
MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  10 / 2021  
NUORISOVALTUUSTO 

 
Aika: Tiistai 9.11.2021 klo 17:00 
Paikka: Lautakuntien kokoushuone, Kaupungintalo 

 
Läsnäolijat: Bolz Niilo 
 Heiskanen Miska  
 Himanen Luukas  
 Hokkanen Elina  
 Hyvönen Esa  
 Iivanainen Eeti 
 Kortelainen Aino  
 Kosonen Niilo  
 Lahtinen Anni 
 Marttinen Laura 
 Mattsson Emmi  
 Nikula Jere 
 Paasonen Vilma 

Pekkarinen Justus, varajäsen 
Puhto Onni  
Pänkäläinen Onni  
Rauhala Noora  
Siekkinen Miia-Marie  
Taipalinen Celina  
Tiainen Viljam  
Venäläinen Jade 
Väisänen Petja 

 
Lastuniemi Jani, vs. nuorisosihteeri  

 
 
Asiat: 
128 § KOKOUKSEN AVAUS 
Kokous avattiin klo 17:04. 
 
129 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin läsnäolijat. 
 
130 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin vuorossa olevat Niilo Bolz ja Miska Heiskanen. 
 
131 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Työjärjestys hyväksyttiin. 
 
132 § LAUTAKUNTIEN LAUSUNNOT 
Nuorisovaltuusto kävi vielä kokouksessa läpi lausunnot lautakunnille. Nuorisovaltuusto oli valmistellut lausuntoja 
kolmessa eri ryhmässä, jossa käytiin läpi jokainen lautakunta erikseen. Ryhmissä käytiin hyvää ja laadukasta keskustelua 
nuorille tärkeistä aiheista, joita haluttiin saada mukaan lausuntoon. 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi liitteenä olevan lausunnon (liite 1).  
 
133 § NUVA 20V JUHLAT – TILANNEKATSAUS 
Kokouksessa käytiin vielä kerran läpi Nuva 20 v juhlien tilanne. Lippuja Cledoksen keikkaan on alkanut liikkua hyvin. 
Paikalle odotetaan noin 175–200 nuorta. Markkinointi on toiminut hyvin yhdessä kaupungin viestinnän kanssa. Käytiin 
vielä läpi kaikki vastuutehtävät ja aikataulut.  
 
 



134 § AIRUET ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAT – MIKAELI 
Nuorisovaltuustoa edustaa Mikkelin kaupungin itsenäisyyspäivän juhlissa 6.12.2021 Onni Puhto, Justus Pekkarinen, Miia-
Marie Siekkinen, Emmi Mattsson sekä Anni Lahtinen. Nuoret toimivat myös airueina tilaisuudessa. Airueiden tehtävänä 
on jakaa käsiohjelmia ja toivottaa vieraat tervetulleiksi. Nuorten tulee olla paikalla klo 12:30 Mikaelissa. Yhteyshenkilönä 
tilaisuudessa toimii kulttuuripäällikkö Susanna Latvala. 
 
135 § ERASMUS+ NORDIC ICE-BREAKER 7.12.2021 
Mikkelin nuorisopalvelut toteuttaa ensi vuoden puolella Erasmus+ -hankkeen Nordic Ice-Breaker. Hanke käsittelee 
nuorten osallisuutta yhdessä Mikkelin kaupungin ystävyyskuntien Borås, Molde ja Vejlen kanssa. Hanke toteutetaan 
vahvasti yhteistyössä Mikkelin nuorisovaltuuston kanssa. Hankkeen alkuvaiheessa pidetään ensin Teams kokous 7.12. klo 
18 ja sitten suunnittelutapaaminen Mikkelissä 3.-6.2.2022. Näihin tapaamisiin tarvitaan kaksi nuorta nuorisovaltuustosta. 
Itse päätapahtuma toteutuu Mikkelissä 1.-5.8.2022. Tähän tarvitaan sitten 10–13 nuorta Mikkelin nuorisovaltuustosta.  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto valitsi Viljam Tiaisen ja Niilo Kososen edustamaan nuorisovaltuustoa 
suunnittelutapaamisiin. Jade Venäläinen valittiin varajäseneksi.  
 
