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Nuorisovaltuuston pöytäkirja / Ungdomsfullmäktiges protokoll
Aika / Tid
Paikka / Plats

16.12.2019, klo / kl. 18:00
Kaupungintalo / Stadshuset

1 § Kokouksen avaus / Mötets öppnande

2 § Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötets laglighet och
beslutförbarhet
4 § Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
5 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen / Godkännande av
tidigare protokoll
6 § Taloustilanne / Ekonomiska läget
7 § Puheenjohtajan valinta / Val av ordförande
8 § Varapuheenjohtajan valinta / Val av viceordförande
9 § Sihteerin valinta / Val av sekreterare
10 § Kielenkääntäjän valinta / Val av översättare
11 § Viestintävastaavan valinta / Val av informationsansvarig
12 § Hallituksen jäsenten valinta / Val av styrelsemedlemmar
13 § Kuuluuko nuorten ääni? / Hörs de ungas röst?
14 § Eroanomus / Avskedsansökan
15 § Kulujen hyväksyminen / Godkännande av kostnader
16 § Talent Factory -feedback
17 § Tee-kutsut / Tebjudning
18 § Markkinointituotteiden tilaaminen / Beställning av reklamprodukterna
19 § Lautakunta ja työryhmä-kuulumiset / Det senaste från nämnderna och
arbetsgrupperna
20 § MMETA / Övriga ärenden
20.1 § Työryhmien poistaminen / Raderning av arbetsgrupper
21 § Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
22 § Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Paikalla / Närvarande:
Emmi Kohonen
Roni Holmberg
Esteri Tuominen

Mia Kukkonen, poistui / gick 21:00
Ronja Flykt
Fanny von Schantz
Aino Mörsky, poistui / gick 20:25
Minni Rönnberg
Tommi Kanon
Jussi Jokinen
Lassi Uljas
John Fiskari
Timo Korhonen
Tindra Granqvist, poistui / gick 20:25
Alex Kapanen, saapui / kom 18:03
Sonja Kukkonen, poistui / gick 21:00
Nicolina Blomander
Miko Karilahti
Sofia Lehtola
Peik Siitone
Juho Heikkilä
Benjamin Moisio, poistui / gick 21:15
Joel Rahikainen, poistui / gick 21:15
Sompo Bah, poistui /gick 21:15
Otso Reijonen
Muut paikallaolijat / Övriga:
Petra Backman
Mikaela Nylander
Jukka-Pekka Ujula
Nina Jorkama
1 § Kokouksen avaus / Mötets öppnande
Kokouksen puheenjohtaja Esteri Tuominen avasi kokouksen ajassa 18:46.
Mötets ordförande Esteri Tuominen öppnade mötet klockan 18:46.
Kokouksen alussa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Mikaela Nylander ja
kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula. Keskustelimme heidän kanssaan Itäisestä
sivistyskeskuksesta sekä Mannerheimin väylän kaavoittamisesta. Mikaela Nylander
ja Jukka-Pekka Ujula halusivat kuulla meidän ajatuksia ja toiveita, mitä meillä oli
mielen päällä.
2 § Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande
Pohjaesitys: Hyväksytään Esteri Tuominen kokouksen puheenjohtajaksi, Tommi
Kanon varapuheenjohtajaksi ja Emmi Kohonen sihteeriksi. Ehdotetaan
suomenkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Juho Heikkilä ja ruotsinkielisen

