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Väisänen Sini
Paasonen Vilma
Hotokka Mervi, nuorisosihteeri
XAMK:n yhteisöpedagogiopiskelijoita
-

15 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:08.

16 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

17§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Valittiin vuorossa olevat Ville Hämäläinen ja Onni Keskitalo.

18§

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestykseen tehtiin muutos. Pykälä 23§ käsitellään pykälän 19 jälkeen.

19 §

LIIKKUVAT KIRJASTOPALVELUT
Liikkuvat kirjastopalvelut tarjoavat kirjastopalveluja kolmen lakkautetun kirjaston eli Rantakylän, Kalevankankaan ja Lähemäen kirjastojen alueella. Liikkuvia palveluja varten hankitaan leasing-auto, joka mahdollistaa kirjastoaineiston kuljetuksen kouluille ja muihin pop up –kirjastojen pitopaikkoihin. Toiminnan runkona on neljän viikon sykleissä toistuvat pop up –kirjastot ja
niiden lisäksi suunnitellaan erilaisia palveluja ja tapahtumia, joita voi viedä niihin paikkoihin ja
niille kohderyhmille, joiden on syystä tai toisesta hankala käyttää pääkirjaston palveluja.
Lukuneuvoja on kirjaston uusi palvelu, joka starttaa syksyllä. Palvelun avulla saat lukuvinkkejä
haluamistasi aihealueista. Lukuneuvontapyynnön voit laittaa kirjastolle netissä ja vastauksen
vinkkeineen saat esimerkiksi sähköpostiisi. Sähköpostin lisäksi sinulla on mahdollisuus valita
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myös vaihtoehto, jossa kirjastossa kootaan sinulle kassi, joka sisältää pyyntöösi sopivat lukuvinkit. Lukuvinkkikassi on noudettavissa valitusta kivijalkakirjastosta tai liikkuvien palvelujen
pysäkiltä.
Liikkuvien palvelujen yksi uusista kokeiluista on varausten noutoautomaatti. Automaattikokeiluun haetaan rahoitusta. Tarkoitus olisi, että automaatista asiakas voi noutaa kirjastoon tekemänsä aineistovarauksen. Automaatti toimii kuten käytössä olevat postin pakettiautomaatit,
ja ne olisivat löydettävissä samoista paikoista tai jopa täysin samoja postin automaatteja.
Kirjastonhoitajat Mari Karvonen ja Riia Marttinen ovat siirtyneet suunnittelemaan ja toteuttamaan kirjaston liikkuvia palveluita. Liikkuvat palvelut starttaavat elokuussa viikolla 35. Syksyn
viimeinen toimintaviikko on vko 51. Toimintaa ei ole viikolla 43 (koulujen syyslomaviikko). Pop
up –kirjastot on suunniteltu toteutettavan seuraavasti:
 Kalevankangas: alakoulu 1 krt/kk, yläkoulu 1 krt/kk (Kalevankankaan koululla)
 Rantakylä: alakoulu 1 krt/kk, yläkoulu 1 krt/kk (Rantakylän koululla)
 Lähemäki: alakoulut 2 krt/kk (Paukkulassa, palvelee Lähemäen, Peitsarin, Tuppuralan
ja Launialan kouluja)
 Kaikille avoin pop up –kirjasto (painotus aikuisasiakkaissa) Paukkulassa 2 krt/kk ja
Rantakeitaassa 2krt/kk. Kummassakin paikassa toinen käyntikerta järjestetään ilta-aikaan.
Muille päiville sovitaan säännöllisiä käyntejä (satutunteja, kirjavinkkausta, sanataidetta) esimerkiksi koululuokkiin, päiväkoteihin, päiväkeskuksiin ja järjestöihin. Näinä päivinä liikkuvat
palvelut voivat osallistua myös erilaisiin tapahtumiin, joista sovitaan tapahtumakohtaisesti
erikseen. Aikataulu ja toiminta tarkistetaan aina lukuvuosittain edellisvuoden toteuman ja asiakkaiden ja sidosryhmien toiveiden mukaisesti.
Nuorisovaltuustolta pyydettiin mielipiteitä, ideoita ja toiveita liikkuvien palvelujen toteuttamiseen.


Mihin haluaisit, että kirjasto jalkautuisi? Mikä olisi oikea ympäristö? Anna esimerkkejä
tiloista, joissa haluaisit kirjaston näkyvän.

Nuorisovaltuusto ehdotti, että jalkautumista tehtäisiin myös sairaalaan, niiden lasten ja nuorten luo, jotka eivät pääse poistumaan osastolta, sekä nuorisotiloille ja vanhainkoteihin.


Miten kirjasto voi tulla sinua ja yllensäkin nuoria lähemmäs?

Koululuokat voisivat tehdä enemmän vierailuja kirjastoon. Kirjastoissa voisi olla enemmän tapahtumia liittyen mm. tietotekniikkaan ja digitaalisuuteen.


