esityslista /
föredragningslista

02/20

1 (12)

10.2.2020

Nuorisovaltuuston pöytäkirja/ Ungdomsfullmäktiges protokoll
Aika / Tid
Paikka / Plats

10.2.2020, klo / kl. 17:00
Ohjaamo / Navigatorn

1§ Kokouksen avaus / Mötets öppnande
2§ Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötets laglighet och
beslutförbarh
4§ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
5§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen / Godkännande av tidigare
protokoll
6§ Taloustilanne / Ekonomiska läget
7§ Sähköinen äänestys / Elektronisk röstning
8§ Eroanomus / avskedsansökan
9§ Eroanomus / avskedsansökan
10§ Uusi jäsen ravitsemustyöryhmään / Ny representant till
näringsarbetsgruppen
11§ Moves /
12§ Naistenpäivä-tapahtuma / Kvinnodagen
13§ Juristin terveiset / Hälsningar från juristen
14§ Nuva ry:n jäsenet / Nuva ry:s medlemmar
15§ Ympäristötapahtumatyöryhmä / Miljöevemangarbetsgrupp
16§ Helmikuun lehtikirjoitus / Februaris nyhetsartikel
17§ Nuorisovaltuuston toimintasäännöt /Ungdomsfullmäktiges
verksamhetsregler
18§ Twitter-käyttäytyminen / Twitter beteendet
19§ Uusi edustaja sosiaali- ja terveyslautakuntaan / Ny representant till socialoch hälsonämnden
20§ Uusi edustaja yhdenvertaisuusverkosto-työryhmään / Ny representant till
jämnställdehtsarbetsgruppen
21§ Lautakunta- ja työryhmäkuulumiset / Det senaste från nämnderna och
arbetsgrupperna
22§ MMETA / Övriga ärenden
22.1§ Porvoon ympäristöraati / Borgås miljöråd
22.2§ Eduskunta vierailu / Besök till riksdagen
23§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
24§ Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas

Paikalla / Närvarande:
Bah Sompo
Blomander Nicolina
Fiskari John, saapui 17:26
Flykt Ronja, poistui 17:29
Granqvist Tindra
Heikkilä Juho
Holmberg Roni
Hänninen Aino
Jokinen Jussi
Kapanen Alex
Karilahti Miko
Kohonen Emmi
Korhonen Timo, saapui 17:07
Kukkonen Mia
Kukkonen Sonja
Lehtola Sofia, saapui 18:13
Moisio Benjamin
Mörsky Aino
Rahikainen Joel
Reijonen Otso
Rönnberg Minni
Siitonen Peik
Tuominen Esteri
Uljas Lassi, saapui 17:15
Uski Roope
von Schantz Fanny
Muut paikallaolijat / Övriga:
Backman Petra
1§ Kokouksen avaus / Mötets öppnande
Kokouksen puheenjohtaja Juho Heikkilä avasi kokouksen ajassa 17:02.
Mötets ordförande Juho Heikkilä öppnade mötet klockan 17:02.

2§ Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande
Pohjaesitys: Hyväksytään Juho Heikkilä kokouksen puheenjohtajaksi, Otso
Reijonen varapuheenjohtajaksi ja Emmi Kohonen sihteeriksi. Ehdotetaan
suomenkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Sompo Bah ja ruotsinkielisen
pöytäkirjantarkastajaksi Nicolina Blomander. Ehdotetaan ääntenlaskijaksi
Nuorisopalveluiden nuorisovaltuustovastaavaa Petra Backmania.
Förslag:Ungdomsfullmäktige godkänner Juho Heikkilä som mötets ordförande, Otso
Reijonen som vice ordförande och Emmi Kohonen som sekreterare. Föreslås

Sompo Bah till protokolljusterare för den finskspråkiga versionen och Nicolina
Blomander för den svenskspråkiga. Föreslås Petra Backman till rösträknare.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkände 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 ungdomsfullmäktigeledamöterna per e-post i enlighet
med stadgorna.
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
nuorisovaltuustovastaavalle sekä varavaltuutetuille, jotka eivät sijaista
nuorisovaltuutettua. Todetaan mahdolliset muut läsnäolijat, joille myönnetään
puheja läsnäolo-oikeus.
Förslag: Ungdomsfullmäktige konstaterar mötet vara lagenligt sammankallat samt
beslutsfört. De inbjudna gästerna beviljas närvaro- och yttranderätt.
Päätös: Hyväksyimme pohajesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkände förslaget.

