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Kaupunki

Helsingin nuoret haluavat valtuuston
Nuorisoasiainkeskus
ajaa omaa
nuorisofoorumin
malliaan.

keus lautakunnissa sekä kaupunginvaltuustossa. Lisäksi se
voisi tehdä aloitteita valtuustossa. Myös nuorten tapahtumien järjestäminen voisi kuulua sen tehtäviin.

Robert Sundman

HELSINGIN
nuorisotoimenjohtajan työryhmä on päätynyt ajamaan nuorisofoorumiksi kutsuttua mallia. Siinä
nuorten edustajat valittaisiin
Suuri nuorisofoorumi -nimisessä tapahtumassa, joka olisi
avoin halukkaille nuorille.
Mallien yksi keskeinen ero
on valitsemistavassa. Nuorisovaltuusto valittaisiin kouluissa
pidettävillä vaaleilla, joissa
kaikki helsinkiläiset nuoret
voisivat äänestää. Nuorisofoorumin hallituksen äänestämiseen osallistuisi pienempi

nuorisojärjestöt ja nuorisoasiainkeskus
ovat eri mieltä siitä, minkälaiset
vaikutusmahdollisuudet
nuorille pitäisi antaa kaupungin päätöksenteossa. Vaihtoehtoina ovat monissa kaupungeissa käytetty nuorisovaltuusto ja nuorisofoorumi, joka
on kehitetty nuorisotoimen
johtajan Lasse Siuralan työryhmässä.
Nuorisovaltuustossa jäsenillä olisi puhe- ja läsnäolo-oi-
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joukko Suuren nuorisofoorumin osallistujia.
Siuralan johtamassa työryhmässä oli mukana virkamiehiä ja aikuisia nuorisojärjestöjen edustajia, mutta vain kolme nuorta.
NUORISOLAUTAKUNTA
kokoontuu päättämään kuulemisjärjestelmästä tänään torstaina.
”13–18-vuotiaita nuoria on
Helsingissä noin 25 000. Ei ole
oikeudenmukaista, jos vain
Suuren nuorisofoorumin osallistujilla on valta päättää, ketkä päättävät kaikkien nuorten
asioista Helsingissä”, Nuorten
Helsinki -yhdistyksen perustajajäsen Wiking Vuori sanoo.
Nuorisolautakunta
pyysi
nuorisoasiainkeskusta vuosi

sitten pohtimaan, mikä olisi
paras tapa antaa nuorten vaikuttaa päätöksentekoon. Vuoren mielestä nuorten ideoita
ei otettu huomioon lopullisessa esityksessä.
Nuorisolautakunta
pyysi
lausuntoja vaikuttamismallista eri nuorisojärjestöiltä, joista
osa kannatti valtuustoa ja osa
foorumia.
Moni järjestöistä kuitenkin
arvosteli sitä, että lausunnot
piti antaa tiukalla aikataululla.
Järjestöissä ihmeteltiin lisäksi,
miksi työryhmän esityksessä
korostettiin vain nuorisovaltuuston heikkouksia, eikä vahvuuksia juuri tuotu esille.
Siuralan mukaan vaaleilla
valittava nuorisovaltuusto on
aikuisten mallin kopio, jota on
ulkomailla
ja
tutkijoiden

Aalto-yliopisto
halutaan Otaniemeen
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Nuorisovaltuustoja noin 200 kunnassa
Nuorisovaltuustoja on Suomessa noin 200 kunnassa.
Niissä on 13–18-vuotiaita nuoria, jotka valitaan yleensä
kouluvaaleilla.
Monilla nuorisovaltuustoilla
on puhe- ja läsnäolo-oikeus
lautakunnissa sekä valtuustossa. Lisäksi ne tekevät aloitteita
ja kannanottoja sekä järjestävät tapahtumia alueen nuorille.
Nuorisofoorumi olisi uusi,

Helsingissä kehitetty malli. Se
koostuisi eritasoisista vaikuttamistoiminnoista, kuten oppilaskuntatapaamisista ja -päivistä,
Suuresta nuorisofoorumista ja
toimintaryhmistä.
Foorumin tavoitteena olisi
muun muassa aktivoida oppilaiden osallisuustoimintaa kouluissa sekä kerätä nuorten
mielipiteitä, ehdotuksia ja
aloitteita.

piirissä kritisoitu.
Viime syksynä nuorisoasiainkeskuksen vuosittaisissa
keskustelutilaisuuksissa suu-

rin osa nuorista kannatti kuitenkin vaaleilla valittavaa valtuustoa, selviää nuorisoasiainkeskuksen raportista.

