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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 18.4.2018
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eetu Nieminen ja Sanja Rinne

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

Nuvalt yhteysh., kokouksen siht

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Veera Varjalehto

Minna Pudas

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika 18.4.2018

Pornainen
Allekirjoitukset

Eetu Nieminen

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Sanja Rinne

Aika ja paikka

Pornainen
Virka-asema

Vapaa-aikasihteeri

Minna Pudas
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OPPILASKUNTIEN VASTAUKSET HYVINVOINTI- JA ELINVOIMAOHJELMIIN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN/JATKOTYÖSTÖ
Nuvalt § 13
*

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Pornaisten strategiset tavoitteet kokouksessaan 18.12.2017 (Khall § 235). Tavoitteet ohjaavat elinvoimaohjelman, hyvinvointiohjelman sekä talous- ja henkilöstöohjelman
laadintaa. Kehittämisohjelmia laadittaessa otetaan huomioon strategisten
tavoitteiden lisäksi kolme läpileikkaavaa teemaa: 1) kehittäminen, 2) yhteisöllisyys ja osallistaminen sekä 3) digitalisaatio ja sähköiset palvelut.
Osallistaminen on tärkeä osa ohjelmien laadintaprosessia.
Hyvinvointiohjelman laadinnasta vastaa sivistyslautakunta. Ohjelman
laadinnassa osallistetaan mahdollisimman monia tahoja ja sidosryhmiä.
Lapsilta ja nuoria osallistetaan hyvinvointiohjelman työstöön mm. oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston kautta. Jokaisen koulun oppilaskunnille
toimitettiin vastattavaksi hyvinvointiin-/elinvoimaan liittyviä kysymyksiä. Nuorisovaltuusto tekee vastauksista koonnin, jota hyödynnetään
hyvinvointiohjelman työstössä.
Kysymykset oppilaskunnille olivat seuraavat: Mitä voit itse tehdä oman
ja yhteisen hyvinvoinnin parantamiseksi? Mitä koulussanne pitäisi olla,
jotta siellä olisi mahdollisimman hyvä olla? Mitä Pornaisissa pitäisi olla,
jotta täällä olisi mahdollisimman hyvä asua?
Oppilaskuntien vastaukset lähetetään tiedoksi ilman liitenumeroa.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto työstää koonnin pienryhmissä ja pohtii nuorisovaltuuston näkökulmaa hyvinvointiin-/elinvoimaan liittyviin kysymyksiin.
Nuorisovaltuuston päätös:
Alla oleva tiivistelmä oppilaskuntien vastauksista sekä nuorisovaltuuston
vastaukset samanlaisiin kysymyksiin lähetetään sivistyslautakunnan- ja
toimialan sekä kuntakehitysjaoston tiedoksi hyvinvointi- ja elinvoimaohjelmien rakentamiseksi. Lisäksi tiedoksi lähetetään oppilaskuntien vastaukset sekä nuorisovaltuuston tekemä karkea tiivistelmä oppilaskuntien
vastauksista.
Mitä voit itse tehdä oman ja yhteisen hyvinvoinnin parantamiseksi?
Oppilaskunnat: Oppilaskuntien vastauksista voi tulkita, että oppilaat
kokevat tärkeänä kiusaamisen vastaiset toimet (aikuiset ja lapset/nuoret)
sekä keskinäisen kunnioituksen. Lisäksi vastauksissa nostettiin esille yhteisistä tiloista ja omasta terveydestä huolehtimisen.
../.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Mitä koulussanne pitäisi olla, jotta siellä olisi mahdollisimman hyvä
olla?
Oppilaskunnat: Oppilaskunnan vastauksissa tulee esille mm. toiveet
saada lisää ajanvietettä ja liikuntaa välitunneille sekä toiveet paremmista
ja monipuolisimmista oleskelutiloista (esim. mahdollisuus käyttää tekonurmikenttää välitunnilla). Tilojen sisäilmaongelmiin tulee kiinnittää
huomiota. Vaaralliset tiet koulumatkojen näkykulmasta mainitaan useissa vastauksissa. Oppilaat toivovat terveellistä ja monipuolista ruokaa.
Lisäksi nostetaan esille koulun yhteisien pelisääntöjen tekeminen ja
noudattaminen (esim. kiusaamiseen puuttuminen).
Mitä kunta voi tehdä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi
sekä koulussa että vapaa-ajalla?
Nuorisovaltuusto: Nuorisovaltuusto nostaa oppilaskuntien vastauksista
esille erityisesti kiusaamiseen ja syrjintään puuttumisen, ennaltaehkäisyn
ja suvaitsevaisuuskasvatuksen merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Kiusaamisen vastaisten toimien lisäksi nuorisovaltuusto kokee
tärkeänä nuorten henkistä hyvinvointia tukevien ja ennaltaehkäisevien
palvelujen saatavuuden ja laadun, henkilöstön määrän ja henkilöstön
kouluttamisen. Henkisen avun ja tuen henkilöstöstä tulee tiedottaa ja
madaltaa kynnystä käyttää palveluja.
Kunta voi panostaa yksittäisen oppilaiden hyvinvointiin mm. tarjoamalla
monipuolista ja laadukasta kouluruokaa (rahallinen panostus). Nuorisovaltuusto kehottaa kuntaa kiinnittämään huomiota nuorten vapaaajanviettopaikkojen määrään, joita on kunnassa liian vähän. Kunnasta
puuttuu esim. kahvila (yritys), missä nuoret voivat koulun jälkeen viettää
aikaa. Kouluissa ajanviettotiloja tulee lisätä, sisustaa ja suunnitella yhdessä nuorten kanssa. Lisätään harrastusmahdollisuuksia ja nuorten työllisyyttä esim. palkkaamalla nuoria ohjaamaan erilaisia ryhmiä ja kerhoja.
Kulkuyhteyksiin ja koulukyyteihin tulee panostaa.
Mitä Pornaisissa pitäisi olla, jotta täällä olisi mahdollisimman hyvä
asua?
Oppilaskunnat: Pornaisiin toivotaan parempaa tienhoitoa ja lisää jalkakäytäviä. Lisäksi toivotaan viihtyisää ja siistiä lähiympäristöä. Esille
nousevat mm. nuorten oleskelupaikan ja yleisen ulkoliikuntapuiston rakentaminen. Oppilaskunnat nostavat esille terveyskeskuksen päivystyksen ja panostamisen terveyskeskuspalveluihin. Myös parempaa lähiliikennettä toivotaan. Kirpputoria (kierrätys) ja muita pienliikkeitä toivotaan lisää.
Nuorisovaltuusto: Kunnan tulee panostaa tienhoitoon ja ympäristön
siisteyteen sekä viihtyvyyteen. Nämä parantaisivat kunnan yleiskuvaa.
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Kunnan tulee panostaa nuorten työllisyyteen ja työllisyyttä edistäviin
palveluihin sekä kehittää uusia toimintamalleja, jotta mahdollisimman
moni nuori saisi työkokemusta jo varhaisessa vaiheessa. Töitä voitaisiin
tarjota pienimuotoisesti 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille esimerkiksi
maksamalla korvausta teiden siistimisestä. Vuokra-asuntotuotantoon tulee panostaa. Nuoria voitaisiin tukea ensimmäisen vuokra-asunnon hankinnassa (esim. varataan vuokra-asuntoja alle 30-vuotiaille ja asunnoissa
hiukan matalampi vuokra kuin muissa). Lisäksi tulee panostaa terveydenhuoltoon ja –palveluihin.
__________________________________________________
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YSIEN TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN JA VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
Nuvalt § 14

