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MIKKELIN KAUPUNKI   PÖYTÄKIRJA 6/2019 
NUORISOVALTUUSTO 
 
Aika 10.6.2019 klo 17:04 – 18:23 
Paikka Nuorisotila Starlight, Hallituskatu 3 
Läsnä Nuorisovaltuuston jäsenet  

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

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

 Viisterä Eetu 
Väisänen Sini 

Hotokka Mervi, nuorisosihteeri 
Kuismin Terppa, yhteisöpedagogiopiskelija 

Poissa  Hämäläinen Ville 
Waris Olli 

 

 
75 § KOKOUKSEN AVAUS  
  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17:04. 
 

76 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN 
  
Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.  
 
77 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Onni Puhto ja Jonna Pynnönen.  
 
78 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.  
  
79 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN, TYÖRYHMIEN, KUMMIKOULUJEN JA TAPAHTU-

MIEN KUULUMISET 
 
 Kaupunginvaltuustossa on käyty keskustelua nuorten päihdetilanteesta ja valittu 

kaupunginhallituksen jäsenet.  
 
 Kasvatus- ja opetuslautakunnassa toukokuussa asialistalla oli mm. selvitys koulukyytien 

maksimipituuksista.  
 
 Kaupunkiympäristölautakunnassa ei ollut edustusta. Lautakunta oli päättänyt 

kokouksessaan itäisen aluekoulun sijoittamispaikaksi Peitsarin koulun alueen.  
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 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa ei ollut listalla mitään erikoista. Kumpikaan 
nuorisovaltuuston edustajista ei pääse kesäkuun kokoukseen.   

 
Nuorisovaltuusto pohti, että lautakuntatyötä voisi syventää esim. ennakkovalmistelulla. 
Jokainen lautakunnan jäsen voi nostaa ennen kokousta asialistalta jotakin vaikkapa wa-
ryhmään pohdittavaksi. Näin lautakuntakokouksissa pystytään ilmaisemaan 
puheenvuoroissa useamman nuoren näkökulmia, eikä vain edustajan henkilökohtaisia 
mielipiteitä.  

 
Mervi osallistui 3.-6.6. Norjassa järjestettyyn eurooppalaiseen Study Visit on Youth 
Participation -tapaamiseen. Tapahtuman tarkoitus oli verkostoitua nuorten 
vaikuttajaryhmiä ohjaavien kanssa ja oppia Norjan nuorten vaikuttamiskanavista. Samassa 
yhteydessä sovittiin Norjan Molden kanssa ystävyyskuntayhteistyöhön liittyvästä 
toiminnasta, sillä kesällä 2021 on Mikkelin vuoro järjestää neljän maan nuorisotapaaminen.  

 
 Eri maiden nuorisovaikuttamisen vertailuissa kävi nopeasti ilmi, että Pohjoismaissa ja 

Baltiassa nuorten vaikuttajaryhmien toiminta on arkipäivää ja pääsääntöisesti lakisääteisiä. 
Norjassa nuva-toiminta on samankaltaista kuin Suomessa, mutta paikallisia eroja on 
havaittavissa ja toimijoiden persoonallisuuserot vaikuttavat merkittävästi toimintaan. 
Pormestarit ovat tiiviisti nuorisovaltuustojen mentoreina. Maakunnallista 
nuorisovaltuustotoimintaa on Norjassa tehty jo 5 vuotta. Nuoria mietityttää samat asiat 
kuin Mikkelissä: koulukiusaaminen, koulustressi, mielenterveysongelmat ja hoitoon pääsy 
sekä ilmaston lämpeneminen.  

 
Osallistuvaa budjetointia tehdään paljon muuallakin Euroopassa esim. Viron Tartossa. 
Saimme vinkkejä budjetointiprosessin toteuttamiseen. Osallisuuden kannalta pidettiin 
tärkeänä, että jokaisesta ehdotuksesta annettaisiin nuorille palaute ja henkilökohtainen 
vastaus. Osallisuuden lisäämiseksi päätöksentekoprosessissa joissakin kunnissa järjestetään 
esitetyistä ideoista lisäksi äänestyksiä. Ehdotuksien tekemiseen on yleisesti käytössä selkeä 
lomake, mutta ideoita pyritään keräämään myös eri menetelmillä, kuten työpajoissa 
kouluilla, keskustelutilaisuuksia tai tulevaisuusverstaita järjestämällä.  

