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NUORI KULTTUURI ON AIR
Mikkelin nuorisopalvelut on mukana järjestäjänä

Nuori Kulttuurin On Air -tapahtumassa. On Air -

päivänä 7.5.2022 eri puolella maata valloittaa kuusi

livenä tapahtuvaa satelliittitapahtumaa Helsingissä

(pääkaupunkiseutu), Tampereella, Mikkelissä,

Oulussa, Rovaniemellä ja Inarissa.

 

Tapahtumissa juhlitaan kulttuurista nuorisotyötä

nuorten tekemän taiteen siivittämänä. Nimi On Air

yhdistää ihmiset ympäri maan yhteen hetkeen.

Sateliitti viittaa tapaan, jolla nuoret ympäri Suomen

yhdistetään livestreamilla omista tapahtumistaan

yhdeksi juhlivaksi kokonaisuudeksi. Nuori Kulttuuri

On Air on monitaiteinen hybridifestivaali ja sen

videokatselmuksen hakuaika on 1.-18.2.2022. 

 

Mikkelissä tavoitteena on järjestää paikallinen

nuorisofestivaali, jossa on mukana paljon

aktiviteettejä, työpajoja sekä esityksiä. Mikkelin

nuorisovaltuusto on mukana tapahtuman

suunnittelussa ja toteutuksessa. Tapahtumapaikkana

toimii Stellan Tähtitori. Lisäksi aktiviteettejä

järjestetään festivaalipäivänä torilla ja puistossa. 

Mikä On Air? Mikä videokatselmus? 

Lue lisää: nuorikulttuuri.fi/onair

AJANKOHTA I S TA
MIKKELIN NUORISOVALTUUSTO 20 VUOTTA
Mikkelin nuorisovaltuusto täytti 20 vuotta ja

juhlisti sitä Kulttuuritalo Tempossa lauantaina

20.11.2021. Ensin järjestettiin cocktailtilaisuus

Tempon ravintolassa, jossa ohjelmassa oli

muistelmia, musiikkia ja makuelämyksiä. 

Paikalla oli Mikkelin nuorisovaltuuston lisäksi Iin

nuorisovaltuusto sekä kutsuvieraina entisiä

nuorisovaltuuston puheenjohtajia sekä

kaupungin virka-/luottamushenkilöitä. 

Illan aikana kuultiin haastatteluja sekä nähtiin

videotervehdyksiä ympäri maailmaa vanhoilta

puheenjohtajilta. Musiikista vastasi entinen

nuorisovaltuuston jäsen Roope Nykänen. Ilkka

Arvola tarjoili vegaanisia makuupaloja ja

kuusijuomaa illan aikana.

Tilaisuuden jälkeen ovet avautuivat yleisölle

isoon saliin, jossa esiintyi Cledos. Lämppärinä

toimi mikkeliläinen @dj.lmfn. Tapahtumassa oli

paikalla lähes 200 nuorta, jotka tanssivat

energisesti Cledoksen tahtiin. 

Mikkelin nuorisovaltuusto haluaa vielä kiittää

kaikkia mukana olijoita hienosta tapahtumasta!

http://www.nuorikulttuuri.fi/onair


Nuorisotila Starlight:
Maanantai 27.12. Suljettu 

Tiistai 28.12. klo 16-19

Keskiviikko 29.12. klo 15-20

Torstai 30.12. Suljettu

Perjantai 31.12. klo 14-18

Maanantai 3.1. Suljettu

Tiistai 4.1. klo 16-19

Keskiviikko 5.1. klo 15-20

6.-7.1. Suljettu

@nuorisotilastarlight

Haukivuori: 
Maanantaisin: klo 15-20

Tiistaisin: Suljettu

Keskiviikkoisin: Minari klo 13-17

Torstaina: klo 15-20 / Torstai 6.1. Suljettu

Perjantaisin: klo 17-23

Lisää tietoa @nuorisoohjaajamikko

Anttola:
Nuorisotalo on kiinni 23.12.2021-9.1.2022.

Lisää tietoa @ohjusjanne

Ristiina:
Uusi nuorisotila koulukeskuksessa avautuu

alkuvuonna 2022.

