
Muistio Kuuluuko nuorten ääni?-tapahtumasta. Tilaisuus Montussa/Zentrassa. 

Paikalla  n.60 nuorta, 9 päättäjää ja yleisöä 8 aikuista + Zentran nuoria. 

Mustalla päättäjien sanomiset, punaisella nuorten puheet ja vihreällä eteenpäin viemiset. 

Virpi Auer, keskusta 

Janne Ekman, vihreät 

Matti Valasti, sos.dem 

Juha Elo, perussuomalaiset 

Minna-Maija Anttila, kokooomus 

Tim Karike, svenska folkpartiet 

Kalevi Väisänen, vasemmistoliitto 

Jari Kettunen,  

Anu Kalliosaari, konsernijohto 

Ryhmä 1 (Sannäs, Kvaba, Tolkkinen, Lypa); liikenne/turvallisuus 

- Sannäs, pyöräteitä lisää, valokuvat vaarallisista paikoista, halutaan peilejä, lumiaurat heittävät lunta 

ja jäätä lasten niskaan, lapset joutuneet hyppäämään ojaan autojen tieltä. Laittaisitteko lapsenne 

pyöräilemään tälle tielle? 

- päättäjien vastaus oli  ”emme laittaisi” 

- kok.  valtuustoaloitteen paikka, etsikää joku ajamaan asiaa 

- sdp vaarallista, peili voitaisiin saada, valtion tie 

- perussuom. pyörätie valtion asia 

- sfp voimme viedä asiaa eteenpäin, peili onnistuu, tieto tästä on hyvä asia, myös Bogyssa 

vaarallinen paikka 

- vihr.  sivistyslautakunta voi määritellä tien vaaralliseksi ja saataisiin koulukyyti 

- Nea myös Kerkkoossa vaarallista 

- kesk. -->Kerkkoo vaarallinen, miksi aina pitää jonkun kuolla ennen kuin asioita korjataan? 

- päätöksiä: Tim vinkkaa asiasta katupäällikölle, myös peilistä ja aurauksesta 

- Jari K.  vaarallisuudesta voidaan keskustella, on olemassa kaavat ja ohjeistukset, joilla vaarallisuus 

kantateillä arvioidaan, liikennemäärät ratkaisevat. Lautakunta voi alentaa luokitusta, pitää muistaa 

tasapuolisuus Porvoossa 

- kok.  pitää tietää, kuka istuu missäkin lautakunnassa, jotta osaa ohjata asioita oikealle henkilölle 

- oppilas; taidetehtaan kulmalle peili 

- oppilas; Bjurbölessä pensaat estävät risteyksessä näkyvyyden 

- sfp  nettikysely pystyyn! 

- juontaja Tuija Ö muistutti Aloitekanavan käytöstä 

- ryhmä 1; rikkinäisiä katuvaloja, Robin Hoodin luona liikennevalot pois yöllä ja autot ajavat liian lujaa 

- peruss. --> Porvoon energia hoitaa, Tim tiesi, että ilmoituksen voi tehdä netissä, Risto voisi vastata 

- kesk.  lampuilla voidaan myös säästää yöllä 



- ryhmä 1; Tolkkisten koulun ylämäki yksisuuntaiseksi 

- peruss. yhteys Kari Hällström, katusuunnittelija 

- Ylikkeeseen saatu katuvalot, kiitos! 

 

Ryhmä 2 (Peippo, Linko, Zentra, Tolkkinen, Keskuskoulu, Kvaba, Lilu)/ kouluruoka 

- hyviä asioita: joissain kouluissa mausteita saa lisätä, hyvä kun on ilmaista, pinaattiletut saatu 

takaisin, salaatit yleensä ok 

- laatu; perunat huonoja, mustia, vetisiä, vihreitä (hyviä syötäisiin enemmän), salaateissa ollut 

matoja, kuivia, nakkikeitosta loppuu nakit, homeisia omenoita; puurot huonoja (eivät täytä, 

liisteriä) 

- kasvisruokapäivä halutaan, hedelmiä lisää, jälkiruokaa on harvoin, Kevarissa ollut mätää ruokaa 

- ruoka loppuu kesken, kuljetukset venyvät, joutuu odottamaan kauan ja välitunti jää pitämättä; 

omat keittiöt takaisin; vaikutusmahdollisuus ruokaan puuttuu 

- kok.  olen tilapalvelun johtokunnassa, olen syönyt joskus Pääskytiellä, ruoka oli ihan hyvää, 

perunat ovat joskus huonoja, keskitetty hankinta kustannussyistä; myös lasten isoäitejä käynyt 

kouluissa syömässä, ei ollut valittamista 

- vihr.--> perunat olleet aina huonoja, kasvisruoka-asia tärkeä, ruoka on tosi edullista, kilpailutustapa 

ja kriteerit vaikuttaa, -77 Kevarin koulussa oli oma keittiö 

- sdp  ilmaisuus hyvä asia, tärkeää syödä päivällä, että saa energiaa 

- lukiossa hyvät ruuat, perunat kuoritaan itse; kun laatu on hyvä, syödään enemmän 

- äänestys ruuan laadusta; eniten punaisia lappuja 

- sfp  kasvisruokaa tulisi olla aina tarjolla, miksi pitää sitoutua syömään kasvisruokaa koko 

vuodeksi? Pitäisi voida valita kasvisvaihtoehto lyhyemmäksi ajaksi. 