 
Nuorisovaltuusto pohti, että toimintaa olisi syytä tuoda enemmän julkiseen tietoisuuteen 
osallistumalla erilaisten tapahtumien järjestäjäksi mm. esittelypisteellä.  

 
Nuorten vaikuttajien huipputapaaminen Tampereella jäi tänä vuonna väliin.  

 
80 § MIKKELIN TYTTÖLYSEON SENIORIT RY:N LAHJOITUKSEN KÄYTTÖ 
  
 Lahjoitustyöryhmä kertoi, että kutsu presidentinkansliaan on vielä lähettämättä. Työryhmä 

kokoontuu perjantaina 14.6.2019 klo 19 ja aiheen työstö jatkuu myös wa-ryhmässä. 
Lahjoitus on tarkoitus käyttää puhujan pyytämiseen avoimeen, nuorille suunnattuun 
tilaisuuteen syksyllä 2019.  

 
81 § HULIVILIKARNEVAALIN TOIMINTAPÄIVÄN RASTIN TOTEUTUS 
 
 Nuorisovaltuuston rastipiste tulee sijaitsemaan Naisvuorella, kesäteatterin parkkipaikalla. 

Rastipisteen esittely on mainittu tapahtuman jo julkaistussa käsiesitteessä. Rastipisteen 
toteutukseen tulevat Kristiina, Vilma, Katri ja vielä yksi myöhemmin nimettävä. Elina ei 
pääse 30.6. toimintapäivään, mutta osallistuu suunnitteluun.  
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82 § SYKSYN TOIMINNAN SUUNNITTELU 
 
 Leffayö-tapahtuma toteutetaan syyslomaviikolla. Nuorisovaltuusto pohti tapahtuman 

uudistamista. Haaveena on, että leffayö pystyttäisiin joskus järjestämään retroleffoilla. 
Tähän esitettiin yhdeksi toteuttamisvaihtoehdoksi leffaöitä nuorisotaloilla.  

 
 Aiemmista vuosista poiketen tapahtuman ajankohdaksi ehdotetaan syysloman alkua 

perjantai 18.10.2019. Varapäiväksi ehdolla lauantai 19.10.2019. Neuvottelut käydään 
Mikkelin elokuvateatterien kanssa.  

 
 Elokuvien päättäminen on tehtävä ajoissa, ettei nuoret ehdi käydä katsomassa kaikkia 

esitettäviä elokuvia. Tapahtuman suunnittelu päätettiin aloittaa genren valitsemisesta ja 
siitä toteutetaan äänestys.  

 
83 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT 
 
 Nuorisovaltuusto aikoo esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että Kalevankankaan 

alueen roskaisuuteen ja epäsiisteyteen kiinnitetään huomiota. Toimenpide-ehdotuksena on 
laadittu aloite roskisten lisäämiseksi alueelle. Roskiksien sijoittamista toivotaan alueille, 
joissa liikkuu eniten ihmisiä. Näitä ovat mm. jäähalli – koulu -tieosuus mukaan luettuna 
tämän välimaaston metsäpolut, MOAS:n talojen ja kuntolaitteiden läheisyys sekä 
Hanhijokea ylittävät sillat.   

 
 Ilmastomuutoksesta tehty kannanotto on melkein valmis vapaaseen julkaisuun. Teksti 

laitetaan vielä wa-ryhmään tarkasteltavaksi.  
 
 Keskiviikkona 12.6. on Etelä-Savon nuorten vaikuttajien kesätapaaminen Mäntyharjussa. 

Tapahtumaan osallistuu Vilma ja mahdollisuuksien mukaan myös Katri.  
 
84 §  SEURAAVA KOKOUS JA MUUT TAPAAMISET 
 

Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 15.8.2019 klo 16 kaupungintalolla, 
kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.  

 
85 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:23.  
   
 
 

 Pöytäkirjan tarkastavat ja oikeaksi todentavat 
 
 
 Onni Puhto   Jonna Pynnönen 


