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1  

Politiikka 

 

Vuoden 2011 aikana nuorisovaltuusto keskittyi erityisesti selvittämään sen 
hallinnossa ilmenneitä epäkohtia sekä otti mm. kantaa ammattikorkeakoulun 
kaksikielisyyden puolesta.  Aloitteita tehtiin 3 kpl, kannanottoja 1 kpl sekä 
henkilökohtaisia mielipidekirjoituksia 9 kpl. Lisäksi nuorisovaltuutetut osal-
listuivat aktiivisesti monien sidosryhmien tilaisuuksiin. 

 Nuorisovaltuusto päätti heti toimikautena alussa perustaa neuvottelutoimikunnan ratko-

maan sen hallinnossa ilmenneitä epäkohtia liittyen mm. kokouspalkkiojärjestelyihin sekä 

asemaan kaupungin organisaatiossa. Koettiin järkeväksi perustaa neuvottelutoimikunta, 

jotta nuorisovaltuustolle voitiin taata hyvät toimintaedellytykset ilman, että suurin osa ajasta 

menee hallinnollisten kysymysten ratkomiseen. 

Toimikunnan kooksi päätettiin 15 henkilöä sisältäen nuorisovaltuuston, nuorisopalveluiden, 

viranhaltijajohdon sekä valtuustopuolueiden edustuksen. Neuvottelutoimikunnan puheen-

johtajana toimi nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tim Karike.  

Neuvottelutoimikunta kokoontui kaksi kertaa kevään aikana, jonka työn pohjalta nuoriso-

valtuusto teki aloitteen kaupunginhallitukselle 13.6. hallintokuvioidensa uudistamiseksi. 

Aloite osoitettiin kaupunginhallitukselle pohjautuen sopimukseen nuorisovaltuuston teke-

mien aloitteiden käsittelystä, joka mahdollistaa aloitteiden käsittelyn valtuustoaloitteiden 

tapaan. 

Aloite käsiteltiinkin tästä poiketen kuntalaisaloitteena ja siihen saatiin kaupunginjohtaja 

Jukka-Pekka Ujulan konsernihallinnon puolesta allekirjoittama vastaus 22.9. Nuorisoval-

tuustoa ei oltu erikseen informoitu siitä, että aloiteoikeutta kaupunginhallitukselle ei enää 

ole. 

Kaupunginhallitus sai syksyllä käsiteltäväkseen ainoastaan aloitteessa esitetyn lisämäärä-

raha-anomuksen. Asia oli esillä kaupunginhallituksessa talousarviokäsittelyn yhteydessä 

17.10. Anomusta oli esittelemässä nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tim Karike, joka piti 

samalla tietoiskun nuorisovaltuuston toiminnasta. 

Valtuustopuolueet eivät esittäneet lisämäärärahaa nuorisovaltuuston kokouspalkkioiden 

korottamiseen omissa talousarviokirjoissaan, joten nykykäytäntöä jatketaan ja asia on tältä 

erää loppuun käsitelty. Asiaan kuitenkin palattaneen seuraavan valtuustokauden alussa, 

jolloin kokouspalkkiokokonaisuutta on tarkoitus tarkastella isompana kokonaisuutena.  

Neuvottelutoimikunta päätettiin purkaa nuorisovaltuuston kokouksessa 13.12. koska sen 

jatkamiselle ei enää nähty edellytyksiä. 
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 Nuorisovaltuusto kehotti 10.2 Sivistystoimea ja koulujen rehtoreita käsittelemään ja vas-

taamaan heille lähetettyihin aloitteisiin ja muistutti, että kaupunginhallitus on velvoittanut 

sen alaisia hallintokuntia käsittelemään ja ottamaan huomioon Aloitekanavan kautta tehdyt 

aloitteet. Sivistystoimeen ja eri koulujen rehtoreille on 20.8.2010 lähetetty kymmenkunta 

aloitetta vastattavaksi eikä osaan niistä ole vieläkään vastattu. Yksi aloitteista koski koulu-

terveydenhoitajien vastaanottotilojen puutteellista äänieritystä. 

 Nuorisovaltuusto nimesi nuorisovaltuutettu Malla Laitin edustajakseen Suomen Nuorisoval-

tuustojen liiton Edustajistoon. Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto toimii valtakunnalli-

sena nuorten kuulemisvälineenä, joka voi antaa lausuntoja tai tehdä kannanottoja nuoria 

laajasti koskettavista asioista. Malla Laiti osallistui Edustajiston Mikkelissä 5-6.3 järjestet-

tyyn tapaamiseen sekä verkossa pidettyihin kokouksiin viikoilla 18 ja 32.  