Nuorisovaltuustoa on pyydetty järjestämään koulunsa päättäville yhdeksännen luokan oppilaille ns. ”ysien penkkariajot”. Tapahtuma järjestettäisiin yhteistyössä koulun, nuorisotoimen, Yhtenäiskoulun oppilaskunnan ja seurakunnan kanssa. Ajotapahtuman lisäksi tapahtumassa olisi
mahdollisesti muuta ohjelmaa.
Ehdotus: Nuorisovaltuusto keskustelee tapahtuman järjestämisestä ja
nimeää tapahtuman työryhmään vastuuhenkilöt.
Nuorisovaltuuston päätös:
Nuorisovaltuusto osallistuu tapahtuman järjestämiseen. Työryhmään
nimetään Kai, Iida, Eetu, Melissa, Sanja. Vapaa-aikasihteeri oraganisoi
yhteisen tapaamisen eri toimijoiden kanssa.
_____________________________
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KEVÄTKARNEVAALEIHIN OSALLISTUMINEN
Nuvalt § 15
Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelmassa on maininta osallistua ja näkyä erinäisissä tapahtumissa kaudella 2018. Pornaisten kevätkarnevaalit
pidetään 26.5.

Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää tapahtumaan osallistumisesta, mahdollisista hankinnoista, rastipisteen ohjelmasta ja nimeää vastuuhenkilöt
tapahtumaan.

Nuorisovaltuuston päätös:
Karnevaaleihin osallistutaan. Tilataan markkinointimateriaalia nuvan
logoilla (esim. ilmapalloja, avaimenperiä jne). Mediapaja tekee nuvan
karnevaalimainoksen 8.5. mennessä. Rastipisteen sisältö suunnitellaan
myöhemmin pienemmällä kokoonpanolla.
__________________________
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MUUT ASIAT
Nuvalt § 11
1. Silmun ”Fyrkkaa nuorille” hakuohjeet ja soveltaminen Pornaisten
nuorisovaltuuston hakuohjeeksi samanlaiseen rahaan Pornaislaisille
nuorille ryhmille http://silmu.info/fi/node/504
2. Ponun aukioloaikakysely sekä jalkautuminen koululle 8.5. klo 11.3012.00.
3. Lautakuntien kuulumiset
4. Toriaukion suunnitelmien esittely (vapaa-aikasihteeri)
5. Väärinkäytökset nuorten kuntosalilätkien käytössä sekä oleskelu iltaaikaan koulun tiloissa
6. Kunnan tuki yrityksille nuoren kesätyöllistämiseen. Kesäseteleitä jäljellä vielä seitsemän.

Nuorisovaltuuston päätös:
1. Vapaa-aikasihteeri valmistelee säännön seuraavaan kokoukseen.
2. Pyritään saamaan kysely valmiiksi 4.5.mennessä.
3.
4. Merkittiin tiedoksi.
5. Nuorisovaltuusto mainitsi, että oleskelupaikan olemassaolo voisi
rauhoittaa tilannetta.
6. Koulun seinään mainokset. Nuorille tietoa, mitä yrityksiä Pornaisissa
on. Tuen tulisi olla myös alle 16-vuotiaille.
___________________
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ILMOITUSASIAT
Nuvalt § 17
1. Sivistyslautakunnan seminaari 19.4 klo 15-18. Sanja osallistuu.
2. Kuntalaistilaisuus hyvinvointi- ja elinvoimaohjelmien työstöön liittyen
26.4. klo 17-19

Nuorisovaltuuston päätös:
Merkittiin tiedoksi.
________________________
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