
PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  4/2018 

 

Nuorisovaltuusto  Sivu 

  1 

KOKOUSAIKA Maanantai 14.5.2018 kello 17.45-19.00 

KOKOUSPAIKKA Kirjasto, medialuokka 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Kausi 2017-2018 

Emmi Tuomala 

Iida Tanner 

Katarina Leivo 

Melissa Rissanen 

Nikolas Kohvakka 

Sanja Rinne 

Susanna Lignell  

Veera Varjalehto 

Viitala Mira 

 

Kausi 2018-2019 

Eetu Nieminen 

Jaatinen Jenna 

Julius Takko 

Kai Talvituuli 

Mikael Nummila 

 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Laitinen, Esko (varajäsen) 

 

Minna Pudas                                          Nuvalt yhteysh., kokouksen siht 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

ASIAT 18-21 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-
sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 17.5.2018 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Susanna Lignell ja Mira Viitala 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

Veera Varjalehto                                 Minna Pudas 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 17.5.2018 

Pornainen  

Allekirjoitukset 

Susanna Lignell Mira Viitala 
  

  

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 4.6.2018  

Pornainen  
Virka-asema 

Vapaa-aikasihteeri                                  Minna Pudas 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

Nuorisovaltuusto § 18                                               14.5.2018 

Kunnanhallitus § 98                    2.5.2018 

 

 

YHDEKSÄN HENKILÖN TOIMITTAMA KIRJE KOSKIEN YHTENÄISKOULUN PYSÄ-

KÖINTIALUEEN KÄYTTÖÄ MOPORATANA  

 

 Khall § 98                        

                                            Kunnanhallitukselle on toimitettu yhdeksän henkilön allekirjoittama 

kirje koskien yhtenäiskoulun parkkipaikan käyttöä moporatana. Mopo-

ralli aiheuttaa häiriötä pysäköintialueen läheisyydessä asuville Kirjeessä 

vaaditaan, että kunnan tulee ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin moporal-

lin kuriin saamiseksi.  

 

                                           Kunnanjohtajan ehdotus:  

                                            Kunnanhallitus toteaa kirjeen johdosta seuraavaa: Vartiointikierroksia 

on alueella lisätty, lisäksi vapaa-aikatoimen työntekijät käyvät alueella 

perjantai ja lauantai-iltaisin. Poliisia on myös pyydetty tehostamaan val-

vontaansa ja tarkistamaan ajoneuvojen lainmukaisuutta (melutasoja). 

Järjestyksen valvonnan kannalta toivotaan poliisin näkyvyyttä etenkin 

viikonloppuisin. Yhtenäiskoulun rehtoriin ollaan myös oltu yhteydessä 

ja pyydetty, että asiasta keskustellaan myös koululla. Nuorisovaltuusto 

järjestää yhdessä koulun kanssa 1.6. yhdeksäsluokkalaisille mopotapah-

tuman, johon on pyydetty myös poliisia osallistumaan. Välitie ja Koulu-

tie ovat yleisiä teitä, joiden käyttöä ei voi rajoittaa. Myöskään julkisten 

alueiden aitaaminen ei ole mahdollista, koska tämä estäisi normaalin 

käytön. Ko. pysäköintialue on kaavan mukainen ja palvelee niin koulun 

henkilökunnan kuin erilaisten vapaa-ajan toimintojen pysäköintitarpeita. 

Kunta selvittää parhaillaan kokoontumispaikan järjestämistä nuorille. 

Edellä esitettyjä toimenpiteitä on osittain tehty jo ennen kirjelmän tuloa. 

Päätös toimitetaan tiedoksi poliisille, nuorisovaltuustolle, tekniselle toi-

melle sekä yhtenäiskoulun rehtorille.  

 

                                           Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä 

päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. 040 

174 5014 

 

                                            Kunnanhallituksen päätös: 

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 _________________________ 

 

Nuvalt § 18 

                                            Nuorisovaltuuston on toivottu käsittelevän mopo- ja liikennekäyttäyty-

mistä kokouksessaan ja pohtivan keinoja, joilla kunta voisi vahvistaa 

nuorten positiivista liikennekäyttäytymistä.  

 

                       ../. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

Nuorisovaltuusto § 18                                               14.5.2018 

Kunnanhallitus § 98                    2.5.2018 

 

 

Nuvalt § 18 

 

                                              ../. 

 Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee aiheesta ja mahdollisista toi-

menpiteistä, joilla liikennekäyttäytymistä voitaisiin parantaa ja miten 

moporallia keskustan alueella saataisiin lievennettyä.  

   

 

                                                 Nuorisovaltuuston päätös: 

 

                                           Ysien moporallitapahtuma pyritään järjestämään ensi vuonna neuvotte-

lemalla tapahtuman luonteesta hyvissä ajoin oppilaiden kanssa. Nuori-

solle tulisi osoittaa alue, jossa saisi mopoilla niin, että se ei häiritse mui-

ta. Nuorisovaltuusto kokee poliisin valvonnan ja näkyvyyden ennaltaeh-

käisevän häiriöitä jonkin verran. 

