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1. Kokouksen avaus
Päätös: Kokouksen puheenjohtaja aloitti kokouksen ajassa 18:02.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Pohjaesitys: Ehdotetaan suomenkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Miko Karilahti
ja ruotsinkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Roni Holmberg. Ehdotetaan
ääntenlaskijaksi Petra Backman.
Päätös: Toimitaan pohjaesityksen mukaan.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse nuorisovaltuuston jäsenille toimintasäännön
mukaisesti.
Pohjaesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäneille henkilöille.
Päätös: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäneille. Kokous ei ollut
päätösvaltainen, soitettiin muutamalle nuorisovaltuuston jäsenelle kokouksen
jälkeen. He hyväksyivät kokouksen.

4. Oppilaskuntien puheenvuoro

Pohjaesitys: Toivotetaan oppilaskuntien edustajat tervetulleiksi ja kerrotaan heille
kokouksen kulusta. Jos oppilaskuntien edustajilla on jotain kysyttävää tai
kerrottavaa, tässä on heillä puheoikeus.
Päätös: Laura Penttilä kertoi, että pointin opiskelijat kävivät Kevätkummun
sairaalan psykiatrisella osastolla tutustumassa ja sieltä kerrottiin, että osasto
joutuu lopettamaan toimintansa kunnan leikkauksien vuoksi. Pointin
opiskelijat pyysivät, että tekisimme kannanoton. Päätimme, että perustamme
työryhmän, johon Laura on tervetullut jäseneksi. Työryhmä ottaa yhteyttä
Uusimaahan ja tiedustelee pystyykö Uusimaa selvittämään lisätietoja asian
tiimoilta.
5. Esityslistan hyväksyminen
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Lisäsimme kohdat 18, 27 ja 28.
6. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Pohjaesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Pöytäkirjojen hyväksyminen siirtyi seuraavaan kokoukseen poissaolojen
vuoksi.
7. Taloustilanne
Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Palataan asiaan kohdassa 17.
8. Lautakunta- ja työryhmäkuulumiset
Pohjaesitys: Kuunnellaan lautakunnissa ja työryhmissä käyneitä.
Päätös: Tommi Kanon toi terveisensä liikenneturvallisuus-työryhmästä; keskustelivat
mopoilijoiden liikennekäyttäytymisestä ja liikenteen tilastotiedoista. Puhuivat myös
mopojen parkkipaikkojen lisäämisestä. Junaliikennettä todennäköisesti ei tulla
porvooseen tekemään, helsinkiläisten mielestä se ei ei ole mahdollista.
Miko Karilahti oli käynyt rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa. Miko
kertoi, että kokous oli lyhyt. Hän ehdotti, että voisimme nuorisovaltuuston kanssa
joskus kokoustaa kunnan talolla
Enni Kesselring kertoi terveiset sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksesta;
puhuivat viimeisimmässä kokouksessa lähinnä vanhusten asioista.
Enni myös muistutti, että täytyy muistaa ilmoittaa jos ei pääse valtuusto tai
lautakunta kokoukseen, jotta saadaan joku nuvan edustaja paikalle.
9. Nuortenideat.fi

Juho Heikkilä, Roni Holmberg ja Toni Tanttu seuraavat nuortenideat.fi-sivustoa ja vie
kokoukseen uusia asioita sieltä.
Pohjaesitys: Kuunnellaan vastuussa olevia.
Päätös: Palvelussa ei ollut uusia ideoita. Nuorisopalveluilla mietitään, että onko
palvelu toimiva. Palveluun tulee uusia ideoita yleensä syksyisin aluetapaamisten
aikaan ja keväällä pari kuukautta ennen Kuuluuko Nuorten Ääni? - päivää.
Nuva esittelee Nuortenideat.fi sivuston koulukiertueella keskuskoulussa.
10. Virkistäytymispäivä
Pohjaesitys: Tiedustellaan, kuka lähtee suunnittelemaan virkistäytymispäivää.
Päätös: Otso Reijonen ja Emmi Kohonen jatkavat virkistäytymispäivän
suunnittelua. muita halukkaita otetaan mukaan.

11. Aktiivipäivät-feedback
Pohjaesitys: Tapahtumassa olleet kertovat tapahtumasta.
Päätös: Enni Kesselring ja Esteri tuominen kertoivat aktiivipäivien ohjelmasta ja
kulusta. aktiivipäivät oli viikonlopun mittainen leiri. Aktiivipäivillä keskusteltiin
paljon piirijärjestöistä. Porvoon nuorisovaltuustosta kaivataan edustajaa
piirijätjestöön. Aktiivipäivillä oli erilaisia koulutuksia ja siellä oli helppoa
verkostoitua muiden kuntien nuvalaisten kanssa.
12. Talent Factory
Pohjaesitys: Tiedustellaan, onko nuorisovaltuusto kiinnostunut osallistumaan
tapahtumaan.
Päätös: Käytiin keskustelua, missä tapahtuma kannattaisi pitää. Point Collegen
opiskelijat olisivat mielellään lähdössä mukaan tapahtuman suunnitteluun. He
kertoivat voivansa esim. hoitaa mainontaa. nuva osallistuu tapahtuman
suunnitteluun. Otso Reijonen, Miko Karilahti, Emmi Kohonen ja Enni Kesselring
lähtevät mukaan suunnittelu porukkaan, kysellään whatsapp:issa onko muita
kiinnostuneita.

