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Porvoon Nuorisovaltuuston kokous 

Aika Tiistai 15.2.2011 klo 18.00 

Paikka Nuorisotila Zentra, Mannerheiminkatu 20, 06100 Porvoo 

 
 
Jäsenet 
 

Forslund Noomi 
Fusoni Alessandra 
Häggman Ida 
Heiskanen Ripsa 
Hokkanen Toni 
Jalava Veera 
Kääriäinen Joonas 
Karike Tim  puheenjohtaja 
Kutvonen Karoliina 
Marie Elisa 
Mattsson Emilia 
Miettinen Olivia 
Monthan Marco 
Muuronen Milla 
Nurmi Harri  varapuheenjohtaja 
Nyrhivaara Jani 
Partanen Aleksi 
Quach Thu  sihteeri 
Ramaj Mirlinda 
Vainio Annina 
 

Varajäsenet 
 

Knutas Helena 
Laiti Malla 
Lapp Niko 
Lappalainen Iida 
Nyman Nelli 
Seger Lina-Lotta 
Serell Linda 
Tamminen Maria 
 

 
Muut osallistujat 

Santala Anna-Kaisa nuoriso-ohjaaja 
Öberg Tuija  nuorisopalveluiden päällikkö 
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1 Kokouksen avaus 
 
 Ehdotus: Puheenjohtaja Tim Karike avaa kokouksen. 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06. 
 

 
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Todettiin ja samalla myönnettiin Kasperi Laineelle läsnäolo ja –
puheoikeus.  
 

 
3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto valitsee Marco Monthanin ja Minna Kososen 
tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto valitsi Marco Monthanin ja Noomi Forslundin 
pöytäkirjantarkastajiksi.  

 
 
4 Esityslistan hyväksyminen 
 
 Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Puheenjohtaja teki muutosehdotuksen: 
 
– Muutetaan asian §17 päätösehdotusta: Valituilta henkilöiltä pyydetään 
suostumus tehtävään ja he saavat nimetä omat varajäsenensä. 
 
Ehdotus hyväksyttiin ja päätösehdotusta muutettiin. Muokattu esityslista 
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
Ennen seuraavaan asiaan siirtymistä kuultiin Kasperi Laineen 
tilannekatsaus Helsingin nuortenkuulemismallista. 

 
 
5 Ilmoitusasiat 
 

– Vuoden 2011 Runeberg-kirjallisuuspalkinto on myönnetty 5. helmikuuta 
Runebergin päivänä Tiina Raevaaralle novellikokoelmasta "En tunne sinua 
vierelläni". Palkinto luovutettiin voittajalle kutsuvierastilaisuudessa 
Kaupungintalolla median läsnä ollessa. Nuorisovaltuustoa tilaisuudessa edusti 
puheenjohtaja Tim Karike. 
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– HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu on kutsunut Nuorisovaltuuston 
”ammattibileisiin”, jotka järjestetään Porvoo Works-tapahtuman iltaohjelmana 
9.3.2011 Porvoon Campuksella.  

 
– Sivistyslautakunta on 3.2 pidetyssä kokouksessaan päättänyt äänin 8-3 
vahvistaa Renor Oy:n ja Haaga-Helia Oy Ab:n kanssa solmitut 
vuokrasopimukset korvaavista tiloista Valtimo-talolle. Säästöä kertyy vuositasolla 
n. 50.000 euroa verrattuna Valtimo-talosta maksettuihin sisäisiin vuokriin. 
 
– Suomen suurin nuorisotalo, jokavuotinen Reaktori-hiihtolomatapahtuma 
järjestetään jälleen Helsingin Kaapelitehtaalla. Tapahtuman järjestää Helsingin 
Nuorisoasiankeskus. Tapahtumaan on vapaa pääsy. 
 
– Porvoon kaupungin tarjoamista kesätyöpaikoista ilmoitetaan kaupungin 
verkkosivuilla 19.2. 
 

 
Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 

6 Taloustilanne 
 
 Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Talousarvion toteutumisesta ei ole saatu tietoa. Merkitään tiedoksi 
seuraavassa kokouksessa. 
 

