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Nuorisovaltuuston pöytäkirja / Ungdomsfullmäktiges protokoll
Aika / Tid
Paikka / Plats

24.1.2022 klo / kl. 17.00
Lyceiparkens skola

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§ Talous / Ekonomi
7§ Janne Koskelaisen esitys / Janne Koskelainen föredrag
8§ Tomi Ahosen nuva-lopputyö / Tomi Ahonens ufu slutarbete
9§ Toimintakertomus / Verksamhetsberättelse
10§ Toimintasuunnitelma / Verksamhetsplan
11§ Budjetti / Budget
12§ Nuorisovaltuuston kokouspäivämäärät / Ungdomsfullmäktiges mötesdagar
13§ Lautakuntien ja työryhmien edustajien tarkistus / Kontrollering av representanter i
nämnder och arbetsgrupper
14§ Nuvavaalit -työryhmä / Ufuval-arbetsgrupp
15§ Aktiivipäivät kevät 2022 / Aktivadagarna våren 2022
16§ Lautakunta- ja työryhmä kuulumiset / Det senaste från nämnderna och
arbetsgrupperna
17§ MMETA / Övriga ärenden
17.1 Verokortti / Skattekort
17.2 Vilhelmiina Eskolan aloite
18§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
19§ Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande

Paikalla / På plats
Blomander Nicolina
Boman Maria
Fagerlund Mila, saapui 17.14
Fiskari John
Flykt Otto
Flykt Ronja
Halttunen Olivia
Hintikka Hilma
Hyttinen Eeva
Johansson Malena
Kaartinen Helmi
Kapanen Alex
Kohonen Emmi

Komu Samuel, poistui 18:48
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
Ahonen Tomi
Backman Petra
Koskelainen Janne

1§ Kokouksen avaus / Mötets öppnande
Kokouksen puheenjohtaja Ronja Flykt avasi kokouksen ajassa 17:05.
Mötets ordförande Ronja Flykt öppnade mötet klockan 17:05.

2§ Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande
Pohjaesitys: Hyväksytään Ronja Flykt kokouksen puheenjohtajaksi,
Maria Boman varapuheenjohtajaksi, Mila Fagerlund sihteeriksi ja Nicolina Blomander
kielenkääntäjäksi. Ehdotetaan suomenkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Timo Korhonen ja
ruotsinkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Fanny von Schantz. Ehdotetaan ääntenlaskijaksi
Nuorisopalveluiden nuorisovaltuustovastaavaa Petra Backmania.
Förslag: Vi godkänner Ronja Flykt till mötets ordförande, Maria Boman till vice ordförande, Mila
Fagerlund till sekreterare och Nicolina Blomander till översättare. Föreslår Timo Korhonen till
finskspråkiga protokolljusterare och Fanny von Schantz till svenskspråkiga protokolljusterare.
Föreslår Petra Backman till rösträknare.
Päätös: Fanny von Schantz valitaan kokouksen varapuheenjohtajaksi ja suomenkielisen
pöytäkirjantarkastajaksi Malena Johansson. Hyväksytään muutoin pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Fanny von Schantz väljs till mötets vice ordförande och finskspråkiga protokolljusterare
Malena Johansson. I övrigt godkänns det 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 kohdat 7§ ja 8§, ja siirretään muita kohtia eteenpäin.
Beslut: Lägger till ärende §7 och §8, de övriga flyttas framåt.

5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen / Godkännande av tidigare
protokoll
Pohjaesitys: Hyväksytään joulukuun pöytäkirja.
Förslag: Vi godkänner protokollet från december.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.

Beslut: Godkänner enligt förslaget.

6§ Talous / Ekonomi
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: Ilmoitetaan myöhemmin.
Beslut: Meddelas senare.

