
                                      
   
  

1 
 

Mikkelin Nuorisovaltuusto – toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

 
 
Mikkelin nuorisovaltuustoon kuuluu 21 jäsentä ja yksi varajäsen valintahetkellä ikäjakaumalla 13-19 
vuotta. Nykyinen valtuusto on valittu vaaleilla marraskuussa 2018 ja istuntokausi kestää 2019 - 
2020.  
 
Nuorisovaltuuston kokoontumiset 
 

● Nuorisovaltuuston kokous 1 krt / kk, kesä-heinäkuussa on vain yksi kokous 
● Työvaliokunta kokoontuu viikkoa ennen valtuustoa 

● Perustamme erilaisia työryhmiä mm. tapahtumien suunnittelua tai erilaisten asioiden 
edistämistä varten  
 

Toimiminen edustuksellisissa toimielimissä ja vastuuroolit nuorisovaltuustossa 
 
Nuorisovaltuuston valitsemat edustajat osallistuvat läsnäolo- ja puheoikeuksin 
kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin.  
 

● Puheenjohtaja Katriina Janhunen, nuorisovaltuuston edustaja kaupunginvaltuuston 
kokouksissa:  

● 1. varapuheenjohtaja Noora Rauhala 

● 2. varapuheenjohtaja Juho Waris 
● Tiedottaja Heta Montonen, varalla Viljam Tiainen 

● Työvaliokunta em. lisäksi: Emma Häkkinen, Onni Keskitalo ja Sini Väisänen 

 
● Kasvatus- ja opetuslautakunta: Juho Waris, varalla: Kristiina Saikkonen 

● Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: Viljam Tiainen, varalla: Ville Hämäläinen 

● Kaupunkiympäristölautakunta: Noora Rauhala, varalla: Onni Keskitalo 

● Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto:, Emma Häkkinen, varalla Noora Rauhala 

● Ehkäisevän päihdetyön kysyntäryhmä:, Nea Vauhkonen, varalla Sini Väisänen 

● Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen työryhmä: Sini Väisänen, varalla Elina 
Hokkanen 

● Mikkelin lukion neuvottelukunta: Kristiina Saikkonen, varalla Olli Waris 
● Maakunnallinen nuorten vaikuttajaryhmä: Onni Puhto, varalla Katri Markevitsch 
● ELO-johtoryhmässä Nea Vauhkonen, varalla Vilma Paasonen 
● Nuorisovaltuutetuilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien koulujen neuvottelukuntien 

kokouksissa.  
 
Tapahtumat 

 
● 9-gaala 14.5.2020 Mikaelissa 9.luokkalaisille, tapahtuman kehittäminen edelleen, että 

osallistujat viihtyvät tapahtumassa loppuun saakka.  
● Leffayö syyslomaviikolla 43 Ritzissä  
● Osallistutaan yhteistyökumppanien kanssa tapahtumien järjestämiseen (liikunta, kulttuuri) 
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● Airsoft-tapahtuma esim. Urskin hylätyssä koulussa, kaupunkisota julkisella paikalla tai lanit 
● Mukana LihaAppro-tapahtumassa ja muutenkin esillä eri yhteyksissä 

 
Vuoden 2020 painotuksia  
 

● Osallistavan budjetoinnin ideoiden toimeenpano: suunnitelmien kerääminen ja toteutus. 
Tiedostusta pitää vahvistaa, että yhä useampi mikkeliläinen nuori tietäisi rahoista. 

● Osallistuminen kouluverkkosuunnitteluun eteläisen ja itäisen alueen koulujen 
rakentamiseen ja lukion tilaratkaisuihin liittyen 

● Yhteistyön vahvistaminen Esedun suuntaan.  
● 16-19 -vuotiaille nuorille selkeämmin suunnattuja tapahtumia 
● Liikkuva Mikkeli 2030 -strategiatyöhön osallistuminen 
● Seudulliseen ilmasto-ohjelmatyön osallistuminen yhteistyössä kaupungin 

ilmastokoordinaattorin kanssa, mielipiteiden julkaisuja ja kenties jokin kampanja 
● Lausunnot kaupunginvaltuustolle talousarviokeskusteluun syksyllä 2020! 
● Haetaan Mikkelille Nuva ry:n myöntämää Nuorisovaltuustomyönteinen kunta –sertifikaattia.  
● Nuorisovaltuustovaalit marraskuussa 2020, ehdokkaiden rekrytointi, vaalien toteuttaminen, 