 
7 Lautakuntakuulumiset 
 

Ehdotus: Kuullaan lautakuntaedustajien tilannekatsaus. 
Päätös: Kuultiin seuraavien valtuutettujen tilannekatsaukset: 
 
Ripsa Heiskanen – Suomenkielinen koulutusjaosto 

 
 
8 Koulukuulumiset 
 

Ehdotus: Kuullaan kummivaltuutettujen tilannekatsaus. 
Päätös: Kuultiin seuraavien valtuutettujen tilannekatsaukset: 
 
Marco Monthan - Keskuskoulu 
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9 Työryhmäkuulumiset 
 

Ehdotus: Kuullaan työryhmien tilannekatsaus. 
Päätös: Kuultiin seuraavien valtuutettujen tilannekatsaukset: 
 
Niko Lapp  –  Nuoret ja –vaalit työryhmä 
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10 Edustajan valitseminen Suomen Nuorisovaltuustojen NuVa ry:n 

Edustajistoon 
 

 
Taustatietoa 

Edustajisto on Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton NuVa ry:n organisoima 
nuorten vaikuttajaryhmä ja kuulemiskanava, joka tekee kannanottoja, antaa 
lausuntoja ja tarttuu reippaasti nuoria koskeviin ajankohtaisiin aiheisiin. 
Edustajisto kokoaa yhteen nuoria vaikuttajia ympäri Suomen, eri 
vaikuttajaryhmien nimetessä Edustajistoon omat edustajansa. 

Edustajiston ollessa maantieteellisesti hyvin kattava, se kokoontuu 
pääsääntöisesti Internetin välityksellä virtuaalisiin kokouksiin, mutta myös 
kasvokkain tapaamisia pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. 

Tähän mennessä Edustajisto on laatinut julkilausumia ja kannanottoja koskien 
esimerkiksi nuorisovaltuustojen parissa toimivien aikuisten tieto-taidollista 
osaamista toiminnan ohjaamisessa ja kuntatasolla tapahtuvan nuorten 
kuulemisen saamista vahvemmin lakisääteiseksi. Lisäksi Edustajiston 
työvaliokunta on tavannut Tasavallan Presidentti Tarja Halosta ja osallistunut 
erilaisiin nuorisopoliittisiin seminaareihin tuoden nuorten mielipidettä julki. 
Tuoreimpana asiana Edustajisto on ollut mukana määrittelemässä Suomen 
tulevaisuuden 10 kipupistettä yhdessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan 
kanssa. Edustajisto tekee myös jatkuvaa yhteistyötä lapsiasiavaltuutetun 
toimiston kanssa. 

Edustajiston toimikausi on 1.3 – 28.2. 

Porvoon Nuorisovaltuustoa Edustajistossa on toimivuonna 2010 edustanut Malla 
Laiti. 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto nimeää itselleen uuden edustajan Edustajistoon 
Malla Laitin tilalle toimikaudelle 1.3.2010 – 28.2.2011. Edustajistoon valitun 
nuorisovaltuutetun vuoden 2011 jäsenmaksu (8 euroa) korvataan alkuperäistä 
kuittia vastaan.  

Päätös: Edustajistoon valittiin yksimielisesti Malla Laiti seuraavalle 
toimikaudelle. Malla Laitin ehdotuksesta jäsenmaksua ei korvata.  
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11 Matkustuskorvauksista päättäminen 

 
Seuraavat valtuutetut ovat anoneet matkustuskulujensa korvaamista. 
 

Malla Laiti 

Väli: Porvoo-Mikkeli-Porvoo 

Matkan tarkoitus: Osallistuminen Suomen Nuorisovaltuustojen liiton NuVa ry:n 
Edustajiston kasvokkain tapaamiseen 5-6.3 Mikkelissä. 