13. Nuorisopalveluiden skeittitapahtuma 19.5.2018
Nuorisopalvelut järjestää 19.5.2018 skeittitapahtuman Kokonhallin skeittiparkilla.

Pohjaesitys: Tiedustellaan, onko nuorisovaltuusto halukas osallistumaan
tapahtumaan.
Päätös: Alustavasti Emmi Kohonen ja Esteri Tuominen osallistuvat tapahtumaan,
Nuorisovaltuuston pisteellä tehdään tänäkin vuonna pinssejä.
14. Jump in 2.9.2018
Jump in on vapaa-ajan tapahtuma, jossa yhdistykset voivat esitellä lajejaan yleisölle.
Tapahtuma on kerännyt runsaasti yleisöä viime vuosina. Tapahtuma olisi hyvä tapa
saada näkyvyyttä nuorisovaltuustolle.
Pohjaesitys: Tiedustellaan, onko nuorisovaltuusto kiinnostunut osallistumaan
tapahtumaan.
Päätös: Petra lupasi lähettää asiaa koskie viestiä Whatsapp-ryhmään.
15. Nuorisovaltuuston näkemys Strategia 2030 -hankkeesta
Pohjaesitys: Laaditaan nuorisovaltuuston kokonaisvaltainen näkemys, siitä miten
kaupunkia tulisi kehittää.
Päätös: Perustamme työryhmän.
16. Korjaus sääntöihin
Porvoon ammattiopisto on yhdistynyt Edupolin kanssa.
Pohjaesitys: Muutetaan nuorisovaltuuston sääntöihin edustajapaikkojen kohdalle
Porvoon ammattiopiston nimeksi Edupoli.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen.
17. Talousvastaava
Pohjaesitys: Valitaan nuorisovaltuustolle talousvastaava.
Päätös: Lisätään hallituksen kokoonpanoon, hänen ei kuitenkaan ole pakko
osallistua hallituksen kokoukseen. Talousvastaava saa korotetunpalkkion, vaikka ei
osallistuisi kuin vain yhteen kokoukseen. Tommi, Silja ja Esteri ilmoittivat olevansa
kiinnostuneita titteelistä. pidimme suljetun lippuäänestyksen 1) Esteri Tuominen, 2)
Silja Rantala ja 3) Tommi Kanon. äänestyksen tulos; 1) 2 ääntä, 2) ääntä ja 3) 2
ääntä, eli silja valittiin talousvastaavaksi.
18. Koulukiertueen materiaalien muutosehdotusten hyväksyminen
Pohjaesitys: Hyväksytään uudet muutosehdotukset.

Päätös: Keskusteltiin liikenneturvallisuus-diojen esittämisestä. Osa nuvasta ei näe
tarpeelliseksi lähteä puhumaan liikenneturvallisuudesta 8. ja 9.-luokkalaisille. Myös
muutamasta koulusta on toivottu, ettei liikenneturvallisuudesta tultaisi kertomaan
kyseisille kouluille. Pidimme suljetun lippuäänestyksen A) poistamme
liikenneturvallisuus-diaesityksen tai B) annamme jokaiseen kouluun menevän
porukan itse valita, esittävätkö molemmat vai vaan toisen. Äänestyksen tulos: Bvaihtoehto sai 6 ääntä ja A-vaihtoehto sai 5 ääntä, eli poistamme liikenneturallisuusdiat kokonaan.
Keskustelimme myös koulu- ja vaalikiertueen yhdistämisestä.
Päätimme, että mainitsemme vaalit jollain tavalla koulukiertueella jokaisessa
yläkoulussa.
19. Koulukiertue
Pohjaesitys: Tiedustellaan koulukiertueen etenemistä.
Päätös: Tommi Kanon ja Juho Heikkilä menevät keskuskoulu 7.5. Pointin opiskelijat
lupasivat mainostaa nuvaa syksyllä uusille Pointin ykkösluokkalaisille, kunhan
lähetämme heille tiedot, jotka haluamme heidän kertovan.
20. Junayhteys Porvooseen
Keskustelu junayhteydestä on herännyt jälleen kaupunginvaltuustossa.
Pohjaesitys: Tiedustellaan, onko nuorisovaltuusto kiinnostunut ottamaan kantaa
asiaan.
Päätös: Uusimaa 2050-hankkeen mukaan helsinkiläisiet eivät halua junayhteyttä
porvooseen. Päätimme, että siirrämme asian käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
21. Nettisivut
Pohjaesitys: Tiedustellaan, miten nettisivujen kehittäminen edistyy.
Päätös: Valitsimme webly.com nimisen sivuston. Se on amerikkalainen
nettisivupalvelu, maksaa 33 euroa, palvelupaketti nimeltä Esitys. Perustamme
työryhmän sivujen suunnittelemista ja ylläpitoa varten.

