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Nuorisovaltuuston esityslista / Ungdomsfullmäktiges föredragningslista 
Aika / Tid       1.6.2020 klo 17:00 

Paikka / Plats    Kokonniemi / Kokon  
 

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§ Vaalit / Val 
8§ Porvoon päivät / Borgå dagarna 
9§ Säännöt / Regler 
10§ Jump in 
11§ Pride 
12§ Aktiivipäivät / Aktivdagarna 
13§ Auton vapaapäivä / Bilfira dagen 
14§ Nuorisovaltuutetun erottaminen / Avsked av ungdomsfullmäktigeledamot 
15§ Nuorisovaltuutetun erottaminen / Avsked av ungdomsfullmäktigeledamot 
16§ Pizzailta Ujulan ja Nylanderin kanssa / Pizzakväll med Ujula och Nylander 
17§ Syksyn kokoukset / Höstens möter 
18§ Lautakunta- ja työhryhmäkuulumiset / Det senaste från nämnderna och 
arbetsgrupperna  
19§  MMETA / Övriga ärenden  
20§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte 
21§ Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas 

 
 
Paikalla / Närvarande: 
Bah Sompo x 
Blomander Nicolina x  
Fiskari John x 
Flykt Ronja x 
Granqvist Tindra x  
Halttunen Olivia x 
Heikkilä Juho x 



Holmberg Roni x 
Kapanen Alex x 
Karilahti Miko x 
Kohonen Emmi 
Korhonen Timo x 
Kukkonen Mia  
Kukkonen Sonja 
Lehtola Sofia myöhemmin 
Läcktröm Frida x 
Moisio Benjamin  
Mörsky Aino x 
Rahikainen Joel x 
Reijonen Otso x 
Rönnberg Minni 
Siitonen Peik myöhemmin 
Tuominen Esteri x 
Uljas Lassi x 
Uski Roope x 
von Schantz Fanny x 
 
Muut paikallaolijat / Övriga: 
Backman Petra 
Jorkama Nina 
 
 
 
1§ Kokouksen avaus /  Mötets öppnande 
 
Kokouksen puheenjohtaja Juho Heikkilä avasi kokouksen ajassa 17:15. 
 
Mötets ordförande Juho Heikkilä öppnade mötet klockan 17:15. 
 
 
2§ Kokouksen järjestäytyminen / Mötets konstituerande 
 
Pohjaesitys: Hyväksytään Juho Heikkilä kokouksen puheenjohtajaksi, John Fiskari 
varapuheenjohtajaksi ja Otso Reijonen sihteeriksi. Ehdotetaan suomenkielisen 
pöytäkirjantarkastajaksi Esteri Tuominen ja ruotsinkielisen pöytäkirjantarkastajaksi 
Ronja Flykt. Kääntäjäksi Roni Holmberg. 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 
Esteri Tuominen till protokolljusterare för den finskspråkiga versionen och Ronja 
Flykt för den svenskspråkiga. Till översättare föreslås Roni Holmberg. Föreslås Petra 
Backman till rösträknare.  
 
Päätös: Hyväksyttiin Juho Heikkilä kokouksen puheenjohtajaksi, John Fiskari 
varapuheenjohtajaksi ja Otso Reijonen sihteeriksi. Valittiin suomenkielisen 



pöytäkirjantarkastajaksi Roni Holmberg ja ruotsinkielisen pöytäkirjantarkastajaksi 
Otso Reijonen.Kääntäjäksi Roni Holmberg. Valittiin ääntenlaskijaksi 
Nuorisopalveluiden nuorisovaltuustovastaava Petra Backman. 
 
 
Beslut: Ungdomsfullmäktige godkände Juho Heikkilä som mötets ordförande, John 
Fiskari som viceordförande och Otso Reijonen som sekreterare. Vi godkände Esteri 
Tuominen till protokolljusterare för den finskspråkiga versionen och Ronja Flykt för 
den svenskspråkiga. Roni Holmberg valdes som översättare. Vi valde Petra 
Backman till rösträknare. 
 