pöytäkirjantarkastajaksi Otso Reijonen. Ehdotetaan ääntenlaskijaksi Petra
Backmania.
Förslag: Ungdomsfullmäktige godkänner Esteri Tuominen som mötets ordförande,
Mia Kukkonen som viceordförande och Emmi Kohonen som sekreterare och föreslår
Juho Heikkilä till protokolljusterare för den finskspråkiga versionen och Otso
Reijonen för den svenskspråkiga samt Petra Backman till rösträknare.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaan. Varapuheenjohtajana toimii Tommi
Kanon. Toisena ääntenlaskijana toimii Roni Holmberg.
Beslut: Ungdomsfullmäktige godkände Esteri Tuominen som mötets ordförande,
Mia Kukkonen som viceordförande och Emmi Kohonen som sekreterare och valde
Juho Heikkilä till protokolljusterare för den finskspråkiga versionen och Otso
Reijonen 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: Hyväksytään pohjaesityksen mukaan.
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: Hyväksytään pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Den utskickade föredragningslistan godkändes som mötets arbetsordning.
5 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen / Godkännande av tidigare
protokoll
Pohjaesitys: Hyväksytään marraskuun kokouksen pöytäkirja sekä marraskuun
jatkokokouksen asialista.
Förslag: Vi godkänner protokollet från november samt den fortsatta stämmans
föredragningslista.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkände förslaget.
6 § Taloustilanne / Ekonomiska läget
Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi.
Förslag: Antecknas för kännedom.
Päätös: Jäljellä 2256,99€.
Beslut: Kvar finns 2256,99€.
7 § Puheenjohtajan valinta / Val av ordförande
Puheenjohtajaksi voi asettua ehdolle nuorisovaltuuston varsinaiset jäsenet.
Jokaisella ehdolleasettujalla on oikeus pitää 3 min mittaisen puheenvuoron.
Jokaiselle ehdokkaalle voi pitää max. kaksi (2) 1 min pituista
kannatuspuheenvuoroa. Ehdokkaiden välillä käydään suljettu lippuäänestys.
Lippuäänestyksessä eniten ääniä saanut nuorisovaltuuston edustaja voittaa vaalit.
Ordinarie ledamöter kan ställa upp som ordförande. Varje kandidat har rätten att ha
ett 3 minuter långt tal. För varje kandidat får det hållas max. två (2) 1 minuts stödtal.
Vi utför valet med en sluten omröstning. Den kandidat som fått flest röster blir vald.
Pohjaesitys: Valitaan puheenjohtaja.
Förslag: Vi väljer ordförande.

Päätös: Esteri Tuominen ja Juho Heikkilä asettuivat ehdolle. Juho Heikkilälle
kannatuspuheenvuorot pitivät Peik Siitonen ja Roni Holmberg. Esteri Tuomiselle
kannatuspuheenvuorot pitivät Mia Kukkonen ja Otso Reijonen.
Äänestystulokset:
Juho Heikkilä: 16
Esteri Tuominen: 7
Tyhjät: 1
Hylätyt: 0
Ensi vuonna puheenjohtajana toimii Juho Heikkilä.
Beslut: Esteri Tuominen och Juho Heikkilä ställde upp. Peik Siitonen och Roni
Holmberg höll stödtal för Juho Heikkilä. Otso Reijonen och Mia Kukkonen höll stödtal
för Esteri Tuominen.
Resultat:
Esteri Tuominen: 7
Juho Heikkilä: 16
Tomma: 1
Kasserade: 0
Ordförande för inkommande år blir Juho Heikkilä.
8 § Varapuheenjohtajan valinta / Val av viceordförande
Varapuheenjohtajaksi voi asettua ehdolle nuorisovaltuuston varsinaiset jäsenet.
Jokaisella ehdolleasettujalla on oikeus pitää 2 min mittaisen puheenvuoron.
Jokaiselle ehdokkaalle voidaan pitää max. kaksi (2) 1 min pituista
kannatuspuheenvuoroa. Ehdokkaiden välillä käydään suljettu lippuäänestys.
Lippuäänestyksessä eniten ääniä saanut nuorisovaltuuston edustaja voittaa vaalit.
Ordinarie ledamöter kan ställa upp som viceordförande. Varje kandidat har rätten att
ha ett 2 minuter långt tal. För varje kandidat får det hållas max. två (2) 1 minut långa
stödtal. Vi utför valet med en sluten omröstning. Den kandidat som fått flest röster
blir vald.
Pohjaesitys: Valitaan varapuheenjohtaja.
Förslag: Vi väljer viceordförande.
Päätös: Otso Reijonen ja Benjamin Moisio asettuivat ehdolle. Benjamin Moisiolle
kannatuspuheenvuoron piti Roni Holmberg. Otso Reijoselle kannatuspuheen vuorot
pitivät Esteri Tuominen ja Nicolina Blomander.
Äänestystulokset:
Benjamin Moiso: 11
Otso Reijonen: 13

