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Nuorisovaltuuston pöytäkirja / Ungdomsfullmäktiges protokoll
Aika / Tid
Paikka / Plats

23.10.2019 klo / kl. 17:00
Careeria

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. Lautakunta ja työryhmä-kuulumiset / Det senaste från nämnderna och
arbetsgrupperna
8. Varajäsenen hyväksyminen / Godkännande av suppleant
9. Varajäsenen hyväksyminen / Godkännande av suppleant
10. Varajäsenen hyväksyminen / Godkännande av suppleant
11. Pikkujoulut / Lilla julen
12. Tapaaminen lähikuntien nuorisovaltuustojen kanssa / Möte med
närkommunernas ungdomsfullmäktige
13. Glögi-ilta / Glögg-kväll
14. Roll-Up
15. Kuuluuko Nuorten Ääni? / Hörs de ungas röst?
16. Kevätmarkkinat / Vårmarknad
17. Eduskuntavierailu / Besök till riksdagen
18. Seminaaripäivä / Seminariedagen
19. Aktiivipäivät-feedback
20. Keinuja AE-koulun pihaan / Gungor till AE-skolans gård
21. Eroanomus / Avskedsansökan
22. MMETA / Övriga ärenden
23. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
24. Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Paikalla / Närvarande:
Jussi Jokinen
John Fiskari

Tommi Kanon
Sompo Bah
Alex Kapanen
Benjamin Moisio
Minni Rönnberg
Esteri Tuominen
Roni Holmberg
Nicolina Blomander poistui / gick 18:05
Ronja Flykt poistui / gick 18:40
Aino Hänninen
Aino Mörsky poistui / gick 19:58
Otso Reijonen
Sonja Kukkonen
Mia Kukkonen
Emmi Kohonen
Lassi Uljas
Peik Siitonen
Juho Heikkilä
Tindra Granqvist
Sofia Lehtola saapui / kom 18:49
Muut paikallaolijat / Övriga:
Petra Backman
1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande
Kokouksen puheenjohtaja Esteri Tuominen avasi kokouksen ajassa 17:52.
Mötets ordförande Esteri Tuominen öppnade mötet klockan 17:52.
2. Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande
Pohjaesitys: Hyväksytään Esteri Tuominen kokouksen puheenjohtajaksi, Mia
Kukkonen varapuheenjohtajaksi ja Emmi Kohonen sihteeriksi. Ehdotetaan
suomenkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Tommi Kanon ja ruotsinkielisen
pöytäkirjantarkastajaksi Nicolina Blomander. Ehdotetaan ääntenlaskijaksi Petra
Backmania.
Förslag: Ungdomsfullmäktige godkänner Esteri Tuominen som mötets ordförande,
Mia Kukkonen som viceordförande och Emmi Kohonen som sekreterare och föreslår
Tommi Kanon till protokolljusterare för den finskspråkiga versionen och Nicolina
Blomander för den svenskspråkiga samt Petra Backman till rösträknare.
Päätös: Hyväksyimme Esteri Tuomisen kokouksen puheenjohtajaksi, Mia Kukkosen
varapuheenjohtajaksi ja Emmi Kohosen sihteeriksi. Suomenkielisen
pöytäkirjantarkastajaksi Roni Holmberg ja ruotsinkielisen pöytäkirjan tarkastajaksi
Tindra Granqvist. Ääntenlaskijaksi Petra Backman.

Beslut: Ungdomsfullmäktige godkände Esteri Tuominen som mötets ordförande,
Mia Kukkonen som viceordförande och Emmi Kohonen som sekreterare och valde
Roni Holmberg 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: Hyväksyimme 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: Lisäsimme kohdat 9, 10, 19, 20, 21. Hyväksyimme esityslistan
muutoksineen.
Beslut: Vi lade till punkterna 9, 10, 19, 20, 21. Vi godkände föredragningslistan med
förändringarna.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen / Godkännande av tidigare
protokoll
Pohjaesitys: Hyväksytään syyskuun ja elokuun kokousten pöytäkirjat.

