MIKKELIN KAUPUNKI
NUORISOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA 5/2020

Aika:
Paikka:
Läsnä

Tiistaina 23.6.2020 klo 16:04-17:17
Kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10
Nuorisovaltuuston jäsenet
Bolz Niilo
Puhto Onni, saapui, saapui 16:06
Hokkanen Elina
Pynnönen Jonna
Häkkinen Emma
Saikkonen Kristiina
Hämäläinen Helmi
Tiainen Viljam
Hämäläinen Ville
Waris Juho, 2.varapj.
Janhunen Katriina, pj
Waris Olli
Keskitalo Onni
Viisterä Eetu, saapui 16:45
Kämäräinen Aapo, varaj.
Väisänen Sini
Markevitsch Katri
Marttinen Laura
Hotokka Mervi, nuorisosihteeri
Montonen Heta, saapui 16:09
Rautiainen Iiris, kesätyöntekijä
Paasonen Vilma
Häkkinen Sari, HR-päällikkö, 50-54§ aikana
Pekkarinen Justus

Poissa

Hämäläinen Helmi
Rauhala Noora, 1.varapj

50 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:04.

51 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.

52 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys:

Valitaan vuorossa olevat Onni Puhto ja Jonna Pynnönen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Onni Puhto ja Jonna Pynnönen.

53 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisena.

54 §

KAUPUNGIN KESÄTYÖPROSESSI 2020 JA VUODEN 2021 KESÄTÖITÄ KOSKEVAT MUUTOKSET
HR-päällikkö Sari Häkkinen esitteli kaupungin kesätyöprosessia. Kevät on ollut poikkeuksellinen sekä koronan että kaupungin taloustilanteen ja yt-neuvottelujen vuoksi. Vuonna 2019 palkattiin kaupungin kesätöihin noin 331 nuorta, kun vuonna 2020 eri syistä johtuen on rekrytoitu
ainoastaan 168. Lomautusten vuoksi kesätöitä ei voitu tarjota nuorille ennen kuin korvaavia
töitä tarjottiin lomautetuille kaupungin työntekijöille. Myös kesätyöseteleitä oli jaossa, mutta
niiden kysyntä oli heikkoa. Kesätyöseteleitä haettiin vain 24, kun varaus olisi ollut 100 seteliä.
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Vuonna 2021 lähtien alueurakoitsijat palkkaavat itse kesätyöntekijänsä, eikä näitä töitä haeta
enää kaupungin kesätyörekrytoinnin kautta.
Iiris Rautiainen kertoi kesätyöprosessistaan nuorisopalveluissa. Haastattelutilanne oli erikoinen, sillä silloin ei haastattelijoilla ollut tietoa, voidaanko ketään ylipäätään palkata kesätöihin.
Nuorisovaltuutetut ovat saaneet nuorilta palautetta, että kesätyöpaikkojen rekrytointiprosessista ei ole tullut tietoa ja paikkoja ei ole lopulta ollut ollenkaan. Myöskään saamatta jääneistä
paikoista ei ole tullut kaikille viestiä. On ollut tietokatkoksia ja hakijat eivät ole saaneet kaupungin työntekijöitä kiinni. Tärkeää olisi ollut saada jossain vaiheessa tietää, onko työtä edes
tarjolla. Varhaiskasvatuksesta ja kirjastopalveluista oli tullut vain tieto, että valinnat viivästyvät
ja viestintä hakijalle jäi siihen.
Kesätyösetelin infon voisi lisätä rekrytointisivulle, jolloin kesätöitä hakeva näkee setelin vaihtoehtona, jollei työllistyminen kaupungille muuten tärppää. Nuorille olisi hyvä tarjota valmista
listaa yrityksistä, jotka voisivat olla mahdollisia kesätyösetelin hyödyntäjiä. Nuorisovaltuutetut
toivovat, että kesätyöseteli tuodaan tehokkaammin ja helpommin ymmärrettävästi esille koulujen kesätyöinfoissa ja RekryOn-messuilla. Kesätyösetelien käyttäjäryhmää voisi myös laajentaa kattamaan 15-17-vuotiaat eli kolme ikäluokkaa. Tänä vuonna on muodostunut säästöä
palkkaamatta jääneistä kesätyöntekijöistä ja nuorisovaltuusto kysyy, voidaanko tuota säästöä
käyttää seuraavana vuonna. Esityksenä nostettiin myös ajatus, että kesätyösetelin summaa
nostettaisiin nykyisestä 300 eurosta.
Kesätöiden hakuaika on ollut perinteisesti helmikuussa. Kesätyöinfoja on järjestetty erityisesti
9.luokkalaisille tammikuussa työllisyyspalvelujen ja etsivän nuorisotyön toimesta. Nuorisovaltuusto toivoo, että jatkossa infoja voisi olla enemmän myös kesätyökiertue-tyyliin mm. välitunneilla ja myös lukiolle jalkautuen.
55 §

KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KUULUMISET
Kaupunginvaltuusto kokoontui etäyhteydessä teknisten ongelmien saattamana. Tilinpäätöskokouksessa toivoteltiin hyvät kesät. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi syksyn
nuorisovaltuustovaalien vaalitoimikuntaan Aleksi Niemisen ja Laura Hämäläisen. Kasvatus- ja
opetuslautakunta ei käsitellyt mitään erikoista etäkokouksessaan. Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksesta ei ole tietoa. ELO-johtoryhmä kokoontui myös etänä koulutusasioita käsitellen.

