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19-23 

  
  Kokousaika/ Sammanträdestid 17.34 – 19:01 
 Kokouspaikka/ Sammanträdesplats Teams/ Nuorisopalveluiden toimisto, Iso Kylätie 8/ Ungdomstjänsternas kansli, 

Stora Byvägen 8, 04130 Sipoo/ Sibbo 

 Päätöksentekijät /Beslutande  
 

 Varsinaiset jäsenet / Ordinarie ledamöter 
 

  

 

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

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

     
 - Clara Lindqvist, kunnanhall.edustaja      
 - Linda Karhinen, kunnanhall.edustaja   
 x Mia Liljeberg, nuorisopalvelupäällikkö   
 - Milla-Emilia Mäkela, erityisnuorisotyöntek.   
 x Noora Huovinen, sihteeri   
     

 
 

 
  

Emil Granström 
 
Noora Huovinen 

 Puheenjohtaja / Ordförande  Pöytäkirjanpitäjä / Protokollförare 

 
 
                                                                           
                          
                                                             
                                  Ahti Pokkinen                                    Linda Sundqvist 
 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  



   
 

   
 

                           19.             
               
§ 43. 
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN/ 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET 
OCH BESLUTFÖRHET 

 
Puheenjohtaja Emil Granström avasi kokouksen klo 17:34 ja totesi sen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvalaiseksi. 
 
Ordförande Emil Granström öppnade mötet kl 17:34 och konstaterade att det var 
lagligen sammankallat och beslutfört. 
 
 

 
§ 44. 
PÖYTÄKIRJATARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE             

 
Päätös/ Beslut 

     Ahti Pokkinen ja Linda Sundqvist valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
Ahti Pokkinen och Linda Sundqvist valdes till protokolljusterare. 
 
 

 
§ 45. 
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

  
Esityslistan ”muihin asioihin” oli lisättävää Ahti Pokkisella, sekä Mia Liljebergillä.  
Esityslista hyväksyttiin yksimielisenä. 
  
 
 
Till föredragningslistan ”övriga ärenden” hade Ahti Pokkinen och Mia Liljeberg att 
tillägga. 
Föredragningslistan godkändes enhälligt. 
 
 

 
§ 46. 
KUNNANVALTUUSTON, ERI VALIOKUNTIEN JA JAOSTOJEN EDUSTAJIEN RAPORTIT 
KOKOUKSISTA. ONKO JOKU ASIA KÄSITTELYSSÄ JOHON NUORISOVALTUUSTON 
TULISI OTTAA KANTAA?  / KOMMUNFULLMÄKTIGES, DE OLIKA UTSKOTTENS OCH 
SEKTIONERNAS REPRESENTANTER RAPPORTERA OM MÖTENA – ÄR DET NÅGOT 
ÄRENDE UNDER BEHANDLING SOM UNGDOMSFULLMÄKTIGE BORDE TA STÄLLNING 
TILL? 

 
Sivistysvaliokunnan vapaa-ajanjaosto/ Bildningsutskottets fritidssektion – 
Linda Sundqvist 
 Kokouksessa käsiteltiin Sipoon ja Keravan yhteisen liikuntahallin suunnittelusta 
Keinukallioon. Hallin tilat tulisivat yhteiseen kokous-, sekä liikuntakäyttöön. 
 
På mötet behandlades Sibbos och Kervos gemensamma idrottshallplaner i Keinu-
kallio. Utrymmet skulle användas gemensamt till mötes- och idrottsverksamhet. 



   
 

   
 

      20. 
 

 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta/ Social- och hälsovårdsutskottet – Linda Sun-
dqvist 
Kokouksessa ei noussut mitään erityistä mainittavaa.  
 
På mötet behandlades inget nämnvärt. 
 
Tekninen valiokunta/ Tekniska utskottet – Ahti Pokkinen 
Ei mitään erityistä mainittavaa. 
 
Inget nämnvärt. 
 
 
Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet – Ahti Pokkinen 
Kokouksessa käsiteltiin tulevaa Söderkulla skolania. Valiokunta esitti oman lausun-
tonsa suunnitelmasta. Söderkullaan suunnitteilla ruotsinkielinen koulu, jonka arvio-
itu valmistumisvuosi 2023.  
 
På mötet behandlades den kommande Söderkulla skola. Utskottet gav sitt utlå-
tande om planerna. Till Söderkulla planeras en svenskspråkig skola som uppskatt-
tas bli klar 2023.  
 
Elinkeinojaosto ja kunnanvaltuusto/ Näringssektionen och kommunfullmäk-
tige - Peter Lindgren  
Ei erityistä mainittavaa.  
 
Inget nämnvärt. 
 
