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24.11.2021 pöytäkirja / 10/21

protokoll

Nuorisovaltuuston pöytäkirja / Ungdomsfullmäktiges protokoll

Aika / Tid 24.11.2021 klo / kl. 17.00
Paikka / Plats 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§ Nuorisovaltuuston virkistyspäivän laskun hyväksyminen / Godkännande att räkning
för ungdomsfullmäktiges rekreationsdag
8§ Eroanomus / Avskedsansökan
9§ Eroanomus / Avskedsansökan
10§ Varajäsenen nosto / Höjer suppleant till representant
11§ Kouluterveyskyselyn tulokset / Resultat av enkät i hälsa
12§ Nea Hjeltin puheenvuoro / Nea Hjelts anförande
13§ Huipputapaaminen -feedback
14§ Aluetapaaminen -feedback
15§ Eroanomus / Avskedsansökan
16§ Varajäsenen nosto / Höjer suppleant till representant
17§ Uusi nuvalainen / Presentation av ny medlem
18§ SDP:n kutsu / SDP inbjudan
19§ Joulukalenteri / Julkalender
20§ Mainostuotteet / Reklamprodukter
21§ Lautakunta- ja työryhmä kuulumiset / Det senaste från nämnderna och
arbetsgrupperna
22§ MMETA / Övriga ärenden

22.1 Joulukuun kokous
22.2 Tammikuun kokous
22.3 Aluevaalit / Välfärdsområdsvalet
22.4 Laurean kysely / Laurea enkät

23§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte
24§ Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande

Paikalla / På plats
Blomander Nicolina
Boman Maria
Fagerlund Mila
Fiskari John
Flykt Otto
Flykt Ronja



Halttunen Olivia
Hanska Aino-Alina
Hintikka Hilma
Hyttinen Eeva
Johansson Malena
Kaartinen Helmi
Kallio Aliisa
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
Söderström Christina
Uljas Lassi
Varpio Veera
von Schantz Fanny
Wathen Kasper

Muut paikallaolijat / Andra deltagare
Backman Petra
Hjelt Nea
Jorkama Nina
Tallsten Sara

1§ Kokouksen avaus / Mötets öppnande

Kokouksen puheenjohtaja Fanny von Schantz avasi kokouksen ajassa 17:00.

Mötets ordförande Fanny von Schantz öppnade mötet klockan 17:00.

2§ Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande

Pohjaesitys: Hyväksytään Fanny von Schantz kokouksen puheenjohtajaksi,
Ronja Flykt varapuheenjohtajaksi, Mila Fagerlund sihteeriksi ja Nicolina Blomander
kielenkääntäjäksi. Ehdotetaan suomenkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Alex Kapanen ja
ruotsinkielisen pöytäkirjantarkastajaksi Malena Johansson. Ehdotetaan ääntenlaskijaksi
Nuorisopalveluiden nuorisovaltuustovastaavaa Petra Backmania.

Förslag: Vi godkänner Fanny von Schantz till mötets ordförande, Ronja Flykt till vice
ordförande, Mila Fagerlund till sekreterare och Nicolina Blomander till översättare. Föreslår Alex



Kapanen till finskspråkiga protokolljusterare och Malena Johansson till svenskspråkiga
protokolljusterare. Föreslår Petra Backman till rösträknare.

Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.

Beslut: Godkänner 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 puhe-
ja 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: Laitetaan §15, §16, §17, §18, §19 ja §20 ja siirretään muita pykäliä eteenpäin.

Beslut: Lägger till §15, §16,§17 §18 §19 §20 och flyttar de resterande framåt.



5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen / Godkännande av tidigare
protokoll

Pohjaesitys: Hyväksytään lokakuun pöytäkirja.

Förslag: Vi godkänner protokollet från oktober

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: 5130,05€ käytetty, 9869,95€ jäljellä.

Beslut: 5130,05€ använt, 9869,95€ kvar.

7§ Nuorisovaltuuston virkistyspäivän laskun hyväksyminen / Godkännande att
räkning för ungdomsfullmäktiges rekreationsdag

Pohjaesitys: Hyväksytään Nuorisovaltuuston virkistyspäivän lasku Kokonniemestä.

Förslag: Godkänner räkningen från Kokon för ungdomsfullmäktiges rekreationsdag

Päätös: Hyväksytään pohjaesityken mukaisesti.

Beslut: Godkänner enligt förslaget.

8§ Eroanomus / Avskedsansökan

Pohjaesitys: Hyväksytään Aino-Alina Hanskan eroanomus.

Förslag: Godkänner Aino-Alina Hanskas avskedsansökan

Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.

Beslut: Godkänner enligt förslaget.



9§ Eroanomus / Avskedsansökan

Pohjaesitys: Hyväksytään Kasper Wathenin eroanomus.

Förslag: Godkänner Kasper Wathens avskedsansökan.

Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.

Beslut: Godkänner enligt förslaget

10§ Varajäsenen nosto / Höjer suppleant till representant

Pohjaesitys: Nostetaan Veera Varpio varsinaiseksi jäseneksi.

Förslag: Veera Varpio förflyttas till representerade plats.

Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.