Tyhjät: 0
Hylätyt: 0
Ensi vuonna varapuheenjohtajana toimii Otso Reijonen.
Beslut: Otso Reijonen och Benjamin Moisio ställde upp. Roni Holmberg höll ett
stödtal för Benjamin Moisio. Esteri Tuominen och Nicolina Blomander höll stödtal för
Otso Reijonen.
Resultat:
Benjamin Moisio: 11
Otso Reijonen: 13
Tomma: 0
Kasserade: 0
Viceordförande för inkommande år blir Otso Reijonen.
9 § Sihteerin valinta / Val av sekreterare
Sihteeriksi voi asettua ehdolle nuorisovaltuuston varsinaisten jäsenten lisäksi myös
varajäsenet. Jokaisella ehdolleasettujalla on oikeus pitää 1 min mittainen
puheenvuoro. Jokaiselle ehdokkaalle voidaan pitää max. yhden (1) 0,5 min pituista
kannatuspuheenvuoroa. Ehdokkaiden välillä käydään suljettu lippuäänestys.
Lippuäänestyksessä eniten ääniä saanut nuorisovaltuuston edustaja voittaa vaalit.
Både ordinarie ledamöter och suppleanter kan ställa upp som sekreterare. Varje
kandidat har rätten att ha ett 1 minuts tal. För varje kandidat får det hållas max. en
(1) 0,5 minut långa stödtal. Vi utför valet med en sluten omröstning. Den kandidat
som fått flest röster blir vald.
Pohjaesitys: Valitaan sihteeri.
Förslag: Vi väljer sekreterare.
Päätös: Emmi Kohonen ja Tommi Kanon asettuivat ehdolle. Emmi Kohoselle
kannatuspuheenvuoron piti Mia Kukkonen. Tommi Kanonille kannatuspuheenvuoron
piti Benjamin Moisio.
Äänestystulokset:
Emmi Kohonen: 11
Tommi Kanon: 12
Tyhjät: 1
Hylätyt: 0
Ensi vuonna sihteerinä toimii Tommi Kanon.

Beslut: Emmi Kohonen och Tommi Kanon ställde upp. Mia Kukkonen höll ett stödtal
för Emmi Kohonen och Benjamin Moisio för Tommi Kanon.
Resultat:
Emmi Kohonen: 11
Tommi Kanon: 12
Tomma: 1
Kasserade: 0
Tommi Kanon blir sekreterare för nästa år.
10 § Kielenkääntäjän valinta / Val av översättare
Kielenkääntäjäksi voi asettua ehdolle nuorisovaltuuston varsinaisten jäsenten lisäksi
myös varajäsenet. Jokaisella ehdolleasettujalla on oikeus pitää 1 min mittainen
puheenvuoro. Jokaiselle ehdokkaalle voidaan pitää max. yhden (1) 0,5 min pituista
kannatuspuheenvuoroa. Ehdokkaiden välillä käydään suljettu lippuäänestys.
Lippuäänestyksessä eniten ääniä saanut nuorisovaltuuston edustaja voittaa vaalit.
Både ordinarie ledamöter och suppleanter kan ställa upp som översättare. Varje
kandidat har rätten att ha ett 1 minuts tal. För varje kandidat får det hållas max. en
(1) 0,5 minut långa stödtal. Vi utför valet med en sluten omröstning. Den kandidat
som fått flest röster blir vald.
Pohjaesitys: Valitaan kielenkääntäjä.
Förslag: Vi väljer översättare.
Päätös: Sonja Kukkonen, Mia Kukkonen ja Peik Siitonen asettuivat ehdolle. Peik
Siitoselle kannatuspuheenvuoron piti Juho Heikkoilä. Sonja Kukkoselle
kannatuspuheenvuoron piti Mia Kukkonen.
Äänestystulos:
Sonja Kukkonen: 11
Peik Siitonen: 11
Mia Kukkonen: 1
Tyhjät: 1
Järjestimme käsiäänestyksen Mia Kukkosen esteellisyydestä osallistua
äänestykseen sukulaisuuden vuoksi. Kyllä-ääniä tuli 17, jonka johdosta
puheenjohtaja teki päätöksen, että Mia Kukkone on jäävi äänestyksessä.
Järjestetään uusi äänestys Peik Siitosen ja Sonja Kukkosen välillä.
Peik Siitonen: 13
Sonja Kukkonen: 9
Tyhjät: 0

