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esityslista /
föredragningslista

2/22

Nuorisovaltuuston pöytäkirja / Ungdomsfullmäktiges protokoll
Aika / Tid
Paikka / Plats

9.2.2022 klo / kl. 17.00
Linnankosken lukio

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§ Aktiivipäivät kevät 2022 / Aktivadagarna våren 2022
8§ Nettihakulomake / Nätansökningsblankett
9§ Turvallinen tila / Frizon
10§ Whatsapp -työryhmien tarkistus / Kontrollering av Whatsapp-arbetsgrupperna
11§ Nuvavideo / Ufuvideo
12§ Hyvinvointialueen verkkokeskustelu / Välfärdsområdens nätblankett
13§ Porvoon päivät / Borgå dagarna
14§ Back to School -tapahtuma / Back to School -evenemang
15§ Lautakunta- ja työryhmä kuulumiset / Det senaste från nämnderna och
arbetsgrupperna
16§ MMETA / Övriga ärenden
17§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
18§ 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
Backman Petra

1§ Kokouksen avaus / Mötets öppnande
Kokouksen puheenjohtaja Ronja Flykt avasi kokouksen ajassa 17:04.
Mötets ordförande Ronja Flykt öppnade mötet klockan 17:04.

2§ Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande
Pohjaesitys: Hyväksytään Ronja Flykt kokouksen puheenjohtajaksi,
Maria Boman varapuheenjohtajaksi, Mila Fagerlund sihteeriksi ja Nicolina Blomander
kielenkääntäjäksi. Ehdotetaan suomenkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Emmi Kohonen ja
ruotsinkielisen pöytäkirjantarkastajaksi John Fiskari. 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 Emmi Kohonen till
finskspråkiga protokolljusterare och John Fiskari till svenskspråkiga protokolljusterare. Föreslår
Petra Backman till rösträknare.
Päätös: Minni Rönnberg toimii suomenkielisenä ja Otto Flykt ruotsinkielisenä
pöytäkirjantarkastajana. Muutoin hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Minni Rönnberg väljs till finskspråkiga protokolljusterare och Otto Flykt till
svenskspråkiga protokolljusterare. I övrigt godkänns 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 10§, 11§, 12§, 13§ ja 14§ ja siirretään muita eteenpäin.
Beslut: Lägger till 10§, 11§, 12§, 13§, och 14§ , de övriga flyttas framåt.

5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen / Godkännande av tidigare
protokoll
Pohjaesitys: Hyväksytään tammikuun pöytäkirja.
Förslag: Vi godkänner protokollet från januari.
Päätös: Siirretään tammikuun sekä joulukuun pöytäkirjojen hyväksyminen ensi kokoukseen.
Beslut: Flyttar godkännande av januari och decembers protokoll till följande möte.

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: Nuorisovaltuustolla on 15 000€ jäljellä.
Beslut: Ungdomsfullmäktige har 15 000€ kvarstår.

7§ Aktiivipäivät kevät 2022 / Aktivadagarna våren 2022
Pohjaesitys: Aktiivipäivät järjestetään tänä keväänä 8.-10.4.2022 alustavasti lähitapahtumana
Hyvinkäällä. Kysellään kiinnostuneita mukaan.
Förslag: Aktivadagarna annornas denna vår 8.-10.4.2022 preliminärt som närvarande på plats i
Hyvinge. Vi frågar intresserade med.
Päätös: Eeva Hyttinen, Rauha Siltala ja Sanni Suutarinen ilmoittautuivat kokouksessa mukaan
Aktiivipäiville.
Beslut: Eeva Hyttinen, Rauha Siltala och Sanni Suutarinen meddelade att de deltar i
Aktivadagarna.

8§ Nettihakulomake / Nätansökningsblankett
Pohjaesitys: Nuorisovaltuustoon voi hakea myös nettihakulomakkeen kautta, joka löytyy
Nuorisovaltuuston nettisivuilta.
Förslag: Till ungdomsfullmäktige går det även att ansöka till via en nätblankett, som hittas på
ungdomsfullmäktiges nätsida.
Päätös: Merkitään nettihakulomake tiedoksi.
Beslut: Antecknar nätansökningsblanketten till kännedom.

