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MIKKELIN KAUPUNKI                    PÖYTÄKIRJA 3/2020 
NUORISOVALTUUSTO   
 
Aika:  Maanantaina 27.4.2020 klo 16:07 – 17:27 
Paikka:  Microsoft Teams-kokous 

Läsnä Nuorisovaltuuston jäsenet 
 Bolz Niilo, saapui 16:17 

Hokkanen Elina 
Häkkinen Emma 
Hämäläinen Helmi  
Hämäläinen Ville 
Janhunen Katriina, pj 

 Keskitalo Onni 
 Kämäräinen Aapo, varajäsen 

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 16:55 
Väisänen Sini 
 
Hotokka Mervi, nuorisosihteeri 
Hämäläinen Jari, nuoriso-ohjaaja 

Poissa -  
 

 
27 §  KOKOUKSEN AVAUS  
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:07. 
 
28 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN 
 
Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.  
 
29 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 
Esitys:  Valitaan vuorossa olevat Katri Markevitsch ja Heta Montonen.  
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Katri Markevitsch ja Heta Montonen. 
 
30 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisena.   
 
31 §  POIKKEUSOLOJEN TILANNEKATSAUS JA VAIKUTUKSET NUORIIN (OPISKELU, VAPAA-AIKA) 
 
 Lukiossa jakson vaihtumisen jälkeen ja muissakin oppilaitoksissa opiskelu on tasaantunut ja 

tehtäviä tulee hallitumpaan tahtiin. Opiskelijoilla ja opettajilla on nähtävissä tilanteeseen tot-
tuminen ja opiskelu soljuu rauhallisemmin.  

 
 Vaikka yleinen mieliala on ihan hyvä, väsymystä esiintyy runsaasti ja opiskeluun motivoitumi-

nen on hankalaa. Haasteita aiheuttaa lukujärjestyksen mukaan toiminen ja vuorokausirytmin 
ylläpitäminen. Opiskelun ja vapaa-ajan sekoittuminen kuormittaa edelleen kuten poikkeusolo-
jen alkuvaiheessa.  
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Kouluterveydenhuolto toimii, mutta XAMK:lta käsin. Kuraattorit ovat ilmeisesti ihan hyvin 
nuorten saatavilla.  

 
 Kesätöitä on joillakin jopa luvassa, lähinnä jo aiempina vuosina tutuksi tulleissa työpaikoissa, 

mutta työaikoja ja työnkestoa on lyhennetty. Moni kesätyönantaja on jäädyttänyt rekrytointi-
prosessin ja nuoret odottavat, voisiko loppukesästä olla mahdollisuus työllistyä rajoitusten 
purkamisen kautta.    

 
32 §  KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN, TYÖRYHMIEN, KUMMIKOULUJEN JA TAPAHTU-

MIEN KUULUMISET   
 
 Kaupunginvaltuusto kokoontuu 27.4.2020 infotilaisuuteen klo 17 alkaen.  
 
 Lautakuntatyöskentely on ollut pääasiassa keskeytyneenä maaliskuussa. Hyvinvoinnin ja osal-

lisuuden lautakunta on käsitellyt huhtikuun kokouksessa kaupungin organisaatiouudistusta. 
Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui huhtikuussa myös etäyhteyksin, eikä kokouksessa ol-
lut erityisesti nuoria koskettavia asioita. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti mm. ylioppilas-
juhlien siirtämisestä elokuulle. Opetuksessa odotetaan viranomaisohjeita lähiopetukseen pa-
laamisesta.  

 
 Niilo Bolz saapui ajassa 16:17.  
 
33 §  KOULUTERVEYSKYSELYN 2019 MIKKELIN TULOSTEN KÄSITTELY JA TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN 

LAATIMINEN 
 

Kaikki kuntakohtaiset kouluterveyskyselyn tulokset on tutkittavissa osoitteessa 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_perustulokset2. Oppilashuolenpidon 
ohjausryhmä on nostanut tuloksista huolen- ja ilonaiheita. Nuorisovaltuusto tutustui nostoihin 
ja esitti toimenpide-ehdotuksia huolenaiheisiin puuttumiseksi.  

 
Huolenaiheita 8.-9.luokkalaiset  
 

• Koulu-uupumus lisääntynyt 

• Riittämättömyyden tunne opiskelijana lisääntynyt etenkin tytöillä 

• Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus kasvanut 
 
Ilonaiheita 8.-9.luokkalaiset  
 

• Luokassa hyvä työrauha 

• Opettajilta saatu välittävää ja oikeudenmukaista kohtelua 

• Harrastetaan liikuntaa omatoimisesti viikoittain, etenkin tytöt 80% 

 
Toimenpide-ehdotuksia: 

 
✓ On selvitettävä, mistä riittämättömyyden tunne johtuu. Tarvitaanko tukea rakentaa luot-

tamusta omaan kykyyn tehdä ja aikatauluttaa kouluhommia? Miten näitä taitoja voitaisiin 
kehittää? Pitää kehittää toimintamalleja koulusuoriutumisesta paineita ottavien tuke-
miseksi.  