Hylätyt: 0
Ensi vuonna kääntäjänä toimii Peik Siitonen
Beslut: Sonja Kukkonen, Mia Kukkonen och Peik Siitonen ställde upp. Juho Heikkilä
höll stödtal för Peik Siitonen och Mia Kukkonen för Sonja Kukkonen.
Resultat:
Sonja Kukkonen: 11
Peik Siitonen: 11
Mia Kukkonen: 1
Tomma: 1
Kasserade: 0
Vi ordnar ett till val mellan Sonja Kukkonen och Peik Siitonen.
Peik Siitonen: 13
Sonja Kukkonen: 9
Peik blir översättare för inkommande år.
11 § Tiedottajan valinta / Val av informationsansvarig
Tiedottajaksi voi asettua ehdolle nuorisovaltuuston varsinaiset jäsenet. Jokaisella
ehdolleasettujalla on oikeus pitää 1 min mittainen puheenvuoro. Jokaiselle
ehdokkaalle voidaan pitää max. yhden (1) 0,5 min pituista kannatuspuheenvuoroa.
Ehdokkaiden välillä käydään suljettu lippuäänestys. Lippuäänestyksessä eniten
ääniä saanut nuorisovaltuuston edustaja voittaa vaalit.
Ordinarie ledamöter kan ställa upp som informationsansvarig. Varje kandidat har
rätten att ha ett 1 minuter långt tal. För varje kandidat får det hållas max. en (1) 0.5
minut långa stödtal. Vi utför valet med en sluten omröstning. Den kandidat som fått
flest röster blir vald.
Pohjaesitys: Valitaan tiedottaja.
Förslag: Vi väljer informationsansvarig.
Päätös: Emmi Kohonen, Aino Mörsky, Sompo Bah ja Sofia Lehtola asettuivat
ehdolle. Aino Mörskylle kannatuspuheenvuoron piti Ronja Flykt. Emmi Kohoselle
kannatuspuheenvuoron piti Fanny von Schantz. Sompo Bahille
kannatuspuheenvuoron piti Joel Rhikainen. Sofia Lehtolalle kannatuspuheenvuoron
piti Otso Reijonen.
Äänestystulokset:
Aino Mörsky: 1
Emmi Kohonen: 1

