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Nuorisovaltuuston   pöytäkirja/   Ungdomsfullmäktiges   protokoll  
Aika   /   Tid         14.5.2020   klo   17:00  
Paikka   /   Plats       Teams   
 

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§    Toimintasäännöt   /   Verksamhetsregler   
8§    Lautakunta-   ja   työryhmäkuulumiset   /   Det   senaste   från   nämnderna   och  
arbetsgrupperna   
9§    MMETA   /   Övriga   ärenden   
10§    Seuraavan   kokouksen   ajankohdan   päättäminen   /   Nästa   möte  
11§    Kokouksen   päättäminen   /   Mötet   avslutas  

 
 
Paikalla   /   Närvarande:  
Bah   Sompo   
Blomander   Nicolina   
Fiskari   John   
Flykt   Ronja  
Granqvist   Tindra   
Halttune   Olivia  
Heikkilä   Juho  
Holmberg   Roni  
Jokinen   Jussi   
Kapanen   Alex  
Karilahti   Miko  
Kohonen   Emmi  
Korhonen   Timo  
Kukkonen   Mia  
Kukkonen   Sonja  
Lehtola   Sofia  
Läcktröm   Frida  



Moisio   Benjamin   
Mörsky   Aino  
Rahikainen   Joel  
Reijonen   Otso  
Rönnberg   Minni  
Siitonen   Peik  
Tuominen   Esteri  
Uljas   Lassi  
Uski   Roope  
von   Schantz   Fanny  
 
Muut   paikallaolijat   /   Övriga:  
Backman   Petra  
Ujula   Jukka-Pekka,   poistui   18:17  
 
 
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   Roni   Holmberg   ja   ruotsinkielisen  
pöytäkirjantarkastajaksi   Otso   Reijonen.   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   Roni  
Holmberg   till   protokolljusterare   för   den   finskspråkiga   versionen   och   Otso   Reijonen   för  
den   svenskspråkiga.   Föreslås   Petra   Backman   till   rösträknare.   
 
Päätös:    Hyväksyimme   pohjaesityksen   mukaisesti.  
 
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   puhe-  
ja   läsnäolo-oikeus.   

 
Förslag:    Ungdomsfullmäktige   konstaterar   mötet   vara   lagenligt   sammankallat   samt  
beslutsfört.   De   inbjudna   gästerna   beviljas   närvaro-   och   yttranderätt.  
 
Päätös:    Hyväksyimme   Petra   Backmanille   ja   Jukka-Pekka   Ujulalle   puhe-   ja  
läsnäolo-oikeuden.  
 
Beslut:    Ungdomsfullmäktige   konstaterar   mötet   vara   lagenligt   sammankallat   samt  
beslutsfört.   Petra   Backman   och   Jukka-Pekka   Ujula   beviljades   närvaro-   och  
yttranderätt.  
 
 
 
4§   Esityslistan   hyväksyminen   /   Godkännande   av   föredragningslistan  
 
Pohjaesitys:    Hyväksytään   esityslista   kokouksen   työjärjestykseksi.   
 
Förslag:    Den   utskickade   föredragningslistan   godkänns   som   mötets   arbetsordning.  
 
Päätös:    Lisäsimme   kohdat   8§   ja   9§.  
 
Beslut:    Vi   tillade   punkterna   8§   och   9§.  
 
 
5§   Edellisten   kokousten   pöytäkirjojen   hyväksyminen   /   Godkännande   av  
tidigare   protokoll  
 
Pohjaesitys:    Hyväksytään   maaliskuun   pöytäkirja.  
 
Förslag:    Vi   godkänner   protokollet   från   mars.   
 
Päätös:    Hyväksyimme   pohjaesityksen   mukaan.  
 
Beslut:    Vi   godkände   protokollet   från   mars.  
 
 



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:     918,06€   mennyt,   jäljellä   14   081,94€.  
 
Beslut:    918,06€   använt,   14   081,94€   kvar.  
 
 
7§   Toimintasäännöt   /   Verksamhetsregler   
 
Pohjaesitys:    Käsitellään   nuorisovaltuuston   toimintasääntöehdotus   kesäkuun  
kokouksessa.  
 