 Nuorisovaltuusto päätti 27.4 pidetyssä kokouksessaan ottaa kantaa HAAGA-HELIA am-

mattikorkeakoulun ruotsinkielisen toiminnan jatkumiseen Itä-Uudellamaalla. Nuorisoval-

tuusto teki asiasta kannanoton, jossa se katsoo, että HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun 

Porvoon yksikön ruotsinkielisen opetuksen jatkuminen on turvattava ja yhtyy kaupunginhal-

lituksen aiemmin lausumaan. Kannanotto osoitettiin ammattikorkeakoululle itselleen sekä 

tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriöön. 

 Nuorisovaltuusto alkoi hyödyntää Sanomalehti Uusimaan tarjoamaa mahdollisuutta kirjoit-

taa lehden nettisivuilta löytyvään Kumppanit –osioon. Sivuilla julkaistiin vuoden aikana yh-

teensä 8 kpl nuorisovaltuutettujen kirjoittamia mielipidekirjoituksia. Osa mielipidekirjoituk-

sista julkaistiin myös painetussa lehdessä. Mielipidekirjoitusten aiheet vaihtelivat kouluruo-

an kehittämisestä koulukyytirajoihin.  

 Nuorisovaltuusto järjesti vuoden aikana kaksi tapaamista valtuustokummien kanssa. Ta-

paamiset ajoittuivat kevääseen ja syksyyn. Kevään tapaamisessa käsiteltiin nuorten mie-

lenterveyspalveluita ja elinkaarirakentamista. Syksyn tapaamisessa puolestaan puhuttivat 

nuorten liikuntamahdollisuudet, kaupungin liikuntatilat sekä tulevat kunnallisvaalit.  

 Nuorisovaltuusto osallistui Jokirannan kaavan uudistamistyöhön tapaamalla ja suorittamal-

la ajatustenvaihtoa kaupunkisuunnittelun kaavoittajan Anne Rihtniemi-Rauhin kanssa.  

Nuorisovaltuuston hallitus osallistui myös alueen tulevaisuudesta järjestettyyn kyselyyn. 

Kyselyn tuloksia käytiin läpi marraskuun kokouksessa kaavoittajan johdolla. 

 Nuorisovaltuutettu Malla Laiti osallistui Suomen Nuorisovaltuustojen liiton - Nuva ry:n Uu-

denmaan piirin järjestämään Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehitysohjelman arviointitilaisuu-

teen Espoossa. 

 Keskustanuoret lähestyivät Uudenmaan nuorisovaltuustojen puheenjohtajia kutsulla saa-

pua Eduskuntaan 18.10. tapaamaan Keskustan varapuheenjohtajaa, kansanedustaja An-

nika Saarikkoa. Tilaisuudessa oli läsnä Porvoon (Tim Karike), Sipoon (Maija Kuntsi), Lovii-

san (Johanna Holvikallio) sekä Espoon (Micke Lindholm) nuorisovaltuustojen puheenjohta-

jat. Tilaisuuden teemoina olivat mm. nuorisovaltuustojen asema kunnissa sekä miten vel-

voitetta nuorten kuulemisesta toteutetaan eri puolilla Uusimaata. Mainittakoon, että Es-

poossa nuorisovaltuustolla on huomattavasti itsenäisempi asema muihin kuntiin verrattuna. 

Yhteisenä toiveena oli nuorisovaltuustojen kirjaaminen kuntalakiin kunnille vapaaehtoisena 

toimielimenä, jolloin se voitaisiin rinnastaa vammais- ja vanhuusneuvostoihin.  

 Keskustelujen pohjalta Saarikko jätti kirjallisen kysymyksen Eduskunnan puhemiehelle, jo-

hon Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki myöhemmin antoi vastauksensa. 
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 Nuorisovaltuutetut Malla Laiti ja Maria Tamminen edustivat nuorisovaltuustoa Suomen 

Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry:n Huipputapaamisessa Pieksämäellä 28-30.10. Huip-

putapaamisessa valittiin mm. ensi vuoden toimihenkilöt sekä hyväksyttiin liitolle viisivuotis-

strategia. 