Anottu määrä: - 

 

Ehdotus: Korvataan Malla Laitin matkustuskulut toteutuneen mukaan 
alkuperäistä kuittia vastaan. 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
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12 Sähköpostiosoitteen nuorisovaltuusto@porvoo.fi poistaminen käytöstä 

Kaupunki on jo vuosien ajan tarjonnut sähköpostiosoitteen nuorisovaltuuston 
käyttöön, jota on käytetty nuorisovaltuuston yleisosoitteena. Sen jälkeen kun 
nuorisovaltuusto otti käyttöönsä uudet Internet-sivunsa ja keskitti 
sähköpostiliikenteensä henkilökohtaisiin @nuvaporvoo.fi osoitteisiin, on 
kaupungin tarjoama osoite jäänyt tarpeettomaksi. Nuorisovaltuustolle 
tarkoitetulle yhteispostille on luotu oma osoite: palaute@nuvaporvoo.fi, jonne 
ohjataan mm. palautelomakkeen kautta tullut palaute.  

Kaupungin tarjoaman sähköpostiosoitteen haittapuolia ovat esim. käyttäjien 
rajattu määrä (lukuoikeus ainoastaan nuorisovaltuuston koordinaattorilla), eikä 
saapuvaa sähköpostia pysty esim. automaattisesti edelleen lähettämään toiseen 
osoitteeseen. 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää ilmoittaa hallintopalvelukeskuksen 
tietotekniikkapalveluihin, että se poistaa käytöstä kaupungin tarjoaman 
nuorisovaltuusto@porvoo.fi sähköpostiosoitteen 22.2 alkaen. 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

  

mailto:nuorisovaltuusto@porvoo.fi
mailto:palaute@nuvaporvoo.fi
mailto:nuorisovaltuusto@porvoo.fi
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13 Kokoustarjoilusta päättäminen 
 

 
Taustatietoa 
 
– Kokoukset pidetään iltaisin koulupäivien jälkeen, jolloin kaikki valtuuston 
jäsenet eivät ehdi käydä syömässä ennen kokousta. 
– Kun verensokeri laskee, myös keskittymiskyky huononee. Tämä vaikuttaa 
suoraan kokousten laatuun. 
– Pieni tarjoilu luo tervetulleen ja mukavan, jopa kotoisan tunnelman.  
– Kokouksia on kerran kuukaudessa, 11 kertaa vuodessa eli kustannukset eivät 
ole kovinkaan suuret, jos budjetti sovitaan etukäteen. 
 
 
________________________________________________________________ 
 
Ehdotus: Nuorisovaltuuston kokouksiin hankitaan kokoustarjoilu. 
Kokoustarjoiluihin käytetään 5€/kokous. 
 
Päätös: Kaksi muutosehdotusta: 

 
1. Kokoustarjoiluihin käytetään enintään 20 €/kokous. 

2. Kokoustarjoiluihin käytetään enintään 15 €/kokous. 

 
Äänestettiin käsiäänestyksellä ja ääntenlaskijoina toimivat Tuija Öberg sekä 
Kasperi Laine. 
 
Kokoustarjoilut 20 €/kokous 0 ääntä 
Kokoustarjoilut 15 €/kokous 11 ääntä 
Pohjaehdotus 5 €/kokous  6 ääntä 
 
Enemmistön mukaan päätettiin, että kokoustarjoiluihin käytetään enintään15 
€/kokous. Hankinnat hoitaa Thu Quach ja kulut korvataan alkuperäistä kuittia 
vastaan.  
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14 Esityslistojen lähetystavan muuttaminen 

Edellisinä kausina nuorisovaltuuston kokousten esityslistat on lähetetty 
valtuutetuille paperitse toisen luokan kirjepostina kotiin, joka on maksanut 
vuositasolla n. 300 euroa.  

Koska nuorisovaltuustolla ei ole käytettävissään yhtä suurta toimintamäärärahaa 
kuin ennen nuorisovaltuutetuille maksettavien kokouspalkkioiden ja 
matkustuskorvausten mennessä toimintaan varatusta määrärahasta, on syytä 
tarkastella postittamisen tarpeellisuutta. 

