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Valtuustosali, kunnantalo tai teams
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Laurila Mico
Määttä Emma
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Tuomala Neea
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Blom Helmi
Mattila Kia (pj.)
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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

30–35

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 9.11.2020

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan
Sanja Rinne ja Melissa Rissanen
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Kia Mattila

Anne Partanen

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-aika palvelujen päällikkö

Anne Partanen
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KEUSOTEN EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KYSELY
Nuorisovaltuusto § 30
Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 2.-8.11. Keusote kartoittaa ensimmäistä kertaa yhdessä alueen kuntien kanssa asukkaiden näkemyksiä alueellisesta
päihdetilanteesta nettikyselyn avulla. Kyselyllä kartoitetaan Keusoten alueella
asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Haluamme tietää millaiset asiat
olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita.
Kyselyn avulla pyrimme parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua
Keusotessa ja alueen kunnissa. Kyselyyn voi osallistua Keusoten verkkosivulla
nimettömästi ja luottamuksellisesti. Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole
tunnistettavissa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas ehkäisevän päihdetyön
kehittämisessä alueellamme.
Tiedon keruusta ja käsittelystä vastaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä / ulkoinen integraatio
Kyselyyn voi vastata 16.11. asti: https://bit.ly/2TvK5eX

Ehdotus:
Nuorisovaltuusto jakaa kyselyn linkin omissa sosiaalisen median kanavissaan. Nuvan jäsenet voivat halutessaan myös itse vastata kyselyyn tämän pykälän käsittelyn aikana.

_________________________________________________

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Somevastaava jakaa linkin somekanavissa.

Nuorisovaltuusto

§ 31

9.11.2020
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NUORISOVALTUUSTON NETTIKYSELY NUORILLE
Nuorisovaltuusto § 31

Edellisessä kokouksessaan nuorisovaltuusto päätti laatia nettikyselyn nuoria
koskettavista aiheista. Kyselyn vastaukset ohjaavat nuorisovaltuuston toimintaa
seuraavalla nuorisovaltuustokaudella. Kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan
lahjakortteja. Kysely suunniteltiin toteutettavaksi yläasteella luokanvalvojan vartilla, samalla kun markkinoidaan nuorisovaltuuston vaaleja.

Ehdotus:
Työryhmä esittelee kyselyn sisällön ja kyselyyn on mahdollisuus tehdä lisäyksiä
kokouksen aikana. Nuorisovaltuusto päättää, milloin kysely julkaistaan ja missä.
Nuorisovaltuusto päättää myös arvottavien lahjakorttien määrän, summan ja sisällön.

Päätös:
Laaditaan kyselyn kysymykset tässä kokouksessa. Eetu Nieminen laatii kyselyn
Googlen forms –lomakkeella ja lähettää kyselylinkin eteenpäin puheenjohtajalle.
Kysely toteutetaan luokanvalvojan vartilla.
Kysymykset (avoimet vastaukset):
1. Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus tehdä suoria aloitteita kunnanvaltuustolle. Esimerkiksi skeittiparkki on nuorisovaltuuston aloitteesta toteutettu.
Mitä uutta sinä haluaisit Pornaisiin?
2. Pornaisissa toimii nuorisotalo Ponu, jossa nuoret voivat viettää aikaa aukioloaikojen mukaisesti. Onko sinulla jotain toiveita nuorisotalon toimintaan,
ympäristöön tai välineisiin liittyen? (esimerkiksi teemaillat, pelit, kalusteet)
3. Työskentelisitkö kesätöissä mielummin kotikunnassasi vai ulkopaikkakunnalla? Miksi?
Hankitaan Paysafe-lahjakortteja yhteensä 6 kpl. Yksi 50€ lahjakortti sekä viisi
10€ lahjakorttia. Lahjakortit arvotaan kyselyyn vastanneiden kesken.
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Nuorisovaltuusto

§ 32

9.11.2020

NUVAN MARKKINOINTI
Nuorisovaltuusto § 32

Nuorisovaltuuston budjetissa on aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin jäljellä
määrärahaa vielä 1049 euroa. Nuorisovaltuusto ei ole käyttänyt tänä vuonna
markkinointiin vielä lainkaan rahaa.

Ehdotus:
Nuorisovaltuusto pohtii markkinoinnin tarvetta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä sekä rahankäytöstä markkinointia varten.

Päätös:
Jos mahdollista, niin hankitaan Instagramiin maksullinen mainos ja mainostetaan nuvan vaaleja. Sihteeri selvittää asian.
Hankitaan nuorisovaltuuston markkinoimista varten nuorille jaettavia heijastimia
maksimissaan 500€ edestä.

Nuorisovaltuusto

§ 33

9.11.2020
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LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2021 – 2022
Nuorisovaltuusto § 33
LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖ- JA LOMA-AJOISTA LUKUVUONNA 2021 –
2022
Perusopetuksessa lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään
muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä (perusopetuslain 23 §).
Sivistyslautakunta päättää Pornaisten koulujen työ- ja loma-ajoista kokouksessaan 9.12.2020. Teiltä pyydetään kannanottoa työ- ja loma-aikoihin alla olevista
vaihtoehdoista lukuvuodelle 2021 - 2022:
1.
Syyslukukausi16.8.2021 – 21.12.2021 (syysloma vko 42)
Kevätlukukausi3.1.2022 -4.6.2022 (hiihtoloma vko 8)
2.
Syyslukukausi11.8.2021 – 22.12.2021 (syysloma vko 42)
Kevätlukukausi10.1.2022 – 4.6.2022 (hiihtoloma vko 8)
Esitys ei sisällä lauantaikoulupäivää
Koulupäiviä on lukuvuonna 2021–22 yhteensä 188.
Esitykset käsitellään opettajien ja muun henkilökunnan keskuudessa näiden mielipiteen selvittämiseksi. Oppilaskunnalta, vanhempaintoimikunnalta ja nuorisovaltuustolta pyydetään oma lausunto.
Perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että
kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä heidän
asemaansa liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa, että kaikilla koulun oppilailla tulee olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä vaihtoehdoista esim. äänestämällä
Lausunnot toimitetaan sivistysjohtaja Jari Wäreelle 4.12.2020 mennessä.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja antaa lausunnon koskien lukuvuoden
2021–2022 työ- ja loma-ajoista.
Päätös:
Molemmat vaihtoehdot saivat kannatusta. Enemmistön mielestä jälkimmäinen
vaihtoehto on parempi, koska siinä on pidempi joululoma. Ensimmäisessä vaihtoehdossa oli toisaalta lyhyempi joululoma, mikä saattaa sopia paremmin lasten
vanhempien joululoma-aikoihin.

Nuorisovaltuusto

§ 34

9.11.2020

MUUT ASIAT
Nuvalt § 34

1. Nuorisovaltuusto vaalien eteneminen

Merkittiin tiedoksi.
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Nuorisovaltuusto

§ 35

9.11.2020
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ILMOITUSASIAT
Nuvalt § 35

Lautakuntien kuulumiset

1.
-

2.

Sivistyslautakunnassa oli puhetta nuorten roskaamisesta sekä kunnan henkilökunnan facebooksomeviestinnästä. Nuorisovaltuusto ehdotti, että jatkaa roskishanketta ensi vuonna.

Ponulle tulee hankkia savuton alue –kyltti.

