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Nuorisovaltuuston pöytäkirja/ Ungdomsfullmäktiges protokoll
Aika / Tid
Paikka / Plats

3.6.2019 klo / kl. 17:00
Hölmöpulu-kahvila, Kokonniemen laskettelukeskus

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. Taloustilanne / Ekonomiska läget
7. Puheenjohtajan eroanomus
8. Lautakunta- ja työryhmä kuulumiset / Det senaste från nämnderna och
arbetsgrupperna
9. Tapahtumatuotantokansio: nuorten näkökulma /
Evenemangproduktionsmapp: ungas synpunkt
10. Koulutus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä / Utbildning och sexual- och
könsminoriteter
11. Porraskannanotto-työryhmän kuulumiset / Trapp-ställningstagande
arbetsgrupp
12. Porvoon päivät / Borgå Dagarna
13. Toimintakertomus 2019 / Verksamhetsberättelse 2019
14. Ruotsin matkan feedback / Sverige resa feedback
15. Seppeleidenlasku-tilaisuuden feedback / Kransnedläggning-tillfälle feedback
16. MMETA / Övriga ärenden
17. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
18. Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Paikalla / Närvarande:
Esteri Tuominen
Emmi Kohonen
Hanna Liljemark
Ronja Flykt
Aino Hänninen
Benjamin Moisio

Sompo Bah
Fanny Von Schantz
Tindra Granqvist
Jussi Jokinen
Miko Karilahti
Sofia Lehtola
Nicolina Blomander
Roni Holmberg
Sonja Kukkonen
Mia Kukkonen
Tommi Kanon
Otso Reijonen, saapui / kom 17:12
Ukko Bergman, saapui / kom 17:20
Muut paikallaolijat / Övriga:
Petra Backman
1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande
Kokouksen puheenjohtaja Tommi Kanon avasi kokouksen ajassa 17:08.
Mötets ordförande Tommi Kanon öppnade mötet klockan 17:08.
2. Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande
Pohjaesitys: Hyväksytään Tommi Kanon kokouksen puheenjohtajaksi, Otso
Reijonen varapuheenjohtajaksi ja Emmi Kohonen sihteeriksi. Ehdotetaan
suomenkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Ukko Bergman ja ruotsinkielisen
pöytäkirjantarkastajaksi Tindra Granqvist. Ehdotetaan ääntenlaskijaksi Petra
Backmania.
Förslag: Ungdomsfullmäktige godkänner Tommi Kanon som mötets ordförande,
Otso Reijonen som viceordförande och Emmi Kohonen som sekreterare och föreslår
Ukko Bergman till protokolljusterare för den finskspråkiga versionen och Tindra
Granqvist för den svenskspråkiga samt Petra Backman till rösträknare.
Päätös: Hyväksyimme Tommi Kanon kokouksen puheenjohtajaksi, Roni Holmberg
varapuheenjohtajaksi ja Emmi Kohonen sihteeriksi. Hyväksyimme suomenkielisen
pöytäkirjantarkastajaksi Sofia Lehtola ja ruotsinkielisen pöytäkirjantarkastajaksi
Tindra Granqvist. Ääntenlaskija Petra Backman.
Beslut: Ungdomsfullmäktige godkände Tommi Kanon som mötets ordförande, Roni
Holmberg som viceordförande och Emmi Kohonen som sekreterare och godkände
Sofia Lehtola till protokolljusterare för den finskspråkiga versionen och Tindra
Granqvist 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: Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Beslut: Ungdomsfullmäktige konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat samt
beslutsfört.

4. Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Förslag: Den utskickade föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning.
Päätös: Hyväksyimme esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Beslut: Den utskickade föredragningslistan godkändes som mötets arbetsordning.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen / Godkännande av tidigare
protokoll
Pohjaesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Förslag: Vi godkänner protokollet från förra mötet.
Päätös: Hyväksyimme huhtikuun kokouksen pöytäkirja. Toukokuun kokouksen
pöytäkirjasta puuttuu yksi allekirjoitus.
Beslut: Vi godkände protokollet från mötet i april. Protokollet från mötet i maj saknar