Lisää tietoa @ristiinannuorisotila

 

NUORISOTILA STARLIGHT
Nuorisotila Starlight toimii tilapäisesti loppu-

/alkuvuoden aikana osoitteessa Maaherrankatu 10. 

Tila on tuttu, koska Nuorisotila Starlight on

aikoinaan toiminut samoissa tiloissa ennen

muuttoa torin laidalle Ohjaamon yhteyteen. 

Muutto tehtiin nyt remontin takia, jota tehdään

parhaillaan Starlightin vakituisissa tiloissa. 

Remontin kestosta ei ole vielä tarkkaa aikataulua,

joten Starlight toimii väliaikaisesti näissä tiloissa

kunnes remontti on valmis. 

NUORISOTILAT AUKIOLOAJAT JOULULOMALLA
27.12.2021 - 7.1.2022

Rantakylä: 
Avoinna 27.-29.12. klo 16-20. Lisäksi 28.-29.12. 

klo 12-14 frisbeegolfia jalkapallohallissa. 

Torstaina 30.12. varaus frisbeegolf matkalle.

Rantakylä tämän jälkeen suljettu 10.1.2022 asti.

Lisää tietoa @vanhateurastamo

Kattilansilta:
Nuorisotila on kiinni 23.12.2021-10.1.2022.

Lisää tietoa @kattisnuokku



po1nt.fi/mikkeli

NORDIC ICE-BREAKER
Mikkelin nuorisopalveluiden Erasmus+ hanke

Nordic Ice-Breaker on nyt vihdoin saatu kunnolla

käyntiin. Hanke toteutetaan yhdessä Mikkelin

ystävyyskuntien Boråsin, Molden ja Vejlen kanssa

2021-2022 aikana. Hankkeen tavoitteena on

kehittää nuorten osallisuutta sekä parantaa

nuorten ja paikallisten päätöstentekijöiden

vuorovaikutusta.

Paikalliset vastuuhenkilöt ovat jo vuoden 2021

aikana tavanneet muutaman kerran Teams

kokouksissa, joissa on käyty läpi hankkeen

aikatauluja ja toteutusta. 7.12.2021 myös kaksi

nuorta jokaisesta kunnasta osallistui kokoukseen,

jossa suunniteltiin ensi vuoden aktiviteettejä. 

Hankkeen parissa järjestetään ensin

suunnittelutapaaminen 3-4.2.2022, jolloin pieni

ryhmä nuoria ja vastuuhenkilöt suunnittelevat

päätapahtuman sisällön ja aikataulut. 

Päätapahtuma järjestetään 1.-5.8.2022 Mikkelissä.

Silloin jokaiselta paikkakunnalta saapuu 10-13

nuorta sekä kaksi ohjaajaa, eli yhteensä noin 50-

60 henkilöä, jotka osallistuvat ja tuovat nuorten

ääntä kuuluviin Mikkeliin! 

HYVÄÄ JOULUA!
Mikkelin nuorisopalvelut haluaa tässä vielä kiittää

kaikkia nuoria ja samalla yhteistyökumppaneita

vuodesta 2021. Mennyt vuosi on ollut meille todella

monipuolinen ja antoisa. 

Olemme päässeet tekemään ja kehittelemään

uusia toimintoja koulunuorisotyössä sekä ilmasto-

ja kestävyyskasvatuksessa. Lue lisää @ilmastoullan

tuoreimmasta matkasta:

www.oph.fi/fi/uutiset/2021/meren-yli-ja-maata-

pitkin-star-europe-odottaa

Kesällä Wauto toimintajakson aikana meillä on ollut

mahdollista syventyä jalkautuvaan ja liikkuvaan

nuorisotyöhön. Myös nuorten osallisuustyö

kukoistaa tällä hetkellä Mikkelissä aktiivisen

nuorisovaltuuston kautta. Olemme myös aloittaneet

Mikkelissä NUPS -prosessin (nuorisotyön

perussuunnitelma), jonka työ jatkuu aktiivisesti

vuonna 2022 

Lopuksi toivotamme kaikille oikein hyvää joulua ja

onnellista uutta vuotta!  

mikkelin_nuorisopalvelut

https://po1nt.fi/mikkeli/mikkeli/
http://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/meren-yli-ja-maata-pitkin-star-europe-odottaa
https://www.instagram.com/mikkelin_nuorisopalvelut/



