
MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  1  / 2022  
NUORISOVALTUUSTO 

 
Aika: Tiistai 18.1.2022 klo 17:00 
Paikka: Teams -kokous 

 
Läsnäolijat: Bolz Niilo 
 Heiskanen Miska  
 Himanen Luukas  
 Hokkanen Elina  
 Hyvönen Esa  
 Iivanainen Eeti (saap. 17:29) 
 Kortelainen Aino  
 Kosonen Niilo  
 Lahtinen Anni 
 Marttinen Laura 
 Mattsson Emmi  
 Nikula Jere 
 Paasonen Vilma 

Pekkarinen Justus, varajäsen 
Puhto Onni (saap. 17:19) 
Pänkäläinen Onni (poistui 17:55) 
Rauhala Noora  
Siekkinen Miia-Marie  
Taipalinen Celina  
Tiainen Viljam  
Venäläinen Jade 
Väisänen Petja 

 
Lastuniemi Jani, vs. nuorisosihteeri  

 
 
Asiat: 
1 § KOKOUKSEN AVAUS 
Kokous avattiin klo 17:02. 
 
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin läsnäolijat. 
 
3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin vuorossa olevat Aino Kortelainen ja Niilo Kosonen. 
 
4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Työjärjestys hyväksyttiin. 
 
5 § TOIMINTAKERTOMUS 2021 
Nuorisovaltuusto kävi kokouksessa läpi nuorisovaltuuston toimintakertomuksen vuodelta 2021. Vuosi oli ennätyksellisen 
tapahtumarikas ja onnistunut. Nuorisovaltuuston toiminta on ollut monipuolista ja aktiivista.   
 
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen vuodelle 2021 (liite 1). 
 
6 § TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
Nuorisovaltuusto kävi läpi toimintasuunnitelman vuodelle 2022.  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2022 (liite 2). 
 
7 § YOUNG MIKKELI -HAKEMUKSET 
Nuorisosihteeri Jani Lastuniemi kävi vielä läpi Young Mikkeli perintörahojen tarkoituksen prosessin. Vuosittain 



nuorisovaltuustolla on 30 000 € jaettavana erilaisille nuorisohankkeille. Perintörahojen markkinointi aloitetaan toden 
teolla keväällä 2022. Nuorisovaltuusto oli jo nyt saanut neljä uutta hakemusta (joulukuu-tammikuu) aikana, jotka se 
käsitteli tässä kokouksessa. Jani Lastuniemi esitteli hankehakemukset yksi kerrallaan. Jokaisen hakemuksen kohdalla 
nuorisovaltuusto keskusteli hankkeesta ja sen mahdollisesta rahoituksesta. Kokouksessa ilmentyi hyvää keskustelua 
hakemusten vahvuuksista ja heikkouksista. Käsittelyn jälkeen nuorisovaltuusto mietti tarkkaan hankkeen rahoitusta. 
Hakemuksille jaettiin erilaiset tukiosuudet (100 %, 75 %, 50 %). Kokouksesta jäävättiin aina se nuorisovaltuuston jäsen, 
joka oli mukana kyseisessä hankehakemuksessa käsittelyn ajaksi. Kokouksen jälkeen Lastuniemi esittää 
kaupunginjohtajalle nuorisovaltuuston valmistelut, jonka pohjalta hän tekee lopulliset päätökset.   
 
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi hankehakemukset liitteenä olevan tiedoston mukaisesti (liite 3). 
 
8 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KUULUMISET   
Puheenjohtaja Noora Rauhala kertoi, että kaupunginvaltuustolla oli juuri ollut iltakoulu. Tammikuun kokous pidetään 
myöhemmin tässä kuussa. 
 
Anni Lahtinen kertoi, että edellisessä kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa oli mm. keskusteltu Rantakylän 
yhtenäiskoulun yrityslinjan/-kurssien laajentamisesta ja paremmasta tavoitettavuudesta.  
 
