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MIKKELIN KAUPUNKI   PÖYTÄKIRJA 9/2019 
NUORISOVALTUUSTO 
 
Aika Tiistaina 8.10.2019 klo 16:06 – 17:31 
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8 
Läsnä Nuorisovaltuuston jäsenet 

Bolz Niilo 
Häkkinen Emma 
Hämäläinen Helmi  
Keskitalo Onni 
Markevitsch Katri 
Montonen Heta 
Paasonen Vilma 
Pynnönen Jonna 

Rauhala Noora, 1.varapj 
Tiainen Viljam 
Waris Juho, 2.varapj. 
Waris Olli 
Vauhkonen Nea, saapui 16:11 
Viisterä Eetu, poistui 16:56 
Väisänen Sini 

Hotokka Mervi, nuorisosihteeri 
Launonen Virpi, 118 § käsittelyn ajan 
XAMK:n yhteisöpedagogiopiskelijoita  
 

Poissa  Hokkanen Elina 
Hämäläinen Ville 
Janhunen Katriina, pj 
Kauppinen Jan-Peter, varajäsen  
Pekkarinen Justus 
Puhto Onni 
Saikkonen Kristiina 

 

 
110 § KOKOUKSEN AVAUS  
  

1. varapuheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:06.  
 

111 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN 
  
Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.  
 
112 §  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Waris ja Eetu Viisterä.  
 
113 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Päätös: Siirretään 118 § käsiteltäväksi 113 § jälkeen.  
 
114 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN, TYÖRYHMIEN, KUMMIKOULUJEN JA TAPAHTU-

MIEN KUULUMISET 
 
 Kaupunginvaltuuston kokouksessa oli keskusteltu mm. Runebergin aukion urheilutalon 

purkamisesta sekä lasten ja nuorten ilmaisten liikuntaharrastusten aloitteesta.  
 
 Kasvatus- ja opetuslautakunta on lähettänyt nuorisovaltuustolle kiitokset osallisuusvarojen 

suuntaamisesta vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.  
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 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa käytiin keskustelua lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmasta, pohdittiin kirjastotilannetta ja kaupungin liputuskäytäntöjä.  
 
 Nuorten osallisuudesta elinvoimaa 3.10.2019 tapahtumassa XAMK:lla olivat paikalla Vilma 

ja Mervi. Osallisuutta käytiin läpi kaikissa muodoissaan. Työryhmätyöskentelyssä Vilman 
ryhmä mietti, miten saadaan kunnan muidenkin kuin nuorisovaltuustolaisten nuorten ääni 
kuuluviin. Yhtenä ideana pohdittiin, voisiko Etelä-Savon nuorisovaltuustojen välistä 
toimintaa vahvistaa ja miten sitä kautta voitaisiin lisätä nuorisovaltuustotoiminnan 
kiinnostavuutta.  

  
115 § NUORISOVALTUUSTON TARJOUSPYYNTÖ JUSTIMUS-FILMS –VIDEORYHMÄLLE 
 
 Työryhmä kokoontuu lähiaikoina ja lähettää avoimen tarjouspyynnön.  
 
116 § LEFFAYÖ-TAPAHTUMAN SUUNNITTELUN TILANNE 
 
 Yksi valituista elokuvista, Spider-Man: Into the Spider-Verse, ei olekaan enää 

mahdollisuutta esittää. Työryhmä on valinnut tilalle elokuvan Bumblebee. Kerrattiin 
tapahtuman työnjako ja muistutettiin kaikkia tekemään tapahtuman markkinointia omilla 
kummikouluilla.   

 
117 § NUORISOVALTUUSTON KANNANOTTO RUOTSIN KIELEN PAKOLLISUUDESTA 
 

Elokuun kokouksessa nuorisovaltuusto päätti laatia kannanoton ruotsin kielen pakollisuutta 
vastaan ja kyseenalaistaa yo-kokeiden suuren merkityksen jatko-opiskelupaikkojen 
saamisessa. Vilma ja Viljam ovat kirjoittaneet kannanoton. Julkaisuajankohdan tavoite oli 
syksyn yo-kokeiden aikaan.  

