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MIKKELIN KAUPUNKI   PÖYTÄKIRJA 3/2019 
NUORISOVALTUUSTO 
 
Aika 25.3.2019 klo 16:10 – 17:43 
Paikka Nuorisotila Starlight, Hallituskatu 3  
Läsnä Nuorisovaltuuston jäsenet  

Bolz Niilo 
Hokkanen Elina 
Häkkinen Emma 
Hämäläinen Helmi  
Hämäläinen Ville 
Janhunen Katriina, pj 
Kauppinen Jan-Peter, varajäsen,  
Keskitalo Onni, poistui 16:57 
Markevitsch Katri 
Montonen Heta 
Paasonen Vilma 

Pekkarinen Justus 
Puhto Onni 
Pynnönen Jonna 
Rauhala Noora, 1.varapj 
Saikkonen Kristiina 
Tiainen Viljam 
Waris Juho, 2.varapj. 
Waris Olli 
Vauhkonen Nea 

 Viisterä Eetu  

Hotokka Mervi, nuorisosihteeri 
Hämäläinen Jari, nuoriso-ohjaaja 
Hynninen Antti, nuoriso-ohjaaja 
Mansikka Eetu, nuorisotyön harjoittelija 

  

Poissa  Väisänen Sini 
 

 
39 § KOKOUKSEN AVAUS  
  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:10. 

 
40 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN 
  
Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.  
 
41 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Helmi Hämäläinen ja Katri Markevitsch.  
 
42 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.  
  
43 § NUORISOVALTUUSTON JÄSENTEN NIMEÄMISPYYNTÖ KÄPY-TYÖRYHMÄÄN 
 
 Valitaan jäsen ja varajäsen kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmään (käpy).  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto valitsi Vilma Paasosen edustajaksi kävelyn ja pyöräilyn edistämisen 

työryhmään ja Onni Keskitalon varalle.  
 
44 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN, TYÖRYHMIEN JA KUMMIKOULUJEN 

KUULUMISET  
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 Valtuuston edellinen kokous oli ollut todella pitkä. Keskusteluja käytiin mm. kirjastojen 
lakkauttamisesta. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja oli käyttänyt yhden puheenvuoron 
liittyen Ristiinan kirjaston lakkauttamisesta ja vedonnut, että niin nopeisiin päätöksiin 
kaivataan perusteluja. Palveluja tulisi säilyttää myös Mikkelin keskusta-alueen ulkopuolella.  

 
 Kaupunkiympäristö- ja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnissa ei ollut erityisesti nuoria 

koskettavia asioita.  
 
 Kasvatus- ja opetuslautakunnassa käsiteltiin mm. Waltti-korttiasiaa, josta syntyi päätös 

jatkaa ilmaista bussikorttikäytäntöä peruskoululaisille.  
 
 Nuorten ohjaus ja palveluverkostossa käytiin läpi nuoria koskevia tilastoja. 
 
 Launialan koulusta on pyydetty nuorisovaltuustosta edustajaa yhteiskuntaopin tunneille. 

Valteri-koulusta on pyydetty oppilaskunnan kokoukseen käymään.  
 
 Lukion neuvottelukunnassa keskusteltiin liikuntatilojen puutteesta, johon ei olla löytämässä 

ratkaisua.  
  
45 § 9-GAALA-TYÖRYHMÄN KUULUMISET, TAPAHTUMAN TALOUSARVIO JA TYÖNJAKO 
 

9-Gaala järjestetään ke 8.5.2019 klo 18-22. Ilmoittautuminen on avoinna Nuorten portaali 
Po1ntissa ja se on tehtävä 29.4.2019 mennessä. Kutsu tehdään perinteisesti paperisena 
jaettavaksi suoraan koulujen kautta.  
 
Ohjelman runko:  
 
Kaupungin vastaanotto, maljapuhe ja maljannosto, buffet-ruokailu ja saliohjelmaa sekä 
disco. Mikaelin pihaan pystytetään ilmapallokaari, väritoiveena hopea-vaaleanpunainen. 
Sisätiloissa on valokuvauspiste ja muita pop-up pisteitä.  
 
Työnjako: 
 

 Tapahtuman vastuu ja vastaanotto: Katriina 

 Kutsut ja ilmoittautumisten kerääminen: Jari 

 Kutsujen jako kouluille: Anttola /Jan-Peter, Haukivuori /Nea, Kalis /Elina, Lyseo 
/Kristiina ja Heta, Rantakylä /Olli, Ville, Helmi ja Jonna, Ristiina /Vilma, Urski /Niilo, 
Onni P. ja Justus, Valteri-koulu /Vilma, huolehdittava kutsut myös 
sairaalaopetuksessa opiskeleville.  

 Nuorisovaltuuston esittely: Juho, Noora ja Katriina ideoivat ja puhuvat 

 Juontajat: Jonna ja Helmi  

 Nuvan oma ohjelma: voisiko olla yhdessä poikateatterin kanssa, Juho kysyy 

 Narikka: Onni P. Niilo, Justus, Vilma ja Katri 

 EA: Viljam ja Emma 

 Valokuvauspiste: Nea, Elina, Jan-Peter ja Juho.  

