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§ 62.
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN/ SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, KONSTATERANDE AV
SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Puheenjohtaja Emil Granström ei päässyt osallistumaan kokoukseen.
Varapuheenjohtaja Ahti Pokkinen avasi kokouksen klo 17:36 ja totesi
sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. /
Vice ordförande Ahti Pokkinen öppnade mötet klo 17:36 och
konstaterade att det var lagligt sammankallat och beslutfört.

§ 63.
PÖYTÄKIRJATARKASTAJIEN VALINTA/ VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Päätös/ Beslut

Camila Tuisku ja Linda Sundqvist valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.
Camila Tuisku och Linda Sundqvist valdes till protokolljusterare.

§ 64.
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN/ GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Ahti Pokkisella lisättävää esityslistan muihin asioihin.
Esityslista hyväksyttiin yksimielisenä.
Ahti Pokkinen hade att tillägga till övriga ärenden.
Föredragningslistan godkändes enhälligt.
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§ 65.
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?

Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet – Ahti Pokkinen
Söderkullan koulukeskuksen nimeksi valittiin Miilin alue. / Söderkulla
skolcentrums namn blev Miiliområdet.

Muilla edustajilla ei ollut erityistä kerrottavaa kokouksista. / De andra
representanterna hade inget speciellt att nämna från mötena.

Kunnanvaltuuston, valiokuntien ja eri jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat
ovat luettavissa 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)

§ 66.
NUORISOVALTUUSTON JÄTTÄMIEN ALOITTEIDEN TILAT/LÄGET MED
MOTIONER INLÄMNADE AV UNGDOMSFULLMÄKTIGE
ROSKAPANTTI, MOPOSUORA, NUORISOVALTUUSTON
TOIMINTAPERIAATTEET/ ROSKPANTEN, MOPOBANAN,
UNGDOMSFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSPRINCIPER

Roskapantin tilanne ei ole edennyt. / Roskpantens situation har inte
förändrats.

29.

Moposuoran aloite on mennyt vapaa-ajan jaostosta jatkokäsittelyyn. /
Mopobanans initiativ har framskridit från fritidssektionen till ytterligare
bearbetning.
Nuorisovaltuuston toimintaperiaatteet on hyväksytty pari kuukautta
sitten. / Ungdomsfullmäktiges handlingspriciper har godkänts några
månader sedan.
Seuraavaan kokoukseen selvitetään roskapantin ja moposuoran
hankkeiden tilanne. / Roskpantens och mopobanans sitations utreds till
nästa möte.

§ 67.
NUORISOVALTUUSTON VAALIT 2021/ UNGDOMSFULLMÄKTIGE VAL 2021

Nuorisovaltuuston vaalit järjestetään vuoden 2021 lopulla. /
Ungdomsfullmäktige val ordnas i slutet av 2021.
Markkinointi:
Kouluvierailujen yhteydessä vaalien mainostaminen, sosiaalisen median
kanavissa mainostaminen. Ideana lähettää esimerkiksi infolehtinen
koteihin, sekä kirjastojen, että koulujen ilmoitustauluille postereiden
levittäminen. /
Marknadsföring:
Valen marknadsförs vid skolbesök, samt via sociala medier. Andra idéer
var att skicka infobrev hem samt att dela ut poster i biblioteken och
skolorna.
Vaalitoimikunnan jäseniksi valitaan Ahti Pokkinen, Lydia Grönholm ja
Camila Tuisku. Vaalitoimikunnan jäsenet viestivät ja suunnittelevat
tapahtumaa Teamsin välityksellä. Toimikunta aloittaa vaalien
suunnittelun mahdollisimman pian. /
Till valnämnden valdes Ahti Pokkinen, Lydia Grönholm och Camila
Tuisku. Valnämndens medlemmar meddelar och planerar evenemanget
via Teams. Kommittén påbörjar val planeringen så snart som möjligt.
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Syyskuun kokoukseen mennessä tulisi olla selvillä, milloin vaalit
järjestetään. / Till nästa möte i september bör det vara bestämt när valen
ordnas.

