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13.03.2019

Nuorisovaltuuston esityslista / Ungdomsfullmäktiges föredragningslista
Aika / Tid
Paikka / Plats

29.4.2019, klo 17:30
Linnankosken lukio

1.
2.
3.
4.
5.

Kokouksen avaus / Mötets öppnande
Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötets laglighet och beslutförbarh
Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen / Godkännande av tidigare
protokoll
6. Vierailijan puheenvuoro / Vår gäst har ordet
7. Vierailijan puheenvuoro / Vår gäst har ordet
8. Taloustilanne / Ekonomiska läget
9. Lautakunta- ja työryhmä kuulumiset / Det senaste från nämnderna och
arbetsgrupperna
10. Nuva tutuksi -kiertue / Ufu bekant rundvandring
11. Ilmastotempaus / Klimatkampanj
12. Ystäväkunta vierailu / Besök av vänkommun
13. 20-vuotisjuhlat / 20 årsjubileum
14. Varajäsen maakunnalliseen nuorisovaltuustoon / Suppleant till landskapliga
ungdomsfullmäktige
15. Budjetin kasvatus / Höjning av budget
16. Yhteydenpito muihin nuorisovaltuustoihin / Kontakt med andra
ungdomsfullmäktige
17. Erityisnuorten iltapäivä - feedback / Specialungdomarnas eftermiddag
feedback
18. Porraskannanotto-työryhmän terveiset / Trapparbetsgruppens hälsningar
19. MMETA / Övriga ärenden
20. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
21. Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Paikalla / Närvarande:
Tommi Kanon
Esteri Tuominen
Roni Holmberg
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Fanny Von Schantz
Minni Rönnberg
Alex Kapanen
Jesper Kemppinen, poistui / gick 20.24
Miko Karilahti
Benjamin Moisio
Otso Reijonen
Ronja Flykt
Aino Mörsky
Tindra Granqvist
Mia Kukkonen
Sonja Kukkonen
Aino Hänninen
Sofia Lehtola
Muut paikallaolijat / Övriga:
Sanni Einovaara, poistui / gick 18:12
Merja Sevilä
Hilding Matson, saapui / kom 17:51 poistui / gick 18.40

1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande
Kokouksen puheenjohtaja Tommi Kanon avasi kokouksen ajassa 17:45.
Mötets ordförande Tommi Kanon öppnade mötet klockan 17:45.
2. Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande
Pohjaesitys: Hyväksytään Tommi Kanon kokouksen puheenjohtajaksi, Esteri
Tuominen varapuheenjohtajaksi ja Emmi Kohonen sihteeriksi. Ehdotetaan
suomenkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Miko Karilahti ja ruotsinkielisen
pöytäkirjantarkastajaksi Ronja Flykt. Ehdotetaan ääntenlaskijaksi Petra Backmania.
Förslag: Ungdomsfullmäktige godkänner Tommi Kanon som mötets ordförande,
Esteri Tuominen som vice ordförande och Emmi Kohonen som sekreterare och
föreslår Miko Karilahti till protokolljusterare för den finskspråkiga versionen och
Ronja Flykt för den svenskspråkiga samt Petra Backman till rösträknare.
Päätös: Hyväksytiin Tommi Kanon kokouksen puheenjohtajaksi, Esteri Tuominen

varapuheenjohtajaksi ja Emmi Kohonen sihteeriksi. Hyväksyimme suomenkielisen
pöytäkirjantarkastajaksi Miko Karilahti ja ruotsinkielisen pöytäkirjantarkastajaksi
Ronja Flykt. Hyväksyimme ääntenlaskijaksi Petra Backmanin.
Beslut: Ungdomsfullmäktige godkände Tommi Kanon som mötets ordförande,
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Esteri Tuominen som vice ordförande och Emmi Kohonen som sekreterare och
godkände Miko Karilahti till protokolljusterare för den finskspråkiga versionen och
Ronja Flykt för den svenskspråkiga samt Petra Backman till rösträknare.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötets laglighet och
beslutsförhet
Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse nuorisovaltuuston jäsenille toimintasäännön
mukaisesti.
Todetaan mahdolliset muut paikallaolijat.
Möteskallelsen har skickats åt ungdomsfullmäktigeledamöterna per e-post i enlighet
med stadgorna.
Vi konstaterar andra möjliga närvarande.
Pohjaesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille.
Förslag: Ungdomsfullmäktige konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat samt
beslutsfört. De inbjudna gästerna beviljas närvaro- och yttranderätt.
Päätös: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus sitä pyytäville henkilöille.Lisäksi paikalla Merja
Sevilä, Sanni Einovaara ja Hilding Matson.
Beslut: Ungdomsfullmäktige konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat samt
beslutsfört. De inbjudna gästerna beviljades närvaro- och yttranderätt.

4. Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Förslag: Den utskickade föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning.
Päätös: Lisäsimme kohdat 19 ja 20.
Beslut: Vi lade till punkterna 19 och 20.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen / Godkännande av tidigare
protokoll
Pohjaesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
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Förslag: Vi godkänner protokollet från förra mötet.
Päätös: Pöytäkirjasta puuttuu yksi allekirjoitus.
Beslut: Det saknas en underskrift från protokollet.
6. Vierailijan puheenvuoro / Vår gäst har ordet
Pohjaesitys: Sanni Einovaara, Ohjaamosta, tulee vierailemaan kokoukseen.
Kuullaan Sannin terveiset ja keskustellaan mahdollisista yhteistyökuvioista
Förslag: Sanni Einovaara från Navigatorn besöker mötet och berättar sina
hälsningar. Vi diskuterar om möjligt samarbete.
Päätös: Sanni kertoi Ohjaamon toiminnasta ja toiminnan tavoitteista. Ohjaamosta
voi hakea apua esimerkiksi töiden haussa, kouluun hakemisessa tai tukien
hakemisessa ja monessa muussa asiassa.
Keskusteltiin
Beslut: Sanni berättade om Navigatorns verksamhet och verksamhetens mål. Man
kan bland annat få hjälp med att söka arbete, att söka till skolor, att söka stöd och
mycket annat.
7. Vierailijan puheenvuoro / Vår gäst har ordet
Pohjaesitys: Hilding Matson tulee vierailemaan kokoukseen. Kuullaan hänen
terveisensä. Liite “nuva itäinen alue”.
Förslag: Hilding Matson besöker mötet och berättar sina hälsningar. Bilag “ufu
östra”.
Päätös: Kuultiin Hilding Matsonin terveiset. Pyysi, että tekisimme lausunnon
Sivistyspalveluista Porvoon itäisellä alueella. Keskustellaan asiasta hallituksen
kanssa toukokuun kokouksessa.
Beslut: Vi lyssnade till Hilding Matsons hälsningar. Han bad oss ta ställning till
bildningstjänsterna inom Borgås östra område. Styrelsen diskuterar ärendet på
mötet i maj.
8. Taloustilanne / Ekonomiska läget
Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi.
Förslag: Antecknas för kännedom.
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Päätös: 2732,48€ on mennyt, 7267,52€ on jäljellä.
Beslut: 2732.48€ har gått åt, 7267,52 finns kvar.
9. Lautakunta- ja työryhmäkuulumiset / Det senaste från nämnderna och
arbetsgrupperna
Pohjaesitys: Kuullaan lautakunnissa ja työryhmissä olleita.
-

Suomenkielinen koulutusjaosto, Otso Reijonen: Kokouksen asialistalla oli
Kaupungin koulutuspalveluiden TVT-opetuksen ja mediakasvatuksen
opetuksen kehityssuunnitelma, Koulutuspalveluiden kehityshankkeet, 1-2
luokkalaisten lukuvuositodistukset, Kasvatuskeskustelu- ja
kurinpitomenetelmät kouluissa, LOPS-luonnoksen lausunto. Kävivät myös
vierailulla Ilolan koulussa.

-

Sivistyslautakunta, Sofia Lehtola: Keskustelivat itäisen alueen
koulukyydeistä, kyselystä vanhemmille kouluista (myös nuorisovaltuusto saa
kyseisen kyselyn) sekä koululaisille vaarallisista teistä ja risteyksistä.