 Oheisohjelmat: Ville, Vilma ja Eetu  

 Siivous: Justus ja kaikki 
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Tapahtuman suurin kuluerä on ruokailu n. 3500€, ohjelmakulut n. 1700-2000€ ja Mikaelin 
vuokra lähes 1000€. Muita kuluja mm. kutsujen painatukset. Kaupungin kulttuuripalvelut 
osallistuu kuluihin n. 500 eurolla.  
 

46 § OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN IDEOIDEN KÄSITTELY, VALITAAN TOTEUTETTAVAT IDEAT JA 
ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA   

  
 21.3.2019 mennessä on tullut 27 ehdotusta perintörahojen käyttökohteeksi. Kaksi 

ehdotusta on tehty nimettömänä, neljä ehdotuksen tekijää eivät ole osallistuvan 
budjetoinnin ikäluokkaa ja kaksi ehdotusta on tullut yhdistyksiltä. Loput ideat ovat 
suurimmalta osin oppilaitosten oppilaskunnissa tehtyjä ehdotuksia ja muutama 
yksityishenkilön ehdotus. Yli puolet ehdotuksista koski harrastusmahdollisuuksien 
lisäämistä.  

 
Esitys: Työvaliokunta esittää, että nuorisovaltuusto valitsee ehdotuksista 5-6 ideaa toteutukseen.  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto esittää kaupunginjohtajalle, että osallistuvan budjetoinnin varoja 

käytettäväksi seuraavasti:  

 Anttolan lapsille rahaa toteuttaa Hajusteeton koulu -kampanja, 350€, 

 Otavan lasten toive joko sohvia koulun tiloihin tai ulkopenkkejä koulun läheisyyteen, 
2000€, 

 Pesäkeinuja Mikkelin leikkipuistoihin, 5000€ 

 Biljardipöytä lukion tiloihin, 3000€ 

 9-gaalaohjelmaan laatua, 1700€ 
 
Yhteensä 12 050€, jolloin rahaa jää vielä jaettavaksi loppuvuodeksi 2019 n. 10 950€.  

  
Nuorisovaltuusto käsitteli myös Anttolan nuorten idean mopopajan toteuttamiseksi, rahaa 
on haettu tarvikkeisiin ja katsastusmaksuihin. Nuorisovaltuusto pyytää lisäselvitystä 
mopopajasta. Tarvitaan vastuuorganisaatio huolehtimaan arvokkaiden osien 
asianmukaisesta käytöstä ja myyntivoiton suuntaamisesta kaikkien nuorten hyväksi. Näin 
vältetään tilanne, etteivät rahat päädy yksittäisten nuorten mopojen osiksi. Pyydetään 
myös nimeämään pajalle vastuuhenkilö.  

 
 Nuorisovaltuusto poimi esityksistä myös niitä, jotka haluaisi toteuttaa myöhemmin:

  

 enemmän kaupungin kesätyöpaikkoja,  

 lainattavia läppäreitä 2.asteen opiskelijoille,   

 ulkokuntosalivälineitä ja ulkotrampoliini sekä  

 Hopen kautta lisää hyvää jakoon, toivottu mm. uimahallilippuja vähävaraisille.
  

47 § NUORISOVALTUUSTON KANNANOTOT 
 
 Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus ottaa julkisesti kantaa asioihin. Noora ehdotti, että 

ilmastonmuutoksesta laaditaan julkinen kannanotto. Kirjoitustyöhön ryhtyvät Noora, Heta, 
Vilma ja Katri. Juho, Olli ja Eetu laativat kirjoituksen autonomisten aseiden kieltämiseksi.  
 
Kaikki kirjoitukset tuodaan yhteiseen käsittelyyn ja hyväksytään nuorisovaltuutettujen 
kesken yhteisesti.  
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48 § SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITON JÄSENMAKSUT 2019 
 
Päätös:  Nuorisovaltuusto maksaa Nuva ry:n jäsenmaksun helmikuussa päätettyjen lisäksi Noora 

Rauhalalle ja Katriina Janhuselle.  
   
49 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT 
 
 Vili Kukkola on ollut yhteydessä Nea Vauhkoseen ja toivonut yhteistyötä kirkkopuistossa 

järjestettävän tapahtuman toteuttamiseen. Viliä pyydetään ottamaan yhteyttä kaupungin 
kulttuuripalveluihin.  

 
 Puheenjohtaja harmitteli, ettei yhteistä ryhmäviikonloppua järjestynyt. Toivomus on, että 

nuva pystyisi luomaan yhteishenkeä kokoontumalla myös muuten kuin kokouksiin.  
 
50 § SEURAAVAN KOKOUKSEN JA YHTEISEN TAPAHTUMAN AJANKOHDAT JA SISÄLLÖT 
 
 Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 24.4.2019 klo 16 

kaupungintalolla, valtuustosalissa.  
 
 Työvaliokunta sopii tapaamisensa erikseen. 
 
51 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:43.  
   
 
 

 Pöytäkirjan tarkastavat ja oikeaksi todentavat 
 
 
 Helmi Hämäläinen    Katri Markevitsch   


