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Nuorisovaltuusto / 
Ungdomsfullmäktige 
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Sida 
 

9 - 14 

  
  Kokousaika/ Sammanträdestid 17.30 – 20.40 
 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 
 - Jonasson Fanny      
 x Laasonen Alice      
 - Laasonen Lotta   
 x Lindgren Peter   
 x Pokkinen Ahti   
 - Selänniemi Lotta   
 x Sundqvist Linda   
    x Söderqvist Erin   
     
 Muut läsnäolijat / Övriga närvarande   

     
 x Clara Lindqvist, kunnanhall.edustaja   
 - Linda Karhinen, kunnanhall.edustaja   
 x Mia Liljeberg, nuorisopalvelupäällikkö   
 x Milla-Emilia Mäkela, erityisnuorisotyöntek.   
 x Mariannen Putus klo 17.30-18.30   
 x Christina Lönnholm klo 17.30-18.30   

 
 

 
 Emil Granström Mia Liljeberg 
 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  

       
      
                               
 



                          9.
        
§ 19. 
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN/ 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET 
OCH BESLUTFÖRHET 

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

 
§ 20. 
PÖYTÄKIRJATARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE             

 
Päätös/ Beslut 

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

 
§ 21. 
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

  
Esityslistasta hyväksyttiin yksimielisenä.  
 
Föredragningslistan godkändes enhälligt. 
 
 

§ 22. 
RUOKAPALVELUPÄÄLLIKKÖ MARIANNE PUTUS KERTOO KOULURUOASTA SIPOOSSA/ 
KOSTSERVCECHEFEN MARIANNE PUTUS BERÄTTAR OM SKOLMATEN I SIBBO 
 
 Marianne Putus ja Christina Lönnholm kertoivat nuorisovaltuustolle kouluruoasta, 

ruoan valmistuksesta, hinnoista, aterioiden suosiosta, miten ateriat valitaan, palaut-
teista ym.  
Nuorisovaltuusto lupasi miettiä millä keinoin oppilailta voisi jatkossa saada rakenta-
vampaa ja asiallisempaa palautetta. 
 
Marianne Putus och Christina Lönnhom berättade åt ungdomsfullmäktige om skol-
maten, om tillredningen, priserna, måltidernas populäritet, hur måltiderna väljs, re-
spons o.dyl. 
Ungdomsfullmäktige lovade fundera på hur man i framtiden kunde få in mer kon-
struktiv och sakliga respons. 

 
§ 23. 
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 
ÄREDE UNDER BEHANDLING SOM UNGDOMSFULLMÄKTIGE BORDE TA STÄLLNING 
TILL? 

 
 
       10. 
  Sosiaali- ja terveysvaliokunta/ Social- och hälsovårdsutskottet -   
  Linda Sundqvist 



  Budjettia ja vanhustenhuoltoa käsiteltiin. 
 
  Bugdeten och äldrevården behandlades. 
 
 
 Vapaa-ajanjaosto/ Fritidssektionen – Linda Sundqvist 
    Lasten ja nuorten harrastustoimintaprojekti – Harrastamisen Suomen malli. 
  Sipoon projektin nimi on Hobari. Lisätietoja mm. Instagramissa: hobarisipoo ja  
    Sipoon kunnan kotisivuilla:  
  https://www.sipoo.fi/koulutus/harrastustoiminta-kouluissa/  
 
 Barn och ungas hobbyverksamhetsprojekt – Finlandsmodellen för hobbyverksam- 
  het. Sibbos projekt heter Hobari. Mer information på bla. Instagram: hobarisipoo  
  och på kommunens hemsidor:  
  https://www.sipoo.fi/sv/utbildning/hobbyverksamhet-i-skolorna/  
 
 
 Suomenkielinen koulutusjaosto/ Finskspråkiga utbildningssektionen – Timi  
  Turpeinen 
  Alakoulujen opetussuunnitelmien päivitys. 
  Sipoonjoen koulun uudeksi nimeksi tulee Sipoonjoen yhtenäiskoulu. 
 
    
 

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) 
     

§ 24. 

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEIDEN UUDISTAMINEN/ FÖRNYANDE AV 

UNGDOMSFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSPRINCIPER 

 

   Asia otetaan kunnanhallituksen käsittelyyn mutta hallintopäällikkö Jenni  

  Björksten halusi vielä, että nuorisovaltuusto perustelee asiaa syvemmin. 

