MIKKELIN KAUPUNKI
NUORISOVALTUUSTO
Aika
Paikka
Läsnä

PÖYTÄKIRJA 10/2019

Maanantaina 4.11.2019 klo 16:01 – 18:44
Nuorisotila Starlight / Ohjaamo Olkkari
Nuorisovaltuuston jäsenet
Bolz Niilo
Hokkanen Elina
Häkkinen Emma
Hämäläinen Helmi
Hämäläinen Ville
Keskitalo Onni
Markevitsch Katri
Montonen Heta
Paasonen Vilma, poistui 18:38
Hotokka Mervi, nuorisosihteeri
Hämäläinen Jari, nuoriso-ohjaaja, poistui klo 16:30
XAMK:n yhteisöpedagogiopiskelijoita

Poissa

Janhunen Katriina, pj
Kauppinen Jan-Peter, varajäsen
Pynnönen Jonna
Viisterä Eetu

126 §

KOKOUKSEN AVAUS

Pekkarinen Justus
Puhto Onni, poistui klo 17:10
Rauhala Noora, 1.varapj
Saikkonen Kristiina
Tiainen Viljam
Waris Juho, 2.varapj.
Waris Olli
Vauhkonen Nea
Väisänen Sini

1. varapuheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:01.
127 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.

128 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Nea Vauhkonen ja Sini Väisänen.

129 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisena.

130 §

KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN,
TAPAHTUMIEN KUULUMISET

TYÖRYHMIEN,

KUMMIKOULUJEN

JA

Lautakunnat olivat käsitelleet talousarvionsa ja kokoukset olivat venyneet pitkiksi.
Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto oli kokoontunut ilman merkittäviä aiheita.
131 §

LEFFAYÖ-TAPAHTUMAN PALAUTE
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Leffayö-tapahtuma oli tänä vuonna loppuunmyyty. Yö meni hyvin eikä tapahtunut mitään
ihmeellistä. Leffateatterin edustaja lähetti nuorisovaltuustolle kiitokset siisteydestä.
132 §

DOM –DISCON JÄRJESTÄMINEN JA TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
Perjantaina 8.11.2019 järjestetään ainutkertainen alaikäisten disco Domin yökerhossa.
Sisään pääsee 13-17-vuotiaita, joilta ei kuitenkaan kysytä papereita. Tarvittaessa
suoritetaan puhallutuksia. Domista otetaan käyttöön 2.krs:n oikeanpuoleinen tila, jonne
mahtuu 150 ihmistä. Jos väkeä tulee paljon enemmän, avataan myös vasemmanpuoleinen
tila, johon mahtuu toiset 150 nuorta. Nuoriso-ohjaaja Jari Hämäläinen paikalla
tapahtumassa ja Domin väkeä on ovella, narikassa, tarjoilutiskillä sekä DJ:nä.
Nuorisovaltuustosta nimettiin lipunmyyjiksi Nea, Vilma ja Elina. Pääsylippu oikeuttaa
ilmaiseen narikkaan ja alkoholittomaan drinkkiin. Jos kuumuus yllättää, discosta voidaan
avata tarvittaessa terassin ovi. Jonotuksen valvontaan nimettiin Viljam ja Onni K. Etsivät
nuorisotyöntekijät liikkuvat kaupungilla discon aikaan, joten heistä voi olla apua mm. jonon
kanssa. Nuorisovaltuusto voi miettiä iltaan vielä ohjelmaa. Tapahtumaan osallistuvat
kokoontuvat perjantaina klo 18 Starlightiin ja siitä yhtämatkaa Domiin.
Jos discoilta on suosittu, on mahdollisuus keväällä järjestää toinen tapahtuma, jossa
mukana olisi kenties bändikin.

133 §

NUORISOVALTUUSTON TARJOUSPYYNTÖ JUSTIMUS-FILMS –VIDEORYHMÄLLE
Vilma ja Nea kirjoittavat viikolla 45 tarjouspyynnön.
Onni Puhto poistui 17:10.