§ 68.
NUORISOVALTUUSTON KOULUVIERAILUT / UNGDOMSFULLMÄKTIGES
SKOLBESÖK
Ajatuksena suunnitella nuorisovaltuustolle uusi esittelyvideo vanhan
esittelyvideon tilalle.
Ahti Pokkinen ehdotti kouluille lähetettävää Wilma-viestiä, jossa
selvitettäisiin mitä nuoret tietävät nuorisovaltuustosta. Kyselyn
perusteella voitaisiin järjestää Teams-tapahtuma/ live-tapahtuma, jossa
nuorisovaltuuston jäsenet voisivat kertoa toiminnastaan ja vastata
nuorten kysymyksiin.
Kouluvierailut suunnitellaan alkavaksi 1–2 kuukauden päästä. Vierailuille
laadittava mielenkiintoinen esitys, mikä herättää keskustelua ja
mielenkiintoa nuorisovaltuustoa kohtaan. /
Tanken är att planera en ny presentations video för ungdomsfullmäktige
som ersätter den gamla. Ahti Pokkinen föreslog att man med hjälp av
Wilma meddelande frågar vad unga vet om ungdomsfullmäktige. Utifrån
undersökningen kan man sedan ordna ett Teams evenemang/ liveevenemang, där ungdomsfullmäktiges medlemmar kan berätta om
verksamheten och svara på ungdomarnas frågor. Skolbesöken planeras
att börja om 1–2 månader. För besöken bör göras en intresseväckande
presentation som väcker diskussioner kring ungdomsfullmäktige.

Valitaan alustavasti kouluvierailuille menijät/ Preliminärt valda till
skolbesöken:
Sipoonlahden koulu / Sibbovikens skola: Alice Laasonen
Nikkilän sydän / Nickby hjärta: Ahti Pokkinen
Kungsvägens skola / Kungsvägens skola: Lydia Grönholm
Jokaiselle kouluvierailulle lähtee kaksi nuorisovaltuuston jäsentä. / Till
varje skolbesök går två medlemmar från ungdomsfullmäktige med.
Syyskuun kokoukseen mennessä tulisi olla selvillä milloin kouluvierailut
aloitetaan. / Tills mötet i september skall det vara bestämt när
skolbesöken börjar.
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§ 69.
KOULURUOKAILUN MIELIPIDEKYSELY / OPINIONSUNDERSÖKNING OM
SKOLMATEN

Ajatuksena kouluvierailujen yhteydessä järjestää kysely
kouluruokailusta. Kyselyn vastauksien pohjalta tehdään kooste ja
tarvittaessa laaditaan aloite kouluruokailun tilanteen parantamisesta,
mikäli suurin osa koululaisista kaipaa siihen muutosta. / Som tanke är att
under skolbesöken och ordna en opinionsundersökning om skolmaten.
Undersökningen svar sammanställs och baserat på dem formuleras ett
förslag om att förbättra skolmaten, ifall att största delen av eleverna
önskar en förändring.
Kokouksessa ideoituja kysymyksiä / Idéer som uppstod på mötet:
1. Kuinka monena päivänä viikossa syöt kouluruokaa? / Hur många
gånger i vecka äter du skolmat?
2. Onko mielestäsi kasvis- ja sekaruoka laadultaan samanlaisia? /
Har vegetarian- och blandmaten samma kvalitet?
3. Onko mielestäsi kouluruoan laatu huonontunut vai parantunut? /
Tycker du att skolmaten har blivit sämre eller bättre?
Ahti Pokkinen miettii lisäkysymyksiä nuorisovaltuuston seuraavaan
kokoukseen. / Ahti Pokkinen funderar ut tilläggsfrågor till det nästa
ungdomsfullmäktige möte.

