MIKKELIN KAUPUNKI
NUORISOVALTUUSTO
Aika
Paikka
Läsnä

Poissa

13.5.2019 klo 16:03 – 17:27
Nuorisotila Starlight, Hallituskatu 3
Nuorisovaltuuston jäsenet
Bolz Niilo
Hokkanen Elina
Häkkinen Emma
Hämäläinen Helmi
Hämäläinen Ville
Janhunen Katriina, pj
Kauppinen Jan-Peter, varajäsen,
Keskitalo Onni
Markevitsch Katri
Montonen Heta
Paasonen Vilma
Hotokka Mervi, nuorisosihteeri
-

64 §

KOKOUKSEN AVAUS

PÖYTÄKIRJA 5/2019

Pekkarinen Justus
Puhto Onni
Pynnönen Jonna, saapui 16:04
Rauhala Noora, 1.varapj
Saikkonen Kristiina
Tiainen Viljam
Waris Juho, 2.varapj., saapui 16:04
Waris Olli, saapui 16:04
Vauhkonen Nea
Viisterä Eetu
Väisänen Sini

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:03.
65 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.

66 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Vilma Paasonen ja Justus Pekkarinen.
Jonna Pynnönen, Juho Waris ja Olli Waris saapuivat ajassa 16:04.

67 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

68 §

9-GAALAN PALAUTE
Nuorisovaltuusto kertasi 8.5.2019 järjestetyn 9-gaalan kokemuksia.
Nuorisovaltuuston 9.luokkalaisten mielestä ruoka oli hyvää, koomikko otti hyvin yleisöstä
avustajia, disko sai osallistujat liikkeelle ja koko ajan riitti tekemistä. Myös mainostusta ja
ilmaisia kortsuja kehuttiin sekä iloittiin siitä, ettei mitään tapaturmia sattunut. Kehitettävinä
asioina 9.luokkalaiset pitävät seuraavia: jonotusta oli liikaa, maljapuhe ei näkynyt eikä
kuulunut kaikkialle, diskossa ei toiminut ilmanvaihto ja ilmapallokaari oli huonolla paikalla.
Lisäksi erityisruokavaliot olivat vaikeasti saatavilla ja kasvisruoka halutaan jatkossa
ehdottomasti samaan buffet-pöytään. Oheisohjelmista tiedottamista voisi tehdä etukäteen
ja kysyä esim. ilmoittautumisen yhteydessä mieluisia toimintoja.
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Muiden nuorisovaltuutettujen mielestä kokonaisuus oli toimiva ja kaikille tuntui riittävän
tekemistä. Osallistujia oli mukava määrä yli 300 nuorta ja päihteitä ei ollut havaittavissa.
Jatkossa on kehitettävä kaupunginjohtajan tervehdyksen ja menun esittelyn kuuluvuutta.
Pop-up ohjelmia voisi suunnitella osallisuutta lisäten ja tiedottaen mm. juonto-osuuksissa.
Järjestäjän näkökulmasta nuorisovaltuutettujen olisi hyvä liikkua myös piha-alueella
ottamassa valokuvia ja ehkäisemässä kiusaamista. Narikassa olisi hyvä jatkossa huomioida,
että ruuhkan välttämiseksi ohjataan myös seuraaviin naulakoihin. Ohjelman jälkeen tarjolla
ollut juomavesi loppui. Someactin esitys olisi kaivannut lisämausteeksi esim. valoja.
Kutsun julkiseen jakamiseen liittyvät käytännöt aiheuttivat myös keskustelua siitä, miten
huolehditaan jatkossa, ettei tapahtumaan pääse tulemaan ulkopuolisia.
Puheenjohtaja kiitti kaikkia tapahtuman toteutukseen osallistuneita. Kevään 2020 9-gaala
järjestetään Konsertti- ja kongressitalo Mikaelista torstaina 14.5.2020 klo 18 – 22.
69 §

KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN,
TAPAHTUMIEN KUULUMISET

TYÖRYHMIEN,

KUMMIKOULUJEN

JA

Kasvatus- ja opetuslautakunnassa oli käsitelty Kalevankankaan koulun muuttamista
urheiluyläkouluksi ja ideaa pidettiin kokouksessa yleisesti hyvänä.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa ei ollut erityisesti nuoria koskettavia asioita.
ELO-johtoryhmä on kokoontunut, eikä elinikäisen oppimisen teemojen käsittelyssä noussut
mitään erityistä esille.
Kävelyn ja pyöräilyn työryhmän jäsenet ovat saaneet pyöräilykyselyn, johon toivotaan
nuorten vastauksia. Liikenneturvan kyselyä päätettiin jakaa nuorisovaltuuston somessa.
Katriina ja Vilma pitivät veteraanijuhlassa nuorisovaltuuston tervehdyspuheen.
70 §

MIKKELIN TYTTÖLYSEON SENIORIT RY:N LAHJOITUKSEN KÄYTTÖ
Mikkelin nuorisovaltuusto on saanut 3 000€ lahjoituksen keväällä 2018. Lahjoitus on
toivottu käytettävän nuorten sivistyksen ja koulutuksen edistämiseksi.
Mietittiin kyselyn toteuttamista ideoiden saamiseksi, osallistuvan budjetoinnin ideoiden
toteuttamista tai julkisen luennon järjestämistä. Ideana nousi, että kysytään presidenttiä tai
Pekka Haavistoa puhumaan. Keskusteluissa oli myös idea kirjanvaihtopisteiden lisäämisestä
ja kirjaston mahdollisista tarpeista nuoriso-osaston kehittämiseksi.

Päätös:

Nuorisovaltuusto nimesi työryhmän, joka kartoittaa sopivia puhujia, ajankohtaa,
tapahtumapaikkoja ja yhteistyökumppaneja. Työryhmä lähettää kutsun presidentille.
Työryhmään nimettiin Katriina, Jan-Peter, Juho, Vilma, Nea, Noora, Justus ja Onni P.

71 §

NUORTEN VAIKUTTAJIEN HUIPPUTAPAAMINEN 7.6.2019 TAMPEREELLA
Suomen Nuorisovaltuustojen liitto ry kutsuu nuorisovaltuuston edustajaa osallistumaan
Nuorten Vaikuttajien Huipputapaamiseen perjantaina 7.6.2019 Tampereelle. Neljättä
kertaa järjestettävä Huipputapaaminen kokoaa nuorisovaltuustojen edustajia ympäri
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Suomea yhteen keskustelemaan ja vaikuttamaan merkittäviin poliittisiin kysymyksiin.
Tämän vuoden teemana on osallisuus. Huipputapaaminen on yksi nuorten keinoista
osallistua päätöksentekoon valtakunnallisella tasolla. Nuva ry toivoo Huipputapaamiseen
edustusta kaikista Suomen kunnista ja nuorisovaltuustoista, sillä kyseessä on tärkeä
vaikuttamisen paikka.
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry järjestää Huipputapaamisen yhteistyössä Tampereen
kaupungin ja Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa. Lisäksi muina yhteistyökumppaneina
ovat sisäministeriö sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas. Tapahtuman
keskiössä ovat osallisuuden eri ulottuvuudet, kuten osallisuuden laatukriteerit, hyvien
käytänteiden jakaminen sekä nuorisovaikutusten arviointi.
Esitys:

Valitaan puheenjohtaja Mikkelin nuorisovaltuuston edustajaksi Huipputapaamiseen.

Päätös:

Valittiin Katriina Janhunen Huipputapaamiseen edustamaan Mikkelin nuorisovaltuustoa.

72 §

NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT
Valtion nuorisopoliittinen suunnitelma valmistuu uuden hallitusohjelman myötä. Mikkelin
nuorisovaltuustosta nousi huomio, että nuorisovaltuustojen vaikuttamismahdollisuuksien
edistäminen kunnissa tulisi saattaa tasalaatuisemmaksi. Joissakin kunnissa
nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuudet ovat hyvin heikot.
Kalevankankaan arvokas luontoympäristö on roskaantunutta. Nuorisovaltuusto päätti ottaa
asian esille kaupunkiympäristölautakunnassa ja alueelle toivotaan lisää roskiksia.
Kannanottoa kirjoittavat Katriina ja Jan-Peter.

73 §

SEURAAVA KOKOUS JA MUUT TAPAAMISET
Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 10.6.2019 klo 17 Nuorisotila
Starlightissa.

74 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:27.

Pöytäkirjan tarkastavat ja oikeaksi todentavat

Vilma Paasonen

Justus Pekkarinen
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