Sompo Bah: 9
Sofia Lehtola: 10
Tyhjät: 1
Hylätyt: 1
Ensi vuonna tiedottajana toimii Sofia Lehtola.
Beslut: Emmi Kohonen, Aino Mörsky, Sampo Bah och Sofia Lehtola ställde upp.
Ronja flykt höll ett stödtal för Aino Mörsky, Fanny von Schantz för Emmi Kohonen,
Joel Rahikainen för Sampo Bah och Otso Reijonen och Sofia Lehtola.
Resultat:
Aino Mörsky: 1
Emmi Kohonen: 1
Sampo Bah: 9
Sofia Lehtola: 10
Tomma: 1
Kasserade: 1
Informationsansvarig för nästa år blir Sofia Lehtola.
12 § Hallituksen jäsenten valinta / Val av styrelsemedlemmar
Hallitukseen valitaan kaksi (2) jäsentä. Ehdolle voivat asettua nuorisovaltuuston
varsinaiset jäsenet. Jokaisella ehdolleasettujalla on oikeus pitää 1 min mittainen
puheenvuoro. Jokaiselle ehdokkaalle voidaan pitää max. yhden (1) 0,5 min pituista
kannatuspuheenvuoroa. Ehdokkaiden välillä käydään suljettu lippuäänestys.
Lippuäänestyksessä eniten ääniä saanut nuorisovaltuuston edustaja voittaa vaalit.
Vi väljer två (2) medlemmar till styrelsen. Ordinarie ledamöter kan ställa upp. Varje
kandidat har rätten att ha ett 1 minuter långt tal. För varje kandidat får det hållas
max. en (1) 0.5 minut långa stödtal. Vi utför valet med en sluten omröstning. Den
kandidat som fått flest röster blir vald.
Pohjaesitys: Valitaan kaksi (2) jäsentä hallitukseen.
Förslag: Vi väljer två (2) styrelsemedlemmar.
Päätös: John Fiskari, Lassi Uljas, Miko Karilahti, Fanny von Schantz, Aino Mörsky
ja Emmi Kohonen asettuivat ehdolle. Fanny von Schantzille kannatuspuheenvuoron
piti Otso Reijonen. Miko Karilahdelle kannatuspuheenvuoron piti Sofia Lehtola. John
Fiskarille kannatuspuheenvuoron piti Otso Reijonen.
Äänestystulokset:
John Fiskari: 11
Miko Karilahti: 4
Lassi Uljas: 9
Fanny von Schantz: 11

Aino Mörsky: 0
Emmi Kohonen: 9
Tyhjä: 0
Hylätty: 0
Ensi vuonna hallituksessa toimii John Fiskari ja Fanny von Schantz.
Beslut: John Fiskari, Lassi Uljas, Miko Karilahti, Fanny von Schantz, Aino Mörsky
och Emmi Kohonen ställde upp. Otso Reijonen höll ett stödtal för Fanny von
Schatnz, Sofia Lehtola för Miko Karilahti och Otso Reijonen för John Fiskari.
Resultat:
John Fiskari: 11
Miko Karilahti: 4
Lassi Uljas: 9
Fanny von Schantz: 11
Aino Mörsky: 0
Emmi Kohonen: 9
Tomma: 0
Kasserade: 0
Nästa årets stryelsemedlemmar blir John Fiskari och Fanny von Schantz.
13 § Kuuluuko nuorten ääni? / Hörs de ungas röst?
Kuuluuko nuorten ääni? -päivä järjestetään 25.2.2020.
Hörs de ungas röst? -dagen ordnas den 25.2.2020.
Pohjaesitys: Tiedustellaan ketkä ovat kiinnostuneita osallistumaan Kuuluuko
nuorten ääni? -tapahtumaan.
Förslag: Vi ser vem som är intresserade att delta i evenemanget.
Päätös: Tommi Kanon, Emmi Kohonen, Mia Kukkonen, Ronja Flykt, Otso Reijonen,
Fanny von Schantz, Peik Siitone, Alex Kapanen, Minni Rönnberg, Lassi Uljas, John
Fiskari, Esteri Tuominen, Timo Korhonen ja Juho Heikkilä ovat kiinnostuneita
osallistumaan tapahtumaan.
Beslut: Tommi Kanon, Emmi Kohonen, Mia Kukkonen, Ronja Flykt, Otso Reijonen,
Fanny von Schantz, Peik Siitonen, Alex Kapanen, Minni Rönnberg, Lassi Uljas, John
Fiskari, Esteri Tuominen, Timo Korhonen och Juho Heikkilä är intresserade att delta i
evenemanget.
14 § Eroanomus / Avskedsansökan

