
Tammiku   
Pidimme   vuoden   ensimmäisen   kokouksen   Linnankosken   lukion   tiloissa.   
  

Helmikuu   
Kokous   pidettiin   Ohjaamossa.   Helmikuussa   toteutettiin   myös   kannanotto   koskien   
Eteläisenalueen   kouluverkkoa   ja   osallistuttiin   Kuuluuko   Nuorten   Ääni?   -tapahtumaan.   
  

Maaliskuu   
Vallitsevan   tilanteen   vuoksi   siirsimme   kokoukset   pidettäväksi   Teamsin   kautta.   Porvoon   
nuorisovaltuuston   edustajat   osallistuivat   Aktiivipäiville,   Seinäjoella.   Osallistuimme   myös   
järjestämään   Erityisnuorten   iltapäivään   toimintaa,   10.3.2020   leivottiin   ja   laulettiin   karaokea.   
  

Huhtikuu   
Huhtikuussa   ei   pidettä   kokousta   ollenkaan   vallitsevan   tilanteen   ja   käsiteltävien   asioiden   
vähyyden   vuoksi.   Tehtiin   kannanotto   liittyen   koulutuksen   tilaan   korona-aikana.   
  

Toukokuu   
Kokous   pidettiin   Teamsissa,   kaupunginjohtaja   Jukka-Pekka   Ujula   osallistui   kokoukseemme.   
Kevään   aikana   oli   tarkoitus   lähteä   kiertämään   porvoolaisia   kouluja   ja   kertoa   
nuorisovaltuustosta,   kun   syksyllä   olisi   vaalit   edessä.   Kuitenkin   koulukiertue   peruttiin,   samoin   
kuin   Ruotsiin   suunnittelemamme   matka   ja   ympäristötapahtuma,   johon   myös   
nuorisovaltuustoa   oli   pyydetty   mukaan.   
Toukokuussa   tehtiin   kannanotto   koskien   kestäväntalouden   ohjelmaa   ja   tilattiin   uusia   
markkinointituotteita,   kondomeita,   huulirasvoja   ja   heijastimia,   jotka   myös   jäivät   melko   pitkälti   
tämän   vuoden   osalta   jakamatta.   Onneksi   ehkä   uudelle   nuvale   tulee   mahdollisuuksia   päästä   
jakamaan   uusia   markkinointituotteita!   
  

Kesäkuu   
Kesäkuussa   pääsimme   pitkästä   aikaa   tapaamaan   kasvotusten.   Kokoustimme   
Kokonniemessä,   myös   nuorsiopalveluiden   päällikkö   Nina   Jorkama   osallistui   kokoukseemme.   
Kokouksen   jälkeen   söimme   ja   pelailimme   virkistysillan   merkeissä.   
  

Heinäkuu   
Kesäloma!   
  

Elokuu   
Kokoustimme   nuorisotila   Zentrassa.   9.8.2020   nuorisovaltuusto   osallistui   Porvoon   päiville   
kaupunginpuistossa.   Myöhemmälle   elokuuta   suunniteltu   Pride-kulkue   ja   puistojuhla   peruttiin.   
  

Syyskuu   
Pidimme   kokouksemme   kaupungintalolla,   Nina   Jorkama   osallistui   kokoukseen.   22.9.2020   
järjestettiin   Auton   vapaapäivä   -tapahtuma   Porvoon   torilla.   
  
  
  



Lokakuu   
Jouduimme   jälleen   siirtämään   kokousket   Teamsin   puolelle   maailmalla   vallitsevan   tilanteen   
johdosta.   Nuorisovaltuusto   hyväksyi   elokuussa   uudet   toimintasäännöt.   
Nuorisovaltuustovaaleihin   oli   aikaa   asettua   ehdolle   5.-30.10.2020.   Nuorisovaltuusto   piti   
vaali-infot   kouluille   Teamsin   kautta,   joka   koettiin   hyväksi   vaihtoehdoksi   kaikkien   turvallisuus   
huomioiden.   Syyslomalla   13.-14.10.2020   järjestimme   oman   koulutus-/virkistysleirin.   Leirillä   
meille   kävi   esittäytymässä   sivistysjohtaja   Sari   Gustafsson,   hän   vastaili   myös   esittämiimme   
kysymyksiin.   
  

Marraskuu   
Vaalikuukaus!   2.11.2020   järjestettiin   vaali-info   uusille   nuorisovaltuustovaalien   ehdokkaille   
Lyceiparkens   skolan   ruokalassa.   Vaaleihin   ehdolle   asettui   huimat   49   nuorta!   
Ennakkoäänestys   järjestettiin   9.11.2020   kaikilla   Porvoon   nuorisotiloilla   ja   varsinainen   
äänestyspäivä   oli   12.11.2020.   Vaalit   järjestettiin   seitsemässä   vaalipiirissä.   Uusi   
nuorisovaltuusto   julkaistiin   13.11.2020.   
Marraskuussa   kokous,   johon   myös   Nina   Jorkama   osallistui,   pidettiin   Teamsin   kautta.   
Marraskuulle   suunniteltu   naapurikuntien   nuorisovaltuustojen   tapaaminen   peruuntui.   
  

Joulukuu   
Jouduimme   perumaan   viimeiset   yhteiset   pikkujoulumme   ja   siirtämään   viimeisen   
kokouksemme   Teamsiin.   Viimeisen   kokouksen   jälkeen   siirryimme   joululomalle.   
  

Muuta   
Lisäksi   Porvoon   nuorisovaltuusto   on   aktiivisesti   osallistunut   kaupungin   työryhmien,   
lautakuntien   ja   valtuuston   kokouksiin   pitkin   vuotta.   Nuorisovaltuusto   on   omalta   osaltaan   ollut   
mukana   kaupungin   säästötoimissa   minimoimalla   menojensa   määrää.   