Aino Kortelainen kertoi, että kaupunkikehityslautakunnan seuraava kokous pidetään myöhemmin tammikuussa. 
 
Viljam Tiainen kertoi myös, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalla ei vielä ole ollut kokousta tämän vuoden 
puolella. 
 
Niilo Kosonen kertoi, että Esa-Manusta on tullut ensimmäinen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto. Uusi Esa-Manun 
puheenjohtaja on Saara Laukkanen.  
 
Miia-Marie Siekkinen tiedotti Apua Ajoissa -hankkeen tulevasta tapaamisesta. Siekkinen laittaa sähköpostia eteenpäin 
ryhmässä mukana olleille jäsenille.   
 
9 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT   
 
10 § SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous pidetään tiistaina 15.2.2021 klo 17:00 ja luultavasti Teamsin kautta. 
 
11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kokous päättyi kello 18:38. 
 
 
 
Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan 
 
 
 
 
Aino Kortelainen   Niilo Kosonen    



                                      
   
  

 
 

MIKKELIN NUORISOVALTUUSTO 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2021  
Mikkelin nuorisovaltuustoon kuuluu 21 jäsentä ja yksi varajäsen valintahetkellä ikäjakaumalla 13–17 vuotta.  
Nykyinen valtuusto on valittu vaaleilla joulukuussa 2020 ja istuntokausi kestää 2021–2022.  
 
KOKOONTUMISET 
Nuorisovaltuuston kokouksia pidettiin yhteensä 11 kertaa. Heinäkuussa ei järjestetty kokousta. Suurin osa kokouksista pidettiin 
etäkokouksina (7 kpl) ja loput lähikokouksina (4 kpl). Työvaliokunta kokoontui noin viikkoa ennen valtuustoa ja päätti asialistan sekä 
teki valmistelut seuraavaa kokousta varten. Toimintaan on kuulunut erilaisten tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen, 
työryhmien työskentelyä, tiedottamista, verkostoitumistyötä ja lausuntojen kirjoittamista.  
 
VASTUUROOLIT NUORISOVALTUUSTOSSA  
Nuorisovaltuuston valitsemat edustajat osallistuivat läsnäolo- ja puheoikeuksin kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin.  

● Puheenjohtaja ja nuorisovaltuuston edustaja kaupunginvaltuuston kokouksissa: Noora Rauhala  
● 1. varapuheenjohtaja: Vilma Paasonen 
● 2. varapuheenjohtaja: Niilo Kosonen 
● Tiedottaja: Miia-Marie Siekkinen, varalla: Vilma Paasonen  
● Työvaliokunta em. lisäksi: Eeti Iivanainen, Aino Kortelainen 
● Kasvatus- ja opetuslautakunta: Anni Lahtinen, varalla: Miia-Marie Siekkinen 
● Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: Viljam Tiainen, varalla: Jade Venäläinen 
● Kaupunkiympäristölautakunta: Aino Kortelainen, varalla: Celina Taipalinen 
● Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto: Emmi Mattsson, varalla: Onni Pänkäläinen 
● Ehkäisevän päihdetyön kysyntäryhmä: Celina Taipalinen, varalla: Miska Heiskanen 
● Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen työryhmä: Jade Venäläinen, varalla: Petja Väisänen 
● Mikkelin lukion neuvottelukunta: Laura Marttinen, varalla: Onni Puhto 
● Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto: Niilo Kosonen, varalla: Miia-Marie Siekkinen 
● ELO-johtoryhmä: Anni Lahtinen, varalla: Onni Pänkäläinen 
● Opiskelijayhdistys Esedu ry: Miska Heiskanen, varalla: Celina Taipalinen 
● Nuorisovaltuutetuilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien koulujen neuvottelukuntien kokouksissa 
 

PALVELUSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 
Vuosi 2021 on ollut nuorisovaltuustolle ennätyksellisen tapahtumarikas. Vaikka korona pandemia on rajoittanut toimintaa ja 
kokoontumisia, on nuorisovaltuusto kuitenkin pystynyt toteuttamaan lähes kaikki ennakkoon suunnitellut tapahtumat ja toiminnat. 
 
