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esityslista /  föredragningslista 01/23

Nuorisovaltuuston esityslista / Ungdomsfullmäktiges föredragningslista

Aika / Tid 16.00
Paikka / Plats 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 / Ekonomiskaläget
7§ Kaupungin tervehdys / Stadens hälsning
8§ Toimintakertomus / Verksamhetsbeskrivning
9§ Kokouspalkkio / Mötesarvode
10§ Kokoustarjoilut / Mötestraktering
11§ Nuorisovaltuuston puheenjohtaja / Ungdomsfullmäktiges ordförande
12§ Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja / Ungdomsfullmäktiges vice ordförande
13§ Nuorisovaltuuston sihteeri / Ungdomsfullmäktiges sekreterare
14§ Nuorisovaltuuston kielenkääntäjä / Ungdomsfullmäktiges översättare
15§ Nuorisovaltuuston nettisivuvastaava / Ungdomsfullmäktiges
hemsideansvarig
16§ Nuorisovaltuuston somevastaava / Ungdomsfullmäktiges
SoMe-ansvarig
17§ Nuorisovaltuuston hallitus / Ungdomsfullmäktiges styrelse
18§ Kaupunginhallitus / Stadsstyrelsen
19§ Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
20§ Nuorisovaltuuston edustajat kaupungin lautakuntiin ja työryhmiin

20.1§ Elinvoimalautakunta / Livskraftsnämnden
20.2§ Kasvun ja oppimisen lautakunta / Nämnden för växande och lärande
20.3§ Suomenkielinen koulutusjaosto / Finskspråkiga utbildningssektionen
20.4§ Ruotsinkielinen koulutusjaosto / Svenska utbildningssektionen
20.5§ Kaupunkikehityslautakunta / Stadsutvecklingsnämnden
20.6§ Lupa- ja valvontalautakunta / Tillstånds och tillsynsnämnden

21§ Lautakunta- ja työryhmä kuulumiset / Det senaste från nämnderna och arbetsgrupperna
22§ MMETA
23§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
24§ Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande

Paikalla / På plats
Aapalahti Pyry
Birkle Marianne
Blomander Nicolina
Bäcklund Oliver



Dushi Xhynejda
Fagerlund Mila
Flykt Otto
Flykt Ronja
Hasselblatt Amos
Hyttinen Eeva
Jarmolinska Maria
Johansson Malena
Kallijärvi Ronja
Karjalainen Minja
Karmanheimo Emma
Korttinen Minea
Laajavaara Otso
Närhi Mick
Pahajoki Peppi
Schroderus Emmi
Siltala Rauha
Sundström Vili
Suutarinen Sanni
Tapper Linn
Vento Emil
Virtanen Altti
Östergård Fanny

Muut paikallaolijat / Andra deltagare
Backman Petra

1§ Kokouksen avaus / Mötets öppnande

Kokouksen puheenjohtaja Ronja Flykt avasi kokouksen ajassa xx:xx.

Mötets ordförande Ronja Flykt öppnade mötet klockan xx:xx.

2§ Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande

Pohjaesitys: Hyväksytään Ronja Flykt kokouksen puheenjohtajaksi, Eeva Hyttinen
varapuheenjohtajaksi ja Nicolina Blomander sihteeriksi ja kielenkääntäjäksi.
Ehdotetaan suomenkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Rauha Siltala ja ruotsinkielisen
pöytäkirjantarkastajaksi Malena Johansson. Ehdotetaan ääntenlaskijaksi
Nuorisopalveluiden nuorisovaltuustovastaavaa Petra Backmania.

Förslag: Vi godkänner Ronja Flykt till mötets ordförande, Eeva Hyttinen till vice ordförande,
och Nicolina Blomander till sekreterare och översättare. Föreslår Rauha Siltala till
finskspråkiga protokolljusterare och Malena Johansson till svenskspråkiga
protokolljusterare. Föreslår Petra Backman till rösträknare.

Päätös:



Beslut:

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 ungdomsfullmäktige ledamöterna per e-post i enlighet med
stadgarna.

Vi konstaterar andra möjliga närvarande.

