
                          NUORISONEUVOSTO                               MUISTIO 27.4.2022 
 

 
 

Helsingin nuorisoneuvoston kokous 

 

Aika:  keskiviikkona 27.4.2022 klo 17 

Paikka:  Kokoustila Kampela (2.krs huone 44), KYMP-talo, Työpajankatu 8 

Osallistuvat jäsenet:  

Nuorisoneuvosto: 

Aisha Mahmood   

Aksel Salonen    POISSA 

Anthony Alekseenko    POISSA 

August Kiattrakoolchai  

Avery Salami  

Benjamin Skwarek    POISSA 

Dmitry Trubnikov    

Ehan Wadud  

El Salo  

Erik Ehrström    POISSA 

Esra Arajärvi  

Fiona Lilleberg  

Iida Räävi    

Ilona Virta 

Janne Oinonen  

Jem Alaye  

Jessica Lundqvist 

Miro Maaranen (pj) 

Neil Melén 

Nella Salminen   

Nikolai Kovalenko    POISSA 

Nuur Mahmood    POISSA 

Rasmus Suonio  

Rosa Kumar Saarinen 

Saara Helo  

Seiha Heng  

Shyreen Joarder  

Tuuli Sipilä 

Väinö Rönkkö  

Waleed Ahmed    POISSA 

Kaupungin toimialojen ja keskushallinnon pysyvät asiantuntijat:   

 Katri Kairimo (Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala) 

Johanna Seppälä (Kaupunginkanslia) 

Mari Väistö (Sosiaali-ja terveystoimiala) 

Emma Salonen (Sosiaali-ja terveystoimiala) 

 Heidi Halkilahti (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) POISSA 

Heli Kinnula (Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala) (siht.) 

Henna Vasara (Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala) 

Tuomas Mikkola (Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala) 



                          NUORISONEUVOSTO                               MUISTIO 27.4.2022 
 

 
 

 

 

 

Asialista: 

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä muistiontarkastajien valinta 

 

Nuorisoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla 

nuorisoneuvosto päätti valita muistiontarkastajiksi Jessica Lundqvistin ja Saara Helon. 

 

2. Kokouskäytännöt 

Merkittiin tiedoksi kokouksessa läpi käydyt kokouskäytännöt. 

3. Lausunto kaupunginhallitukselle nuorisoneuvoston toimintasäännön muuttamisesta (liite 1.) 

 
Päätettiin hyväksyä lausunto kaupunginhallitukselle nuorisoneuvoston toimintasäännön 
muuttamisesta.  
 

4. Tapaaminen vammaisneuvoston kanssa 23.5.2022 (liite 2.) 

Merkittiin tiedoksi tapaaminen vammaisneuvoston kanssa 23.5.2022. Keskustelutilaisuus on 
Oodissa klo 17-19. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille nuorisoneuvoston jäsenille. Puheenjohtaja 
toivoi, että kartoitetaan vielä maksutonta tilaa tilaisuuden järjestämiseksi. 

 
5. Tehtävänanto viestintätoimistolle (liite 3.) 

 
Nuorisoneuvosto hylkäsi liitteen kolme tehtävänannon viestintätoimistolle.  Samalla 
nuorisoneuvosto totesi kannanottonaan seuraavaa (kannanotto lähetetty sähköpostitse: Miro 
Maaranen 2.5.2022).  
 
Nuorisopalvelukokonaisuuden asettamat ehdot ja rajoitukset nuorisoneuvoston mahdollisuuksille 
viestintätoimiston toimeksiantajana päättää toimeksiannoista, ovat kohtuuttomia ja 
epätarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi toimeksiannon rajoittaminen nuorten aloitteiden osalta 
ainoastaan niihin aloitteisiin, jotka ovat jonkun muun kuin nuorisoneuvoston jäsenen tekemiä, 
johtavat syrjintäolettamaan, jota nuorisopalvelukokonaisuus ei ole onnistunut asettamiensa 
ehtojen kanssa antamilla perusteluillaan kumoamaan.  Nuorten aloitteen tehneillä 
nuorisoneuvoston jäsenillä on 13–17-vuotiaina helsinkiläisinä nuorina yhtäläinen oikeus suhteessa 
muihin nuoriin saada aloitteensa asianmukaisesti käsitellyksi ja siten myös oikeus saada 
aloitteensa viestintätoimiston kautta edistetyksi, mikäli nuorisoneuvosto niin päättää. 
Nuorisoneuvoston toimeksiannon oikeudeton rajoittaminen on väärä tapa edistää 
nuorisoneuvostoon kuulumattomien nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, ja toimeksiannolle 
asetetut ehdot tulee kumota.  
 