Säätiön hallitukselle
jätettiin ehdotus
kampuksen
sijoittamisesta.
Jorma Palovaara HS

rehtori
Tuula Teeri jätti tiistaina yliopiston säätiön hallitukselle
ehdotuksen, jossa uusi keskitetty kampusalue sijoitettaisiin Espoon Otaniemeen.
Ehdotuksen mukaan sinne
koottaisiin jo nykyisin paikalla sijaitsevan Teknillisen korkeakoulun lisäksi Taideteollisen korkeakoulun ja Kauppakorkeakoulun yksiköt.

AALTO-YLIOPISTON

esitystä keskenään kilpailivat keskitetty ja hajautettu malli.
Jälkimmäisessä nykyiset yksiköt olisivat pysyneet erillään. Säätiön hallitus päättää
kesäkuussa,
hyväksytäänkö
keskitetty malli ja Otaniemeen sijoitus. Päätöksen jälkeen lyödään lukkoon käytännön suunnitelmat ja aikataulut. Silloin aletaan tehdä
muun muassa arkkitehtonisia
ratkaisuita ja kaupunkisuunnittelua sekä kaavoitusta vaativia asioita.
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Maailman suurin punainen risti jäi haaveeksi
MARKUS JOKELA HS

Ristin sisällä
jumpattiin
ja hörpittiin
kuumaa mehua.
Ilona Hietanen HS

sadeviitat rapisevat
pakkasessa, kun Kampin Narinkkatorilla jumpataan jäseniä lämpimiksi.
Puoli tuntia ennen pääesiintyjää niitä tarvittaisiin vielä
yli kuusisataa lisää.
Ammattikorkeakoulu Haaga-Helian ja SPR:n yhteistyössä järjestämän tapahtuman tavoitteena
on
muodostaa
maailman suurin punainen
risti. Tapahtuma on samalla
lähtölaukaus EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuoteen.
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Edellinen ennätys on Norjasta:
935 ihmistä ja koira.
IHMISISTÄ on pula, mutta koira on Kampissakin edustettuna. Tanja Lehto on tullut Hertta-koiran ja kahden veljenpojan kanssa Lahdesta asti
kuuntelemaan
pääesiintyjä
Cheekia.
”Mukavaa, että samalla voi
edistää hyvää asiaa.”
Sadeviittojen keskeltä erottuu nainen punaisessa toppatakissa.
”Luin tapahtumasta lehdestä. Yritän olla paikalla niin
kauan kuin ennätystä tavoitellaan”, kertoo vantaalainen Sari Sinkkonen.
Ihan huvin vuoksi torilla ei
tarvitse värjötellä. Yhteistyökumppani on luvannut lahjoittaa SPR:lle euron jokaisesta
osallistujasta.

Ristin täyttymistä odotellessa pakkasta pääsee pakoon torin reunaan parkkeeratussa
punaisessa ensiapubussissa.
Siellä Kalle Kivimaa ja Sanna Rantanen kertovat SPR:n
ensiaputoiminnasta.
”Vapaaehtoistoiminta
ei
välttämättä vie kauheasti aikaa”, kannustaa Rantanen.
Tavoitteena on teemavuoden kunniaksi löytää myös
uusia vapaaehtoisia.
Tahto on hyvä, mutta pakkaselle ei mahda mitään. Norjassa ennätys tehtiin kesällä.
Ristin sakarat ovat kuitenkin melkein täynnä, kun pääesiintyjä Cheek nousee lavalle
viideltä.
”Käsi ylös kaikki, joilla on
kylmä”, räppäri käskee.
Sadeviittoja on lopulta koolla 544, ja käsiä nousee melkein yhtä monta.