Pohjaesitys: Porvoon Nuorisovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään puhe-, läsnäolo- ja äänioikeus kokouksen
nuorisovaltuutetuille tai varavaltuutetuille, jotka sijaistavat nuorisovaltuutettua.
Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Nuorisopalveluiden
nuorisovaltuusto vastaavalle sekä varavaltuutetuille, jotka eivät sijaista
nuorisovaltuutettua. Todetaan mahdolliset muut läsnäolijat, joille myönnetään puhe
ja läsnäolo-oikeus.

Förslag: Borgå ungdomsfullmäktige konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat samt
beslutfört. Beviljar röst-, närvaro- och yttranderätt till ungdomsfullmäktige invalda eller
ersättare. Beviljar närvaro- och yttranderätt till ungdomstjänsternas närvarande samt
ersättare, som inte är offentliga ersättare. Konstaterar andra möjliga närvarande, till vilka vi
beviljar yttrande- och närvarorätt.

Päätös:

Beslut:

4§ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Förslag: Den utskickade föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning.

Päätös:

Beslut:

5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen / Godkännande av
tidigare protokoll



Pohjaesitys: Hyväksytään joulukuun pöytäkirja.

Förslag: Vi godkänner protokollet från december

Päätös:

Beslut:

6§ Taloustilanne / Ekonomiska läget

Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston budjetti on 15 000€.

Förslag: Ungdomsfullmäktiges budget är 15 000€.

Päätös:

Beslut:

7§ Kaupungin tervehdys / Stadens hälsning

Pohjaesitys: Kaupunki esittää tervehdyksensä.

Förslag: Staden framför sin hälsning.

Päätös:

Beslut:

8§ Toimintakertomus / Verksamhetsbeskrivning

Nuorisovaltuuston edellinen hallitus (1.1.-31.12.2022) on laatinut toimintakertomuksen
vuoden 2022 kannanotoista, tapahtumista ja muista Porvoon Nuorisovaltuuston toimintaan
liittyvistä asioista.

Ungdomsfullmäktiges föregående styrelse (1.1.-31.12.2022) har utarbetat en
verksamhetsbeskrivning angående Ungdomsfullmäktiges verksamhet, under året
2022.

Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston edellinen hallitus esittelee toimintakertomuksen vuodelta
2022. Merkitään asiakirja tiedoksi.

Förslag: Ungdomsfullmäktiges föregående styrelse presenterar
verksamhetsbeskrivningen 2022. Antecknas som kännedom.

Päätös:



Beslut:

9§ Kokouspalkkio / Mötesarvode

Nuorisovaltuusto päättää kokouspalkkion suuruuden toimikauden ensimmäisessä
kokouksessa. Palkkio voi olla korkeintaan puolet virkamiehen kokouspalkkiosta.
Varajäsenen toimiessa varsinaisena jäsenenä, hän on oikeutettu saamaan kokouspalkkiot
sekä matkakorvauksen. Kokouspalkkio- ja matkakustannus määrärahat sisältyvät
nuorisovaltuuston budjettiin.
Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan kaupungin matkustussäännön mukaiset
matkakorvaukset varsinaisista kokouksista.

Ungdomsfullmäktige bestämmer mötesarvodet på verksamhetsårets första
möte. Arvodet kan högst vara hälften av tjänstemännens mötesarvoden. Då en
suppleant fungerar som ledamot har hen rätt till samma mötesarvode och
reseersättning som de övriga ledamöterna. Mötesarvode samt
reseersättningen räknas med till ungdomsfullmäktiges budget.

Esim.

Varsinaiset
jäsenet /
Ordinarie
ledamöter

Hallituksen
jäsenet /
Styrelsemedlemm
ar

Kokouksia /
Möten

Kulut
vuodessa /
Kostnad/år

17 x 5 € 7 x 10 € 11 1705 €

17 x 10 € 7 x 20 € 11 3410 €

17 x 15 € 7 x 30 € 11 5115 €

Pohjaesitys: Nuorisovaltuusto esittää seuraavan toimintakautensa kokouspalkkion
suuruudeksi 10 €/kokous varsinaisille jäsenille ja 20€/kokous hallituksen jäsenille.

Förslag: Ungdomsfullmäktige fastställer sitt mötesarvode till 10€/möte för ordinarie
medlemmar och 20€/möte för styrelsemedlemmar.

Päätös:

Beslut:

10§ Kokoustarjoilut / Mötestraktering
Nuorisovaltuustolla on ollut kokouksissaan tapana tarjota kokoustarjoilu, jotta vireystila olisi
mahdollisimman optimaalinen kokouksen ajan.