Beslut: Godkänner enligt förslaget

11§ Kouluterveyskyselyn tulokset / Resultat av enkät i hälsa

Pohjaesitys: Keskustellaan kouluterveyskyselyn tuloksista.

Förslag: Diskuterar resultatet av enkäten.

Päätös: Sara Tallsten esitteli Nuorisovaltuustolle kouluterveyskyselyn tuloksia Porvoon alueelta.

Beslut: Sara Tallsten presenterade resultatet  “Enkäten hälsa i skolan” gällande Borgå området
för Ungdomsfullmäktige.

12§ Nea Hjeltin puheenvuoro / Nea Hjelts anförande

Pohjaesitys: Nea Hjelt kertoo nuorten vaikutusmahdollisuuksista.

Förslag: Nea Hjelt berättar om ungas möjlighet att påverka

Päätös: Nea Hjelt piti puheenvuoron liittyen muun muassa vaikuttamiseen eri kanavissa,
opiskeluun ja oman hyvinvoinnin tärkeyteen.

Beslut: Nea Hjelts prattur handlade bland annat hur man på olika sätt kan påverka samt hur
viktigt det är att studera och hur viktigt det är med den egna hälsan.

13§ Huipputapaaminen -feedback

Pohjaesitys: Tapahtumassa olleet kertovat kuulumisia.



Förslag: De som var på evenemanget kommer med feedback

Päätös: Nuva ry:n Huipputapaaminen oli mielenkiintoinen ja inspiroiva tapahtuma. Oli
mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä muut nuoret on ja mitä he pitää tärkeänä. Oikeastaan
kivempi, että oli etänä, koska kynnys osallistua tapahtumiin on silloin pienempi.

Beslut: Ufu rfs Huipputapaaminen var ett intressant och inspirerande evenemang. Det var
intressant att höra vad andra unga tycker och vad de tycker att är viktigt. Egentligen var det
roligare att det var avlägset eftersom tröskeln för att delta i evenemang då är lägre.

14§ Aluetapaaminen -feedback

Pohjaesitys: Tapahtumassa olleet kertovat kuulumisia.

Förslag: De som var på evenemanget kommer med feedback

Päätös: Ronja Flykt oli paikalla ja esitteli Nuorisovaltuustolle.

Beslut: Ronja Flykt var på plats och presenterade Ungdomsfullmäktige för de närvarande.

15§ Eroanomus / Avskedsansökan

Pohjaesitys: Hyväksytään Christina Söderströmin eroanomus.

Förslag: Godkänner Christina Söderströms avskedsansökan.

Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.

Beslut: Godkänner enligt förslaget

16§ Varajäsenen nosto / Höjer suppleant till representant

Pohjaesitys: Nostetaan Vili Sundström varsinaiseksi jäseneksi.

Förslag: Vili Sundström förflyttas till representerade plats.

Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.

Beslut: Godkänner enligt förslaget

17§ Varajäsenen esittäytyminen / Presentation av ny medlem

Pohjaesitys: Sanni Suutarinen on muuttanut Porvooseen ja hänestä tulee Nuorisovaltuuston
varajäsen.



Förslag: Sanni Suutarinen har flyttat till Borgå och blir suppleant i ungdomsfullmäktige

Päätös: Hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.

Beslut: Godkänner enligt förslaget

18§ SDP Borgå inbjudan

Pohjaesitys: SDP Porvoo on kutsunut Nuorisovaltuuston keskusteluun. Keskustellaan
osallistumisesta.

Förslag: SDP Borgå har bjudit in Ungdomsfullmäktige till diskussion. Diskuterar om vi vill delta.

Päätös: Nuorisovaltuusto päättää osallistua tapahtumaan. Tapahtumaan halukkaat osallistujat
ilmoittautuvat linkin kautta, joka lähetetään WhatsAppiin.

Beslut: Ungdomsfullmäktige beslutar om att vi deltar i evenemanget. De som vill delta meddelar
via länken som skickas ut på WhatsApp.

19§ Joulukalenteri / Julkalender

Pohjaesitys: Keskustellaan joulukalenterin budjetista.

Förslag: Diskuterar budgeten för julkalendern

Päätös: Joulukalenterin budjetti on 120€.

Beslut: Budgeten för julkalendern 120€.

20§ Mainostuotteet / Reklamprodukter

Pohjaesitys: Keskustellaan budjetista ja hyväksytään halutut tuotteet, joita saimme
tarjouksesta.

Förslag: Diskuterar budgeten och godkänner de produkter vi vill ha från den offert vi fått.

Päätös: Budjetoidaan tuotteisiin 1500€.

Beslut: Budgeterar 1500€ för produkterna.

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:

- Sosiaali- ja terveyslautakunta, Julia Salo, 4.11.2021:
- Meille esitettiin lääkehoitosuunnitelman vuoden 2021 päivitetty versio ja

maahanmuuttajien kotoutumisen ohjelma. Kävimme läpi myös viranhaltijapäätöksiä.