Pohjaesitys: Hyväksytään Jesper Kemppisen eroanomus. Hyväksytään Lassi Uljas
varsinaiseksi jäseneksi.
Förslag: Vi godkänner Jesper Kemppinens avskedsansökan. Lassi Uljas blir
ordinarie ledamot.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkände Jesper Kemppinens avskedsansökan. Lassi Uljas blir ordinarie
ledamot.
15 § Kulujen hyväksyminen / Godkännande av kostnader
Pohjaesitys: Hyväksytään Nuva ry:n liittokokouksessa tulleet kulut ja Pride
tavaroihin menneet kulut.
Förslag: Vi godkänner kostnaderna från Nuva ry:s förbundsmöte och Pride.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkände kostnaderna från Nuva ry:s förbundsmöte och Pride.
16 § Talent Factory -feedback
Pohjaesitys: Kuullaan tapahtumassa paikalla olleita.
Förslag: Vi lyssnar på dem som deltog i evenemanget.
Päätös: Tapahtuma oli oikein kiva ja onnistunut. Nuorisovaltuustolta toivottaisiin
enemmän aktiivisuutta ensivuodelle.
Beslut: Evenenmanget var riktigt kul och lyckat. Det önskas mer engagemang av
ungdomsfullmäktige i framtiden.
17 § Teekutsut / Tebjudning
Pohjaesitys: Järjestetään tammikuussa teekutsut, jonne kutsutaan vanhoja
nuorisovaltuuston edustajia, päättäjiä ja kaupungin virkamiehiä. Jokaiselle jaetaan
Post-It lappu, johon jokaisen tulee kirjoittaa kahden sellaisen henkilön nimi, kenet
haluaisi kutsuttavan teekutsuille.
Förslag: Vi ordnar en tebjudning i januari. Till bjudningen bjuder vi föredetta
ungdomsfullmäktige ledamöter, beslutsfattare och stadens tjänstemän. Varje person
får en Post-it lapp, där man skriver namnet på två personer som man vill bjuda till
tebjudningen.

Päätös: Siirretään asia seuraavaan kokoukseen.
Beslut: Vi behandlar saken på nästa möte.
18 § Markkinointituotteiden tilaaminen / Beställning av reklamprodukterna
Pohjaesitys: Päätetään heijastimien ja kondomien tilaamisesta. Päätetään
kondomeihin slogan. Hallituksen ehdottamia sloganeita:
- Nuorten ääni kuuluviin
- Nuva nostaa sinun asemaa
- Panettaako enemmän, kuin pelottaa? Anna mennä.
- NuVa -> Nussi vaan
- NuVa -> Nussi vastuullisesti
- Står upp får unga
- Seiso nuorten puolella
- We’ll council you through it
- Kom och påverka / Tule ja vaikuta
- Ta ställning, ta skydd
Förslag: Vi gör beslut om beställningen av reflexer och kondomer. Vi väljer
kondomernas slogan. Förslag av styrelsen:
- Nuorten ääni kuuluviin
- Nuva nostaa sinun asemaa
- Panettaako enemmän, kuin pelottaa? Anna mennä.
- NuVa -> Nussi vaan
- NuVa -> Nussi vastuullisesti
- Står upp får unga
- Seiso nuorten puolella
- We’ll council you through it
- Kom och påverka / Tule ja vaikuta
- Ta ställning, ta skydd
Päätös: Siirretään asia seuraavaan kokoukseen.
Beslut: Vi behandlar saken på nästa möte.
19 § Lautakunta- ja työryhmäkuulumiset / Det senaste från nämnderna och
arbetsgrupperna
Pohjaesitys: Kuullaan lautakunnissa ja työryhmissä olleita.
Förslag: Vi lyssnar till dem som deltagit i möten.
Päätös:

-

Suomenkielinen koulutusjaosto, Otso Reijonen: Koulutusjaostossa
puhuttiin lukion opsista ja sit koulutuspalveluiden arviointiraportista. Oli
yhteinen kokous ruotsinkielisen jaoston kanssa

