MIKKELIN KAUPUNKI
NUORISOVALTUUSTO
Aika
Paikka
Läsnä

Poissa

86 §

PÖYTÄKIRJA 7/2019

15.8.2019 klo 16:06 – 17:37
Kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8
Nuorisovaltuuston jäsenet
Hokkanen Elina
Puhto Onni
Häkkinen Emma
Pynnönen Jonna
Hämäläinen Helmi
Rauhala Noora, 1.varapj
Hämäläinen Ville
Saikkonen Kristiina
Janhunen Katriina, pj
Tiainen Viljam
Keskitalo Onni
Waris Juho, 2.varapj.
Markevitsch Katri
Waris Olli
Montonen Heta, saapui 16:21
Vauhkonen Nea
Paasonen Vilma
Väisänen Sini
Pekkarinen Justus
Hotokka Mervi, nuorisosihteeri
Bolz Niilo
Kauppinen Jan-Peter, varajäsen
Viisterä Eetu
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:06.

87 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.

88 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Noora Rauhala ja Kristiina Saikkonen.

89 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

90 §

KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN, TYÖRYHMIEN, KUMMIKOULUJEN JA TAPAHTUMIEN KUULUMISET
Kaupunginvaltuuston kokouksessa ei ollut varsinaisesti nuoriin
1.varapuheenjohtaja Noora Rauhala oli edellisessä kokouksessa paikalla.

liittyvää

Alkukesästä tehdyn aloitteen etenemistä lautakunnissa seurataan heti
ensimmäisissä kokouksissa. Asia koski roska-astioiden lisäämistä Kalevankankaalle.

asiaa.

syksyn

Nuorisovaltuusto osallistui Hulivilikarnevaalin toimintapäivään. Rastilla kävi lähes 200
ihmistä, lähinnä pikkulapsia ja heidän vanhempiaan. Toiminta onnistui hyvin ja porukka
osallistui aktiivisesti pehmoleluäänestykseen. Osallistuminen on ensi vuonna toivottavaa,
mutta ei pakollista. Nuorisovaltuuston näkyvyyden kannalta tilaisuus oli hyvä.
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Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen työryhmä kokoontui 15.8. koulupäivän aikaan, eikä kukaan
päässyt paikalle. Ryhmän koollekutsujalle ilmaistaan toivomus sopivammasta
kokoontumisajasta.
91 §

MIKKELIN TYTTÖLYSEON SENIORIT RY:N LAHJOITUKSEN KÄYTTÖ
Lahjoitustyöryhmä kokoontui kesäkuussa, jonka tuloksena lähetettiin kutsu presidentin
kansliaan. Toisena vaihtoehtona kartoitetaan puhujia, jotka voisivat tulla Mikkeliin
puhumaan nuorille tietyistä teemoista. Kohderyhmänä yläaste- ja toisen asteen ikäiset
nuoret. Lahjoitus on tarkoitus käyttää puhujan pyytämiseen avoimeen, nuorille
suunnattuun tilaisuuteen syksyllä 2019. Työryhmä jatkaa työskentelyä.
Heta Montonen saapui ajassa 16:21.

92 §

POHJOISMAISTEN NUORISOPÄIVIEN IDEOINNIN ALOITTAMINEN
Mikkelillä on Pohjoismaissa kolme ystävyyskuntaa: Borås Ruotsissa, Molde Norjassa ja Vejle
Tanskassa. Joka toinen vuosi järjestetään nuorten tapaaminen ja Mikkelin vuoro on
järjestää vuoden 2021 tapaaminen. Pelkän tapaamisen sijaan on tarkoitus tehdä projekti,
jossa syvennettäisiin nuorten osallistumista ystävyyskuntatoimintaan ja johon haetaan EUrahoitusta (Erasmus). Esimerkiksi kesällä 2019 tapaamisen piti olla Tanskassa, mutta sitä ei
koskaan järjestetty.
Nuorisovaltuusto nimesi ryhmän suunnittelemaan vaihtoa ja rahoituksen hakemista.
Ryhmään kuuluvat Kristiina, Vilma, Elina, Viljam ja Katri. Ryhmän tukena toimivat nuorisoohjaaja Antti Hynninen ja nuorisosihteeri.