Ungdomsfullmäktige har under sina möten haft traktering, så att deltagarna skall vara pigga
och orka under mötet.



Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston kokouksiin hankitaan kokoustarjoilu. Kokoustarjoiluihin
käytetään 30 €/kokous, joka veisi vuosibudjetista 330 €.

Förslag: Ungdomsfullmäktige anskaffar mötestraktering till sina möten. Man besluter
reservera 30€/möte för mötestrakteringen som skulle betyda 330 € på årsnivå.

Päätös:

Beslut:

11§ Nuorisovaltuuston puheenjohtaja / Ungdomsfullmäktiges ordförande

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan luottamustehtävää voi hakea
ainoastaan varsinainen nuorisovaltuutettu. Ehdokas voi pitää enintään kolmen (3)
minuutin mittaisen puheenvuoron. Hänelle voidaan pitää enintään kaksi (2) yhden (1)
minuutin mittaista kannatuspuheenvuoroa.
Nuorisovaltuuston jäsen voi myös ehdottaa jotakuta nuorisovaltuutettua
puheenjohtajaehdokkaaksi, mutta ehdotetun henkilön tulee vahvistaa ehdokkuutensa itse.

Enligt ungdomsfullmäktiges verksamhetsregler väljer ungdomsfullmäktige bland ordinarie
ledamöterna en ordförande åt sig. Kandidaten får hålla en högst tre (3) minuter lång taltur.
Till kandidaten kan högst två (2) en (1) minut långa stödtalturer hållas.
Ungdomsfullmäktigeledamöterna kan även föreslå någon annan ledamot till
ordförandekandidat, men personen ifråga måste bestyrka sin kandidatur.

Käydään ehdokkaiden välillä tarvittaessa suljettu lippuäänestys. Jos äänestystulos on tasan,
tehdään uusintaäänestys.

Ifall det finns fler än en kandidat förrättas en sluten omröstning. Om rösterna faller jämnt
avgör lotten.

Pohjaesitys: Valitaan nuorisovaltuustolle uusi puheenjohtaja.

Förslag: Ungdomsfullmäktige väljer en ny ordförande.

Päätös:

Beslut:

12§ Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja / Ungdomsfullmäktiges vice
ordförande

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajan luottamustehtävää voi
hakea ainoastaan varsinainen nuorisovaltuutettu. Ehdokas voi pitää enintään kahden



(2) minuutin mittaisen puheenvuoron. Hänelle voidaan pitää enintään kaksi (1)
minuutin mittaista kannatuspuheenvuoroa. Nuorisovaltuuston jäsen voi myös
ehdottaa jotakuta nuorisovaltuutettua varapuheenjohtajaehdokkaaksi, mutta
ehdotetun henkilön tulee vahvistaa ehdokkuutensa itse.

Enligt ungdomsfullmäktiges verksamhetsregler väljer ungdomsfullmäktige bland
ordinarieledamöterna en vice ordförande åt sig. Kandidaten får hålla en högst två (2) minuter
lång taltur. Till kandidaten kan högst två (2) en (1) minut långa stödtalturer hållas.
Ungdomsfullmäktigeledamöterna kan även föreslå någon annan ledamot till vice
ordförandekandidat, men personen ifråga måste bestyrka sin kandidatur.

Käydään ehdokkaiden välillä tarvittaessa suljettu lippuäänestys. Jos äänestystulos on tasan,
tehdään uusintaäänestys.

Ifall det finns fler än en kandidat förrättas en sluten omröstning. Om rösterna faller jämnt
avgör lotten.

Pohjaesitys: Valitaan nuorisovaltuustolle uusi varapuheenjohtaja.

Förslag: Ungdomsfullmäktige väljer en ny vice ordförande

Päätös:

Beslut:

13§ Nuorisovaltuuston sihteeri / Ungdomsfullmäktiges sekreterare

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan
sihteerin. Sihteerin luottamustehtävää voi hakea sekä varsinainen nuorisovaltuutettu, että
varavaltuutettu. Ehdokas voi pitää enintään kahden (2) minuutin mittaisen puheenvuoron.
Hänelle voidaan pitää enintään yksi (1) yhden (1) minuutin mittainen
kannatuspuheenvuoro. Nuorisovaltuuston jäsen voi myös ehdottaa jotakuta
nuorisovaltuuston jäsentä sihteeriehdokkaaksi, mutta ehdotetun henkilön tulee vahvistaa
ehdokkuutensa itse.