Förslag: Vi godkänner protokollet från förra mötet.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkände protokollet från förra mötet.
6. Taloustilanne / Ekonomiska läget
Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi.
Förslag: Antecknas för kännedom.
Päätös: mennyt 6 734,38€, jäljellä 3 265,62€
Beslut: Det har gått 6 734,38€, kvar finns 3 265,62€.
7. 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: Kokouksessa käsiteltiin
seuraavia asioita:
- Kuraattori- ja psykologipalveluiden toimintakertomus ja -suunnitelma
- Suomenkielisten koulutuspalveluiden talousarvio 2020
-

Sivistyslautakunta, Otso Reijonen: Kokouksessa käsiteltiin seuraavia
asioita:
Porvoon Liikuntaohjelma 2030
Kunto- ja kulttuuriportaat
Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Sivistystoimen talousarvio 2020
Elinkeino- ja kikyohjelma sekä ilmasto-ohjelma
Maakunnallinen nuorisovaltuusto, Esteri Tuominen: Manun kokouksessa
22.10 ideoitiin manun tulevaisuusstrategiaa, jossa tuotiin esiin manun
tavoitteita ja toiveita tulevaisuudelle, joita oli mm. se, että Uudellamaalla kaikki
ovat yhdenvertaisia ja että Suomessa koulutus on maailman parasta.
Puhuttiin lape-hankkeen kyselystä Uudenmaan nuorisovaltuutetuille. Kuultiin
kuulumiset Manu-cupista. Puhuttiin manun päättäjätapaamisesta. Nuva ry:n
puheenjohtaja Sami Salminen kertoi Nuva ry:n toimintasuunnitelmasta
maakunnallisiin nuorisovaltuustoihin liittyen.

-

Liikenneturvallisuustyöryhmä,

-

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen -työryhmä,

-

Ruotsinkielinen koulutusjaosto, Roni Holmberg: Kokous järjestettiin
Eklöfska skolanissa. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa
iltapäiväkerhoista, aluerehtorihankkeesta sekä kouluterveyskyselystä.

-

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Ronja Flykt: Kokouksessa puhuttiin
keskisuurten kuntien kustannusvertailuista ja Porvoon liittymisestä
Itä-Uudenmaan yhteiseen kotisairaalaan ja toiminnan siirtämisestä Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi SoTeL
talousarvio-ja suunnitelman ehdotukset vuosille 2020-2022.

-

Kaupunkikehityslautakunta,

-

Rakennus- ja ympäristölautakunta, Miko Karilahti (24.9.2019):

-

Oikaisuvaatimus koskien saunarakennusta, jonka lähetti kiinteistön naapurit.
Oikaisuvaatimus hylättiin, koska se todettiin perusteettomaksi.
Merkittiin tiedoksi vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma.
Merkittiin tiedoksi Mäntsälänjoen-Mustijoen vesistö-, pohjaeläin- ja piilevätarkkailun
vuosiraportti 2018.

Rakennus- ja ympäristölautakunta, Miko Karilahti (22.10.2019):
Pääasiassa lautakunta vain myönsi purkamisluvat Haikkoossa sijaitsevalle tontille,
mikä toimi opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueena. Tontin pinta-ala
on 41 510 m2.

-

Kaupunginvaltuusto, Emmi Kohonen: Kokouksessa käsiteltiin vuoden
toinen talouden ja toiminnan seurantaraportti. Aiheest heräsi paljon ajatuksia
liittyen syntyvyyden vähenemisestä ja sen mukana koulutustarpeiden
vähenemisestä. Lisäksi kokouksessa mainittiin Päiväkoti Metsätähden
hankkeen etenemisestä.

-

Ravitsemustyöryhmä,

-

Hyvinvointityöryhmä,

Beslut:
- Finskspråkiga utbildningssektionen, Otso Reijonen: På mötet
behandlades följande saker:
- Kurator- och psykologtjänsternas verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan
- Finskspråkiga utbildningssektionens budget för 2020
-

Bildningsnämnden, Otso Reijonen: På mötet behandlades följande saker:
Borgå idrottsprogram 2030
Motions- och kultur trapporna

-

Ekonomins och verksamhetens uppföljningsrapport
Bildningssektorns budget 2020
Näringslivs- och kikyprogram, samt klimatprogrammet