-

Maakunnallinen nuorisovaltuusto, Alex Kapanen: Kävivät läpi
toimintasuunnitelman.

-

Liikenneturvallisuustyöryhmä,

-

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen -työryhmä,

-

Ruotsinkielinen koulutusjaosto, Roni Holmberg: Keskustelivat
kokouksessa Eklöfska skolanin aloituspäivämäärästä, Kvarnbacken skolanin
remontista sekä aluerehtorihankkeesta.

-

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Ronja Flykt: Kokouksessa heille pidettiin
kaksi esitystä. Ensimmäisen teemana oli “Kehitetään kotihoitoa ja
vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa” -tulokset ja niiden hyödyntäminen
Porvoossa. Toisen esityksen teemana oli Työttömyyden kustannukset ja
työttömyyden hoidon taloudelliset hyödyt Porvoossa, 2018 heinäkuu joulukuu.
Lisäksi kävivät kokouksessa läpi viime vuoden tilinpäätöksen.

-

Kaupunkikehityslautakunta, Tommi Kanon: Keskustelivat kokouksessa
kaupunkistrategiaa tukevista ohjelmista, joilla on tarkoitus eritellä eri
osa-alueita ja syventyä niihin.
Kokouksessa oli myös paljon keskustelua herännyt viranhaltijanpäätöksistä
koskien sisääntuloväylän visiotyön tarjousta ja taksiaseman korvaavia
odotusalueita. Sisääntuloväylän visiotyön tarjouksessa on ajateltu täydentää
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Mannerheiminväylän sisääntulon ympäristöä rakennuksilla sekä huomioida
visuaalisesti ja konkreettisesti liityntäpysäköinnin kehittämistä.
Taksiasema lopettaa toimintansa, jonka johdosta odotusalueet siirtyvät.
Keskustelussa ilmeni huoli muun muassa siitä kuinka odotusalueet näinollen
eivät olisi yhdessä vaan ympäri niin sanottua ydinkeskustaa. Taksiaseman
tilalle on suunnitteilla parkkialue.
Lisäksi kesällä 2019 tulee kokeiluun kaupunkipyörät. Pyöräasemat
sijoittuisivat keskusta-alueelle. Tämän hetkisen tiedon mukaan pyörät tulisivat
toimimaan erillisen puhelinapplikaation avulla.
Kokouksessa keskusteltiin myös kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden
tarjouspyynnöstä, jossa oli esitetty, että maa-alueita voisi vuokrata erilaisiin
kulttuurillisiin, kaupallisiin ja virkistyksellisiin käyttötarkoituksiin.
-

Rakennus- ja ympäristölautakunta, Miko Karilahti: Hyväksyivät
rakennuslupahakemuksen kerrostalolle Länsirantaan ja antoivat lausunnon
jätevesilietteiden kuljetuksen järjestämisestä Itä- ja Länsi-Uudellamaalla
Uudenmaan jätelautakunnalle.

-

Ruotsinkielisten koulutuspalveluiden workshop, Fanny Von Schantz:
Kävivät läpi kahdesta suunnitelmasta hyvät ja huonot puolet ja kävivät
vapaata keskustelua ideoista liittyen suunnitelmiin. Päätöksiä ei syntynyt,
mutta tuli paljon uusia ideoita.

-

Kaupunginvaltuusto, Emmi Kohonen: Keskustelivat
hyvinvointikertomuksesta. Yleinen huolenaihe oli, miten huonosti
hyvinvointikyselyiden vastauksia otetaan huomioon, varsinkin niitä, joissa käy
ilmi, että koulussa/työpaikalla on sisäilmaongelmista kärsiviä.

Förslag: Vi hör på dem som deltagit i möten.
-

Finskspråkiga utbildningssektionen, Otso Reijonen: På mötet
diskuterades olika utvecklingsplaner för olika sorters utbildningar.

