Porvoon Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2018
Borgå Ungdomsfullmäktiges verksamhetsberättelse 2018

Nuorisovaltuustolla oli piste Kesätyöillassa 30.1. 2018. Kesätyöilta järjestettiin nuorisotila
Zentrassa.
Ungdomsfullmäktige hade ett bord på Sommarjobbskvällen 30.1.2018. Sommarjobbskvällen
ordnades i ungdomslokalen Zentra.

Nuorisovaltuusto osallistui Kuuluuko nuorten ääni-päivään 7.2.2018. Kuuluuko Nuorten Äänipäivä järjestettiin nuorisotila Zentrassa.
Ungdomsfullmäktige deltog i Hörs de ungas röst-dagen 7.2.2018. Hörs de ungas röst-dagen
ordnades i ungdomslokalen Zentra.

Nuorisovaltuusto järjesti oppilaskunnille avoimet kokoukset 14.3. ja 18.4.2018. Kokoukset
järjestettiin Kapunungintalolla.
Ungdomsfullmäktige ordnade möten öppna för elevkårer 14.3 och 18.4.2018. Möten
ordnades i Stadshuset.

Nuorisovaltuuston edustajia osallistui Nuva ry:n järjestämille Aktiivipäiville 16.3.-18.3. 2018.
Aktiivipäivät järjestettiin keväällä Ylivieskassa.
Ungdomsfullmäktiges representanter deltog i Aktiivipäivät som ordnades av Nuva ry.
Aktiivipäivät ordnades 16.3-18.3.2018 i Ylivieska.

Nuorisovaltuusto osallistui Porvoon strategiatyön jalkautus päivään Porvoon Campuksella
6.4.2018.
Ungdomsfullmäktige deltog i Borgå strategiarbete dagen i Borgå Campus 6.4.2018.

Nuorisovaltuusto osallistui nuorisopalveluiden järjestämiin Skeittiparkki-tapahtumiin 19.5. ja
15.9.2018. Keväällä nuorisovaltuustolla oli tapahtumassa pinssien teko piste. Syksyllä
nuorisovaltuustolla oli tapahtumassa pinssien teko piste sekä onnenpyörä.
Ungdomsfullmäktige deltog i Skatepark-evenemangen, som ordnades av ungdomstjänsterna
19.5 och 15.9.2018. På våren hade ungdomsfullmäktige pinser på evenemanget och på
hösten pinser samt ett lyckohjul.

Nuorisovaltuusto suunnitteli ja toteutti koulukiertuetta Linnajoen koululla sekä keskuskoululla
keväällä 2018.

Ungdomsfullmäktige planerade och förverkligade en skolrundvandring i Linnajoen koulu och
Keskuskoulu på våren 2018.

Nuorisovaltuuston edustajia osallistui Nuva ry:n järjestämään Huippukokoukseen 15.6.2018.
Huippukokous järjestettiin Helsingissä.
Ungdomsfullmäktiges representanter deltog i Huippukokous 15.6.2018, som ordnades av
Nuva ry, Huippukokous ordnades i Helsingfors.

Nuorisovaltuusto otti kantaa Strategia 2030-hankkeeseen kesäkuussa 2018. Kannanotto
liitteenä.
Ungdomsfullmäktige tog ställning till Strategi 2030-projektet i juni 2018. Ställningstagandet
som bilaga.

Nuorisovaltuusto osallistui Porvoo Prideen 25.8.2018. Nuorisovaltuusto johti kulkuetta.
Lisäksi nuorisovaltuustolla oli piste tapahtumassa, jossa lakattiin kynsiä ja tehtiin pinssejä.
Ungdomsfullmäktige deltog i Borgå Pride 25.8.2018. Ungdomsfullmäktige ledde vandringen.
Därtill hade ungdomsfullmäktige ett bord på evenemanget. Vid bordet kunde man lacka
naglarna och tillverka pinser.

Nuorisovaltuusto osallistui Jump in-tapahtumaaan 2.9.2018. Nuorisovaltuustolla oli
tapahtumassa yhteinen infopiste nuorisopalveluiden kanssa.
Ungdomsfullmäktige deltog i Jump in-evenemanget 2.9.2018. Ungdomsfullmäktige hade ett
informationsstånd tillsammans med ungdomstjänsterna.

Nuorisovaltuuston edustajia osallistui Nuva ry:n järjestämään Ylimääräiseen liittokokoukseen
8.9.2018. Ylimääräinen liittokokous järjestettiin Helsingissä.

Ungdomsfullmäktiges representanter deltog i Nuva ry:s Överlopps föreningsmöte 8.9.2018.
Mötet ordnades i Helsingfors.

Mikaela Nylander kutsui Porvoon nuorisovaltuuston Eduskuntatalon vierailulle 2.10.2018
Mikaela Nylander bjöd Borgå ungdomsfullmäktige på besök till Riksdagshuset 2.10.2018.

Nuorisovaltuusto teki Vaalikiertueen kaikille Porvoon yläkouluille sekä toisenasteen
oppilaitoksille.
Ungdomsfullmäktige var på Valrundvandring i alla högstadier och andra stadiets skolor i
Borgå.

Nuorisovaltuuston edustajia osallistui Nuva ry:n järjestämille Aktiivipäiville 12.10.-14.10.
Aktiivipäivät järjestettiin syksyllä Hämeenlinnassa.
Ungdomsfullmäktiges representanter deltog i Aktiivipäivät, som ordnades av Nuva ry 12.1014.10. Aktiivipäivä tordnades i Hämeenlinna.

