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Nuorisovaltuuston esityslista / Ungdomsfullmäktiges föredragningslista
Aika / Tid
Paikka / Plats

16.9.2019 klo / kl. 18:00
Ohjaamo / Navigatorn

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. Seminaaripäivä / Seminariedagen
9. Tapaaminen lähikuntien nuorisovaltuustojen kanssa / Möte med
närkommunernas ungdomsfullmäktige
10. Nuorisovaltuustojen liiton liittokokous / Nuva ry:s förbundsmöte
11. Eroanomus / Avskedsansökan
12. Eroanomus / Avskedsansökan
13. Pikkujoulut / Lilla julen
14. Kannanotot / Ställningstaganden
15. MMETA / Övriga ärenden
14.1
14.2
16. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
17. Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Paikalla / Närvarande:
Esteri Tuominen
Emmi Kohonen
Sonja Kukkonen
Mia Kukkonen
Roni Holmberg
Minni Rönnberg
Fanny von Schantz
Tommi Kanon
Ronja Flykt

Jesper Kemppinen
Otso Reijonen
Sofia Lehtola, poistui / gick 18:48
Miko Karilahti, poistui / gick 18:48
Tindra Granqvist
Sompo Bah
Alex Kapanen, saapui / kom 18:03
John Fiskari, saapui / kom 18:15
Muut paikallaolijat / Övriga:
Petra Backman
1. Kokouksen avaus / Mötets öppnande
Kokouksen puheenjohtaja Esteri Tuominen avasi kokouksen ajassa 18:00.
Mötets ordförande Esteri Tuominen öppnade mötet klockan 18.00.
2. Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande
Pohjaesitys: Hyväksytään Esteri Tuominen kokouksen puheenjohtajaksi, Mia
Kukkonen varapuheenjohtajaksi ja Emmi Kohonen sihteeriksi. Ehdotetaan
suomenkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Miko Karilahti ja ruotsinkielisen
pöytäkirjantarkastajaksi Mia Kukkonen. Ehdotetaan ääntenlaskijaksi Petra
Backmania.
Förslag: Ungdomsfullmäktige godkänner Esteri Tuominen som mötets ordförande,
Mia Kukkonen som viceordförande och Emmi Kohonen som sekreterare och föreslår
Miko Karilahti till protokolljusterare för den finskspråkiga versionen och Mia
Kukkonen för den svenskspråkiga samt Petra Backman till rösträknare.
Päätös: Vaihdoimme Otso Reijosen suomekielisen pöytäkirjan tarkastajaksi.
Beslut: Vi böt Otso Reijonen till protokolljusterare för den finskspråkiga versionen.
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 12, 13 ja 14.
Beslut: Vi lade till punkterna 12, 13 och 14.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen / Godkännande av tidigare
protokoll
Pohjaesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
Förslag: Vi godkänner protokollet från förra mötet.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajat eivät olleet paikalla.
Beslut: Protokolljusterarna var inte på plats.
6. Taloustilanne / Ekonomiska läget
Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi.
Förslag: Antecknas för kännedom.
Päätös: Mennyt 6090,83€. Jäljellä 3909,17€.
Beslut: 6090,83€ har gått, 3909,17€ finns kvar.
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, Ukko Bergman (elokuu): Kokouksessa
puhuttiin:
● Fredrika koulusta. Siellä oli henkilö joka oli opiskellut 9v siellä, niin hän
kertoi vähän koulussa opiskelusta. Myös 3 opettajaa kertoi koulun
menestyksestä ja muutenkin perustamisesta. Rehtori on ilmeisesti
vähän vapaampi käsite siellä, että heillä ei ole mitään rehtorin kansliaa
mihin joutuisi ja rehtori vaihtelee max. 3v välein. Käytetään myös
oppikirjoja mutta ylipäätään oppiminen on kaikki erittäin vapaata. Ei ole
mitään pakollista protokollaa mitä oppilaiden kuuluu noudattaa, ja
luokalle ei kukaan ilmeisesti sen koommin jää. Muuten noudatetaan
lomaa ja tuntimääriä, paitsi että päivät pidemmät koska taideaineita on
enemmän. Valtakunnallisia kokeita pidetään. Liitän tuohon alapuolelle
5. Luokan lukujärjestyksestä kuvan esimerkkiä antamaan. Tilat ovat
suurin rajoite, sillä koulu on vain parakkirykelmä. Ei inspiroiva lapsille ja
myös vanhemmat ovat huolissaan että jatkaako koulu parakeissa vai
vaihtuuko tilat. Myös lämmitys/ilmastointi on ääritilanteissa haastavaa.
Rahoitus hoituu 80% valtion tuella. Loput 20% lisätukea säätiöistä
jne… Taloushetket on pahimmillaan just nyt, mutta vuoden vaihteessa
valtion tuki taas lisääntyy. Pääsyprosentti lukioon kuulemma aika hyvä.
Suurin osa on hakenut lukioon ja päässyt sinne. Ruoka tulee Fazerilta
ja 2 ruokailuvuoroa. Koululla oma ruokasali ja myös
vegaaniruokapäiviä on säännöllisesti. Myös 2x vuodessa järjestetään
"Purjehdusleiri" jossa opitaan luonnosta ja merenkäynnistä. Taidetilat
on aivan mahtavan näköiset,ja erityisesti musiikkitilat. Tarviketta löytyy
laidasta laitaan, ja näin nurkassa jopa kontrabasson.
● Epoon koulutialnne kuulemma huolettaa. Vain 35 oppilasta.
Hinthaarassa kuulemma joku hanke meneillään. Esim liikuntasalin
uusiminen. Hinthaaran pihalta on kadonnut telineitä yms... ei ole
mitään tekemistä välitunnilla.
● Huhtisissa on luvattu piharemonttia mutta ei vieläkään ole saatu
aikaiseksi. Puheenjohtaja kommentoi että Huhtisten tilanne on jatkunut
jo monta vuotta toteuttamattomana ja että tilanne on törkeä.
● Keskuskoulusta Juha Huttunen siirtyi Jokilaaksoon. Keskuskoulun
oppilasmäärä on alle 500 ja kuulemma aika alhainen.
● Kantele talo taas puolestaan alkaa olla ääriä myöten täynnä. Muuten
siellä kaikki toimii.
● Linkossa,pääskyssä ja lilussa remonttia mutta ei muuta mainitsemisen
arvoista.
● Käytiin myös nopeasti läpi yhteistyö- ja hankeideoita, mutta siellä oli
niin paljon pelottavia numeroita että en kokenut sitä tarpeelliseksi
kirjoittaa niitä muistiin.
● Hankkeita oli esim. Koulutuksellinen tasa-arvo, kielikylvyt, ja
täydennyskoulutus
● Lukiolaki on muuttunut, ja lukioihin on tulossa erityisopettajia.