-

Bildningsnämnden, Sofia Lehtola: De diskuterade östra områdets
skolskjutsar, frågeformuläret om skolorna för föräldrarna
(ungdomsfullmäktige får frågeformuläret i fråga) samt vägar och korsningar
som är farliga för elever.

-

Landskapliga ungdomsfullmäktige, Alex Kapanen: De gick igenom
verksamhetsberättelsen.

-

Trafiksäkerhetsarbetsgrupp,

-

Barn och ungas delaktighet och påverkan -arbetsgrupp,
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-

Svenskspråkiga utbildningssektionen, Roni Holmberg: De diskuterade
Eklöfska skolans startdatum, Kvarnbackens skolas renovering och
områdesrektorer.

-

Social- och hälsovårdsnämnden, Ronja Flykt: På mötet hölls det två
presentationer. Den första handlade om att utveckla hemvården och att stärka
egenvården - deras resultat och utnyttjande i Borgå. Den andra handlade om
ekonomiska nyttan av finansiering av arbetslöshet 2018 juli - december.
Dessutom gick de igenom förra årets bokslut.

-

Stadsutvecklingsnämnden, Tommi Kanon: På mötet diskuterades
stadsutveckling som har i syfte att dela på olika delområden och fördjupa sig i
dem. Dessutom diskuterades planer om att fylla Mannerheimgatans område
med byggnader samt visuellt och konkret ta i beaktande utveckling av en
motorvägs-busshållplats. Taxistationen upphör med sin verksamhet. På
platsen planeras ett parkeringsområde. Utöver det testas stadscyklar under
sommaren 2019. Cykelstationerna placeras omkring centrum. Just nu ser det
ut som att cyklarna kommer användas med en skild telefonapplikation.

-

Byggnads- och miljönämnden, Miko Karilahti: De godkände bygglovet för
ett höghus till Västra åstranden och gav ett utlåtande till Nylands
avfallsnämnd för arrangemang av avloppsvattnets transport i Öst- och
Västnyland.

-

Svenska utbildngingstjänternas workshop, Fanny Von Schantz: De gick
igenom positiva och negativa sidor av två planer, samt diskuterade fritt om
idéer gällande planerna. Inga beslut fattades, men flera idéer uppkom.

-

Stadsfullmäktige, Emmi Kohonen: De diskuterade välmåendeberättelsen.
Ett allmänt bekymmer var hur dåligt välmående förfrågelsernas svar tas i
beaktande. I synnerhet då det kommer fram att människorna
skolan/arbetsplatsen lider av besvär av inomhusluften.

