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Porvoon Nuorisovaltuuston kokous 

Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.45 

Paikka Porvoo Campus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo 

 
Läsnä 
 
Jäsenet 
 

Forslund Noomi 
Fusoni Alessandra 
Häggman Ida 
Heiskanen Ripsa 
Hokkanen Toni 
Jalava Veera  (poistui klo. 20.22) 
Kääriäinen Joonas 
Karike Tim  puheenjohtaja 
Kutvonen Karoliina 
Marie Elisa 
Mattsson Emilia 
Miettinen Olivia (poistui klo. 20.35) 
Monthan Marco 
Muuronen Milla 
Nurmi Harri  varapuheenjohtaja 
Nyrhivaara Jani 
Partanen Aleksi 
Quach Thu  sihteeri 
Ramaj Mirlinda 
Vainio Annina 
 

Varajäsenet 
 

Laiti Malla 
Mård Rasmus 
Tamminen Maria 
 

Muut osallistujat 
Santala Anna-Kaisa nuoriso-ohjaaja 
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1 Kokouksen avaus 
 
 Ehdotus: Puheenjohtaja Tim Karike avaa kokouksen. 

 
Päätös:  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06. 

 
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös:  
Todettiin.  

 
3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee Alessandra Fusonin ja Ida Häggmanin 
tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 
 
Päätös: 
Nuorisovaltuusto valitsi Alessandra Fusonin ja Ripsa Heiskasen 
pöytäkirjantarkastajiksi.  

 
4 Esityslistan hyväksyminen 
 
 Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 
Päätös:  
Ehdotuksen mukaan. 
 

 
 
5 Ilmoitusasiat 
 

– Porvoon Yrittäjät ry on laatinut elinkeinopoliittisen ohjelman, jossa nostetaan 
esille mm. toive palveluseteleiden käyttöönotosta. Lisäksi yritysyhteisö toivoo 
kaupungin ja päättäjien ottavan huomioon sen, miten päätöksenteko vaikuttaa ja 
heijastuu paikallisiin yrityksiin. Ohjelma on luovutettu 
kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajalle sekä 
varakaupunginpuheenjohtajalle. Lisäksi se tullaan lähettämään 
kaupunginvaltuutetuille. Myös nuorisovaltuusto on saanut ohjelman 
luettavakseen. 
 
– Mannerheiminkadun siltaremontti on lykätty alkavaksi vasta elokuussa. 
Porvoon Yrittäjät ry vetosi kaupunkiin ja Uudenmaan ELY-keskukseen remontin 
lykkäämiseksi, sillä kesäkuukausille ajoittuva remontti haittaisi kohtuuttomasti 
paikallisten yritysten yritystoimintaa parhaaseen sesonkiaikaan.  
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– Maailmanlaajuinen Earth Our ilmastotempaus järjestetään jälleen 26.3. kello 
20.30. Tapahtumaan osallistutaan sammuttamalla kaikki valot ja näin tehden 
osoittamalla huolensa ilmastonmuutoksesta päätöksentekijöille. Porvoon 
kaupunki osallistuu tempaukseen edellisvuosien tapaan. 
 
– Nuorisopalvelut on muuttanut pois Valtimo-talosta uusiin tiloihin WSOY –
taloon, Nuorisotila Zentran välittömään läheisyyteen. 
 
– Adressit.com palveluun on avattu adressi, jossa peräänkuulutetaan 
kansalaisopiston toiminnan turvaamista. Adressin on jo allekirjoittanut yli 500 
henkilöä. 

 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 
 

6 Taloustilanne 
 
 Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 
Päätös: 
Raporttilista saamatta. Nuorisovaltuuston koordinoijan laskelmien mukaan 
budjetista on mennyt 327,32 €.  

 
7 Lautakuntakuulumiset 
 

Ehdotus: Kuullaan lautakuntaedustajien tilannekatsaus. 
 
Päätös:  
Ehdotuksen mukaan. 
 
Ripsa Heiskanen – Suomenkielinen koulutusjaosto 
Rasmus Mård – Ruotsinkielinen koulutusjaosto 
Mirlinda Ramaj – Rakennus- ja ympäristölautakunta 

 
8 Koulukuulumiset 
 

Ehdotus: Kuullaan kummivaltuutettujen tilannekatsaus. 
 