Porvoon kaupunki on aloittanut kokousasiakirjojen sähköistämisen 
kaupunginhallituksesta, jossa esityslistoja ei enää lainkaan toimiteta 
valtuutetuille paperiversioina. Muut lautakunnat sen sijaan lähettävät 
paperiversiot, että lisäävät esityslistansa verkkoon. 

Nuorisovaltuuston toimintasäännöissä mainitaan yhtenä toiminnan tavoitteena 
kestävään kehitykseen pyrkiminen ja tämän tulee myös heijastua toiminnassa 
konkreettisina tekoina. 

Nuorisovaltuusto voisi jatkossa lähettää esityslistat sähköisesti valtuutetuille pdf-
tiedostona. Kokouksissa esityslistat heijastettaisiin valkokankaalle. 
Nuorisovaltuuston käyttämistä kokoustiloista löytyy AV-varustus. 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuuston kokousten esityslistoja ei enää jatkossa lähetetä 
kirjepostina vaan siirrytään sähköiseen lähetystapaan. Kokouksissa esityslistat 
heijastetaan valkokankaalle.  

Päätös: Kaksi muutosehdotusta:  
 
1. Esityslistat lähetetään jatkossakin postitse kotiin. 

2. Esityslistat lähetetään sähköisesti valtuutetuille, mutta esityslistat myös 
monistetaan kokouksiin.  
 
Äänestettiin käsiäänestyksellä. Ääntenlaskijoina toimivat Tuija Öberg ja Kasperi 
Laine.  
 
Esityslistat lähetetään jatkossakin postitse kotiin. 2 ääntä  
Esityslistat lähetetään sähköisesti, mutta esityslistat myös monistetaan 
kokouksiin. 12 ääntä  
Pohjaehdotus, lähetetään kaikki sähköisesti. 2 ääntä  
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Enemmistön päätöksellä esityslistat lähetetään jatkossa sähköisesti, mutta 
esityslistat myös monistetaan kokouksiin.  

 

15 Eurooppanuorten kansainvälinen seminaari 

Eurooppanuorten pääsihteeri Satu Tuomikorpi on lähestynyt nuorisovaltuustoa 
seuraavalla sähköpostiviestillä: 

”Eurooppanuoret ry on järjestämässä kansainvälisen seminaarin lokakuussa 
Helsingissä otsikolla ”Fixing a hole – closing the gaps in democracy”. Osana 
seminaarin ohjelmaa olemme suunnitelleet tutustumiskäyntiä Porvooseen, jonka 
aktiiviseen nuorisovaltuustoon tutustumalla seminaariosallistujat saisivat vähän 
kuvaa nuorten osallistumismahdollisuuksista kunnallispolitiikkaan Suomessa. 
Tiedustelisinkin nyt alustavasti Porvoon uuden nuorisovaltuuston kiinnostusta 
olla mukana tällaisessa projektissa. Käytännössä tämä ei edellyttäisi teiltä kuin 
esittelypuheenvuoron pitämistä jossain noin 40 henkeä vetävässä tilassa 
Porvoossa, mutta olisi tietysti mukavaa, jos haluaisitte osallistua Porvoo-
päivämme suunnitteluun muiltakin osin. Ajankohta on siis kuitenkin vasta 
lokakuun viimeisellä viikolla, joten tarkkoihin käytännön järjestelyihin voidaan 
hyvin palata myöhemminkin.” 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto lähtee isännöimään seminaarin tutustumiskäyntiä 
Porvooseen ja osallistuu päivän suunnittelutyöhön yhteistyössä 
Eurooppanuorten kanssa. 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. Tapahtuma-työryhmä ottaa asian 
käsiteltäväkseen. Seminaarin koordinoijaksi valittiin Olivia Miettinen.   
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16 Kirjoittaminen Uusimaan Kumppanit –osioon 

 

Taustatietoa 

Sanomalehti Uusimaa tarjoaa paikallisille yhdistyksille ja seuroille 
mahdollisuuden saada oman osion lehden verkkosivuilta Kumppanit -osiosta. 
Sähköisen palstatilan voi käyttää kotipaikkakunnan tärkeistä asioista, ilmiöistä ja 
ihmisistä kirjoittamiseen. Kumppanuus on ilmaista ja se mahdollistaa 
lisänäkyvyyttä yhdistysten ja seurojen toiminnalle. Kumppanit -osiosta voidaan 
poimia juttuja myös painettavaan sanomalehteen. 

