
MIKKELIN KAUPUNKI                                                                                                                      PÖYTÄKIRJA 9/2020 

NUORISOVALTUUSTO                                                                                                                                      

Aika: Tiistai 10.11.2020 klo 16:34-17:59 

Paikka: Teams-kokous    

Läsnäolijat:  

Bolz Niilo 
Hokkanen Elina  
Häkkinen Emma  
Hämäläinen Helmi   
Hämäläinen Ville 
Janhunen Katriina, pj  
Keskitalo Onni  
Kämäräinen Aapo, varaj.  saapui 16.44 
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:   

94 § KOKOUKSEN AVAUS   

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 16.34 

95 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin läsnäolijat. 

96 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA  

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin vuorossa olevat Sini Väisänen ja Niilo Bolz.   

97 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN  

Työjärjestys hyväksyttiin. 

98 § NUORISOVALTUUSTOVAALIT 2020  



Kokouksessa käytiin läpi nuorisovaltuustovaalien tilanne ja toteutus. Nuorisovaltuustovaalien 

ennakkoäänestys järjestetään 11.-13.11.2020 ja itse vaalipäivä on 18.11.2020. Kaikille nuorisotiloille ja 

kouluille on toimitettu vaalimateriaalit. Lisää tietoa vaaleista ja ehdokkaista löytyy sivulla: po1nt.fi/minuva. 

Nuorisovaltuuston vaalitoimikunta on myös kokoontunut 28.10.2020 ja sopinut aikataulut ja työtehtävät 

18.11.2020 vaalipäivää varten. Vaalien tulokset myös julkaistaan illalla 18.11.2020 sivulla: po1nt.fi/minuva 

99 § NUORISOVALTUUSTON LAUSUNNOT LAUTAKUNNILLE 

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää lausunnon nuorisovaltuustolta talousarviosta 2021 ja 

taloussuunnitelmasta 2022 - 2025. Lausunto pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 

12.11.2020 mennessä.  

Nuorisovaltuuston lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta 2021 ja taloussuunnitelmasta 

2022-2025. 

Lukiot  

Nuorisovaltuusto kannattaa Mikkelin kaupungin lukioiden yhteistä hallintoa ja vahvempaa yhteistyötä. On 

tärkeää, että lukioiden tavoitteena on olla Suomen lukiokoulutuksen kärkeä. Täytyy kuitenkin varmistaa, ettei 

lukioihin/lukioiden rahoitukseen ja toimintaan tehdä lisää leikkauksia, jotta tästä tavoitteesta voidaan pitää 

kiinni ja että voidaan myös jatkossa tarjota laadukasta koulutusta. Lukioissa toteutetaan opetusta vahvasti 

myös digitaalisen oppimisen kautta. Nuorisovaltuuston mielestä olisi hyvä ja tärkeää saada digitaalista 

oppimista vahvemmin mukaan jo aikaisemmin peruskoulussa, jotta muutos opetuksessa ei olisi niin suuri, 

kun siirrytään toisen asteen koulutukseen.                 

Liikkuminen 

On tärkeää, että Mikkelissä panostetaan ja kannustetaan kaupungin asukkaiden liikkumiseen ja hyvinvointiin. 

Nuorisovaltuuston mielestä on hyvä, että kaupunki panostaa joukkoliikenteeseen ja kestävään kehitykseen. 

Waltti-kortti on erittäin tärkeä ja suuri apu monille nuorille, jotka asuvat kantakaupungin ulkopuolella ja se 

helpottaa merkittävästi nuorten liikkumista harrastuksiin ja tapahtumiin osallistumista. Nuorisovaltuusto 

toivookin, että Mikkelin kaupunki voisi jatkossa myös harkita, olisiko Waltti-korttia mahdollista tarjota myös 

toiseen asteen opiskelijoille. 

Nuorisovaltuusto tukee ajatusta, että kaupunki suunnittelee riksapyörien hankkimista ikäihmisille. Samalla 

nuorisovaltuusto toivoo, että Mikkelin kaupunki voisi hankkia omia kaupunkipyöriä kaikkien ikäryhmien 

käyttöön. Kaupunkipyörät helpottaisivat myös merkittävästi nuorten liikkumista esimerkiksi keskustasta 

erilaisiin harrastuspaikkoihin. Kaupunkipyöriä ja niiden ulkonäköä voisi suunnitella yhdessä nuorten kanssa 

työpajoissa, jolloin myös nuoret kokisivat pyörät omiksi ja kunnioitus pyöriä kohtaan kasvaisi. Tätä toimintaa 

voisi myös nostaa esille kaupungin omassa pedagogisessa markkinoinnissa, jotta saataisiin nuoret mukaan 

osaksi kaupungin brändin rakentamista. 