134 §

LAUSUNTOPYYNTÖ KASVATUSTALOUSSUUNNITELMASTA

JA

OPETUSLAUTAKUNNAN

TALOUSARVIOSTA

JA

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnon nuorisovaltuustolta talousarviosta 2020 ja
taloussuunnitelmasta 2021 - 2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan
kaupunginhallitukselle 20.11.2019 mennessä.
Samassa yhteydessä otetaan kantaa erityisesti myös Ristiinan lukion lakkauttamista
koskevaan asiaan. Asiaa valmistelevana ryhmänä toimi koollekutsuja Juho Waris, lisäksi
Emma Häkkinen, Niilo Bolz, Elina Hokkanen, Vilma Paasonen, Kristiina Saikkonen ja Sini
Väisänen.
Päätös:

Nuorisovaltuuston lausunto
taloussuunnitelmasta 2020

kasvatus-

ja

opetuslautakunnan

talousarviosta

ja

Lukio
Nuorisovaltuusto kannattaa yksimielisesti Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen
lakkauttamista. Täytyy kuitenkin varmistaa, että bussivuoroja on riittävästi varsinkin
aamuisin ja iltapäivisin.
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On tärkeää, että Mikkelissä panostetaan yhteen laadukkaaseen lukioon. Jo nyt keskustan
toimipisteen kurssitarjotin on kapea ja vielä 40 kurssin karsiminen vaarantaisi
lukiokoulutuksen tason koko kaupungissa. Tämän jälkeen kaupungissa olisi kaksi lukiota,
joista kumpikaan ei pystyisi tarjoamaan laadukasta koulutusta.
Kurssien karsiminen johtaisi liian suuriin opetusryhmiin ja monien kurssien perumiseen
kokonaan. Tämä voi pahimmillaan vaarantaa nuorten valmistumisen tavoitellussa kolmessa
vuodessa ja laskea ylioppilaskirjoitusten tuloksia. Korkeakoulujen opiskelijavalintojen
uudistuksen takia ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmät.
Ristiinan toimipisteen säilyttäminen vaarantaisi näin sekä nuorten lukio- että
korkeakoulutuksen.
Tälläkin hetkellä osa ristiinalaisista nuorista tulee kaupunkiin ammattiopintoihin ilman
ongelmia, joten nuorisovaltuusto ei näe, miksi matkustaminen olisi suuri ongelma
lukiolaisille. Jo nyt monet nuoret matkustavat lukioon esimerkiksi Anttolasta tai
Puumalasta.
Ristiinan lukiolta vapautuva tila on liian pieni sekä kirjastolle että nuorisotilalle molemmille,
mutta pelkän nuorisotilan siirtäminen tiloihin olisi hyvä asia. Nykyinen nuorisotila ei ole
nuorten mielestä viihtyisä. Kirjasto voitaisiin jättää nykyiselle paikalleen.
Suomenniemen koulu
Nuorisovaltuusto ei osaa ottaa vahvaa kantaa suomenniemeläisten 5.-6.-luokkalaisten
siirtämisestä Ristiinan yhtenäiskouluun. Nuorisovaltuusto pohtii, mistä järjestelyissä kertyisi
säästöä ja kuinka suuri todellinen säästö olisi. Nuorisovaltuusto ei vastusta suunnitelmaa.
135 §

LAUSUNTOPYYNTÖ HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOSTA JA
TALOUSSUUNNITELMASTA
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnon nuorisovaltuustolta
talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmasta 2021 - 2024. Lausunnot pyydetään
toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 14.11.2019 mennessä. Asiaa valmistelevana
ryhmänä toimi koollekutsuja Viljam Tiainen, lisäksi Katriina Janhunen, Heta Montonen,
Helmi Hämäläinen, Justus Pekkarinen, Jonna Pynnönen ja Olli Waris.

Päätös:

Nuorisovaltuuston lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta ja
taloussuunnitelmasta 2020
Kirjastot
On hyvä, että Suomenniemen ja Otavan kirjastot säilyvät, sillä ne ovat juuri syrjäisimmät.
Korvaavien palveluiden vaihtoehtoja tulee kuitenkin tutkia ja mahdollisuuksien mukaan
ottaa käyttöön.
Liikuntapaikat
Liikuntapaikkojen käytön tehostamista voi toteuttaa helposti. Jos esimerkiksi seuran
varaama liikuntatila jää käyttämättä 3 kertaa peräkkäin, aiheutuu varaajalle 6kk tai 12kk
varauskielto.
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Yleinen hyvinvointi
Asukkaiden hyvinvointiin tulee painottaa matkailun sijaan. Mikkeli ei ole matkailukaupunki,
eikä siitä tällä taloudella kannata edes yrittää tehdä sellaista.
Nuorisotyö
Nuorten kannalta olisi erittäin tärkeää, että nuorisotyöntekijöiden määrä olisi
normaalitasolla. Tarvittaisiin siis henkilöstön täyttökiellosta luopumista. Nuorisotiloista ei
ole hyötyä, jollei ihmisiä ole ylläpitämään niitä.
Ristiinan lukiolta vapautuva tila on liian pieni sekä kirjastolle että nuorisotilalle molemmille,
mutta pelkän nuorisotilan siirtäminen tiloihin olisi hyvä asia. Nykyinen nuorisotila ei ole
nuorten mielestä viihtyisä. Kirjasto voitaisiin jättää nykyiselle paikalleen.
Kouluterveyskyselyn tuloksia silmällä pitäen olisi hyvä, jos kysyttäisiin tarkennuksia itse
nuorilta, mikä voisi olla paremmin ja mikä on hyvin vapaa sana -tyylillä. Tämä kuitenkin
vaatisi järkevän toteutustavan.
136 §