Päätös:
Beslut:
10. Nuva tutuksi -kiertue / Ufu bekant rundvandring
Pohjaesitys: Toteutetaan koulukiertue, joka sijoittuu pääasiassa koulujen
ruokavälitunneille. Pidetään jonkin näköistä pientä ohjelmaa. Kohderyhmänä
yläasteet ja toisenasteen opiskelijat.
Förslag: Vi förverkligar en skolrundvandring, som sker främst på skolornas
matraster. Vi håller något program. Målgruppen är högstadie och andra stadiets
studerande.
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Päätös: Fanny von Schantz, Alex Kapanen, Jesper Kemppinen, Aino Hänninen,
Sofia Lehtola, Otso Reijonen, Ronja Flykt, Emmi Kohonen, Esteri Tuominen ja
Tommi Kanon ovat kiinnostuneita olemaan mukana työryhmässä.
Beslut: Vi bildar en arbetsgrupp: Fanny von Schantz, Alex Kapanen, Jesper
Kemppinen, Aino Hänninen, Sofia Lehtola, Otso Reijonen, Ronja Flykt, Emmi
Kohonen, Esteri Tuominen och Tommi Kanon är intresserade av att vara med.
11. Ilmastotempaus / Klimatkampanj
Pohjaesitys: Kempeleen nuorisovaltuusto otti yhteyttä meihin Instagramin puolella
ja toivoi myös meidän osallistuvan ilmastokampanjaan. Kampanjaan voi osallistua
jakamalla kuvia sosiaalisessamediassa hashtageilla #nytonpakko
#nuoretluonnonpuolella. Keskustellaan kampanjaan osallistumisesta.
Förslag: Kempele ungdomsfullmäktige kontaktade oss på Instagram och önskade
att vi skulle delta i klimatkampanjen. Man kan delta i kampanjen med att dela bilder
med hashtaggen #nytonpakko och #nuoretluonnonpuolella på sociala medier. Vi
diskuterar om att delta i kampanjen.
Päätös: Osallistumme ilmastokampanjaan.
Beslut: Ungdomsfullmäktige deltar i klimatkampanjen.
12. Ystäväkunta vierailu / Besök av vänkommun
Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto pitää tervetuliaispuheen 26.6. Valitaan henkilö, kuka
pitää puheen. Ketkä nuorisovaltuustosta ovat kiinnostuneita olemaan nuorten
mukana heille suunnitellussa ohjelmassa? Petra Backman kertoo ohjelmasta
tarkemmin.
Förslag: Ungdomsfullmäktige håller ett välkomnande tal 26.6. Vi väljer en person
som håller talet. Vem är intresserad av att vara med i programmet för dem? Petra
Backman berättar mer om programmet.
Päätös: 12 nuorta on tulossa 26.6. Petra Backman tekee työryhmän.
Beslut: 12 ungdomar kommer 26.6. Petra Backman grundar en arbetsgrupp.
13. 20-vuotisjuhlat / 20 årsjubileum
Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto järjestää 20-vuotisjuhlatempauksen Porvoo päivien
yhteydessä 8.6. Meillä on piste kaupunginpuistossa. Mahdollisesti järjestämme
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sumopainia, arvontaa, onnenpyörää tms. Lisäksi mahdollisesti grillataan jotain ja
tarjotaan popkornia. Tarkempi kuvaus päivän ohjelmasta liitteenä.
Förslag: Ungdomsfullmäktige firar 20 årsjubileum i samband med Borgå Dagarna
8.6. Vi ordnar möjligtvis sumobrottning, lottning, lyckohjul mm. Därtill grillar vi något
eller bjuder på popcorn. Programmet i detalj som bilaga.
Päätös: Esteri Tuominen, Roni Holmberg, Fanny von Schantz (vielä epävarma),
Ronja Flykt (vielä epävarma), Miko Karilahti, Sofia Lehtola, Benjamin Moisio, Otso
Reijonen, Aino Mörsky (vielä epävarma), Mia Kukkonen, Emmi Kohonen, Aino
Hänninen (vielä epävarma), Minni Rönnberg (vielä epävarma), Sonja Kukkonen ovat
kiinnostuneita osallistumaan päivään.
Beslut: Esteri Tuominen, Roni Holmberg, Fanny von Schantz (osäker), Ronja Flykt
(osäker), Miko Karilahti, Sofia Lehtola, Benjamin Moisio, Otso Reijonen, Aino Mörsky
(osäker), Mia Kukkonen, Emmi Kohonen, Aino Hänninen (osäker), Minni Rönnberg
(osäker) och Sonja Kukkonen är intresserade att delta.
14. Varajäsen maakunnalliseen nuorisovaltuustoon / Suppleant till
landskapliga ungdomsfullmäktige
Pohjaesitys: Valitaan uusi varajäsen maakunnalliseen nuorisovaltuustoon Aino
Mörskyn tilalle.
Förslag: Vi väljer en ny suppleant till landskapliga ungdomsfullmäktige, eftersom
Aino Mörsky avgår.