 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta pyytää lausunnon nuorisovaltuustolta talousarviosta 2021 ja 

taloussuunnitelmasta 2022 - 2025. Lausunto pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 

12.11.2020 mennessä.  

Nuorisovaltuuston lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta ja talousarviosta 

2021 ja taloussuunnitelmasta 2022-2025. 

Nuorisotilat ja nuorisopalvelut 

Nuorisovaltuusto tukee Mikkelin kaupungin ja nuorisopalveluiden suunnitelmia nuorisotilojen siirtymisestä 

koulujen yhteyteen. Tämä voi lisätä nuorten aktiivisuutta vierailla nuorisotiloissa ja samalla nuorisotilojen 



sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksia. Toki jotkin nuoret taas mielellään siirtyisivät pois kouluympäristöstä 

vapaa-ajallaan ja nuorisotiloihin mennessään. Nuorisovaltuuston mielestä on erityisen tärkeää, että tässäkin 

asiassa huomioidaan vahvasti nuorten omia mielipiteitä ja toivomuksia, kun uusia nuorisotiloja suunnitellaan.  

Yleinen hyvinvointi 

Nuorisovaltuuston mielestä on todella tärkeää, että Mikkelin kaupunki jatkaa panostamista nuoriin ja 

nuorten asioihin. Kouluterveyskyselyt näyttävät hyviä tuloksia lasten ja nuorten hyvinvoinnista Mikkelissä. 

Lasten ja nuorten hyvinvointi on ratkaisevassa asemassa myös kaupungin väestön kasvun kannalta. Kun ja 

jos nuori kokee mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omassa ympäristössään, tämä lisää hyvinvointia ja 

viihtyvyyttä ja luo positiivista kuvaa omasta kotipaikkakunnasta. Tämä myös madaltaa kynnystä palata 

takaisin paikkakunnalle tulevaisuudessa esimerkiksi opiskeluiden jälkeen.  

Nuoret - Mikkelin vetovoima 

Nuorisovaltuusto toivoo, että Mikkelin kaupunki panostaisi vahvemmin myös nuorten brändäykseen ja 

profiloimiseen kaupungin markkinoinnissa. Mikkelissä on toimiva ja hyvä nuorisovaltuusto ja hyvät 

nuorisopalvelut ja olisi tärkeää, että näitä tuotaisiin vahvemmin esille myös kaupunkikuvassa. 

Kaupunkiympäristölautakunta pyytää lausunnon nuorisovaltuustolta talousarviosta 2021 ja 

taloussuunnitelmasta 2022 - 2025. Lausunto pyydetään toimittamaan suoraan kaupunginhallitukselle 

13.11.2020 mennessä. 

Nuorisovaltuuston lausunto kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta 2021 ja taloussuunnitelmasta 

2022-2025. 

Mikkelin lentoasema 

Nuorisovaltuusto kyseenalaistaa ja nostaa edelleen esille kysymyksen lentokentän tarpeellisuudesta Mikkelin 

kaupungissa. Nuorisovaltuusto toivoo, että kaupunki ymmärtää panostaa siihen, mikä on tärkeintä, eli 

kaupungin asukkaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. 

Joukkoliikenne 

Tehokas ja toimiva joukkoliikenne on tärkeää nuorille sekä elinvoimaisen kaupungin perusta. 

Nuorisovaltuuston mielestä on hienoa ja tärkeää, että kaupunki on valmis panostamaan kaupungin 

joukkoliikenteeseen, kehittämään sitä sekä markkinoimaan ja profiloimaan joukkoliikennettä enemmän. Olisi 

myös tärkeää lisätä enemmän vuoroja kiireisimmille bussilinjoille kaupungissa. Erityisesti näin 

poikkeusaikoina olisi tärkeää saada lisää vuoroja, jotta turvaväleistä voitaisiin paremmin pitää huolta myös 

busseissa. 