Enligt ungdomsfullmäktiges verksamhetsregler väljer ungdomsfullmäktige en sekreterare åt
sig.Till ungdomsfullmäktiges sekreterare kan söka både en ordinarie
ungdomsfullmäktigeledamot eller en suppleant. Kandidaten får hålla en högst två (2) minuter
lång taltur. Till kandidaten kan högst en (1) en (1) minut lång stödtaltur hållas.
Ungdomsfullmäktigeledamöterna kan även föreslå någon annan ledamot till
sekreterarkandidat, men personen ifråga måste bestyrka sin kandidatur.

Käydään ehdotettujen välillä tarvittaessa suljettu lippuäänestys. Jos äänestystulos on tasan,
tehdään uusintaäänestys.

Ifall det finns fler än en kandidat förrättas en sluten omröstning. Om rösterna faller jämnt
avgör lotten.

Pohjaesitys: Valitaan nuorisovaltuustolle uusi sihteeri.



Förslag: Ungdomsfullmäktige väljer en ny sekreterare.

Päätös:

Beslut:

14§ Nuorisovaltuuston kääntäjä / Ungdomsfullmäktiges översättare

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan
kääntäjän. Kielenkääntäjän luottamustehtävää voi hakea sekä varsinainen
nuorisovaltuutettu, että varavaltuutettu. Ehdokkaan on hallittava molemmat Suomen viralliset
kielet (suomi ja ruotsi). Ehdokas voi pitää enintään kahden (2) minuutin mittaisen
puheenvuoron. Hänelle voidaan pitää enintään yksi (1) yhden (1) minuutin mittainen
kannatuspuheenvuoro. Nuorisovaltuuston jäsen voi myös ehdottaa jotakuta
nuorisovaltuuston jäsentä kääntäjäehdokkaaksi, mutta ehdotetun henkilön tulee vahvistaa
ehdokkuutensa itse.

Enligt ungdomsfullmäktiges verksamhetsregler väljer ungdomsfullmäktige en översättare åt
sig. Till ungdomsfullmäktiges översättare kan söka både en ordinarie
ungdomsfullmäktigeledamot eller en suppleant. Kandidaten bör behärska finlands båda
nationalspråk (finska och svenska). Kandidaten får hålla en högst två (2) minuter lång taltur.
Till kandidaten kan högst en (1) en (1) minut lång stödtaltur hållas.
Ungdomsfullmäktigeledamöterna kan även föreslå någon annan ledamot till
översättarkandidat, men personen ifråga måste bestyrka sin kandidatur.

Käydään ehdotettujen välillä tarvittaessa suljettu lippuäänestys. Jos äänestystulos on tasan,
tehdään uusintaäänestys.

Ifall det finns fler än en kandidat förrättas en sluten omröstning. Om rösterna faller jämnt
avgör lotten.

Pohjaesitys: Valitaan nuorisovaltuustolle uusi kielenkääntäjä.

Förslag: Ungdomsfullmäktige väljer en ny översättare.

Päätös:

Beslut:

15§ Nuorisovaltuuston nettisivuvastaava / Ungdomsfullmäktiges
hemsideansvarig

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan
nettisivuvastaavan. Nettisivuvastaavan luottamustehtävää voi hakea sekä varsinainen
nuorisovaltuutettu, että varavaltuutettu. Ehdokas voi pitää enintään yhden (1) minuutin
mittaisen puheenvuoron. Hänelle voidaan pitää enintään yksi (1) kolmenkymmenen (30)
sekunnin mittainen kannatuspuheenvuoro. Nuorisovaltuuston jäsen voi myös ehdottaa



jotakuta nuorisovaltuuston jäsentä nettisivuvastaavaehdokkaaksi, mutta ehdotetun
henkilön tulee vahvistaa ehdokkuutensa itse.

