
MIKKELIN KAUPUNKI                                                                                                                      PÖYTÄKIRJA 8/2020  

NUORISOVALTUUSTO                                                                                                                                      

 

Aika: Keskiviikko 7.10.2020 klo 17.10-17.53 

Paikka: Ohjaamo Olkkari, Hallituskatu 3   

Läsnäolijat:  

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.  
Saikkonen Kristiina  
Tiainen Viljam  
Waris Juho, 2.varapj 
Waris Olli   
Viisterä Eetu  
Väisänen Sini  
 
Lastuniemi Jani, vs. nuorisosihteeri, sihteeri 
Hynninen Antti, nuoriso-ohjaaja  

  

Asiat:   

84 § KOKOUKSEN AVAUS   

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.10 

 

85 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin läsnäolijat. 

 

86 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA  

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin vuorossa olevat Olli Waris ja Eetu Viisterä.   



  

87 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  

Työjärjestys hyväksyttiin. 

  

88 § NUORISOVALTUUSTOVAALIT 2020  

Kokouksessa käytiin läpi nuorisovaltuustovaalien järjestelytilanne ja suunniteltiin tulevien vaalien 

läpikäyntiä. 

Ehdokashakemuksia on saapunut määräaikaan menneessä yhteensä 43 kpl. Infotilaisuus ehdokkaille 

järjestetään, tiistaina 13.10.2020 klo 16–17.30. Paikka on vielä auki, joten siitä keskusteltiin. Kaupungin 

omat tilat ovat varattuja. Tilan pitää olla mahdollisimman iso, jotta turvavälejä voidaan noudattaa.  

Nuorisovaltuusto ehdotti paikoiksi Mikkelin lukion ruokalaa tai sitten Starlight nuorisotilaa. Nuorisosihteeri 

Lastuniemi tarkistaa tilojen saatavuuden ja vahvistaa asian keskiviikkona 8.10.2020.  

Nuorisovaltuusto ehdotti myös oman WhatsApp ryhmän luomista ehdokkaille. Kokouksessa sovittiin, että 

ehdokkaille jaetaan esittelylomakkeet, jotka ehdokkaat saavat täyttää infotilaisuudessa. Tiedot 

lomakkeesta jaetaan mm Po1nt sivustolla, josta löytyy ehdokkaiden esittelyt. Nuorisovaltuusto keskusteli 

vaalien mainonnasta ja totesi että vaalijulisteiden tulee olla pirteitä ja raikkaita. Ehdokkaiden valokuvaus ja 

numeroarvonta suoritetaan infotilaisuudessa. 

Nuorisovaltuuston ennakkoäänestys järjestetään 11-13.11.2020 ja itse vaalipäivä on 18.11.2020. 

Urheilupuiston koulun opettaja Janne Elo oli ilmoittanut jo etukäteen, että heidän 9-luokkalaisensa ovat 

vaalipäivänä TET-harjoittelujaksossa, ja kysynyt jos he voivat järjestää oman ennakkoäänestyksen juuri 9-

luokkalaisille oppilaille omassa koulussa. Nuorisovaltuusto hyväksyi asian. Nuorisovaltuuston 

vaalitoimikunta käy vielä läpi käytännön asiat ennen tulevia vaaleja erillisessä tapaamisessa. 

 

89 § LEFFAYÖN JÄRJESTÄMINEN 

Leffayö on perinteisesti järjestetty syyslomaviikolla. Koronatilanteen takia Nuorisovaltuusto on jo 

aikaisemmin päättänyt siirtää Leffayö-tapahtumaa eteenpäin. Nuorisovaltuusto keskusteli eri vaihtoehtoja 

tapahtuman järjestämiseen. Valtuusto mietti, jos tapahtumaa voisi järjestää esimerkiksi ulkona tai eri 

nuorisotiloissa tai sitten streamauksen kautta tai useammassa elokuvateatterissa samaan aikaan. Monissa 

näissä vaihtoehdoissa kustannukset nousisivat valitettavasti niin korkeiksi, ettei tapahtumaa voisi järjestää. 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto päätti, ettei tapahtumaa kannata väkisin järjestää nyt syksyllä 2020 ja ottaa turhia riskejä 

koronatilanteen takia ja päätti yksimielisesti, että tapahtuma siirretään keväälle 2021. 

 

90 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KUULUMISET   

Kasvatus- ja opetuslautakunta: puhetta mm. Ristiinan lukion tilojen käytöstä ja nuorisotilan ja kirjaston 

siirtymistä tiloihin. Asia mennyt uudestaan kuultavaksi. 

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: puhetta mm. kuplahallista vapautuvan keinonurmen uudesta 

sijoituspaikasta, joka tulee olemaan Rantakylä. 



Kaupunkiympäristölautakunta: puhetta mm. Saksalan alueen kaavoituksesta puistokäyttöön. 

  

91 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT   

Nuorisovaltuusto kyseli kokouspalkkioista, joita ei ole vielä maksettu elokuun-lokakuun kokouksista.  

Nuorisosihteeri Lastuniemi selvittää asiaa seuraavaan kokoukseen. 

  

92§ SEURAAVA KOKOUS   

Seuraava kokous pidetään torstaina 19.11.2020 klo 16.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

  

93 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53.  

 

 

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan 

 

 

Olli Waris                                                Eetu Viisterä   

 

  

  

 