en underskrift.
6. Taloustilanne / Ekonomiska läget
Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi.
Förslag: Antecknas för kännedom.
Päätös: Tämän hetkiset taloustiedot liitteenä.
Beslut: Nuvarande ekonomiska läget finns som bilaga.
7. Puheenjohtajan eroanomus / Ordförandes avskedsansökan
Pohjaesitys: Hallitus yksimielisesti päätti, että Tommi Kanon ei voi jatkaa
puheenjohtajanpestissä. Asiasta keskusteltiin hallituksen kokouksessa ja Tommi jätti
eroanomuksen hallitukselle.
Hyväksytään Esteri Tuominen nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi. Esteri jatkaa
kokouksen loppuun puheenjohtajana.
Förslag: Styrelsen beslöt enhälligt att Tommi Kanon inte kan fortsätta som
ordförande. Ärendet diskuterades på styrelsemötet och Tommi lämnade sin
avskedsansökan till styrelsen.
Vi godkänner Esteri Tuominen som ungdomsfullmäktiges ordförande. Esteri
fortsätter som mötets ordförande.
Päätös: Hyväksyimme Tommi Kanonin eroanomuksen. Esteri Tuominen jatkaa
nuorisovaltuuston puheenjohtajana.
Beslut: Vi godkände Tommi Kanons avskedsansökan och Esteri Tuominen fortsätter
som ungdomsfullmäktiges ordförande.
8. 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:
-

Sivistyslautakunta, Sofia Lehtola: Sivistyslautakunta vastaanotti adressit
vanhemmilta liittyen Tyysterintien sekä Kulloon vaarallisiin teihin. Tästä käytiin
keskustelua kokouksessa.

Puhuimme erilaisista uusista leirikeskusvaihtoehdoista ns. Övikin tilalle.
Keskustelimme myös päiväkotien puutteista ja missä tiloja voisi olla.
-

Maakunnallinen nuorisovaltuusto,

-

Liikenneturvallisuustyöryhmä,

-

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen -työryhmä,

-

Ruotsinkielinen koulutusjaosto,

-

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Ronja Flykt: Viime lautakuntakokouksessa
kävivät läpi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, Porvoon mielenterveys
ja päihdesuunnitelman ja 2019 yhdistysavustukset ja työllisyysavustukset.

-

Kaupunkikehityslautakunta,

-

Rakennus- ja ympäristölautakunta, Miko Karilahti:

-

Ruotsinkielisten koulutuspalveluiden workshop,

-

Kaupunginvaltuusto, Emmi Kohonen: Keskustelimme maahanmuuttajien
kotouttamisohjelmasta, joka hyväksyttiin valtuuston enemmistön
kannatuksella, vaikka muutamia vastustuksia löytyikin. Hyväksyimme
eroanomuksia.

-

Ravitsemustyöryhmä,

Beslut:
- Finskspråkiga utbildningssektionen, Otso Reijonen:
-

Bildningsnämnden, Sofia Lehtola: Bildningsnämnden tog emot adresserna
av föräldrarna angående farliga vägar i Kullo och Tjusterbyvägen. De
diskuterade ärendet på mötet.
De diskuterade olika alternativ för lägergård i stället för Övik.
De diskuterade också daghem.

-

Landskapliga ungdomsfullmäktige,

-

Trafiksäkerhetsarbetsgrupp,

-

Barn och ungas delaktighet och påverkan -arbetsgrupp,

-

Svenskspråkiga utbildningssektionen,

-

Social- och hälsovårdsnämnden, Ronja Flykt: Gick igenom barn och ungas
välmående plan, Borgås mentalvårds- och missbrukstjänsternas plan samt
förenings- och arbetsbidrag 2019.

-

Stadsutvecklingsnämnden,

-

Byggnads- och miljönämnden,

-

Svenska utbildngingstjänternas workshop,

-

Stadsfullmäktige, Emmi Kohonen: De diskuterade invandrare och
godkände avskedsansökningar.