Enligt ungdomsfullmäktiges verksamhetsregler, väljer ungdomsfullmäktige en
hemsideansvarig bland dem. Till hemsideansvarigas förtroendeuppgift kan ledamöter samt
suppleanter söka till. Kandidaten får hålla en högst en (1) minut lång taltur. Till kandidaten
kan högst en (1) trettio (30) sekunder lång stödtaltur hållas. Ungdomsfullmäktigeledamöterna
kan även föreslå någon annan ledamot till informationsansvarigkandidat, men personen
ifråga måste bestyrka sin kandidatur.

Käydään ehdotettujen välillä tarvittaessa suljettu lippuäänestys. Jos äänestystulos on tasan,
tehdään uusintaäänestys.

Ifall det finns fler än en kandidat förrättas en sluten omröstning. Om rösterna faller jämnt
avgör lotten.

Pohjaesitys: Valitaan nuorisovaltuustolle uusi nettisivuvastaava.

Förslag: Ungdomsfullmäktige väljer en ny hemsideansvarig.

Päätös:

Beslut:

16§ Nuorisovaltuuston somevastaava / Ungdomfullmäktiges SoMe-ansvarig

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan
somevastaavan. Somevastaavan luottamustehtävää voi hakea sekä varsinainen
nuorisovaltuutettu, että varavaltuutettu. Ehdokas voi pitää enintään yhden (1) minuutin
mittaisen puheenvuoron. Hänelle voidaan pitää enintään yksi (1) kolmenkymmenen (30)
sekunnin mittainen kannatuspuheenvuoro. Nuorisovaltuuston jäsen voi myös ehdottaa
jotakuta nuorisovaltuuston jäsentä somevastaavaehdokkaaksi, mutta ehdotetun henkilön
tulee vahvistaa ehdokkuutensa itse.

Enligt ungdomsfullmäktiges verksamhetsregler, väljer ungdomsfullmäktige en someansvarig
bland dem. Till ungdomsfullmäktiges someansvarig kan söka både en ordinarie
ungdomsfullmäktigeledamot eller en suppleant. Kandidaten får hålla en högst en (1) minut
lång taltur. Till kandidaten kan högst en (1) trettio (30) sekunder lång stödtaltur hållas.
Ungdomsfullmäktigeledamöterna kan även föreslå någon annan ledamot till
someansvarigkandidat, men personen ifråga måste bestyrka sin kandidatur.

Käydään ehdotettujen välillä tarvittaessa suljettu lippuäänestys. Jos äänestystulos on tasan,
tehdään uusintaäänestys.

Ifall det finns fler än en kandidat förrättas en sluten omröstning. Om rösterna faller jämnt
avgör lotten.

Pohjaesitys: Valitaan nuorisovaltuustolle uusi somevastaava.



Förslag: Ungdomsfullmäktige väljer en ny someansvarig

Päätös:

Beslut:

17§ Nuorisovaltuuston hallitus / Ungdomsfullmäktiges styrelse

Porvoon nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee
itselleen yhden (1) hallituksen jäsenen, joka muodostaa yhdessä puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan, sihteerin, kielenkääntäjän ja tiedottajien kanssa kokonaisen
hallituksen. Hallituksen jäsenen luottamustehtävää voi hakea ainoastaan
varsinainen nuorisovaltuutettu. Ehdokas voi pitää enintään yhden (1) minuutin
mittaisen puheenvuoron. Hänelle voidaan pitää enintään yksi (1)
kolmenkymmenen (30) sekunnin mittainen kannatuspuheenvuoro.
Nuorisovaltuuston jäsen voi myös ehdottaa jotakuta nuorisovaltuuston jäsentä
hallituksen jäsenehdokkaaksi, mutta ehdotetun henkilön tulee vahvistaa
ehdokkuutensa itse.

Enligt ungdomsfullmäktiges verksamhetsregler väljer ungdomsfullmäktige en
styrelsemedlem åt sig som tillsammans med ordförande, viceordförande, sekreterare,
översättare och informationsansvariga bildar styrelsen. Till ungdomsfullmäktiges
styrelsemedlem kan söka endast en ordinarie ungdomsfullmäktigeledamot. Kandidaten får
hålla en högst en (1) minut lång taltur.
För en kandidat kan det hållas högst ett (1) trettio (30) sekunder långt stödtaltur.
Ungdomsfullmäktigeledamöterna kan även föreslå någon annan ledamot till
styrelsekandidat, men personen ifråga måste godkänna sin kandidatur

Käydään ehdokkaiden välillä tarvittaessa suljettu lippuäänestys. Jos äänestystulos on tasan,
tehdään uusintaäänestys.

