
                                      
   
  

 

Mikkelin Nuorisovaltuusto – Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Mikkelin nuorisovaltuustoon kuuluu 21 jäsentä ja yksi varajäsen valintahetkellä ikäjakaumalla 13-17 vuotta. 
Nykyinen valtuusto on valittu vaaleilla joulukuussa 2020 ja istuntokausi kestää 2021 – 2022.  
 
Nuorisovaltuuston kokoontumiset 
 

● Nuorisovaltuuston kokous 1 krt / kk, heinäkuussa ei kokousta 
● Työvaliokunta kokoontuu noin viikkoa ennen valtuustoa 
● Perustamme erilaisia työryhmiä 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 ja nuorisovaltuuston edustaja kaupunginvaltuuston kokouksissa: Noora Rauhala  
● 1. varapuheenjohtaja: Vilma Paasonen 
● 2. varapuheenjohtaja: Niilo Kosonen 
● Tiedottaja: Miia-Marie Siekkinen, varalla: Vilma Paasonen  
● Työvaliokunta em. lisäksi: Eeti Iivanainen, Aino Kortelainen 
● Kasvatus- ja opetuslautakunta: Anni Lahtinen, varalla: Miia-Marie Siekkinen 
● Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: Viljam Tiainen, varalla: Jade Venäläinen 
● Kaupunkiympäristölautakunta: Aino Kortelainen, varalla: Celina Taipalinen 
● Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto: Emmi Mattsson, varalla: Onni Pänkäläinen 
● Ehkäisevän päihdetyön kysyntäryhmä: Celina Taipalinen, varalla: Miska Heiskanen 
● Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellinen työryhmä: Jade Venäläinen, varalla: Petja Väisänen 
● Mikkelin lukion neuvottelukunta: Laura Marttinen, varalla: Onni Puhto 
● Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto: Niilo Kosonen, varalla: Miia-Marie Siekkinen 
● ELO-johtoryhmä: Anni Lahtinen, varalla: Onni Pänkäläinen 
● Opiskelijayhdistys Esedu ry: Miska Heiskanen, varalla: Celina Taipalinen 
● Nuorisovaltuutetuilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien koulujen neuvottelukuntien kokouksissa 

 
Tapahtumat 
 

● 9-gaala toukokuussa – Tai muu korvaava tapahtuma 
● Hulivilikarnevaali kesäkuussa  
● Nuorisovaltuuston oma tutustumisviikonloppu 
● Leffayö syyslomaviikolla 
● Nuva 20v juhla 
● Osallistutaan yhteistyökumppanien kanssa tapahtumien järjestämiseen (liikunta, kulttuuri) 

 
Vuoden 2021 painotuksia  
 

● Osallistuva budjetointi. Suunnittelu keväällä 2021. Uuden hakulomakkeen tekeminen.  
Markkinointi kouluissa syksyllä 2021 sekä ideoiden kerääminen ja toteutus. 

● Nuorten unelmakaupunki – Nuorisovaltuuston markkinointivideo 
● Nuorisovaltuuston näkyvyys kuntavaaleissa 2021 
● Osallistuminen kansalliseen Aurora AI tekoälyhankkeeseen 
● Nuva 20v juhlavuosi 
● Seudulliseen ilmasto-ohjelmatyön osallistuminen yhteistyössä kaupungin yhteisöpedagogin kanssa 
● Nuorisovaltuuston omat asusteet  



                                      
   
  

 

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

● Lausunnot kaupunginvaltuustolle talousarviokeskusteluun syksyllä 2021 

Verkostoituminen 

● Pikku PIIP on joka vuosi järjestettävä koulutustapahtuma Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-
Karjalan alueilla toimiville nuorten vaikuttajaryhmille, johon myös Mikkelin nuorisovaltuusto 
osallistuu, mikäli tapahtuma toteutuu 

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

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

● Nordic Ice-Breaker -hanke. 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 toteuttaa 
Erasmus+ hanke, jossa syvennettäisiin nuorten osallistumista ystävyyskuntatoimintaan. Korona 
tilanteen takia hanketta on siirretty jo vuodella eteenpäin. Tavoitteena olisi nyt, että 
suunnittelutapaaminen järjestetään Mikkelissä kesäkuussa 2021 ja itse tapaaminen 2022 

 
Tiedotus  
 
Nuorisovaltuuston pöytäkirjat julkaistaan Mikkelin kaupungin kotisivuilla sekä Savon nuorisotiedotuksen 
portaali Po1nt:ssa. Po1nt toimii muutenkin Mikkelin nuorisovaltuuston kotisivuna.  
 
Nuorisovaltuustolla on Facebook-sivu, Instagram ja Twitter-tili. Tavoitteena on, että tiedottajan lisäksi 
mahdollisimman moni nuorisovaltuutettu pitää nuorisovaltuuston ääntä esillä some-kanavien kautta.  
 
Jokaisella nuorisovaltuutetulla on omat kummikoulunsa. 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 2021 
 
Nuorisovaltuuston kustannuspaikka on 4531. Nuorisopalveluiden henkilöstö-, tila- ja kalustoresursseja 
käytetään mm. tapahtumiin nuorisovaltuuston toiminnan toteuttamisessa. 
 
TOIMINTAKULUT: 

● Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 15 700€ 
● Palvelujen ostot 5 600 €  
● Aineet, tarvikkeet, tavarat 500€ 
● Muut kulut 2 400€ 

 
Yhteensä: 24 200€ 
 
TOIMINTATUOTOT: 

● Lipputulot Leffayöstä 2 000 € 
● Yleisten kulttuuripalveluiden yhteistyö tapahtumien järjestämisessä  

 
Yhteensä: 2 000€ 



                                      
   
  

 

 
Nuorisovaltuuston yhteyshenkilöt 
 
Nuorisovaltuuston toimintaa ohjaa kaupungin nuorisopalveluiden vs. nuorisosihteeri, Jani Lastuniemi ja 
apulaisohjaajana toimii nuoriso-ohjaaja Henna Rämä. 
 
Jani Lastuniemi 
jani.lastuniemi@sivistys.mikkeli.fi 
044 794 2438 
 
Henna Rämä 
henna.rama@sivistys.mikkeli.fi 
040 129 5132.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


