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”Toivottavasti poliitikot oppivat
nuorilta jotain uutta”
INA MIKKOLA

Nuorten parlamentti
keräsi eduskuntaan
satoja nuoria.

Vapun ilmoitusaikataulu Helsingin Sanomiin
Helsingin Sanomat ei ilmesty sunnuntaina 2.5. Lauantain 1.5. lehti jaetaan myös sunnuntaitilaajille,
ja siinä on sunnuntain ilmoitushinnat.

¬ Ilmoitusten jättöajat Helsingin Sanomiin
Julkaisupäivä

Varaukset/määräimet
ja valmistettavat aineistot

Valmiit pdf-aineistot

Rivi-ilmoitukset

la 1.5
ma 3.5.

pe 30.4. klo 10
pe 30.4. klo 10

pe 30.4. klo 12
pe 30.4. klo 12

pe 30.4. klo 11
pe 30.4. klo 16

¬ Ilmoitusten jättöajat Talous- ja Koti-osiin (työpaikka-, koulutus- ja asuntoilmoitukset)
Julkaisupäivä

Varaukset/määräimet
ja valmistettavat aineistot

la 1.5.

ma 26.4. klo 15
to 29.4. klo 13
Talous-osan E1- ja E3-sivujen määräpaikka

la 1.5.

ke 28.4. klo 15

Valmiit pdf-aineistot

Rivi-ilmoitukset

to 29.4. klo 13

to 29.4. klo 16

D-osan teemasivuille varaukset 2 arkityöpäivää ennen klo 10.

Jätä ilmoituksesi
¬
¬

Yritysasiakkaat: www.hs.fi/medianetti tai puh. 010 80 80 85
Yksityisasiakkaat: www.hs.fi/asiakaspalvelu/ilmoita tai puh. 010 800 201
Helsingin Sanomien Mediakulma, Sanomatalo, Elielinaukio 1.

Puhelun hinta kotimaan lankaverkon liittymistä 8,21 snt/puh + 5,9 snt/min ja matkapuhelinliittymistä 8,21 snt/puh + 16,9 snt/min. Ulkomailta soitettaessa ulkomaan puhelun hinta.
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Anna Sojunen
Robert Sundman
EDUSKUNNAN aula on täyttynyt juhlallisesti pukeutuneista, nimilappujaan asettelevista nuorista. Helsingin Arabian
peruskoulun oppilaat Kaisa
Pakarinen, Onerva Martikainen ja Hanna Nikkola käyvät
läpi tulevan päivän ohjelmaa.
Alkamassa on Nuorten parlamentti -tapahtuma, jossa
nuoret tenttaavat ministereiltä vastauksia itselleen tärkeisiin asioihin. ”Hienoa, että ministerit kuuntelevat tänään,
mitä nuorilla on sanottavanaan”, Pakarinen sanoo.
Kokoomusnuoriin kuuluvan
yhdeksäsluokkalaisen
Kalle
Valmusen odotukset päivän
suhteen ovat korkealla.
”Toivottavasti poliitikot oppivat päivän aikana jotain uutta nuorilta”, raumalainen Valmunen pohtii.

parlamentti -tapahtumaan kuuluu kansanedustajatapaamisia, paneelikeskusteluja poliitikkojen kanssa ja
täysistunnon harjoitukset. Päivä huipentuu suullisen kyselytunnin tapaiseen istuntoon,
johon osallistuu lähes kaksisataa nuorta parlamentaarikkoa.
Yhdeksäsluokkalaista
Kaisa
Pakarista jännittää, valitseeko
puhemies hänen kysymyksensä nuorten mielenterveysongelmien
ennaltaehkäisystä
esitettäväksi istunnossa.
”Kysymys on tärkeä, koska
nuorten mielenterveysongelmat lisääntyvät, mutta apua ei
ole saatavilla tarpeeksi.”
Istuntosali on täyttynyt

NUORTEN

Jos valmistettavasta ilmoituksesta halutaan vedos (min. 200 pmm), yllä olevat jättöajat aikaistuvat yhdellä arkityöpäivällä.

