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MIKKELIN KAUPUNKI   PÖYTÄKIRJA 8/2019 
NUORISOVALTUUSTO 
 
Aika Torstaina 12.9.2019 klo 16:04 – 17:40 
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8 
Läsnä Nuorisovaltuuston jäsenet 

Bolz Niilo 
Hokkanen Elina 
Häkkinen Emma 
Hämäläinen Helmi  
Janhunen Katriina, pj 
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. 
Waris Olli 
Vauhkonen Nea, poistui 17:23 
Väisänen Sini 

Hotokka Mervi, nuorisosihteeri  
 

Poissa  Hämäläinen Ville 
Kauppinen Jan-Peter, varajäsen  
Viisterä Eetu 

 

 
97 § KOKOUKSEN AVAUS  
  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:04. 
 

98 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN 
  
Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.  
 
99 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Viljam Tiainen ja Juho Waris.  
 
100 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.  
  
101 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN, TYÖRYHMIEN, KUMMIKOULUJEN JA TAPAHTU-

MIEN KUULUMISET 
 
 Kaupunginvaltuusto on kokoontunut seminaarin merkeissä, jossa aiheena oli Saimaa 

Geopark. Elokuun kokouksessa nuoria koskettavana asiana nousi esille aloite Lyseon koulun 
hiekkapihan kunnostamisesta nykyaikaiseksi koulupihaksi. 

 
 Kaupunkiympäristölautakunnan elokuun kokousta hallitsi betoniyrityksen tekemä 

oikaisuvaatimus ja kokous venyi pitkäksi.  
 
 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa oli selkeästi kolme nuoria koskevaa pykälää: 

liikuntamahdollisuuksien parantaminen ja turvaaminen koko Mikkelin alueella, kaupungin 



2 
 

liikuntatilojen tarjoaminen ilmaiseksi alle 18-vuotiaille ja parkour-alueiden rakentaminen 
kaupunkiin. Nämä kohdat olivat keskustelussa muotoutuneet osaksi kaupungin 
liikuntastrategiaa 2030, joka tulee aikanaan myös nuorisovaltuuston käsiteltäväksi.  

 
 Kasvatus- ja opetuslautakunnassa oli käynyt vieraana erityisopetuksen asiantuntijoita 

Jyväskylästä.   
 
 ELO-johtoryhmän kokouksessa käytiin läpi ministeriön edustajien johdolla hallitusohjelmaa 

ja mm. nuorisotakuuseen liittyviä asioita.   
   
102 § PYYNTÖ NUORISOVALTUUSTON JÄSENEN NIMEÄMISESTÄ RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULUN 

NEUVOTTELUKUNTAAN 
 
 Rantakylän yhtenäiskoulun neuvottelukunnan istuntokausi on 2017 – 2020. Kokouksia on 4 

kertaa vuodessa ja lukuvuoden ensimmäinen kokous on jo pidetty.  
 
Päätös:  Rantakylän koulun neuvottelukuntaan valittiin Helmi Hämäläinen ja varajäseneksi Onni 

Keskitalo.  
  
103 § MIKKELIN TYTTÖLYSEON SENIORIT RY:N LAHJOITUKSEN KÄYTTÖ 
  
 Lahjoitustyöryhmä on tutustunut puhujatoimistojen tarjontaan ja selvittänyt mahdollisia 

tiloja tilaisuuden järjestämiseksi. Yhtenä ideana nousi esille, että nuorisovaltuusto tuottaisi 
tapahtuman International Mikkeli Day:n yhteyteen. Nuorisovaltuusto keskusteli eri 
puhujavaihtoehdoista ja tilaisuuden teemoista.  

 
Päätös: Nuorisovaltuuston työryhmä laittaa tarjouspyynnön Justimus Films –videoryhmälle. 

Toiseksi vaihtoehdoksi valittiin vloggaaja Eeddspeaks. Sopivien päivämäärien varmistettua 
etsitään sopiva paikka joko lukion, Xamkin tai Kalevankankaan koulun auditoriosta.  

 
104 § LEFFAYÖ-TAPAHTUMAN SUUNNITTELUN TILANNE 
 
 Leffaäänestyksessä on noussut selvästi suosikeiksi kuusi elokuvaa, joista nuorisovaltuusto 

jättää pois Endgamen ja Guardians of the Galaxyn. Esitettävät elokuvat ovat näin ollen: Toy 
Story 4, Leijonakuningas (2019), Spider-Man: Into the Spider-Verse ja Bohemian Rhapsody.  

 
 Tapahtumaa markkinoidaan jokainen omalla kummikoulullaan ja some-kanavilla sekä lisäksi 

teetetään muutamia julisteita.  
 