136 § VALTUUSTOALOITE – MIKKELIN KOULUISSA LIIKUTAAN TUNTI PÄIVÄSSÄ 
Nuorisovaltuusto otti kantaa Eero Ahon valtuustoaloitteeseen. Asiasta heräsi todella monipuolinen ja laadukas 
keskustelu. Asiasta oltiin sekä puolesta että vastaan hyvin perusteluin. Pitkän keskustelun jälkeen päätettiin, että 
perustetaan asialle työryhmä, joka jatkaa asian valmistelua.  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto valitsi työryhmään seuraavat henkilöt: Niilo Kosonen, Miska Heiskanen, Onni Puhto, Petja 
Väisänen, Eeti Iivanainen. Seuraavassa kokouksessa sovitaan työryhmän kokoontumiset vuonna 2022. 
  
137 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KUULUMISET   
Puheenjohtaja Noora Rauhala kertoi, että kaupunginvaltuuston kokouksessa oli käsitelty mm. kaupungin veroprosenttia 
ja valtuustoaloitetta IB-luokasta Mikkelissä. 
 
Anni Lahtinen kertoi, että kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa oli käsitelty talousarviota sekä lukion ryhmäkokoja. 
 
Aino Kortelainen kertoi, että kaupunkikehityslautakunnan (uusi nimi) kokouksessa oli käsitelty kaupungin strategiaa. 
 
Onni Pänkäläinen kertoi, että ELO-ryhmässä oli käyty läpi elinikäisen oppimisen uusia linjauksia.  
 
Miia-Marie Siekkinen kertoi, että Apua ajoissa hankkeesta oli saatu IG matskua jaettavaksi. Kokemus oli, että ei saatu 
tarpeeksi infoa hankkeelta, miten asiaa pitäisi jakaa eteenpäin. Miima selvittää asiaa hankkeen kanssa. Niilo Kosonen 
kysyy, mikäli Esa-Manu olisi kiinnostunut olemaan mukana tässä. 
 
Emmi Mattsson kertoi, että nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa oli käsitelty koulujen terveyskyselyn tuloksia sekä 
keskusteltu paljon koulukiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä, jotka ovat nousseet selvästi esille kyselyssä. 
 
Niilo Kosonen kertoi, että Esa-Manu järjestää Mahku tapaamisen Joensuussa 26.-27.11.2021. Niilo osallistui myös ja 
edusti Mikkelin nuorisovaltuustoa Nuva ry:n Huippis tapaamisessa 29.10.2021. Tilaisuus toteutettiin etätapahtumana ja 
paikalla oli paljon ministereitä kertomassa ajankohtaisista asioista. 
 
Anni Lahtinen ja Vilma Paasonen osallistuivat nuorten ilmasto- ja luontohuippukokoukseen Helsingissä 23.10.2021. 
Tilaisuus oli hyvä ja tilaisuudessa oli laadukkaita työpajoja.      
 
138 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT   
Ulla Pötsönen oli lähettänyt terveisiä nuorisovaltuustolle Erasmus+ hankkeesta ja matkasta ympäristökokoukseen 
Prahaan maaliskuussa 2022. Vielä olisi yksi paikka vapaana ja sen voisi saada joku jäsen nuorisovaltuustosta, joka 
edustaa nuorisovaltuustoa tapahtumassa. Nuorisosihteeri ilmoittaa kiinnostuneet henkilöt Ullalle ja Ullalta saa 
tarvittaessa lisää tietoa matkasta. Jos monta jäsentä on kiinnostunut matkasta, Ulla arpoo edustajan.  
 
139 § SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous pidetään tiistaina 14.12.2021 klo 17:00. Silloin nuorisovaltuusto pitää vuoden viimeisen kokouksen klo 
17–18 ja tilaa sen jälkeen jotain syötävää klo 18–20 välillä. Nuorisosihteeri selvittää seuraavan kokouksen paikkaa. 
 