● Oppilaiskoneiden pitäisi vaihtua 4v välein, mutta rahoitus laaha hiukan
jäljessä.
● Lilun keskiarvo on kuulemma nostettu 7,7 ja ilmeisesti hyvä asia, sillä
oppilaiden taso on nousussa.
-

-

Suomenkielinen koulutusjaosto, Otso Reijonen (kesäkuu): Kokouksessa
käsiteltiin seuraavia asioita:
Lukion uuden OPS:in valmistelutyöstä
Hinthaaran sivistyskeskuksen investointitarpeesta
Koulutuspalveluiden Kiina-yhteistyö
Itäisen alueen koulutuspalvelut
Kaksoistutkinnon taloudelliset asiat ja periaatteet
Perus, ja esiopetuksen OPS
Sivistyslautakunta, Sofia Lehtola: Sivistyslautakunta päätti esittää
kaupunginhallitukselle, että Ilolan koulu ja Sannäs skola säilytetään. Koulujen
terveet osat kunnostetaan ja tiloja täydennetään siirtokelpoisilla ratkaisuilla.
Lautakunta edellyttää, että sivistystoimi nimittää viranhaltijaedustajan
projektisuunnitelman työryhmään, jotta projektisuunnitelma voidaan tehdä
tiiviissä yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Investoinnin suuruus arvioidaan
talousarvion 2020 käsittelyn yhteydessä ja päätetään lopullisesti
projektisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
Porvoon kaupunki tukee Edelfeltin säätiön rakennushanketta kertaluontoisella
50 000 euron avustuksella.