 
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: Nuorisovaltuusto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Nina Jorkamalle myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus. 
 
Beslut: Ungdomsfullmäktige konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat samt 
beslutsfört. Nina Jorkama beviljades närvaro- och yttranderätt. 
 
 
 
4§ Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 
 
Pohjaesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Förslag: Den utskickade föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning. 



 
Päätös: Lisätään kohta 18§ 
 
Beslut: Vi tillägger 18§  
 
 
5§ Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen / Godkännande av 
tidigare protokoll 
 
Pohjaesitys: Hyväksytään helmi-, maalis- ja toukokuun pöytäkirja. 
 
Förslag: Vi godkänner protokollet från februari, mars och maj.  
 
Päätös: Hyväksyttiin helmi-, maalis- ja toukokuun pöytäkirja. 
 
Beslut: Vi godkände protokollen från februari, mars och maj.  
 
 
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, som antecknas för kännedom.  
 
Päätös: Rahaa on mennyt 964,02€ 
 
Beslut:  
 
 
7§ Vaalit / Val 
 
Pohjaesitys: Perustetaan vaalityöryhmä. 
 
Förslag: Vi grundar en valarbetsgrupp. 
 
Päätös: Perustettiin vaalityöryhmä. 
 
Beslut:Vi grundade en valarbetsgrupp. 
 
 
 
8§ Porvoo päivät / Borgådagarna 
 
Pohjaesitys:Keskustellaan osallistumisesta. 
 



Förslag: Vi diskuterar om att delta. 
 
Päätös: Petra selvittää tilannetta. 
 
Beslut: Petra tar reda på evenemangets detaljer. 
 
 
9§ Säännöt / Regler 
 
Pohjaesitys: Siirretään elokuulle. 
 
Förslag: Flyttas till Augusti. 
 
Päätös: Siirrettiin elokuulle. 
 
Beslut: Flyttades till Augusti. 
 
 
 
10§ Jump in 
 
Pohjaesitys: Keskustellaan osallistumisesta. 
 
Förslag: Diskuteras om att delta. 
 
Päätös: Petra ilmoittaa jatkosta. 
 
Beslut: Petra tar reda på evenemangets detaljer. 
 
 
 
11§ Pride 
 
Pohjaesitys: Keskustellaan osallistumisesta. 
 
Förslag: Diskuteras om att delta. 
 
Päätös: Petra ilmoittaa jatkosta 
 
Beslut: Petra informerar senare. 
 
 
12§ Aktiivipäivät / Aktivdagarna 
 
Pohjaesitys: Keskustellaan. 
 
Förslag:Vi diskuterar. 
 



Päätös: Perustetaan työryhmä. 
 
Beslut: Vi grundade en arbetsgrupp. 
 
 
13§ Auton vapaapäivä / Bilfria dagen 
 
Pohjaesitys:Tapahtuma järjestetään 22.9.2020. Osallistumme tapahtumaan. 
Perustetaan tapahtumatyöryhmä. 
 
Förslag: Vi deltar. Vi grundar en arbetsgrupp. 
 
Päätös: Osallistutaan. Perustettiin työryhmä.  
 
Beslut: Vi deltar. Vi grundade en arbetsgrupp. 
 
 
 
14§ Nuorisovaltuutetun erottaminen / Avsked av ungdomsfullmäktigedelamot 
 
Mikäli on poissa kolme peräkkäistä kertaa nuorisovaltuuston kokouksista ja 
työryhmäkokouksista ilman pätevää syytä tai ilmoittamatta hänet voidaan erottaa 
luottamustehtävästään. 
 
Pohjaesitys: Erotetaan Joel Rahikainen. 
 
Förslag: Vi avskedar Joel Rahikainen. 
 
Päätös: Joel Rahikainen erotettiin. 
 
