huhtikuuta, 9.toukokuuta, 30.elokuuta, 27.syyskuuta,
12.lokakuuta, 9.marraskuuta, 24.marrakuuta, 13.joulukuuta
Nuorisovaltuusto on menneellä toimikaudella kokoontunut yhteensä 20 kertaa.

Aikaansaannokset
Uusi toimikausi käynnistettiin 27.10.2014. Puheenjohtajaksi valittiin Linda Lähdeniemi ja
sihteeriksi Maarit Lankinen. Uuden nuorisovaltuuston ensimmäiset toimet olivat kyselyn
teettäminen nuorille liittyen vapaa-ajan aktiviteetteihin sekä lautakuntapaikkojen hankkiminen
nuorisovaltuuston jäsenille. Kyselyssä nuoret toivoivat muun muassa elokuvia, retkiä ja
konsertteja.
Ensimmäinen Kinotourin esittämä kiertävä elokuva esitettiin 8.4.2015. Kinotour on hoitanut
elokuvien esittämisen ja nuorisovaltuusto mainostamisen. Elokuvien kävijämäärät ovat olleet hyviä
ja ne ovat jatkuneet koko toimikauden ajan.

Kesäkuussa Nuorisovaltuusto järjesti retken Helsinki-päivän konserttiin 12.6.2016,josta saimme
hyvää palautetta.
Nuorisovaltuusto järjesti myös iltamia turvapaikanhakijanuorille Nurkkaputkalla, joiden
osallistumismäärät olivat hyvät. Iltamien ohjelmaan kuului muun muassa ruuanlaittoa, pelaamista ja
yhdessäoloa. Nurkkaputkalle järjestettiin myös vuoro alle 16-vuotiaille klo 15.00-17.00
perjantaisin. 25.10.2016 järjestettiin Liikenneturvapäivä yläaste-ja lukioikäisille nuorille.
Nuorisovaltuusto oli myös mukana järjestämässä ohjelmaa muun muassa Veteraanijuhlaan ja
kevätkarkeloihin.
Nuorisovaltuusto oli mukana järjestämässä yhteistyössä Laitumen Pallon kanssa Punkafestkonserttia, jossa esiintyivät Arttu Wiskari, JVG sekä Gravity Waves. Konsertti julkistettiin tiistaina
24.11.2015. Konsertti järjestettiin 12.8.2016.
Nuorisovaltuusto päätti myös muuttaa nuorisovaltuuston hakuprosessia. Henkilön pitää itse asettua
ehdolle täyttämällä kirjallinen hakulomake, joka käydään läpi yhdessä nuorisovaltuuston esittelijän
kanssa. Seuraavaan nuorisovaltuustoon valitaan 3-7 jäsentä. Jos ehdokkaita on yli 7, valitaan kolme
varajäsentä. Esitys toimitettiin kunnanvaltuustolle sivistyslautakunnan kautta. Uudet säännöt
hyväksyttiin 17.10.2016 kunnanvaltuuston kokouksessa.

Lausunnot ja kannanotot
Suomen nuorisovaltuustoja pyydettiin ottamaan kantaa nuorisolain uudistamiseen, jossa nuorisolain
säädöksiä ajantasaistetaan ja muun muassa lain tavoitteisiin tehdään muutoksia. Punkalaitumen
nuorisovaltuusto kannatti nuorisolain uudistamista.
Nuorisovaltuustoa pyydettiin ottamaan kantaa Yhtenäiskoulun rakentamiseen. Nuorisovaltuusto
kannatti kolmatta vaihtoehtoa, jossa yhtenäiskoulua ei perusteta, vaan koulut lisäävät toiminnallista
ja pedagogista yhteistyötä.
Nuorisovaltuustolta pyydettiin myös vapaa-ajanaktiviteettiehdotuksia uudelle Pietarinaukiolle.
Ehdotimme monitoimikenttää ja skeittipuistoa.
Nuorisovaltuusto toimitti Yhteiskoululle kannanoton liittyen nuorten koulupäivän aikana
tapahtuvaan tupakointiin.
Nuorisovaltuusto otti kantaa myös lukuvuoden koulupäiviin.
Vapaa-aikatoimi on pyytänyt nuorisovaltuustolta kannanottoa lapsille ja nuorille suunnattuun
kesätoimintaan ja nuorisotilan kehittämisiin.

Edustukset
Markus Nihti osallistui Pirkanmaan nuorisofoorumiin yhdessä Tiina Mäkirannan kanssa
10.10.2015. Markus osallistui myös Turussa järjestettävään NuVa ry:n liittokokoukseen
30.10.2015. Linda Lähdeniemi, Maarit Lankinen, Markus Nihti ja Ilpo Kemppi osallistuivat
Pirkanmaan nuorisofoorumiin Tampereella 16.4.2016 ja Akaassa 29.10.2016. Lisäksi he
osallistuivat Pirkanmaan piirin työryhmän järjestämään tapahtumaan Tampereella 12.11.2016.

Linda osallistui Helsingissä järjestettyyn Nuorten vaikuttajien huipputapaamiseen 20.5.2016. Maarit
ja Linda osallistuivat Heinolassa järjestettävään viikonlopun kestävään Kesäpäivätkoulutustapahtumaan.

Loppulause
Nuorisovaltuusto kokee kuluneen toimikauden onnistuneena. Toiminnan käynnistämiseen kului
aikaa, sillä edellisen nuorisovaltuuston kokoontumisesta oli kulunut muutama vuosi aikaa.
Ensimmäisenä toimivuonna saimme kuitenkin toiminnan onnistuneesti käyntiin.
Toimittamassamme kyselyssä nuoret toivoivat Punkalaitumelle muun muassa retkiä ja
elokuvaesityksiä. Järjestimme retken Helsinki-päivän konserttiin, josta saimme hyvää palautetta.
Lisäksi saimme hankittua Punkalaitumelle kiertävät elokuvaesitykset, jotka ovat jatkuneet läpi
toimikauden. Elokuvaesitysten katsojamäärät ovat olleet hyviä ja toivomme niiden pysyvän
jatkossakin hyvinä. Katsojia elokuvissa on ollut vähintään 30 ja enintään 90. Myös elokuussa 2016
yhteistyössä Laitumen Pallon kanssa järjestetty Punkafest konsertti oli suuri ponnistus. Yksi tavoite
on myös ollut nuorisovaltuuston tunnetuksi tekeminen nuorten keskuudessa. Olemme perustaneet
Nuorisovaltuustolle muun muassa oman Facebook- sivun ja Instagram- tilin. Olemme hyödyntäneet
sosiaalista mediaa paljon tapahtumien mainostuksessa.