LAUSUNTOPYYNTÖ
KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN
TALOUSSUUNNITELMASTA

TALOUSARVIOSTA

JA

Kaupunkiympäristölautakunta pyytää lausunnon nuorisovaltuustolta talousarviosta 2020 ja
taloussuunnitelmasta 2021–2024. Lausunnot pyydetään toimittamaan suoraan
kaupunginhallitukselle 14.11.2019 mennessä. Asiaa valmistelevana ryhmänä toimi
koollekutsuja Onni Keskitalo, lisäksi Jan-Peter Kauppinen, Noora Rauhala, Ville Hämäläinen,
Katri Markevitsch, Onni Puhto, Nea Vauhkonen ja Eetu Viisterä.
Päätös:

Nuorisovaltuuston
lausunto
taloussuunnitelmasta 2020

kaupunkiympäristölautakunnan

talousarviosta

ja

Kaupunkiympäristölautakunnan talousarviossa 2020 esitetään kaupungin taloudellisesta
tilasta johtuen monia leikattavia kohteita sekä suuria investointeja.
Mikkelin lentoasema
Suurin nuorisovaltuustoa kummastuttanut asia on lentokentän kunnossapitoon tarvittavat
määrärahat. Emme voi uskoa, että esimerkiksi koulutuksesta leikattaessa lentokenttään
ollaan valmiita upottamaan puoli miljoonaa euroa. Mikäli kenttä halutaan pitää
toiminnassa, tulisi puolustusvoimien, kentän suurimman käyttäjän, rahoittaa ainakin suurin
osa kustannuksista. Lentokenttä ei kosketa melkein ketään Mikkelissä, ja toivomme, että
kaupunki ymmärtää panostaa siihen, mikä on tärkeintä.
Joukkoliikenne
Myös liikenne on ollut arviossa esillä. Joukkoliikenteen kysyntä on kasvanut valtavasti
Mikkelissä viime vuosina, ja mielestämme on hienoa ja tärkeää, että kaupunki on valmis
panostamaan siihen. Esimerkiksi kiireisimmät bussilinjat ovat jatkuvasti täynnä ja niihin
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tarvitaan lisää vuoroja. Toivomme, että päättäjät ottavat tämän vakavasti, sillä tehokas
joukkoliikenne on tärkeää nuorille sekä elinvoimaisen kaupungin perusta.
Kevyen liikenteen väylät
Valitettavasti talousarviossa talvipyöräilyreittien kunnossapito oltaisiin poistamassa.
Nuorisovaltuusto kysyy, saadaanko tästä todellakin merkittävästi säästöjä? Onko varsinkin
nuorille tärkeän talvipyöräilyn tukeminen niin kallista, että kaupungilla ei ole siihen varaa?
Investoinnit
Koulut ovat tärkeimmät suurista rakennusinvestoinneista. Väistössä oleville ja
lakkautettavista kouluista tuleville oppilaille on tärkeää saada uudet, hyvät tilat,
mahdollisimman pian. Suurten koulujen yhteydessä on kuitenkin huolehdittava hyvistä
palveluista ja oppilaiden sopeutumisesta. Liikenneyhteydet kouluille ovat myös hyvin
tärkeät.
Olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnossapito on tärkeää, ja uusia, tarvittavia
investointeja on tehtävä, mikäli mahdollista. Vähemmän tärkeänä nuorisovaltuusto pitää
kulttuuriin, kuten museoihin tehtäviä uusia panostuksia, sillä tämänhetkinen tilanne
esimerkiksi museoiden kannalta vaikuttaa hyvältä.
Vilma Paasonen poistui 18:38.
137 §

NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT
Ei ollut.

138 §

JOULUKUUN KOKOUS JA JOULURUOKAILU
Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 16.12.2019 klo 16:30 Ravintola
Amarillossa. Aluksi kokoustetaan ja yhteinen illallinen alkaa n. klo 17:30. Kokoukseen
osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen.

139 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:44.

Pöytäkirjan tarkastavat ja oikeaksi todentavat

Nea Vauhkonen

Sini Väisänen
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