
PORNAISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 

  4/2020 

 

Nuorisovaltuusto  Sivu 

  1 

KOKOUSAIKA Maanantai 11.5.2020 kello 17.30 

KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone tai Teams 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen-

johtajana) 

Kausi 2020-2021 

Högman Urho 

Jormalainen Alina 

Laurila Mico 

Määttä Emma 

Nieminen Eetu 

Reitola Marjaana 

Tuomala Neea 

 

Kausi 2019-2020 

Blom Helmi                                            

Mattila Kia 

Partanen Jasmine 

Rinne Sanja 

Rissanen Melissa 

Tuomala Emmi 

Wende Viola 

Yliniemi Helmi 

Oona Lahti 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  
(ja läsnäolon peruste) 

Anne Partanen                                         Nuvalt yhteysh., kokouksen siht 

 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-

VALTAISUUS 
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

ASIAT 15–18 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkas-

tajien valinta taikka merkintä edelli-
sen kokouksen pöytäkirjan tarkasta-

misesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan 11.5. kokouksen päätteeksi 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Urho Högman ja Mico Laurila 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR-

JOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

Emmi Tuomala                                Anne Partanen 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKAS-

TUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika  

Pornainen  

Allekirjoitukset 

 
   

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka  

Pornainen 
Virka-asema 

 

Vapaa-aikapalvelujen päällikkö                                 Anne Partanen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

Nuorisovaltuusto                § 15   11.5.2020 

 

 

OLESKELUKATOKSEN RAKENTAMINEN NUORILLE 

 

Nuvalt § 15     

Liite 1, 4                     

Nuorisovaltuusto on käsitellyt katoshanketta viimeksi 9.3.2020 olleessa 

kokouksessa. Nuorisovaltuusto kertoi tuolloin uudelle tekniselle johtajal-

le katokseen liittyvistä toiveista ja tarpeista. Kokouksessa käytiin vuoro-

puhelua realistisista ja turvallisista vaihtoehdoista. Nuorisovaltuusto jäi 

odottamaan teknisen johtajan tekemää suunnitelmaa.  

 

Anne (vs. vapaa-aikapalvelujen päällikkö) jutteli teknisen johtajan kans-

sa 6.5. katoshankkeesta sekä korona-tilanteen mahdollisista vaikutuksis-

ta katoshankeen toteutumiselle. Tekninen johtaja oli sitä mieltä, että ra-

kentaminen pystyttäisiin toteuttamaan vasta syksyllä, oletuksena että ko-

ronan aiheuttamat rajoitustoimenpiteet tuolloin lieventyvät. Tekninen 

johtaja kertoi huolensa siitä, että uusi oleskelukatos houkuttelisi nuoria 

kokoontumaan, mikä ei vallitsevissa poikkeusoloissa ole toivottavaa. 

Katoshanke pyrittäisiin kuitenkin toteuttamaan tänä vuonna. 

 

Liitteessä 1 on esitetty katoksen sijoitusvaihtoehdot. Liitteessä 4 on tek-

nisen johtajan toimittama suunnitelma katokselle.  

 

Määräraha oleskelukatoksen rakentamista varten on varattu vuoden 2020 

investointiosassa. 

 

                                         
 __________________________________________________ 

                         

  

                                             Ehdotus: 

 

Nuorisovaltuusto keskustelee teknisen johtajan toimittamasta oleske-

lukatoksen suunnitelmasta, joka on liitteenä nro. 4, ja päättää hyväksyä 

tai hylätä suunnitelman.  

 

 

  Nuorisovaltuuston päätös: 
 

Nuorisovaltuusto päättää hyväksyä liitteessä numero 4 esitetyn katos-

suunnitelman. Toiveena on, että katoksen molemmille puolille sijoite-

taan roskikset sekä mahdollisuuksien mukaan erillinen astia savukkeille. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

Nuorisovaltuusto § 16 11.5.2020 

 

 

NUORISOVALTUUSTON MYÖNTÄMÄ TUKI NUORTEN ITSENSÄ TOTEUTTAMIIN TA-

PAHTUMIIN, RETKIIN JA MUUHUN UUTEEN TOIMINTAAN 

 

Nuvalt § 16 Nuorisovaltuusto päätti edellisessä kokouksessaan 9.3. tukea 9c luokan 

luokkaretkeä 200 eurolla. Vapaa-aikapäällikkö oli yhteydessä 9c luokan 

luokanvalvojaan tiedustellakseen luokkaretken toteutumisesta. Selvisi, 

että luokkaretki peruuntui koronatilanteen vuoksi. Luokanvalvoja ilmoit-

ti, että he eivät tarvitse avustusta enää. Avustusta ei ole vielä maksettu, 

joten sitä ei tarvitse periä takaisin.  