4§ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Förslag: Den utskickade föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning.
Päätös: Lisäsimme kohdat 18, 19, 20 ja 21. Hyväksyimme esityslistan lisäyksineen
kokouksen työjärjestykseksi.
Beslut: Vi tillade punkterna 18, 19, 20 och 21. Vi godkände föredragningslistan
med tilläggen som mötets arbetsordning.

5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen / Godkännande av
tidigare protokoll
Pohjaesitys: Hyväksytään tammikuun pöytäkirja.
Förslag: Vi godkänner protokollet från januari.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkände förslget.

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.
Päätös: Vuoden 2019 aikana meni yhteensä 10 639€. Tämän vuoden budjetista on
mennyt noin 60€.
Beslut: Under året 2019 använde vi 10 639€. Från årets budget har vi använt ca.
60€

7§ Sähköinen äänestys / Elektronisk röstning
Pohjaesitys: Hyväksytään sähköinen äänestysmenetelmä toimittamaan suljetun
lippuäänestyksen lappujen sijaan.
Förslag: Vi godkänner elektroniska röstmetoden istället för nuvarande röstmetoden
med papperslappar.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkände förslaget.

8§ Eroanomus / Avskedsansökan
Pohjaeistys: Hyväksytään Aino Hännisen eroanomus.
Förslag: Vi godkänner Aino Hänninens avskedsansökan.

Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut:

9§ Eroanomus / Avskedsansökan
Pohjaesitys: Hyväksytään Aino Mörskyn eroanomus ravitsemustyöryhmästä.
Förslag: Vi godkänner Aino Mörskys avskedsansökan från näringsarbetsgruppen.
Päätös: Hyväksyimme pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkände förslaget.

10§ Uusi edustaja ravitsemustyöryhmään / Ny representant till
näringsarbetsgrupp
Ehdolle voivat asettu nuorisovaltuustoon varsinaiset jäsenet. Jokaisella ehdokkaalla
on oikeus pitää yksi (1) max. yhden (1) minuutin mittainen puheenvuoro. Jokaiselle
ehdokkalle voidaan pitää kaksi max. puolen (0,5) minuutin mittaista
kannatuspuheenvuoroja.
Ehdokkaiden välillä käydään tarvittaessa suljettu lippuäänestys, jossa eniten ääniä
saanut ehdokas voittaa vaalit.
Pohjaesitys: Valitaan uusi edustaja ravitsemustyöryhmään.
Förslag: Vi väljer en ny representant till näringsarbtesgruppen.
Päätös: Valitaan Fanny von Schoultz varaedustajaksi ravitsemustyöryhmään.
Beslut: Vi väljer Fanny von Schoultz som suppleant till näringsarbesgruppen.

11§ Moves
Moves 2020 järjestetään Loviisassa 3-5.4.
Moves 2020 ordnas i Lovisa 3-5.4.
Pohjaesitys: Hyväksytään nuorisovaltuuston osallistumisesta tapahtumaan.
Förslag: Vi godkänner ungdomsfullmäktiges deltagande till evenemanget.
Päätös: Hyväskyimme pohjaesityksen mukaan. Peik Siitonen, Fanny von Schantz,
Sonja Kukkone, Nicolina Blomander, Tindra Granqvist, Mia Kukkonen, Lassi Uljas ja
Timo Korhonen ovat kiinnostuneita osallistumaan.

Beslut: Vi godkände förslaget. Peik Siitonen, Fanny von Schantz, Sonja Kukkone,
Nicolina Blomander, Tindra Granqvist, Mia Kukkonen, Lassi Uljas och Timo
Korhonen är intresserade att delta.