7§ Janne Koskelaisen esitys / Janne Koskelainen presentation
Pohjaesitys: Janne Koskelainen Ohjaamosta esittäytyy.
Förslag: Presentation av Janne Koskelainen från Navigatorn.
Päätös: Janne Koskelainen kertoi Ohjaamon rahoituksesta, jota nuoret voivat hakea
harrastustoimintaa varten.
Beslut: Janne Koskelainen berättade om Navigatorns finansiering som unga kan ansöka ifrån
gällande hobbyverksamhet.

8§ Tomi Ahosen nuva-lopputyö / Tomi Ahonens ufu slutarbete
Pohjaesitys: Tomi Ahonen esittelee nuva-lopputyöideansa.
Förslag: Tomi Ahonen presenterar sitt slutarbete gällande Ufu
Päätös: Tomi Ahonen tekee Tampereen ammattikorkeakouluun lopputyönsä nuorisovaltuuston
vaikuttamisesta kunnan elimistä ja tarvitsee Nuorisovaltuuston mielipiteitä siihen. Haastattelu
toteutetaan ryhmähaastatteluna tai sähköisenä kyselynä, johon osallistuvat lautakunnissa
istuvat edustajat.
Beslut: Tomi Ahonen gör sitt slutarbete på Tamperen ammattikorkeakoulu om
ungdomsfullmäktiges möjligheter att påverka i kommunens system och behöver
ungdomsfullmäktiges åsikt till den. Intervjun sköts som en gruppintervju eller elektroniskt
formulär, där de som sitter i nämnder deltar.

9§ Toimintakertomus / Verksamhetsberättelse
Pohjaesitys: Hallitus esittelee Nuorisovaltuustolle toimintakertomuksen vuodelta 2021.

Förslag: Styrelsen framför verksamhetsberättelsen från 2021 inför ungdomsfullmäktige.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti. Lähetetään valmiina nuvan edustajille
sähköpostitse.
Beslut: Godkänner enligt förslaget. Skickar den finslipade versionen till Ufu medlemmar via
epost.

10§ Toimintasuunnitelma / Verksamhetsplan
Pohjaesitys: Hallitus esittelee Nuorisovaltuustolle toimintasuunnitelman vuodelle 2022.
Förslag: Styrelsen framför verksamhetsplanen inför 2022 för ungdomsfullmäktige.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Godkänner enligt förslaget.

11§ Budjetti / Budget
Pohjaesitys: Hallitus esittelee Nuorisovaltuustolle budjetin vuodelle 2022.
Förslag: Styrelsen framför budgeten inför 2022 för ungdomsfullmäktige.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti. Ruotsinkielinen budjetti lähetetään nuvan
edustajille sähköpostitse.
Beslut: Godkänner enligt förslaget. Den svenskspråkiga budgeten skickas till Ufu medlemmar
via epost.

12§ Nuorisovaltuuston kokouspäivämäärät / Ungdomsfullmäktiges mötesdagar
Pohjaesitys: Hallitus esittää kokouspäivämäärät keväälle.
Förslag: Styrelsen framför mötesdagarna för våren.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti. Kevään kokouspäivämäärät ovat
9.2.
28.3.
25.4.
11.5.
1.6.
Beslut: Godkänner enligt förslaget. Vårens mötesdagar är
9.2.
28.3.

25.4.
11.5.
1.6.

13§ Lautakuntien ja työryhmien edustajien tarkistus / Kontrollering av
representanter i nämnder och arbetsgrupper
Pohjaesitys: Tarkistetaan lautakuntien ja työryhmien edustajat.
Förslag: Kontrollerar representanterna i nämnderna och arbetsgrupper.
Päätös: Tarkistettiin lautakuntien ja työryhmien edustajat. Lasten ja nuorten työryhmä HYVIS
uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin Eeva Hyttinen.
Beslut: Kontrollerar nämndernas och arbetsgruppernas representanter. Valde Eeva Hyttinen till
ny representant för barn och ungas arbetsgrupp HYVIS.