 
Kunnanvaltuuston, valiokuntien ja eri jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat ovat luetta-
vissa kunnan kotisivuilla. Dynasty tietopalvelu : Sipoon kunta (oncloudos.com) 
 
Kommunfullmäktiges, utskottens och de olika sektionernas föredragningslistor och 
protokoll kan läsas på kommunens hemsidor. Dynasty tietopalvelu : Sipoon kunta 
(oncloudos.com) 
 

   
 

 

 

  

§ 47. 

KUNNALLISVAALIPANEELIN JÄRJESTÄMINEN/ ORDNANDET AV EN PANELDISKUSSION 

INFÖR KOMMUNALVALET 

 

Vaalipaneelin työryhmä, johon kuuluu Ahti Pokkinen, Emil Granström, Anni Tåg, 

sekä Fanny Jonasson. 

Päätös:  

Vaalipaneeli järjestetään etänä Teams-kokouksena vallitsevan koronatilanteen 

vuoksi. Ahti Pokkinen on ennakkoon selvittänyt vaalipaneelin järjestämistä Teamsin 

välityksellä. Kokouksen järjestämiseen tarvitaan kunnan työntekijän tietokonetta,  

https://sipoofi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
https://sipoofi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
https://sipoofi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames


   
 

   
 

      21. 

 

jotta Teams-kokous voidaan tallentaa. Tallenne lisätään mm. kunnan Youtube ka-

navalle, josta nuoret voivat katsoa sen. Lisäksi yhteiskuntaopin opettajat voisivat 

käyttää tallennetta oppitunneillaan materiaalina. 

Ahti Pokkinen koonnut listan ehdokkaista, sekä valmistellut kutsukirjeen ehdok-

kaille. Päätetään, että vaalipaneeliin kutsutaan jokaisen puolueen nuorin ehdokas. 

Kerätään yläasteen, sekä lukion opiskelijoilta kysymyksiä panelisteille. Ahti Pokki-

nen on laatinut viestin kouluille lähetettäväksi. 

Paneeli järjestetään kaksikielisenä. Ruotsinkielisenä juontajana toimii Fanny Jonas-

son. On vielä epäselvää kuka toimii suomenkielisenä juontajana. 

Vaalipaneelin työryhmä aktivoituu selvittämään käytännön asiat paneeliin liittyen. 

 

Till arbetsgruppen för valpanelen hör Ahti Pokkinen, Emil Granström, Anni Tåg och 

Fanny Jonasson.  

Beslut: 

Valpanelen ordnas på distans som ett Teams möte pga. Koronasituationen. Ahti 

Pokkinen har på förhand tagit reda på hur den kan ordnas. För mötet behövs en 

kommunalanställds dator så att mötet kan inspelas. Inspelningen sätts ut på nätet 

bla. På kommunens Youtube kanal var ungdomar kan titta på den. Dessutom 

kunde lärarna i samhällslära använda videon som material på lektionerna.   

Ahti Pokkinen har samlat en lista på kandidater samt skrivit en inbjudan till dem. Till 

valpanelen inbjuds partiernas yngsta kandidater. 

Ungdomsfullmäktige samlar in frågor från elever i högstadiet och gymnasiet. Ahti 

Pokkinen har skrivit ett meddelande som skickas till skolorna. 

Paneldiskussionen är tvåspråkig. Fanny Jonasson fungerar som svenskspråkig pre-

sentatör. Det är ännu klart vem fungerar som finskspråkig presentatör. 

Arbetsgruppen för valpanelen aktiverar sig för att reda ut de praktiska arrangeman-

gen inför valpanelen. 

         

    

 

 

§ 48. 

EDUSTAJIEN (2 KPL) VALINTA KUUMA KUNTIEN NUORISOVALTUUSTOJEN 

YHTEISTYÖRYHMÄÄN/ VAL AV REPRESENTANTER (2 ST) TILL KUUMA KOMMUNERNAS 

UNGDOMSFULLMÄKTIGENS SAMARBETSGRUPP 

                     

Nuorisovaltuuston edellisessä kokouksessa 6.4 Kuuma kuntien edustajaksi valittu 

Emil Granström. 

Maanantaina 3.5 pidetyssä Kuuma Kuntien kokouksessa Sipoota edusti Ahti Pokki-

nen, Emil Granströmin ollessa estynyt osallistumaan.  

Päätös:                                                        

Sipoon toiseksi edustajaksi Kuuma kuntien yhteistyöryhmään valittiin Anni Tåg. 

Seuraava tapaaminen suunnitellaan pidettäväksi vuoden 2021 loppupuolella.  

 

Emil Granström valdes på ungdomsfullmäktiges förra möte 6.4 till representant i 

samarbetsgruppen för Kuuma kommernas ungdomsföullmäktigen. 