äänestysaktiivisuuteen vaikuttaminen 
● Huppareiden tms. yhtenäisen asusteen hankkiminen 

 

Verkostoituminen 

● Pikku PIIP 24.-26.4.2020 Leppävirralla, joka vuosi järjestettävä koulutustapahtuma Etelä- ja 
Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueilla toimiville nuorten vaikuttajaryhmille, lähetetään 
n. 4 osallistujaa 

● Nuva ry järjestää Nuorten vaikuttajien huipputapaamisen keväisin, ja lähetämme 
ensisijaisesti, kutsun mukaisesti, nuorisovaltuuston puheenjohtajan  

● Verkostoidutaan lähikuntien Nuorisovaltuustojen kanssa somessa, Nuva ry:n tapahtumissa 
ja Etelä-Savon nuorten vaikuttajien tapaamisissa.  

● Mikkelillä on Pohjoismaissa kolme ystävyyskuntaa: Borås Ruotsissa, Molde Norjassa ja Vejle 
Tanskassa. Joka toinen vuosi järjestetään nuorten tapaaminen ja Mikkelin vuoro on järjestää 
vuoden 2021 tapaaminen. Pelkän tapaamisen sijaan on tarkoitus tehdä projekti, jossa 
syvennettäisiin nuorten osallistumista ystävyyskuntatoimintaan ja johon haetaan EU-
rahoitusta (Erasmus). Pohjoismaisten nuorisopäivien suunnitteluun on nimetty nuvasta 
työryhmä, joka osallistuu Erasmus-hankehakuun. Suunnittelutapaaminen järjestetään 
Mikkelissä kesäkuussa 2020. 

● Parempi verkostoituminen tapahtumiin, joissa on muiden kuntien nuorisovaltuutettuja 
paikalla.  
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Tiedotus  
 
Nuorisovaltuuston pöytäkirjat julkaistaan Savon nuorisotiedotuksen portaali Po1nt:ssa, kunnes 
nettisivut taas toimivat. Tilapäisratkaisujen selvittäminen tarvittaessa.  
 
Nuorisovaltuustolla on Facebook-sivu ja Instagram-tili. Tavoitteena on, että tiedottajan lisäksi 
mahdollisimman moni nuorisovaltuutettu pitää nuorisovaltuuston ääntä esillä some-kanavien 
kautta. Lisätään tiedotuskanavien kiinnostavuutta esim. kilpailuilla, joissa voi voittaa vaikkapa 
pääsylippuja Leffayöhön. Tavoitteena seuraajien ja sivun jakajien lisääminen.   
 
Jokaisella nuorisovaltuutetulla on oma vastuukoulunsa. 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. 
 
Nuorisovaltuuston talousarvio 2020 
 
Nuorisovaltuuston kustannuspaikka 3901 sijaitsee elinikäisen oppimisen ja osallisuuden 
tulosalueella. Liikunta- ja nuorisopalveluiden henkilöstö-, tila- ja kalustoresursseja käytetään mm. 
tapahtumiin nuorisovaltuuston toiminnan toteuttamisessa. 
 
TOIMINTAKULUT: 

● Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 15 700€ 

● Palvelujen ostot 6 000 €  
● Aineet, tarvikkeet, tavarat 500€ 

● Muut kulut 2 200€ 

________________________________________________________ 
Yhteensä: 24 400€ 

 
TOIMINTATUOTOT: 

● Lipputulot Leffayöstä 2 200 € 

● Yleisten kulttuuripalveluiden yhteistyö tapahtumien järjestämisessä  
________________________________________________________ 
 
 
Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden nuorisosihteeri, 
yhteisöpedagogi YAMK, Mervi Hotokka.  
 
Tapahtumatoiminnassa ja verkostoitumistyössä tukena ovat nuoriso-ohjaajat Antti Hynninen ja Jari 
Hämäläinen.  
 