 Nuorisovaltuusto teki 13.12 yhdessä muiden kaupungin neuvostojen (vanhus- ja vammais-

neuvoston) sekä Porvoon vanhempainyhdistykset ry:n kanssa yhteisen aloitteen, jossa toi-

votaan neuvostojen kielenkääntöpalveluiden käyttöoikeuden palauttamista. Aloite tehtiin, 

jotta neuvostojen toiminnan kannalta tärkeät asiakirjat kuten esityslistat ja pöytäkirjat voi-

daan entiseen tapaan kääntää kaupungin toimesta ruotsinkielelle. Nykytilanteessa noin 

kolmasosa kuntalaisista ei saa tietoa neuvostojen toiminnasta omalla äidinkielellään. Aloite 

osoitettiin kaupunginhallitukselle. Aloitteeseen ei vielä ole saatu vastausta. 

 Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 13.12. tehdä aloitteen pinaattilettujen palauttami-

seksi koulujen ruokalistalle. Aloitteessaan nuorisovaltuusto toteaa, että pinaattilettujen 

poistaminen ruokalistalta ruokakyselyn suosituimpana ruokalajina välitti nuorille vääränlai-

sen signaalin heidän vaikuttamismahdollisuuksistaan. Aloite osoitettiin Liikelaitos Porvoon 

Tilapalveluille. Aloitteeseen ei vielä ole saatu vastausta. 

 Nuorisovaltuutetut Niko Lapp ja Rasmus Mård ovat osallistuneet kaupungin asettaman 

nuoret- ja vaalit työryhmän työhön. 

 Nuorisovaltuutetut Linda Serell ja Marco Monthan ovat osallistuneet kaupungin asettaman 

energiatehokasta asuinaluetta Skaftkärriä suunnittelevan työryhmän työhön. 

 Nuorivaltuuston nimeämät lautakuntaedustajat ovat osallistuneet lautakuntien kokouksiin. 

 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tim Karike on edustanut nuorisovaltuustoa mm. seuraa-

vissa tilaisuuksissa: Runebergin kirjallisuuspalkinnon jakotilaisuus 8.2, Porvoon Yrittäjien 

aamukahvitilaisuus, kaupunkilehti Vartin jouluaamupala 15.12.  
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2  

Koulutus 

 

Koulutuspuolella panostettiin erityisesti uuden nuorisovaltuuston perehdyt-
tämiseen valtuustotyöhön. 

 Vastavalitulle nuorisovaltuustolle järjestettiin perehdytyspäivä tammikuun lopussa. Nuori-

sotila Zentrassa pidetyssä perehdytyksessä uusia valtuutettuja evästettiin valtuustotyöhön 

sekä suunniteltiin tulevan kaksivuotiskauden toimintaa. Perehdytyksen vetivät edellisen 

kauden puheenjohtaja Johanna Mantere yhdessä varapuheenjohtaja Kasperi Laineen 

kanssa. Päivään kuului myös vapaamuotoista yhdessä oloa ja jokaisesta nuorisovaltuute-

tusta otettiin henkilökuva nettisivuille.  

 Nuorisovaltuuston uusille lautakuntaedustajille järjestettiin perehdytys lautakuntatyöskente-

lyyn. Perehdytyksen veti puheenjohtaja Tim Karike, joka on itse istunut useammassa lau-

takunnassa. Perehdytys järjestettiin arki-iltana nuorisotila Zentrassa. Perehdytyksen pää-

kohdista laadittiin muistio, joka jaettiin kaikille nuorisovaltuutetuille. 

 Nuorisovaltuutetut Harri Nurmi, Karoliina Kutvonen ja Olivia Miettinen osallistuivat Suomen 

Nuorisovaltuustojen liiton – Nuva ry:n Salossa järjestämille Aktiivipäiville 8-10.4. 

 Nuorisovaltuutettu Malla Laiti valittiin Suomen Nuorisovaltuuston liiton – Nuva ry:n järjes-

tämään Vaikuttamisen Akatemia –koulutukseen, joka järjestettiin Lappeenrannassa 3-7.8. 

 Nuorisovaltuusto tilasi paikalliskoulutuksen Suomen Nuorisovaltuustojen liitolta – Nuva 

ry:ltä. Koulutus järjestettiin joulukuussa osana virkistyspäivän ohjelmaa. Kouluttajana toimi 

liiton ensi vuoden puheenjohtaja Senni Raunio Seinäjoelta. Koulutuksen teemoina olivat 

erilaiset vaikuttamiskeinot, hyvän ryhmähengen tärkeys sekä kokouskäytännöt.  
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3  

Viestintä 

 

Nuorisovaltuusto näkyi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa sekä kehitteli uusia 
markkinointikeinoja. 