 

  Ärendet tas till behandling i kommunstyrelsen men förvaltningschef Jenni Björksten  

  ville ännu att ungdomsfullmäktige motiverar ärendet mer ingående. 

 

 Päätös/ Beslut: 
 SIPOON NUORISOVALTUUSTON VASTAUS SIPOON HALLINTOPÄÄLLIKÖN 

ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TOIMINTAPERIAATTEIDEN PÄIVITTÄMISTÄ 
Mikäli nuori haluaa päästä nuorisovaltuustoon toimintakauden keskellä, hänen tulee lähet-
tää 
vapaamuotoinen hakemus nuorisovaltuustolle. Hakemusten käsittelyn ja kokoukseen 
tuomisen hoitaa erikseen nuorisovaltuuston vaaleilla valituista jäsenistä koostuva ydin-
ryhmä. 
Hakemus käsitellään nuorisovaltuuston kokouksessa vaaleilla valittujen nuorisovaltuutettu-
jen 
kesken. 
MUUTETTU: 
      11. 
Mikäli nuorisovaltuuston paikkamäärä ei ole täynnä ja nuori haluaa päästä 
nuorisovaltuustoon toimintakauden keskellä, hänen tulee lähettää vapaamuotoinen hake-
mus nuorisovaltuustolle. Hakemusten käsittelyn ja kokoukseen tuomisen hoitaa erikseen 
nuorisovaltuuston vaaleilla valituista jäsenistä koostuva ydinryhmä. 

https://www.sipoo.fi/koulutus/harrastustoiminta-kouluissa/
https://www.sipoo.fi/sv/utbildning/hobbyverksamhet-i-skolorna/
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


Hallintopäällikön kysymys: 
Kan vem som helst ansöka om att bli antagen till ungdomsfullmäktige? spelar inte 
valresultatet någon roll? varför vill man ha det så här? 
och vidare, om någon ber om avsked eller avskedas, kommer inte den som fått näst flest 
röster automatiskt in i stället? 
Nuorisovaltuuston vastaus: 
Sipoon nuorisovaltuustossa on lähikausina ollut pulaa valtuutettujen määrästä. Ongelma on 
ollut, että kausi on 3 vuotta pitkä ja 3 vuotta on pitkä aika sitoutua luottamustoimeen, koska 
esimerkiksi opiskelut vievät monet pois aikaisemmin. Myös kesken kauden on tullut kyse-
lyjä x nuori tulla mukaan toimintaan, tämä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista. Uusi 
muutos siis mahdollistaisi sen, että jokaisella joka haluaa tulla mukaan toimintaan olisi 
mahdollisuus päästä mukaan. 
Vaalit ovat ensisijainen tapa tulla valituksi ja ne antavat hieman erilaiset “valtuudet” kuin 
kesken kauden hakemuksella tuleminen: “Hakemusten käsittelyn ja kokoukseen tuomisen 
hoitaa erikseen nuorisovaltuuston vaaleilla valituista jäsenistä koostuva ydinryhmä. 
Hakemus käsitellään nuorisovaltuuston kokouksessa vaaleilla valittujen nuorisovaltuutettu-
jen kesken. 
Jos nuori eroaa/erotetaan kesken vaalikauden hänen tilalleen nousee toiseksi eniten ääniä 
saanut ehdokas, jos ehdokkaita siis on (edellisissä vaaleissa ei ollut). 
Ensin vaaleilla valitut (myös varasijat) sitten vasta hakemuksella, jos on tilaa. Eli ensin 
täytetään vaaleihin ehdokkaaksi asettuneet. 
Nuorisovaltuuston ehdokkaiden koulukohtainen lukumäärä suhteutetaan äänioikeudellisten 
oppilaiden lukumäärään, siten että 100 äänioikeudellista oppilasta vastaa yhtä jäsenpaik-
kaa. 
Muut 13–20-vuotiaat sipoolaiset saavat jäsenpaikkoja samalla periaatteella. Mikäli 
äänioikeudellisten oppilaiden lukumäärä on lähempänä alkavaa 100, pyöristetään saatujen 
jäsenpaikkojen määrä ylöspäin. Esimerkiksi 270 pyöristyy 300. 
Hallintopäällikön kysymys 
Antalet ledamöter är alltså inte fastslaget utan baserar sig på antalet röstberättigade? 
kommer detta i praktiken medföra betydande ändringar i fullmäktigeledamöternas antal? 
Nuorisovaltuuston vastaus: 
Nuorisovaltuuston jäsenten määrä vaihtelee äänioikeudellisten oppilaiden mukaan, jotta 
nuorisovaltuusto pysyisi Sipoon väestönkehityksessä mukana. Mitä enemmän 
äänioikeudellisia, sitä enemmän nuorisovaltuutettuja. 
Nuorisovaltuusto nimittää keskuudestaan itselleen sihteerin, joka toimii kokouksissa 
sihteerinä yhdessä nuorisopalveluiden työntekijän kanssa. 
Hallintopäällikön kommentti: 
Antagligen ok, men skulle vara bra med en motivering 
Nuorisovaltuuston vastaus: 
Nuorisopalveluiden sihteeri on hyvä siksi, että esimerkiksi sairastapauksen sattuessa ei 
sihteerinä toimiva nuorisovaltuutettu välttämättä pääse paikalle. Kyse on oppimistilan-
teesta, 
jossa nuorisovaltuuston jäsen oppii toimimaan sihteerinä. 
Nuorisovaltuusto perustaa järjestäytymisen jälkeen hallituksen, joka huolehtii 
päivittäisasioiden hoitamisesta. Hallitus koostuu puheenjohtajistosta sekä sihteeristä. 
Hallintopäällikön kommentti 
motivering 
Nuorisovaltuuston vastaus 
Nuorisovaltuustolla olisi hyvä olla hallitus, joka vastaisi päivittäisasioiden hoitamisesta, 
koska hallitus pystyy mm. valmistella kokouslistalle tulevia asioita ja näin säästää 
kokouksista aikaa ja tehdä kokouksista sujuvampia. 
Nuorisovaltuuston jaosto- ja valiokuntaedustajat pääsevät samoihin kunnallisiin asiakirjoi-
hin käsiksi, kuin jaosto- ja valiokuntajäsenet. Samalla nuorisovaltuuston edustajat sitoutu-
vat niitä koskeviin säädöksiin. 
 