-

Landskapliga ungdomsfullmäktige, Esteri Tuominen: I landskapliga
ungdomsfullmäktiges utbildning 22.10 diskuterades landskapliga
ungdomsfullmäktiges framtidsstrategi. I den togs det fram landskapliga
ungdomsfullmäktiges mål och önskemål inför framtiden. Exempelvis önskas
att alla i Östnyland vore jämlika och att Finlands utbildning vore världens
bästa. Vi lyssnade till hälsningarna från Manu-cup. Vi diskuterade
landskapliga ungdomsfullmäktiges beslutsfattarmöte. Ordförande Sami
Salminen berättade om Nuva ry:s verksamhetsplan angående landskapliga
ungdomsfullmäktigen.

-

Trafiksäkerhetsarbetsgrupp,

-

Barn och ungas delaktighet och påverkan -arbetsgrupp,

-

Svenskspråkiga utbildningssektionen, Roni Holmberg: Mötet hölls i
Eklöfska skolan. På mötet diskuterades bland annat eftermiddagsklubbar,
områdesrektorreformen och skolhälsogalluppen.

-

-

Social- och hälsovårdsnämnden, Ronja Flykt: På mötet diskuterades
följande saker:
Medelstora kommuners kostnadsjämförelser
Anslutningen av Borgå till Östnylands gemensamma hemsjukhus och
flyttningen av verksamheten till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
SoTeLs budget för 2020-22

-

Stadsutvecklingsnämnden,

-

Byggnads- och miljönämnden, Miko Karilahti (24.9.2019): På mötet
behandlades:
En omprövning angående en bastubyggnad, som skickats in av fastighetens
grannar. Omprövning godkändes inte eftersom den ansågs vara omotiverad.
Årets 2020 budget och årens 2020-2022 budget antecknades som kännedom.

-

-

Byggnads- och miljönämnden, Miko Karilahti (22.10.2019: Nämnden
godkände rivlov för en tomt i Haikko, som fungerat som utbildningstjänsternas
kvarter. Tomtens area är 41 510 m2.

-

Stadsfullmäktige, Emmi Kohonen: På mötet behandlades årets andra
uppföljningsrapport av ekonomi och verksamhet. Ämnet väckte mycket
diskussion angående förminskningen av nativiteten och därmed minskade
utbildningsbehovet. Därtill noterades Päiväkoti Metsätähti projektets
framgång.

-

Näringsarbetsgruppen,

-

Välmåendearbetsgruppen,

8. Varajäsenen hyväksyminen / Godkännande av suppleant
Pohjaesitys: Hyväksytään Peik Siitonen nuorisovaltuuston varajäseneksi.
Förslag: Vi godkänner Peik Siitonen som suppleant.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkände Peik Siitonen som suppleant.
9. Varajäsenen hyväksyminen / Godkännande av suppleant
Pohjaesitys: Hyväksytään Juho Heikkilä nuorisovaltuuston varajäseneksi.
Förslag: Vi godkänner Juho Heikkilä som suppleant.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkände Juho Heikkilä som suppleant.
10. Varajäsenen hyväksyminen / Godkännande av suppleant
Pohjaesitys Hyväksytään Lassi Uljas nuorisovaltuuston varajäseneksi.
Förslag: Vi godkänner Lassi Uljas som suppleant.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkände Lassi Uljas som suppleant.
11. Pikkujoulut / Lilla julen
Pohjaesitys: Arvotaan parit Secret Santaan.
Förslag: Vi lottar paren till Secret Santa.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.