Beslut: Vi avskedade Joel Rahikainen 
 
 
15§ Nuorisovaltuutetun erottaminen / Avsked av ungdomsfullmäktigedelamot 
 
Mikäli on poissa kolme peräkkäistä kertaa nuorisovaltuuston kokouksista ja 
työryhmäkokouksista ilman pätevää syytä tai ilmoittamatta hänet voidaan erottaa 
luottamustehtävästään. 
 
Pohjaesitys: Erotetaan Roope Uski. 
 
Förslag: Vi avskedar Roope Uski. 
 
Päätös: Puheenjohtaja Juho Heikkilä ehdotti, ettei Roope Uskia eroteta. Alex 
Kapanen kannatti ehdotusta. 
 
Beslut: Juho Heikkilä föreslog att vi inte avskedar Roope Uski. Förslaget stöddes av 
Alex Kapanen. Vi avskedade inte Roope Uski. 



 
 
16§ Pizzailta Ujulan ja Nylanderin kanssa / Pizzakväll med Ujula och Nylander 
 
Pohjaesitys: Keskustellaan asiasta. 
 
Förslag: Vi diskuterar om saken. 
 
Päätös: Asiasta kysytään kaupunginjohtajan sihteeriltä lisätietoja. 
 
Beslut: Vi frågar Ujulas sekreterare. 
 
 
17§ Syksyn kokouksista / Höstens möter 
 
Pohjaesitys: Päätetään kokouspäivämäärät. Kutsutaan Sari Gustafsson syksyllä 
kokoukseen. 
 
Förslag: Vi besluter datumer för möten. Vi bjuder in bildningsdirektören Sari 
Gustafsson till möte på hösten. 
 
Päätös: Kokouspäivämäärät sovittiin.  
 
Beslut: 
 
 
18§ Kaupunginvaltuuston edustajavaihdos / byte av 
stadsfullmäktigerepresentant 
 
Pohjaesitys: Vaihdetaan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen paikat päittäin. 
 
Förslag: Suppleanten och medlemmen byter plats i stadsfullmäktige. 
 
Päätös: Vaihdettiin varsinaisen jäsenen ja varajäsenen paikat päittäin. Roni 
Holmberg on uusi varsinainen jäsen ja Emmi Kohonen varajäsen. 
 
Beslut: Suppleanten och medlemmen byter plats i stadsfullmäktige. 
  
 
19§ 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, 

 
- Sivistyslautakunta, 

 
- Maakunnallinen nuorisovaltuusto,   

 
- Liikenneturvallisuustyöryhmä,  

 
- Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen -työryhmä,  

 
- Ruotsinkielinen koulutusjaosto, 

 
- Sosiaali- ja terveyslautakunta,  

 
- Kaupunkikehityslautakunta,  

 
- Rakennus- ja ympäristölautakunta,  

- Kokouksessa 26.5. käsiteltiin Porvoon veden jätevesiraporttia, 
käsiteltiin pari oikaisuvaatimusta ja lisäksi käytiin läpi 
rakennuslupapäätöksiä. 

 
- 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,  
 
 
20§ MMETA / Övriga ärenden  

 
Pohjaesitys:  
 
Förslag:  

 
 
21§ Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen / Nästa möte 
 
Pohjaesitys: Ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Förslag: Meddelas senare. 
 
Päätös: Sovittiin, että kokous pidetään 18.8. klo 17 
 
Beslut: Vi kom överens att mötet hålls 18.8 klockan 17.00. 
 
 
22§ Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas 
 
Kokouksen puheenjohtaja Juho Heikkilä päätti kokouksen ajassa 17:49. 
 
Mötets ordförande Juho Heikkilä avslutade mötet kl. 17:49. 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Juho Heikkilä,                       Emmi Kohonen, 
kokouksen puheenjohtaja / kokouksen sihteeri /  
mötets ordförande  mötets sekreterare 
 
 
 
 
 
___________________________ _________________________ 



pöytäkirjantarkastaja protokolljusterare 
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