 Nuorisovaltuusto päätti 15.2. poistaa käytöstä kaupungin tarjoaman sähköpostitilin nuori-

sovaltuusto@porvoo.fi. Osoite jäi tarpeettomaksi nuorisovaltuuston otettua käyttöön uudet 

internetsivunsa ja keskitettyään sähköpostiliikenteensä henkilökohtaisiin nuvaporvoo.fi –

osoitteisiin. 

 Nuorisovaltuuston viestintä oli pääosin suomenkielistä sillä neuvostoilta vietiin keväällä kie-

lenkääntöpalveluiden käyttöoikeus. Tämän vuoksi esityslistoja ja pöytäkirjoja ei käännetty 

entiseen tapaan. Facebook-statuksia ja lyhyempiä tekstejä pyrittiin kuitenkin mahdollisuuk-

sien mukaan kääntämään itse.  

 Nuorisovaltuusto hyödynsi aktiivisesti sosiaalista mediaa viestinnässään. Facebook-

yhteisöön linkitettiin ajankohtaista tietoa mm. Eduskuntavaaleista, nuorisovaltuuston järjes-

tämistä tapahtumista sekä kaupungin tiedotteista. Nuorisovaltuustolla oli vuoden loppuun 

mennessä 250 fania Facebookissa. Vuoden aikana taltioituja YouTube-klippejä katsottiin 

puolestaan yhteensä 2105 kertaa. 

 Nuorisovaltuusto tilasi keväällä 500 kustomoitua mainoskondomia, joita jaettiin nuorille eri 

tapahtumissa nuorisovaltuuston pisteellä. 

 Nuorisovaltuusto päätti loppuvuodesta uusia verkkosivujaan (nuvaporvoo.fi). Uudistuksen 

myötä sisällönhallintaohjelmisto vaihdettiin Website Bakerista muunneltavampaan Wordp-

ress –julkaisujärjestelmään ja sivujen perusrakenteet korjattiin vastaamaan nykystandarde-

ja. Sivustosta tehtiin käyttäjäystävällisempi lisäämällä sivuille uutisarkisto sekä vaihtamalla 

fonttia. Myös eri palveluissa olleet ominaisuudet koottiin yksille sivuille. 

Muutoksissa otettiin huomioon julkishallinnon verkkopalveluille annetut suositukset sekä 

Porvoon kaupungin viestintäohjelma. Muutoksista vastasi helsinkiläinen mainostoimisto 

eTurismi.fi Helsinki Oy, jolta muutokset tilattiin ostopalveluna.  

Uudistetuilla sivuilla alettiin julkaista päätöstiedotteita lautakuntien tapaan, joihin koottiin 

kokousten keskeisimmät päätökset. Päätöstiedotteista tiedotettiin keskeisimpiä paikallis-

medioita ja ne saivat hyvin palstatilaa. 

 Nuorisovaltuuston internetsivuilla vierailtiin vuoden aikana yhteensä 1535 kertaa (yksilöidyt 

käyttäjät, Google Analytics) 24 eri maasta ja Suomessa 57 eri kaupungista. 

 Nuorisovaltuusto tilasi jäsenilleen 20 nuvahupparia. Huppareissa hyödynnettiin uudempaa 

visuaalista ilmettä ja värimaailmaa. Hupparit olivat osittain omakustanteiset nuorisovaltuus-



8 

ton osallistuessa yksittäisen hupparin kustannuksiin kolmanneksen osuudella. Hupparit 

ovat osa nuorisovaltuuston markkinointia.  
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4  

Tapahtumat 

 

Nuorisovaltuusto järjesti vuoden mittaan eri- ikäisiin nuoriin vetoavaa oh-
jelmaa nuorten vaalipaneelista hulvattomaan Stand-up –iltaan.   

 Nuorisovaltuusto järjesti Eduskuntavaalien alla nuorten vaalipaneelin Linnankosken lukios-

sa 20.4. Vaalipaneeli oli osa Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n koordinoimaa ”Nuori-

sovaalit 2011” kampanjaa, jonka tarkoituksena on kasvattaa nuorten äänestysaktiivisuutta. 

Vaalipaneelin osallistuivat: Kaisa Leka (vihr.), Elias Erämäja (kok), Silja Bórgarsdottir-

Sandelin (r.), Jussi Saramo (vas.) ja Outi Lankia (kesk.). 