¬

Kotimaa

Työministeri Anni Sinnemäki vastasi 9-luokkalaisen Kalle Valmusen kysymyksiin nuorisotyöttömistä.

nuorista parlamentaarikoista.
Pääministeri Matti Vanhanen
(kesk) kävelee saliin juuri istunnon alkaessa. Kuuluu kop
kop ja puhemies Sauli Niinistö avaa seitsemännen Nuorten
parlamentin täysistunnon.
Istunnossa ehditään esittää
22 kysymystä, jotka käsittelevät muun muassa nuorten
työpaikkaolosuhteita, koulukiusaamista ja alkoholin käyttöikärajan alentamista. Pakarinen saa esittää istunnossa kysymyksensä, mutta Kalle Valmusen kysymystä nuoriso-

FA K TA

Mikä Nuorten
parlamentti?
Nuorten parlamentti on
kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten tapahtuma, joka tutustuttaa nuoria eduskuntaan ja
demokratiaan. Tapahtuma
koostuu koulujen parlamenttikerhojen työskentelystä ja

työttömyyden vähentämisestä
ei ehditä esittää. Valmunen pitää istuntoa kuitenkin onnistuneena.
”Yleensä poliitikot vastaavat
pitkästi ja ympäripyöreästi,
mutta nyt ministereiden vastaukset olivat täsmällisiä ja
asiallisia”, Valmunen sanoo.
raumalais- ja helsinkiläisnuorelle
mahdollisuuden tavata ministerit istunnon jälkeen, jolloin he saivat kysyä aiheistaan lisäkysymyksiä. Pakarinen oli kiinnos-
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istunnosta eduskunnassa.
Tapahtuman järjestää eduskunta ja nuorisotyön tukijärjestö Kerhokeskus.
Nuoret saivat tentata poliitikoilta vastauksia itselleen
tärkeisiin kysymyksiin.
Perjantaisessa istunnossa
käsiteltiin muun muassa palkkaeroja, nuorisourheilun tukemista ja turkistarhausta. Istunnossa äänestettiin mopokortin
ajokokeen puolesta.

tunut kuulemaan lisää nuorten mielenterveystyön kehittämisestä ja sai kysymyksiin
tyydyttävät vastaukset peruspalveluministeri Paula Risikolta (kok). Valmunen puolestaan tiedusteli työministeri
Anni Sinnemäeltä (vihr) nuorisotyöttömyyden hoidosta.
”Oli hienoa päästä juttelemaan ministerin kanssa kahdestaan. Vastaukset olivat tosin pitkiä”, Valmunen kertoo.
Nuorten parlamenttiin osallistui noin 300 nuorta. Helsinkiläisen Pakarisen mielestä
päivä oli antoisa, mutta kritisoitavaakin löytyi.
”On sääli, että Nuorten parlamentilla ei ole todellista vaikutusvaltaa. Istunnossa nousi
esille monia tärkeitä aiheita,
joihin nuorilla on paljon sanottavaa”, Pakarinen sanoo.
Kirjoittajat ovat Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen toimittajia. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.

Hullu Hinnoittelija julistaa:

”Lontoossa on mutkikas metro,
lentohinnat suoraviivaisesti mallia retro.”
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Hinnat Helsingistä alk./suunta veroineen, kun varaat lennot netistä. Myyntiaika 19.4. asti. Nettisivuillamme lisää tarjouskohteita. Paikkoja rajoitetusti. Matkustusajat vaihtelevat
kohteittain, tarkat tiedot nettisivuillamme. Varaa matkasi matkatoimistosta, Blue1 Sales Centeristä, puh. 06000-25831 (1,75 €/min/vastattu puhelu+pvm) tai www.blue1.fi
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