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Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma vuodelle 2011 
 
 

Sisäinen toiminta 

  
 Nuorisovaltuusto pyrkii luomaan hyvän keskinäisen yhteishengen. joka kannustaa 

jäseniä jatkamaan aktiivisena toiminnassa koko kaksivuotisen toimikauden. 
Avainasemassa ovat yhteiset tapaamiset ja virkistystoiminta, jotka auttavat 
valtuutettuja hitsautumaan tiivisti yhteen heti toiminnan alkumetreillä. Nuorisovaltuusto 
pyrkii järjestämään vapaamuotoista virkistystoimintaa joka toinen kuukausi.  

 Nuorisovaltuuston hallintoa selkeytetään ja toiminnassa ilmenneitä epäkohtia ratkotaan 
yhteisvoimin politiikkojen ja virkamiesten kesken.  

 Nuorisovaltuusto panostaa kaksikielisyyteen pitämällä kokoukset molemmilla 
kotimaisilla ja kannustamalla kaksikielisiä valtuutettuja käyttämään omaa äidinkieltään.  

 Nuorisovaltuuston kokoukset lyhenevät ja kokouskäsittelystä tehdään nopeampaa 
lisäämällä esityslistoihin käsiteltävien asioiden tiivistelmät sekä päätösehdotukset. 
Pyritään siihen, että vähemmän kuin puolet kokouksista venyy yli kolmen tunnin.  

 Nuorisovaltuusto pienentää hiilijalanjälkeään siirtymällä esityslistojen postittamisesta 
sähköiseen lähetystapaan sekä painottaa ympäristöseikkoja entistä enemmän 
hankinnoissaan.  

 Nuorisovaltuusto kiinnittää erityistä huomiota talouteensa ja on perillä sen 
käyttöasteesta. Toimintasuunnitelman budjettiosassa mainituista kustannuspaikoista 
vähennetään varoja käytön mukaan, jotta pystytään hahmottamaan käytettävissä 
olevien varojen todellisen määrän.  

 Nuorisovaltuusto on innovatiivinen eikä turvaudu välttämättä tuttuun ja turvalliseen 
vaan tekee toiminnasta omannäköisensä.  

 

 
 Suhde kaupungin politiikkaan 

 

 Nuorisovaltuuston puheenjohtajan paikka kaupunginhallituksessa ei enää ole 
näennäinen, vaan osallistumisoikeus koskee kaikkia kokouksia.  

 Nuorisovaltuusto pyrkii saamaan äänioikeuden kaupunginvaltuustoon.  

 Nuorisovaltuusto saa jalansijaa politiikassa yhtenäisenä elimenä, eivät ainoastaan 
yksittäiset valtuutetut.  

 Nuorisovaltuusto pyrkii luomaan hyvät suhteet ja keskusteluyhteydet niin puolueisiin, 
kouluihin, nuoriin, demokratiakasvatuksen parissa työskenteleviin järjestöihin, 
virkamiehiin kuin myös paikallisiin toimijoihinkin (esimerkiksi yrittäjäyhteisö, porvoon 
elävä keskusta ry).  

 Nuorisovaltuusto panostaa puolueiden kummitoimintaan (kummivaltuutetut) 
järjestämällä vapaamuotoisia tapaamisia vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.  
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 Nuorisovaltuustolla pyritään saamaan edustus suurimpaan osaan kaupungin 
virkamiesvetoisiin työryhmiin.  

 Nuorisovaltuuston lautakuntaedustajien läsnäoloprosentti kokouksissa on vähintään 
40%.  

 

 

Nuorten kuuleminen 

 
 Nuorisovaltuusto jatkaa oppilaskuntien tukemista valitsemalla koulukohtaiset kummit. 

Kummit toimivat siltana oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston välillä tuoden 
ruohonjuuritasolla kouluissa esille nousseita ideoita ja kuulumisia nuorisovaltuuston 
kokouksiin.  

 Nuorisovaltuusto seuraa Aloitekanavaan kirjattuja ideoita ja nostaa sieltä aina pari 
ideaa keskusteluun jokaiseen kokoukseen. Nuorisovaltuusto myös hyödyntää 
Aloitekanavan ”Kaupunki kysyy” osiota. Nuorisovaltuusto myös seuraa viranhaltijoiden 
vastaamista heille lähetettyihin aloitteisiin.  

 Nuorisovaltuusto koostaa nuorille kootun infopaketin, missä kerrotaan miten nuorena 
voi vaikuttaa asioihin.  

 Nuorisovaltuusto pyrkii priorisoimaan sosiaalisten medioiden käyttöä nuorten ideoiden 
keräämisessä. Avainasemassa on Facebook, jonne lisätään keskustelunavauksia 
ajankohtaisista asioista (mm. linkkejä paikallismedian artikkeleihin).  

 Nuorisovaltuusto sijoittaa jokaiseen alakouluun postilaatikon, johon nuoret voivat 
tiputtaa ideoitaan. Koulujen oppilaskunnat lukisivat laput läpi ja lähettäisivät koosteet 
annetuista ideoista Nuorisovaltuustolle jatkokäsittelyä varten.  

 Nuorisovaltuuston kokoukset pidetään vähintään kerran jokaisessa kaupungin 
Nuorisopalveluiden ylläpitämässä nuorisotilassa. Tällöin valtuutetut saavat tutustua 
nuoriso-ohjaajien tekemään tilatyöhön ja käytettävissä oleviin tiloihin. Ennen jokaista 
kokousta kyseisen nuorisotilan nuoret esim. tilatoimikunta saisi ehdottaa esityslistalle 
eri asioita, jotka itse kokevat tärkeäksi ja sitten samat nuoret osallistuisivat 
varsinaiseen kokoukseen.  

 Nuorisovaltuusto osallistuu oppilaskuntien aluetapaamisiin.  
 

 
Kansainvälisyys 

 
 Jokaiselle tapahtumalle luodaan oma projektisuunnitelma, joka sisältään mm. 

kävijätavoitteen, markkinointisuunnitelman, selvityksen työnjaosta ja kustannusarvion. 
Jokaisessa tapahtumassa kerrotaan Nuorisovaltuuston toiminnasta jollain tavalla.  

 Jokaisen tapahtuman jälkeen tapahtuman järjestäjiltä kerätään palautetta ja käydään 
palautekeskustelu seuraavassa kokouksessa.  

 Tapahtumissa on mahdollista antaa asiakaspalautetta verkkopohjaisen 
kyselyohjelmiston avulla.  
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Koulutus 

 
 Nuva ry:n järjestämässä toiminnassa mukana oleminen (esim. Huipputapaaminen, 

Aktiivipäivät, VAAKA).  

 Muut koulutukset (esim. Allianssi, CIMO, Nuorisotutkimuskeskus).  
 

 

Yhteiskuntavastuu 

 
 Nuorisovaltuusto vierailee vanhainkodeissa pari kertaa vuodessa. 

  
 