- Jari K.-->ravitsemissuositukset ohjaavat ruokalistoja, mitä tulee sisältää ym, laadunvalvontaa tulee 

lisätä 

- vihr.  nuorilla herkempi makuaisti kuin vanhoilla, mausteita tulisi saada lisätä, oppilaskuntaa tulisi 

kuulla 

- kesk.  lapsia tulee kuulla 

- Tuija Ö; kok. edustaja vie asioita tilapalvelun johtokuntaan, Jari K lisää laadunvalvontaa 

- äänestys tarvitaanko kasvisruokapäivää; eniten vihreitä lappuja, myös päättäjillä 

- Mape; kannustakaa päättäjiä taputtamalla 

Ryhmä 3( Pääskytie, Linko, Lypa, AE, Keskuskoulu)   julkinen liikenne, kaukoliikenne= yli 6km 

- talvella bussit myöhässä aurauksen takia, Sondbyhyn ei aina ajeta perille asti vaan jouduttu 

kävelemään loppumatka, vanhemmat eivät aina pysty viemään kouluun, eräällä oppilaalla 168h 

poissaoloja kyytien takia 

- bussit täynnä, 15 hengen bussiin ahdetaan 40 henkeä, iltapäivällä ruuhkaisimpaan aikaan liian 

pienet bussit 

- illalla ei pääse harrastuksiin, viikonloppuina ei ollenkaan kaupunkiin 

- aikatauluissa on vain aamu- ja iltapv vuorot = kouluvuorot 

- + Huhtinen, Kevari, Tolkkinen toimii hyvin, liiankin hyvin 

- + opiskelija-alennus 

- pitäisi ainakin saada iltavuoroista kokeiluja, että olisiko käyttäjiä? 



- ehdotuksia; sisaralennus, myös kuukausikorttiin; maalla verot samat kuin kaupungissa, mutta 

palvelut ei, matkan aika lisää koulupäivää 

- sdp  Huhtinen, Finnby ok , ehdottakaa Aloitekanavassa nuorisokorttia, millä saisi alennuksia 

palveluista 

- vihreät  kyydit kuulostaa omituisilta (bussi ei mene perille?) 

- kesk.  ei omista autoa, jos pääsee valtuustoon, vie asiaa eteenpäin, haluaa kovat hinnat alas 

- sfp  kertaliput kalliita nuorille, lapsi alle 12v (nuoret), Porvoon liikenne yksityinen firma, Kaj 

Forsblom/Sondby, päättäjät voivat painostaa yksityisiä firmoja, koulukyytiasiat hankalia 

- Jari K  monimutkainen asia, koulukyydit osittain tilausajoa 

- kok.  vaikuttaminen asiaan vaikeaa 

- vas  ikuisuusongelma, sivistyspuolella asiaan pitää tarttua, tämä ei ole hyväksyttävää 

- peruss.  ELY-keskuksilta rahaa, markkinavoimat hankalia 

- Jari K  viedään virkamiestyönä eteenpäin 

- opp  Ylike; ei ole bussia yläkouluun, taksi vie vähän matkaa, bussin odotusta 45 min ulkona 

- vihreät ja kesk asiakaspalvelua ja kunnioitusta  voi vaatia myös lapsiasiakkaille, kaikki asiakkaat 

arvokaita 

- äänestys; ollaanko koulukyyteihin tyytväisiä  50/50 

Ryhmä 4 (ruotsinkielinen ryhmä: Lypa, Vårberga skolan, Kvaba)    Kouluruoka 

- + monipuolista (kalaa, lihaa, pastaa)+ pinaattiletut tulivat takaisin 

- laatu välillä huono 

- mausteita lisää kaikkiin kouluihin, Lypassakin on, salaatti erikseen 

- pitäisi olla oma koulun keittiö, laatu paranisi; lähiruokaa 

- otetaanko aina halvinta vai satsataanko parempaan laatuun, nyt ruokaa heitetään paljon pois ja 

mennään kauppaan; kuoriperunat takaisin niin syötäisiin enemmän 

- vihreät kilpailutus voitaisiin tehdä eri tavalla, suosittaisiin lähiruokaa 

- sfp pinaattiletut Nuvan ansiota; mausteet ><lisäaineet + nitriitit; erilliset salaatit hyvä asia 