Ifall det finns fler än en kandidat förrättas en sluten omröstning. Om rösterna faller jämnt
avgör lotten.

Pohjaesitys: Valitaan nuorisovaltuustolle uudet hallituksen jäsenet.

Förslag: Ungdomsfullmäktige väljer nya styrelsemedlemmar.

Päätös:

Beslut:

18§ Kaupunginhallitus / Stadsstyrelsen

Kaupunginhallituksen luottamustehtävää voi hakea ainoastaan varsinainen
nuorisovaltuutettu. Ehdokas voi pitää enintään kahden (2) minuutin



mittaisen puheenvuoron. Hänelle voidaan pitää enintään yksi (1) yhden (1)
minuutin mittainen kannatuspuheenvuoro.

Till stadsstyrelsens förtroende uppgift kan endast ordinariemedlemmar söka.
Kandidaten får hålla en högst två (2) minuter lång taltur.

Käydään ehdokkaiden välillä tarvittaessa suljettu lippuäänestys. Jos
äänestystulos on tasan, tehdään uusintaäänestys.

Ifall det finns fler än en kandidat förrättas en sluten omröstning. Om rösterna faller jämnt
avgör lotten.

Pohjaesitys: Valitaan edustaja kaupunginhallitukseen.

Förslag:

Päätös:

Beslut:

19§ Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige

Kaupunginvaltuuston luottamustehtävää voi hakea ainoastaan varsinainen
nuorisovaltuutettu. Ehdokkaan täytyy sitoutua jatkuvaan dialogiin kaupunginvaltuutettujen
kanssa. Ehdokas voi pitää enintään kahden (2) minuutin mittaisen puheenvuoron. Hänelle
voidaan pitää enintään yksi (1) yhden (1) minuutin mittainen kannatuspuheenvuoro.

Till ungdomsfullmäktiges representant i stadens nämnder, sektioner, arbetsgrupper samt
landskapliga ungdomsfullmäktige kan endast söka en ordinarie ungdomsfullmäktigeledamot.
Kandidaten ska förbinda sig till aktiv dialog. Kandidaten får hålla en högst två (2) minuter
lång taltur. Till kandidaten kan högst en (1) en (1) minut lång stödtaltur hållas.

Käydään ehdokkaiden välillä tarvittaessa suljettu lippuäänestys. Jos äänestystulos on tasan,
tehdään uusintaäänestys.

Ifall det finns fler än en kandidat förrättas en sluten omröstning. Om rösterna faller jämnt
avgör lotten.

Pohjaesitys: Valitaan uusi edustaja kaupunginvaltuustoon.

Förslag: Ungdomsfullmäktige väljer en ny representant till stadsfullmäktige.

Päätös:

Beslut:



20§ Nuorisovaltuuston edustajat kaupungin lautakuntiin ja työryhmiin /
Ungdomsfullmäktiges representanter i stadens nämnder och arbetsgrupper

Lautakunnan, jaoston ja kaupungin työryhmän luottamustehtävää voi hakea ainoastaan
varsinainen nuorisovaltuutettu. Ehdokkaan täytyy sitoutua aktiiviseen keskusteluun.
Ehdokas voi pitää enintään kahden (2) minuutin mittaisen puheenvuoron. Hänelle voidaan
pitää enintään yksi (1) kolmenkymmenen (30) sekunnin mittainen kannatuspuheenvuoro.
Till ungdomsfullmäktiges representant i stadens nämnder, sektioner, arbetsgrupper och
landskapliga ungdomsfullmäktige kan endast söka en ordinarie ungdomsfullmäktigeledamot.
Kandidaten ska förbinda sig till aktiv dialog med ledamöterna. Kandidaten får hålla en högst
två (2) minuter lång taltur. Till kandidaten kan högst en (1) trettio (30) sekunder lång
stödtaltur hållas.

Käydään ehdokkaiden välillä tarvittaessa suljettu lippuäänestys. Jos äänestystulos on tasan,
tehdään uusintaäänestys.

Ifall det finns fler än en kandidat förrättas en sluten omröstning. Om rösterna faller jämnt
avgör lotten.