AKTIVITEETIT JA TAPAHTUMAT 2021 

● Nuorisovaltuuston ensimmäinen ryhmäytys verkossa (tammikuu) 
● Aurora AI hankkeen työpajat (tammikuu) 
● Nuva ry – Aktiivipäivät (helmikuu) 
● Nuorten unelmakaupunki video (helmikuu-maaliskuu) 
● Young Mikkeli perintörahat – Uusi lomake ja visuaalinen ilme (huhtikuu) 
● Nuorten vaalisohva jaksot (6 kpl) (toukokuu) 
● Young Mikkeli – Nuorisovaltuuston logon valmistus (toukokuu) 
● Yhteistyö Etelä-Savon nuoret vaikuttajat (kesäkuu) 
● Hulivilikarnevaali – Unelmien leikkipuisto työpaja (heinäkuu) 
● Mikkeli Pride Summer Edition (heinäkuu) 
● IlmastoAreena 2021 (elokuu) 
● Nuorisovaltuuston ryhmäytymisviikonloppu Enonkoskella (elokuu) 
● Street Dreams katutaidetapahtuma Peitsarissa (syyskuu) 
● Lasten parlamentti tapahtuman suunnittelu (syyskuu) 
● Yhteistyö Apua Ajoissa hankkeen kanssa (syyskuu-lokakuu) 
● Nuva ry – Huippukokous (lokakuu) 
● Nuorten ilmasto- ja luontohuippukokous (lokakuu) 
● Young Mikkeli tiimipaidat (lokakuu) 
● Lausunnot lautakuntien talousarvioista (marraskuu) 
● Nuorisovaltuuston 20 v juhlat (marraskuu) 
● Nordic Ice-Breaker Erasmus+ hanke (joulukuu) 

 
TIEDOTUS 
Nuorisovaltuuston pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla sekä Savon nuorisotiedotuksen portaali Po1nt:ssa: 
www.po1nt.fi/mikkeli. Sivustoa on vuoden 2021 aikana kehitetty ja samalla aloitettu uuden visuaalisen materiaalin teko 
nuorisovaltuuston käyttöön. Nuorisovaltuustolla on oma Instagram-tili (390 seuraajaa) ja Facebook-tili (370 seuraajaa) sekä Twitter-
tili. Seuraajat ovat lisääntyneet merkittävästi (271 -> 390) Instagramissa vuonna 2021.  



                                      
   
  

 
 

TALOUDEN TOTEUTUMINEN JA OLENNAISET POIKKEAMAT 
Nuorisovaltuuston kustannuspaikka 4531 sijaitsee elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueella.  
Nuorisopalveluiden henkilöstö-, tila- ja kalustoresursseja käytetään mm. tapahtumiin nuorisovaltuuston toiminnan toteuttamisessa.  
 
TOIMINTATUOTOT     TA 2021    TOTEUTUMA 2021 
Tuet ja avustukset 
3370 Muut tuet ja avustukset        5000,00 
3030 Lipputulot         1045,45 
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        6150,00 
 
TOIMINTAKULUT      
Henkilöstökulut 
Palkat ja palkkiot 
4020 Määräaikaisten palkat         -120,00 
4057 Luottamushenk. kokouspalkkiot    -15700,00    -15096,00 
4059 Kertapalkkiot          -200,00 
Palkat ja palkkiot      -15700,00    -15416,00 
Henkilösivukulut 
Eläkekulut 
4111 JuEL, palkkaperusteinen        -56,19 
Muut henkilösivukulut 
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu        -1,84 
4212 Työttömyysvakuutusmaksut        -2,28 
4213 Tapaturmavakuutusmaksut        -0,33 
4214 Taloudellinen tuki         -0,04 
Muut henkilösivukulut         -4,49 
Henkilöstökulut yht.     -15700,00    -15476,68 
 