Sanomalehti Uusimaa lähestyi Nuorisovaltuustoa viime kaudella asian tiimoilta ja 
nuorisovaltuusto päätti lähteä mukaan paikallissivuston kumppaniksi. Ideana oli, 
että omaan osioon olisi kirjoitettu nuorisovaltuuston toiminnasta sekä 
mielipidekirjoituksia, joissa olisi otettu kantaa ajankohtaisiin asioihin nuorten 
näkökulmasta.  Asia kuitenkin unohtui tyystin, eikä yhtään juttua päässyt 
syntymään 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto alkaa aktiivisesti hyödyntämään Kumppanit -osion 
tarjoamia mahdollisuuksia valiten jokaisessa kokouksessaan aina yhden 
nuorisovaltuutetun kirjoittamaan sinä kuukautena jutun verkkoon.  

Päätös: Ehdotuksen mukaan. Niko Lapp valittiin tämän kuukauden kirjoittajaksi 
ja häntä opastaa nuorisovaltuuston Uusimaa – kirjoitusten vastaava Malla Laiti. 
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17 Neuvottelutoimikunnan perustaminen 

Nuorisovaltuuston hallinnollisen aseman selvittäminen ja parantaminen on yksi 
nuorisovaltuuston suurimmista tämän hetkisistä haasteista. 

Ainakin menneellä kaudella on törmätty valitettavan monta kertaa epäkohtiin 
nuorisovaltuuston hallinnossa. Nämä epäkohdat on syytä ratkaista jo näinkin 
aikaisessa vaiheessa uuden nuorisovaltuuston kautta. Lienee kaikkien edun 
mukaista, että nuorisovaltuusto pystyy keskittymään olennaiseen työhön 
paikallisten nuorten aseman parantamiseen eikä joudu painimaan hallinnollisten 
kysymysten kanssa. Moinen kuin tuppaa helposti viemään pois toiminnan 
mielekkyyden ja alentaa motivaatiota. 

Toiminnalle pitää olla, ei vain taloudellisesti, mutta myös hallinnollisesti hyvät 
toimintaedellytykset ja päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja 
oikeudenmukaista. Hallinnon pitää perustua niin nuorisovaltuuston, 
viranhaltijoiden kuin myös päättäjien yhteiseen näkemykseen tavoista toimia. 
Nuorisovaltuuston hallinto on tällä hetkellä keskittynyt lähinnä viranhaltijoihin. 

Nuorisovaltuustoa ei säädellä muiden poliittisesti valittujen lautakuntien tapaan 
hallinto- ja toimintasäännöissä, joka varmasti omalta osaltaan on vaikuttanut 
siihen, että näkemyseroja on päässyt syntymään nuorisovaltuuston ja 
viranhaltijoiden välille. 

Nuorisovaltuustolle teetettiin yksittäisten nuorisovaltuutettujen aloitteesta 
toimintaa säätelevät toimintasäännöt viime vuoden puolella, mutta niiden 
painoarvo on kyseenalaistettavissa. Hyväksytyissä toimintasäännöissä ei esim. 
oteta kantaa ydinkysymyksiin: kenen alaisuudessa nuorisovaltuusto toimii, kuka 
päättää nuorisovaltuuston taloudesta, mihin toimintamäärärahaa saa käyttää ym. 
seikkoihin. Tämä johtuu siitä, ettei nuorisovaltuusto saanut kirjata kyseisiä asioita 
toimintasääntöihinsä asioiden ollessa muiden päätettävissä kuin 
nuorisovaltuuston itsensä. 

Esille nousseiden epäkohtien valossa on syytä perustaa neuvottelutoimikunta. 
Keskustelufoorumin, jossa asioista voidaan avoimesti ja rehellisesti käydä 
vuoropuhelua päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa. Toimikunnan tavoitteena on 
puida toiminnassa ilmenneitä epäkohtia, selvittää nuorisovaltuuston asema 
kaupungin organisaatiossa sekä miettiä eri keinoja sisällyttää päättäjät 
nuorisovaltuuston hallintoon ja toimintaan.  