Beslut: Vi lottade paren till Secret Santa.
12. Tapaaminen lähikuntien nuorisovaltuustojen kanssa / Möte med
närkommunernas ungdomsfullmäktige
Pohjaesitys: Perustetaan pieni työryhmä suunnittelemaan päivää.
Förslag: Vi bildar en liten arbetsgrupp som planerar dagen.
Päätös: Emmi Kohonen, Mia Kukkonen, Aino Mörsky, Alex Kapanen ja Esteri
Tuominen osallistuvat tapaamisen suunnitteluun.
Beslut: Emmi Kohonen, Mia Kukkonen, Aino Mörsky, Alex Kapanen och Esteri
Tuominen bildar en arbetsgrupp.
13.Glögi-ilta / Glögg-kväll
Pohjaesitys: Kutsutaan päättäjiä ja vanhoja nuvalaisia glögi-iltaan 12.12.2019 klo
17-18
Förslag: Vi bjuder beslutsfattare och gamla ungdomsfullmäktige ledamöter till en
glögg-kväll 12.12.2019 klockan 17-18.
Päätös: Jokainen nuorisovaltuutettu voi lähettää Esteri Tuomiselle
Whatsapp-viestillä, jos tulee mieleen joku henkilö (vanha nuorisovaltuuston edustaja,
kaupungin päättäjä tai virkamies) kenet haluaisi kutsua Glögi-iltaan. Hallitus tekee
lopullisen listan vieraista ja lähettää heille kutsut.
Beslut: Varje ledamot får skick ett Whatsapp-meddelande till Esteri Tuominen om
man har en gäst (föredetta ungdomsfullmäktigeledamot, en beslutsfattare eller
tjänsteman) man vill bjuda till glögg-kvällen. Styrelsen gör den slutliga gästlistan och
skickar inbjudan.
14. Roll-Up
Pohjaesitys: Hyväksytään roll-up. Liite.
Förslag: Vi godkänner beställningen av roll-upen. Bifogad fil.
Päätös: Hyväksyimme Roll-Up:n Whatsapp-ryhmässä ennen kokousta. Roll-Up on
tilattu ja valmis noudettavaksi.

Beslut: Vi godkände beställningen av roll-upen i Whatsapp-gruppen innan mötet.
Den är beställd och klar att hämtas.
15. Kuuluuko nuorten ääni? / Hörs de ungas röst?
Kuuluuko nuorten ääni?- päivä järjestetään 25.2.
Hörs de ungas röst? -dagen ordnas 25.2.
Pohjaesitys: Hallitus ehdottaa teemoiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä
tasa-arvo koulussa yläasteille ja toisenasteen kouluille.
Förslag: Styrelsen föreslår sexuella minoriteter och könsminoriteter samt jämlikhet i
skolan som tema för högstadieelever och studerande i andra stadiet.
Päätös: Lisä ehdotuksia teemoiksi: ilmasoahdistus, tulevaisuuden ammatit ja
opiskelu sekä kiusaaminen, yksinäisyys ja läheisyyden puute. Lisäksi hallituksen
ehdottamat teemat. Ehdotetaan kaikkia teemoja nuorisopalveluille. Nuorisopalvelut
päättävät lopulliset teemat.
Äänestimme teemoista:
Kiusaaminen, yksinäisyys ja läheisyyden puute: 15 ääntä
Ilmastoahdistus: 11 ääntä
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt koulussa / tasa-arvo kouluissa: 15 ääntä
Työllistyminen ja koulutus tulevaisuudessa: 17 ääntä.
Beslut: Tilläggsförslag för teman: klimatångest, framtidens yrken och studier samt
mobbning, ensamhet och brist på närhet. Vi föreslår alla dessa teman samt de som
styrelsen föreslog. Ungdomstjänsterna bestämmer de slutliga temorna.
Vi röstade om temorna:
Mobbning, ensamhet och brist på närhet: 15 röster
Klimatångest: 11 röster
Sexuella minoriteter och könsminoriteter samt jämlikhet i skolan: 15 röster
Framtidens yrken och utbildning: 17 röster
16. Kevätmarkkinat / Vårmarknad
Pohjaesitys: Hallitus ehdottaa, että nuorisovaltuusto osallistuu kevätmarkkinoille
omalla pisteellä.
Förslag: Styrelsen föreslår att ungdomsfullmäktige har ett tält på vårmarknaden.
Päätös: Nuorisovaltuusto osallistuu kevätmarkkinoille.
Beslut: Ungdomsfullmäktige deltar i vårmarknaden.

