
MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  8 / 2021  
NUORISOVALTUUSTO 

 
Aika: Torstai 23.9.2021 klo 17:00 
Paikka: Virastotalon Lounashuone, Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli 

 
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  

 
Asiat: 
103 § KOKOUKSEN AVAUS 
Kokous avattiin klo 17:00. 
 
104 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin läsnäolijat. 
 
105 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin vuorossa olevat Celina Taipalinen ja Viljam Tiainen. 
 
106 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Työjärjestys hyväksyttiin. 
 
107 § NUVA RYHMÄYTYMINEN + STREET DREAMS - YHTEENVETO  
Käytiin ensin läpi Nuvan ryhmäytymisviikonloppu Enonkoskella 27.-29.9.2021. Nuorisovaltuuston mielestä 
ryhmäytyminen oli kiva ja onnistunut. Positiivinen fiilis oli jäänyt viikonlopusta. 
 
Street Dreams -tapahtumaan osallistui nuorisovaltuustosta: Justus, Esa, Eeti, Niilo B, Petja sekä Onni Pä. Nuoret kehuivat 
tapahtumaa. Oli kiva päästä osallistumaan ja tekemään katutaidetta. Jäsenet heittäytyivät hienosti mukaan tapahtumaan 
eikä edes sade hidastanut nuorten tekemistä. Tapahtumassa jaettiin myös Young Mikkeli perintörahojen flyereita.  
 
108 § NUVAN 20V JUHLA 20.11.2021  
Kokouksessa käytiin taas läpi Nuva 20v juhlien tilanne, rakenne ja sisältö. Tässä kokouksessa kävimme läpi käytännön 
asioita ja teimme erilaisia vastuuryhmiä tapahtumaan. Lipunmyynti on alkanut 20.9.2021. Lippuja voi nyt ostaa lippu.fi -
palvelusta. Kokouksessa jaettiin julisteita jäsenille, jotka vievät niitä kouluille. Jäsenet ovat hyvin jakaneet tietoa 
tapahtumasta somessa. Ensin kokeillaan nyt markkinointia somessa, kouluissa ja nuorisotiloissa. Tämän jälkeen lokakuun 
puolessa välissä menemme markkinoinnin toiseen vaiheeseen, jolloin markkinointia vahvistetaan Mikkelin kaupungin 



viestinnän kanssa isoille screeneille ja kävelykaduille sekä busseissa.  
 
Päätös:  
Työajat: Tapahtumapäivänä kaikki varautuvat tulemaan paikalle järjestämään tiloja juhlia varten klo 10–13 välisenä 
aikana ja sitten olemaan paikalla itse tapahtumassa klo 16–22.  
 
Vastuualueet: Anni ja Onni Pu toimivat tilaisuuden juontajina. Lipunmyynnissä/-tarkastuksessa ovat: Elina, Eeti, 
Miima ja Emmi. Backstage vastuussa ovat: Justus, Esa, Onni Pu, Celina ja Aino. Tilaisuuden sisustuksesta vastaa: Vilma, 
Anni, Petja, Jere ja Onni Pä.  
 
Muita vastuuhenkilöitä: Entinen nuorisovaltuuston jäsen Roope Nykänen toimii cocktailtilaisuuden housebändinä. 
Cledoksen lämppäriksi valittiin paikallinen nuori Arttu Saloa a.k.a Dj.lmfn.   
 
109 § KOKOUSPAIKAT NUVA  
Kokouksessa käytiin pitkä, hyvä ja monipuolinen keskustelu millaisissa paikoissa nuorisovaltuusto voisi järjestää 
kokouksia vastaisuudessa. Lisää avoimia paikkoja toivottiin, jotta nuorisovaltuuston toiminta olisi näkyvämpää ja helposti 
lähestyttävää. Samalla on kuitenkin tärkeää, että työrauha säilyy kokouksissa. Samalla keskusteltiin myös 
kokoustarjoiluista.  
 
Päätös:  
Kokoustilat: Nuorisovaltuusto päätti, että kokouksia voidaan järjestää eri menetelmillä. Peruskokouksia voidaan 
järjestää ”suljetuissa” tiloissa kuten Ohjaamolla tai virasto-/kaupungintalolla ja välillä sitten pitää ”avoimia” 
kokouksia hieman erilaisissa tiloissa kuten esimerkiksi kauppakeskus, jne. Näitä ”avoimia” kokouksia varten 
suunnitellaan asialista tarkasti ettei käsittelyssä ole mitään sisäpiiri asioita tai sellaisia asioita, joita ei vielä haluta 
tuoda yleiseen keskusteluun. 
 
Kokoustarjoilut: Nuorisovaltuuston kokouksissa ei järjestetä tarjoilua. Jäsenet saavat kokouspäivänä käydä 
hakemassa itselleen eväät etukäteen 5 € edestä Cafe Saundista, Maaherrankatu 10. Tilauksen yhteydessä mainitaan: 
Mikkelin nuorisovaltuusto ja annetaan oma nimi. 
 
110 § YOUNG MIKKELI + LASTEN PARLAMENTTI  
Kokouksessa keskusteltiin taas Young Mikkeli perintärahojen tilanteesta. Nyt työn alla on markkinointivideo 
perintörahoista, jota suunnataan elokuvateattereihin. Video valmistuu lokakuun aikana. Tämän jälkeen suunnitellaan 
kouluturnee loppuvuonna.  
 