12§ Naistenpäivä-tapahtuma / Kvinnodagen
Nuorisopalvelut järjestävät naistenpäivä-tapahtuman 8.3. klo 12:00-15:00.
Ungdomstjänsterna ordnar kvinnodagen 8.3. klo 12:00-15:00.
Pohjaesitys: Hyväksytään nuorisovaltuuston osallistumisesta tapahtumaan.
Förslag: Vi godkänner ungdomsfullmäktiges deltagande till evenemanget.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaan. Ronja Flykt, Fanny von Schantz, Mia
Kukkonen, Emmi Kohonen, Esteri Tuominen, Sonja Kukkonen ja Nicolina Blomander
ovat kiinnostuneita osallistumaan.
Beslut: Vi godkände förslaget. Ronja Flykt, Fanny von Schantz, Mia Kukkonen.
Emmi Kohonen, Esteri Tuominen, Sonja Kukkonen och Nicolina Blomander är
intresserade att delta.

13§ Juristin terveiset / Hälsningar från juristen
Pohjaesitys: Mia Kukkonen on ollut yhteydessä kaupungin juristiin joulukuun
kokousta koskien. Mia kertoo asiasta lisää.
Förslag: Mia Kukkonen har kontaktat stadens jurist angående mötet i december.
Mia berättar mer om saken.
Päätös: Keskusteltiin asiasta.
Beslut: Vi diskuterade ärendet.

14§ Nuva ry:n jäsenet / Nuva ry:s medlemmar
Pohjaesitys: Kerätään lista nuvalaisista, jotka ovat nuva ry:n jäseniä ja hyväksytään
kaikki halukkaat nuva ry:n jäseniksi.
Förslag: Vi samlar en lista på de nuvarande medlemmarna i nuva ry och godkänner
alla nya som vill bli medlemmar.
Päätös: Sovimme, että jokainen halukas voi liittyä nuva ry:n jäseneksi. Porvoon
nuorisovaltuusto maksaa jäsenmaksun.
Beslut: Vi bestämde att alla som vill får bli medlemmar i nuva ry. Borgå
ungdomsfullmäktige betalar medlemskapet.

15§ Ympäristötapahtumatyöryhmä / Miljöevenemangarbetsgrupp
Pohjaesitys: John Fiskari pohjustaa esityksen. Perustetaan työryhmä.
Förslag: John Fiskari presenterar förslaget. Vi grundar en arbetsgrupp.
Päätös: Ajatuksena olisi järjestää interaktiivinen oppitunti oppilaille ja opiskelijoille.
Oppitunnin aiheena ympäristö ja ilmasto. Työryhmä päättää ajankohdasta. John
Fiskari, Lassi Uljas, Timo Korhonen ja Esteri Tuominen ovat mukana työryhmässä.
Beslut: Tanken är att ordna en interaktiv lektion för eleverna och studerande.
Lektionens ämne skulle vara miljö och klimat. Arbetsgruppen bestämmer
tidpunkten. John Fiskari, Lassi Uljas, Timo Korhonen och Esteri Tuominen är med i
arbetsgruppen.

16§ Helmikuun lehtikirjoitus / Februaris tidningsartikel
Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus kirjoittaa kolumni tai artikkeli Uusimaahan.
Ungdomsfullmäktige från skriva en kolumn eller artikel till Uusimaa.
Pohjaesitys: Keskustellaan, ketkä kirjoittavat helmikuun lehtikirjoituksen.
Förslag: Vi diskuterar vem som skriver tidningsartikeln i februari.
Päätös: Emmi Kohonen, Otso Reijonen ja Roni Holmberg tekevät helmikuun
lehtijutun. Maaliskuun jutun aiheesta keskustellaan nuvan viestintäkanavien kautta.
Beslut: Emmi Kohonen, Otso Reijonen och Roni Holmberg gör februaris
tidningsartikel. Artikeln i mars diskuteras i ufus medier.