9§ Turvallinen tila / Frizon
Pohjaesitys: Hallitus ehdottaa, että lisätään turvallisen tilan periaatteet Nuorisovaltuuston
toimintasääntöihin. “Jokaisella on oikeus osallistua Suomen YK-liiton tapahtumiin ilman
minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun
mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai
muuhun tekijään perustuvaa erotusta.” (https://www.ykliitto.fi/turvallinen-tila)
Förslag: Styrelsen föreslår att det tillförs frizons principerna i ungdomsfullmäktiges
verksamhetsregler. “Alla har rätt att delta i Finlands FN-förbunds evenemang oberoende av ras,

färg, kön, språk, utseende, politisk eller annan åsikt, nationell eller socialt ursprung, egendom,
ursprung eller annan faktor som visar på skillnader.” (Lätt översatt då det inte finns svensk sida)
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Godkänner enligt förslaget.

10§ Whatsapp -työryhmien tarkistus / Kontrollerar Whatsapp-arbetsgrupper
Pohjaesitys: Tarkistetaan Whatsapp -työryhmät.
Förslag: Kontrollerar Whatsapps arbetsgrupper
Päätös: Tarkistettiin työryhmät. Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Kontrollerad arbetsgrupper. Godkänner enligt förslaget.

11§ Nuvavideo / Ufuvideo
Pohjaesitys: Suunnitellaan Nuorisovaltuuston vaalien mainosvideota.
Förslag: Planerar ungdomsfullmäktiges marknadsföringsvideo inför valet.
Päätös: Suunniteltiin videota. Suunnittelupäivä on 16.2. klo 15.
Beslut: Planerade videon. Bestämde planeringsdatum 16.2 kl 15.

12§ Hyvinvointialueen verkkokeskustelu / Välfärdsområdens nätblankett
Pohjaesitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta pyysi meitä vastaamaan kyselyyn ennen toiminnan
siirtämistä hyvinvointialueille.
Förslag: Social- och hälsovårdsnämnden bad oss svara på en blankett inför att deras
verksamhet flyttas till välfärdsområdena.
Päätös: Vastattiin kyselyyn yhdessä ja lähetettiin vastaukset eteenpäin.
Beslut: Svarade på formuläret tillsammans och skickade iväg svaren.

13§ Porvoon päivät / Borgå dagarna
Pohjaesitys: Lauantaina 11.6. Nuorisovaltuuston toivottaisiin osallistuvan Porvoon päiville.
Förslag: Ungdomsfullmäktige önskas delta i Borgå dagarna lördag 11.6
Päätös: Porvoon Nuorisovaltuusto osallistuu Porvoon päiville.

Beslut: Ungdomsfullmäktige deltar i Borgå dagarna.

14§ Back to School -tapahtuma / Back to School -evenemang
Pohjaesitys: Porvoossa on järjestetty Back to School -tapahtumia Porvoon torilla ja
Nuorisovaltuusto voisi järjestää samankaltaista tapahtumaa tämän vuoden elokuulle.
Suunnitellaan Back to School -tapahtumaa.
Förslag: I Borgå har det tidigare anordnats Back to School-evenemang på torget och
ungdomsfullmäktige skulle kunna anordna ett liknande evenemang det här året i augusti.
Planerar Back to School-evenemanget.
Päätös: Nuorisovaltuusto suunnitteli tapahtumaa ja jatkaa sen suunnittelua. Hyväksytään
pohjaesityksen mukaisesti.
Beslut: Ungdomsfullmäktige planerar evenemanget och fortsätter med planeringen. Godkänner
enligt förslaget.

15§ 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, 20.1.2022:
Huhtisen päiväkodin peruskorjaus ja laajennus
Gammelbackan tarveselvitys
LAPSY KUNTA
Sivistystoimen 2022v käyttösuunnitelma ja investointiohjelma
Kulttuuriohjelma 2030

-

Suomenkielinen koulutusjaosto,

-

Ruotsinkielinen koulutusjaosto, Olivia Halttunen, 25.1.2022:
Resursseista ja niiden jakautumisen läpikäynti Porvoon ruotsinkielisissä kouluissa.
Strömborgin ja Lyceiparkenin koulujen rehtorien esittämät tilastot.