  
                      12. 
Hallintopäällikön kommentti 
förstår tanken, men vet inte om det är juridiskt möjligt, ungdomsfullmäktige har troligen inte 
samma lagstadgade rätt att ta del av t.ex. hemligstämplat material 
Nuorisovaltuuston vastaus: 



Nuorisovaltuuston tulisi päästä käsiksi samoihin kokousasiakirjoihin, kuin kunnanvaltuute-
tut, 
sillä se helpottaa asioiden hahmottamista ja antaa paremman mahdollisuuden vaikuttaa 
kokouksissa asioihin. Jos muuten ei ole mahdollista, niin vähintään nuorisoa koskeviin 
asiakirjoihin tulisi saada pääsy, sillä nuorisovaltuusto edustaa kunnassa nuoria ja haluaa 
perehtyä huolellisesti päätettäviin asioihin. Huomaa myös lause lause: “ Samalla 
nuorisovaltuuston edustajat sitoutuvat niitä koskeviin säädöksiin.” Käytännössä nuvalaiset 
siis sitoutuisivat noudattamaan niitä samoja sopimuksia, kuin kunnanvaltuutetut. 
Nuorisovaltuuston perustelu miksi toimintaperiaatteita tulisi muuttaa 
Nuorisovaltuusto on kuluvan kauden aikana huomannut toimintaperiaatteissa kohtia, jotka 
eivät palvele nykyisellään nuorisovaltuustoa kovin hyvin. Nuorisovaltuustolla on ollut 
ongelmia/huolia seuraavien asioiden kanssa: jäsenmäärä, asiakirjojen saatavuus 
valiokuntien/jaostojen kokouksissa, nuorisovaltuuston kokoonpanon ikähaarukka, 
nuorisovaltuutettujen jakauma (mitkä kaikki ryhmät edustettuna, mitkä eivät). 
Toimintaperiaatteiden uudistus/päivitys toisi näihin kaikkiin ongelmiin ratkaisun ja tekisi 
Sipoon nuorisovaltuustosta entistä paremmin toimivan ja demokraattisen aatteen 

mukaisemman. 