Palvelujen ostot 
4340 Asiantuntijapalvelut     -500,00     -750,00 
4345 Esitys- esiintymis- ja tek.pal        -3400,00 
4350 Painatukset ja ilmoitukset    -200,00     -242,00 
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv    -3000,00     -4044,01 
4417 Luottamushenk.matkakulut    -900,00     -987,25 
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.    -100,00     -837,81 
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut        -200,00 
4470 Muut palvelut     -700,00     -416,45 
4474 SIS Tal.hallinnon palvelut    -200,00     -150,00 
Palvelujen ostot      -5600,00     -11027,52 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    -400,00     -87,42 
4520 Elintarvikkeet         -553,61 
4530 Vaatteisto          -759,00 
4537 Koronasuojaimet         -43,24 
4560 Poltto- ja voiteluaineet         -100,00 
4590 Rakennusmateriaali         -69,44 
4600 Muu materiaali -104,38 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat     -500,00     -1617,09 
Vuokrat 
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat    -100,00     -800,00 
Muut toimintakulut 
4940 Muut toimintakulut     -2400,00     -118,13 
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ     -24300,00    -29039,42 
 
YHTEYSTIEDOT 
Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa Mikkelin kaupungin nuorisopalveluiden vs. nuorisosihteeri, Jani Lastuniemi, 
jani.lastuniemi@sivistys.mikkeli.fi, 044 794 2438. 
 
Nuorisovaltuuston toiminnassa, tapahtumissa auttaa Mikkelin kaupungin nuoriso-ohjaaja, Henna Rämä, 
henna.rama@sivistys.mikkeli.fi, 040 129 5132. 



                                      
   
  

 

MIKKELIN NUORISOVALTUUSTO 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
Mikkelin nuorisovaltuustoon kuuluu 21 jäsentä ja yksi varajäsen valintahetkellä ikäjakaumalla 13–17 vuotta.  
Nykyinen valtuusto on valittu vaaleilla joulukuussa 2020 ja istuntokausi kestää 2021–2022.  
 
KOKOONTUMISET 

● Nuorisovaltuuston kokous 1 krt / kk, heinäkuussa ei kokousta 
● Työvaliokunta kokoontuu noin viikkoa ennen valtuustoa 
● Perustamme erilaisia työryhmiä tapahtumien suunnittelua tai erilaisten asioiden edistämistä varten 

 
VASTUUROOLIT NUORISOVALTUUSTOSSA  
Nuorisovaltuuston valitsemat edustajat osallistuvat läsnäolo- ja puheoikeuksin kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin.  
 

● Puheenjohtaja ja nuorisovaltuuston edustaja kaupunginvaltuuston kokouksissa: Noora Rauhala  
● 1. varapuheenjohtaja: Vilma Paasonen 
● 2. varapuheenjohtaja: Niilo Kosonen 
● Tiedottaja: Miia-Marie Siekkinen, varalla: Vilma Paasonen  
● Työvaliokunta em. lisäksi: Eeti Iivanainen, Aino Kortelainen 
● Kasvatus- ja opetuslautakunta: Anni Lahtinen, varalla: Miia-Marie Siekkinen 
● Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: Viljam Tiainen, varalla: Jade Venäläinen 
● Kaupunkikehityslautakunta: Aino Kortelainen, varalla: Celina Taipalinen 
● Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto: Emmi Mattsson, varalla: Onni Pänkäläinen 
● Ehkäisevän päihdetyön kysyntäryhmä: Celina Taipalinen, varalla: Miska Heiskanen 
● Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen työryhmä: Jade Venäläinen, varalla: Petja Väisänen 
● Mikkelin lukion neuvottelukunta: Laura Marttinen, varalla: Onni Puhto 
● Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto: Niilo Kosonen, varalla: Miia-Marie Siekkinen 
● ELO-johtoryhmä: Anni Lahtinen, varalla: Onni Pänkäläinen 
● Opiskelijayhdistys Esedu ry: Miska Heiskanen, varalla: Celina Taipalinen 
● Nuorisovaltuutetuilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien koulujen neuvottelukuntien kokouksissa 