 
 



140 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kokous päättyi kello 18:32. 
 
 
 
Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan 
 
 
 
 
Niilo Bolz   Miska Heiskanen 



 
         MIKKELIN NUORISOVALTUUSTON LAUSUNNOT LAUTAKUNNILLE - KOKOUKSESTA 9.11.2021 
 

 Nuorisovaltuuston lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan talousarviosta 2022  
 
Kaupunginorkesteri 
Nuorisovaltuuston mielestä on tärkeää, että Mikkelin kaupunginorkesteri saisi jatkaa 
toimintaansa. Kaupunginorkesterilla on pitkät perinteet ja on tärkeä osa kaupungin 
kulttuuripalveluita. Orkesteri on valtakunnallisesti tunnettu ja arvostettu ja sen lopettaminen 
aiheuttaisi suuren tyhjiön kaupungin musiikkitarjonnalle. 
 
Kirjastot 
Nuorisovaltuuston toivoo, että Mikkelin kaupunki ja kirjastopalvelut jatkossa myös tukee ja 
kehittää lähikirjastojen toimintaa entistä vahvemmin. On tärkeää, että kaupungissa on laaja 
ja monipuolinen kirjastoverkosto. Pääkirjaston kehittäminen on hyvä asia mutta on myös 
tärkeää pitää huolta lähikirjastoista, jotka ovat monille oppilaille ja nuorille saavutettavissa 
koulupäivien jälkeen. 
 
Museot 
Nuorisovaltuusto on iloinen, että Mikkelissä entisenä päämajakaupunkina on hyvä ja 
laadukas päämajamuseo sekä uusi toimiva ja moderni Muisti tiedekeskus. On kuitenkin myös 
tärkeää panostaa muuhun museotoimintaan ja nuorisovaltuusto toivookin lisää panostusta 
Mikkelin taidemuseoon sekä monipuoliseen museotarjontaan kaupungissa.   

 
Nuorisopalvelut 
Nuorisovaltuusto on tyytyväinen kaupungin nuorisotilojen kattavuuteen ja kehitykseen. 
Nuorisovaltuusto toivoo, että nuorisotiloja markkinoidaan enemmän, jotta useampi nuori on 
tietoinen näistä palveluista. Nuorisovaltuusto haluaisi myös, että Mikkelin kaupunki 
panostaisi vahvemmin nuorten brändäykseen kaupungin markkinoinnissa ja että nuorille 
tärkeitä asioita nostettaisiin vahvemmin esille markkinoinnissa ja kaupunkikuvassa.  
 
Liikuntapalvelut 
Nuorisovaltuuston mielestä Mikkeli on toimiva ja monipuolinen liikuntakaupunki. Kaupunki 
on taitavasti kehittänyt liikuntapalveluita. Jääkiekko ja jalkapallo ovat edelleen suosittuja 
lajeja, ja näille on hyvät harrastustilat ja ympäristöt. Lisäksi kaupungissa on paljon erilaisia 
lajeja ja harrastusmahdollisuuksia kuten esimerkiksi jääpallo, frisbeegolf, padel, beachvolley 
sekä hyvät lenkkipolut ja hiihtoladut. 

 
Nuorisovaltuuston lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta 2022 
 
Lukiot  
Nuorisovaltuusto on vahvasti sitä mieltä, että lukion ryhmäkoot eivät enää saa kasvaa 
suuremmiksi. Tälläkin hetkellä tuntuu, että välillä on vaikeaa mahtua luokkiin. Lisäksi 
nuorisovaltuustoa huolestuttaa opinto-ohjaajien määrä lukiossa ja ihmettelee että onko 
opinto-ohjaajilla tarpeeksi työaikaa ja mahdollista antaa yksilöllistä opinto-ohjausta kaikille 
opiskelijoille. Lukion kurssijärjestelmä herättää myös kysymyksiä. Nuorisovaltuuston mielestä 
on tärkeää, että vanha ja uusi opintosuunnitelma toimivat käsi kädessä ja että opintoja voi 
suorittaa mutkattomasti, vaikka opintosuunnitelmaan on tullut muutoksia.  
 