 
Päätös: Nuorisosihteeri lähettää kirjoituksen paikallismedioihin, Nuva ry:lle, Lukiolaisten liittoon ja 

kaupungin viestintään. Emma Häkkinen edistää jutun julkaisemista Mikkelin lukion 
lehdessä.  

  
118 §  MIKKELIN KIRJASTOVERKON SUUNNITELMA 
 
 Kaupungin säästövelvoitteiden vuoksi nykyiseen kirjastopalveluun on esitetty paljon 

muutoksia. Ne sisältävät mm. viiden lähikirjaston lakkauttamisen sekä hakeutuvien 
kirjastopalvelujen kehittämisen.  

 
 Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen esitteli kaupungin 30 

miljoonan säästötavoitteita. Kirjaston osuus säästövaatimuksesta on 382 000€, joka 
summana vastaa koko nykyistä aineistomäärärahaa. Säästöistä 192 000€ täytyy saada 
henkilöstöstä, kun vähintään 6 HTV:tä (henkilötyövuotta) lopetetaan. Henkilöstön 
vähentäminen saadaan tehtyä eläköitymisen myötä. Virpi Launonen kertoi, että viimeisen 
10 vuoden aikana on jouduttu nipistämään joka vuosi muutama kymppitonni. Näin 
höylättävää ei enää löydy. Jos säästöt halutaan saada aikaiseksi, on vähennettävä 
kirjastoverkkoa. Summa on säästettävissä vain siten, että viisi lähikirjastoa lakkautetaan 
(Lähemäki, Suomenniemi, Otava, Kalevankangas ja Rantakylä). Kirjastoja jäisi siten vain 
neljä (pääkirjasto, Anttola, Haukivuori ja Ristiina). Samalla pyritään kehittämään hakeutuvia 
kirjastopalveluja, jossa kaksi kirjastonhoitajaa siirtyvät informaatikon tehtävään. He 
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kiertäisivät palvelutaloilla, kouluilla ja päiväkodeilla, toimittaisivat varattuja kirjoja ja 
uutuuksia sekä järjestäisivät sanataidepajoja, satutunteja, kirjasto-opetusta ja digitaitojen 
ohjausta.   

 
 Nea Vauhkonen saapui ajassa 16:11.  
 
 Kuntalaisista kuka tahansa voi ottaa asiaan kantaa kirjaston nettisivuilta löytyvän kyselyn 

kautta. Eri alueilla on järjestetty myös kuulemistilaisuuksia. Hyvinvoinnin ja osallisuuden 
lautakunta käsittelee kirjastoa koskevan asian viikolla 42, josta asia etenee 
kaupunginhallituksen kautta joulukuun valtuuston kokoukseen, jossa käsitellään koko 
kaupungin palveluverkkoselvitys.  

 
 Nuorisovaltuusto kommentoi kirjastoratkaisua seuraavasti:  
 

Lähikirjasto on mm. Kalevankankaan alueella äärimmäisen tärkeä oleskelu- ja 
kohtaamispaikka alueen lapsille ja nuorille. Äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla kirjaston 
hyödyntäminen on ollut luontevaa. Otava-Rantakylä -suunnan palvelut loppuvat ja 
Suomenniemeltä on pitkä matka Ristiinaan. Asiointietäisyyksien kasvaminen epäilyttää. 
Koko nuorisovaltuusto oli suuntaa antavassa kädennostoäänestyksessä kaikkien kirjastojen 
säilyttämisen puolella.  
 
Nuorisovaltuusto on myös kiinnostunut, kuinka paljon muilta toimialoilta on säästettävä. 
Lentokentän ylläpitämistä kyseenalaistettiin, kun verrataan siihen säästöpakettiin, mitä 
kaupunki kokonaisuudessaan joutuu säästämään. Nuorisovaltuusto ottaa mielellään 
talousjohtaja Heikki Siiran vieraaksi kokoukseen kertomaan tarkemmin taloustilanteesta.  