 __________________________________________________ 

 



4 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

Nuorisovaltuusto § 19 14.5.2018 

 

NUORISOVALTUUSTON MYÖNTÄMÄ TUKI NUORTEN ITSENSÄ TOTEUTTAMIIN TA-

PAHTUMIIN, RETKIIN JA MUUHUN UUTEEN TOIMINTAAN  

 

Nuvalt § 19 

liite 3                                            

                                            Sivistyslautakunta on hyväksynyt (Sivltk 26.5.2016, 49 §, liite 28) lii-

kunta- ja nuorisotyötä tekevien yhdistysten/yhteisöjen toiminta-

avustuksien jakoperusteet. Jakoperusteiden mukaan sivistyslautakunta 

valtuuttaa nuorisovaltuuston jakamaan 1000 euroa vuodessa nuorten it-

sensä toteuttamiin tapahtumiin, retkiin tai muuhun uuteen toimintaan ku-

ten uusien toimintaryhmien perustamiseen. Tukea haetaan erillisellä lo-

makkeella. 

 

                                           Säännöksen mukaan tukeen ovat oikeutettuja alle 21-vuotiaista (pääosin) 

pornaislaisista nuorista koostuvat ryhmät. Ryhmien ei tarvitse edustaa 

rekisteröityä yhdistystä. Avustusta voi hakea esimerkiksi harrasteryhmän 

perustamiseen, opintomatkaan tms., tapahtuman järjestämiseen tai muu-

hun toimintaan. Avustusta haettaessa tulee avustuksen tarve aina perus-

tella ja toiminnalle on myös nimettävä vähintään kaksi vastuuhenkilöä. 

Toiminnan toteutumisesta ja avustuksen käytöstä raportoidaan nuoriso-

valtuustolle (kuitit). Nuorisovaltuusto raportoi myönnetyistä tuista ja to-

teutuneista tapahtumista sivistyslautakuntaan (Sivltk 26.5.2016, 49 §, lii-

te 28). 

 

                                            Mikäli avustettava toiminta ei toteudu tai toiminnan järjestäjät eivät ra-

portoi nuorisovaltuustolle avustuksen käytöstä ja toiminnan toteutumi-

sesta, voidaan avustus periä takaisin. (Sivltk 26.5.2016, 49 §, liite 28 

 

 Nuorisovaltuusto on aikaisemmissa kokouksissaan päättänyt markkinoi-

da tukea erityisesti nuorten urheilujoukkueille/ryhmille, oppilaskunnille 

ja koululaisryhmille sekä esimerkiksi paikallisille bändeille ja esiintyjil-

le.  

 

 Liitteenä 3 on ehdotus nuorisovaltuuston myöntämän tuen hakulomak-

keeksi. Hakulomakkeeseen on kirjattu sivistyslautakunnan hyväksymät 

kriteerit (Sivltk 26.5.2016, 49 §, liite 28). Liite jaetaan kokouksessa. 

 

                                           Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee hakulomakkeen (liite3) sisällös-

tä. 

 

                                            Nuorisovaltuuston päätös:  
 Hyväksyttiin liitteen kolme (3) mukaisena. 

                       _____________________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

Nuorisovaltuusto § 20 14.5.2018 

 

MUUT ASIAT    

 

Nuvalt § 20  

 

1. Ponun kesäaukiolokyselyn koonti 

2. Kevätkarnevaalien rastipisteen suunnittelu 

3. Lautakuntien kuulumiset 

4. Sivistyslautakunnan seminaarin 19.4. kuulumiset (Sanja) 

5. Roskasovellus 

 

 

Nuorisovaltuuston päätös: 

1. Kyselyssä tuli esille, että nuoret toivovat ponun olevan auki esimer-

kiksi parina kesäiltana viikossa. Keskusteluissa tuli esille, että ponu 

voisi olla auki sateisina iltoina. Toisaalta erikoisillat, jolloin talolla 

olisi järjestettyä ohjelmaa saattaisivat olla suosittuja. 

2. Toimintapisteinä on ainakin kulhossa olevien kondomien määrän ar-

vaus. Parhaasta arvauksesta saa lahjakortin. Lapsille pidetään ongin-

taa. Pisteellä tarjotaan sodastreamiä.  

3. – 

4. – 

 ____________________ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

Nuorisovaltuusto § 21 14.5.2018 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

Nuvalt § 21 

1. Parkkojan lähiliikunta-alueen suunnittelutilaisuus kuntalaisille 7.6.2018 

2. Kotojärven virkistysalueen yleissuunnitelman nettikysely ja työpaja 

3. Seuraava kokous 29.5.18 

 

Nuorisovaltuuston päätös: 

 Merkittiin tiedoksi. 

 ________________________ 

 


