
MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  5 / 2021  
NUORISOVALTUUSTO 

 

Aika: Torstai 20.5.2021 klo 17:00 
Paikka: Teams -kokous 

 
Läsnäolijat: Bolz Niilo  
 Heiskanen Miska  
 Himanen Luukas  
 Hokkanen Elina  
 Hyvönen Esa  
 Iivanainen Eeti, saapui 17:19 
 Kortelainen Aino  
 Kosonen Niilo  
 Lahtinen Anni, poistui 17:45 
 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  
Juhola Jatta, Mikkelin kulttuurin unelmavuosi 
Pötsönen Ulla, ilmastohanke 

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

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

 
67 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin vuorossa olevat Emmi Mattsson ja Jere Nikula. 

 
68 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Työjärjestys hyväksyttiin. 

 
69 § MIKKELIN KULTTUURIN UNELMAVUOSI 2022 
Hankepäällikkö Jatta Juhola oli esittelemässä nuorisovaltuustolle Mikkelin kulttuurin unelmavuosi 2022 -hanketta. 
Keskustelua mm. miten voisi enemmän tuoda nuorisokulttuuria mukaan ja miten Nuva voisi osallistua hankkeeseen. 
Asia jätettiin hautumaan nuorten mieliin. Syksyllä Juhola tulee uudestaan mukaan kokoukseen ja silloin mietitään 
enemmän konkreettisesti Nuvan osallisuudesta hankkeeseen. Liitteenä hankkeen esittely. 

 
70 § ULLAN ILMASTOCORNER 
Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana -hankkeen yhteisöpedagogi Ulla Pötsönen vieraili kokouksessa ja kertoi 
Ilmastoareena tapahtumasta Ii:ssä elokuussa 2021. 
 
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti, että jo aikaisemmin kiinnostuneet jäsenet, Noora Rauhala, Anni Lahtinen, Miia-
Marie Siekkinen ja Vilma Paasonen jatkavat Ullan kanssa tapahtuman osallistumisen suunnittelua. 
 
 

 



71 § NUORTEN VAALISOHVA 26.5.2021 
Nuorisosihteeri esitteli Nuorten vaalisohvan suunnitelmat ja aikataulut. Vaalisohvan työryhmä oli kokoontunut erikseen 
ja käynyt läpi kysymykset haastatteluihin. Nuorten vaalisohvaan on ilmoittautunut kuusi ehdokasta. Tapahtuma 
järjestetään 26.5. klo 15-20 Naisvuoren kahvilassa, Hallitustori/kauppakeskus Stellassa sekä Lyseon koululla. 
Haastattelut kuvataan ja julkaistaan myöhemmin nuorisovaltuuston ja Mikkelin kaupungin Youtube kanavilla sekä 
Instagramissa. Työryhmä jatkaa valmisteluita keskenään. Mukaan saa tulla myös lisää jäseniä, jos on mahdollista olla 
mukana tapahtumassa.  

 
72 § NUVA TIIMIPAIDAT JA 20V JUHLAT 
Kokouksessa keskusteltiin, että millaiset tiimipaidat hankitaan Nuvalle. Vaihtoehtoina oli, että joko tilataan valmiit 
paidat jostain yrityksestä, jolla on ekologisia tuotteita ja painatuksia tai sitten kaikki tuovat omat paidat, joihin tehdään 
painatus erikseen. Asia keskusteltiin monelta kantilta ja lopulta päätettiin äänestää vaihtoehtojen välillä. Valmiiden 
paitojen kannalla oli 15 jäsentä, joten tähän ratkaisuun päädyttiin. Myös väristä äänestettiin. Vaihtoehtoina oli 
tummansininen tai pastellin vihreä. Enemmistö äänesti pastellin vihreän puolesta, joten siihen päädyttiin. 
Nuorisosihteeri vie asiaa eteenpäin ja tekee tilauksen, kunhan kaikkien koot on saatu selville. 
 
Nuorisosihteeri ilmoitti myös, että nuorisovaltuuston 20v. juhlat tullaan järjestämään Kulttuuritalo Tempossa 
lauantaina 20.11.2021. Pääesiintyjäksi on varmistunut Cledos. Tapahtuman suunnittelua jatketaan työryhmässä kesän 
jälkeen ja lipunmyynti alkaa elo-/syyskuun taitteessa.  

 
73 § NUVAN SUMMER WEEKEND 
Kokouksessa keskusteltiin kesän ryhmäytymisviikonlopusta. Tarkoituksena olisi pitää sellainen kiva ja rento yhteinen 
viikonloppu, jossa on mahdollisuus tutustua toisiin kunnolla. Kokouksessa ei tullut valmiita ehdotuksia missä 
ryhmäytymisen voisi järjestää. Päätettiin että asiaa selvitellään seuraavassa kokouksessa kesäkuussa.   
 
74 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KUULUMISET   
Puheenjohtaja Noora Rauhala ilmoitti, että Kaupunginvaltuusto oli kokoontunut 17.5.2021. Ei mainittavia asioita. 