 
TAPAHTUMAT 2022 

● Nordic Ice-Breaker suunnittelutapaaminen (helmikuu) 
● Young Mikkeli perintörahojen koulukiertue (maaliskuu) 
● Lasten parlamentti (huhtikuu) 
● Nuori Kulttuuri On Air - Nuorisofestivaali (toukokuu) 
● Hulivilikarnevaali (kesä-/heinäkuu) 
● Nordic Ice-Breaker leiri Mikkelissä (elokuu) 
● Leffayö (lokakuu) 
● Nuorisovaltuustovaalit 2022 (marraskuu) 
● Päätösleiri (joulukuu) 
● Toiminnan esittely uusille jäsenille (joulukuu) 
● Osallistutaan yhteistyökumppanien kanssa tapahtumien järjestämiseen koko vuoden aikana (liikunta, kulttuuri) 

 
VUODEN 2022 PAINOTUKSIA 

● Osallistuva budjetointi. Young Mikkeli perintörahat. Koulukiertue + markkinointi 
● Lasten parlamentti 2022. Nuorisovaltuusto mukana toteutuksessa 
● Seksuaalinen häirintä -kampanjan yhteistyö Ohjaamo 2.0 -hankkeen kanssa 
● Nuorisofestivaali. Tuoda nuorisokulttuuria vahvasti esille kaupunkikuvassa 
● Seudulliseen ilmasto-ohjelmatyön osallistuminen yhteistyössä kaupungin ilmastohankkeen ja yhteisöpedagogin kanssa 
● Osallistuminen kouluverkkosuunnitteluun eteläisen ja itäisen alueen koulujen rakentamiseen ja lukion tilaratkaisuihin 
● Lausunnot kaupunginvaltuustolle talousarviokeskusteluun syksyllä 2022 
● Nuorisovaltuustovaalit syksyllä 2022 

VERKOSTOITUMINEN 
● Nuva ry järjestää Aktiivipäivät sekä Nuorten vaikuttajien huipputapaamisen, ja lähetämme ensisijaisesti, kutsun mukaisesti, 

nuorisovaltuuston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan tapaamiseen 
● Verkostoidutaan lähikuntien nuorisovaltuustojen ja Etelä-Savon nuorten vaikuttajien kanssa 
● Mikkelillä on Pohjoismaissa kolme ystävyyskuntaa: Borås, Molde ja Vejle. Joka toinen vuosi järjestetään nuorten 

tapaaminen ja Mikkelin vuoro on järjestää vuoden 2022 tapaaminen. Pelkän tapaamisen sijaan on nyt Nordic Ice-Breaker 
Erasmus+ hankkeen kautta tarkoitus syventää nuorten osallistumista ystävyyskuntatoimintaan. Hankkeen tavoitteena on 
myös kehittää uusia osallistamismenetelmiä ja saada nuorten ääni entistä vahvemmin kuuluviin ja esille päätöksenteossa 

 
 



                                      
   
  

 

TIEDOTUS  
Nuorisovaltuuston pöytäkirjat julkaistaan Mikkelin kaupungin kotisivuilla sekä Savon nuorisotiedotuksen portaali Po1nt:ssa. Po1nt 
toimii muutenkin Mikkelin nuorisovaltuuston kotisivuna. Nuorisovaltuustolla on Facebook-sivu, Instagram ja Twitter-tili. Tavoitteena 
on, että tiedottajien lisäksi mahdollisimman moni nuorisovaltuutettu pitää nuorisovaltuuston ääntä esillä some-kanavien kautta.  
Isoissa tapahtumissa nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä Mikkelin kaupungin viestinnän kanssa ja saa sitä kautta enemmän 
näkyvyyttä myös kaupungin valotauluilla ja paikallisbusseissa sekä somessa. 
 