Toimikunnan mietintöjä käytettäisiin pohjana tulevalle poliittiselle käsittelylle, 
kuten toimintasääntöjen muuttamiseen. 
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Käsiteltäviä asioita 

– Nuorisovaltuuston kokouspalkkiot. 
– Nuorisovaltuuston paikka kaupunginhallituksessa. 
– Nuorisovaltuuston tekemien hankintapäätösten hyväksyminen. 
– Nuorisovaltuuston määrärahan käyttöperusteet. 
– Kaupunginhallituksen rooli Nuorisovaltuuston hallinnossa. 
– Mahdollinen valtuustopaikka. 
– Nuorisovaltuuston lisääminen kaupungin hallinto- ja toimintasääntöön sekä 
palkkiosääntöön. 
 

Toimikunnan kokoonpanoksi esitetään seuraavaa 

Toimikuntaan kutsutaan mukaan edustajia kaikista valtuustopuolueista, 
yleishallinnosta sekä nuorisovaltuustosta. Toimikunnan jäsenmääräksi 
ehdotetaan 16. 

 

Porvoon kaupunki 

Outi Lumijärvi, hallintojohtaja 
Tuija Öberg, nuorisopalveluiden päällikkö 
Anna-Kaisa Santala, nuoriso-ohjaaja, nuorisovaltuuston koordinaattori 
 

Porvoon Nuorisovaltuusto 

Tim Karike, puheenjohtaja 
Harri Nurmi, varapuheenjohtaja 
Thu Quach, sihteeri 
 

RKP 

Bodil Lund, kaupunginhallituksen jäsen 
Mikaela Nylander, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Stig Bäcklund, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja 
Ulf Backman, valtuustoryhmän puheenjohtaja 

 

SDP 

Kaj Bärlund, kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
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Keskusta 
Marja Nurme, valtuustoryhmän puheenjohtaja 

Kokoomus 
Markku Välimäki, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja 
 
Perussuomalaiset 
Pirkko Ruohonen-Lerner, valtuustoryhmän puheenjohtaja 

Vasemmistoliitto 
Kalevi Väisänen, valtuustoryhmän puheenjohtaja 

Vihreät 
Kaisa Leka, valtuustoryhmän puheenjohtaja 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää nimittää neuvottelutoimikunnan ratkomaan 
sen toiminnassa ilmenneitä epäkohtia ja vahvistaa esitetyt henkilöt toimikunnan 
jäseniksi. Valituilta henkilöiltä pyydetään suostumus tehtävään ja he saavat 
nimetä omat varajäsenensä. Toimikunnan kokouksista ei makseta 
kokouspalkkioita tai matkustuskorvauksia. Toimikunnan koollekutsujana ja 
puheenjohtajana toimii nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tim Karike. 

Päätös: Yksi muutosehdotus: 

– Toimikunnan jäsenten ryhmittely ja valitseminen tehtävä uusiksi. Ehdotetaan 
jäseniksi valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä merkittävät henkilöt, kuten 
kaupungin hallituksen ja – valtuuston puheenjohtajat. 
 
Äänestys pohjaehdotuksen ja muutosehdotuksen välillä. 
 
Pohjaehdotus 1 ääni 
Muutosehdotus 14 ääntä 
 
Päätetään pohjaehdotuksen mukaan sillä poikkeuksella, että puolueiden edustus 
muutosehdotuksen mukaan. 
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Neuvottelutoimikunnan kokoonpano 
Jäsenmääräksi vahvistetaan 15 henkilöä. 