Lasten parlamentti 2021 toteutuu näillä näkymin joulukuun alussa. Näitä asioita suunnitellaan eteenpäin työryhmissä.  
  
111 § TIIMIPAIDAT NUVA  
Käytiin läpi paitojen tilanne. Ainoa hyvä ja ekolooginen vaihtoehto uusien paitojen hankintaan on asiantuntijoiden 
mukaan Pure Waste yritys, jonka paidat ovat tehty 100 % kierrätetystä kankaasta. Paitojen värivaihtoehto on rajallinen. 
Suoritettiin äänestys paidan väristä.  
 
Päätös: Nuorisovaltuusto äänesti paidan väriksi meleerattu sininen. Paitojen YOUNG MIKKELI painatus tehdään 
brodeerauksella paikallisessa painoyrityksessä. Paidat eivät ole henkilökohtaisia vaan ne luovutetaan takaisin kauden 
jälkeen ja jaetaan sitten eteenpäin uusille jäsenille. 
 
112 § KAUPUNGINVALTUUSTON, LAUTAKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN KUULUMISET   
Puheenjohtaja Noora Rauhala kertoi, että kaupunginvaltuustolla oli ollut järjestäytymiskokous. 
 
Anni Lahtinen kertoi, että kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous pidetään ensi viikolla ja siellä käsitellään talousasioita. 
 
Aino Kortelainen kertoi, että kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa oli ollut talouden seurantaa sekä käsitelty 
uutta urheilu-/virkistysaluetta Orijärven rantatielle. 
 
Viljam Tiainen kertoi, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa oli käsitelty talousasioita. 
 
Miia-Marie Siekkinen kertoi, että Apua ajoissa kokous oli ollut hyvä. Hankkeessa suunnitellaan kampanjointia somessa 
sekä jonkinlaista somehaastetta (ketjuviesti) nuorten kesken. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan videoprojektia 
alkuvuonna 2022 yhdessä XAMKin kanssa. Niilo Kosonen lupasi viedä tietoa asiasta eteenpäin Esa-Manulle. 
 



113 § NUORISOVALTUUSTON ESITTÄMÄT ASIAT   
Nuorisovaltuustolle ja nuorisopalvelulle oli esitetty ehdotus lähteä mukaan rakentamaan ja rahoittamaan kesätyö 
nuorisoportaalia. Asia on tärkeä mutta nuorisopäällikkömme Tarja Siniojan mukaan Mikkelin kaupunki ja nuorisopalvelut 
eivät valitettavasti voi itse lähteä tällaista asiaa viemään eteenpäin tai rahoittamaan. Toki jos tällainen sivusto saadaan 
aikaiseksi voimme myös olla sitä markkinoimassa omilla kanavillamme.  
Mikkelin kaupungin omat kesätyöpaikat nuorille menevät Kuntarekryn kautta emmekä siis itse voi olla rakentamassa 
sivustoa, joka pohjautuu myös muihin sektoreihin ja aloihin. Asiasta kannattaisi vielä tiedustella Kehitysyhtiön, Miksei 
Mikkelin kanssa. 
 
Nuorisovaltuustolta oli pyydetty kahta jäsentä mukaan pitämään lapsille työpajaa RockArt -day tapahtumassa Ristiinassa 
9.10.2021. Toiveena oli järjestäjältä, että jäsenet olisivat nuoria Ristiinasta. Vilma Paasonen on ainoa Ristiinasta kotoisin 
oleva jäsen, joten hänet valittiin tapahtumaan. Lisäksi nuorisovaltuusto päätti, että Noora Rauhala lähtee toiseksi 
edustajaksi tapahtumaan.  
 
Nuorisosihteeri kertoi, että Ullan ilmastohanke tulee järjestämään roadtripin Helsinkiin ilmasto/-
ympäristöhuippukokoukseen. Ulla lähettää lisää tietoa matkasta ja ilmoittautumisesta nuorisovaltuuston WhatsApp -
ryhmään. 
 
Nuorisosihteeri tiedusteli myös jäseniltä kiinnostusta lähteä mukaan lukutaitohankkeen toteuttamiseen, mikäli hanke 
saa rahoitusta. Hankkeessa olisi tavoitteena rakentaa pakopelihuone kirjastoon yhdessä nuorten kanssa. 
Nuorisovaltuustosta 10 jäsentä osoitti kiinnostusta hankkeeseen. Asiaan palataan, mikäli hanke saa rahoitusta ja 
toteutuu.   
 
114 § SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous pidetään torstaina 14.10.2021 klo 17:00. Mikkelin kaupungin strategia-/kehityspäällikkö Aki Kauranen 
tulee silloin esittelemään kaupungin uuden strategian nuorisovaltuustolle. Työvaliokunta miettii viikkoa aikaisemmin 
yhdessä asialistaa kokousta varten. Nuorisosihteeri selvittää seuraavan kokouksen paikkaa. 
 
115 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
Kokous päättyi kello 18:29. 
 
 
 
Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan 
 
 
 
Celina Taipalinen   Viljam Tiainen 


