
MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  7 / 2021  
NUORISOVALTUUSTO 

 
Aika: Lauantai 28.8.2021 klo 18:44 
Paikka: Olo Centre, Enonkoski 

 
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  
Rämä Henna, Nuoriso-ohjaaja 

 
Asiat: 
89 § KOKOUKSEN AVAUS 
Tätä kokousta johtaa varapuheenjohtaja Vilma Paasonen, joka avasi kokouksen klo 18:45. 
 
90 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin läsnäolijat. 
 
91 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin vuorossa olevat Onni Pänkäläinen ja Miia-Marie Siekkinen. 
 
92 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Työjärjestys hyväksyttiin. 
 
93 § ILMASTOAREENA 2021 - YHTEENVETO 
Nuorisovaltuusto kävi läpi IlmastoAreena 2021 -tapahtumaa. Mikkelin nuorisovaltuusto osallistui IlmastoAreena 2021 
tapahtumaan 20.-21.8.2021 yhdessä Iin nuorisovaltuuston kanssa. Tapahtumassa saatiin näin myös nuorten ääni 
kuuluviin ilmastoasioissa. Nuorten esitys Sweet Dreams nähtiin tapahtuman avajaisissa. Mikkeliläisten videot oli kuvattu 
jo etukäteen ja Iin videot kuvattiin torstaina 19.8. Koko matkan kesto oli 18.-22.8.2021. Videot katsottiin kokouksessa. 
Mikkelin nuorisovaltuuston jäsenet Noora, Vilma, Miima ja Anni osallistuivat tapahtumaan ja esiintyivät myös teoksessa 
Sweet Dreams, jossa kuulimme ja näimme millaisia unelmia nuorilla, on vuodesta 2050. Tapahtuma ja yhteistyö 
toteutettiin Nuorisotyö ilmastotoivon rakentaja -hankkeen kanssa. Yhteenvetona nuorten ja jäsenten mielestä 
tapahtuma oli hyvä ja onnistunut. 
 
94 § STREET DREAMS PEITSARI 2.9.2021 
Nuorisovaltuustoa on pyydetty mukaan Street Dreams -tapahtumaan Peitsarissa 2.9.2021 klo 17–20. Kyseessä on 
katutaidetapahtuma nuorille. Tapahtumassa on mm. grafittityöpaja, livemusiikkia ja syötävää. Nuorisovaltuusto voisi 



osallistua tapahtumaan ja samalla jakaa tietoa Young Mikkeli rahoista.  
 
Päätös: Nuorisovaltuustosta Street Dreams -tapahtumaan osallistuvat: Niilo, Justus, Esa, Petja ja Eeti. Jani tuo 
tapahtumaan Young Mikkeli flyereita, joita voi jakaa tapahtumassa.  
 
95 § NUVAN 20V JUHLA 20.11.2021  
Kokouksessa käytiin läpi Nuva  20 v juhlien tilanne, rakenne ja sisältö. Tapahtuma on kaksi osainen ja järjestetään 
Kulttuuritalo Tempossa lauantaina 20.11.2021. Ensin järjestetään suljettu tilaisuus Tempon ravintolassa klo 17–19 
nuorisovaltuuston jäsenille, kutsuvieraille (kaupungin henkilökunta, vanhat puheenjohtajat, valtuutettuja, jne.). Tämä on 
rento cocktail tyylinen tilaisuus, jossa on purtavaa, musiikkia, haastatteluja, puheita ja hauskaa yhdessäoloa. Cledoksen 
keikka huipentaa illan Tempon isossa salissa. Ovet avautuvat klo 19 ja keikka alkaa klo 20. Lippujen hinta on 10 € + 
tilausmaksu. Lisäksi Tempossa on narikka, joka maksaa 2 €. Liput tulevat myyntiin 20.9.2021 lippu.fi palvelussa.  Cledos 
keikan juliste on valmis. Markkinointia suunnitellaan parhaillaan Mikkelin kaupungin viestinnän kanssa. Tärkeää että 
kaikki jakavat mainosta omissa kanavissa. Kaikki nuorisovaltuuston jäsenien tulee varata koko päivä, lauantai 20.11.2021 
tapahtuman valmisteluihin ja itse toteutukseen. Seuraavassa kokouksessa päätämme työnjaot päivälle. 
 
