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Nuorisovaltuuston pöytäkirja / Ungdomsfullmäktiges protokoll
Aika / Tid
Paikka / Plats

16.12.2021 klo / kl. 17:00
Zentra

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§ Toimintakertomus / Verksamhetsbeskrivning
8§ Eroanomus / Avskedsansökan
9§ Kuuluuko nuorten ääni 15.2.2022 / Hörs de ungas röst 15.2.2022
10§ Varajäsen / Suppleant
11§ Nuorisovaltuuston puheenjohtaja / Ungdomsfullmäktiges ordförande
12§ Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja / Ungdomsfullmäktiges vice ordförande
13§ Nuorisovaltuuston sihteeri / Ungdomsfullmäktiges sekreterare
14§ Nuorisovaltuuston kielenkääntäjä / Ungdomsfullmäktiges översättare
15§ Nuorisovaltuuston tiedottaja / Ungdomsfullmäktiges informationansvarig
16§ Nuorisovaltuuston hallitus / Ungdomsfullmäktiges styrelse
17§ Lasku / Räkning
18§ Lautakunta- ja työryhmä kuulumiset / Det senaste från nämnderna och arbetsgrupperna
19§ MMETA / Övriga ärenden
19.1 Helsingin Sanomien haastattelu / Helsingin Sanomat intervju
19.2 Lapsiystävällinen kunta -työryhmään edustajia / Representanter i Barnvänliga
kommunens-arbetsgruppen
20§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
21§ Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande

Paikalla / På plats
Blomander Nicolina
Boman Maria
Fagerlund Mila
Fiskari John
Flykt Otto
Flykt Ronja
Halttunen Olivia
Hintikka Hilma
Hyttinen Eeva
Johansson Malena
Kaartinen Helmi
Kapanen Alex

Kohonen Emmi
Komu Samuel
Korhonen Timo
Lauronen Pyry
Lönnqvist Jenny
Ollikainen Eppu
Rönnberg Minni
Salo Julia
Siltala Rauha
Sirkka Elias
Sundström Vili
Suutarinen Sanni
Uljas Lassi
Varpio Veera
von Schantz Fanny

Muut paikallaolijat / Andra deltagare
Petra Backman

1§ Kokouksen avaus / Mötets öppnande
Kokouksen puheenjohtaja Fanny von Schantz avasi kokouksen ajassa 17:07.
Mötets ordförande Fanny von Schantz öppnade mötet klockan 17:07.

2§ Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande
Pohjaesitys: Hyväksytään Fanny von Schantz kokouksen puheenjohtajaksi, Ronja Flykt
varapuheenjohtajaksi, Mila Fagerlund sihteeriksi ja Nicolina Blomander
kielenkääntäjäksi. Ehdotetaan suomenkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Emmi Kohonen ja
ruotsinkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Jenny Lönnqvist. Ehdotetaan
ääntenlaskijaksi Nuorisopalveluiden nuorisovaltuustovastaavaa Petra Backmania.
Förslag: Vi godkänner Fanny von Schantz till mötets ordförande, Ronja Flykt till vice
ordförande, Mila Fagerlund till sekreterare och Nicolina Blomander till översättare. Föreslår
Emmi Kohonen till finskspråkiga protokolljusterare och Jenny Lönnqvist till svenskspråkiga
protokolljusterare. Föreslår Petra Backman till rösträknare.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Godkänner enligt förslaget.

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 puheja 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: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Godkänner enligt förslaget.

4§ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Förslag: Den utskickade föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning.
Päätös: Lisätään kohta 17§, ja siirretään muita kohtia eteenpäin.
Beslut: Lägger till 17§ och förflyttar de andra framåt.

5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen / Godkännande av
tidigare protokoll
Pohjaesitys: Hyväksytään marraskuun pöytäkirja.
Förslag: Vi godkänner protokollet från november.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Godkänner enligt förslaget.

6§ Taloustilanne / Ekonomiska läget
Pohjaesitys: Nuorisopalveluiden nuorisovaltuustovastaava Petra Backman esittelee
Porvoon Nuorisovaltuuston ajankohtaisen taloustilanteen. Taloustilanne merkitään tiedoksi.
Förslag: Petra Backman presenterar Borgå Ungdomsfullmäktiges nuvarande ekonomiska
läge vilket antecknas som kännedom. Situationen betecknas till kännedom.
Päätös: 6571,98€ käytetty, 8428,02€ jäljellä.
Beslut: 6571,98€ använt. 8428,02€ återstår.