 

 

§ 25. 

SIPOON LUKION OPETUSSUUNNITELMA, LAUSUNNON LAATIMINEN/ SIPOON LUKIOS 

LÄROPLAN, UPPGÖRANDE AV UTLÅTANDE 

 

 Päätös/ Beslut 

  Nuorisovaltuusto päätti, että puheenjohtajisto on vielä yhteydessä Sipoon lukion  

  rehtoriin ja vararehtoriin pyytääkseen heitä kertomaan opetussuunnitelmasta ja sen 

  muutoksista.  

 

 Ungdomsfullmäktige beslöt att ordförandena ännu är i kontakt med Sipoon lukios  

  rektor och vicerektor för att be dem att berätta om läroplanen och ändringarna där. 

 

 

§ 26. 

KASVOMASKIEN HANKINTA/ ANSKAFFNING AV ANSIKTSMASKER 

 

17.2.2021 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oli ollut keskustelua siitä, että nuoret käyttävät    

kasvomaskeja aivan liian harvoin liikkuessaan esim. kaupoissa kylällä.  

Linda Sundqvist ehdotti, että nuorisovaltuusto voisi tehdä jotain asialle. 

 

På social- och hälsovårdsutskottet hade det diskuterats att ungdomar använder  

alltför sällan ansiktsmasker när det rör sig tex. i affärer på byn.  

Linda Sundgvist föreslog att ungdomsfullmäktige borde göra någotsip åt saken. 

 

Päätös/ Beslut: 

   Nuorisovaltuusto (Emil Granström ja Ahti Pokkinen) selvittää mitä nuvan logolla va 

   rustetut kasvomaskit tulisivat maksamaan.  

   

       13. 

  Ungdomsfullmäktige (Emil Granström och Ahti Pokkinen) tar reda på vad an 

   siktsmasker med nuvas logo på skulle kosta. 

 

 9.3.2021 

  Päätös/ Beslut 



  Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat pyytäneet tarjouksia kasvomaskeista  

  joissa olisi nuvan logo.  

 

  Ordförande och viceordförande har bett om offerter för anskaffningen av an 

  siktsmasket försedda med ufus logo. 

 

 Asiaa selvitetään vielä lisää. Asia jätettiin pöydälle. 

 

 Ärendet reds ännu ut. Ärendet bordlades. 

 

§ 27. 

NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN VARAJÄSENEN VALINTA KUNNANVALTUUSTOON/ 

VAL AV UNGDOMSFULLMÄKTIGES REPRESENTANTS VICEREPRESENTANT TILL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 Päätös/ Beslut 

  Erin Söderqvist valittiin nuorisovaltuuston varaedustajaksi kunnanvaltuustoon. 

 

 Erin Söderqvist valdes till ungdomsfullmäktiges vicerepresentant i kommunfullmäk 

  tige. 

 

 

§ 28. 

MUUT ASIAT/ ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

 Seuraavassa kokouksessa suunnitellaan nuorisovaltuuston järjestämää  

  kuntavaalikeskustelua. 

 

  På följande möte planeras ungdomsfullmäktiges kommunalvalsdiskussion. 

 

 Jatkossa listalla on aina kohta jossa käsitellään nuorisovaltuuston jättämien  

 aloitteiden tilaa. 

 

 I fortsättningen finns det på listan en punkt där det behandlas av ungdomsfullmäk 

  tige inlämnade motioner och deras läge. 

 

Espoon nuva on kutsunut Sipoon nuvaa mukaan nuvien väliseen juoksukilpailuun  

   ”Sporttisin nuva”. 

  Puheenjohtaja Emil Granström ilmoittaa heille että Sipoon nuva ottaa haasteen   

  vastaan. 

 

Esbo ufu har bjudit in Sibbo ufu till en löpningstävling ”Sportigaste ufu” bland ung-   

  domsfullmäktigen. 

  Ordförande Emil Granström meddelar dem att Sibbo ufu tar emot utmaningen. 

                  14. 

                           
§ 29. 
SEURAAVAT KOKOUKSET / FÖLJANDE MÖTEN 
 
  Tiistaina/ Tisdagen 6.4.2021 kl 17.30 
 



       
§ 30. 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN / MÖTETS AVSLUTANDE 
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.40 
 

Ordförande avslutade mötet klockan 20.40 
 