Vaalipaneelin kuumiksi perunoiksi nousivat mm. Heli-rata, sukupuolineutraali avioliitto, se-

kä ydinvoiman lisärakentaminen. Nuoret olivat etukäteen saaneet ehdottaa kysymyksiä 

paneeliin. 

Nuorisovaltuustolla oli tapahtumassa oma infopiste. Vetonaulana toimi arvonta, jonka pää-

palkintona oli vuokrattu ulkoporeallas viikoksi käyttöön. Alun perin oli tarkoitus järjestää 

puoluetori vaalipaneelin yhteydessä, mutta sille ei saatu koululta lupaa. 

 Nuorisovaltuusto osallistui 14.5. Kokonniemessä järjestettyyn All Five In Tournament –

tapahtumaan. Nuorisovaltuutetuista muodostettu lentopallojoukkue haastoi urheilullisilla 

rasteilla kiertäneet tapahtumavieraat. Tapahtuman järjesti nuorisopalveluiden koordinoima 

Happening Group –toimintaryhmä. 

 Nuorisovaltuusto osallistui omalla aktiviteetilla nuorisopalveluiden järjestämään Kertsi Ihan 

Pihalla –tapahtumaan. Nuorisovaltuusto pystytti kaupunginpuistoon Bungee run -

esteradan, jota nuoret pääsivät kokeilemaan ilmaiseksi päivän ajan. Uskaliaat nuoret pal-

kittiin nuorisovaltuuston mainoskondomeilla.  

 Jo perinteeksi muodostunutta Porvoon elävä keskusta ry:n järjestämää Back To School –

toritapahtumaa ei tänä vuonna järjestetty huonon taloustilanteen vuoksi.  

 Nuorisovaltuusto osallistui 16.11 järjestettyyn Nuoret- ja päättäjät keskustelutilaisuuspäi-

vään. Tilaisuuden tavoitteena oli kuulla nuorten mielipiteitä kunnallisista palveluista heidän 

omaan elinympäristöönsä liittyen. Nuoret työstivät teemoja pienryhmissä, joista laadittiin 

yhteinen mielipide, josta sitten keskusteltiin yhdessä päättäjien kanssa. Tapaamisessa 

keskusteltiin mm. pinaattilettujen poistamisesta kouluruokailusta, epäsiisteistä liikuntatilois-

ta sekä valaisemattomista tieosuuksista. Kaikki valtuustopuolueet olivat edustettuina päi-

vän paneelissa ja paikalla oli laaja edustus virkamiesportaasta.  

 Porvoon kymmenennet bändimestaruuskisat ratkaistiin lauantaina 26.11. Juhlavuoden 

bändimestaruuskisoihin osallistui kymmenen bändiä. Kisaan sai osallistua yhtyeet, joiden 

jäsenet ovat alle 29-vuotiaita ja yhtyeellä ei ole levytys/artistisopimusta. Voittajaksi selviytyi 



10 

The Onetimer. Väliajalla esiintyi ”Yksi Päivä Lisää” musikaalin nuoret. Nuorisovaltuustolla 

oli tapahtumassa oma piste, jossa pystyi kuvauttamaan itsensä ”bileseinän” edessä sekä 

osallistumaan yleisönsuosikin äänestykseen.  

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Porvoon Osuuspankin, Itä-Uudenmaan Osuuspankin, 

Kuninkaantien kuljetuksen, Los Torpedos –rockyhdistyksen sekä Nyke ry:n kanssa.  

 Nuorisovaltuusto järjesti joulun alla päihteettömän Stand-up –illan Porvoon Amarillossa 

20.12. Tapahtumassa esiintyi vuoden tulokkaanakin palkittu koomikko Riku Sottinen sekä 

koomikko Jussi Simola. Väliajalla esiintyi Bändimestaruuskisoissakin yleisöä ihastuttanut 

rap-duo Jubeling & Yung Star ft. DJ Toffe. Nuorisovaltuusto tarjosi 200 ensimmäiselle vie-

raalle glögiä. Tapahtuma oli K15 ja liput maksoivat 5€ ovelta.  

Nuorisovaltuustolla oli tapahtumassa oma piste, jossa pystyi osallistumaan ”Yksi Päivä Li-

sää” –musikaalilippujen sekä OnePiece –oloasun arvontaan. 

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag:in kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11 

5  

Kansainvälisyys 

 

Nuorisovaltuusto oli edustettuna ystävyyskuntapäivillä Virossa ja Islannissa 
sekä isännöi kansainvälistä konferenssia.  

