MIKKELIN KAUPUNKI
NUORISOVALTUUSTO
Aika:
Paikka:
Läsnä

PÖYTÄKIRJA 4/2020

Maanantaina 18.5.2020 klo 16:04 – 16:58
Microsoft Teams-kokous
Nuorisovaltuuston jäsenet
Bolz Niilo
Hokkanen Elina
Häkkinen Emma
Hämäläinen Helmi
Janhunen Katriina, pj
Keskitalo Onni
Kämäräinen Aapo, varaj. saap. 16:12
Markevitsch Katri, saapui 16:10
Marttinen Laura
Montonen Heta
Paasonen Vilma

Poissa

Hämäläinen Ville
Viisterä Eetu

39 §

KOKOUKSEN AVAUS

Pekkarinen Justus
Puhto Onni
Pynnönen Jonna
Rauhala Noora, 1.varapj
Saikkonen Kristiina
Tiainen Viljam
Waris Juho, 2.varapj.
Waris Olli
Väisänen Sini
Hotokka Mervi, nuorisosihteeri

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:04.
40 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.

41 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys:

Valitaan vuorossa olevat Vilma Paasonen ja Justus Pekkarinen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Vilma Paasonen ja Justus Pekkarinen.

42 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisena.

43 §

KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KUULUMISET
Kaupunginvaltuusto kokoontuu samana iltana 18.5. nuorisovaltuuston kanssa ja Noora Rauhala on menossa kokoukseen edustamaan nuorisovaltuustoa.
Tekniset ongelmat estivät pääsyn kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoukseen. Mervi selvittää, miten ongelmatilanteissa toimitaan ja mistä saa IT-tukea.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen työryhmä kokoontui 18.5. Kaikenlaisia suunnitelmia on virinnyt mm. syksylle jotain tapahtumaa, johon pyydettiin nuorisovaltuustoa mukaan.
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ELO-johtoryhmän kokous on ollut, mutta siihen ei ole pystytty osallistumaan.
Maakunnallinen nuorisovaltuusto kokoontui 15.5. ja kokouksessa käytiin jälleen kerran läpi
maakuntastrategiaa.
44 §

LÄHIOPETUKSEN ALKAMINEN PERUSKOULUISSA
Torstaina 14.5.2020 siirryttiin peruskouluissa takaisin lähiopetukseen. Kolmen päivän kokemusten perusteella käytiin läpi kuulumisia, miten uudessa tilanteessa on onnistuttu ja mitä
muita havaintoja asiaan liittyen on noussut.
Urheilupuiston koulussa lähiopetus on lähtenyt käyntiin ihan hyvin, entiseen malliin. Luokka
opiskelee ainoastaan yhdessä luokkatilassa ja opettajat kiertävät luokkien vieraana. Järjestely
toimii ja ruokailu sujuu Esedulla mutkattomasti. Epäselvyyttä ja ristiriitaa herättää se, että mm.
koripallot on otettu hygieniasyistä pois käytöstä, mutta opettaja kiertää monissa eri luokissa.
Ristiinan yhtenäiskoulussa annettiin aluksi runsaasti ohjeita, mutta lopulta toimitaan aika normaalisti. Liikuntatunneilla ja valinnaisaineissa on kaksi luokkaa yhdessä. Ruokailussa kiinnitetään tarkempaa huomiota hygieniaan ja ohjeistuksiin.
Myös Kalevankankaan koulussa opettajat kiertävät kotiluokissa. Liikuntatunnit ovat keinotekoisentuntuisia, kun pukuhuoneet eivät ole käytössä, täytyy tehdä jotain kevyttä, missä ei tule
hiki.

45 §

NUORISOVALTUUSTON INSTAGRAM-KAMPANJA JA MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA
IG-kampanjatyöryhmä ei ole kokoontunut ja tiedottaminen keskittyy kesäajalla nuorille suunnattujen toimintojen esille nostamiseen.
Valtioneuvosto on purkanut rajoitustoimia asteittain ja kaupungin kesäajan nuorisotyön toiminta alkaa 1.6.2020.
Liikunnallinen ulkonuorisotila SummerUrp toteutetaan kesä-heinäkuussa. Toiminta on liikuntapainotteista, mutta myös piknik-tyyppistä toimintaa on luvassa. SummerUrp on avoinna
kesä-heinäkuussa maanantaista perjantaihin klo 15-21. Jos koko illaksi on luvattu sadesäätä,
SummerUrp kokoontuu Rantakylän nuorisotalolle. Haukivuorella järjestetään samantyyppistä
toimintaa kesä-heinäkuussa pienimuotoisemmin.
Heinäkuussa liikkeellä on Riippumattonuokkari, joka huristelee eri puolilla Mikkeliä. Riippumattonuokkari tarjoaa matalan kynnyksen luontoelämyksiä.
Alueellista nuorisotoimintaa järjestetään Rantakylän ja Haukivuoren nuorisotaloilla sekä muutaman kerran kesäkuussa myös Anttolan, Otavan ja Ristiinan nuorisotaloilla. Taloilla tavataan
pihapelien, piknikien tai nuotiolla istumisen merkeissä nuorisotalojen ulkoalueet hyödyntäen.
Kattilansillan nuorisotalo on muuttopuuhissa, joten tilatoimintaa ei tänä kesänä avata. Torin
kupeessa sijaitseva Nuorisotila Starlight pyritään avaamaan elokuussa.
Lisätiedot kaupungin nuorisotyön tapahtumista löytyy Po1ntista www.po1nt.fi/mikkeli ja Instagramista @mikkelin_nuorisopalvelut sekä alueiden somekanavilta. Nuorisotyöntekijät ovat
tavoitettavissa edelleen myös Discordista ja some-kanavien kautta.
2