7§ Toimintakertomus / Verksamhetsbeskrivning
Nuorisovaltuuston edellinen hallitus (1.1.-31.12.2021) on laatinut toimintakertomuksen
vuoden 2021 kannanotoista, tapahtumista ja muista Porvoon Nuorisovaltuuston toimintaan
liittyvistä asioista.
Ungdomsfullmäktiges föregående styrelse (1.1.-31.12.2021) har utarbetat en
verksamhetsbeskrivning angående Ungdomsfullmäktiges verksamhet, under året
2021.
Pohjaesitys: Nuorisovaltuuston edellinen hallitus esittelee toimintakertomuksen vuodelta
2021. Merkitään asiakirja tiedoksi.
Förslag: Ungdomsfullmäktiges föregående styrelse presenterar
verksamhetsbeskrivningen 2021. Antecknas som kännedom.
Päätös: Siirretään tammikuun kokoukseen.
Beslut: Förflyttar ärendet till mötet i januari.

8§ Eroanomus / Avskedsansökan
Pohjaesitys: Aliisa Kallio eroaa Nuorisovaltuustosta. Hyväksytään eroanomus.
Förslag: Aliisa Kallio avgår från ungdomsfullmäktige. Godkänner avskedsansökan.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Godkänner enligt förslaget.

9§ Kuuluuko nuorten ääni 15.2.2022 / Hörs de ungas röst 15.2.2022
Pohjaesitys: Petra Backman kertoo lisää tapahtumasta. Onko nuva mukana, yleensä nuva
on tarjonnut mehua ja pullaa niin budjetin voisi sopia.

Förslag: Petra Backman berättar mera. Oftast har ufu bjudit på saft och bulla. Budget för
detta.
Päätös: Luodaan työryhmä tapahtuman suunnittelemista varten. Nicolina Blomander, Eeva
Hyttinen, Rauha Siltala, John Fiskari, Malena Johansson ja Ronja Flykt asettuivat
kokouksessa työryhmään.
Beslut: Skapar en arbetsgrupp som planerar evenemanget. Nicolina Blomander, Eeva
Hyttinen, Rauha Siltala, John Fiskari, Malena Johansson och Ronja FLykt ställde upp att
delta i arbetsgruppen under mötet.

10§ Varajäsen / Suppleant
Pohjaesitys: Veera Varpio lasketaan takaisin varajäseneksi.
Förslag: Veera Varpio förflyttas tillbaka till suppleant.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Godkänner enligt förslaget.

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.
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: Ehdolle asettuivat Maria Boman ja Ronja Flykt. Olivia Halttunen piti
kannatuspuheenvuoron Ronja Flyktille.

Maria Boman: 3 ääntä
Ronja Flykt: 18 ääntä
Tyhjät: 0 ääntä
Hylätyt: 0 ääntä
Vuoden 2022 puheenjohtajana toimii Ronja Flykt.
Beslut: Maria Boman och Ronja Flykt ställde upp som kandidater. Olivia Halttunen höll
stödtaltur till Ronja Flykt.
Maria Boman: 3 röster
Ronja Flykt: 18 röster
Tomma: 0 röster
Diskade: 0 röster
Året 2022 fungerar Ronja Flykt som ordförande.

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.
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: Ehdolle asettui Maria Boman, äänestystä ei tarvittu. Vuoden 2022
varapuheenjohtajana toimii Maria Boman.
Beslut: Som kandidat ställde upp Maria Boman, röstning behövdes inte. Året 2022 fungerar
Maria Boman som vice ordförande.

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.
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: Ehdolle asettui Mila Fagerlund, äänestystä ei tarvittu. Vuoden 2022 sihteerinä toimii
Mila Fagerlund
Beslut: Som kandidat ställde upp Mila Fagerlund, röstning behövdes inte. Året 2022
fungerar Mila Fagerlund som sekreterare.

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.
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: Ehdolle asettui Nicolina Blomander, äänestystä ei tarvittu. Vuoden 2022
kielenkääntäjänä toimii Nicolina Blomander.
Beslut: Som kandidat ställde upp Nicolina Blomander, röstning behövdes inte. Året 2022
fungerar Nicolina Blomander som översättare.