Ahti Pokkinen deltog som representant för Sibbo i Kuuma kommunernas samar-

betsgrupp eftersom Emil Granström hade förhinder. 



   
 

   
 

      22. 

 

 

Beslut: 

Anni Tåg valdes till andra representant till Kuuma kommunernas ungdomsfullmäkti-

ges samarbetsgrupp. 

Följande möte planeras att ordnas i slutet at år 2021. 

 

 

 

§ 49. 

KOULURUOKAILUN TILANNE/ SKOLMATENS SITUATION 

 

Ruokapalveluiden ruokahuoltopäällikkö Marianne Putuksen mukaan oppilaiden 

mielipiteistä kouluruoan suhteen ei ole saatu selkeää kuvaa kouluissa järjestetyiden 

kyselyiden avulla. Putus esitti, että pystyisikö nuorisovaltuusto auttamaan nuorten 

oikeiden mielipiteiden selvittämisessä kouluruoan suhteen.  

Päätös: 

Nuorisovaltuusto ryhtyy miettimään asiaa yksyn ensimmäisessä kokouksessa. 

 

Enligt kostservicechefen, Marianne Putus, har man inte fått en klar bild av elever-

nas åsikter om skolmaten genom förfrågningar som är gjorda. Putus frågade om 

ungdomsfullmäktige kunde hjälpa med att få ungdomars riktiga åsikter fram. 

Beslut:  

Ungdomsfullmäktige börjar fundera på ärendet på höstens följande möte. 

 

 

        

     

§ 50. 

MUUT ASIAT/ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt nuvan uudet toimintaperiaatteet. Muutokset tulevat 

voimaan heti. Päätetään seuraavassa nuvan kokouksessa sihteeri nuorisovaltuus-

ton jäsenistä.   

 

Kommunstyrelsen har godkänt ufus nya verksamhetsprinciper. Förändringarna trä-

der i kraft genast. På följande möte väljs en sekreterare från ungdomsfullmäktige. 

 

Nuorisopalveluiden työntekijät ehdottivat nuvalle yhteisen Teams-ryhmän perusta-

mista. Nuvan mielestä yhteiselle Teamsille ei ole tarvetta. Samalla toivottiin selke-

ämpää tapaa tämänhetkisten Teams kokouskutsujen lähettämiseen nuvan kokouk-

siin liittyen.  

 

Ungdomstjänsternas arbetare föreslog för ufu att en gemensamt Teamsgrupp 

kunde grundas. Ufu tyckte att det inte finns behov för en sådan. Samtidigt önskade 

de ett klarare sätt att skicka möteskallelserna till ufus möten per Teams. 

 

 



   
 

   
 

       23. 

 

 

Ahti Pokkinen ei voi osallistua teknisen valiokunnan kokouksiin kesä-, eikä heinä-

kuussa, koska työskentelee osaston sisällä silloin. Varaedustajana toimii Emil Gran-

ström. 

 

Ahti Pokkinen kan inte delta i tekniska utskottets möten i juni och juli eftersom han 

jobbar på avdelningen då. Som vicerepresentant fungerar Emil Granström. 

 

 

 

Moposuoran hankealoite: 

Nuorisopalvelupäällikkö Mia Liljeberg valmistelee vastausta aloitteeseen vapaa-

ajanjaostolle kesäkuun kokoukseen. 

 

Servicechefen för ungdomstjänster Mia Liljeberg framställer ett svar till motionen till 

fritidssektionens möte i juni. 

 

Ahti Pokkinen ja Emil Granström selvittäneet kasvomaskien tilannetta. Jälleenmyy-

jiltä ei olla saatu vastauksia. Emil ottanut yhteyttä uusiin jälleenmyyjiin. Ahti esitti 

yhteydenottoa S-markettiin, jos sieltä saataisiin vastausta mistä hankkivat yksittäin 

myytävät maskinsa. Päätettiin Emilin olevan yhteydessä S-ketjuun. 

 

Ahti Pokkinen och Emil Granström har utrett situationen berörande ansiktsmas-

kerna. De har fått väldigt dåligt med svar av återförsäljarna. Emil har kontaktat nya 

återförsäljare. Ahti föreslog att man borde kontakta S-market eftersom de där säljer 

masker som är enskilt packade. Emil är i kontakt med S-kedjan. 

 

 

                          
§ 51. 
SEURAAVAT KOKOUKSET / FÖLJANDE MÖTEN 
 
 

Tiistai/ Tisdagen 2.6.2021 klo/ kl. 17.30 Paikka/ Plats: Puisto Nikkilän alueella/ En 
park i Nickby 

 
§ 52. 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN / MÖTETS AVSLUTANDE 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:01 
 
Ordförande avslutade mötet klockan 19:01 

 