-

Maakunnallinen nuorisovaltuusto, Esteri Tuominen: Kokouksessa oli
workshop kokemuksista manu-toiminnasta, keskusteltiin LAPE-hankkeesta,
sovittiin kannanotosta liittyen joukkoliikenteeseen ja puhuttiin tulevista
tapahtumista joita on mm. manu-cup eli manun järjestämä jalkapalloturnaus
nuvalaisille.

-

Liikenneturvallisuustyöryhmä,

-

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen -työryhmä, Emmi
Kohonen: Kokous pidettiin Omenatarhan päviäkodissa. Kokouksen alkuun
käytiin tutustumiskierros Omenatarhan upeissa tiloissa. Kokouksessa
keskusteltiin auton vapaapäivästä ja kukin taho kertoi viimeaikaiset
kuulumisensa.

-

Ruotsinkielinen koulutusjaosto,

-

Sosiaali- ja terveyslautakunta,

-

Kaupunkikehityslautakunta, Tommi Kanon: Kokouskessa käsiteltiin:
- Viranhaltijapäätöksiä kuten katusuunnitelmia, viheralueita ja muita
arkisia päätöksiä
- Posintran yrityspalveluiden ostaminen ja 1,5 vuoden option käyttö
- Myrskyläntien varteen rakennettavan kevyenliikenteen väylän lausunto
(ELY päättää tarkemmin)
- Ölstensin portti (varastohalleja)

-

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle maa-aineslouhintaan
Poikkeamispäätöksiä

Rakennus- ja ympäristölautakunta, Miko Karilahti: Kokouksessa käytiin
läpi mm. oikaisuvaatimukset rakennuslupapäätöksiin, jotka koskivat
asuinrakennusta ja autotallia. Oikaisuvaatimuksessa vaadittiin muuttamista tai
korjaamista, mutta oikaisuvaatimus hylättiin, koska “Oikaisuvaatimuksissa ei
ole esitetty sellaisia perusteita, jotka merkitsisivät estettä rakennuslupien
myöntämiselle tai sen yhteydessä tehdyille vähäisille poikkeamisille”
Esillä oli myös Porvoon kaupungin valitus, joka annetaan Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle liittyen murskaamoalueen maa-aines- ja
ympäristölupapäätöstä. Valituksessa vaadittiin, että Vaasan hallinto-oikeus
kumoaa aiemmin antamansa päätöksen “siltä osin kuin päätös koskee
ylijäämämaa-aineksista rakennettavan pysyvän suojavallin rakentamista”.
Katsotaan, että suojavalli vastaisi maankaatopaikan perustamista ja valli
vaikeuttaisi “alueen käyttämistä maakuntakaavan periaatteiden mukaisesti
logistiikka-alueeksi tai työpaikka-alueeksi.
Kokouksessa käsiteltiin myös raportteja; Porvoon Energian ympäristöraportit,
vuosiraportit Domargårdin jätekeskuksen ja Mömossenin jäteaseman pinta- ja
pohjavesivaikutuksista.

-

Kaupunginvaltuusto, Emmi Kohonen: Kokouksessa keskusteltiin siitä,
kuinka kouluissa tehdään paloturvallisuusharjotuksia liian harvoin. Esim.
Pääskytien koulussa paloharjoituksia tehtiin viime lukuvuodella 4 kertaa,
vaikka paloharjoituksia pitäisi tehdä kerran kuukaudessa. Lisäksi keskusteltiin
kaupunkistartegian mittareista, joihin nuorisovaltuustokin otti kantaa
helmikuussa 2019.

-

Ravitsemustyöryhmä,

-

Hyvinvointityöryhmä, Aino Mörsky: Kokouksessa käytiin poliisin kautta
alkavaa ankkurimallia läpi, joka ennaltaehkäisee jo rikosten tehneitä alle 15v
nuoria, etteivät toista rikoksia uudelleen. Lisäksi käytiin Eduskunnan
hallitusohjelmaa koostetta läpi.
Mila Erikson kertoi Lasten ja nuorten yhdenvertaisuusverkoston asiosita.
Kuten koulutustapahtuma interseksuaalisuudesta ja sen kohtaamisesta
Porvoon kaupungin työntekijöille.