14§ Nuvavaalit -työryhmä / Ufuval-arbetsgrupp
Pohjaesitys: Perustetaan työryhmä syksyllä 2022 pidettäviä nuvavaaleja varten.
Förslag: Skapar en arbetsgrupp för ufuvalen som hålls på hösten 2022.
Päätös: Ronja Flykt, Fanny von Schantz, Mila Fagerlund, Eeva Hyttinen ja Nicolina Blomander
asettui työryhmään kokouksessa.
Beslut: Ronja Flykt, Fanny von Schantz, Mila Fagerlund, Eeva Hyttinen ja Nicolina Blomander
ställde upp att delta i arbetsgruppen under mötet.

15§ Aktiivipäivät kevät 2022 / Aktivadagarna våren 2022
Pohjaesitys: Kysellään kiinnostuneita aktiivipäiville.
Förslag: Frågar om intresserade inför aktivadagarna.
Päätös: Siirretään asia seuraavaan kokoukseen.
Beslut: Flyttar ärendet till kommande möte.

16§ 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, Julia Salo:
16.12.2021
Kokouksessa kävimme läpi kouluterveyskyselyn tuloksia, vuoden 2022 asiakasmaksuja,
taloustilannetta sekä asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia.
Kouluterveyskyselyssä vastaajia oli eniten peruskouluissa. Yhteensä
kouluterveyskyselyyn vastaajia oli vuonna 2021 vastaajia oli 2 593. Kaikkien vastaajien
osalta kävi ilmi että korona on vähentänyt huomattavasti yhteydenpitoa kavereihin.
Peruskouluissa noin joka kolmannen osalta, toisen asteen opiskelijoilla noin joka toinen.
Porvoossa määrä huomattavasti korkeampi kuin koko maassa. Koulukohtaisesti
kouluterveyskyselyn tulokset julkaistaan kouluille THL:n toimesta.
Koronasta:
Kokonhallissa noin 1200 rokotetta päivässä. Saman verran kuin Taidetehtaalla oli.
18.1.2022
Kokouksessa käytiin läpi taloustilannetta, esteettömyyskävelyn raporttia sekä
rakenneuudistushanketta. Kerrottii myös VATEn (väliaikainen valmistelu toimielin)
tehtävistä ja toimitavoista.
Nuorten mielenterveyspalveluille luvassa kehityksiä.
Kerrottiin myös Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin tilanteesta, jota Porvoo
tavoittelee.
Koronasta:
Yli 50% porvoolaisista saanut nyt kolmannen rokotuksen. Rokotus tapahtunut nyt k
Kokonhallissa ja se toiminut, mutta se (ymmärtääkseni) siirretään. Kokonhalli otetaan
taas käyttöön tarpeen vaatiessa nopealla aikataululla. Rokotusta tapahtuu nyt myös
kouluissa.

-

Sivistyslautakunta,

-

Suomenkielinen koulutusjaosto, Rauha Siltala, 13.1.2022:
Lilun toiminnan esittely, aloituspaikkojen määrä ja kurssiresurssi lukuvuonna 2022-2023.
Myös musiikkiluokkien ja musiikkipainotteisen opetuksen tulevaisuutta mietittiin,
musiikkiluokat ainakin pysyvät!
Porvoon steinerkoulun opetusjärjestämislupahakemuksen muutokseen otettiin kantaa.

