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Tammikuu  Januari
Uudet nuorisovaltuutetut valittiin. Vuoden ensimmäinen kokous 
pidettiin kaupungintalolla. Nuorisovaltuusto osallistui Pop up 
-nuorisotilan järjestämiseen Lundissa. Nuorisovaltuuston 
edustajia osallistui maakunnallisen nuorisovaltuuston leirille. 
Nya ungdomsfullmäktige valdes. Årets första möte hölls 
i stadshuset. Ungdomsfullmäktige deltog i ordnandet 
av Pop up -ungdomslokalen i köpcentret Lundi. 
Representanter från ungdomsfullmäktige deltog i 
landskapliga ungdomsfullmäktiges läger.



Helmikuu Februari
Nuorisovaltuusto osallistui Kuuluuko nuorten ääni? -päivään. Nuorisovaltuusto 
osallistui erityisnuorten iltapäivään. Muutamia edustajia osallistui Vihreiden 
valtuustoryhmän kokoukseen. Nuorisovaltuusto sai paikan kaupunginvaltuustosta.
Ungdomsfullmäktige deltog i Hörs de ungas röst? -dagen. Ungdomsfullmäktige 
deltog i en eftermiddag för erityisnuoret. Några representanter deltog i Grönas 
fullmäktigegruppsmöte.Ungdomsfullmäktige fick en 
plats i stadsfullmäktige.



Maaliskuu Mars
Kuuluisa kuntoporraskannanotto alkoi. Nuorisovaltuusto osallistui erityisnuorten 
iltapäivään. Nuva ry:n aktiivipäivät Turussa. 
Trappställningstagandet satt igång. Ungdomsfullmäktige deltog i en eftermiddag 
för erityisnuoret. Några representanter deltog i Nuva ry:s Aktiivipäivät i Åbo.



Huhtikuu April
Nuorisovaltuustolla oli virkistäytymispäivä, jossa myös ryhmäydyttiin.
Ungdomsfullmäktige hade en rekreationsdag. 



Toukokuu Maj
Nuorisovaltuusto osallistui skeittiparkkitapahtumaan, sekä matkusti Ruotsiin 
oppimismielessä. 
Ungdomsfullmäktige deltog i Skateparkevenemanget. En grupp ledamöter åkte till 
Sverige på en 
bildningsresa.



Kesäkuu Juni
Nuorisovaltuusto virkistäytyi leikkien ja riemuiten kevään viimeisessä 
kokouksessa. Porvooseen tuli vierailulle nuoria Porvoon ystäväkunnista Hamarista 
(Norja), Lundista (Ruotsi) ja Dalvíkista (Islanti). Nuorisovaltuusto juhli 20-vuotis 
synttäreitään Porvoon Päivillä. Nuva ry:n huipputapaaminen.
Ungdomsfullmäktige hade rekreation i 
form av lek och spel, efter vårens sista 
möte. Unga från Borgås vänkommuner 
Hamar (Norge), Lund (Sverige) och 
Dalvík (Island) besökte Borgå. 
Ungdomsfullmäktige firade 20års 
jubileum på Borgå Dagarna. Nuva ry 
ordnade Huipputapahtuma.



Heinäkuu Juli
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SOMMARLOV!



Elokuu Augusti
Nuorisovaltuusto osallistui Porvoo Prideen. Nuorisovaltuuston edustajia kävi 
vierailulla ohjusvene Porvoolla. 
Ungdomsfullmäktige deltog i Borgå Pride. Ungdomsfullmäktiges representanter 
besökte robotbåten Porvoo.



Syyskuu September
Nuorisovaltuusto osallistui Auton vapaapäivään ja teki kannanotot kaupungin 
elinkeino- ja kilpailukykyohjelmasta sekä ilmasto-ohjelmasta.
Ungdomsfullmäktige deltog i Bilfria dagen. 
Ungdomsfullmäktige gjorde 
ställningstaganden angående stadens 
närings- och konkurrenskraftsprogram, 
samt klimatprogram.



Lokakuu Oktober
Lokakuun kokous pidettiin Careerialla. Nuva ry:n Aktiivipäivät järjestettiin 
Kouvolassa. Aktiivipäivillä vierailtiin Utin jääkärirykmentissä. 
Mötet i oktober hölls i Careeria. Nuva ry ordnade Aktiivipäivät i Kouvola. På 
Aktiivipäivät besöktes Uttis jägarregemente.



Marraskuu November
Nuva ry:n Liittokokous Lahdessa. Nuorisovaltuusto osallistui erityisnuorten 
iltapäivään, järjesti tapaamisen lähikuntien nuvien kanssa ja osallistui Talent 
Factoryn järjestämiseen. 
Nuva ry:s förbundsmöte i Lahti. Ungdomsfullmäktige deltog i Talent Factory och i 
en eftermiddag för erityisnuoret. Ungdomsfullmäktige ordnade en träff med 
ungdomsfullmäktige från närkommuner.



Joulukuu December
Valittiin uusi hallitus ja vietettiin pikkujouluja. Nuorisovaltuusto osallistui 
erityisnuorten iltapäivään. 
Det valdes en ny styrelse och vi firade lillajul. Ungdomsfullmäktige deltog i en 
eftermiddag för erityisnuoret.



Lisäksi Därtill
Nuorisovaltuuston edustajat ovat käyneet ahkerasti kaupungin lautakuntien ja 
työryhmien kokouksissa. Nuorisovaltuusto on päivittänyt nettisivujaan. 
Nuorisovaltuuston määrärahaa kasvatettiin 10 000 eurosta 15 000 euroon. 
Nuorisovaltuusto päivitti toimintasääntöjään. 

Ungdomsfullmäktiges representanter har aktivt deltagit i stadens nämnd- och 
arbetsgruppsmöten. Ungdomsfullmäktige har uppdaterat sina nätsidor. 
Ungdomsfullmäktiges budget höjdes från 10 000€ till 15 000€. 
Ungdomsfullmäktige uppdaterade sina verksamhetsregler.