93 §

SYKSYN TOIMINNAN SUUNNITTELU
Nuorisovaltuusto nimesi Leffayö-tapahtumatyöryhmään seuraavat jäsenet: Justus, Onni P.,
Jonna, Helmi, Olli ja Emma. Työryhmän tehtäviin kuuluu mm. genre- ja elokuvaäänestyksen
toteuttaminen. Ryhmän tukena ovat nuoriso-ohjaaja Jari Hämäläinen ja nuorisosihteeri.
Kaikki nuorisovaltuutetut osallistuvat Leffayön markkinointiin kummikouluillaan ja
toteuttamiseen 18.10. - 19.10.2019 klo 18-07. Poissaoloista voi neuvotella erikseen.
Lipunmyynti järjestetään ennakkoon torstaina 10.10. klo 16-18 Nuorisotila Starlightissa ja
myyntiryhmään nimettiin Elina, Onni P., Justus ja Vilma.

94 §

NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT
Nuorisovaltuusto pohti kannanoton kirjoittamista ruotsin kielen pakollisuudesta yokirjoituksissa. Keskustelu aiheesta oli vilkasta. Osa nuorisovaltuutetuista kokee ruotsin
kielen pakollisuuden kyseenalaisena, jos ruotsin kielen opiskelu on ollut hankalaa ja
ylioppilaaksi pääseminen voisi olla kiinni ruotsista. Osa taas pitää ruotsin kielen osaamista
tärkeänä ja kaksikielisyyttä rikkautena sekä porttina pohjoismaiseen yhteistyöhön.
Suomessa ruotsin kielen osaamisen taso on ilmeisesti laskussa. Maailmanlaajuisesti
ajateltuna ruotsin asema on pieni. Ylioppilastodistuksen merkitys jatko-opiskelupaikkojen
saannissa on ylipäätään epäreilu, kun arvosanojen rooli on noussut suureksi ja
pääsykokeissa mitattavien taitojen merkitys vähenee, mm. sosiaaliset taidot. Yksi koe ja
yhden päivän suoritus merkitsee paljon, vaikka uusiminenkin on mahdollista.
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Nuorisovaltuutetut pitävät uutta pääsykoepisteytystä on käsittämättömänä, kun pitkän
matematiikan ja fysiikan arvostus on suuri esim. kielialoille.
Nuorisovaltuusto suoritti suuntaa-antavan
pakollisuudesta ylioppilaskirjoituksessa:
Pakollisuuden puolesta
vastaan
tyhjää

kädennostoäänestyksen

ruotsin

kielen

1 ääni,
17 ääntä,
1 ääni.

Nuorisovaltuusto muodostaa kannanoton ruotsin kielen pakollisuutta vastaan ja
kyseenalaistaa yo-kokeiden suuren merkityksen jatko-opiskelupaikkojen saamisessa.
Kannanottoa kirjoittavat Vilma ja Viljam. Julkaisuajankohdan tavoite on syksyn yo-kokeiden
aikaan.
Nuorisovaltuustolle saatetaan tiedoksi, että kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut ei ole
saanut täyttölupia kahden osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan palkkaamiseksi. Toimintaa
joudutaan supistamaan eri alueiden nuorisotalojen aukioloajoista.
Saatettiin tiedoksi pyyntö, jossa nuorisovaltuutettuja kysytään pro-gradu-tutkimukseen
haastateltaviksi.
Mikkelin kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmistumassa, johon on
pyydetty nuorisovaltuuston kommentteja 3.9. mennessä. Nuorisovaltuuston kommentit
laittavat Katriina, Onni K., Vilma ja Sini.
Hyvän elämän Brainstrorming-tilaisuus on torstaina 29.8. klo 16-19 Saimaa Stadiumilla.
Nuorisovaltuuston edustus on kutsuttu paikalle ja tapahtumaan ilmoittautuvat Heta, Ville,
Katri ja Katriina.
Nuorisopalveluissa on kesän aikana julkaistu asumisen alkutaipaleen tueksi Mun koti –opas.
Nuorisovaltuusto voi olla levittämässä tietoa oppaasta mm. somen kautta. Julkaisun pysyvä
sijainti on Po1ntissa Mistä valot? –hankkeen sivulla.
Ohjaamo Olkkarista tuttu kierrätystori jakaa nuorille, omaan asuntoon muuttaville,
käytettyä kodintavaraa viikolla 35. Kierrätystori sijaitsee Estery-talolla.
95 §

SYYSKUUN KOKOUS JA MUUT TAPAAMISET
Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 12.9.2019 klo 16 kaupunginhallituksen
kokoushuoneessa.

96 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:37.

Pöytäkirjan tarkastavat ja oikeaksi todentavat
Noora Rauhala

Kristiina Saikkonen
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