-

Ruotsinkielinen koulutusjaosto,

-

Kaupunkikehityslautakunta,

-

Rakennus- ja ympäristölautakunta,

-

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, Julia Salo:
16.12.2021
På mötet gick vi igenom skolhälsovårdsenkätens reslutat, medlemsavgifter 2022,
budgeten samt kundnöjdhetsblankettens reslutat.
De som svara i enkäten gick i första hand i grundskolan. Sammanlagt svarade 2593 i
skolhälsovårdsenkäten 2021. Från alla som svarade kom det fram att coronan orsakat
att kontakterna med vänner minskat. I grundskolan ungefär var tredje och i andra stadiet
ungefär varannan. I Borgå är mängden märkbart större än i resten av landet. Till
skolorna skickas enkäten via THL.
Corona:
I Kokon vaccineras ca 1200 per dag. Samma mängd som det var i konstfabriken.
18.1.2022
På mötet gick vi igenom budgeten, _ samt ansökan om byggnadsförnyande.
Berättades även om VATE:s uppgift och praxis.
De ungas välmåendetjänster lovas utvecklas.
Berättade även om situationen med Unicef Barnvänliga kommun-modellen, som Borgå
har som mål.
Corona:
Över 50% av borgåborna har fått den tredje dosen av vaccinet. Vaccineringarna sker för
tillfället i Kokonhallen och det har fungerat, men vaccinerignarna skall förflyttas.
Kokonhallen tas i bruk igen vid behov, på kort varsel. Vaccineringen sker även i skolor.

-

Bildningsnämnden,

-

Finskspråkiga utbildningssektionen, Rauha Siltala, 13.1.2022:
Lilus verksamhet presenteras, antal platser för nya studerande och kurs resurserna för
2022-2023. De diskuterades även om musikklassens och satsandet på musik studiernas
framtid, där musikklasserna i alla fall stannar!
Ställning togs gällande ändringar i Borgå steinerskolas utbildningssystemsansökningslov

-

Svenskspråkiga utbildningssektionen,

-

Stadsutvecklingsnämnden,

-

Byggnads- och miljönämden,

-

Stadsfullmäktige,

-

Välmåendearbetsgruppen,

-

Barn och ungas delaktighet och påverkan -arbetsgrupp,

-

Trafiksäkerhetsarbetsgrupp,

-

Nätverk för jämlikhet mellan barn och unga,

-

Näringsarbetsgruppen,

-

Barnvänligkommun-arbetsgrupp,

17§ MMETA / Övriga ärenden
17.1 Verokortti / Skattekort
Päätös: Kaikkien tulee tuoda verokortti palkkojen maksamista varten.
Beslut: Alla måste hämta sitt skattekort i samband med att lönen måste betalas ut.
17.2 Vilhelmiina Eskolan aloite
Päätös: Vilhelmiina Eskola on tehnyt aloitteen siitä, että Nuorisovaltuusto saisi paikan
kaupunginhallitukseen. Nuorisovaltuusto vastaa Eskolan tekemään aloitteeseen
kannanotolla.
Beslut: Vilhelmina Eskola har tagit initiativ gällande att ungdomsfullmäktige skulle få en
plats i stadsstyrelsen. Ungdomsfullmäktige svarar på Eskolas initiativ genom att göra ett
ställningstagande.

18§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
Pohjaesitys: Seuraava kokous järjestetään 9.2.2022 klo 17, paikka Teams.
Förslag: Följande möte ordnas 9.2.2022 k 17 på Teams.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Godkänner enligt förslaget.

19§ Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Kokouksen puheenjohtaja Ronja Flykt päätti kokouksen ajassa 19:09.
Mötets ordförande Ronja Flykt avslutade mötet kl. 19:09.

___________________________

___________________________

Ronja Flykt,
kokouksen puheenjohtaja /
mötets ordförande

Mila Fagerlund,
kokouksen sihteeri /
mötets sekreterare

___________________________

_________________________

pöytäkirjantarkastaja

protokolljusterare

Porvoon Nuorisovaltuusto PL 23, 06101 Porvoo puh. 040 1389440, www.nuvaporvoo.fi
Borgå Ungdomsfullmäktige PL 23, 06101 Borgå tfn 040 1389440, www.nuvaporvoo.fi
Youth council, City of Porvoo PO Box 23, FI-06101 Porvoo, Finland tel.040 1389440, www.nuvaporvoo.fi