Asiasta käytiin keskustelua. August Kiattrakoolchai teki vastaehdotuksen. August Kiattrakoolchain 
vastaehdotusta kannatettiin. Toteutettiin käsiäänestys. Ääntenlaskennan tulos: 
 
Jaa ääni: 0  (nykyisen ehdotuksen mukaisesti) 
Ei: 17  (asian hylkääminen WhatsApp:sta löytyvän vastaehdotuksen mukaan) 
Tyhjiä: 3  
 

6. Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2021 (liite 4.) 
 
Päätettiin hyväksyä toimintakertomus vuodelle 2021. 
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7. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille 2022-2023 (liite 5. ja 6.) 

 
Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma muutosehdotuksineen vuosille 2022-2023 kahden 
vastaehdotuksen mukaisesti seuraavasti (vastaehdotukset lähetetty sähköpostitse: Miro Maaranen 
2.5.2022). 
 

Vastaehdotus 1: 

 Tavoite: Nuorisoneuvosto tekee asennevaikuttamista valvottujen käyttöhuoneiden 
mahdollistavan lainsäädännön valmistelemiseksi 

 Toimenpide: Järjestetään keskustelutilaisuus päihdetyötä tekevien järjestöjen ja 
asianomaisten viranomaisten kanssa, jossa pyritään edistämään valvottuja käyttöhuoneita 
mahdollistavan lainsäädännön valmistelemista. 

 Mittari: Osittain toteutunut: 50 osallistujaa. Toteutunut: 100 osallistujaa ja sosiaali- ja 
terveysministeriö osallistuu. 

 Yhteistyötahot: TBD 

 Aikataulu: Vuoden 2022 loppuun mennessä 

Vastaehdotus 2:  

 Hyväksytään tavoite ”Kaupunkiyhteiset tavoitteet IX” 
  

8. Mielenosoitus 9.5.2022 ja mahdollinen yhteiskannanotto (liite 8.) 

 

Päätettiin, että nuorisoneuvosto järjestää Rauhanpäivän marssi -mielenosoituksen 9.5.2022 ja 

yhteiskannanoton yhteistyössä Helsingin Kristillisdemokraattisten Nuorten, Svensk Ungdom i 

Helsingfors rf:n, Helsingin Sosialidemokraattisen Nuorisopiiri ry:n ja Etelä-Suomen 

Vasemmistonuoret ry:n kanssa liitteen kahdeksan mukaisesti. 

 

Merkittiin tiedoksi, että kaupungin nuoriso-ohjaajat eivät osallistu mielenosoitukseen. 

 

9. Nuorten aloitekanavaan tulleet aloitteet (liite 7.) 

Merkittiin tiedoksi nuorten aloitekanavaan tulleet aloitteet.  

Keskusteltiin nuorten aloitteista. Sovittiin, että 1.1.- 30.6.2022 tulleet nuorten aloitteet 
käsitellään 25.8.2022 nuorisoneuvoston kokouksessa. Syksyn nuorten aloite valtuustokäsittelyä ei 
ole vielä sovittu. 

 

10. Muut asiat 
 
Merkittiin tiedoksi, että nuorisoneuvoston seuraava kokous pidetään 25.5.2022 avoimena 
kokouksena kaupungintalon kokoussalissa. 
 
Merkittiin tiedoksi, että Helsingin vihreät nuoret ry ovat olleet yhteydessä nuorisoneuvostoon 
yhteistyön merkeissä. 
 
Merkittiin tiedoksi AUKIO-keskustelutilaisuus globaalista tulevaisuudesta Oodissa 16.5.2022. 
Järjestäjänä AUKIO-hanke. 
 
Merkittiin tiedoksi kokouspalkkio käytännöt. 
 
Merkittiin tiedoksi ensi viikon pormestaritapaamiset. Nuorisoneuvosto tapaa apulaispormestari 
Sazonovin 4.5.2022 ja pormestari Vartiaisen 5.5.2022 kaupungintalolla. 
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Merkittiin tiedoksi kesäkuussa järjestettävä Kuplat Rikki -leiri. Yhteistoimintaleiri muiden 
nuorisovaltuustojen ja –neuvostojen kanssa järjestetään 7.–12.6.2022 Torniossa. 
Nuorisoneuvostosta leirille voi osallistua enintään viisi henkilöä.   

Kokous päättyi klo 19.36 

 

 

 


