
 

 

Porvoon nuorisovaltuuston vuoden 2009 toimintakertomus 
 

 

Nuorisovaltuuston hallituksen jäsenet: 

Jenna Soikkeli, Johanna Mantere, Anna Mäkelä, Thai Quach, Elias Salonen, Kasperi 

Laine, myöhemmin hallitukseen valittiin vielä Oscar Holmström Jekka Soikkelin 

poistuttua tehtävästään 

Vuoden puheenjohtajana toimi Jenna Soikkeli, varapuheenjohtajana Johanna Mantere 

ja sihteerinä Anna Mäkelä 

Jenna Soikkelin lähdettyä opiskelemaan Intiaan, puheenjohtajana jatkoi Johanna 

Mantere ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Elias Salonen. 

Anna Mäkelä vetäydyttyä sihteerin tehtävistä sihteerinä toimi loppuvuoden Ripsa 

Heiskanen 

 

Lautakunta- ja jaostopaikat: 

Lautakunta- ja jaostopaikkojen edustajat valittiin vuodelle 2009. 

Nuorisovaltuustolaiset osallistuivat kokouksiin nuorison edustajina. 

 

Aloitteet: 

Porvoon nuorisovaltuuston psykologikäyntejä koskevaan aloitteeseen saatiin vastaus; 

nuorten mielenterveyden ongelmiin on panostettava, mutta resurssit eivät riitä uusien 

psykologien palkkaamiseen. Nuorisovaltuusto uusii aloitteen vuonna 2010. 

Osallistuttiin kannanottoon, jossa kritisoitiin kunnan säästötoimiin liittyviä opettajien 

lomautuksia. 

 

Työryhmät: 

Tapahtumatyöryhmä perustettiin suunnittelemaan järjestettäviä tapahtumia. 

Toimintasuunnitelmatyöryhmä perustettiin valmistelemaan toimintasuunnitelmaa, 

mutta lopullisen toimintasuunnitelman esiteltäväksi toi hallitus. 

Perustettiin työryhmä uuden WSOY:n nuorisotilan suunnitteluun. 

Teemapäivätyöryhmä perustettiin suunnittelemaan pienempiä tapahtumia. 

Lamashow-työryhmä perustettiin tekemään samannimistä tapahtumaa, mutta sen 

toiminta keskeytettiin osallistumissyiden vuoksi. 

 

Tapahtumat ja osallistumiset: 

Back to school -tapahtuma 

Bändimestaruuskisat 

Kertsi ihan pihalla – tapahtumaan osallistuminen 

Oppilaskuntien tapaamiset 

Harraste- ja nuorisopäivät 18.4. 

Ystävämaiden vierailu, nuorisovaltuusto osallistui viikonlopun aikana ohjelmaan 

nuorten osalta. 

Kipinä- tapahtuma 

Nuoret ja vaalit työryhmä 

Energy-tapahtuma 

RKP:n vähemmistökielten ilta 

 

Koulutukset ja NUVA ry:n tapahtumat: 

Paikallinen koulutus aloitteiden tekemisestä 17.3 Tuomas Tiihosen opastuksella 

Piirikoulutus, eli uuden Uudenmaan piirijärjestön suunnittelu, lähetettiin edustajisto 



 

 

Vallattomat nuoret – tapahtuma 

NUVA ry:n huippukokous 

Porvoon edustaja NUVA ry:n edustajistoon, edustajiston tapaaminen Tampereella ja 

kokous huipputapaamisessa 

Luento siitä, miten lama vaikuttaa nuoriin Porvoossa 

 

 

 

Nettisivut 

Uudet nettisivut ovat toiminnassa. Lisäksi jokainen valtuutettu sai oman 

sähköpostiosoitteen ja nuorisovaltuustolle perustettiin oma foorumi sisäisen 

kommunikoinnin helpottamiseksi. Nuorisovaltuustolle luotiin myös oma avoin 

Facebook-yhteisö. 

Porvooseen perustettiin aloitekanava Porvoon nuorten kunnallisen vaikuttamisen 

helpottamiseksi. 

 

Hankinnat 

Nuorisovaltuusto tilasi uudet hupparit, ne saapuvat vuoden 2010 alussa. 

Nuorisovaltuuston kondomit 

Ilmapalloja 

Nuorisovaltuuston internetsivut (tekninen toteutus, webhotellipalvelu) 

Nuorisovaltuuston omat leimasimet 

Nuorisovaltuustoon roll-upit (graafinen toteutus, painatus/telineet) 

 

Kummivaltuutetut 

Nuorisovaltuustolaiset toimivat kummivaltuutettuina Porvoon koulujen oppilaskunnan 

hallituksille, uudet kummit valittiin. 

Nuorisovaltuusto sai kummit jokaisesta valtuustoryhmästä. Kummien kanssa 

järjestettiin yhteisiä tapaamisia, lisäksi kummit kutsutiin osallistumaan kokouksiin. 

 

 

 

 

 


