
 
   
  
   

SIPOON KUNTA / SIBBO KOMMUN PÖYTÄKIRJASIVU/ PROTOKOLLSSIDA LIITE / BILAGA 

§ 29 liite 1 

   

  5.3.2020    
      

Toimielin 
Organ 
 

Nuorisovaltuusto / 
Ungdomsfullmäktige 

3/2020  21 - 32 Sivu 
Sida 
 

9-11 

  
  Kokousaika/ Sammanträdestid 18.05 – 19.47 
 Kokouspaikka/ Sammanträdesplats Nuorisotila Pleissi, Terveystie 1, 04130 Sipoon kunta 

Ungdomsutrymmet Pleissi, Hälsovägen 1, 04130 Sibbo 

 Päätöksentekijät /Beslutande       
 

 Varsinaiset jäsenet / Ordinarie ledamöter 
 

  

 

 x Granström Emil x Tuisku Camila 
 x Grönholm Lydia    x Turpeinen Timi 

 - Haikonen Ville - Tåg Anni 
 x Jonasson Fanny      
 x Laasonen Alice      
 x Laasonen Lotta   
 x Lindgren Peter   
 x Pokkinen Ahti   
 - Selänniemi Lotta   
 - Sundqvist Linda   
 - Söderqvist Erin   
     
 Muut läsnäolijat / Övriga närvarande   

     
 - Clara Lindqvist, kunnanhall.edustaja   
 - Mia Liljeberg, pöytäkirjanpitäjä   
 - Saska Sarnikorpi, erityisnuorisotyöntekijä    
 x Ronja Roms, erityisnuorisotyöntekijä   
     
     

 
 

 
 Peter Lindgren  Ronja Roms 
 Puheenjohtaja / Ordförande  Pöytäkirjanpitäjä / Protokollförare 

 
 
                                                                           
                          
                                                             
                                 Lydia Grönholm                                 Camila Tuisku 
 Pöytäkirjantarkastaja / Protokolljusterare Pöytäkirjantarkastaja / Protokolljusterare  

    
    

 
 
Protokollet framlagt till påseende, Sibbo den 
Pöytäkirja nähtävänä, Sipoossa  

 
Intygar,underskrift, tjänsteställning 
Todistaa,  allekirjoitus, virka-asema  

 
Utdragets riktighet bestyrker, Sibbo den 
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa, Sipoossa   
 tjänsteställning/virka-asema  

       
        
        



 
   
  
   

        9. 
§ 21. 
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN / 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET 
OCH BESLUTFÖRHET 

 
Puheenjohtaja Peter Lindgren avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti koolle kutsu-
tuksi ja päätösvalaiseksi. 
 
Ordförande Peter Lindgren öppnade mötet och konstaterade att det var lagligen 
sammankallat och beslutfört. 

 
§ 22. 
PÖYTÄKIRJATARKASTAJIEN VALINTA / VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

 
Päätös / Beslut 
Lydia Grönholm ja Camila Tuisku valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.  
 
Lydia Grönholm och Camila Tuisku valdes till protokolljusterare. 
 

§ 23. 
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN / GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

  
Esityslista hyväksyttiin yksimielisenä.  
 
Föredragningslistan godkändes enhälligt. 

 
§ 24. 
KUNNANVALTUUSTON, ERI VALIOKUNTIEN JA JAOSTOJEN EDUSTAJIEN 
RAPORTIT KOKOUKSISTA / ONKO JOKU ASIA KÄSITTELYSSÄ JOHON 
NUORISOVALTUUSTON TULISI OTTAA KANTAA?  / KOMMUNFULLMÄKTIGES, 
DE OLIKA UTSKOTTENS OCH SEKTIONERAS REPRESENTANTER 
RAPPORTERAR OM MÖTENA – ÄR DET NÅGOT ÄRENDE UNDER 
BEHANDLING SOM UNGDOMSFULLMÄKTIGE BORDE TA STÄLLNING TILL? 
  
Sivistysvaliokunnan suomenkielinen koulutusjaosto / Bildningsutskottets finsksprå-
kiga utbildningssektion – Timi Turpeinen 
Keskustelua oppilaiksi otto alueista. Kunnan velkaantuminen otettiin keskusteluun 
muissa asioissa. Keskustelun pääpiirteet olivat säästöissä, mistä kunta voi säästää. 
Nuorisovaltuuston näkemys kokouksessa oli että kouluruokailusta ei. 
Diskussion kring skoldistrikten. Kommunens skuldsättning uppe på diskussion, var 
kan kommunen spara. Ungdomsfullmäktiges syn under mötet var att skolmaten inte 
är rätt ställe att spara. 