 
119 § OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN IDEA 
 
 Idealomakkeelle on saapunut yksi osallistuvan budjetoinnin idea, josta puuttuu 

yhteyshenkilön ja idean lähettäjän tiedot. Saatetaan nuorisovaltuustolle tiedoksi idean 
sisältö.  

 
”Mikkelin Otavan nuorilla on vakava syrjäytymisen uhka, johon tulisi puuttua pian ja jonkun 
otettava vastuu. Lapsilla/nuorilla ei ole mitään paikkaa koko kylässä missä viettää aikaa. Kir-
jastokin uhataan lopettaa. Voisiko jonkun tilan vaikka kunnostaa tai rakentaa uuden? 
Otavassa kaikki tätä toivovat, joten myös talkooporukkaa löytyy niin paljon kun tarvitaan! 
Paikkaan voisi pyytää vaikka lahjoituksina sitten pleikkarin, säkkituoli, sohvan yms. Varmasti 
löytyisi. Mutta tilat tarvitaan pikaisesti. Nyt on jo havaittavissa tahallisen, turhautumisen 
aiheuttamaa, rikollisen toiminnan kasvua. Otavassa lapsimäärä on kasvanut, mm. 
päiväkotia joudut-tiin laajentamaan, joten tulevaisuuttakin ajatellen lapset ja nuoret 
tarvitsevat oleskelupaikan.” 

  
Päätös:  Nuorisovaltuusto esittää, että Otavaan kohdennetaan enemmän nuorten kerhotoimintaa. 

Nuorisosihteeri vie asiaa eteenpäin kerhotoiminnan ohjaajalle. Viljam pitää Otavan asiaa 
kokoontumispaikasta yllä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa.  

 
 Eetu Viisterä poistui ajassa 16:56.  
 
120 § KAUPUNGIN ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 6.12.2019  
 

http://kirjasto.mikkeli.fi/kerro-ajatuksesi-kirjaston-palveluista/
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Mikkelin kaupungin yleiset kulttuuripalvelut pyytää nuorisovaltuustoa yhteistyöhön 
Itsenäisyyspäivän juhlaan. Nuorisovaltuutettuja pyydetään toimimaan airueina, jotka 
toivottavat tulijat tervetulleiksi ja jakavat käsiohjelmia salin ovella. Juhlan aikataulu: 
6.12.2019 klo 13 alkaa kahvitarjoilu, saliohjelma klo 14.  

  
Päätös: Katriina, Juho, Noora ja Heta osallistuvat juhlaan.  
 
121 §  NUORTEN OSALLISUUDEN LAATUKRITEERIT - ONNISTUNUTTA OSALLISUUTTA NUORILLE 

KUNNISSA 
 

Kuulla vai kuunnella? Osallistaa vai osallistua? Miten tehdä nuorten osallisuudesta vaikutta-
vaa? Nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on laadittu laatukriteerit, jotka auttavat arvioi-
maan ja kehittämään osallisuutta kunnissa. Laatukriteerit on tarkoitettu kuntien 
viranhaltijoiden ja työntekijöiden käyttöön keskustelun käynnistäjäksi. Ne tarjoavat lisäksi 
mahdollisuuden kehittää nuorten osallisuutta johtamisen lähtökohdista ja toimialarajat 
ylittäen. Samalla on julkaistu arviointityökalu, jonka avulla viranhaltijat ja työntekijät voivat 
arvioida ja kehittää nuorten osallisuuden toteutumista. Lisää tietoa sivustolla 
https://nuoretjaosallisuus.fi/.  
 
Nuorten osallisuuden laatukriteerit viedään hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan sekä 
johtoryhmään tiedoksi ja pohdittavaksi. Mietitään laatukriteereiden esiin nostamista myös 
mm. koulujen työntekijöille ja muille viranhaltijoille.   
 