 Työnjako:  

 jonotuksen valvonta Mikonkadulla: Olli, Niilo, Juho, Onni P. 
 rannekkeiden jakaminen: Nea, Noora, Elina, Vilma 
 lipunmyynti 10.10. klo 16-18: Elina, Onni P., Justus ja Vilma. 
 lipunmyynti ovella (jos lippuja jää): Onni K.  
 permannolle asettaminen: Justus, Helmi, Katri 
 loppusiivous: kaikki 
 julisteiden jakaminen ja markkinointi: kaikki 
 aulapelit: Onni K.  
 EA: Emma, Viljam 
 Häiriöilmoitus asuintalon rappukäytäviin: Kristiina 
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 Järkkäri: Katriina ja nuorisotyön henkilö 
 ilmoitus yleisötapahtumasta, jonotusaidat: nuorisotyön henkilöstö 

  
105 § NUORTEN OSALLISUUDESTA ELINVOIMAA – MIKKELISSÄ  

 Nuorten osallisuudesta elinvoimaa –työpajassa nuoret, kunnan ja maakunnan viranhaltijat, 
soten edustajat ja luottamushenkilöt suunnittelevat yhdessä nuorten kanssa, miten 
nuorten osallisuutta edistetään osana kunnan ja maakunnan kehittämistä ja 
päätöksentekoa. Käydään läpi toimivia ideoita ja pohditaan ratkaisuja haasteisiin. 
Konkreettisena tavoitteena on luoda kuntakohtainen vuosikello tai suunnitelma siitä, miten 
nuoret pääsevät aidosti mukaan toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

 
 Tilaisuus järjestetään Mikkelissä, XAMK:n tiloissa 3.10.2019 klo 12-16. Tapahtumaan 

ilmoittautuvat Vilma ja Katriina.  
   
106 § OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN VAROJEN KÄYTTÖ LOPPUVUONNA 2019 
 
 Avoimelle lomakkeelle ei ole saapunut uusia ehdotuksia kesän aikana. Nuorisovaltuusto 

ehdottaa itse kahta toimintaideaa, jotka hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Päätös: Järjestetään päihteetön discoilta 13-17-vuotiaille yhteistyössä Bar Domin kanssa. 

Kohdennetaan 500€ tapahtumapaikan vuokraan ja DJ-palveluihin.  
 
 Tuetaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastuksia Hopen kautta 5 000 

eurolla.  
 
107 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT 
  

Nuorisovaltuusto otti kantaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Samassa 
yhteydessä esitettiin toive ylijäämäruuan ostamisen mahdollistamisesta lukiolaisille.  
 
Ruoka- ja puhtauspalvelujen Mia Hassinen on selvittänyt välittömästi, olisiko lukiolla 
mahdollista aloittaa ylijäämäruoan myynti opiskelijoille. Kannanotot on pyydetty 
terveysvalvonnasta ja lukion rehtoreilta sekä prosessi on käyty läpi henkilöstön kanssa. 
Lopputulema on se, että ylijäämäruoan myynti voidaan aloittaa lähiaikoina lukion 
opiskelijoille Päämajakujalla. Lounasajan päätyttyä noin klo 12.30 – 12.45 opiskelijoilla on 
mahdollisuus tulla ostamaan ylijäämäruokaa n. klo 13.15 asti, jonka jälkeen tuotteet 
korjataan pois. Tarkempi ajanjakso katsotaan jaksoittain, kun lukujärjestykset ovat tiedossa. 
Opiskelija voi ostaa ruokaa haluamansa määrän joko omaan astiaansa tai ostaa ruokalasta 
biohajoavan pakkauksen. Kaikki ylijäämäruoka on samanhintaista 3,50 eur/kg sis. alv. 24 % 
+ mahdollinen rasian hinta ja se pitää maksaa käteisellä oston yhteydessä. Ostettu 
ylijäämäruoka on opiskelijan vastuulla oston jälkeen, eikä sitä ole mahdollista 
kylmäsäilyttää. Ruokasaliin tulee infotaulu ruoan turvallisesta käsittelystä oston jälkeen ja 
ennen ruokailua. Myynti aloitetaan, kun rasiat saadaan hankittua ja tiedotettua siitä 
opiskelijoille. Luonteva aloitusajankohta voisi olla 2.jakson alkaessa. 

  
108 § LOKAKUUN KOKOUS JA MUUT TAPAAMISET 
 

Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 8.10.2019 klo 16 kaupunginhallituksen 
kokoushuoneessa.  
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109 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:40.  
   
 

 Pöytäkirjan tarkastavat ja oikeaksi todentavat 
  
 

Viljam Tiainen  Juho Waris 