§ 70.
NUORISOVALTUUSTON ESITTELYN SUUNNITTELU UUDELLE
KUNNANVALTUUSTOLLE / EN PRESENTATION OM UNGDOMSFULLMÄKTIGE
TILL DEN NYA KOMMUNFULLMÄKTIGE

Uudet kunnanvaltuutetut aloittavat syyskuussa toimintansa.
Kunnanvaltuutetuista noin puolet ovat uusia, jonka vuoksi
nuorisovaltuusto laatii esittelyn omasta toiminnastaan. Näin saadaan
nuorisovaltuuston toiminta tietoon uusille valtuustolaisille. Esittely tullaan
lähettämään sähköpostiviestillä kaikille valtuustolaisille.
Ajatuksena myös, että Emil Granström voisi kunnanvaltuuston
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kokouksessa esitellä nuorisovaltuuston toimintaa omalla
puheenvuorollaan.
Esittelyssä voitaisiin mainita muun muassa nuorisovaltuuston laatimat
aloitteet ja mihin nuorisovaltuusto pyrkii vaikuttamaan.
Ahti Pokkinen laatii esittelytekstin. /
Nya kommunfullmäktige börjar sin verksamhet i september. Hälften av
kommunfullmäktiges medlemmar är nya, därför skall
ungdomsfullmäktige presentera sin verksamhet. På det sättet blir
ungdomsfullmäktiges verksamhet synligt för kommunalfullmäktiges nya
medlemmar. Presentationen kommer att skickas per epost till alla
medlemmar.
Det planeras också att Emil Granström presenterar
ungdomsfullmäktiges verksamhet på kommunfullmäktige mötet.
I presentationen kunde man t.ex. nämna ungdomsfullmäktiges
förberedda initiativ samt vad ungdosfullmäktige strävar att påverka.
Ahti Pokkinen formulerar en presentations text.

§ 71.
MUUT ASIAT/ÖVRIGA ÄRENDEN

Ahti Pokkinen: Kunnanjohtoryhmä oli linjannut, että kirjastolla saa
oleskella tunnin kerrallaan. Tämä aiheuttaa hankaluuksia esimerkiksi
kirjoituksiin valmistautuville/muille opiskelijoille. Nuorisovaltuusto voisi
laatia pyynnön kunnanjohtoryhmälle opiskeluajan/kirjastolla oloajan
pidentämisestä. Ehdotuksena henkilömäärän rajoittaminen
aikarajoituksen sijaan
Päätös: Ahti Pokkinen lähtee kirjoittamaan pyyntöä
kunnanjohtoryhmälle. /
Kommunala ledningsgruppen har bestämt att man får vistas en timme
på biblioteket. Detta förorsakar problem för elever som förbereder sig för
student skrivningarna samt andra elever. Ungdomsfullmäktige kan
förbreda ett bud till kommunala ledningsgruppen om att förlänga vistelse
tiden på biblioteket. Som förslag att begränsa personmängden istället för
en tidsbegränsning.
Beslut: Ahti Pokkinen skriver ett bud till kommunala ledningsgruppen.
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Noora Huovinen: Nuorisovaltuuston uusien toimintaperiaatteiden myötä
nuorisovaltuustolle valittiin kesäkuun kokouksessa kaksi sihteeriä
nuorisovaltuuston jäsenistä. Sihteereinä toimii jatkossa Linda Sundqvist
ja Fanny Jonasson yhdessä nuorisopalveluiden työntekijän kanssa.
Sihteerin tehtävät tullaan käymään läpi yhdessä nuorisopalveluiden
työntekijän kanssa, ennen nuorisovaltuuston seuraavaa kokousta. /
Som följd av ungdomsfullmäktiges nya verksamhetsprinciper har det
valts två sekreterare ur medlemmarna. Som sekreterare fungerar Linda
Sundqvist och Fanny Jonasson tillsammans med en arbetare från
ungdomstjänsterna. Sekreterarnas uppgifter kommer att gås igenom
tillsammans med en arbetare från ungdomstjänsterna före
ungdomsfullmäktiges nästa möte.

§ 72.
SEURAAVAT KOKOUKSET / FÖLJANDE MÖTEN
Torstai 16.9 klo 17:30
Torsdagen 16.9 kl. 17:30

§ 73.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN / MÖTETS AVSLUTANDE
Varapuheenjohtaja Ahti Pokkinen päätti kokouksen kello 18:17.
Vice ordförande Ahti Pokkinen avslutade mötet klockan 18:17.