Jokaisella nuorisovaltuutetulla on omat kummikoulunsa. Tehtäviin kuuluu nuorisovaltuuston tapahtumista tiedottamista, yleistä 
tietoisuuden lisäämistä nuorisovaltuustosta ja kehittämisideoiden keräämistä. Valtuutettu voi samalla toimia oman koulunsa 
neuvottelukunnassa. Tiedotuksen kautta halutaan lisää näkyvyyttä ja tietoisuutta nuorisovaltuuston toiminnasta paikkakunnan 
virallisena vaikuttamiskanavana ja tapahtumista. 
 
TALOUSARVIO 2022 
Nuorisovaltuuston kustannuspaikka on 4531. Nuorisopalveluiden henkilöstö-, tila- ja kalustoresursseja käytetään mm. tapahtumiin 
nuorisovaltuuston toiminnan toteuttamisessa. 
 
TOIMINTAKULUT 

● Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 15 700 € 
● Palvelujen ostot 5 500 €  
● Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 000 € 
● Muut kulut 2 000 € 

 
Yhteensä: 24 200 € 
 
TOIMINTATUOTOT 

● Yleisten kulttuuripalveluiden yhteistyö tapahtumien järjestämisessä (Nuorisofestivaali) 
● Lipputulot Leffayö 1 500 € 

 
Yhteensä: 1 500 € 
 
YHTEYSTIEDOT 
Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa kaupungin nuorisopalveluiden vs. nuorisosihteeri, Jani Lastuniemi ja apulaisohjaajana toimii 
nuoriso-ohjaaja Henna Rämä. 
 
Jani Lastuniemi 
jani.lastuniemi@sivistys.mikkeli.fi 
044 794 2438 
 
Henna Rämä 
henna.rama@sivistys.mikkeli.fi 
040 129 5132.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

MliDno-2016-1982  

Perillisittä kuolleen henkilön perinnön käyttäminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
tukemiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.  

Mikkelin kaupunki on saanut valtion konttorilta perillisittä kuolleen henkilön perinnön käytettäväksi lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin tukemiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Kaupungin tekemä hakemus perustui osallistavan 
budjetoinnin ideaan. Perintöä haettiin lasten ja nuorten käyttöön, mutta tarkka käyttökohde jätettiin nimeämättä, 
vaan todettiin, että lapset ja nuoret itse saavat määritellä, mihin haluavat varat käytettävän. Varojen käyttöä varten 
on luotu säännöt, jotka hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on hyväksynyt 29.8.2018 77 §.  

Nuorisovaltuusto on käsitellyt varojen käyttöä vuodelle 2022 kokouksessaan 18.1.2022. Nuorisovaltuusto on 
päättänyt, että nuorisovaltuusto kerää nuorten ideoita vuoden 2022 käyttökohteiksi jatkuvalla haulla ja käsittelee 
hakemuksia neljä kertaa vuodessa.  

Tavoitteena on nyt samalla uusia ja selkeyttää visuaalista ilmettä ja markkinointia sekä kohdistaa sitä suoraan oikealle 
kohderyhmälle. Nuorisovaltuusto on antanut perintörahoille työnimeksi Young Mikkeli rahat. Nuorisovaltuusto 
markkinoi rahoja kevään 2022 aikana. Uusi lomake löytyy osoitteessa: https://zef.fi/s/ac7gg6jf/ 

Mikkelin nuorisovaltuuston kokouksessa 18.1.2022 § 7 nuorisovaltuusto päätti esittää kaupunginjohtajalle, että 
osallistuvan budjetoinnin varoja käytettäväksi seuraavasti:  

1. Frisbeegolfmatka 

Nuoret ja kaveriporukka Rantakylästä haluaisivat tehdä frisbeegolfmatkan Ruotsiin ja Suomeen. Nuorilla on ollut 
frisbeegolfkerho vuodesta 2021 lähtien Rantakylän nuorisotalossa. Matkaan on lähdössä 4-6 nuorta + 2 aikuista 
(nuoriso-ohjaajia). Nuorten tavoitteena on oppia lisää lajista, päästä pelaamaan uusille radoille sekä oppia matkan 
järjestelyistä ja tiedon levittämistä muille nuorille ja lajin harrastajille Mikkelissä.  