 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tim Karike edusti nuorisovaltuustoa Islannin Dalvikissa 

28.6.-3.7.2011 pidetyillä pohjoismaisilla ystävyyskuntapäivillä sekä ystävyyskuntatapaami-

sen yhteydessä järjestetyillä nuorisopäivillä.  

Nuorisopäivien ohjelma oli jaettu eri teemapäiviin, joissa käsiteltiin mm. energiantuotantoa 

katselmuksella lämmön talteenottopisteelle, ennakkoluuloja eri kansalaisuuksia kohtaan 

sekä eroja eri maiden nuorisovaltuustojen toiminnassa. Matkan aikana tutustuttiin myös Is-

lannin uniikkiin luontoon mm. osallistumalla valassafarille. Viralliseen ohjelmaan kuului 

muodollisempia kokouksia, joissa Karike mm. esitteli muiden kaupunkien edustajille kau-

pungin päätöksentekokulttuuria.  

Matkalle osallistuivat Karikkeen lisäksi kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, kehittämis-

päällikkö Martin Söderlund sekä kaupunginhallituksen jäsenet Christel Raunio (r.) ja Mari-

anne Korpi (sd.).  

Matkasta tehtiin matkaraportti, joka luovutettiin kaupunginjohtajalle. 

 Nuorisovaltuutettu Malla Laiti edusti nuorisovaltuustoa Viron Viljandissa pidetyillä Hansa-

päivillä. 

 Eurooppanuoret ry järjesti yhteistyössä JEF Europen kanssa kansainvälisen seminaarin 

nimeltään "Fixing a hole – closing the gaps in democracy!” Helsingissä 22-28. lokakuuta.  

Maanantaina 24.10. seminaarivieraat tekivät päiväretken Porvooseen, jota Porvoon nuori-

sovaltuusto isännöi. Päivään osallistui 30 nuorta vaikuttajaa ympäri Eurooppaa, kaukai-

simmat Azerbaijanista ja Armeniasta. 

Päivä alkoi alustuksilla kaupungintalolla kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista (Janette 

Englund), nuorten äänestysinnokkuuden kohottamistyöstä (koulutusjohtaja Rikard Lind-

ström) sekä nuorisovaltuustosta (puheenjohtaja Tim Karike). Kaupungin tervehdyksen tilai-

suuteen toi kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Janette Englund (r.). 

Iltapäivällä seminaarivieraat jalkautuivat kaupungille ja tutustuivat mm. Taidetehtaan ra-

kennustyömaalle, Borgå Gymnasiumiin, Porvoon Campukseen sekä Vanhaan kaupunkiin. 

Päivän päätteeksi seminaarivieraille esiteltiin Aloitekanavan käyttöä. 

 



12 

6  

Yhteiskuntavastuu 

 

Nuorisovaltuuston tavoitteet näkyivät konkreettisina tekoina toiminnassa ja 
nuorisovaltuutetut kantoivat sosiaalista vastuuta. 

 

 Nuorisovaltuusto päätti toimikautensa alussa lopettaa paperisten esityslistojen lähettämi-

sen ja siirtyi sähköiseen lähetystapaan ympäristö- ja kustannussyihin vedoten. Paperiset 

listat monistettiin paikan päällä kokouksiin osallistuneille. Tällä pienellä teolla säästyi vuosi-

tasolla n. 350 kpl postitettua monistetta.  

 Nuorisovaltuusto osallistui 2.-9.lokakuuta vietettyyn valtakunnalliseen vanhustenviikkoon 

Porvoossa. Viikon teemana oli Vapaehtoisuus voimana. Nuorisovaltuutettu Niko Lapp 

juonsi viikon avanneen toritapahtuman ja viikon mittaan vapaaehtoiset nuorisovaltuutetut 

vierailivat kaupungin vanhainkodeissa ja kävivät ulkoilemassa yhdessä vanhusten kanssa. 

 Vapaaehtoiset nuorisovaltuutetut sekä pari valtuustokummia vieraili Palomäen palvelukes-

kuksessa 18.12. jakaen vanhuksille joulumieltä. Vierailun aluksi laulettiin pari joululaulua ja 

loppuaika kuluikin lapsuuden muistoista rupatellessa. 

 

 

 

 

 

 

 



13 

7  

Allekirjoitukset 

 

Nuorisovaltuuston vuoden 2011 hallitus on tänään antanut nuorisovaltuustolle tämän toimintaker-

tomuksen vuodesta 2011. 

 

Porvoossa 12.1.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