 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous / Social- och hälsovårdsutskottet – Timi 
Turpeinen 
Apotti, asiakas ja tietojärjestelmään liittyminen keskustelussa. Sen riskeistä ja hyö-
dyistä. Liittyminen on kallista. Tilinpäätös myös esillä.  
Apotti systemet och dess ibruktagande diskuterades. Systemet är dyrt och syste-
met medför både risker och nytta. 
 
Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet- Ahti Pokkinen 
Esillä toiminta kertomus ja tilinpäätös. Tavoitteita on saavutettu. Uuden Porvoontien 
ja Söderkullantien liikenneympyrä suunnitteilla ja tulossa 2021. Menossa kävely ja 
pyöräilytien selvitys, tavoitteena tieliikenteen parannuksia.  



 
   
  
   

      10.  
Verksamhetsberättelsen och bokslutet presenterades. Mål har uppnåts. Den nya 
rondellen i korsningen av Borgåvägen och Söderkullavägen planeras och står klar 
2021. På gång en utredning om gång- och cykelfarled, målet är att förbättra trafik-
lederna. 
   
 

    
§ 25. 
OSAAMISTA OSALLISUUTEN PROJEKTIN AJANKOHTAISET ASIAT / KUNNANDE INOM 
DELAKTIGHET PROJEKTETS AKTUELLA ÄRENDEN 
 
  Osaamista osallisuuteen projektin päätösjuhla tulossa syksyllä 2020. 
 Projektet kommer att avslutas med en fest hösten 2020. 
 
§ 26. 
VIESTINTÄ TYÖPAJA 1.4.2020 / KOMMUNIKATIONSVERKSTAD 1.4.2020 

 
Osaamista osallisuuteen työpaja koskien Nuorisovaltuuston viestintää ennen seu-
raavaa kokousta. Kokous pidetään uudessa Kuntalassa. 
Projektet kunnande inom delaktighet erbjuder en workshop i kommunikation. Ung-
domsfullmäktige deltar i utbildningen före nästa möte klockan 17.00. 

  
   
§ 27.  
NUORISOVALTUUSTON OPINTOMATKA / UNGDOMSFULLMÄKTIGES STUDIERESA 
 
Vaihtoehdot opintomatkalle ovat Norja, Aurskog-Holand (Ahti), Ruotsi, Kumla (Peter) ja 
Strasbourg (Fanny & Erin). 
Esittelyt seuraavassa kokouksessa. 
 
Alternativen för studieresan Aurskog- Holand Norge (Ahti), Kumla – Sverige (Peter) och Stras-
bourg -Frankrike (Erin). Alternativen presenteras på nästa möte. 
            
§ 28. 
NUORISOVALTUUSTON KOULUVIERAILUT / UNGDOMSFULLMÄKTIGES SKOLBESÖK 
 
Mitään ei ole lyöty koulun kanssa lukkoon. Lotta Laasonen ja Camila Tuisku palaa asiaan en-
nen seuraavaa kokousta.  
 
Inget är fastslaget med skolan. Lotta Laasonen och Camila Tuisku återkommer angående ären-
det före nästa möte. 
 
 
§ 29. 
NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEIDEN TYÖRYHMÄN TERVEISET / 
HÄLSNINGAR FRÅN ARBETSGRUPPEN ANGÅENDE UNGDOMSFULLMÄKTIGES 
VERKSAMHETSPRINCIPER 
  
Työryhmän terveiset ensimmäisestä kokouksesta liitteenä. Keskustelua ehdotuksista. 
 
       11. 
Ehdotus ”Jos nuvanjäsenen edustaman valiokunnan tai jaoston kokous kestää yli neljä tuntia, 
kokouspalkkiota nostetaan x summalla” herätti keskustelua. Ehdotusta kritisoitiin ja toivottiin 
työryhmältä uutta ehdotusta.  



 
   
  
   

Työryhmä ottaa keskustelun kokonaisuudessaan huomioon ja jatkaa työskentelyä toimintaperi-
aatteiden kanssa.  Ehdotusta jatko työstetään ja esitellään seuraavassa kokouksessa. 
 
Arbetsgruppens hälsningar från deras första möte finns som bilaga (5.3.2020 §29). Diskussion 
kring förslagen. Förslaget att höja ersättningen då kommunfullmäktiges, utskottens eller sekt-
ionernas möten tar över fyra timmar väckte diskussion. Förslaget kritiserades och ungdomsfull-
mäktige önskar att arbetsgruppen kommer med ett nytt förslag till nästa möte. Arbetsgruppen 
tar diskussionerna i beaktande och fortsätter med arbetet kring verksamhetsprinciperna. Ett ut-
arbetat förslag presenteras på nästa möte. 
 