Nuorisovaltuuston edustajia osallistui LAPE-seminaariin 23.10.2018. Seminaari järjestettiin
Porvoon Biorex elokuvateatterissa.

Ungdomsfullmäktiges representanter deltog i LAPE-seminaren 23.10.2018. Seminarien
ordnades i Borgå Biorex biografen.

Nuorisovaltuusto järjesti ehdokasinfon 30.10.2018 nuorisotila Zentrassa. Ehdokasinfo
järjestettiin kaikille vaaleihin ehdolleasettuineille.
Ungdomsfullmäktige ordnade valinfo 30.10.2018 i ungdomslokalen Zentra. Valinfo ordnades
för alla som ställde upp i valet.

Nuorisovaltuuston ennakkovaalipäivä järjestettiin 9.11.2018 Kauppakeksus Lundissa.
Varsinainen vaalipäivä pidettiin kouluilla 15.11.2018. Vaalien tulokset julkaistiin 16.11.2018.
Tiedote liitteenä.
Ungdomsfullmäktiges förhandsröstning ordnades 9.11.2018 i köpcentret Lundi. Egentliga
valdagen hölls i skolorna 15.11.2018. Resultaten publicerades 16.11.2018.

Nuorisovaltuuston edustajia osallistui Porvoon sisäilmatyöryhmän kokoukseen 21.11.2018.
Kokous järjestettiin toimitilajohdon tiloissa Kuninkaanportissa.
Ungdomsfullmäktiges representanter deltog i Borgå inomhusluftsarbetsgruppens möte
21.11.2018. Mötet ordnades i Kungsporten.

Nuorisovaltuuston kauden päättäjäiset järjestettiin Teatteri Soittorasian tiloissa Suomen
kylässä 30.11.2018.
Avslutningen för Ungdomsfullmäktiges mandatperiod ordnades i Teatteri Soittorasia i Finnby
30.11.2018.

Talent Factoryn lehdistötilaisuus järjestettiin Kulttuuritalo Grandissa 30.11.2018. Mukana oli
Edupolin opiskelijat sekä opettajat, nuorisopalveluiden edustajat sekä nuorisovaltuuston
edustajat. Lisäksi mukana oli Leevi Salonen kitaristinsa Tomi Koppasen kanssa.
Talent Factory presstillfället ordnades i Grand 30.11.2018. Studerande och lärare från
Edupoli, ungdomstjänsternas representanter och ungdomsfullmäktiges representanter deltog
i tillfället. Därtill var Leevi Salonen och hans gitarist Tomi Koppanen på plats.

Nuorisovaltuusto osallistui Talent Factoryn järjestämiseen. Tapahtuma järjestettiin
Kulttuuritalo Grandissa 8.12.2018. Tapahtuman tähtiartistina toimi Idolsista tuttu
porvoolainen Leevi Salonen. Vuoden 2018 voittaja on Vilma Matila.
Ungdomsfullmäktige deltog i ordnandet av Talent Factory. Evenemanget ordnades i Grand
8.12.2018. Evenemangets stjärnartist var Leevi Salonen. Vinnaren 2018 var Vilma Matila.

Nuorisovaltuusto valtuusto teki töitä Kaupunginvaltuustopaikkan saamiseksi.
Ungdomsfullmäktige jobbade för att få en plats i Stadsfullmäktige.

Uudenmaan piirin edustaja Eetu Vienonen vieraili Porvoon nuorisovaltuuston kokouksessa
kesäkuussa.
Eetu Vienonen besökte Borgå ungdomsfullmäktiges möte.

Porvoon nuorisovaltuusto osallistui Maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaan.

Borgå ungdomsfullmäktige deltog i Landskapliga ungdomsfullmäktiges verksamhet.

Nuorisovaltuuston kokouksissa käytiin keskustelua kouluruuasta ja mopoilijoista.
Mopoilijoihin liittyvä keskustelu pohjautui sähköpostilla tulleeseen yhteydenottoon, jossa
toivottiin, että Porvooseen saataisiin mopoilijoille oma suljettu alue, jossa voisivat ajaella
rauhassa vaarantamatta liikennettä.
På ungdomsfullmäktiges möten diskuterades skolmat och mopedister. Diskussionen om
mopedisterna grundade sig på en e-post. Det önskades att mopedisterna i Borgå skulle få
ett stängt område, där de kunde köra fritt utan att störa annan trafik.

Omien kokouksien lisäksi nuorisovaltuusto osallistui aktiivisesti kaupungin lautakunta- ja
työryhmäkokouksiin.
Förutom egna möten deltog ungdomsfullmäktige aktivt på stadens nämnd- och
arbetsgruppsmöten.

Nuorisovaltuusto järjesti yhdessä nuorisopalveluiden kanssa toimintailtapäiviä erityisnuorille.
Toimintailtapäivät järjestettiin nuorisotila Zentrassa.
Ungdomsfullmäktige ordnade tillsammans med ungdomstjänsterna
verksamhetseftermiddagar för specialungdomar. Verksamhetseftermiddagarna ordnades i
ungdomslokalen Zentra.

Nuorisovaltuuston hallitus kutsui kaupungin toimitilajohdon mukaan kokoukseensa keväällä
2018.
Ungdomsfullmäktiges styrelse bjöd in stadens lokal ledning till sitt möte våren 2018.

Nuorisovaltuusto suunnitteli ja toteutti uuden logon.
Ungdomsfullmäktige planerade och förverkligade en ny logo.