Päätös: Ehdolle asettuivat Aino Hänninen ja Otso Reijonen.
Otso Reijonen: 10 ääntä
Aino Hänninen: 8 ääntä
Hylätyt / tyhjät: 0
Beslut: Otso Reijonen och Aino Hänninen ställde upp.
Otso Reijonen: 10 röster
Aino Hänninen: 8 röster
Kasserade / tomma: 0
15. Budjetin kasvatus / Höjning av budget
Pohjaesitys: Tiedustellaan kaupunginvaltuustolta, olisiko nuorisovaltuuston budjettia
mahdollista kasvattaa.
Förslag: Vi frågar stadsfullmäktige, om det är möjligt att höja ungdomsfullmäktiges
budget.
Päätös: Käsitellään asiaa tarkemmin syksyllä.
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Beslut: Vi behandlar saken noggrannare på hösten.
16. Yhteydenpito muihin nuorisovaltuustoihin / Kontakt med andra
ungdomsfullmäktig
Pohjaesitys: Keskustellaan mahdollisesta yhteydenpidosta muihin lähikuntien
nuorisovaltuustoihin.
Förslag: Vi diskuterar om möjlig kontakt med närliggande kommunernas
ungdomsfullmäktige.
Päätös: Asiaan palataan syksyllä, kun hallitus on käsitellyt asiaa tarkemmin.
Beslut: Vi återkommer till ärendet på hösten efter att styrelsen har behandlat det
bättre.
17. Erityisnuorten iltapäivä - feedback / Specialungdomarnas eftermiddag
feedback
Pohjaesitys: Kuullaan paikan päällä olleita.
Förslag: De som var på plats berättar.
Päätös: Kuulimme iltapäivässä olleita. Askarreltiin ja leivottiin, oli kivaa.
Beslut: Vi lyssnade på dem som var på plats. De pysslade och bakade, det var
trevligt.
18. Porraskannanotto-työryhmän terveiset / Trapparbetsgruppens hälsningar
Pohjaesitys: Kuullaan työryhmän puheenjohtajan Roni Holmbergin terveiset.
Förslag: Arbetsgruppens ordförande Roni Holmberg berättar.
Päätös: Roni kertoi mahdollisesta oikaisuvaatimuksesta ja, mitä sihen vaaditaan.
Esitteli myös rappusten sijoitus suunnitelman ja tämän hetkisen hinnan. Roni esitteli
myös mahdollisen jatkosuunitelman, jonka nuorisovaltuusto hyväksyi.
Beslut: Roni Holmberg berättade om en möjlig omprövningsbegäran och vad som
krävs för den. Han presenterade även trappornas placeringsplan och nuvarande
priset. Roni presenterade även en möjlig fortsättningsplan som ungdomsfullmäktige
godkände.
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19. Virkistys kulujen hyväksyminen ja feedback / Godkännande av rekreations
kostnaderna samt feedback
Pohjaesitys: Hyväksytään kulut, jotka menivät lauantain 27.4. virkistäytymiseen,
84,46€.
Förslag: Vi godkänner kostnaderna på 84,46€ från rekreationen lördagen 27.4.
Päätös: Kaikki iltaan osallistuneet sanoivat, että oli kivaa ja hauskaa. Hyväksyimme
kulut.
Beslut: Alla som deltog sade att det var trevligt och roligt. Vi godkände kostnaderna.
20. Vierailija puheenvuoro / Vår gäst har ordet
Pohjaesitys: Kuullaan Merja Sevilän terveiset.
Förslag: Vi lyssnar på Merja Seviläs hälsningar.
Päätös: Merja esitteli itsensä ja kertoi työtehtävästään.
Beslut: Merja presenterade sig själv och berättade om sin arbetsuppgift.
21. MMETA / Övriga ärenden
Pohjaesitys:
Förslag:
22. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
Pohjaesitys: Seuraava kokous järjestetään 15.5.2019 klo 17:00 Zentrassa, Monttu.
Hallituksen kokous on 7.5.
Förslag: Nästa möte hålls den 15.5.2019 kl. 17:00 i Zentra, Monttu. Styrelsemöte är
7.5.
Päätös:
Beslut: Nästa möte hålls den 15.5.2019 kl. 17:00 i Zentra, Monttu. Styrelsemöte är
7.5.
23. Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
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Kokouksen puheenjohtaja Tommi Kanon päätti kokouksen ajassa 20:30.
Mötets ordförande Tommi Kanon avslutade mötet kl. 20:30.

___________________________
Tommi Kanon
kokouksen puheenjohtaja /
mötets ordförande

___________________________
Emmi Kohonen
kokouksen sihteeri /
mötets sekreterare

___________________________
pöytäkirjantarkastaja

_________________________
protokolljusterare
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