-

Näringsarbetsgruppen,

9. Tapahtumatuotantokansio: nuorten näkökulma /
Evenemangproduktionsmapp: ungas synpunkt
Pohjaesitys: Valitaan kaksi nuorisovaltuuston edustajaa tekemään
tapahtumatuotantokansiota nuorisopalveluiden kanssa. Kansion täytyy olla valmiina
1.10.2019.
Förslag: Vi väljer två representanter från ungdomsfullmäktige som gör en
evenemangproduktionsmapp med ungdomstjänsterna. Mappen ska vara färdig
1.10.2019.
Päätös: Emmi Kohonen, Tindra Granqvist ja Fanny von Schantz lähtevät
työstämään kansiota syksyllä.
Beslut: Emmi Kohonen, Tindra Granqvist och Fanny von Schantz deltar.
10. Koulutus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä / Utbildning om sexualoch könsminoriteter
Pohjaesitys: Järjestetään nuorisovaltuustolle koulutus seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöistä.
Förslag: Vi ordnar en utbildning för ungdomsfullmäktige om sexual- och
könsminoriteter.
Päätös: Koulutus järjestetään syyskuun kokouksen yhteydessä. Esteri on
yhteydessä Kariniin. Esteri, Aino ja Otso miettivät valmiiksi teemoja ja aiheita.
Luodaan jonkinlainen anonyymikysely, johon voi laittaa kysymyksiä koulutusta
varten.
Beslut:Utbildningen ordnas i samband med mötet i september. Esteri är i kontakt
med Karin. Esteri, Aino och Otso funderar på olika teman i förväg. Vi gör någon
anonym förfrågan, var man kan ställa frågot inför utbildningen.

11. Porraskannanotto-työryhmän kuulumiset / Trapp-ställningstagande
arbetsgrupp
Pohjaesitys: Roni Holmberg kertoo työryhmän kuulumiset.
Förslag: Roni Holmberg berättar arbetsgruppen hälsningar.
Päätös: Siirsimme asian elokuun kokukseen
Beslut: Saken behandlas i nästa möte.
12. Porvoon päivät / Borgå Dagarna
Pohjaesitys: Käydään läpi päivän aikataulut.
Förslag: Vi går igenom tidtabellerna för dagen.
Päätös: Petra Backman laittaa tarkemman aikataulun whatsapp-ryhmään.
Beslut: Petra meddelar noggrannare tidtabeller för dagen i WhatsApp gruppen.
13. Toimintakertomus 2019 / Verksamhetsberättelse 2019
Pohjaesitys: Hallitus alkaa tekemään toimintakertomusta vuodelta 2019. Valitaan
2-3 nuorisovaltuuston edustajaa tekemään toiminta kertomusta hallitusken kanssa.
Förslag: Styrelsen börjar laga verksamhetsberättelsen för året 2019. Vi väljer 2-3
ungdomsfullmäktigeledamöter, som deltar i att laga verksamhetsberättelsen.
Päätös: Ukko Bergman tulee hallituksen mukaan tekemään toimintakertomusta.
Beslut: Ukko Bergman är med och gör verksamhetsplanen tillsammans med
styrelsen.
14. Ruotsin matkan feedback / Sverige resa feedback
Pohjaesitys: Matkalla mukana olleet kertovat matkasta.
Förslag: De som var med berättar om resan.
Päätös: Matkalla mukana olleiden mielestä oli kivaa päästä tutustumaan nuoriin
ruotsissa ja heidän kouluihinsa.

Beslut: De som deltog tyckte det var roligt att bekanta sig med ungdomarna och
deras skolor i Sverige.
15. Seppeleidenlasku-tilaisuuden feedback / Kransnedläggning-tillfälle
feedback
Pohjaesitys: Esteri Tuominen kertoo tilaisuudesta.
Förslag: Esteri Tuominen berättar mer om tillfället.
Päätös: Kuulimme Esteri Tuomisen terveiset seppeleidenlasku-tilaisuudesta.
Beslut: Esteri berättade om tillfället.
16. MMETA / Övriga ärenden
Pohjaesitys:
Förslag:
17. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
Pohjaesitys: Seuraava kokous järjestetään 21.8.2019 klo 17:00 Montussa,
nuorisotila Zentrassa.
Förslag: Nästa möte hålls den 21.8.2019 kl. 18 i Monttu, Zentra.
Päätös: Seuraava kokous järjestetään 21.8.2019. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Beslut: Nästa möte hålls den 21.8.2019 kl. 17:00. Platsen meddelas senare.
18. Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Kokouksen puheenjohtaja Esteri Tuominen päätti kokouksen ajassa 17:58.
Mötets ordförande Esteri Tuominen avslutade mötet kl. 17:58.

___________________________
Esteri Tuominen

___________________________
Emmi Kohonen

kokouksen puheenjohtaja /
mötets ordförande

kokouksen sihteeri /
mötets sekreterare

___________________________
pöytäkirjantarkastaja

_________________________
protokolljusterare
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