§ 30. 
MUUT ASIAT / ÖVRIGA ÄRENDEN 
 
Emil Granström ei ole lähdössä ulkomaille koronaviruksen takia ja haluaa täten jatkaa Sipoon 
Nuvassa. 
 
Nuorisovaltuustolla on tavoitteita, joita ei ole vielä lähdetty toteuttamaan. Nuorisovaltuuston seu-
raavassa kokouksessa käydään läpi  jo tehty toimintasuunnitelma. 
 
Ehdotus yöpyä Norrkulla landetilla 20-22.5 hylätään. Nuorisovaltuusto päättää siirtää ajankoh-
taa sopivalle viikonlopulle. Peter Lindgren tekee kyselyn. 
 
Emil Granström är inte på väg utomlands pga. Koronaviruset och vill därmed gärna fortsätta i 
ungdomsfullmäktige.  
 
Ungdomsfullmäktige har lagt upp mål i början av sin termin som ännu inte kommit igång. På 
mötet den 1.4 tas verksamhetsplanen upp och diskuteras. 
 
Förslaget att övernatta på Norrkullalandet 20–22.5 slopas och ett nytt datum bör hittas. Peter 
Lindgren skapar ett formulär för att kartlägga vilket veckoslut som skulle passa. 
    
    
§ 31. 
SEURAAVAT KOKOUKSET / FÖLJANDE MÖTEN 
 keskiviikko 1.4.2020 / Onsdag 1.4.2020 
 
  
§ 32. 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN / MÖTETS AVSLUTANDE 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.47 
Ordförande avslutade mötet klockan 19.47 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
  
   

     LIITE/BILAGA 5.3.2020 § 29 
 
 
 
Muutosehdotuksia nykyiseen toimintasääntöön:  

Nuorisovaltuuston muodostaminen / jäsenten valinta 
 

1. Nuorisovaltuuston ehdokkaiden koulukohtainen lukumäärä tulisi suhteuttaa äänioikeudel-
listen oppilaiden lukumäärään koulussa ja tarvittaessa lisätä nuorisovaltuuston jäsenten 
maksimimäärää.  
 

2. Äänestys tulisi järjestää koulun puolesta. Nuorisovaltuusto pyytää jokaista koulua järjes-
tämään oman koulun äänestystä hoitavan opettajaedustajan. Tavoitteena olisi, että jo-
kainen oppilas äänestäisi. 

 
3. Nuvan toimintakauteen voisi tulla kesken mukaan lähettämällä nuvalle hakemuksen. Ha-

kemus käsiteltäisiin vaaleilla valittujen nuvalaisten toimesta. Kesken kauden tulleiden 
osuus rajoitettaisiin kuitenkin x % osuuteen vaaleilla valittujen nuvalaisten määrään. Tar-
vittaessa hakijoista äänestettäisiin vaaleilla valittujen nuvalaisten keskuudessa. (Kumoai-
si kohdan ”Mikäli joku kesken kauden jää pois, mukaan pääse seuraavaksi eniten ääniä 
saanut nuori”) 

 
Nuorisovaltuuston toiminta: 
 
- Nuorisovaltuuston aloittaessa sen tulee laatia toimikaudelleen toimintasuunnitelma. 

Suunnitelma tulee laatia puolen vuoden sisällä ensimmäisestä kokouksesta. 
- Nuorisovaltuuston jäsen voidaan erottaa myös painavasta syystä johtuen. Jäsen voi-

daan erottaa vain 2/3 määräenemmistöllä kokouksesta. Kuitenkin erottamiseen vaadi-
taan ainakin 50 % kaikkien nuvalaisten äänistä. 

- Nuvan poliittinen sitoutumattomuus tulisi kirjata toimintasääntöön. 
- Nuvan toimikausi tulisi muuttaa 2-3 vuoden pituiseksi. 
- Jos nuvanjäsenen edustaman valiokunnan tai jaoston kokous kestää yli neljä tuntia, 

kokouspalkkiota nostetaan x summalla.  
- Nuorisovaltuuston keskuudesta valitaan pysyvä sihteeri, joka toimii kokouksissa yh-

dessä nuorisopalveluiden edustajan kanssa. 
- Nuvan tulisi perustaa järjestäytymisen jälkeen hallitus, joka huolehtii päivittäisasioiden 

hoitamisesta. Hallitus koostuisi puheenjohtajistosta ja sihteeristä. 
- Nuorisovaltuusto kokoontuu jos ¼ jäsenistöstä niin vaatii? 
- Nuvan valiokunta- ja jaostoedustajille annetaan sama pääsy kunnallisiin asiakirjoihin 

kuin kunnanvaltuuston edustajille. Samalla nuvalainen sitoutuu noudattamaan niiden 
käyttöä koskevia säädöksiä.  

 
 