Hakisitko varauksia varausautomaatista? Näetkö, että tällaisella palvelulla olisi tarvetta? Mitä ajatuksia palvelu sinussa herättää?

Automaatti voisi olla nuorisovaltuuston mielestä kiva ja joustava tapa käyttää kirjastopalvelua, myös eri vuorokauden aikaan, riippumatta kirjastojen aukioloajoista.


Käyttäisitkö uutta Lukuneuvoja-palvelua? Lukuneuvojalta voi pyytää sähköisellä lomakkeella kirjalistan omien toiveiden mukaisesti.

Ei mielipiteitä.
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Kiinnostaisiko sinua lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvä harrastus? Osallistuisitko
sellaiseen - Missä? Milloin? Miten? Millaiseen?

Sanomalehtien lukeminen sähköisesti kiinnostaa. Lukiolaisille voisi olla jotakin opiskelua tukevaa tai ylioppilaskirjoituksiin valmistavaa esim. äidinkielen kokeeseen valmistautumisen tueksi.


Mitä pitäisi tehdä, että kirjasto sekä kirjat ja lukeminen kiinnostaisi nuoria enemmän?

Kirjastossa voisi olla kilpailuja tai kampanjoita, joista mahdollisuus voittaa palkinto.
20 §

KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN, TYÖRYHMIEN, KUMMIKOULUJEN JA TAPAHTUMIEN KUULUMISET
Kaupunginvaltuuston kokous oli nopea tunnin pituinen ja kokouksessa muistettiin ansioituneita.
Tammikuun kaupunkiympäristölautakunnassa käytiin läpi joukkoliikenteen lippujen hintoja ja
liikennöintikustannuksia.
Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontuu juuri nuorisovaltuuston kanssa samaan aikaan
20.2.2020 eikä nuorisovaltuuston edustajaa ollut mukana.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta kävi läpi kaupungin YT-neuvottelujen tulosta. Nuorten
kesätöiden tukemista ollaan vähentämässä vaiheittain. Nyt jäi aluksi vain kesätyöseteli pois.
Nuorisovaltuusto aikoo ottaa asiaan kantaa jossain vaiheessa nuorten kesätyömahdollisuuksien edistämiseksi.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ryhmässä aiheena oli Mikkelin liittäminen osaksi Pyöräilykuntien verkostoa.
Maakunnallisen nuorisovaltuuston kokous oli tosi pitkä. Kokouksessa esiteltiin hanke E=mc2 Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon. Tavoitteena on lisätä eteläsavolaisten nuorten
osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia nuoren taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta.
Hanke edistää ja rakentaa toimintamallia, jossa jokainen nuori nähdään asiantuntijana ja
kumppanina oman ympäristön, maakunnan ja hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämisessä. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2019 - 31.12.2021. Kokouksessa käytiin läpi myös EteläSavon maakuntastrategiaa, joka linjaa kehittämisen kärjet ja niille asetetut pitkän aikajänteen
tavoitteet vuoteen 2030. Maakuntastrategian kärjet ovat metsä, ruoka ja vesi.
Pohjoismaisten nuorisopäivien hankeryhmä on jättänyt Erasmus+ -hakemus. Vuoden ensimmäisellä hakukierroksella samaan Youth Dialogue KA347 –hakukokonaisuuteen ei saapunut
muita hakemuksia. Päätöksiä saataneen maalis-huhtikuun tienoilla. Nuorisovaltuusto nimeää
maaliskuun kokouksessa osallistujat isännöimään 22.-25.6.2020 suunnittelutapaamista Mikkelissä.

21 §

9-GAALAN OHJELMASTA PÄÄTTÄMINEN
Tapahtuman suunnittelutyöryhmä on kokoontunut kertaalleen Discordissa. Työryhmän ehdotuksena on, että valitaan ohjelmantuottajaksi Komediasirkus. Kokonaisuus pitää sisällään JP
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Pirisen, Janne Mustosen ja DJ Anselmin. He tuottavat saliin 45-60 minuuttia kestävän ohjelman, joka sisältää jonglöörausta, taikuutta ja Stand uppia.
Oheisohjelmiksi työryhmä esittää Mocktail-baaria, jossa toimitaan selvästi hauskemman Suomen puolesta. Pisteen pyörittämiseen tarvitaan 3-5 nuorta, jotka koulutetaan (30min) ennen
illan alkua. Juomat ovat nuorille ilmaisia, mutta ennen juoman tekemistä nuoret vastaavat
Kännikapinan kysymykseen. Osallistujille on jaossa myös materiaalia, mm. tarroja.
Oheisohjelmana jaossa olisi vapaasti nuorisotalokondomeja. Lisäksi juhlassa on mahdollisuus
suorittaa kondomiajokortti, jonka suorittamisesta luvassa pieni palkinto.
Tilaisuutta valokuvaamaan toivottiin paikalle ammattivalokuvaajaa, jonka vapaista tilanteista
ottamat kuvat olisi mahdollista ladata juhlan jälkeen avattavalta alustalta. Juhlaan varattaisiin
myös pienimuotoinen Polaroid-kuvien piste.
Päätös:

Nuorisovaltuusto päätti toteuttaa 9-gaalan työryhmän esittämällä tavalla. Osallistuvan budjetoinnin varoista esitetään käytettäväksi 2500€ ammattimaisen ohjelmantuottajan korvauksiin
(Komediasirkus).