17§ Nuorisovaltuuston toimintasäännöt / Ungdomsfullmäktiges
verksamhetsregler
Hallitus on tehnyt muutoksia toimintasääntöihin ja korjannut sieltä löytyviä kirjoitus- ja
asiavirheitä.
Styrelsen har gjort förändringar till verksamhetsregler och fixat typ- och skrivfel
Pohjaesitys: Hyväksytään toimintasäännöt.
Förslag: Vi godkänner verksamhetsreglerna.
Päätös: Roni Holmberg ehdotti, että muokataan pykälän 8.1 asiavirheet.
Otso Reijonen ehdotti, että muokataan pykälää 8.15 niin, että nuorisovaltuutettu on
jäävi jotakin asiaa käsitellessä, mikäli asia koskee häntä itseään, poislukien
henkilövaalit, tai hänen lähisukulaisiaan.

Mia Kukkonen ehdotti, että muokataan pykälää 8.15 niin, että nuorisovaltuutettu on
jäävi jotakin asiaa käsitellessä vain asian koskiessa häntä itseään, poislukien
henkilövaalit.
Ensimmäinen äänestys:
Mia Kukkosen ehdotus: 6 ääntä
Otso Reijosen ehdotus: 11 ääntä
Hallituksen ehdotus: 1 ääntä
Tyhjät:
Toinen äänestys:
Roni Holmbergine ehdotus: - ääntä
Hallituksen ehdotus: - ääntä
Tyhjät:
Kolmas äänestys:
Hyväksytään pohjaesityksen mukaan: 1 ääntä
Hyväksytään tulleet muutosesitykset luonnokseen ja tuodaan säännöt käännettynä
maaliskuun kokoukseen: 16 ääntä
Tyhjät: 1 ääntä
Beslut

18§ Twitter-käyttäytyminen / Twitter beteende
Pohjaesitys: Keskustellaan Twitter-käyttäytymisestä.
Förslag: Vi diskuterar Twitter beteende.
Päätös: Kyseessä on nuorisovaltuutetun käyttäytyminen Twitterissä. Kyseinen
nuorisovaltuutettu on käyttäytynyt nuorisovaltuuston rajoja rikkoen. Emmi Kohonen
ehdotti, että kuullaan kyseistä nuroisovaltuutettua ennen kuin päätetään asiasta
tarkemmin. Sofia Lehtola kannatti.
Beslut: Saken gäller en ledamots beteende i Twitter. Ledamoten har betett sig
emot ungdomsfullmäktiges regler. Emmi Kohonen föreslog att vi hör
ledamoten före vi bestämmer noggrannare om saken. Sofia Lehtola stödja.

19§ Uusi varaedustaja sosiaali- ja terveyslautakuntaan / Ny suppleant till
social- och hälsonämnden
Ehdolle voivat asettu nuorisovaltuustoon varsinaiset jäsenet. Jokaisella ehdokkaalla
on oikeus pitää yksi (1) max. yhden (1) minuutin mittainen puheenvuoro. Jokaiselle
ehdokkalle voidaan pitää kaksi max. puolen (0,5) minuutin mittaista
kannatuspuheenvuoroja.
Ehdokkaiden välillä käydään tarvittaessa suljettu lippuäänestys, jossa eniten ääniä
saanut ehdokas voittaa vaalit.

Pohjaesitys: Valitaan uusi varaedustaja sosiaali- ja terveyslautakuntaan.
Förslag: Vi väljer ny representant till social- och hälsonämnden
Päätös: Valitaan Peik Siitonen nuorisovaltuuston varaedustajaksi sosiaali- ja
terveyslautakuntaan.
Beslut: Vi väljer Peik Siitonen som ungdomsfullmäktiges suppleant till socialoch hälsonämnden.