 

 

                              

 Ehdotus: 

 

Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja päättää perua avustuksen maksa-

tuksen 9c luokalle. 

 

                                            Nuorisovaltuuston päätös: 

 

  

                       _____________________________ 

 

 

 Nuorisovaltuusto päättää perua avustuksen maksatuksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

Nuorisovaltuusto § 17 11.5.2020 

 

NURMIJÄRVEN NUORISOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN YHTEYDENOTTO 

NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUIHIN LIITTYEN 

 

Nuvalt § 17  

Liite 3 Edellisessä kokouksessa päätettiin, että Pornaisten nuorisovaltuusto on 

mukana ja kiinnostunut tukemaan Nurmijärven nuorisovaltuuston aloi-

tetta, mikäli Nurmijärven nuorisovaltuusto lähtee hoitamaan asiaa. 

 

Nuvan puheenjohtaja Emmi Tuomala keskusteli 27.4. Keusote-alueen 

nuorisovaltuustojen kanssa mielenterveyspalvelujen ongelmista, sekä sii-

tä, miten alueen nuorisovaltuustot pääsisivät yhdessä vaikuttamaan 

Keusoten päätöksiin. Keusote-alueen nuorisovaltuustot ovat päättäneet 

tehdä avoimen kirjeen, johon jokainen kunta/kaupunki tekee oman teks-

tin. Kuntien teksteistä työstetään yhtenäinen kirje. 

 

   

 

 Ehdotus: 

 

Nuorisovaltuusto päättää osallistua kirjeen lähettämiseen ja työstää 

oman tekstin tässä kokouksessa. Puheenjohtaja esittelee koulujen uu-

simman terveyskyselyn vastauksia tekstin koostamista varten. 

 

                                            Nuorisovaltuuston päätös: 

 

  

                       _____________________________ 

 

 Puheenjohtaja kerää verkkokyselyn kautta vastauksia Pornaisten nuorilta 

liittyen mielenterveyspalvelujen laatuun sekä saavutettavuuteen, joiden 

pohjalta puheenjohtaja laatii koosteen. Kooste lähetetään nuorisovaltuus-

ton jäsenille tarkasteltavaksi ennen tekstin lähettämistä eteenpäin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisovaltuusto § 18 11.5.2020 

 

MUUT ASIAT    

 

Nuvalt § 18 

 

 

1. Ryhmäytyspäivän suunnittelu 

2. Alustavat päivämäärät syksyn kokouksia varten 

3. Lautakuntien kuulumiset 

4. Nuorisovaltuuston stipendirahan kehittely 

 

 

 

Nuorisovaltuuston päätös: 

  

 

 ____________________ 

 

 

1. Ryhmäytyspäivä siirretään syksylle ja sitä suunnitellaan syksyn en-

simmäisessä kokouksessa. 

2. Alustavat päivämäärät syksyn kokouksille: 14.9., 12.10., 9.11., 14.12. 

Kokoukset alkavat klo 17.30 

3. Ei mainittavaa nuorisovaltuustolle 

4. Vapaa-aikapäällikkö ottaa yhteyttä yläkouluun sekä esittää stipendien 

jakokriteerit sähköpostitse. Koulun yhteyshenkilöt: Tanja Vesala, 

Juuso Hyttinen, Tarja Paloniemi, Kalle Salminen, Heli Kylmälä. 

Opettajat päättävät stipendien saajat nuorisovaltuuston määrittelemien 

kriteerien pohjalta. 

 

Jakokriteerit: 

- Kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan 

- Stipendi on arvosanoista tai muusta koulun tai kunnan vapaaeh-

toisesta oheistoiminnasta riippumaton, ja stipendien jaossa huo-

mioidaan kaikki oppilaat tasavertaisesti. 

- Stipendisummat: yksi 50€ stipendi yhdelle 9. luokkalaiselle, yksi 

25€ stipendi yhdelle 8. luokkalaiselle ja yksi 25€ arvoinen stipen-

di yhdelle 7. luokkalaiselle. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset 

Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 

Nuorisovaltuusto §  11.5.2020 

 

ILMOITUSASIAT  

 

Nuvalt §   

 

 

 

 

Nuorisovaltuuston päätös: 

  

 

 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