Päätös:  
Ehdotuksen mukaan. 
 
Veera Jalava – Gammelbacka’s skola 
Olivia Miettinen – Ilolan koulu, Hinthaaran koulu, Pellinge’s skola 
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9 Työryhmäkuulumiset 
 

Ehdotus: Kuullaan sekä kaupungin, että nuorisovaltuuston omien työryhmien 
tilannekatsaukset sekä Edustajiston tilannekatsaus. 
 
Päätös:  
Ehdotuksen mukaan. 

 
Malla Laiti – Edustajisto & Politiikka työryhmä 
Tim Karike – PR-työryhmä & Tapahtumatyöryhmä 
Thu Quach - Virkistystyöryhmä 
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10 Aktiivipäivät 
 

 
Taustatietoa 

Aktiivipäivät on vuosittainen koulutustapahtuma, jonka tarkoituksena on antaa 
uusia tietoja ja taitoja nuorisovaltuustotoimintaan. Luvassa on jälleen tehokasta 
koulutusta sekä vasta-aloittaneille, että jo pidempään mukana olleille 
nuorisovaltuutetuille. Viikonlopun ohjelma on jaettu kahteen osaan eli useamman 
kauden valtuutetuille on tarjolla eri ohjelma kuin uusille nuorisovaltuutetuille. 
Tapahtuman järjestää Suomen Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry. 

Tänä vuonna Aktiivipäivät järjestetään Salossa 8.-10.4.2011 

Aktiivipäivien osallistumismaksu on 68 € Nuva ry:n jäsenille ja 88 € liittoon 
kuulumattomille. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalin, ruokailun ja 
majoituksen koulutiloissa. 

Yhden valtuutetun matkustuskulut on n. 45 € (opiskelijahintaiset meno-paluu 
juna- ja bussiliput). 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan enintään kolme henkilöä 
osallistumaan Aktiivipäiville, joiden osallistumiskulut korvataan. 
Matkustuskorvaukset korvataan toteutuneen mukaan alkuperäistä kuittia 
vastaan. 

Päätös: 
 
Nuorivaltuusto velvoittaa osallistujia liittymään liittoon, jonka jäsenmaksu on 8 €. 
Osallistujiksi valittiin Olivia Miettinen sekä Karoliina Kutvonen. 
 

11 Toimintasuunnitelman hyväksyminen 
 

Nuorisovaltuuston hallitus luo joka vuonna toimintasuunnitelman, jossa eritellään 
kyseisen vuoden keskeisimmät tavoitteet ja tärkeimmät tapahtumat. 
Toimintasuunnitelman budjettiosassa määritellään määrärahan käyttö 
segmentoidusti jaettuna eri osa-alueille. Toimintasuunnitelma mahdollistaa 
hankintapäätösten tekemisen, kun ne perustuvat hyväksyttyyn 
toimintasuunnitelmaan. 
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Budjettiosaa on valmistellut työryhmä, joka on jättänyt oman ehdotuksensa 
hallitukselle. 

Hallituksen ehdotus toimintasuunnitelman budjettiosaksi on seuraavanlainen. 
Itse toimintasuunnitelma esitellään kokouksessa. Budjettiosan tiedot ovat 
ainoastaan suuntaa antavia arvioita. 

 
Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset   3300 
Nettisivut (palvelintila)    120 
Kokoustarjoilu    135 
Mainoskondomit    100 
Nettisivujen uudistamistyö    500 
Palautelaatikot    350 
Info –kiertue     1100 
USB-rannekkeet    300 
Nuva-hupparit    200 
Radiomainos     50 
Mainostila     100 
Bändimestaruuskilpailut    500 
Back To School    500 
Ystävyyskuntatoiminta    300 
Kertsi ihan pihalla –tapahtuma   500 
Postikulut     200 
Koulutus     700 
Virkistystoiminta    300 
Vaalipaneeli     400 
 
Budjetoitu yhteensä    9655 
Määräraha     10000 
Liikkumavara     345 
 
Budjettiin ei ole sisällytetty mahdollisia muita tapahtumia vaan ne pyritään 
mahdollisimman pitkälle toteuttamaan sponsoriyhteistyöllä. 