21. Sosiaalinen media
Pohjaesitys: Tiedustellaan ideoita nuorisovaltuuston näkyvyyden lisäämiseksi
sosiaalisessa mediassa.
Päätös: Asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

22. Kaupunginvaltuustopaikka
Pohjaesitys: Tiedotetaan, miten kaupunginvaltuustopaikan hankinta on edennyt.
Päätös: Nea Hjelt ei ole vastannut. Odotetaan viikko, kuuluuko Neasta mitään. Silja näkee
Neaa kokouksessa ja kysyy häneltä asiasta. Viikon päästä päätämme työryhmässä kehen
otamme yhteyttä seuraavaksi.

23. Nuorisovaltuuston vaalit
Ensi syksynä on nuorisovaltuuston vaalit.
Pohjaesitys: Aloitetaan suunnittelemaan nuorisovaltuuston vaaleja ja vaalikiertuetta
jo nyt.
Päätös: Päätimme perustaa työryhmän johon osallistuu Otso Reijonen, Esteri
Tuominen, Enni Kesselring ja Emmi Kohonen, muita kiinnostuneita vastaanotetaan.
Petra Backman on paikalla työryhmän kokouksissa.
24. Porvoo Pride
Pohjaesitys: Tiedustellaan, onko nuorisovaltuusto kiinnostunut lähtemään mukaan
tapahtumaan.
Päätös: Porvoo Pride järjestetään 25.8. Perustamme työryhmän, jossa toistaiseksi
on Otso Reijonen, Enni Kesselring, Esteri Tuominen ja Emmi Kohonen. Muita
kiinnostuneita mahtuu vielä mukaan.
25. Kouluterveyskyselyn tuloksiin liittyvä paja
Point Collegessa järjestetään paja 14.5 klo 8.45-11.30 Point Collegen, lukion ja
Edupolin opiskelijoille. Paikalle toivotaan myös nuorisovaltuuston edustajaa.
Pohjaesitys: Tiedustellaan, onko halukkaita osallistujia.
Päätös: Antti Vartiainen osallistuu.

26. Vuoden nuori/oppilaskunta Porvoossa
Pohjaesitys: tiedustelemme, että olisiko nuorisovaltuustolla kiinnostusta
lähteä aloittamaan perinnettä, jossa jaetaan joka vuosi palkinto aktiivisimmalle
porvoolaiselle nuorelle tai oppilaskunnalle.
Päätös:

27. Lautakuntapaikkojen kääntäminen
Pohjaesitys: keskustellaan vaihdetaanko varajäsenen ja varsinaisen jäsenen
paikkaa lautakunnissa.
Päätös: Keskusteltiin asiasta. Monet olivat sitä mieltä, että ei kannata lähteä
vaihtamaan paikkoja päittäin.
Tietojen täytyisi paremmin kulkea lautakuntien ja nuorisovaltuuston välillä. Sovimme,
että jokainen lautakunnassa käynyt lähettää lautakunta kuulumiset tekstiviestillä, jos
ei pääse nuvan kokoukseen.
Varsinaisilla jäsenillä on vastuu ja velvollisuus ilmoittaa varajäsenelle, jos ei pääse
paikalle. Esteri laittoi viestiä whatsapp-ryhmään varsinaisen jäsenen vastuusta ja
velvollisuudesta.
28. Vapaa puheenvuoro
Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston edustajat voivat kertoa mielipiteitään ja
ehdotuksiaan hallitukselle.
Päätös: Toivottiin 100% kokous käytäntöä, mutta halutaan myös rentoa meininkiä.
On mahdollista ottaa käyttöön tapa, että puheenjohtaja voi sanoa esim. kokouksen
alussa “vapaata keskustelua” jolloin on mahdollista keskustella vapaasti toisten
kanssa.
29. MMETA
Pohjaesitys:
Päätös:
30. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Pohjaesitys: Seuraava kokous järjestetään 17.5. klo 18 ja hallituksen kokous 7.5.
klo 18.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen.
31. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21:14.

___________________________
Enni Kesselring
kokouksen puheenjohtaja

___________________________
Emmi Kohonen
kokouksen sihteeri

___________________________
pöytäkirjantarkastaja

_________________________
pöytäkirjantarkastaja
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