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan & vammaisneuvoston yhteistyötapaaminen, Julia
Salo, 9.11.2021:

- Yhteistyötapaamisessa käsiteltyjä asioita:

- Vammaisneuvoston valinta:
Toivovat erilaista valintaa. Haluaisivat neuvottelukunnan, joka olisi kaikkien alueella
toimivien vammaisneuvostojen yhteinen kokoonpano eli ns. Hallitus.
Kaupunginhallitus päättää 'säännön' miten vammaisneuvoston valinta tapahtuu, mutta
vielä ei ole tapahtunut muutosta valintaan.

- Korostivat myös että vammaisneuvosto ei ole poliittinen elin, vaan asiantuntijaelin.
Heidän tavoitteena ei ole siis antaa lausuntoja.

- Vammaisneuvosto haluaisi saada edustajansa eri lautakuntiin, jotta voisi tuoda
vammaisten asiat huomioon paremmin. (Perusteluna: koska jos lautakuntien jäsenet
(kaupungin puolesta siis) istuisi heidän (vammaisneuvoston) kokouksissaan, ei kaikki
asiat koskisi poliitikkoa, mutta jos vammaisneuvoston edustaja istuu lautakunnissa,
kaikki asiat koskevat häntä (voi ottaa huomioon asiat vammaisten näkökulmasta)).

- Ovat pyytäneet vammaisasioiden edustajille paikkaa lautakunnissa, mutta vielä eivät ole
päässeet. (Ymmärsin että virallisesti pyyntöä ei ole hylätty, mutta annettu ymmärtää ettei
onnistu)

- Haluaisivat päästä vaikuttamaan rakennuksien suunnitteluun/ylipäätään että olisi
estettömiä rakennussuunnitteluja (ottaen huomioon nuoret ja vanhukset).

- Esteettömästä puistosta tehty aloite ja se on talousarviossa. (Aloite tehty ymmärtääkseni
kuitenkin jo useampi vuosi sitten, eikä siitä ole kuulunut hetkeen.)

- Lisäksi sanoivat että olisi hienoa tehdä nuorisovaltuuston kanssa jotain yhteistyötä ja
mahdollisesti esim. tavata. Lupasin kertoa terveiset eteenpäin.

- Sivistyslautakunta,

- Suomenkielinen koulutusjaosto, Rauha Siltala, 14.10.2021:
- Puhutaan Linnajoen koulusta; yleiskatsaus ja tietoa, johtoryhmä kuntoon-liike,
- Linkoon ehdotetaan 60 minuutin tunteja, inklusiivinen opetussuunnitelma ja

kiusaamiseen puuttuminen linkossa
- Puhutaan oppilaaksiottoalueista ja päätetään vuoden 2022-23 lomapäivät

- Ruotsinkielinen koulutusjaosto,

- Kaupunkikehityslautakunta,

- Rakennus- ja ympäristölautakunta,



- Kaupunginvaltuusto, Mila Fagerlund, 27.10.2021 ja 17.11.2021:
- 27.10: Valtuustoaloitteita ja vastauksia niihin, Porvoon edustajan valinta Uudenmaan

jätelautakuntaan, sidonnaisuusilmoituksia.
- 17.11: Budjettikokous

- 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,

- Bildningsnämnden,

- Finskspråkiga utbildningssektionen,

- Svenskspråkiga utbildningssektionen,

- Stadsutvecklingsnämnden,

- Byggnads- och miljönämnden,

- Stadsfullmäktige,

- Välmåendearbetsgruppen,

- Barn och ungas delaktighet och påverkan -arbetsgrupp,

- Trafiksäkerhetsarbetsgrupp,

- Nätverk för jämlikhet mellan barn och unga,

- Näringsarbetsgruppen,

- Barnvänligkommun-arbetsgrupp,



22§ MMETA / Övriga ärenden

22.1 Joulukuun kokous / Mötet i December

Päätös: Uusi hallitus valitaan joulukuussa.

Beslut: Nya styrelsen väljs i December

22.2 Tammikuun kokous / Mötet i December

Päätös: Päätetään 24.1. alustavasti kokouspäiväksi.

Beslut: Bestämmer 24.1. som preliminärt datum.

22.3 Aluevaalit / Välfärdsområdsvalet

Päätös: Tehdään WhatsApp -ryhmä.

Beslut: En WhatsApp-grupp bildas.

22.4 Laurea kysely / Laurea enkät

Päätös: Asiasta tiedotettu.

Beslut: Har blivit informerat.

23§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte

Pohjaesitys: Seuraava kokous järjestetään 16.12.2021 klo 17, paikka Zentra.

Förslag: Följande möte ordnas 16.12.2021 k 17 på Zentra.

Päätös: Paikka ilmoitetaan myöhemmin, muutoin hyväksytään pohjaesityksen mukaisesti.

Beslut: Platsen meddelas senare för övrigt godkänner vi enligt förslaget.

24§ Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas

Kokouksen puheenjohtaja Fanny von Schantz päätti kokouksen ajassa 20:01.

Mötets ordförande Fanny von Schantz avslutade mötet kl. 20:01.



___________________________ ___________________________
Fanny von Schantz, Mila Fagerlund,
kokouksen puheenjohtaja / kokouksen sihteeri /
mötets ordförande 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