20§ Uusi varaedustaja yhdenvertaisuusverkosto-työryhmään /
Ehdolle voivat asettu nuorisovaltuustoon varsinaiset jäsenet. Jokaisella ehdokkaalla
on oikeus pitää yksi (1) max. yhden (1) minuutin mittainen puheenvuoro. Jokaiselle
ehdokkalle voidaan pitää kaksi max. puolen (0,5) minuutin mittaista
kannatuspuheenvuoroja.
Ehdokkaiden välillä käydään tarvittaessa suljettu lippuäänestys, jossa eniten ääniä
saanut ehdokas voittaa vaalit.
Pohjaesitys: Valitaan uusi varaedustaja yhdenvertaisuusverkosto-työryhmään.
Förslag:
Päätös: Valitaan Alex Kapanen nuoisovaltuuston varaedustajaksi
yhdenvertaisuusverkosto-työryhmään.
Beslut:

21§ 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:
-

Suomenkielinen koulutusjaosto, Otso Reijonen: Kokouksessa puhuttiin
AE-koulun remontista, Epoon koulun tulevaisuudesta ja Jokilaakson koulun
tilanteesta.

-

Sivistyslautakunta,

-

Maakunnallinen nuorisovaltuusto,

-

Liikenneturvallisuustyöryhmä,

-

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen -työryhmä, Emmi Kohonen
ja Fanny von Schoultz: Kokouksessa keskusteltiin vuoden teemasta. Nuva
lupasi olla yhteydessä keskuskeittiöön ja kysellä olisiko mahdollisuus päästä
kokoustamaan heidän kanssaan ja päästä vaikuttamaan koulujen ja
päiväkotien ruokalistoihin.

-

Ruotsinkielinen koulutusjaosto, Roni Holmberg: Kokouksessa käsiteltiin
aluerehtorihanketta ja tutustuttiin Strömborgska skolanin tiloihin.

-

Sosiaali- ja terveyslautakunta,

-

Kaupunkikehityslautakunta, Emmi Kohonen: Kokouksessa käytiin pitkää
keskustelua itäisensivistyskeskuksen rakentamisesta. nuvan kanta itäisestä
sivistyskeskuksesta tuotiin esille. Kaupungin valtuusto hyväksyi, että sekä
Ilolan-, että Sannaistenkoulu kunnostetaan äänin 24-27.

-

Rakennus- ja ympäristölautakunta,

-

Kaupunginvaltuusto,

-

Ravitsemustyöryhmä,

-

Hyvinvointityöryhmä,

Beslut:
-

Finskspråkiga utbildningssektionen,

-

Bildningsnämnden,

-

Landskapliga ungdomsfullmäktige,

-

Trafiksäkerhetsarbetsgrupp,

-

Barn och ungas delaktighet och påverkan -arbetsgrupp,

-

Svenskspråkiga utbildningssektionen,

-

Social- och hälsovårdsnämnden,

-

Stadsutvecklingsnämnden,

-

Byggnads- och miljönämnden,

-

Stadsfullmäktige,

-

Näringsarbetsgruppen,

-

Välmåendearbetsgruppen,

22§ MMETA / Övriga ärenden
22.1§ Porvoon ympäristöraati
Pohjaesitys: Juho Heikkilä on kutsuttu mukaan Porvoon ympäristöraatiin.
Förslag: Juho Heikkilä har blivit bjuden till Borgås miljöråd.
Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.
Beslut: Antecknades som kännedom.
22.2§ Eduskuntavierailu
Pohjaesitys: Eduskuntavierailu 27.4.2020. Paikkoja on vielä vapaana, jos
haluat mukaan ole yhteydessä Otso Reijoseen.
Förslag:
Päätös: Asia merkittiin tiedoksi.
Beslut: Antecknades som kännedom

23§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
Pohjaesitys: Seuraava kokous järjestetään 18.3. klo 17:00 Kaupungintalo.
Förslag: Nästa möte hålls den 18.3. kl. 17:00 i Stadshuset.
Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaan.
Beslut: Vi godkänner enligt förslaget.

24§ Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Kokouksen puheenjohtaja Juho Heikkilä päätti kokouksen ajassa 19:31.
Mötets ordförande Juho Heikkilä avslutade mötet kl. 19:31.

___________________________
Juho Heikkilä ,
kokouksen puheenjohtaja /
mötets ordförande

___________________________
Emmi Kohonen,
kokouksen sihteeri /
mötets sekreterare

___________________________
pöytäkirjantarkastaja

_________________________
protokolljusterare
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