-

Ohjusvene vierailu, Mia Kukkonen & Esteri Tuominen: Syötiin hyvää
ruokaa, kierrettiin venettä sekä oleskeltiin kaupungin edustajien ja
varusmiesten kanssa.

Beslut:
- Finskspråkiga utbildningssektionen, Ukko Bergman (augusti): På mötet
diskuterades Fredrika skolan, situationen med Epoon koulu, Hindhår skolans
gård och gymnasielagen.
-

Finskspråkiga utbildningssektionen, Otso Reijonen (juni): På mötet
behandlades:

-

-

Nya GLP för gymnasiet, grundskolan och förskolan
Investeringsbehov för Hindhår bildningscentrum
Utbildningstjänsternas samarbete med Kina
Östra Borgås utbildningstjänster
Ekonomiska ärenden och principer för dubbelexamen

Bildningsnämnden, Sofia Lehtola: Bildningsnämnden gjorde ett beslut om
att föreslå till stadsstyrelsen att Illby och Sannäs skolorna bevaras. Man skulle
spara skolornas friska delar och utrymmen skulle fyllas med flyttbara
lösningar. De diskuterade också krav angående projektplanen. Storleken på
investeringen bestäms slutligen då projektplanen godkänns.
Borgå stad stöder Edelfelt stiftelsens byggprojekt med ett engångsunderstöd
på 50 000€.

-

Landskapliga ungdomsfullmäktige, Esteri Tuominen: På mötet fanns
workshoppar om landskapliga ungdomsfullmäktiges verksamhet. Dessutom
diskuterades LAPE-projektet, ställningstagande angående kollektiv trafik och
kommande evenemang som till exempel manu-cup, en fotbollsmatch för
ungdomsfullmäktige ledamöter som landskapliga ungdomsfullmäktige ordnar.

-

Trafiksäkerhetsarbetsgrupp,

-

Barn och ungas delaktighet och påverkan -arbetsgrupp, Emmi Kohonen:
Mötet hölls på Äppelbackens daghem. Först fick de gå på rundvandring i
daghemmet. På mötet diskuterades bilfria dagen och varje enhet fick berätta
det senaste från dem.

-

Svenskspråkiga utbildningssektionen,

-

Social- och hälsovårdsnämnden,

-

Stadsutvecklingsnämnden, Tommi Kanon: På mötet behandlade de:
- Tjänsteinnehavarbeslut, som vägplaner, grönområden och andra
vardagliga beslut
- Posintra
- Ölstens port (förrådshallar)

-

Byggnads- och miljönämnden, Miko Karilahti: På mötet behandlades
bland annat omprövningsbegäran för byggnadslov om bostadshus och
garage. Omprövningsbegäran godkändes inte eftersom där inte fanns några
motiveringar som skulle bevisa hinder för att bevilja byggnadsloven.
Dessutom togs ett klagomål från Borgå stad, angående ett
nedbrytningsområde upp på mötet.
På mötet behandlades rapporter; Borgå Energi miljörapporterna,
årsrapporterna från Domgårds avfallsstation och om påverkningar på yt- och
grundvatten från Mömossens avfalsstation.

-

Stadsfullmäktige, Emmi Kohonen: På mötet diskuterade de om att det i
skolor ordnas utrymningsövningar allt för sällan. Till exempel i Pääskytien
koulu utfördes det endast fyra stycken utrymningsövningar under det förra
läsåret, fastän det borde hållas en gång i månaden. Dessutom diskuterades
stads strategin.

-

Näringsarbetsgruppen,

-

Välmåendearbetsgruppen, Aino Mörsky: På mötet gick de igenom en
ankar-plan som polisen skapat för att minska ungdomar under 15 år som gjort
brott att göra det igen. Dessutom gick de igenom ett sammandrag av
riksdagens regeringsprogram.
Mila Eriksson berättade om ärenden angående barn och ungas
jämlikhetsarbetsgrupp. Till exempel skolningstillfälle om intersexualitet samt
ett möte om det med Borgå stads anställda.