 
Aino Kortelainen kertoi, että kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa oli käyty läpi toritaksoja ja -sääntöjä. 
 
Viljam Tiainen kertoi, että edellisessä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksessa käytiin kaava- ja 
budjettiasioita. 
 
Miia-Marie Siekkinen oli tämän kokouksen kanssa samaan aikaan pidetyssä Kasvatus- ja opetuslautakunnan 
kokouksessa. 

 
Niilo Kosonen kertoi, että Esa-Manun kokouksessa esiteltiin Akku-hanke sekä suunniteltiin tiimihuppareita. 

 
75 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT   
Ei asioita. 

 
76 § SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous pidetään torstaina 10.6.2021 klo 17:00 Teams -kokouksena. Työvaliokunta kokoontuu viikkoa 
aikaisemmin, torstaina 3.6.2021 klo 17:00 ja miettii asialistaa kokousta varten. 

 
77 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kokous päättyi kello 18:15. 
 
 
 
Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan 
 
 
 
Emmi Mattsson    Jere Nikula 





MIKKELIN 
KULTTUURIN 
UNELMAVUOSI 2022

• Kulttuuri voi yllättää kokijansa missä vain, milloin vain 
ja myös täysin huomaamatta. Tuodaan kulttuuri 
keskelle arkea niin, ettei kulttuurin pariin tarvitse aina 
hakeutua.

• Asukkaat ja toimijat mukaan sisällön suunnitteluun.

• Aktiivinen osallistuminen kulttuuritoimintaan lisää 
yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sallivuutta ja vahvistaa 
luottamusta itseen ja elämään. 

• Ohjelmasuunnittelussa huomioidaan kaikki kulttuurin 
ja taiteen osa-alueet: esittävät taiteet, 
audiovisuaalinen kulttuuri, kirjallisuus, muotoilu ja 
arkkitehtuuri, visuaaliset taiteet, kädentaidot, museot 
ja kulttuuriperintö, kulttuuritapahtumat sekä alueen 
ruokakulttuuri.

• Neljä vuodenaikaa, joissa mukana pidetään Etelä-
Savon maakuntastrategian mukaiset teemat metsä, 
ruoka ja vesi.



SISÄLTÖ
• Millaista toimintavuoden sisältö voisi olla?

• Millainen olisi kulttuurin unelmavuosi juuri 
minulle? Mitä se pitäisi sisällään? Mitä 
kulttuuri minulle merkitsee?

• Etsitään keinoja matalan kynnyksen 
kokeiluihin ja siihen, kuinka kulttuurikuplan 
ulkopuolella olevat kokisivat myös 
kulttuurin unelmavuoden näkyväksi.
➢ konkreettisia keinoja mm. ilmaiset, 

matalan kynnyksen tapahtumat, joita 
Mikkelissä on jo todettu toimiviksi, 
kuten esimerkiksi Museoiden yö ja 
Illumio –tapahtumat. Tavoitteena on 
löytää uusia vastaavia 
kulttuurikokemuksia.

➢ kulttuurin tuominen osaksi arkea, 
esim. muraaleilla, taidepenkeillä, 
runoseinillä yleisille paikoille.



SISÄLTÖ ideoita & ituja

• Hautomo (Howtomo) uusista ideoista taiteen ja kulttuurin 
ammattilaisille

• Purkutalotaideprojekti

• ESEn sähkökaapit yhteisöllisinä taideteoksina, taidepolku

• Adoptoi museokohde

• Saimaa-ilmiön Lupa olla toisin

• Tapahtumakilpailutus

• Työpajakilpailutus

• Julkisen ulkotaiteen kierrokset

• Ilmastotori (elokuu), yhteisötaideprojekti

• Open staget, torilla, missä muualla?

• Konserttikiertue, jossa esiintymispaikat vaihtuvat, eri kohteet -
yleisö siirtyy paikasta toiseen: esim. Kirkkopuisto, tori, satama, 

Mikkelipuisto jne. 

• Bänditila???

• Luonto/retkeily: Pyhät paikat Mikkelin seudulla, kartta

• Ruokakulttuuri – paikalliset kartanot (?) ja niiden 
teemakattaukset

• Vapaaehtoistoimijat – case Runoluuri (ks. Siskot ja Simot & 
välittämisen yhteisö)

• Vie kulttuuria kotiin -kampanja/haaste: nimikkoyksikkö 
koululuokille?

• Avoin runokirja kaupungin sivuille

• Näyttelyitä/isntallaatioita/performansseja keskustan tyhjiin 
näyteikkunoihin

• Mitä kaikkea muuta…???

”Kunta on mielestäni ymmärretty väärin, jos se 
nähdään vain palveluorganisaationa. Se on myös 
yhteisö, jossa tarvitaan kansalaisten omaehtoista 
panosta omaan ja lähimmäisten hyvinvointiin.” Eero 
Väisänen, Siskot ja Simot toiminnanjohtaja



Mikä on sinun 
kulttuuriunelmasi?

www.kulttuurinunelmavuosi.fi
jatta.juhola@sivistys.mikkeli.fi
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