22§

NUORISOTYÖN HANKEIDEA ILMASTOTOIMIJUUDEN EDISTÄMISEKSI
Nuorisopalvelut on hakemassa hankerahaa nuorten ilmastotoimijuuden ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ja ympäristökuntien nuorisotoimien
kanssa. Nuorille on toteutettu kartoituskysely, jonka tuloksia tarkastellaan lyhyesti.
Nuorisovaltuusto piti hankeideaa ajankohtaisena ja toivoi, että hankkeen myötä nuorten toimijuutta edistetään yhteistyössä myös teemaan liittyvien kansalaisjärjestöjen kanssa.

23 §

LIIKKUVA MIKKELI 2030
Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelmassa on tarkoitus selvittää osallistavin menetelmin, minkälainen
liikuntakaupunki Mikkeli haluaa olla vuonna 2030.
Tarkastelussa ovat erityisesti kaupungin ylläpitämät liikuntapaikat, liikuntapaikkojen vuorojen
jakaminen, hinnoittelu ja hoito, avustukset, ohjaustoiminta sekä liikunnan palveluketju.
Vs. liikunta- ja nuorisosihteeri Tiina Juhola kysyi nuorisovaltuustolta muutaman kysymyksen
Mentimeterin avulla.
Mikä on mielestäsi seuraava nuorten suosima liikuntamuoto seuraavan 5 vuoden aikana?
- Kuntosali, Tanssi, jääkiekko, nyrkkeily, jenkkifutis, jalkapallo, tennis, höntsä, joukkuelajit,
esports, juoksu, sup-lautailu
Mitkä kolme Mikkelin liikuntapaikkaa korjaisit / muuttaisit / tekisit uutena?
- Urheilupuisto, Rantakeidas, luistelukentät, Orijärvi-garden, Urpola
- Saimaa Stadiumilta puuttuu kallistukset ja urheiluseurojen varastotilat ovat liian niukat.
- Lukion liikuntasali: sitä ei ole, lukio tarvitsee lähelle liikuntatilan
- Kuplahalli: toivottavasti uusi kuplahalli saadaan rakennettua, nykyisessä ilmanlaatu on
heikko, eikä hallissa ole pukuhuone- ja saniteettitiloja
- Kamppailuareena: Ilmastointi on päällä vain päiväaikaan eikä iltaisin tilassa riitä happi.
Sisäilma on myös kuiva.
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Hänninkenttä: pukutilat

Mikä omalla kohdallasi lisäisi liikkumistasi?
-

Enemmän salivuoroja kaupungin kuntosalilla
Kuntosalit lähempänä, edullisempia, jolloin mm. lukiolaiset voivat käyttää salia esim. hyppytunneilla, liikuntatunneilla ja jopa erillisillä kuntosalikursseilla
Lähiliikuntapaikat
Enemmän ryhmiä aloittelijoille joukkuelajeissa
Lajikokeilut
Hyvä sää
Jos voisi harrastaa kavereiden kanssa
Ilmaiset tai edulliset liikuntapaikat, milloin vain sopii esim. liikuntasalien käyttömahdollisuus, mahdollisuus varata koulun liikuntasaleja omaan käyttöön
MAHL:n toiminnan laajentaminen
Hyvät lenkkeilytiet ja –polut
Enemmän mahdollisuuksia koripalloilijoille
Liikuntatilojen kunnossapito
Rahapalkinnot urheilukilpailuista

Kaupunki joutuu luopumaan Anni Swanin kadun kuntosalin tiloista ja toiminnalle etsitään
uutta tilaa. Todennäköiseltä näyttää siirto Raviradantielle.
24 §

NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT
Lukion opiskelijakunnan hallitus on järjestämässä ilmastolakon tyylistä tapahtumaa, johon
nuorisovaltuusto voi lähteä mukaan. Maailmanlaajuinen koululakko ilmastotoimien puolesta
on tulossa 13.3.2020.

25 §

SEURAAVA KOKOUS
Maaliskuun asialistalla on mm. Kouluterveyskyselyn 2019 tulosten käsittely ja toimenpide-ehdotusten laatiminen.
Seuraava kokous pidetään ma 30.3.2020 klo 16 Nuorisotila Starlightissa.

26 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:43.
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