Perusopetus 
Lasten ja nuorten osallisuutta painotetaan useaan otteeseen talousarviossa mikä ilahduttaa 
nuorisovaltuustoa. Nuorisovaltuuston mielestä on tärkeää, että Mikkelissä järjestetään myös 
jatkossa toimivaa ja monipuolista osallisuustoimintaa lapsille ja nuorille. Näistä hyviä 



esimerkkejä ovat oppilaskunta, kummioppilastoiminta, tukioppilastoiminta, lasten 
parlamentti ja nuorisovaltuusto. On tärkeää, että kouluissa panostetaan tunne- ja 
vuorovaikutustaitoihin, KiVa Koulu toimintaan, jotta oppilaat viihtyvät kouluissa entistä 
paremmin. Nuorisovaltuuston toiveena on, että kouluissa mentäisiin elämän taidot edellä 
arvosanojen sijaan. Nuorisovaltuusto myös toivoo, että hankerahoituksella onnistuneet 
kokeilut kuten esimerkiksi koulunuorisotyö Mikkelissä voisi saada jatkoa ja jäädä pysyväksi 
toimintamalliksi kouluihin. 
 
Varhaiskasvatus 
Nuorisovaltuusto toivoo, ettei päiväkotien yhdistäminen aiheuta liian isoja ryhmiä 
päiväkotitoimintaan. On tärkeää huolehtia siitä, että lapsilla on rauhallinen ympäristö myös 
suuremmissa yksiköissä. Nuorisovaltuuston mielestä on myös tärkeää, että 
varhaiskasvatuksen henkilökunnalle annettaan tarpeeksi koulutusta ja aikaa perehtyä 
työmenetelmiin kuten esimerkiksi Avekki-toimintatapamalliin ja DaisyFamily sovellukseen.   

 
 Nuorisovaltuuston lausunto kaupunkiympäristölautakunnan talousarviosta 2022 

 
   Mikkelin lentoasema 

Nuorisovaltuusto kyseenalaistaa edelleen lentokentän tarpeellisuutta Mikkelin kaupungissa. 
Nuorisovaltuusto toivoo, että kaupunki löytää enemmän käyttöä ja lisää toimintoja 
lentokentälle, mikäli se säilytetään tai sitten käy neuvotteluja lentokentän omistajuudesta 
yhdessä puolustusvoimien kanssa.   
     
Joukkoliikenne ja kestävä kehitys 
Nuorisovaltuusto on iloinen, että Mikkelin kaupunki panostaa täyssähköbusseihin 
joukkoliikenteessä. Nuorisovaltuuston mielestä on myös hyvä, että kaupunki osallistaa kiinteistön 
käyttäjiä (kuten koululaiset) kulutuksen vähentämiseen kertomalla rakennusten kulutuksesta 
infonäytöillä.  
     
Kevyen liikenteen väylät 
Pyöräilyreittien talvikunnossapito on nuorisovaltuuston mielestä tärkeää ja tukee 
opiskelijoiden, pienlapsiperheiden ja polkupyöräharrastajien liikkumista myös talvisin.  
Jos Mikkelin kaupunki haluaa kehittää itseään pyöräilykaupunkina, olisi tärkeää huolehtia 
talvipyöräilyreittien kunnossapidosta. 
   
Tilat ja rakennukset 
Nuorisovaltuuston mielestä on hienoa, että kaupunki jatkaa Urpolan luontokeskuksen 
kehittämistä. Tämä voi lisätä ja edistää matkailua ja kansainvälisyyttä Mikkelissä. 
Nuorisovaltuuston mielestä olisi myös tärkeää kehittää sataman aluetta toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Satamassa on paljon potentiaalia ja sijaitsee lähellä keskustaa mutta sen 
elävöittämiseen vaaditaan houkuttelevia toimintoja ja kohteita sataman ympärille.  
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