Pohjaesitys: Eniten ääniä saaneet valitaan edustamaan lautakuntiin ja toiseksi eniten ääniä
saaneet valitaan varajäseniksi.

Förslag: Den med flest röster kommer att vara representant i nämnderna och den med näst
flest röster kommer att vara suppleant.

20.1§ Elinvoimalautakunta / Livskraftsnämnden

Päätös:

Beslut:

20.2§ Kasvun ja oppimisen lautakunta / Nämnden för växande och
lärande

Päätös:

Beslut:

20.3§ Suomenkielinen koulutusjaosto / Finskspråkiga
utbildningssektionen

Päätös:

Beslut:



20.4§ Ruotsinkielinen koulutusjaosto / Svenska utbildningssektionen

Päätös:

Beslut:

20.5§ Kaupunkikehityslautakunta / stadsutvecklingsnämnden

Päätös:

Beslut:

20.6§ Lupa- ja valvontalautakunta / Tillstånds och tillsynsnämnden
Päätös:

Beslut:

21§ Lautakunta- ja työryhmäkuulumiset / Det senaste från nämnderna
och arbetsgrupperna

Pohjaesitys: Merkitään tiedoksi lautakunnissa ja työryhmissä käyneiden kuulumiset.

Förslag: Vi antecknar som kännedom nyheterna från dem som har varit till nämnder eller
arbetsgrupper.

Päätös:

- Sivistyslautakunta, Ronja Flykt

Sivistyslautakunta piti vuoden viimeisen kokouksen 15.12.2022

-Vuoden urheilija sekä vuoden kulttuuripalkinto, lapsivaikutusten arviointimalli,
valtuuston talousarvion päätökset ja Kvarnbackens skolanin tarveselvityksen
tilannekuva.

- Suomenkielinen koulutusjaosto,

- Ruotsinkielinen koulutusjaosto, Olivia Halttunen, 8.1.2023:

Kokous Bogyssa suomenkielisen koulutusjaoston kanssa. Oppilastilastojen suunnittelu ja
palveluverkoston tulevaisuuden suunnittelu, Kvaban tilat.

- Kaupunkikehityslautakunta,

- Rakennus- ja ympäristölautakunta,



- Kaupunginvaltuusto, Mila Fagerlund, 14.12.2022

- Lasten- ja nuorten hyvinvointityöryhmä HYVIS,

- Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen -työryhmä,

- Porvoon liikenneturvallisuustyöryhmä,

- Lasten ja nuorten yhdenvertaisuusverkosto,

- Ravitsemustyöryhmä,

- Lapsiystävällinen Porvoo -työryhmä,

Beslut:
- Bildningsnämnden, Ronja Flykt

Bildningsnämnden hade årets sista möte 15.12.2022
-Årets idrottare och Borgå stads kulturpris, modell för barnkonsekvensanalys,
fullmäktiges budgetbeslut och lägesbild för behovsutredningen för Kvarnbackens
skola.

- Finskspråkiga utbildningssektionen,

- Svenskspråkiga utbildningssektionen, Olivia Halttunen, 8.1.2023:

Möte i Bogy tillsammans med finska utbildningssektion. Planering av elevprognoser och
planering av servicnätets framtid, Kvarnbackens utrymmen.

- Stadsutvecklingsnämnden,

- Byggnads- och miljönämden,

- Stadsfullmäktige,

- Välmåendearbetsgruppen,

- Barn och ungas delaktighet och påverkan -arbetsgrupp,

- Trafiksäkerhetsarbetsgrupp,

- Nätverk för jämlikhet mellan barn och unga,

- Näringsarbetsgruppen,

- Barnvänlig Borgå-arbetsgrupp,



22§ MMETA

Pohjaesitys:

Förslag:

Päätös:

Beslut:

23§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte

Pohjaesitys:

Förslag:

Päätös:

Beslut:

24§ Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas

Kokouksen puheenjohtaja Ronja Flykt päätti kokouksen ajassa xx:xx.

Mötets ordförande Ronja Flykt avslutade mötet kl. xx:xx.

___________________________         ___________________________
Ronja Flykt, Nicolina Blomander,
kokouksen puheenjohtaja / kokouksen sihteeri /
mötets ordförande mötets sekreterare

___________________________         ___________________________
pöytäkirjantarkastaja protokolljusterare
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