46 §

TIEDOTETTAVIA ASIOITA
Leppävirran kunta, Leppävirran nuorisovaltuusto ja Itä-Suomen AVI on päättänyt siirtää ItäSuomen nuorisovaltuustojen koulutusviikonloppu PikkuPiipin pidettäväksi 25.-27.9.2020.
Osallistumismaksu on 40€ ja se sisältää ohjelman, koulumajoituksen ja viikonlopun ruokailut.
Ilmoittautuminen sulkeutuu 7.9. Jokaisella ryhmällä tulee olla mukana täysi-ikäinen ohjaaja,
joka on vastuussa omasta ryhmästään. PikkuPiipissä ratsastetaan trendien aallonharjalla ja
teemana on nuorisovaltuuston ja nuorisovaltuutetun hyvinvointi. Viikonloppu huipentuu lauantaina pidettävään gaalaan, joka on täynnä yllätyksiä. Gaalassa palkitaan nuorisovaltuustoja
ja nuorisovaltuutettuja. Gaalan suhteen olemme yhteydessä osallistuviin kuntiin. Tarkempi ohjelma tulee lähempänä tapahtumaa. Saapuminen Leppäkertun koululle perjantaina 25.9. ennen kello 18.00. Tapahtuma päättyy kello 13.00 sunnuntaina 27.9.2020. Mikkelin nuorisovaltuustosta Elina ja Vilma ovat alustavasti kiinnostuneita osallistumaan. Nuorisovaltuusto maksaa osallistujien osallistumismaksun ja matkakulut.
Kattilansillan nuorisotalo muuttaa. Nykyisessä nuorisotalossa on rakenteellisesti mittavia
puutteita, sillä rakennus on aikoinaan perustettu puutteellisesti. Suurista korjauskustannuksista johtuen rakennuksen korjaaminen ei ole taloudellisesti järkevää. Kaupungilla on samalla
alueella tyhjillään kiinteistö Salen päädyssä, joten nuorisotalo muuttaa siihen, kunnes uudet
tilat valmistuvat eteläiselle aluekoululle. Kiinteistöön tehdään pääasiassa toiminnallisia muutoksia, jotta se soveltuu nuorisotaloksi. Nuorisovaltuusto tutustui väliaikaistilojen pohjakuvaan ja toiminnan suunnitelmiin. Toiminnan ja sisustuksen toiveita voi esittää vastuuohjaaja
Antti Hynniselle. Viikoittainen nuorisotalotoiminta on tavoitteena avata elokuun aikana.

47 §

NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT
Puheenjohtaja ehdotti, että nuorisovaltuusto laatii uusille nuorisovaltuutetuille perehdytysmateriaalia syksyn aikana. Aineisto voisi sisältää keskeisiä tiedostoja, vuosikalenterin, ohjeita,
kaupungin organisaatioesittelyn ja milloin eri toimielinten kokouksia järjestetään. Tulevalle
puheenjohtajistolle perehdytysaineistoa voisi olla vielä perusteellisemminkin. Olisi myös tärkeää, että uudella nuorisovaltuustolla olisi heti alkuvaiheessa ryhmäytysviikonloppu ja esim.
Nuva ry:n järjestämä tilauskoulutus paikallisesti kaikille uusille jäsenille. Katriina, Vilma ja
Mervi kokoavat materiaalia. Kaikkia nuorisovaltuutettuja pyydetään miettimään, mikä on ollut
epäselvää tai vaikeaa nuva-toimintaan osallistumisessa.
Valtiovarainministeriöllä on tällä hetkellä käynnissä AuroraAI-hanke - kansallinen tekoälyohjelma, josta lisää: https://vm.fi/tekoalyohjelma-auroraai. Nuva ry:n puheenjohtaja Matias Mäkiranta edustaa nuoria AuroraAI-yhteistyöryhmässä. Ohjelman tavoitteena on luoda tekoäly,
jonka avulla voidaan kohdentaa julkisia ja myös muiden sektoreiden palveluita paremmin. Tekoälyn kehittämisessä edetään muutaman elämäntapahtuman kautta. Tällä hetkellä ministeriön käsittelyssä on yläasteikäisten elämäntilanteen kuvaaminen ja tässä apuna on neljä pilottikuntaa, joista yksi on Mikkeli. Mikkelin nuorisovaltuustosta pyydetään yläasteikäisiä osallistumaan AuroraAi-konferenssiin 19.5.2020 klo 9-15:30. Katriina Janhunen osallistuu Mikkelin
edustajana, eikä paikalle pääse koulupäivään sattuvan ajankohdan vuoksi ketään yläkouluikäistä.

48 §

SEURAAVA KOKOUS
Kesäkuun kokous pidetään tiistaina 23.6.2020 klo 16 kaupungintalolla valtuustosalissa. Kokouksen jälkeen siirrytään viettämään nuvan peli-iltaa SummerUrpiin.
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49 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16:58.

Pöytäkirjan tarkastavat ja oikeaksi todentavat

Vilma Paasonen

Justus Pekkarinen
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