TEERIN mukaan Otaniemeen
keskitetylle kampukselle oli

Helsingin
palvelukartassa
on tänään
huoltokatkos
Palvelukartassa
on huoltokatkos tänään torstaina kello 18–23. Palvelu ei
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Narinkkatorille tuotiin tapahtumaa varten 1 200 punaista sadeviittaa ja kolme kuormallista lunta.

eniten puoltavia perusteita.
”Aalto-yliopiston idea on kehittää monialaisia opetusohjelmia. Tämä ei onnistu, jos
opiskelupaikat sijaitsevat kaukana toisistaan.”
Teeri sanoo, että Otaniemi
on kustannuksiltaan edullisin.
Aalto-yliopiston suurimman
yksikön, Teknillisen korkeakoulun, siirtäminen muualle
olisi kallein vaihtoehto.
Lisäksi Taideteollisen korkeakoulun tilat ovat käyneet
pieniksi ja osa pitäisi joka tapauksessa uusia.
”POHDIMME vielä, mikä on
näkyvyyden tarve keskustassa.
Meillä on yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa kansantalouden opetuksessa, liikuntapaikoissa ja vierailevien tutkijoiden majoituksessa.”
Teerin mukaan ehdotuksesta keskustellaan kevään aikana. Myös Helsingin ja Espoon
kaupungeilla on mahdollisuus
tehdä omia ehdotuksiaan.
ENNEN esitystä käyty avoin
prosessi työpajoineen ja mielipiteen keräyksineen herätti arvostelua erityisesti Taideteollisen korkeakoulun ja Kauppakorkeakoulun oppilaiden parissa.
Molempien koulujen opiskelijajärjestöjen teettämässä
gallupissa suurin osa niiden
oppilaista vastusti keskitettyä
mallia.

ole tänä aikana käytössä.
Palvelukartta on paikkatietopohjainen, avoin tiedotuskanava Helsingin kaupungin
toimipisteistä ja palveluista.
Kartan kautta on myös
mahdollisuus antaa palautetta
ja käydä keskustelua suoraan
toimipisteistä ja palveluista
vastaavien kanssa. HS

Hyvinvointi on valintoja

Norjalainen Jarlsberg-juusto

kg

9,90

kg

Stockmann Gourmet: Paistovalmis
tai maustamaton broilerin rintafilee

Stockmann Bakery:
Kolmenjyvänleipä 575 g
(4,52/kg)

P

2,60

kg

11,70

Stockmann Meals:
Wellbeing broileri-vehnänjyväsalaatti

9,90

Pajuniemi: Korppukinkku siivuina 100 g (18,90/kg) ................
Avokadot, ready-to-eat / kg .....................................................
Suomalainen aidon pihvikarjan naudan
paistijauheliha / kg ...................................................................
Marli: Tarhurin täysmehut / l ....................................................
Valio: Luomu Valiojogurtit, marjakori tai
vadelma 150g (3,67/kg) ..........................................................

1,89
4,95
9,48
1,85
0,55

kg

16,90

Kuhafilee, Viro

Becel: Kasvirasvalevite 400 g (4,13/kg) ...................................
Ahti-sillit 250/150 g (9,56/kg) ...................................................

1,65
2,39

Muista myös pysyvästi edulliset
Katso Hintaa -tuotteet

kg

1,19

Ranskalaiset
Royal Gala -omenat

Tarjoukset ovat voimassa torstaista sunnuntaihin niin kauan kun tavaraa riittää.

Etu Exclusive-asiakkaille:
Tunti ilmaista pysäköintiaikaa
joka kerta Stockmannin
parkkihallissa.

Palvelemme
sunnuntaina

12–18

HELSINGIN KESKUSTA • ITÄKESKUS • TAPIOLA • JUMBO
PALVELEMME: MA–PE 9–21 • LA 9–18 • SU 12–18 • stockmann.com
1

SI

P

2