-

Sivistyslautakunta, Sofia Lehtola (marraskuu):
Katsottiin läpi Liikuntapalveluiden selvitys Keilailutoiminnasta porvooseen.
Vastattiin valtuustoaloitteeseen lukituista kaapeista kouluissa. Oltiin melko
yksimielisiä siitä, että kouluissa, etenkin lukioissa tulisi olla lukitut kaapit.
Päätettiin Porvoon kaupungin peruskoulujen ja lukioiden työ- ja lomapäivät
lukuvuonna 2020-2021

-

Sivistyslautakunta, Sofia Lehtola (joulukuu):
Kuntoportaiden päätös: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Kokonniemen
kuntoportaiden esitetyn toteutustavan ja alustavan suunnitelman, sekä
valtuuttaa liikuntapalvelut viemään hanketta eteenpäin.
-Skeittihallin toteuttaminen. Katsottiin luonnossuunnitelmia hallista.
-Käytiin läpi liikuntapalveluiden selvitys maauimalasta uimahallin viereen.
-Epoon koulun tulevaisuus. Käynnistettiin selvitystyö Epoon koulun
tulevaisuudesta, minkä tulisi valmistua helmikuun 2020 aikana.

-

Maakunnallinen nuorisovaltuusto, :

-

Liikenneturvallisuustyöryhmä, :

-

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen -työryhmä, :

-

Ruotsinkielinen koulutusjaosto, :

-

Sosiaali- ja terveyslautakunta, :

-

Kaupunkikehityslautakunta, Tommi Kanon:
Porvoon markkinointitiimin edustajat tulivat esittelemään Porvoon visuaalisia
painopisteitä sekä tulevia tapahtumia. Esimerkiksi graafisen uudistus näkyy
instituutioissa ja nettisivuilla, mainokset muiden paikkakuntien busseissa ja
valotauluissa, kuten mm. Helsingissä ja Tampereella.
Antinmäen eteläosassa (Myllymäellä) on useimmilla rakennusoikeutta jäljellä.
Asemakaavaan tehtiin muutos, jossa ilmenee mihin kohtiin pystytään
rakentamaan erikokoisia rakennuksia, mikäli tontin omistaja haluaa rakentaa
tontilleen.
Eniten keskustelua herätti taksien odotuksesta. Keskustelussa ilmeni mm.
Matkahuollon rakennuksen takaisista parkkiruuduista, Piispankadun varrelta
olevista taksipaikoista, jotka aiheuttavat riskejä liikenneturvallisuuteen ja
ikäihmisille vaikeutta nousta kynnyksen yli. Oli myös huolta taksikopin tilalle
sijoitettavista vaihtoehdoista, jotka tulevat torin kehittämissuunnitelmassa. Eli
väliaikainen toimenpide saattaisi heikentää totuttelua vaihteleviin
odotuspaikkoihin.
Kokouksen aikana tehtiin kannatettu ehdotus taksien siirtämisestä taksikopin
luo.

-

-

-

-

-

-

Itse sanoin tukevani ehdotusta ja niiden perusteluita. Taksien hajanaisuus ei
luo yhtenäisyyttä.
Äänestyksessä ehdotus voitti niukasti, jonka jälkeen käsiteltiin uudelleen
samassa kohdassa. Lopulta äänestyksessä ehdotus siirtämisestä voitti
myöskin niukasti ja täten KAKEL käytti otto-oikeuttaan.
Kysyin myös viranhaltijapäätöksessä LUCIA-hankkeesta. Hanke toteutetaan
täysin EU-rahoitteisesti. Kommentoin myös kannattavani mopoliikenteen
rauhoittumista Porvoon sisäkehän ja Kaupunginhaan alueilla. Sitä
rauhoitetaan esimerkiksi hidasteilla.
Kommentoin myös päiväkodin rakentamista, mikä tulee Kokonniemen
alueelle: Välillä pitäisi alkaa jarruttamaan kiihtyvää rakentamista, jotta jää
avointa tilaa yliahtaamisen sijaan. Tila loppuu kohta kesken keskusta-alueelta.
Taloutta pitää kasvattaa, mutta kaupunki ei voi kasvaa loputtomiin. Päiväkoti
päätettiin rakentaa yksimielisesti.
Muita käsiteltäviä asioita oli mm. venesataman ohjeiden päivitys,
suunnitteluyhteenliittymien perustaminen sekä Kilpilahden jätekeskukseen
asemakaavamuutos (+ sopimus siitä Rosk'n rollin kanssa).

