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Paikalla:
Emmi Kohonen
Enni Kesselring
Esteri Tuominen
Tommi Kanon, poistui 21:02
Roni Holmberg, poistui 21:40
Miko Karilahti
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Sofia Lehotla
Mia Kukkonen, poistui 21:15
Otso Reijonen, saapui 18:13
Jenny Rahikainen, saapui 18:34
Muut paikallaolijat:
Petra Backman
Sanni Einovaara, poistui 18:30
1. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja Enni Kesselring avasi kokouksen ajassa 18:07.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Pohjaesitys: Hyväksytään Enni Kesselring kokouksen puheenjohtajaksi, Esteri
Tuominen varapuheenjohtajaksi ja Emmi Kohonen sihteeriksi. Ehdotetaan
suomenkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Antti Vartiainen ja ruotsinkielisen
pöytäkirjantarkastajaksi Sofia Lehtola. Ehdotetaan ääntenlaskijaksi Petra
Backman.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse nuorisovaltuuston jäsenille toimintasäännön
mukaisesti.
Todetaan mahdolliset muut paikallaolijat.
Pohjaesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäneille henkilöille
Päätös: Kokous ei ollut päätösvaltainen. Totesinne kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi. Myönsimme puhe- ja läsnäolo-oikeuden sitä pyytäneille henkilöille
4. Esityslistan hyväksyminen
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Lisäsimme kohdat 19, 20 ja 21.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Pohjaesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirjat.

Päätös: Hyväksyimme edellisen kokouksen pöytäkirjat.
6. Taloustilanne
Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Tällä hetkellä on jäljellä 8 109,73 euroa. Tarkka taloustilanne tiedetään
syyskuun jälkeen, kun palkat on maksettu
7. Lautakunta- ja työryhmäkuulumiset
Pohjaesitys: Kuullaan lautakunnissa ja työryhmissä olleita.
Päätös: Roni ruotsinkielinen koulutuslautakunta: keskustelivat paljon Sannaisten
koulun tilanteeta. Oppilaat opiskelevat parakeissa, joiden vuokrasopimus loppuu
pian. Alueelliset rehtorit; jokaisessa koulussa “puheenjohtahja” alueelliset rehtorit
voisivat keskittyä enemmän paperitöihin ja koulutuksen kehittämiseen.
Hinthaarankoulussa 1-6 luokat säilyvät.
Tommi kaupunkikehityslautakunta: Kokous alkoi posintran tiloissa. Keskustelivat
siirtolapuutarhahankkeesta, siirtävät asian takaisin valmisteluun. Keskustelivat
muovipakkausten keräyksen tehostamisesta ja hyväksyivät valtuustoaloitteita, esim.
tutustu kotikaupunkiisi -bussilinjan.
Sofia sosiaali ja tervesylautakunta: kyselyiden vastausprosentti todella pieni lukioissa
ja ammattikouluissa.
Emmi lasten ja nuorten osallisuus- ja vaikuttaminen -työryhmä: kokouksessa
vaihdettiin kuulumisia, mitä eri tahot on tehneet, mitä vielä tulossa… Keskusteltiin
nuorten päihteiden käytöstä ja nuorten “spesiaali päivistä”, jolloin monet menevät
juomaan. Ideoitiin, että olisi kiva tehdä joku nuorille suunnattu päihteetön tapahtuma
esimerkiksi koulun päättäreillä.
Nuva lähtee ideoimaan tapahtumaa päättäreitä varten.
Syntyi keskustelua lautakuntapaikkojen kannattavuudesta, saako nuva lautakunnista
mitään irti, viekö nuva lautakuntiin mitään?
8. Yhteistyö Ohjaamon kanssa
Pohjaesitys: Ohjaamon edustaja Sanni Einovaara tulee vierailemaan kokoukseen.
Keskustellaan Sannin kanssa mahdollisesta yhteistyöstä.
Päätös: Sanni kertoi avoimesta työhuoneesta. Syntyi keskustelua Work Pilotsin
toiminnasta ja kannattavuudesta. Kävi ilmi, ettei Work Pilots ole osoittautunut niin
toimivaksi, kuin odotettiin. Nuva lupasi ottaa kantaa asiaan ja vähän vinkata
kaupungille, että voisivat laittaa palveluun enemmän keikkatöitä nuoria varten.
Ohjaamo suostuu tekemään yhteistyötä nuvan kanssa. Sanni toivoi meiltä innokkaita
nuoria mukaan whatsapp-ryhmään, jossa he voivat pyytää meiltä mielipiteitä
asioihin, joihin he eivät itse löydä vastausta. Whtsapp-ryhmään lisätään Esteri
Tuominen, Enni Kesselring, Tommi Kanon, Emmi Kohonen, Roni Holmberg, Miko
Karilahti, Sofia Lehtola, Mia Kukkonen ja Otso Reijonen. Sanni tekee ryhmän.