17. Eduskuntavierailu / Besök till riksdagen
Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto lähtee vierailulle Eduskuntaan keväällä 2020.
Mietitään muutama sopiva ajankohta vierailua varten.
Förslag: Ungdomsfullmäktige besöker riksdagen under våren 2020. Vi ser några
passande tidpunkter för besöket.
Päätös: Ehdotetaan vierailuajan kohdaksi huhtikuuta kansanedustaja Eva
Biaudetille ja valitaan päivä hänen ehdottamistaan päivistä.
Beslut: Vi föreslår att besöket sker i april till riksdagsledamoten Eva Biaudet och
väljer sedan en dag från hennes förslag.
18. Seminaaripäivä / Seminariedagen
Pohjaesitys: Kuullaan työryhmän terveiset. Liite.
Förslag: Vi lyssnar till arbetsgruppens hälsningar. Bifogad fil.
Päätös: Tommi Kanon ehdotti, että palautetaan asia käsittelyyn. Juho Heikkilä
kannatti.
Beslut: Tommi Kanon föreslog att saken skulle bearbetas mer. Juho Heikkilä
understödde.
19. Aktiivipäivät-feedback
Otso Reijonen ja Esteri Tuominen olivat Nuva ry:n Aktiivipäivillä Kouvolassa
11.10.-13.10.
Otso Reijonen och Esteri Tuominen deltog i Nuva ry:s Aktiivipäivät i Kouvola
11.10-13.10.
Pohjaesitys: Kuullaan tapahtumassa olleiden terveiset.
Förslag: Vi lyssnar på dem som deltog i evenemanget.
Päätös: Kuulimme tapahtumassa olleiden terveiset. Heidän mielestään
tapahtumassa oli kivaa ja käsiteltiin mielenkiintoisia aiheita. Porvoon
nuorisovaltuusto on laittanut nuva ry:lle hakemuksen, että Aktiivipäivät pidettäisiin
Porvoossa.
Beslut: Vi lyssnade på dem som deltog i evenemanget. De tyckte det var kul och det
behandlades intressanta teman. Borgå ungdomsfullmäktige har skickat en ansökan
till nuva ry om att ordna Aktiivipäivät i Borgå.

20. Keinuja AE-koulun pihaan / Gungor till AE-skolans gård
Nuorisovaltuustoon otettiin yhteyttä ja toivottiin, että nuva edistäisi uusien keinujen
hankintaa AE-koulun pihaan. Puheenjohtaja kertoo lisää.
Ungdomsfullmäktige har kontaktats angående nya gungor till AE-skolans gård.
Ordförande berättar mer.
Pohjaesitys: Tiedustellaan, haluaako nuorisovaltuusto ottaa asiaan kantaa.
Förslag: Vi diskuterar om ungdomsfullmäktige vill ta ställning till saken.
Päätös: Otso Reijonen, Esteri Tuominen, Roni Holmberg ja Tommi Kanon kirjoittavat
kannanoton.
Beslut: Otso Reijonen, Esteri Tuominen, Tommi Kanon och Roni Holmberg gör en
arbetsgrupp.
21. Eroanomus / Avskedsansökan
Pohjaesitys: Hyväksytään Laura Penttisen eroanomus.
Förslag: Vi godkänner Laura Penttinens avskedsansökan.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan. Sompo Bah nousee varsinaiseksi
jäseneksi.
Beslut: Vi godkände Laura Penttinens avskedsansökan. Sompo Bah blir
ordinarieledamot.
22. MMETA / Övriga ärenden
Pohjaesitys:
Förslag:
Päätös.
Beslut:
23. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
Pohjaesitys: Seuraava kokous järjestetään 18.11.2019 klo 18:00 Zentrassa

Förslag: Nästa möte hålls den 18.11.2019 kl. 18:00 i Zentra.
Päätös: Seuraava kokous järjestetään 18.11.2019 klo 17:30 Zentrassa.
Beslut: Vi börjar mötet 17.30.
23. Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Kokouksen puheenjohtaja Esteri Tuominen päätti kokouksen ajassa 20:24.
Mötets ordförande Esteri Tuominen avslutade mötet kl. 20:24.

___________________________
Esteri Tuominen
kokouksen puheenjohtaja /
mötets ordförande

___________________________
Emmi Kohonen
kokouksen sihteeri /
mötets sekreterare

___________________________
pöytäkirjantarkastaja

_________________________
protokolljusterare
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