Förslag:    Ungdomsfullmäktiges   verksamhetsregler   behandlas   under   mötet   i   juni.   
 
Päätös:    Hyväksyimme   pohjaesityksen   mukaan.  
 
Beslut:    Vi   godkände   förslaget.  
 
 
8§   Talousarviokannanotto  
 
Pohjaesitys:    Talousarviokannanotto   tiedoksi   nuorisovaltuustolle.  
 
Päätös:    Tuotiin   kannanotto   tiedoksi   nuorisovaltuustolle.   Lisäksi   kuulimme  
Jukka-Pekka   Ujulan   ajatuksista   liittyen   talousarvioon,   meidän   kannanoton   pohjalta.  
 
Förslag:    Ställningstagandet   om   stadens   ekonomi   för   kännedom   till  
ungdomsfullmäktige.   
 
Beslut:    Ställningstagandet   antecknades   för   kännedom,   Jukka-Pekka   Ujula   delade  
sina   tankar   med   oss   angående   ställningstagandet   och   stadens   ekonomi.  
 
 
9§   Unelmien   kotikaupunki   -kysely  
 
Pohjaesitys:    Kerätään   vastauksia   kyselyyn.  
 
Päätös:    Vastasimme   nuorisovaltuustolle   lähetettyihin   kysymyksiin.  
  



Förslag:    Vi   svarar   på   frågorna   i   enkäten.   
 
Beslut:    Vi   svarade   på   frågorna   i   enkäten.  
 
 
 
 
10§   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:  
 

- Sivistyslautakunta,   Sofia   Lehtola:  
 

- Maakunnallinen   nuorisovaltuusto,    
 

- Liikenneturvallisuustyöryhmä,   
 

- Lasten   ja   nuorten   osallisuus   ja   vaikuttaminen   -työryhmä,   Fanny   von  
Schantz:  

-  
- Ruotsinkielinen   koulutusjaosto,   Roni   Holmberg:     7.4   Kokous   käsitteli  

koulujen   tuntiresursseja   tulevalle   lukukaudelle,   koronan   vaikutuksia   kouluille  
sekä   Borgå   Gymnasiumin   stipendirahastojen   tuotot   ja   jaot  
 
28.4   Kokous   käsitteli   koronaviruksen   vaikutuksia   koulutuspuolella,   2020  
budjettia   ja   kaupungin   taloustilannetta.  
 
11.5   Kaupungin   säästöohjelma   käsittelyssä,   jaosto   ehdottaa   itäiselle   alueelle  
sivistyskeskusta.  
 

- Sosiaali-   ja   terveyslautakunta,   Ronja   Flykt:    kokouksessa   käytiin   läpi  
taloustilanne   maaliskuu   2020,   työllisyyspalveluiden   tilannekatsaus   ja  
työllisyystilastoja   vuodelta   2019,   sosiaalipalvelujen   valvonta   2019,   paras  
arkenakin-ikääntyneiden   hyvinvointisuunnitelma   2020-2023   ja   lopulta   vielä  
koronavirusepidemian   aiheuttamat   taloudelliset   ja   toiminnalliset   vaikutukset  
kaupungin   palveluihin   sekä   niiden   johdosta   tehtävät   toimenpiteet.  
 

- Kaupunkikehityslautakunta,   
 



- Rakennus-   ja   ympäristölautakunta,   Aino   Mörsky   (huhtikuu):    käsiteltiin  
länsirantaan   tulevia   kahta   kerrostaloa.   Toiseen   taloista   tulee   taideteos   joka   on  
katukuvaankin   näkyvä,   askola   porvoo   110kV   voimajohtoa   ja   hakemusta  
kilpilahden   lähelle   tulevasta   alueesta   jonne   tulee   eräänlainen   teollisuusalue.   
 