9. Talent Factory
Pohjaesitys: Hyväksytään tapahtuman budjetiks 500 euroa. Rahoilla ostetaan
tapahtumaan tähtiesiintyjä.
Päätös: Haetaan sponsoreita, Tommi Kanon lähettää hakemukset. Miko Karilahti
hoitaa kukat. Enni Kesselring menee syömään raatilaisten kanssa. Tapahtumaan
osallistuu Esteri Tuominen, Otso Reijonen, Enni Kesselring, Miko Karilahti, Sofia
Lehtola, Tommi Kanon ja Emmi Kohonen. Budjetoidaan tapahtumaan alustavasti
1500 euroa.
10. Mopoilijat
Pohjaesitys: Keskustellaan kannanotosta, jossa käsiteltäisiin mopoilijoille
tarkoitettua aluetta.
Päätös: Enni Kesselring on saanut paljon yhteydenottoja mopoilijoiden
aiheuttamasta häiriöstä. Nuvalta toivotaan kannanottoa asian suhteen. Toivotaan
nuvan ottavan kantaa suljetun alueen käyttöönottamisesta, jossa mopoilijat voisivat
ajella rauhassa.
Keskustelua herätti alueen laittomuus. Yleisiä kysymyksiä oli “kuka valvoo?” “miten
toimii käytännössä?” “entä tapaturmat, kenen vastuulla?”
Päätettiin, että selvitetään, miten toimii muissa kunnissa ja palataan asiaan
myöhemmin.
11. Budjetti- ja toimintasuunnitelma
Pohjaesitys: Käydään läpi budjetti- ja toimintasuunnitelma.
Päätös: Käytiin läpi budjetti ja toimintasuunnitelma muistin virkistämiseksi. Liitteenä.
12. Vaalijärjestelmän uusiminen
Pohjaesitys: Tommi Kanon esittää uudistusehdotuksen. Uusi vaalijärjestelmä löytyy
esityslistan, sähköpostin liitteenä. Hyväksytään liitteessä mainittu vaalijärjestelmä
ehdotuksineen, toimeenpannaan käytäntö välittömästi. Hyväksytään liitteessä
mainitut muutokset toimintasääntöihin.
Päätös: Tommi Kanon esitti vaaliehdtouksen. Esitys vielä liitteenä. Keskusteltiin
uudistamisen tarpeellisuudesta ja toimivuudesta. Kyseenalaistettiin paljon, miten
kaikista kouluista saadaan edustajia, jos koulujen ehdokkaat eivät ole niitä ihmisiä,
jotka tunnetaan ympäri Porvoota. Moni on sitä mieltä, että ei kannata lähteä
tekemään vaalimuutosta ainakaan vielä tälle vuodelle.
Paljon keskustelua aiheutti myös ujompien ja ei ehkä niin hyvinvoivien nuorten
osallistuminen, kun kynnys lähteä kampanjoimaan itseään on heille hyvin suuri.