-

Rakennus- ja ympäristölautakunta, :

-

Kaupunginvaltuusto, Tommi Kanon: Kaupunginvaltuustolla oli iltakoulu,
jossa ksäitetliin itäisenalueen sivistyspalveluita.

-

Ravitsemustyöryhmä, :

-

Hyvinvointityöryhmä, Aino Mörsky: Hyviksen kokouksessa täytettiin
peruspalveluiden arviontilomaketta, siinä arvioitiin Porvoon eri palveluiden
riittävyyttä ja tarvetta, esim mielenterveyspalvelut, harrastukset jne. Käsiteltiin
myös koulujen johtamisjärjestelmien ja osaamisen kehittäminen
ruotsinkielisissä koulutuspalveluissa, Johannes Nygren oli kertomassa asiaa.
Puhetta oli ruotsinkielisten koulujen rehtori ja apulaisrehtori jaosta joka
toteutuu itäiseen ja läntiseen puoleen, 2020 elokuussa (jos kaikki on valmista
silloin), jossa molemmissa yhdet rehtorit, jotka edustavat itäisiä tai läntisiä
kouluja.

Beslut:
- Finskspråkiga utbildningssektionen, :
-

Bildningsnämnden, :

-

Landskapliga ungdomsfullmäktige, :

-

Trafiksäkerhetsarbetsgrupp, :

-

Barn och ungas delaktighet och påverkan -arbetsgrupp, :

-

Svenskspråkiga utbildningssektionen, :

-

Social- och hälsovårdsnämnden, :

-

Stadsutvecklingsnämnden, Tommi Kanon: Marknadsförings-teamet höll en
presentation. På mötet diskuterades olika byggnadslov och taxiparkering.

-

Byggnads- och miljönämnden, :

-

Byggnads- och miljönämnden, :

-

Stadsfullmäktige, :

-

Stadsfullmäktige, :

-

Näringsarbetsgruppen, :

-

Välmåendearbetsgruppen, Aino Mörsky: På mötet fyllde de i en
utvärderingsblankett. Där utvärderades Borgås olika tjänsters, som tex.
fritidsaktiviteters, tillräcklighet och behov. Dessutom behandlades skolornas
ledningssystem och utvecklingen av kunnighet inom svenskspråkiga
utbildningstjänster. Johannes Nygren berättade om saken. Därtill diskuterades
områdesrektor -systemet.

20 § MMETA / Övriga ärenden
§20.1 Työryhmien poistaminen
Pohjaesitys: Tiedoksi: Poistetaan vuoden 2019 työryhmät whatsappista.
Förslag: Som information: Vi raderar arbetsgrupperna från 2019 i WhatsApp.
21 § Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
Pohjaesitys: Seuraava kokous järjestetään 13.1.2020 klo 18:00. Paikka ilmoitetaan
myöhemmin.
Förslag: Nästa möte hålls 13.1.2020 kl. 18:00. Platsen meddelas senare.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Nästa möte hålls 13.1.2020 kl. 18:00.
22 § Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Kokouksen puheenjohtaja Esteri Tuominen päätti kokouksen ajassa 21:24.

Mötets ordförande Esteri Tuominen avslutade mötet kl. 21:24.

___________________________
Esteri Tuominen
kokouksen puheenjohtaja /
mötets ordförande

___________________________
Emmi Kohonen
kokouksen sihteeri /
mötets sekreterare

___________________________
pöytäkirjantarkastaja

_________________________
protokolljusterare
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