Ryhmä hakee avustusta 1 500 € (matkat 1 000 € + hotelli 500 €). Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Mikkelin 
nuorisopalvelut ja Rantakylän nuorisotalo. Hanke olisi tarkoitus toteuttaa kesällä 2022. Hakija ja nuorten 
yhteyshenkilö: Luukas Himanen, luukas.himanen@edu.mikkeli.fi. 

Ehdotus: Mikkelin nuorisovaltuusto ehdottaa 50 % tukea tälle hankkeelle, eli yhteensä 750,00 euroa. 

Perustelu/ehdot: Tukiosuus jää alhaiseksi koska kyseessä on suljettu ryhmä, joka ei kosketa niin monia mikkeliläisiä 
nuoria. Hanketta ja nuorten aktiivisuutta halutaan tukea, mutta omavastuuosuus on tässä hankkeessa korkeampi. 
Hankkeen vastuuhenkilöksi (aikuinen) nimetään nuoriso-ohjaaja Jari Hämäläinen ja matkan mahdollisten tulojen 
tilitysten kustannuspaikaksi Rantakylän nuorisotalo 4514.  

2. Otavan kota/katos 

Nuoret ja kaveriporukka Otavasta hakevat tukea kodan/katoksen hankintaan Otavan kylälle (kaukalon viereen). 
Nuoret haluavat Otavaan uuden kokoontumispaikan sekä sadesuojan nuorille. Nuorisotila Otavassa lakkautettiin 2021 
ja tämän jälkeen nuorilta on puuttunut kokoontumispaikka kylällä. Hakijaporukassa on 5–6 aktiivista nuorta. Hankkeen 
budjetti on 2 000–4 000 €. Nuorisosihteeri Jani Lastuniemi on valmistellut asiaa ja ollut yhteydessä nuoriin sekä 
Otavan seuraan ja Otavan kouluun. Hanke on kiinnostava mutta haastava. Hankkeelle on löydettävä paikallinen taho 
(esim. Otavan seura), joka vastaa kodan ylläpidosta. Hanketta on tarkoitus toteuttaa talkootyönä yhdessä nuorten ja 
aikuisten välillä kesällä 2022. Hakija ja nuorten yhteyshenkilö: Nuutti Marttinen, nuutti.marttinen@outlook.com.  

Ehdotus: Mikkelin nuorisovaltuusto ehdottaa 3 500,00 euroa kodan hankintaan. 

Perustelu/ehdot: Rahoitus on siis kodan hankintaan varten. Nuorisovaltuusto on tarkastellut kotien hintoja ja toteaa 
että hankintaan tarvitaan ehdotettu summa. Jotta hanketta voidaan toteuttaa pitää hankkeelle löytyä paikallinen taho 
(yhdistys/yhteistyökumppani), joka vastaa kodan hankinnasta, pystytyksestä ja ylläpidosta. Tälle taholle voidaan sitten 
maksaa tuo ehdotettu summa 3 500,00 euroa. Lisäksi hankkeen tulee saada lupa kodan pystyttämiseen Otavan kylälle. 
Nuorisosihteeri Jani Lastuniemi toimii tämän hankkeen yhteyshenkilönä ja on jatkossa yhteydessä nuorten ja 
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paikallisten toimijoiden kanssa. Tämä rahoitus on ennakkopäätös kodan hankintaa varten, mikäli kaikki ylläolevat asiat 
saadaan järjestykseen.  