 
Ehdotus:  
Hyväksytään toimintasuunnitelma ja siihen kuuluva budjettiosa. Päätetään 
lisäksi, että nuorisovaltuutettujen omaan omistukseen jäävät hupparit 
kustannetaan pääosin itse, mutta nuorisovaltuusto osallistuu hankintakuluihin 
6,25 euron edestä jäsentä kohti. 
 
Päätös: 
Tim Karike – Muutosehdotus: Nuva –hupparit –osa poistetaan budjetista, jolloin 
rahat voitaisiin käyttää esimerkiksi oppilaskuntien tukemiseen. 
 
Äänestettiin käsiäänestyksellä, ääntenlaskijoina toimivat Thu Quach ja Anna-
Kaisa Santala. 
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Äänet jakautuivat seuraavasti: 
2 tyhjää 
7 vastaan 

 
Enemmistö päättää - Nuva –hupparit osa jätetään budjettiin. 

 

 

Harri Nurmi – Muutosehdotus: Palautelaatikot –osa poistetaan budjetista. 
 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 
 
0 tyhjää 
10 kannattaa 
 
Enemmistö päättää – Palautelaatikot poistetaan budjetista. 

 
 

 

Ripsa Heiskanen – Muutosehdotus: USB –rannekkeet –osio poistetaan 
budjetista. 
 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 
 
1 tyhjä 
12 kannattaa 
1 vastaan 
 
Enemmistö päättää – USB –rannekkeet poistetaan budjetista. 

 

 

Ripsa Heiskanen – Muutosehdotus: Vaalipaneeliin varattua rahaa 
pienennetään puolella. 
 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 
 
3 tyhjää 
5 kannattaa 
6 vastaan 
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Enemmistö päättää – Vaalipaneeli –osio pysyy entisellään. 
Ripsa Heiskanen – Muutosehdotus: Toimintasuunnitelma jätetään 
pöydälle ja lähetetään kaikille vielä luettavaksi. 
 
Äänet jakautuivat seuraavasti:  
 
5 tyhjää 
8 kannattaa 
 
Enemmistö päättää – Toimintasuunnitelma jätetään pöydälle. 

 
 

 

  
Toimintasuunnitelman hyväksymistapa – Äänestettiin ja äänet jakautuivat 
seuraavasti: 
 
5 Sähköpostitse 
5 Seuraavassa kokouksessa 
4 tyhjää 
 
Puheenjohtajan ääni ratkaisee: Lähetetään kaikille toimintasuunnitelma 
sähköpostiin ja hyväksytään vastaamalla OK. 
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12 Kirjoittaminen Uusimaan Kumppanit -osioon 

Taustatietoa 

Sanomalehti Uusimaa tarjoaa paikallisille yhdistyksille ja seuroille 
mahdollisuuden saada oman osion lehden verkkosivuilta Kumppanit –osiosta. 
Sähköisen palstatilan voi käyttää kotipaikkakunnan tärkeistä asioista, ilmiöistä ja 
ihmisistä kirjoittamiseen. Kumppanuus on ilmaista ja se mahdollistaa 
lisänäkyvyyttä yhdistysten ja seurojen toiminnalle. Kumppanit –osiosta voidaan 
poimia juttuja myös painettavaan sanomalehteen. 

Nuorisovaltuusto päätti 15.2. pidetyssä kokouksessaan alkaa aktiivisesti 
hyödyntämään Kumppanit –osion tarjoamia mahdollisuuksia. Nuorisovaltuusto 
valitsee jokaisessa kokouksessaan aina yhden nuorisovaltuutetun kirjoittamaan 
sinä kuukautena jutun verkkoon. 

Edelliskuukauden kirjoittaja oli Niko Lapp. 

 

 Ehdotus: 

Nuorisovaltuusto valitsee yhden nuorisovaltuutetun kirjoittamaan 
maaliskuun jutun Kumppanit –osioon. 

 
 Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Nuorisovaltuusto valitsee Karoliina Kutvosen 
maaliskuun kirjoittajaksi. 
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13 Matkustuskorvauksista päättäminen 
 

 
Seuraavat valtuutetut ovat anoneet matkustuskulujensa korvaamista. 
 