122 §  NUORISOVALTUUSTOSELVITYS 2019 JULKAISTU  
 

Nuorisovaltuusto toimii jo 290 kunnassa, mutta vaikuttamisen mahdollisuudet vaihtelevat. 
Kuntalain edellyttämä nuorisovaltuusto puuttuu enää viidestä kunnasta. Nuorisovaltuuston 
toimintaedellytykset kunnissa ovat parantuneet erityisesti lautakunta- ja 
valtuustoedustusten myötä. Puutteita on kuitenkin nuorisovaltuustojen mahdollisuuksissa 
vaikuttaa kunnan muuhun valmisteluun. 

 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n julkaiseman Nuorisovaltuustoselvityksen mukaan 
nuorisovaltuuston edustukselliset vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet.  Kyselyyn 
vastanneista kunnista 83 %:lla on nuorisovaltuuston edustaja läsnä puhe- ja läsnäolo-
oikeudella ainakin yhdessä lautakunnassa ja 56 %:lla kunnanvaltuustossa.  

 
Positiivista kehitystä on tapahtunut myös aloiteoikeuden osalta. Suora aloiteoikeus 
kunnanvaltuustolle oli 68 %:lla vastanneiden kuntien nuorisovaltuustoista. Vuonna 2018 
vastaava tulos oli 57 %. Nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksia parantaa myös oma-
aloitteisuus. Omia avauksia ja kannanottojen teki 74 % nuorisovaltuustoista, oma-
aloitteisesti yhteyttä kunnan viranhaltijoihin ja päättäjiin otti 58 %.  

 
Kuntalain 26§ mukaan kunnan tulee taata nuorisovaltuustolle riittävät resurssit sekä 
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun kaikissa asioissa, 
jotka koskettavat nuoria. Vaikka yhä useammalla nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-
oikeus lautakuntien ja valtuuston kokouksissa, vain 24 % vastaajista kertoi, että 
nuorisovaltuusto pystyi vaikuttamaan kunnan muuhun valmisteluun ja budjettiin. 
 
Selvitys saatettiin tiedoksi. Mikkelin malli osallistuvasta budjetoinnista on esimerkkinä 
selvityksessä.  

https://nuoretjaosallisuus.fi/
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123 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT 
 
 Mikkeli-Pride järjestetään 12.10.2019 ja nuorisovaltuusto lähtee mukaan kyltein sekä 5-6 

osallistujan voimin. Yhdenvertaisen kohtelun ja tasa-arvoisuuden puolesta kirjoitetaan 
myös kannanotto, jonka laativat Noora ja Onni K.  

 
 Etelä-Savossa järjestetään perheiden tiedepäiväkiertue. Mikkelissä perheiden tiedepäiviä 

vietetään lauantaina 9.11. klo 11.30-14.30 Mikkelin kaupungin kirjastossa. Tapahtumassa 
esiintyy Tutkija Pii ja tapahtuman aikana pääsee testaamaan erilaisia tiederasteja. 
Tapahtuman tarkoituksena ja tavoitteena on esitellä tiedettä lapsille ja perheille 
mahdollisimman laaja-alaisesti. Tapahtuman järjestäjä pyytää nuorisovaltuustoa mukaan 
tapahtuman järjestämiseen. Samaan viikonloppuun osuu myös Bar Domissa järjestettävä 
disco, joten tällä kertaa nuorisovaltuusto ei pysty vastaamaan yhteistyöpyyntöön.  

 
124 §  MARRASKUUN KOKOUS JA MUUT TAPAAMISET 
 

Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 4.11.2019 klo 16 Nuorisotila Starlightissa.   
 

125 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:31.  
   
 

 Pöytäkirjan tarkastavat ja oikeaksi todentavat 
  
 
 Olli Waris   Eetu Viisterä  
 