 
Mikaela Nylander, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Kaj Bärlund, kaupunginhallituksen puheenjohtaja 

Porvoon kaupunki 
Outi Lumijärvi, hallintojohtaja 
Tuija Öberg, nuorisopalveluiden päällikkö 
Anna-Kaisa Santala, nuoriso-ohjaaja, nuorisovaltuuston koordinaattori 

Porvoon Nuorisovaltuusto 
Tim Karike, puheenjohtaja 
Harri Nurmi, varapuheenjohtaja 
Thu Quach, sihteeri 
 
RKP 
Ulf Backman, valtuustoryhmän puheenjohtaja 
 
SDP 
Tapani Eskola, valtuustoryhmän puheenjohtaja 

Keskusta 
Marja Nurme, valtuustoryhmän puheenjohtaja 
 
Kokoomus 
Taru Tujunen, valtuustoryhmän puheenjohtaja 
 
Perussuomalaiset 
Pirkko Ruohonen-Lerner, valtuustoryhmän puheenjohtaja 

Vasemmistoliitto 
Kalevi Väisänen, valtuustoryhmän puheenjohtaja 

Vihreät 
Kaisa Leka, valtuustoryhmän puheenjohtaja 
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18 Kahden uuden työryhmän perustaminen 

Nuorisovaltuusto on ensimmäisessä kokouksessaan perustanut kaksi pysyvää 
työryhmää: tapahtuma- ja PR-työryhmän. Tämän lisäksi on perustettu tarpeen 
mukaan ylimääräisiä työryhmiä mm. pohtimaan kummitapaamisten ohjelmaa ja 
toimintasuunnitelmaa. 

Koska Nuorisovaltuuston ydintehtävä on parantaa nuorten mielipiteiden 
kuuluvuutta ja nuorten asemaa Porvoossa on tarkoituksenmukaista perustaa 
oma politiikka-työryhmä, jonka vastuulla on kannanottojen ja aloitteiden 
ideoiminen ja työstäminen. 

Nuorisovaltuustotoiminnan ollessa ei ainoastaan kokouksissa istumista vaan 
myös harrastustoimintaa, voisi olla hyvä perustaa virkistystyöryhmä, jonka 
vastuulla on virkistystoiminnan ja yhteisten vapaamuotoisten tapaamisten 
suunnittelu. 

 

Ehdotus: Perustetaan kaksi uutta pysyvää työryhmää: politiikka ja -

virkistystyöryhmä. 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

Politiikkatyöryhmän koordinoija: Malla Laiti 
Virkistystyöryhmän koordinoija: Thu Quach 
 
Koordinoijat sopivat työryhmien kokouspäivämääristä ja ilmoittavat ne muille. 
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19 Toimintasuunnitelman budjettiosan hyväksyminen 

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaa ja budjettia työstänyt työryhmä ei ehtinyt 
saada työtään valmiiksi, mutta budjettiosa on valmistunut. Koska 
nuorisovaltuusto ei voi päättää hankintaehdotuksista ennen budjettiosan 
hyväksymistä, on budjettiosan hyväksyminen suositeltavaa vaikkakin 
toimintasuunnitelma hyväksyttäisiin vasta seuraavassa kokouksessa. 
 
Ehdotus budjetiksi esitellään kokouksessa. 
 
 

 
Ehdotus: Hyväksytään toimintasuunnitelman budjettiosa 
 
Päätös: Puheenjohtajan ehdottamana Nuorisovaltuusto päätti siirtää 
budjettiosan hyväksymisen seuraavaan kokoukseen. 
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20 Nuorisovaalit 2011-kampanja 

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry järjestää Eduskuntavaalien alla 
”Nuorisovaalit 2011”-kampanjan, jonka tarkoituksena on kasvattaa nuorten 
äänestysaktiivisuutta, nostaa esille nuorille tärkeitä vaaliteemoja ja tarjota sekä 
kouluille että nuorille välineitä eduskuntavaalien huomioimiseen. Hankkeen 
nimessä tiivistyy sen perusajatus: vaalien yhteydessä on puhuttava myös 
nuorille ajankohtaisista aiheista. 

Hanke koostuu kolmesta kouluissa tapahtuvasta osa-alueesta, joista 
Nuorisovaltuusto voisi toteuttaa yhden: vaalipaneelin. 