56 §

NUORISOVALTUUSTOT ETELÄ-SAVOSSA -OPINNÄYTETYÖN HAVAINNOT
Henna Rämä on tehnyt opinnäytetyön Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa aiheesta
Nuorisovaltuustot Etelä-Savossa. Kyselytutkimukseen vastanneet nuorisovaltuutetut pitävät
tärkeänä elementtinä yhteisöllisyyttä sekä nuorisovaltuuston toiminnassa että nuorten hyvinvoinnin edistämisessä yleisesti omassa kunnassaan. Haastavina asioina esille nousi lausuntojen laatiminen ja asioiden eteenpäin vieminen kunnallisessa päätöksenteossa sekä nuorisovaltuutettujen ajankäyttö ja motivaation puute. Vaikka Etelä-Savon nuorisovaltuustoissa on paljon alueellisia eroja, niitä yhdistää tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen. Maakunnallisen nuorisovaltuuston rooli koettiin vielä jäsentymättömäksi. Yli puolet kyselyyn osallistuneista kaipaa tukea nuorisovaltuustotoimintaan sen ohjaajalta. Kehittämiskohteena nousi
esiin viranhaltijoiden, päättäjien ja nuorisovaltuutettujen yhteistyön tiivistäminen. Vastaajat
ehdottivat mm. yhteistä tapahtumaa, jossa vuorovaikutusta päästäisiin rakentamaan. Vaikka
nuorisovaltuutetuilla on edustajapaikat läsnäolo- ja puheoikeuksin kaupungin
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päätöksentekoelimissä, kuulluksi tuleminen on koettu haastavaksi. Joissakin kunnissa nuorten
saaminen mukaan nuorisovaltuustotoimintaan on ollut vaikeaa. Merkittävin rooli on ollut yksittäisellä henkilöllä, joka on houkutellut mukaan toimintaan. Useimmiten mainitaan opettaja.
Mikkelin nuorisovaltuustotoiminnan kehittämisessä voisi myös lisätä erityisesti päättäjien ja
nuvan yhteyttä. Esimerkkiehdotuksena jokaisesta kaupunginvaltuuston poliittisesta ryhmästä
voisi olla nuorisovaltuustolle kummivaltuutettu. Mikkelissä on ollut toimivaa, että viranhaltijoita tulee aina kokouksiin esittelemään asioita, kun on pyydetty.
57 §

SATA RAKKAUDENTUNNUSTUSTA -HAASTE NUORISOVALTUUSTOLLE
Kaupungin viestintäyksikkö haastaa nuorisovaltuuston jäseniä I love Mikkeli – kampanjaan.
Rakkaudentunnustus koostuu henkilön valokuvasta, lyhyestä rakkauden tunnustustekstistä
sekä videosta. Tunnustuksia julkaistaan laajasti sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Lisäksi
aineistoa on lupa julkaista vapaasti myös muussa ”I love Mikkeli”-aineistossa. Rakkaudentunnustuksen tekijälle jää oikeus jakaa omaa tunnustustaan vapaasti muun muassa sosiaalisessa
mediassa. Jokaisen henkilön rakkaudentunnustus on erilainen, koska myös suhde Mikkeliin on
erilainen.
Haaste saatettiin tiedoksi.

58 §

NUORISOVALTUUSTOJEN LIITON PIIRIEN KESÄPÄIVÄT
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton piirit järjestävät kesäpäivät -tapahtuman 3.-4.7.2020. Poikkeustilanteen vuoksi kyseessä on historian ensimmäinen kesäpäivät online. Luvassa on loistavaa ohjelmaa, kuten huikeita puhujavieraita sekä hämmentävän koukuttava valtuustosimulaatio ja piiriolympialaiset. Meininki on rentoa ja jokainen on tervetullut mukaan!
Tapahtuma alkaa perjantaina 3.7. klo 17.00 ja keskeytyy klo 22.00. Tapahtuma jatkuu lauantaina 4.7. klo 10.00 ja loppuu iltapäivällä klo 16.00. Ilmoittautuminen sulkeutuu 30.6.2020.
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton jäsenille tapahtuma on maksuton ja 25€ muille kuin liiton
jäsenille.
Kutsu saatettiin tiedoksi.

59 §

NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT
Nuorisovaltuustojen etujärjestöt piiri- ja valtakunnallisella tasolla voisivat toimia vahvemmin
niin, että nuvan vieraana kävisi etujärjestöistä kouluttajia mm. tukemassa puheenjohtajistoa
tai edistämässä jotakin ajankohtaista teemaa. Mikkelin nuorisovaltuustosta ei ole nyt maksettu yhdenkään edustajan jäsenmaksua Nuva ry:lle.
Seuraavalle nuorisovaltuustolle on tarkoitus koota perehdytyskansio, jossa on erityisesti puheenjohtajistolle tarkoitettu osio helpottamaan työskentelyä.
Nuorisovaltuusto ottaa kantaa jossain vaiheessa kaupungin julkisen liikenteen kilpailutukseen,
jota kaupunkiympäristölautakunta on käsitellyt toukokuun kokouksessaan. Kiinnostusta herättää mm. biokaasubussien hankinta.
Kaupunginhallitus on julkaissut talous- ja tulevaisuusohjelma TATU-työryhmän mietinnöt, joihin nuorisovaltuusto tutustuu elokuun kokouksessaan.
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60 §

SEURAAVA KOKOUS
Elokuun kokous pidetään maanantaina 24.8.2020 klo 16:30 Ohjaamo Olkkarissa.

61 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:17.

Pöytäkirjan tarkastavat ja oikeaksi todentavat

Onni Puhto

Jonna Pynnönen
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