
MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  4 / 2021  
NUORISOVALTUUSTO 

 

Aika: Torstai 15.4.2021 klo 17:00 
Paikka: Teams -kokous 

 
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  
Pötsönen Ulla, ilmastohanke 

 
Asiat: 
51 § KOKOUKSEN AVAUS 
Kokous avattiin klo 17:02. 

 
52 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin läsnäolijat. 

 
53 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin vuorossa olevat Anni Lahtinen ja Laura Marttinen. 

 
54 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Työjärjestys hyväksyttiin. 

 
55 § KUNTAVAALIT 2021 
Nuorisovaltuuston työvaliokunta oli keskustellut siitä, että Nuva järjestäisi oman tapahtuman Kuntavaalien 2021 
yhteydessä. Tarkoitus on, että järjestämme Nuorten vaalisohva -tapahtuman. Tapahtumaan kutsutaan jokaisesta 
puolueesta yksi ehdokas haastatteluun. Haastattelut toteutetaan sohvalla, joka siirtyy paikasta toiseen. Alustava päivä 
voisi olla keskiviikkona 26.5.2021. Alustavat paikat voisi olla Hallitustori, Naisvuori sekä XAMK koripallokenttä. 
Tapahtuma kuvataan ja julkaistaan sitten 28.-30.5. Nuvan ja Mikkelin kaupungin Youtube kanavilla sekä Instagram 
sivuilla.  
 
Päätös: Toteutetaan Nuorten vaalisohva -tapahtuma ehdotuksen mukaisesti. Tapahtumaa suunnittelee jatkossa 
työryhmä, johon kuuluu Anni Lahtinen, Niilo Kosonen, Elina Hokkanen, Aino Kortelainen, Miska Heiskanen, Onni 
Puhto sekä Nuvan tiedottajat. 

 
56 § LASTEN PARLAMENTTI 
Nuorisovaltuusto keskusteli Lasten parlamentti -tapahtumasta ja miten se olisi järkevintä järjestää seuraavan kerran. 
Lasten parlamentti on ollut nyt tauolla Korona tilanteen takia. Viimeksi tapahtuma on järjestetty syksyllä 2019. 
Nuorisovaltuuston mielestä tapahtuma olisi parasta järjestää livenä ja syksyllä 2021. Myös nuorisovaltuuston roolia 



tapahtumassa voisi lisätä. Jäsenet voisivat olla mukana esimerkiksi apuohjaajina tapahtumassa.  
 
Päätös: Lasten parlamentti -tapahtuma järjestetään syyskuussa 2021. Nuorisosihteeri Lastuniemi lähettää infoa 
kouluille ja tiedustelee samalla kouluilta ajankohtaisia teemoja/aiheita, joita koulut haluaisivat mukaan syksyn 
tapahtumaan. 

 
57 § OSALLISTUVA BUDJETOINTI 
Nuorisosihteeri esitteli osallistuvan budjetoinnin tämänhetkisen tilanteen ja uuden lomakkeen. Uusi työnimi on YOUNG 
- MIKKELI, jonka alla osallistuvan budjetoinnin perintärahoja aletaan jakamaan ja markkinoimaan. Nuorisosihteeri 
esitteli myös valmiita julistekuvia kokouksessa. Lomake on jo nyt avoinna, mutta markkinointi ja koulukiertue tästä 
aiheesta järjestetään elokuussa 2021. Tavoitteena on saada asia nuorten tietoisuuteen ja sitä kautta saada nuoret 
hakemaan rahoja ja toteuttamaan omia hankkeita ja tapahtumia. Lomake osoitteesta: YOUNG - MIKKELI (zef.fi) ja 
lomake löytyy Po1ntin sivuilta.   

 
58 § NUVA 20V JUHLATAPAHTUMA 
Nuvan 20v juhlatapahtuman työryhmä esitteli suunnitelmat tähän asti. Tavoitteena on luoda juhlaviikonloppu 
marraskuussa, jolloin juhlitaan Mikkelin nuorisovaltuuston 20v. taivalta. Tapahtumaan kutsutaan vieraita ja vanhoja 
”Nuvalaisia” sekä päättäjiä ja yhteistyökumppaneita. Ohjelma voisi alkaa jo perjantaina illalla tervetuliaistilaisuudella. 
Lauantaina aamupäivän/päivän aikana järjestettäisi luentosarja tärkeistä aiheista, jotka liittyvät Nuvan toimintaan.  
 
