
PORVOON NUORISOVALTUUSTO 16.05.2005

PÖYTÄKIRJA 5/05

Aika: ma 16.05.2005 klo 18.00 - 19.40

Paikka: Tilia, Kunnantalo

Läsnä: Forslund José nuorisovaltuutettu, pj
Hänninen Linda “
Lausamo Stella “
Leinonen Matti “
Nenonen Jonas “ >19.30
Niskala Jouko “
Othman Hanna “, sihteeri
Roms Ronja “ >19.25
Saariniemi Albert “
Sjöblom Sabrina “
Törmä Sandra “
Wahlsten Lene “
Öberg Tuija                         nuorisotoimenjohtaja

Poissa: Hakala Salli nuorisovaltuutettu
Hirvonen Petri “
Juhola Riku                        “
Lindberg Anna “
Lindroos Niklas “
Ruotsalainen Aki “
Termonen Kaika “

1 § Kokouksen avaus.
José Forslund avasi avasi kokouksen. Todettiin osanottajat.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (19.04) pöytäkirja.

4 § Työryhmät
Tiedotustyöryhmä
Kyselylomake on valmis, kysely kouluille. Päätettiin, että jokaisen koulun edustaja kysyy 
rehtoriltaan mikä olisi paras tapa saada vastaukset.
Vastuuhenkilöiksi valittiin:
Lene - StroHö Sabrina – LyPa
Hanna – BoGy Matti – LiLu
Linda – Pääskytien koulu Jouko – Kauppis
Albert – Öny José – Amisto
Matti ja Riku – Linnajoen koulu 
José lähettää kopion kyselylomakeesta kaikille sähköpostitse. Vimeistään 3.6. kaikilta kouluilta
vastaukset.

Breakdance-työryhmä
Breakdancekilpailu sujui hyvin. Maksaneita katsojia 222, mikä on miltei sata enemmän kuin 
vuosi sitten. Kilpailijoita oli 40-50. Kaikki meni hyvin, kaikki paikalla olleet nuorisovaltuutetut 
olivat tyytyväisiä tilaisuuteen.
Merkittiin tiedoksi, että joku oli Uusimaassa valittanut, että breakdance-julisteita oli laitettu 
jonkun muun yhdistyksen julisteiden päälle.



Nuorisokirppistyöryhmä
Nuorisokirppis peruutettiin vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

Jang-messutyöryhmä.
Jang-nuorisomessut järjestetään 26.11.2005.

5 § Lautakunnat.
Hanna (ruotsinkielinen koulutusjaosto), Sandra (kaavoitus- ja rakennuslautakunta), Lene 
(sosiaali- ja terveyslautakunta) ja José (kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto sekä suomenkielinen 
koulutusjaosto) kertoivat mitä kokouksissa oli tapahtunut. José ehdotti, että pyydettäisiin lupa 
esitellä Nuvan toimintasuunnitelma lautakunnissa.

6 § Kotisivut, esite ja logo.
                        Edellisessa kokouksessa ilmoitettiin, että tietokone jolla oli mallit logosta, kotisivuista ja 

esitteestä oli mennyt rikki, mutta kaikki kolme oli saatu pelastettua. Kotisivujen pitäisi olla 
käytettävissä ensi viikolla. Esite ei ole vielä valmis, mutta pitää kysellä painohintoja. 

7 § Muut asiat.
– Ystävyyskuntakokous Lundissa 17.-19.6.2005. Matkalle lähtevät: José, Anna, Hanna,

Sandra, Stella ja Ronja.
– José ja Hanna esittelevät nuorisovaltuustotoimintaa 24.5. ryhmälle nuorisotyöntekijöitä

Kent County Councilista ja 25.5. ryhmälle nuorisotyöntekijöitä Kuusankoskelta.
– Porvoon Pamaus alkaa sunnuntaina 5.6. Klo 15-20 on lasten ja nuorten ohjelmaa

kaupunginpuistossa. Nuorisovaltuutetuille on töitä esim. Ilmapallojen jakoa ja
katumaalauksen valvontaa – paikalle klo 14.00.

– Nuppi on Raahessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.nuoretvaikuttajat.fi
– Huhtisten Spar haluaa laajentaa rakennustaan rakentaakseen siihen mm. Nuorisotilan.

Nuorisovaltuuston annettava lausunto asiasta viimeistään 1.6. Sandra, José, Jouko ja
Hanna tekevät lausunnon.

– Tapaaminen kaupunginhallituksen kanssa? Nuorisovaltuustolla kiinnostusta, selvitetään
mahdollisuus järjestää tapaaminen. Kummivaltuutetut voisivat olla mukana.

– Keskusteltiiin siitä, tarvitaanko lisää tiloja bändeille. Tällä hetkellä ei jonoa nykyisiin tiloihin.
Pitää selvittää koulujen musiikki tilojen käyttö.

– Aloitteet pitääottaa jälleen esille, esim. Halvemmat uimaliput nuorille, pyörätie Kerkkooseen
jne.

– Vaatetyöryhmä perustettiin. Työryhmän tehtävänä on hankkia Nuvan logolla varustettuja
vaatteita. Työryhmään valittiin: Ronja Roms, Stella Lausamo, Sandra Törmä, Sabrina
Sjöblom, Linda Hänninen, Matti Leinonen, José Forslund. Ryhmällä kokous torstaina 19.5.
klo 16.00 kirjastossa.

8 § Seuraava kokous.      
Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 15.6.2005 klo 18.00. Paikka ilmoitetaan
kokouskutsussa.

9 § Kokouksen päättäminen.
José Forslund päätti kokouksen klo 19.40.   

 

José Forslund Hanna Othman
          puheenjohtaja      sihteeri