96 § YOUNG MIKKELI TURNEE (SYYSKUU-LOKAKUU)  
Käytiin läpi Young Mikkeli perintärahojen tilanne. Hakemuslomake on valmis ja löytyy Zef.fi sivuilta osoitteessa: 
https://zef.fi/s/ac7gg6jf/ Markkinointia pitäisi alkaa tekemään syys-/lokakuun aikana. Ensin painetaan flyereita joissa 
infoa varoista. Syyskuussa jaetaan tietoa varoista mm. Street Dreams tapahtumassa ja lehdistölle. Sitten pitäisi myös 
toteuttaa kouluturnee, jossa käydään kouluilla markkinoimassa nuorten mahdollisuuksista hakea rahaa omien ideoiden 
toteutukseen. Suora kohtaaminen ja tiedottaminen paras tapa markkinoida. Tavoitteena on myös valmistaa Young 
Mikkeli mainosvideo, jota esitetään elokuvateattereissa ennen elokuvia.  
 
Päätös: Päätettiin muodostaa työryhmä, joka jatkaa asian suunnittelua. Nuorisovaltuustosta työryhmään osallistuvat: 
Niilo K, Anni, Emmi, Celina, Jere, Aino. 
  
97 § LASTEN PARLAMENTTI (SYYSKUU-LOKAKUU)  
Käytiin läpi Lasten parlamentti -tapahtuman tilannetta. Tilaisuutta on jouduttu siirtämään jo monta kertaa Koronan takia. 
Nyt olisi tarkoitus saada järjestettyä tapahtuma syksyn aikana. Lokakuu-marraskuu olisi paras ajankohta. Tapahtumassa 
olisi myös tarkoitus esitellä Mikkelin nuorisovaltuuston toimintaa. Jäsenet voisivat myös olla mukana tapahtumassa 
apuohjaajina. Jani selvittää milloin tapahtuma olisi parasta järjestää ja suunnittelee Mikkelin nuorisopalveluiden kanssa 
tapahtuman rakenteen ja sisällön. 
 
Päätös: Päätettiin muodostaa työryhmä, joka jatkaa asian suunnittelua. Nuorisovaltuustosta työryhmään osallistuvat: 
Elina, Miima, Celina, Aino, Vilma. 
 
98 § CASE LEHMUSKYLÄ KOULUKULJETUS  
Nuorisovaltuustoa oli pyydetty ottamaan kantaa koulukuljetukseen, jota on supistettu ja joka vaikuttaa lasten ja nuorten 
tilanteeseen ja aiheuttaa heille pidentyneitä koulupäiviä. Asian esitteli Mikkelin Lyseon opettaja Pauliina Kuronen 
nuorisosihteerille. Päivää ennen kokousta Pauliina lähetti uuden s: postin, jossa oli saanut tarkennusta tilanteeseen ja 
pyysi ettei nuorisovaltuusto sittenkään lähtisi viemään asiaa eteenpäin. Asiaan puuttuminen ja parantamisyritys voisi 
aiheuttaa isomman joukon olosuhteiden huononemisen. Ketjureaktiovaikutus. 
  
Päätös: Nuorisovaltuusto päätti jättää asian lepäämään ja tiedustelee lisää asiaa ja tarkkailee tilannetta, mutta 
kunnioittaa koulun pyyntöä nostamasta asiaa tässä vaiheessa ylös. 
 
99 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KUULUMISET   
Puheenjohtaja Noora Rauhala oli estynyt osallistumaan nuorisovaltuuston kokoukseen, joten kuulumiset 
kaupunginvaltuustosta seuraavassa kokouksessa. 
 
Anni Lahtinen kertoi, että kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 26.8. oli uudet jäsenet paikalla ja kokouksessa oli 
esitelty toimintaa sekä käyty läpi kokousmenettelyt. 
 
Ei edustajaa kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa. 
 
Viljam Tiainen oli estynyt osallistumaan nuorisovaltuuston kokoukseen, joten kuulumiset hyvinvoinnin ja osallisuuden 
lautakunnasta seuraavassa kokouksessa. 
 
Niilo Kosonen kertoi, että Esa-Manu kokouksessa oli käsitelty Sote uudistuksia sekä vaikuttamisen käsikirjan luonnosta. 

https://zef.fi/s/ac7gg6jf/


 
Elina Hokkanen osallistui Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen työryhmän kokoukseen, jossa käsiteltiin kesän menneitä 
tapahtumia sekä tulevan talven talvipyöräilyä. 
 
100 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT   
Miia-Marie Siekkinen tiedotti, että Apua ajoissa ryhmän kokous pidetään 7.9. klo 15–16.  
 
101 § SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous pidetään torstaina 23.9.2021 klo 17:00. Työvaliokunta käy läpi viikkoa aikaisemmin, ja miettii asialistaa 
kokousta varten. Nuorisosihteeri selvittää seuraavan kokouksen paikkaa. 
 
102 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kokous päättyi kello 19:58. 
 
 
 
Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan 
 
 
 
Onni Pänkäläinen  Miia-Marie Siekkinen 