15§ Nuorisovaltuuston tiedottajat / Ungdomsfullmäktiges informationansvarig
Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan
mediavastaavat. Tiedottajan 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 tiedottajaehdokkaaksi, mutta ehdotetun henkilön tulee
vahvistaa ehdokkuutensa itse.
Enligt ungdomsfullmäktiges verksamhetsregler, väljer ungdomsfullmäktige
informationsansvarigar bland dem. Till ungdomsfullmäktiges informationsansvarig 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
informationsansvarigkandidat, men personen ifråga måste bestyrka sin kandidatur.
Käydään ehdotettujen välillä tarvittaessa suljettu lippuäänestys.
Ifall det finns fler än en kandidat förrättas en sluten omröstning. Om rösterna faller jämnt
avgör lotten.
Pohjaesitys: Valitaan nuorisovaltuustolle uudet mediavastaavat.
Förslag: Ungdomsfullmäktige väljer nya informationsanvarigar.
Päätös: Nettisivujen vastaavaksi ehdolle asettui Minni Rönnberg, äänestystä ei tarvittu.
Vuoden 2022 nettisivujen vastaavana toimii Minni Rönnberg.
Somevastaavaksi ehdolle asettui Sanni Suutarinen, äänestystä ei tarvittu. Vuoden 2022
somevastaavana toimii Sanni Suutarinen.
Beslut: Minni Rönnberg ställde upp som ansvarig för nätsidan, röstning behövdes inte. Året
2022 ansvarar Minni Rönnberg för nätsidorna.
Sanni Suutarinen ställde upp som ansvarig för socialamedier, röstning behövdes inte. Året
2022 ansvarar Sanni Suutarinen för socialamedier.

16§ Nuorisovaltuuston hallitus / Ungdomsfullmäktiges styrelse
Porvoon nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee
itselleen yhden (1) hallituksen jäsenen, jotka muodostavat yhdessä puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja sihteerin 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 styrelse åt sig.
Styrelsen består av sju (7) medlemmar, varav en (1) väljs med val. Ordförande, vice
ordförande, informationsansvarig, översättare, ekonomiansvarig och sekreteraren hör
automatiskt till styrelsen. Till ungdomsfullmäktiges styrelsemedlem kan söka endast en
ordinarie ungdomsfullmäktigeledamot. 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
styrelsekandidat, men personen ifråga måste bestyrka sin kandidatur
Käydään ehdokkaiden välillä tarvittaessa suljettu lippuäänestys.
Ifall det finns fler än en kandidat förrättas en sluten omröstning. Om rösterna faller jämnt
avgör lotten.
Pohjaesitys: Valitaan nuorisovaltuustolle uusi hallituksen jäsen.
Förslag: Ungdomsfullmäktige väljer en ny styrelsemedlem.
Päätös: Ehdolle asettuivat Otto Flykt ja Eeva Hyttinen. Eppu Ollikainen piti
kannatuspuheenvuoron Otto Flyktille. Rauha Siltala piti kannatuspuheenvuoron Eeva
Hyttiselle.
Otto Flykt: 10 ääntä
Eeva Hyttinen: 11 ääntä
Tyhjät: 0 ääntä
Hylätyt: 0 ääntä
Vuoden 2022 hallituksen jäsenenä toimii Eeva Hyttinen.
Beslut: Otto Flykt och Eeva Hyttinen ställde upp som kandidater. Eppu Ollikainen höll
stödtaltur till Otto Flykt. Rauha Siltala höll stödtaltur till Eeva Hyttinen.
Otto Flykt: 10 röster
Eeva Hyttinen: 11 röster
Tomma: 0 röster
Diskade: 0 röster
Året 2022 fungerar Eeva Hyttinen som styrelsemedlem.

17§ Lasku / Räkning
Pohjaesitys: Hyväksytään lasku nuorisovaltuuston kiitoslahjasta.
Förslag: Godkänner räkningen för ungdomsfullmäktiges tackgåva.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Godkänner enligt förslaget.