Lauantai illalla pidettäisiin sitten kunnon bileet, jotka ovat suunnattu mikkeliläisille nuorille. Tapahtuma olisi rento ja 
tunnelmallinen. Siellä voisi olla talkshow tyylisiä haastatteluja, housebändi sekä cocktailtarjoilu. Illan lopuksi olisi jokin 
pääesiintyjä, joka houkuttelee nuoria paikalle ja kunnon jamit. Iltatapahtumaan olisi tarkoitus myydä lippuja nuorille. 
Sunnuntaina voisi vielä järjestää lopetustilauus brunssin merkeissä.  
 
Tapahtumapaikkana vaihtoehtoina on Vanha Sotku, Kulttuuritalo Tempo, Veturitallit, Holvi. Nuorisosihteeri tiedustelee 
tilojen mahdollisuutta ja hintoja. Työryhmä jatkaa tapahtuman suunnittelua ja miettii viikonlopun ohjelmaa tarkemmin.  

 
59 § NUVA TIIMIPAIDAT 
Kokouksessa tiimipaita työryhmä esitteli ideansa Nuva paidoista. Tarkoituksena olisi tehdä oman tyylinen, rento ja 
street tyylinen oma tiimipaita. Malli olisi college paita. Väri jokin raikas ja pastellivärinen. Painatus paidassa olisi 
collegehenkinen fontti, jossa teksti YOUNG MIKKELI ja NUVA -sana piilotettuna Young -sanan keskelle. Alla esimerkki 
logosta. Työryhmä jatkaa nyt paidan suunnittelua ja miettii minkälainen paita pitäisi olla. Tavoitteena on saada paita 
valmiiksi elokuun alkuun 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
60 § NUVA NUOKKU 
Nuorisosihteeri tiedotti, että voimme nyt järjestää Nuva nuokkuja pienemmissä porukoissa, kun rajoitukset ovat 
helpottuneet. Tavoitteena on kokoontua maanantaisin 26.4. sekä 10.5. klo 17:30-20:00 Nuorisotila Starlightissa. 
Kokoontumisissa keskustellaan Nuvan toiminnasta, tehdään tutustumis- ja yhteistyöharjoituksia sekä ollaan vaan ja 
tutustutaan toisiimme livenä. Nuorisosihteeri lähettää ryhmäjaot WhatsApp -ryhmässä hyvissä ajoin ennen 
kokoontumisia.  
 
 

https://survey.zef.fi/ac7gg6jf/index.html


61 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KUULUMISET   
Puheenjohtaja Noora Rauhala ilmoitti, että Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 26.4.2021. 

 
Aino Kortelainen kertoi, että kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu ensi viikolla. 
 
Viljam Tiainen kertoi, että edellisessä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksessa käytiin läpi henkilöstö- ja 
talousasioita.  
 
Anni Lahtinen ilmoitti, että Kasvatus- ja opetuslautakunta myös kokoontuu ensi viikolla. 

 
Esa-Manu kokoontui viime viikolla. Työpaja Juvenia opiskelija-asuntoloihin liittyen. 
 
Ilmasto-Esa kokouksessa suunniteltiin road-trippiä kesäkuun lopulle. 
 
Laura Marttinen kertoi, että Mikkelin lukion neuvottelukunnassa keskusteltiin mm. vanhojen tansseista, 
ylioppilasjuhlista. 
 
Noora Rauhala, Vilma Paasonen, Miia-Marie Siekkinen, Aino Kortelainen ja Onni Pänkäläinen osallistuivat ja edustivat 
Mikkelin nuorisovaltuustoa Nuva ry:n Aktiivipäivillä 10.-11.4.2021. Tapahtuma oli ollut todella antoisa ja kiinnostava ja 
tapahtumassa oli hyviä puhujia ja työpajoja ja niissä sai tavata muita nuorisovaltuuston jäseniä eri paikkakunnilta. 

 
62 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT   
Onni Pänkäläinen ilmoitti, että oli saanut kyselyn Humanistisesta AMK:sta, joka liittyy uuteen toimintaryhmään ja 
lakiuudistukseen ja kyselyn vastauksia kerätään Oikeusministeriön käyttöön. Onni laittaa linkin kyselyyn 
nuorisovaltuuston yhteiseen WhatsApp ryhmään.  
 
Ulla Pötsönen tuli myös kokoukseen kertomaan ajankohtaisista aiheista Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajan -
hankkeessa. Aiheet olivat seuraavat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



63 § SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous pidetään torstaina 20.5.2021 klo 17:00 edelleen Teams -kokouksena. Työvaliokunta kokoontuu viikkoa 
aikaisemmin, keskiviikkona 12.4.2021 klo 17:00 ja miettii asialistaa. 

 
64 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kokous päättyi kello 18:29. 
 
 
 
Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan 
 
 
 
Anni Lahtinen    Laura Marttinen 