Kevyen liikenteen väylät 

Valitettavasti talvipyöräilyreittien kunnossapito oltaisiin poistamassa säästötoimeenpiteenä tässä 

talousarvioissa. Tämä on valitettava asia ja vaikeuttaa esimerkiksi opiskelijoiden ja polkupyöräharrastajien 

liikkumista talvisin. Jos kaupunki haluaa markkinoida itseään myös pyöräilykaupunkina, olisi tärkeää 

huolehtia talvipyöräilyreittien kunnossapidosta. 

Tilat ja rakennukset 

Nuorisovaltuuston mielestä on hyvä, että kaupunki panostaa ja jatkaa Urpolan luontokeskuksen 

kehittämistä. On tärkeää, että myös kaupungissa on kauniita ja toimivia luontoalueita, joissa asukkaat voivat 

liikkua ja viettää aikaa. Mikkelin lukion suunnitelmista siirtyä uusiin tiloihin tulevaisuudessa nuorisovaltuusto 

haluaa lisää tietoa ja se haluaa olla vahvasti mukana asian suunnittelussa. Nuorisovaltuusto myös kannattaa 



Naisvuoren kunnostusta. Naisvuori on kaupungin näkyvin ja tärkein maamerkki ja nuorisovaltuuston mielestä 

on erittäin tärkeää, että siitä pidetään hyvä huolta ja että Naisvuorta kehitetään myös jatkossa tapahtuma- 

ja kokoontumispaikkana.   

100 § NUVAN JOULUTAPAHTUMA  

Nuorisovaltuusto päätti, että järjestää erillisen joulutapahtuman 15.12.2020 lopetuksena tämän 

nuorisovaltuuston toimintakaudelle 2019-2020. Nuorisovaltuusto päätti, että menee pelaamaan 

pakohuonepeliä sekä vuokraa kokoustilan, jonne tilataan ruokaa. Illan aikana järjestetään oheistoimintaa 

sekä palkitaan vuoden Nuvalainen ja kiitetään poistuvia valtuuston jäseniä. Nuorisosihteeri tekee 

tarvittavat varaukset tapahtumaa varten.  

101 § NUVAN PUHEENVUORO 7.12.2020 KLO 12.00 

Nuorisovaltuusto keskusteli siitä mitä se haluaisi nostaa esille omassa kaupunginhallituksen 

puheenvuorossaan 7.12.2020. Nuorisovaltuusto totesi, että ainakin joukkoliikenteestä sekä Waltti-kortin 

merkitystä pitää nostaa esille. Myös muita asioita, joita nuorisovaltuusto on nostanut esille lausunnoissaan 

lautakunnille voi käyttää puheessa. Nuorisovaltuuston puheenjohtajat suunnittelevat puheen ja voivat 

tarvittaessa myös kysyä nuorisosihteerin apua tehtävässä.   

102 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KUULUMISET   

Kaupunginvaltuusto: Hyvää ja laadukasta keskustelua mm. Hyvinvointisuunnitelmasta ja päihteiden 

käytöstä Mikkelissä. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta: Keskustelua talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. 

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: Ei kokousta. 

Kaupunkiympäristölautakunta: Ei kokousta. 

103 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT   

Nuorisovaltuusto keskusteli omaidea.fi yhteydenotosta ja mahdollisesta yhteistyöstä. Omaidea.fi on osaa 

Ruraalia-instituuttia/Helsingin yliopistoa. He toteuttavat mm. ihmisen kokoinen ilmastoteko-kampanjaa ja 

haluavat nyt nostaa mikkeliläisten nuorten ääntä kuuluviin. Yhteistyötä toivotaan talven 2020-2021 aikana. 

Puheenjohtaja on yhteydessä heihin ja uusi nuorisovaltuusto voi myös olla osallisena kampanjaan. 

Nuorisosihteeri mainitsi että tätä asiaa voisi myös yhdistää nuorisopalveluiden Nuorisotyö ilmastotoivon 

rakentajana hankkeesseen. 

104 § SEURAAVA KOKOUS   

Seuraava kokous pidetään torstaina 10.12.2020 klo 17.00 Teams-kokouksena. 

105 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.59.  

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan 

 

Sini Väisänen                                               Niilo Bolz  


