
MIKKELIN KAUPUNKI                       PÖYTÄKIRJA 6/2020 

NUORISOVALTUUSTO 

 

Aika: Maanantai 24.8.2020 klo 16:35 - 17:30 

Paikka: Ohjaamo Olkkari, Nuorisotila Starlight, Hallituskatu 3 

Läsnä: 

Bolz Niilo 
Hokkanen Elina 
Häkkinen Emma 
Hämäläinen Helmi  
Hämäläinen Ville 
Janhunen Katriina, pj 
Keskitalo Onni 
Kämäräinen Aapo, varaj.  
Markevitsch Katri 
Marttinen Laura 
Montonen Heta 
Paasonen Vilma  
Pekkarinen Justus  
Puhto Onni 
Pynnönen Jonna  
Rauhala Noora, 1. varapj. (poistui klo 17.18) 
Saikkonen Kristiina 
Waris Olli  
Väisänen Sini 
 
Sinioja Tarja, nuorisopäällikkö, sihteeri 
Härkönen Jonna, nuoriso-ohjaaja 
 
Poissa: 
Waris Juho, 2.varapj. 
Tiainen Viljam 
Viisterä Eetu 
 

Asiat: 

 

62 § KOKOUKSEN AVAUS  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:35. 

 

63 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN 



Läsnäolijat todettiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokouksen 

sihteerinä toimii nuorisopäällikkö Tarja Sinioja. 

 

64 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin vuorossa olevat Noora Rauhala ja Kristiina Saikkonen.  

 

65 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Työjärjestys hyväksyttiin. 

 

66 § NUORISOVALTUUSTON SIHTEERITILANNE 

Nuorisosihteeri Mervi Hotokalle on myönnetty työvapaata 31.8.2021 saakka, joten 

nuorisovaltuuston sihteeri vaihtuu. Toistaiseksi Mervi Hotokalle ei ole voitu nimetä sijaista. 

Nuorisopäällikkö Tarja Sinioja esitteli asiaa. 

Nuorisovaltuusto vaatii yksimielisesti, että nuorisovaltuustolle tulee nuorisopalvelujen 

puolelta nimetä henkilö, jolla on riittävästi aikaa ja ammattitaitoa nuorisovaltuuston 

toiminnan tukemiseen ja ohjaamiseen. Syksyllä olevat nuorisovaltuustovaalit ja uusien 

valtuutettujen kouluttaminen vaativat niin paljon aikaa ja osaamista, että 

nuorisovaltuutetuilta ei voi edellyttää niistä selviytymistä ilman merkittävää tukea. Myös 

säännönmukainen toiminta ja vaikuttamistyö edellyttävät ohjaajan tukea. 

Nuorisovaltuuston toimintasäännössä todetaan, että nuorisovaltuuston toimisto- ja 

valmistelutehtävistä vastaa nuorisopalveluiden nimeämä työntekijä, joten tällainen henkilö 

on nimettävä ja hänelle on budjetoitava riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. 

 

67 § NUORISOVALTUUSTOVAALIT 2020 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön 3§ mukaan toimikausi on kaksi vuotta ja vaaliajankohta 

on kahden vuoden välein marraskuussa. Valtuustoon valitaan 21 jäsentä.  

Ennakkoäänestys toimitetaan ennen varsinaista vaalipäivää neljällä nuorisotalolla (Anttola, 

Haukivuori, Ristiina ja Starlight). Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat Mikkelin 

yläkoulut (7 yksikköä), Esedun Raviradantien ja Otavankadun yksiköt, Mikkelin lukio ja 

Suomen Nuoriso-opisto. Ehdolle voivat asettua mikkeliläiset 2001 – 2007 syntyneet nuoret ja 

ehdokashakemukset on toimitettava nuorisopalveluihin syyskuun aikana.  

Vaaleja varten nimetään vaalitoimikunta, jonka tehtävinä on valvoa vaalien toteuttamista, 

hyväksyä ehdokaslistat lokakuussa, laskea äänet vaalipäivänä ja vahvistaa vaalin tulos sekä 

pitää pöytäkirjaa kokouksistaan. Nuorisovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan kaksi jäsentä, 

jotka eivät itse aio asettua ehdolle. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on nimennyt 

vaalitoimikuntaan Laura Hämäläisen ja Aleksi Niemisen sekä varaedustajaksi puheenjohtaja 



Jatta Juholan. Nuorisopalvelut nimeää henkilökunnastaan vaalitoimikuntaan nuoriso-ohjaaja 

Antti Hynnisen ja nuorisosihteerin sijaisuuteen nimettävän henkilön.  

Esitys: 

Vahvistetaan nuorisovaltuustovaalien aikataulu ja nimetään vaalitoimikuntaan kaksi 

nuorisovaltuuston edustajaa.  

• Ehdokasasettelu päättyy perjantaina 30.9.2020 klo 15.  

• Ehdokkaiden infotilaisuus ja valokuvaus, ajankohta? 

• Ennakkoäänestys 11. - 13.11.2020 

• Vaalipäivä keskiviikko 18.11.2020 

Päätös: 

Nuorisovaltuuston edustajiksi vaalitoimikuntaan valittiin Jonna Pynnönen ja Helmi 

Hämäläinen. 

• Ehdokasasettelu päättyy perjantaina 30.9.2020 klo 15.  

• Ehdokkaiden infotilaisuus ja valokuvaus on 6.10. klo 16. Tilaisuus pidetään paikassa, 

jossa 50 – 60 hengen kokoontuminen on mahdollista järjestää riittävin turvavälein. 

• Ennakkoäänestys 11. - 13.11.2020 

• Vaalipäivä keskiviikko 18.11.2020 

Tiedottaminen: 

Poikkeusoloissa koulukiertuetta ei ole mahdollista järjestää. Ehdokasasettelua tukemaan 

tehdään video, joka jaetaan kouluilla ja muissa sopivissa paikoissa (esimerkiksi nuorisotiloilla) 

esitettäväksi. Videoryhmään ilmoittautuivat Onni, Justus, Eetu, Niilo ja Aapo. Videon kesto on 

max 5 minuuttia, ja sen tulisi olla valmis 7.9. 

Tiedotuksessa käytetään monipuolisesti some-kanavia, lisäksi tehdään laadukas juliste ja 

pyritään saamaan näkyvyyttä myös alueen sanoma- ja paikallislehdissä. Opettajien 

infoaminen on tärkeää. 

Selvitetään pikaisesti prosessi, miten ehdokasasettelu ja vaalien läpivienti toteutetaan: 

Ehdokaslomakkeet: mistä saa ja mihin palautetaan? Miten äänestysmateriaalit toimitetaan 

äänestyspaikoille ja miten äänestysliput toimitetaan ääntenlaskijoille? jne. Puheenjohtaja ja 

sihteeri selvittelevät. 

 

68 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KUULUMISET  

Kesätauon vuoksi luottamushenkilöelinten kokouksista ei ollut kuulumisia. 

 

69 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT  

Kokoukselle ei esitetty muita asioita. 



 

70§ SEURAAVA KOKOUS  

Seuraava kokous on maanantaina 21.9.2020 klo 16.00 Starlightissa, Hallituskatu 3. 

Käsiteltäviä asioita ovat mm. nuorisovaltuustovaalien järjestelytilanne, TATU-ohjelman 

toimenpiteet ja päätös leffayön järjestämisestä. 

 

71 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30. 

 

 

Pöytäkirjan tarkastavat ja oikeaksi todentavat 

 

Noora Rauhala                                  Kristiina Saikkonen 