-

Robotbåt besöket, Mia Kukkonen & Esteri Tuominen: De åt god mat,
tittade i båten och umgicks med beväringar och representanter från staden.

8. Seminaaripäivä / Seminariedag
Seminaaripäivän tarkoituksena on antaa mahdollisuus politiikasta kiinnostuneille,
jotka haluavat lisätä poliittista tietoisuuttaan. Päivän aikana olisi puhujia eri politiikan
sektoreilta.
Syftet med seminariedagen är att ge en chans till politikintresserade, som vill
förbättra sin politiska kunskap. Under dagen skulle representanter från olika politiska
sektorer ha föreläsningar.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto hyväksyy seminaaripäivän järjestämisestä sekä
alustavista aihealueista: kunta- ja kaupunkipolitiikka (päätösmenetelmä sekä
ympäristö ja kaavoitus), talous, sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri- ja sivistys,
lobbaus, EU-politiikka sekä mahdollinen paneeli. Seminaaripäivä järjestetään
vuoden 2020 keväällä tai syksyllä ennen nuorisovaltuustovaaleja. Luodaan
työryhmä, jonka vetovastuuseen asetetaan Tommi Kanon.
Budjettivaraus päätetään helmikuun kokouksessa muun budjettiesityksen
yhteydessä.
Förslag: Ungdomsfullmäktige godkänner arrangeringen av seminariedagen samt de
preliminära temaområden: kommun- och stadspolitik, ekonomi, social- och
hälsovård, kultur och utbildning, EU politik samt en eventuell panel. Seminariedagen
ordnas på våren eller hösten 2020. Vi bildar en arbetsgrupp som leds av Tommi
Kanon.
Budgeten bestäms på mötet i Februari.
Päätös: Loimme työryhmän. Mukaan tapahtumaa suunnittelemaan ovat
kiinnostuneita lähtemään Tommi Kanon, Esteri Tuominen, Otso Reijonen, Fanny
Von Schantz, John Fiskari ja Roni Holmberg. Seuraavaan kokoukseen tuodaan
työryhmän terveiset.

Beslut: Vi skapar en arbetsgrupp. Tommi Kanon, Esteri Tuominen, Otso Reijonen,
Roni Holmberg, Fanny Von Schantz och John Fiskari är intresserade att vara med.
Vi får i nästa möte höra vad de kommit fram med.
9. Tapaaminen lähikuntien nuorisovaltuustojen kanssa / Möte med
närkommunernas ungdomsfullmäktige
Pohjaesitys: Tiedoksi: 16.11.2019 järjestetään tapaaminen lähikuntien
nuorisovaltuustojen kanssa. Laittakaa päivämäärä ylös kalenteriin.
Förslag: 16.11.2019 ordnas ett möte med ungdomsfullmäktige från närkommuner.
Lägg in datumet i era kalendrar.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Antecknas för kännedom.
10. Nuorisovaltuustojen liiton liittokokous / Nuva ry:s förbundsmöte
Pohjaesitys: Valitaan edustajat (2) nuva ry:n liittokokoukseen 22.-24.11.
Liittokokous järjestetään Lahdessa.
Förslag: Vi väljer två representanter till nuva ry:s förbundsmöte 22.-24.11.
Päätös: Nuva maksaa matkakulut ja majoituksen. Kokoukseen lähtevät Esteri
Tuominen, Otso Reijonen ja Alex Kapanen.
Beslut: Ufu betalar resekostnaderna och övernattningen. Esteri Tuominen, Otso
Reijonen och Alex Kapanen deltar i mötet.
11. Eroanomus / Avskedsansökan
Pohjaesitys: Hyväksytään Max Zilliacuksen eroanomus.
Förslag: Vi godkänner Max Zilliacus avskedsansökan.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkände Max Zilliacus avskedsansökan.
12. Eroanomus / Avskedsansökan
Pohjaesitys: Hyväksytään Anhthu Truongin eroanomus. Valitaan uudet varajäsenet
Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen Porvoossa sekä yhdenvertaisuus
työryhmään.