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_perustulokset2
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✓ Yksinäisyyden vähentämiseksi Lyseon koululla on toiminut klubi-ryhmä, joka kokoontuu 
kerran viikossa koulun jälkeen, ohjelmassa vapaata tekemistä mm. kokkailua. Tällaisen ryh-
mätoiminnan järjestäminen kaikilla yläkouluilla.  

✓ 7.luokkalaisille on järjestetty paljon ryhmäytystä mm. tukioppilaiden toimesta. Ryhmäytys-
toimintaa tarvitaan jatkuen koko yläkouluajan ja lisäksi myös koko ikäluokan, ei vain oman 
opiskeluryhmän kanssa. Ryhmäytymishetket ovat tärkeitä.  

 
 
Huolenaiheita lukio 1.-2.vuosikurssi 
 

• Koulunkäynnistä pitävien osuus vähentynyt 68% 

• Koulu-uupumus lisääntynyt etenkin tytöillä 

• Tytöt kokevat, että on vaikeuksia opetuksen seuraamisessa.  

• Koetaan, ettei ole mielenkiintoista vapaa-ajan toimintaa, eikä ole nuorille tarpeeksi 
oleskelutiloja 

• Pojilla läheisten ystävien määrä vähentynyt 
 
Ilonaiheita lukio 1.-2.vuosikurssi 
 

• Hyvä työrauha 

• Vaikeudet kirjoittamista vaativissa tehtävissä vähentyneet 

• Vaikeudet läksyjen tekemisessä vähentyneet 
 

Toimenpide-ehdotuksia: 
 

✓ Tietyt opettajat osaavat tehdä opetuksesta kiinnostavaa ja opetusmenetelmät ruokkivat 
motivaatiota. Koulusta ja opiskelusta pitäminen on merkittävästi sidoksissa opettajaan. 
Toisaalta polveilevat ja runsaat, monipuoliset tehtävät voivat kuormittaa vaan lisää ja so-
pivan keskitien löytäminen on varmasti hankalaa.  

✓ Kannustamme opettajia jakamaan sekä opiskelijoita pyytämään muistiinpanoja kirjalli-
sena, että opetukseen keskittyminen on helpompaa pikakirjoittamisen sijaan. Kannustai-
simme myös opiskelijoita ottamaan rohkeammin yhteyttä opettajaan ja keskeyttämään 
opetusta tarkentavilla kysymyksillä. 

✓ Opetuksessa tulisi pitää prioriteettina suullista ja vuorovaikutteista opetusta, jossa ollaan 
tiiviissä vuorovaikutuksessa opettajaan ja muihin opiskelijoihin eikä vain päntätä kirjoista. 
Samalla edistetään muihin opiskelijoihin tutustumista ja sosiaalisten suhteiden vahvistu-
mista.  

✓ Lisäksi tulisi panostaa kerhotoimintaan, mm. Miklun liikkavuorot ovat olleet tärkeitä.  
✓ Lukion ykkösillä on niukasti ryhmäytystä ja kolmosella abikuvioita. Lukiossakin tarvitaan 

ryhmäytystoimia läpi koko opintojen.  
 
 
Huolenaiheita ammatillinen koulutus 1.-2.vuosikurssi 
 

• Vaikeuksia suullisessa esiintymisessä etenkin pojilla 

• Vaikeuksia opetuksen seuraamisessa etenkin tytöillä 

• Kokemus luokka- ja kouluyhteisöön kuulumisesta heikentynyt etenkin tytöillä 

• Ei yhtään läheistä ystävää, tytöt 23,5% 

 
Ilonaiheita ammatillinen koulutus 1.-2.vuosikurssi 
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• Koulunkäynnistä pidetään 85% 

• Koulu-uupumus vähentynyt 

• Luvattomat poissaolot vähentyneet 

• Elämään tyytyväisyys lisääntynyt etenkin pojilla 

• Hyvät mahdollisuudet vaikuttaa koulun sääntöjen laatimiseen ja koulutilojen suunnit-
teluun 

  
Toimenpide-ehdotuksia: 
 
✓ Tarvitaan oppilaitoksen puolesta tukea ryhmäytymiseen.  
✓ Suullisen esiintymisen vaikeuksiin pitää kiinnittää huomiota. Esiintymisvaikeuksia pitäisi 

seurata ja antaa tukea erityisellä ohjauksella ja opetuksella.  
   