Nuorisovaltuusto on menneinä vuosina järjestänyt samantyyppisiä tapahtumia, 
mm. suositun ”Kuuleeko mua kukaan koulussa?!” paneelikeskustelun viime 
keväänä. Nuorisovaltuustoa onkin lähestytty pyynnöllä, voisiko nuorisovaltuusto 
lähteä koordinoimaan ja järjestämään vaalipaneelia osana ”Nuorisovaalit 2011”-
kampanjaa Porvoossa.  

Kampanja on pääsääntöisesti suunnattu kouluille, mutta monet nuorisovaltuustot 
ja nuorten vaikuttajaryhmät ovat ottaneet kampanjan organisoitavakseen 
omassa kotikaupungissaan. 

Vaalipaneelista 

Vaalipaneeli on keskustelutilaisuus, jossa oman vaalipiirin 
eduskuntavaaliehdokkaat keskustelevat vaalien ydinkysymyksistä keskenään, 
mutta myös vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Nuoret voisivat ehdottaa 
paneeliin keskusteluaiheita esim. Nuorisovaltuuston Facebook-yhteisön kautta. 

Allianssi etsii panelistit valmiiksi ja järjestäjän vastuulle jää ainoastaan 
tilaisuuden käytännön järjestelyt. Tilaisuus voitaisiin järjestää kouluaikana 
Linnankosken lukion auditoriossa, jonne kutsuttaisiin kaikki toisen asteen 
opiskelijat. Auditorion aulaan voisi pysyttää ständitorin, jossa eduskuntavaaleihin 
lähtevät puolueet esittelisivät toimintaansa ja jakaisivat vaalimateriaalia. 

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää järjestää vaalipaneelin osana ”Nuorisovaalit 
2011”-kampanjaa. Tilaisuuden ajankohta ja muut yksityiskohdat vahvistetaan 
myöhemmin.  

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
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21 Aloitekanavan kautta tehtyihin aloitteisiin vastaaminen 

Porvoon kaupunki otti Aloitekanavan käyttöön vuoden 2009 syksyllä, jonka 
jälkeen palveluun on liittynyt yli 150 käyttäjää, jotka ovat tehneet reilut 80 
aloitetta. Suurimpaan osaan kannatusta saaneisiin aloitteisiin on vastattu 
kohtuullisen ajan sisällä, mutta esim. Koulutustoimeen ja eri koulujen rehtoreille 
on 20.8.2010 lähetetty yhteensä kymmenkunta aloitetta vastattavaksi eikä niihin 
vieläkään tähän päivään mennessä ole vastattu.  

 

Ehdotus: Nuorisovaltuusto kehottaa Koulutustoimea ja koulujen rehtoreita 
käsittelemään ja vastaamaan heille lähetettyihin aloitteisiin ja muistuttaa, että 
kaupunginhallitus on velvoittanut sen alaisia hallintokuntia käsittelemään ja 
ottamaan huomioon Aloitekanavan kautta tehdyt aloitteet. 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 
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22 Muut asiat 
 
 Ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 

– Nuoret ja vaalit teemakeskustelu 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 

23 Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
 

Ehdotus: Nuorisovaltuuston maaliskuun kokous pidetään 23.3 Porvoon 
Campuksella (Taidetehtaankatu 1). Ennen kokousta HAAGA-HELIA 
ammattikorkeakoulun rehtori Lis-Marie Enroth-Niemi esittelee Campuksen 
kiertokävelyn muodossa. Kiertokävely alkaa kello 17.00 ja kestää noin. 30 min. 
Virallinen kokous alkaa Campuksella kello 17.45.   
 
Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 
 
24 Kokouksen päättäminen 
 

Ehdotus: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tim Karike päättää kokouksen. 
Päätös: Kokous päätettiin klo 21.11 
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Allekirjoitukset 
 

 
 

 
 

 
 

Tim Karike                     Thu Quach 
puheenjohtaja                sihteeri 
 
 
 
 
 
 
Marco Monthan              Noomi Forlund 
pöytäkirjantarkastaja      pöytäkirjantarkastaja 
  
 
 

 