Förslag: Vi godkänner Anhthu Truongs avskedsansökan. Vi väljer nya suppleanter
till arbetsgruppen för barn och ungas delaktighet och påverkan samt arbetsgruppen
för jämlikhet.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan. Valitsimme Fanny Von Schantzin
varajäseneksi Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen Porvoossa ja Mia
Kukkosen varajäseneksi Yhdenvertaisuus-työryhmään.
Beslut: Vi valde Fanny Von Schantz som suppleant till arbetsgruppen för barn och
ungas delaktighet och påverkan samt Mia Kukkonen som suppleant till
arbetsgruppen för jämlikhet.
13. Pikkujoulut / Lilla julen
Pohjaesitys: Päätetään päivä nuorisovaltuutettujen yhteisille pikkujouluille.
Förslag: Vi bestämmer en dag för Ungdomsfullmäktiges lilla juls -firande.
Päätös: 500€ budjetti. Tehdään työryhmä Emmi, Esteri, Otso, Alex ja Petra. Tänäkin
vuonna tulee Secret Santa. Nimet jaetaan lokakuun kokouksessa. Lahjan budjetti 5€.
Beslut: Vi bestämde en budget på 500€. Vi skapar en arbetsgrupp med Emmi
Kohonen, Esteri Tuominen, Otso Reijonen, Alex Kapanen och Petra Backman. Vi
ordnar Secret Santa på nytt i år. Namnen delas ut på mötet i oktober. Gåvans
budget är 5€.
14. Kannanotot / Ställningstaganden
Pohjaesitys: Käydään läpi kannanotot, joita on tehty viimeaikoina.
Förslag: Vi går igenom ställningstaganden, som har gjorts på sistone.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi gick igenom ställningstaganden.
15. MMETA / Övriga ärenden
Pohjaesitys:
Förslag:
Päätös.
Beslut:
15.1 Määrärahan korotus / Höjningen av ungdomsfullmäktiges budget

Esteri Tuominen on ollut yhteydessä Roope Lenkkeriin nuorisovaltuuston
määrärahan korotuksesta, ja Lenkkeri lupasi ehdottaa 15 prosentin eli 1500 euron
korotusta. Lenkkeri palaa asiaan kun on enemmän tietoa.
Esteri Tuominen har varit i kontakt med Roope Lenkkeri gällande höjningen av
ungdomsfullmäktiges budget, och Lenkkeri lovade att föreslå en höjning av 15
procent eller 1500 euro. Han återkommer då han har mera information.
Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi.
Förslag: Antecknas för kännedom.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Beslut: Antecknades för kännedom.
15.2 Terveiset nuva ohjaaja -koulutuksesta / Hälsningar från Ufu
handledarutbildningen
Pohjaesitys: Petra Backman oli nuva ohjaaja -koulutuksessa maanantaina
9.9.2019. Kuullaan hänen terveiset.
Förslag: Petra Backman var på en Ufu handledarutbildning på måndagen den 9
september 2019. Vi lyssnar till hennes hälsningar.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Beslut: Antecknades för kännedom.
16. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
Pohjaesitys: Seuraava kokous järjestetään 23.10.2019 klo 16:30. Paikka
ilmoitetaan myöhemmin.
Förslag: Nästa möte hålls den 23.10.2019 kl. 16:30.
Päätös: Seuraava kokous järjestetään 23.10.2019 klo 16:30 Careeriassa.
Beslut: Nästa möte hålls den 23.10.2019 kl. 16:30 i Careeria.
17. Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Kokouksen puheenjohtaja Esteri Tuominen päätti kokouksen ajassa 19:38.
Mötets ordförande Esteri Tuominen avslutade mötet kl. 19:38.

___________________________
Esteri Tuominen
kokouksen puheenjohtaja /
mötets ordförande

___________________________
Emmi Kohonen
kokouksen sihteeri /
mötets sekreterare

___________________________
pöytäkirjantarkastaja

_________________________
protokolljusterare
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