
 

MIKKELIN KAUPUNKI                       PÖYTÄKIRJA 7/2020  

NUORISOVALTUUSTO  

  

Aika:  Maanantai 21.9.2020 klo 16 – 17.09 

Paikka:  Teams-kokous 

Läsnäolijat:  

Bolz Niilo, saapui 16.53 
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.  
Saikkonen Kristiina  
Tiainen Viljam  
Waris Juho, 2.varapj 
Waris Olli   
Viisterä Eetu, saapui 16.32  
Väisänen Sini  

  

Sinioja Tarja, nuorisopäällikkö, sihteeri 
Hynninen Antti, nuoriso-ohjaaja  

  

 Asiat:  

  

72 § KOKOUKSEN AVAUS   

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 16.03 

  

73 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN  

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin läsnäolijat. 

 



74 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA  

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin vuorossa ovat Viljam Tiainen ja Juho Waris.   

  

75 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  

Työjärjestys hyväksyttiin. 

  

76 § NUORISOVALTUUSTOVAALIT 2020  

Käydään läpi nuorisovaltuustovaalien järjestelytilanne ja suunnitellaan vaalien läpikäyntiä koronaepidemian 
aiheuttamissa poikkeusoloissa. 

Edellisessä kokouksessa päätettiin seuraavaa: 

 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.  

 Koska suuri osa kouluista ja oppilaitoksista siirtyi etäopetukseen ja kaikki nuorisotilat suljetiin 27.9. saakka, 
ehdokasasettelu on ollut vaikea toteuttaa. Tästä syystä myöskään ”mainosvideota” ei pystytty tekemään. 
Kouluilta saadun toiveen perusteella puheenjohtaja ja nuorisopäällikkö päättivät, että 
ehdokasasetteluaikaa jatketaan maanantaihin 5.10.2020 klo 15 saakka. Nuorisovaltuusto vahvistanee 
päätöksen. Infotilaisuuden ja valokuvauksen järjestämistä on myös syytä pohtia uudelleen aikataulullisesti 
ja koronatilanne huomioon ottaen. 

Antti Hynninen kertoo vaalimateriaaleista ja muista vaaleihin liittyvistä järjestelyistä. 

 

Päätös: 

Päätettiin jatkaa ehdokasasetteluaikaa maanantaihin 5.10.2020 klo 16 saakka. 

Info ja valokuvaus siirrettiin, uusi aika on ti 13.10.2020 klo 16. Jos mahdollisten kokoontumisrajoitusten 
vuoksi on tarpeen, pidetään kaksi peräkkäistä tilaisuutta. 

Vaalijuliste jaetaan sähköisesti niin pian kuin mahdollista; nuvan jäsenet jakavat infoa myös omilla some-
kanavillaan. 



 

77 § LEFFAYÖN JÄRJESTÄMINEN 

Leffayö on perinteisesti järjestetty syyslomaviikolla.  

Essote kieltää Mikkelin koko kaupungin alueella ajalla 15.9. –  21.9.2020 kaikki sisä- ja ulkotiloissa 
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Poikkeusmääräysten 
kokonaiskestosta ei ole varmaa tietoa. 

Päätös: 

Päätettiin seurata koronatilanteen etenemistä ja tehdään päätös leffayön järjestämisestä vasta seuraavassa 
kokouksessa. Selvitellään, olisiko leffayö mahdollista järjestää myöhemmin jonakin viikonloppuna. 

 

78 § TATU-ohjelma 

Sihteeri esitteli kaupungin TATU-ohjelmaa. Merkittiin tiedoksi. 

 

79 § PERHEIDEN TIEDEPÄIVÄ MIKKELISSÄ 

Perheiden tiedepäivät järjestetään Mikkelissä 7.11.2020. Nuorisovaltuustoa pyydettiin mukaan 
järjestämään tapahtumaan rasti. 

Päätös: 

Todettiin, että tänä vuonna nuva ei lähde mukaan järjestelyihin. 

 

80 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KUULUMISET   

Kasvatus- ja opetuslautakunta: puhetta mm. poikkeusolojen vaikutuksesta ja etäopetuksesta. 

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: Esillä mm. kuplahallista vapautuvan keinonurmen uudesta 
sijoituspaikasta, esillä Rantakylä, lyseon piha ja Siekkilän vanha kenttä. Tällä viikolla ko. paikoissa 
järjestetään katselmus. 

Kaupunkiympäristölautakunta: ei erityistä kerrottavaa. 

  

81 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT   

E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon -hankkeen osallisuuskoordinaattori Terhi 
Venäläinen on kysynyt, haluaisiko nuva osallistua järjestelyihin Vaikuta! Etelä-Savossa -tapahtumiin 5.10. 
Esedulla ja  17.11. Paukkulassa. 

Vaikuta!-päivän tavoitteena on vahvistaa nuorten taitoja ja rohkeutta lähteä vaikuttamaan itselle tärkeisiin 
asioihin ja kannustaa pohtimaan eri vaikuttamisen tapoja ja muotoja. Päivässä kerätään myös tietoa 
nuorten vaikuttamis- ja osallisuuden kokemuksista omassa arjessa. 

 



Päätös: 

Tällä kertaa ei lähdetä mukaan ko. tapahtumaan. 

  

82§ SEURAAVA KOKOUS   

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7.10.2020 klo 17.00 tilanteen mukaan joko livenä tai Teamsilla. 

  

83 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.09.  

 

 

 

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan 

Mikkelissä 21.9.2020 

 

Viljam Tiainen                                                       Juho Waris 

 

  

  

 