Petra Backman esitti kysymyksen, miksi nuva on näin iso? Miksi Porvoossa on 24
jäsentä ja 10 varajäsentä, kun niin moni ei koskaan käy kokouksissa.
Enni Kesselring ehdotti, että muutettaisiin “muut nuoret” -kategorian äänestystapaa
niin, että esim. Helsingissä koulua käyvää nuorta voi äänestää vanhassa koulussa.
Järjestetään suljettu lippuäänestys. Äänestysvaihtoehdot 1) Säännöt muuttuu
1.1.2019 ja Tommin esittämä vaaimuutos laitetaan käytäntöön, 2) velvoitetaan uusi
nuva viemään vaalimuutos loppuun jossain muodossa, 3) vaalimuutosehdotuksesta
luovutaan tai 4) uusi nuva tekee päätöksen, ei pakko viedä hanketta loppuun. 1) 1
ääni, 2) 3 ääntä, 3) 6 ääntä, 4) 0 ääntä.
Eriävä mielipide: “ Päätös lykkää nuorten äänestysinnokkuuden elvyttämistä ja
lisäämistä valtakunnallisissa vaaleissa, koska jokaisessa koulussa ei välttämättä
käydä vaaleja.
Päätöksellä kallistetaan nykyistä epätasa-arvoa ehdokkaiden keskuudessa. Tietyn
ehdokkaan pääsy voi mahdollistua vaaleitta maksimivaltuustopaikan alittuessa.” Tommi Kanon
13. Sääntöjen hyväksyminen
Pohjaesitys: Hyväksytään sääntömuutokset.
Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutokset. Liitteenä.
14. Nettisivut
Pohjaesitys: Nettisivujen edistyminen.
Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
15. Jump in -feedback
Pohjaesitys: Kuullaan tapahtumassa olleita.
Päätös: Tapahtumassa olleet kertoivat tapahtumasta. Eivät tykänneet. Nuvan
palaute ja vastaus liitteenä.
16. Skeittiparkki -feedback
Pohjaesitys: Kuullaan tapahtumassa olleita.
Päätös: Kuultiin tapahtumassa olleita. Tapahtuma oli onnistunut. Nuvalla oli
tapahtumassa onnenpyörä, jossa oli palkintona suklaata, pillimehuja ja lahjakortteja
S-ryhmään. Onnenpyörä veti porukkaa paljon. Voisi järjestää onnenpyörää
useamminkin.
17. Hankinnat

Pohjaesitys: Ostetaan uusia mainonta tarvikkeita, nuija puheenjohtajalle ja neliöt
Uusimaa Areenalle.
Päätös: Ostetaan neliöt Uusimaa Areenalta, hallitus katsoo tarkemmin markkinointi
tarvikkeita.
18. Vapaa puheenvuoro
Pohjaesitys: Palautetta hallitukselle, ideoita yms.
Päätös: Ei mitään sanottavaa.
19. Suomen nuorisovaltuustojen liiton ylimääräinen liittokokous
Pohjaesitys: Keskustellaan aiheesta.
Päätös: Kokous oli tosi pitkä. Kokouksessa erotettiin puheenjohtaja ja valittiin
tilalle uudet puheenjohtajat.
20. Eroanomuksen hyväksyminen
Pohjaesitys: Hyväksytään Silja Rantalan eroanomus.
Päätös: Hyväksyttiin.
21. Uuden talousvastaavan valinta
Pohjaesitys: Valitaan uusi talousvastaava eronneen tilalle
Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Esteri Tuominen sijaistaa Silja Rantalaa.
22. Uusi jäsen sivistyslautakuntaan
Pohjaesitys: Valitaan uusi jäsen sivistyslautakuntaan.
Päätös: Antti Vartiainen nousee varsinaiseksi jäseneksi, varajäsen valitaan
seuraavassa kokouksessa.
20. MMETA
20.1. Kaupunginvaltuuston kokouksissa käyminen
Pohjaesitys: Nuvan edustajat alkavat käymään kokouksissa osoittaen näin
aktiivisuutta ja kiinnostusta kaupunginvaltuustopaikkaa kohtaan.

Päätös:
21. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen
Pohjaesitys: Seuraava kokous järjestetään 11.10. klo 18:00 Zentrassa.
Päätös: Seuraava kokous järjestetään 22.10. klo 18:00, Petra Backman kysyy
kaupungin talolta.
22. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Enni Kesselring päätti kokouksen ajassa 21:44.

___________________________
Enni Kesselring
kokouksen puheenjohtaja

___________________________
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kokouksen sihteeri

___________________________
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_________________________
pöytäkirjantarkastaja
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