Yleisiä toimenpide-ehdotuksia kaikille kouluasteille:  
 

✓ Opiskelijoiden vertaaminen vain pahentaa suorituspaineita.  
✓ Arkirytmin tukemiseen tulee kiinnittää huomiota: mm. tauot, ajoissa nukkumaan ja riittä-

västi nukkuminen. 
✓ Ryhmätyöt voisivat edistää ryhmään kuulumista ja vuorovaikutusta. 
✓ Sosiaalisen median hyödyntäminen yksinäisyyden vähentämisessä 
✓ Uusien kävijöiden houkutteleminen nuorisotaloille  
✓ Palautekyselyjen lisääminen opiskelijoille: näin kerättäisiin anonyymisti tietoa kurssipa-

lautteena tai johonkin tarkennettuun teemaan esim. mitä voisi tehdä uupumisen vähentä-
miseksi ja tehdä paikallisesti tarvittaessa muutoksia.  

✓ Sisätiloissa oleilu lisää uupumusta ja tarvitaan enemmän ulkoilua kaikilla kouluasteilla.  
✓ Koulu-uupumuksen vähentämiseksi pitäisi tarkkailla yleistä työmäärää ja tarvittaessa vä-

hentää tehtävämäärää.  
 

Eetu Viisterä saapui ajassa 16:55.  
 
34 §  TIEDOTETTAVIA ASIOITA 
 

Mikkelin kaupungin nuorisopalveluille on myönnetty 35 000€ aluehallintoviraston avustus il-
mastonuorisotyön käynnistämiseksi.  
 
Leppävirran kunta, Leppävirran nuorisovaltuusto ja Itä-Suomen AVI on päättänyt siirtää Itä-
Suomen nuorisovaltuustojen koulutusviikonloppu PikkuPiipin syksyyn. Uudesta aikataulusta 
tiedotetaan kevään aikana. Leppävirran nuorisovaltuusto kehottaa kaikkia alueen nuorisoval-
tuustoja käyttämään somea hyödyksi ja tuottamaan paikkakuntansa nuorille faktatietoa ko-
ronatilanteesta. Erityisesti kampanjoimaan kotona pysymisen puolesta, näin pystymme hidas-
tamaan taudin leviämistä ja suojaamaan paremmin riskiryhmät.   
 
Kaupungin yleiset kulttuuripalvelut on pyytänyt nuorisovaltuustoa mukaan itsenäisyyspäivän 
6.12.2020 klo 14 juhlan järjestämiseen Mikaelissa. Nuorisovaltuustossa on ollut juhlassa pe-
rinteisesti paikalla airuet. Kahvitarjoilu alkaa klo 13 ja airuet pyydetään paikalle klo 12.15. So-
vitaan myöhemmin tapahtumaan osallistujat (n. 4 hlöä).  
 
Pohjoismaisten nuorisopäivien rahoittamiseksi on saatu 30 590€ Erasmus+ avustusta.  
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Nuorisovaltuustovaalit käydään marraskuussa 2020. Äänioikeus on 2001 – 2007 syntyneillä 
mikkeliläisillä nuorilla. Ehdokkaita etsitään elokuussa, joten nyt on hyvä aika tiedottaa omilla 
kouluilla ja innostaa uusia ehdokkaita vaaleihin. Vaalien tiedotus sivustolla www.Po1nt.fi/mik-
keli - ajankohtaista. Nuorisovaltuuston tiedotustiimi nostaa vaaliteemaa esille myös touko-
kuun some-julkaisuissa.   
 

35 §  IDEOITA TOIMINNASTA POIKKEUSAJALLE JA RAJOITUSTEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 
 
 Viime palaverissa syntyi idea Instagramiin päivitettävistä tarinoista normipäivistä poikkeusai-

kana. Nuorisovaltuusto nimesi tiimin tarinoiden ideointiin ja toteutukseen: Heta, Viljam, Katri 
ja Elina. Toteutukseen voivat osallistua kaikki nuvalaiset.  

 
 Nuorisovaltuusto seuraa tilannetta rajoitusten poistamisesta ja seuraa aktiivisesti muiden vai-

kuttamistoimielinten toimintaa.  
 
36 §  NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT  
 
 Ei ollut.  
 
37 §  SEURAAVA KOKOUS  
 
 Toukokuun kokous pidetään maanantaina 18.5.2020 klo 16 Teams-kokouksena.  
 
38 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:27.  
 
 
 

 Pöytäkirjan tarkastavat ja oikeaksi todentavat 
 
 
 Katri Markevitsch   Heta Montonen 

http://www.po1nt.fi/mikkeli
http://www.po1nt.fi/mikkeli