Malla Laiti 
 
Väli: Porvoo-Espoo-Porvoo 

 
Matkan tarkoitus: Osallistuminen Suomen Nuorisovaltuustojen liiton Nuva ry:n 
Uudenmaan piirin järjestämään LANUKE-arviointitilaisuuteen 13.3.2011 
 
Anottu määrä: 16 € 
 
 
Malla Laiti 
 
Väli: Helsinki-Porvoo 
 
Matkan tarkoitus: Osallistuminen Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään 
”Lasten ja nuorten kunta 2010” –seminaariin Savoy-teatterissa 22.3.2011 
 
Anottu määrä: - 
 
 
________________________________________________________________ 
 
Ehdotus: 
Korvataan Malla Laitin matkustuskulut 16 euron edestä. ” Lasten ja nuorten 
kunta 2010” –seminaariin osallistumisesta aiheutuneet matkustuskulut korvataan 
Malla Laitille toteutuneen mukaan. Kulut korvataan alkuperäistä kuittia vastaan. 
 
Päätös: 
Ehdotuksen mukaan. 
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14 USB-rannekkeiden hankkiminen 

Päätös: 

Vedetään pois. 

15 Nuorten vaalipaneeli 

Valmistelu: Tapahtumatyöryhmä 

Nuorisovaltuusto on 15.helmikuuta päättänyt järjestää vaalipaneelin osana 
”Nuorisovaalit 2011” -kampanjaa kevään Eduskuntavaalien alla.  

Tapahtumatyöryhmä on päättänyt, että vaalipaneeli järjestetään tiistaina 12.4 
kello 13.30–15.00 Linnankosken lukion auditoriossa (Piispankatu 24–26, 06100 
Porvoo).  

Paneeliin on ilmoittautunut tähän mennessä Vasemmistoliiton Jussi Saramo. 
Paneelin ajankohta on osoittautunut haasteelliseksi istuville kansanedustajille 
sillä samana päivänä on Eduskunnan viimeinen täysistunto. 

Tapahtuma on kaksikielinen ja sen juontavat parivaljakko, nuorisovaltuutettu 
Veera Jalava yhdessä Elias Salosen kanssa. Elias Saloselle ehdotetaan 30 
euron suuruista palkkiota.  

Nuorille annetaan mahdollisuus lähettää kysymyksiä poliitikoille, joista sitten 
kootaan kysymyksiä vaalipaneeliin. Kysymykset kerätään sähköisten medioiden 
kautta. Jotta vastaamisesta tehtäisiin houkuttelevampaa, kaikkien vastanneiden 
kesken arvottaisiin ulkoporeallas viikoksi käyttöön. Palkinto tilattaisiin yritykseltä 
Pro Patio Oy hintaan 245 euroa sisältäen kuljetuksen 10km säteellä Porvoon 
keskustasta. Nuorisovaltuusto sitoutuisi ainoastaan kustantamaan palkinnon, 
mutta sopimusosapuolina olisivat altaan vuokrannut yritys ja palkinnon voittaja. 

Arvontaan olisi myös mahdollista osallistua Nuorisovaltuuston omalla pisteellä, 
joka sijaitsee auditorion aulassa. 

Auditorioon oli alun perin tarkoitus saada puolueiden ständitori, jossa puolueet 
olisivat voineet esitellä toimintaansa ja jakaa vaalimateriaalia. Idea kuitenkin 
kariutui koulun vastustukseen vedoten poliittiseen riippumattomuuteen.  

Tilaisuus on suunnattu peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaille sekä toisen 
asteen opiskelijoille. Yhdeksännen luokan oppilaille asetetaan koulukohtainen 
paikkakiintiö, joka on yksi ryhmä/luokka. Toisen asteen opiskelijat osallistuvat 
halutessaan paneeliin eikä koulukohtaisia kiintiöitä ole.  
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On toivottavaa, että koulut suhtautuisivat ideaan myönteisesti, että oman koulun 
opiskelijat saisivat käyttää kouluaikaansa osallistuakseen paneeliin. Koulujen 
edustajat voivat tarvittaessa tarkistaa omien oppilaidensa läsnäolon 
väärinkäytösten estämiseksi. 