18§ 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:
-

Sosiaali- ja terveyslautakunta,

-

Sivistyslautakunta, Ronja Flykt, 9.12.2021:
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje
Kielikylpyjen ryhmäkoko
Esiopetuksen järjestäminen 2022-2023
Palkintoja
Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi
Kirjaston kirjallisuushankinnat

-

Suomenkielinen koulutusjaosto,

-

Ruotsinkielinen koulutusjaosto, Olivia Halttunen, 14.12.2021:
Arviointiraportti lukuvuodesta 2020-2021, tilastotiedot äidinkielen ja matematiikan
osaamisesta 2, 5 ja 9-luokilla

-

Kaupunkikehityslautakunta, Nicolina Blomander, 14.12.2021:
Viranhaltijapäätökset
Torin asemakaava
Kuninkaanportti

-

Rakennus- ja ympäristölautakunta, John Fiskari, 14.12.2021:
Käsiteltiin rakennuslupaa kahdelle kerrostalolle Aleksanterinkaareen. Uutta
luonnonsuojelualuetta perustetaan 40 hehtaaria.

-

Kaupunginvaltuusto,

-

Lasten- ja nuorten hyvinvointityöryhmä HYVIS,

-

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen -työryhmä,

-

Porvoon liikenneturvallisuustyöryhmä,

-

Lasten ja nuorten yhdenvertaisuusverkosto,

-

Ravitsemustyöryhmä,

-

Lapsiystävällinen kunta -työryhmä,

Beslut:
-

Social- och hälsovårdsnämnden,

-

Bildningsnämnden, Ronja Flykt, 9.12.2021;
anvisningar om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
storleken på språkbadsgrupper
anordnande av förskoleundervisning 2022-2023
program för att främja invandrarnas integration
olika slags pris
anskaffning av litteratur

-

Finskspråkiga utbildningssektionen,

-

Svenskspråkiga utbildningssektionen, Olivia Halttunen, 14.12.2021;
Utvärderingsrapport av läsåret 2020-2021, statistik gällande kunskap och modersmål
och matematik kunnighet bland 2, 5 och 9 klassister

-

Stadsutvecklingsnämnden, Nicolina Blomander, 14.12.2021;
tjänsteinnehavarbeslut
Detaljplan torget
kungsporten

-

Byggnads- och miljönämnden, John Fiskari, 14.12.2021:
Diskuterade byggnadslov för två höghus på Alexandersbågen. Nya
naturskyddsområden skapas, 40 hektar.

-

Stadsfullmäktige,

-

Välmåendearbetsgruppen,

-

Barn och ungas delaktighet och påverkan -arbetsgrupp,

-

Trafiksäkerhetsarbetsgrupp,

-

Nätverk för jämlikhet mellan barn och unga,

-

Näringsarbetsgruppen,

-

Barnvänlig kommun-arbetsgrupp,

19§ MMETA
19.1 Helsingin Sanomien haastattelu / Helsingin Sanomat intervju
Päätös: Fanny von Schantzia, Ronja Flyktiä ja Mila Fagerlundia haastateltiin
Helsingin Sanomiin nuorten mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä. Artikkeli on
luettavissa 16.12.2021 verkossa ja 17.12.2021 lehdessä.
Beslut: Fanny von Schantz, Ronja Flykt och Mila Fagerlund intervjuades för
Helsingin Sanoma gällande ungas välmående. Artikeln går att läsa på nätet 16.12.
och i fysiska tidningen 17.12.
19.2 Lapsiystävällinen kunta -työryhmään edustajia / Representanter i
Barnvänliga kommunens-arbetsgruppen
Päätös: Eeva Hyttinen, Rauha Siltala ja Pyry Lauronen asettuivat työryhmään
mukaan.
Beslut: Eeva Hyttinen, Rauha Siltala och Pyry Lauronen ställde upp i arbetsgruppen.

20§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
Pohjaesitys: Seuraava kokous järjestetään 24.1.2022 klo 17, paikka Zentra.
Förslag: Följande möte ordnas 24.1.2022 k 17 på Zentra.
Päätös: Paikka ilmoitetaan myöhemmin, muutoin hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Platsen meddelas senare för övrigt godkänner vi enligt förslaget.

21§ Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Kokouksen puheenjohtaja Fanny von Schantz päätti kokouksen ajassa 18:28
Mötets ordförande Fanny von Schantz avslutade mötet kl. 18:28.

___________________________

___________________________

Fanny von Schantz,
kokouksen puheenjohtaja /
mötets ordförande

Mila Fagerlund,
kokouksen sihteeri /
mötets sekreterare

___________________________

_________________________

pöytäkirjantarkastaja

protokolljusterare
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