- Rakennus-   ja   ympäristölautakunta,   Aino   Mörsky   (toukokuu):  
 

- Kaupunginvaltuusto,   
 

- Ravitsemustyöryhmä,   Mia   Kukkonen:    Koululounasjakelu   on   sujunut  
ennakko-oletuksia   paremmin.   Tarvitaan   henkilökuntaa   vastaamaan   perheiden  
kysymyksiin   tilauksista   ja   noutamisesta.   Ruokapalvelun   kapasiteetti   on   tiukilla  
suuren   kysynnän   vuoksi.   Tulevat   säästövelvoitteet   vaikuttavat   mahdollisesti  
ruokalistoihin,   esimerkiksi   voidaan   lopettaa   pehmeän   leivän   tarjoilu   ja  
ainoastaan   tarjota   näkkileipää,   ja   tarjota   hedelmiä   leikkaamattomina.  

 
- Hyvinvointityöryhmä,    käsiteltiin   ja   pohdittiin   etäkoulun   vaikutuksia   nuoriin   ja  

lapsiin.   Sosiaalihuollon   asiakkaille   soitetaan   kotiin   ja   kysellään   kuulumisia.  
-  

 
 
Beslut:   
 

- Finskspråkiga   utbildningssektionen,   
 

- Bildningsnämnden,   
 

- Landskapliga   ungdomsfullmäktige,  
 

- Trafiksäkerhetsarbetsgrupp,   
 

- Barn   och   ungas   delaktighet   och   påverkan   -arbetsgrupp,  
 

- Svenskspråkiga   utbildningssektionen,    7.4.   Mötet   behandlade   skolornas  
timresurser,   coronaviruset   och   Borgå   Gymnasiums   stipendier.  

 
28.4   Mötet   behandlade   coronavirusets   inverkan   på   skolor   samt   stadens  
budjet   2020.  
 
11.5   Mötet   behandlade   stadens   sparprogram,   sektionen   föreslår   ett  
bildningcentrum   i   östra   Borgå.  
 

- S ocial-   och   hälsovårdsnämnden,    Mötet   behandlade   det   ekonomiska   läget,  
arbetslöshet,   socialtjänsternas   övervakning,   välfärdsplan   för   de   äldre   samt  
coronakrisens   konsekvenser.  
 

- Stadsutvecklingsnämnden,   
 



- Byggnads-   och   miljönämnden, Mötet   behandlade   två   nya   hus   på   västra  
åstranden,   ett   av   husen   får   ett   konstverk   som   även   syns   i   gatumiljön.   Man  
behandlade   också   ellinjen   Askola-Borgå   och   det   kommande   industriområdet  
nära   Sköldvik.  
 

- Stadsfullmäktige,   
 

- Näringsarbetsgruppen,    Utdelningen   av   skolmat   har   gått   bättre   än   förväntat.  
Personal   behövs   för   att   svara   på   frågor   angående   matutdelningen.Kommande  
sparåtgärder   kan   inverka   på   matlistornas   innehåll.  

 
- Välmåendearbetsgruppen,    Mötet   behandlade   distansundervisningens  

effekter   på   barn   och   unga.  
 
 
10§   MMETA   /   Övriga   ärenden   

 
Pohjaesitys:   
 
Förslag:   

 
 
11§   Seuraavan   kokouksen   ajankohdan   päättäminen   /   Nästa   möte  
 
Pohjaesitys:    Seuraava   kokous   järjestetään   1.6.   klo   17:00.   Paikka   ilmoitetaan  
myöhemmin.  
 
Förslag:    Nästa   möte   hålls   den   1.6.    kl.   17:00.   Plats   meddelas   senare.  
 
Päätös:    Hyväksyimme   pohjaesityksen   mukaan.  
 
Beslut:    Vi   godkände   förslaget.  
 
 
12§   Kokouksen   päättäminen   /   Mötet   avslutas  
 
Kokouksen   puheenjohtaja   Juho   Heikkilä   päätti   kokouksen   ajassa   18:45.  
 
Mötets   ordförande   Juho   Heikkilä   avslutade   mötet   kl.   18:45.  
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________  
Juho   Heikkilä ,                        Emmi   Kohonen,  
kokouksen   puheenjohtaja   /  kokouksen   sihteeri   /   
mötets   ordförande  mötets   sekreterare  
 



 
 
 
 
___________________________  _________________________  
pöytäkirjantarkastaja protokolljusterare  
 
 
 
 
 
 
Porvoon   Nuorisovaltuusto   PL   23,   06101   Porvoo   puh.   040   1389440,   www.nuvaporvoo.fi  
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