- kok  kustannuskysymys,  mutta voin viedä asiaa eteenpäin 

Ryhmä 5 (Hinthaara, Amisto, Pääskytie, Linko, AE, Peippo) Vapaa-aika 

- haja-asutusalueille lisää vapaa-ajan toimintaa, Hinthaarassa paljon lapsia ja nuoria, alakoululaisille 

kerhoja, mutta halutaan lisää toisenlaista toimintaa, ala-asteilla kerhoissa on tiukat ikäryhmät, 

yläasteikäisille ei ole mitään harrastuksia 

- toisen asteen opiskelijoille ei ole tarpeeksi infoa toiminnasta 

- haja-asutusalueille nuorisotila (Hinthaara) uhkana päihdeongelmat 

- vihreät voisiko koulun tiloja käyttää, 4H-kerho yksi vaihtoehto 

- kokvapaa-ajalle on Porvoossa paljon liikuntaharrastuksia valtakunnallisesti mitattuna, samoin 

musiikki ja taide harrastuksia, harrastukset ovat hyvää syrjäytymisen ehkäisyä; nuorten pitää myös 

itse olla aktiivisia, mutta jos järjestäytynyt toiminta ei kiinnosta on vaikea auttaa 

- sdpennen oli kiertävä nuoriso-ohjaaja, lähiliikuntapaikkoja on tehty, nuorisotiloja on 3, 

kouluyhteistyötä tehdään paljon ja ollaan lisäämässä; käytättekö Hinthaaran jalkapallokenttää? 

- Hinthaaran opettaja urheilusali on hyvin varattu, tilat ahtaat, nuorisotila pitäisi saada 

- opp ei tietoa jaksa etsiä, halutaan saada suullista tietoa 

- kesk.--> mikä olisi oikea väline tiedon välittämiseen? koulujen kautta? 



- opp.--> Suomenkylästä on hyvä tulla keskustaan harrastuksiin ja tutustua muihin nuoriin, niin 

yläasteella on helpompi olla uusien oppilaiden kanssa 

- sfp tilojen hyödyntämistä tehostettava, taksoja mietittävä, fb hyvä ilmoittelukanava, Zentran 

laadukkaita tiloja pitää hyödyntää, isommat nuoret myös Zentraan 

- kokvanhempien tulisi organisoida kimppakyytejä 

- vihreät lisää rahaa avustusmäärärahoihin 3. sektorille ja kylille 

- Jari K 3. sektori tärkeä, lisärahaa yritetään saada, johtoryhmässä puhuttu Hinthaarasta 

- Nina S tiedotus on hyvin haastavaa, 2. asteen nuorten tavoittaminen myös haastavaa, pyritään 

parantamaan 

- kesk.--> joukkoliikenteen parantaminen tärkeää, harrastuksista hyötyä loppuelämälle 

Ryhmä 6 (Pomo, Linko, Vårberga skolan, Bogy, Keskuskoulu, Kvaba) Kouluruoka 

- +kasvisruokavaihtoehto hyvä, pinaattiletut hyvä 

- ruokahygieniassa ongelmia, ruuan laatu vaihtelee, perunat ongelma; ruoka loppuu joskus eikä ehdi 

välitunnille, kun odotetaan ruuan lämmitystä; ruokalassa ahdasta 

- keittiöhenkilökunta vanhaa, onko nuoria? jatkuvuus työssä 

- toimituksissa välillä ongelmia; lisää leipävalikoimaa ja lisää mausteita 

- kok rekrytoinnissa ongelmia, uutta henkilökuntaa koulutetaan, mutta otan asiat listalleni 

Ryhmä 7 (Bogy, Lilu, Pääskytie, AE, Nuva, Kråkö, Lypa) Nuorten kuuleminen 

- koululiikuntaan lisää valinnaisuutta (tästä puhuttu jo viime vuonna), tytöille tanssia, pojille 

pelejä ei voi vaikuttaa tai valita; kielissä liikaa kielioppia, liian vähän käytännön keskustelutaitoja, 

halutaan parempaa opetusta (suomi/ruotsi), eräs oppilas sanoi, ettei ole koskaan tavannut Bogyssa 

suomenkielistä henkilöä, vaikka hän on yrittänyt, niin ei ole oppinut koulussa puhumaan suomea 

- Jari K opetussuunnitelmaan voi vaikuttaa 

- sfp mitä nuorempana aloittaa kielen opiskelun sitä paremmin oppii, kielikylpy hyvä asia; jos voisi 

valita kursseja toisista kouluista (lukio), se toisi lisää yhteistyötä suomi/ruotsi välillä 

- peruss.  lisää kaksikielisiä kouluja Porvooseen 

- Jari K vien toiveita eteenpäin, resurssikysymys 

- viihtyvyys; Kråkön koululla ei ole kiipeilytelineitä, joissain kouluissa on monta. Lypassa huono 

sisäilma. 

- sdplähiliikuntapaikkoja on tehty, tilapalvelun asia, mutta Kråköseen pitää satsata 

- sfp Nuva voisi viedä asiaa eteenpäin 

- Tuija Ö kiitti keskustelijoita hyvästä paneelista ja lupasi, että asioiden eteenpäin viemiseksi 

työskennellään. 

- Bussien lähdön takia osa oppilaista joutui lähtemään pois kesken tilaisuuden. 