3. Lanit Ristiinassa 

Nuoret ja kaveriporukka nimeltään Brahe Boyz haluaisivat järjestää Lanit nuorille Ristiinan koulukeskuksessa (40–50 
henkilöä). Nuoret ovat kiinnostuneet pelaamisesta ja tietotekniikasta. Ryhmä haluaa lisää tapahtumia nuorille 
Mikkelissä ja oppia itse lisää tapahtumien järjestämisestä. Ryhmään kuuluu 7 nuorta (7–9 –luokkalaisia). Nuoret 
hakevat tapahtumalle rahoitusta 700 € (menot 850 € / tulot 150 €). Kustannukset hankkeessa koostuvat seuraavista 
asioista: vuokrat, elektroniikkavälineistö, markkinointi, palkinnot. Hankkeen tuloissa on lipputuloja. Hankkeen 
yhteistyökumppaneina toimii: Bittiliiga ry, Pelikaverit sekä Mikkelin nuorisopalvelut. Hanke olisi tarkoitus toteuttaa 
keväällä 2022 (15.-17.4.2022). Hakija ja nuorten yhteyshenkilö: Eelis Matilainen, eelis.matilainen@edu.mikkeli.fi.  

Ehdotus: Mikkelin nuorisovaltuusto ehdottaa 100 % rahoitusta, eli 700 euroa Laneja varten. 

Perustelu/ehdot: Rahoitus on 100 % koska hanke ja tapahtuma on yleishyödyllinen, johon myös muut mikkeliläiset 
nuoret voivat osallistua. Mikkelin nuorisopalvelut on mukana tukemassa nuoria tapahtuman järjestelyissä ja 
tapahtuman valvonnassa. Hankkeen vastuuhenkilöksi (aikuinen) nimetään nuoriso-ohjaaja Joel Kaarna ja tapahtuman 
mahdollisten tulojen tilitysten kustannuspaikaksi Ristiinan nuorisotalo 4521. 

4. YEEC (Youth enviromental education congress) PRAHA 

Työryhmä ja neljä aktiivista nuorta osallistuu ympäristökasvatuskonferenssiin Prahassa 13.-17.3.2022. Rahoitusta 
haetaan matkan kustannuksiin (matkustus, asuminen, ruokailu ja mahdolliset koronatestit). Hankkeen hakusumma on 
900 €. Nuoret haluavat oppia uutta ympäristö- ja ilmastoasioista, tutustua muihin nuoriin sekä saada tietää millaisia 
tekoja nuori voi tehdä. Matkan jälkeen nuoret haluavat jakaa ja kertoa matkasta ja siellä opituista asioista somessa ja 
mediassa ja Mikkelissä esim. nuorisotiloissa, omassa koulussa, nuorisovaltuustolle, jne. 

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimii: Erasmus+, Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana –hanke (Ulla Pötsönen). 
Hakija ja nuorten yhteyshenkilö: Valma Pettinen, valma.pettinen@edu.mikkeli.fi.  

Ehdotus: Mikkelin nuorisovaltuusto ehdottaa 75 % tukea tälle hankkeelle, eli yhteensä 675,00 euroa. 

Perustelu/ehdot: Tukiosuus on 75 % koska kyseessä on suljettu ryhmä. Hanke kuitenkin tavoittaa ja yhdistää muita 
nuoria ympäri Eurooppaa, joka on tärkeää. Hankkeen vastuuhenkilöksi (aikuinen) nimetään yhteisöpedagogi Ulla 
Pötsönen ja tapahtuman mahdollisten tulojen tilitysten kustannuspaikaksi Nuorisopalveluiden projektit 4590 – 
Hankenumero: 3853 (Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana -hanke). 

Yhteenveto: 

Kaikkien neljän hankkeen rahoitus yhteensä: 5 625,00 euroa. 

Yhteystiedot: 

Jani Lastuniemi 

Mikkelin nuorisopalvelut 

vs. nuorisosihteeri 

Mikkelin nuorisovaltuuston ohjaaja 

jani.lastuniemi@sivistys.mikkeli.fi 

044 794 2438 
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