-

Kaupunkikehityslautakunta,

-

Rakennus- ja ympäristölautakunta,

-

Kaupunginvaltuusto, Mila Fagerlund, 26.1.2022:
Torin asemakaava
Muita asemakaavamuutoksia
Ohjelma maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi

-

Lasten- ja nuorten hyvinvointityöryhmä HYVIS,

-

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen -työryhmä,

-

Porvoon liikenneturvallisuustyöryhmä, Julia Salo, 26.1.2022:
Kävimme läpi mm. kaupungin ja sidosryhmien terveisiä, Liikenneturvan esityksen ja
ajankohtaisia asioita Uudenmaan ELYn alueella.
Liikenneturvan esityksessä kerrottiin heidän vuoden 2022 tulevista kampanjoista,
tulevista materiaaleista ja Liikenneturvan uudesta Autoillen-oppaasta joka julkaistiin nyt
tammikuussa.
Lisäksi liikenneturva tarjoaa yläkouluille ja toiseenasteen opiskelijoille maksuttomia
virtuaalisia kouluvierailuita.
Uudenmaan ELYn Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2022-2025 löytyy sivulta
tienpidonsuunnitelma.fi.

-

-

Muuta:
Käynnissä koulukatuhanke: koulujen lähiympäristöjä pyritään parantamaan ja
kehittämään. Tällä hetkellä Kulloon koulu.
112 päivät tänä vuonna somen puolella.
Puhuimme myös nuorten mopoilusta ja nuorten pitkäaikaisesta toiveesta omalle
ajosuoralle (tai vastaavalle paikalle missä voisi mopoilla).

-

Lasten ja nuorten yhdenvertaisuusverkosto,

-

Ravitsemustyöryhmä,

-

Lapsiystävällinen kunta -työryhmä,

Beslut:
-

Social- och hälsovårdsnämnden,

-

Bildningsnämnden, Ronja Flykt, 20.1.2022;
Renovering och utbyggnad av Huktis daghem
Barnvänlig kommun
Behovsutredning för Gammelbacka
Bildningssektorns dispotions-och investeringsprogram för 2022
Kulturprogram 2030

-

Finskspråkiga utbildningssektionen,

-

Svenskspråkiga utbildningssektionen, Olivia Halttunen, 25.1.2022:
Genomgång av resurserna och hur de fördelas i de svenska skolorna i Borgå. Statistik
uppvisning av strömborgska och Lyceiparkens skolans rektorer.

-

Stadsutvecklingsnämnden,

-

Byggnads- och miljönämden,

-

Stadsfullmäktige, Mila Fagerlund, 26.1.2022:
Torgdetajplanering
Andra detaljplansändringar
Plan för främjande av integration av invandrare

-

Välmåendearbetsgruppen,

-

Barn och ungas delaktighet och påverkan -arbetsgrupp,

-

Trafiksäkerhetsarbetsgrupp, Julia Salo, 26.1.2022:
Gick igenom bl.a. Stadens och intressegruppers hälsningar. Presentation av
trafiksäkerheten och aktuella ärenden gällande Nylands ELY område.
I presentationen av trafiksäkerheten berättades om 2022:s kommande kampanjer,
material och om trafiksäkerhetens nya Bil-handbok som publicerades nu i Januari.
Trafiksäkerheten erbjuder för högskolor och andra stadiets studerande gratis virtuella
skolbesök.
Nylands ELY:s väggrepp och trafik planeringen 2022-2025 hittas på
tienpidonsuunnitelma.fi

-

Annat:
- Pågående, skolgateprojekt: sträva efter att området kring skolor ska förbättras
och utvecklas. För tillfället Kullo skola.
- 112 dagarnas anordnas i år på sociala medier
- Prata även om ungas skoteråkande och ungas långa önskan om en egen raka
att åka på.
-

Nätverk för jämlikhet mellan barn och unga,

-

Näringsarbetsgruppen,

-

Barnvänligkommun-arbetsgrupp,

16§ MMETA / Övriga ärenden
17§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
Pohjaesitys: Seuraava kokous järjestetään 28.3.2022 klo 17, paikka Teams.
Förslag: Följande möte ordnas 28.3.2022 k 17 på Teams.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.

Beslut: Godkänner enligt förslaget.

18§ Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Kokouksen puheenjohtaja Ronja Flykt päätti kokouksen ajassa 19:07.
Mötets ordförande Ronja Flykt avslutade mötet kl. 19:07.

___________________________

___________________________

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