Tapahtumaa varten teetetään juliste markkinoinnin helpottamiseksi. Alustavasti 
on päätetty, että tapahtuman julisteen tekee opiskelija Freddy Andersson 
INVEON:in graafiselta linjalta. Freddy on jo tehnyt muutaman vedoksen, joista 
tapahtumatyöryhmä valitsee mieleisensä. Julistetta jaetaan mm. kouluille ja 
nuorisotiloille sekä muihin nuorten suosimiin paikkoihin ympäri kaupunkia. Juliste 
julkaistaan nuorisovaltuuston internetpalveluissa ja mahdollisesti 
paikallislehdissä. Freddylle ehdotetaan 50 euron suuruista palkkiota. 

Paraikaa selvitetään mahdollisuutta ripustaa julisteita Suomalaiseen 
Kirjakauppaan oppikirjojen läheisyyteen. Tim Karike kontaktoi 
myymäläpäällikköä. 

Nuorisovaltuutetut Aleksi Partanen ja Jerry Forslund pyrkivät työstämään 
nuorisovaltuuston radiopuffin valmiiksi ennen vaalipaneelia. 

Vaalipaneelista tullaan lähettämään erillinen mediatiedote, joka julkaistaan myös 
kaupungin verkkosivuilla. 

Tilaisuuteen hankitaan kahvitarjoilu.  

Tilaisuuden kustannusarvio on 400 euroa ja kävijätavoite 250 nuorta. 

 

 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto merkitsee asian tiedokseen ja päättää maksaa 
kertakorvauksina Elias Saloselle 30 euroa ja Freddy Anderssonille 50 euroa. 
Palkkiot maksetaan toimitettua verokorttia vastaan.  

Lisäksi Nuorisovaltuusto päättää hankkia arvonnan palkinnoksi vuokratun 
ulkoporealtaan viikoksi arvonnan voittaneen henkilön käyttöön yritykseltä Pro 
Patio Oy hintaan 245 euroa sisältäen kuljetuksen 10km säteellä Porvoon 
keskustasta. Nuorisovaltuusto sitoutuu kustantamaan altaan vuokran, mutta 
sopimusosapuolina ovat altaan vuokrannut yritys ja palkinnon voittaja. 

Nuorisovaltuusto maksaa tapahtuman kahvitarjoilun 30 euron edestä.  
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Päätös: 

Ripsa Heiskanen – Muutosehdotus: Palkintoon käytetään enintään 150 
euroa. 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 
3 tyhjää 
3 kannattaa 
6 vastaan 
 
Enemmistö päättää – Päätös pohjaehdotuksen mukaan. 
 

  



 

 Pöytäkirja 3/11 14 (15) 
    
    
 23.3.2011   
 

16 Kummitoiminta 

Yhtenä Nuorisovaltuuston toiminnan muotona on koulujen oppilaskuntien 
(oppilaskuntahallitukset) tukeminen valitsemalla kouluille nuorisovaltuustosta 
oma kummi.  

Yhteistyö on ennen sisältänyt mm. osallistumista oppilaskuntahallitusten 
kokouksiin, mutta yhteistyön sisältö on ollut pitkälti valtuutettujen itsensä 
päätettävissä. 

Yhteistyön tarkoituksena on tukea oppilaskuntahallituksia työssään koulun arjen 
ja viihtyvyyden parantamisessa. 
 
Nuorisovaltuusto valitsi keskuudestaan kummit ensimmäisessä kokouksessaan 
25.tammikuuta vuodeksi eteenpäin.  

 

Päätös: 

Käydään keskustelua yhteistyön muodoista ja mitä sen pitäisi pitää 
sisällään.  
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17 Muut asiat 

Ehdotus: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Ehdotuksen mukaan. 
4.4. Osallisuustiimin tapaaminen, nuorisotilojen kummit tevetulleita. 

 
 
18 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 
Ehdotus: Esitellään kokouksessa. 
 
Päätös: Kevätkummin nuorisotila 27.4.2011, kello 17.30  

 
19 Kokouksen päättäminen 
 
 Ehdotus: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tim Karike päättää kokouksen. 
 
 Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 20.56 

 
 
 
 
 

Allekirjoitukset: 
 
 
 
 
 
 
Tim Karike    Thu Quach 
Varapuheenjohtaja    Sihteeri 
 
 
 
 
 
Alessandra Fusoni   Ripsa Heiskanen 
Pöytäkirjantarkistaja   Pöytäkirjantarkistaja 


