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Työpajojen yhteistyökumppanit olivat Mikkelin

NMKY, Mikkelin rullalautailijat, Etelä-Savon Pride

sekä Mikkelin Seudun Nuorisoseura.

Festarit jatkuivat tämän jälkeen kauppakeskus

Stellan Tähtitorilla klo 17:00. Lavaohjelma alkoi

Palefacen motivaatiopuheella nuorille. Tämän

jälkeen vuorossa oli erilaisia nuorisoesityksiä.

Esitykset oli poimittu Nuori Kulttuuri On Air-

videokatselmuksesta, joka pidettiin 1.-18.2.2022.

Lavalla nähtiin nuorisoryhmiä, jotka tarjosivat

musiikkia, teatteria, tanssia, animaatiota ja

videotaidetta. 

Tämän jälkeen alkoi livelähetys Tampereelta,

jossa saimme isolta screeniltä seurata ohjelmaa

ja erilaisten nuorisoryhmien esityksiä eri puolelta

Suomea klo 19-20:30. 

Illan ja Mikkeli On Air -festivaalin kruunasi yksi

maamme ykkösartisteista, poptähti Costee, joka

esiintyi nuorille klo 21-22 Stellan Tähtitorin

lavalla. Stellassa esityksiä ja keikkaa oli

seuraamassa noin 250 nuorta ja tunnelma oli

ihanan rento ja iloinen. Nuorisofestivaalin kuvia

löydätte tästä tiedotteesta. Kuvaaja: Isa Kiviaho.

AJANKOHTA I S TA
NUORISOFESTIVAALI MIKKELI ON AIR
Mikkelin nuorisopalvelut, Mikkelin

nuorisovaltuusto ja Mikkelin kulttuuripalvelut

järjestivät nuorisofestivaalin Mikkeli On Air

lauantaina 7.5.2022. Tapahtumassa juhlistettiin

kulttuurista nuorisotyötä. Samaan aikaan ja

samana päivänä tapahtumia järjestettiin myös

Tampereella, Oulussa ja Rovaniemellä osana

Nuori Kulttuuri On Air -kokonaisuutta.

Mikkelissä nuorisofestivaali alkoi erilaisilla

aktiviteeteillä ja työpajoilla Kirkkopuistossa,

Maaherrankadulla ja Nuorisotila Starlightissa 

klo 12-16:30. Työpajoissa nuorilla oli mahdollista

kokeilla erilaisia aktiviteettejä ammattilaisten

johdolla. 

Kirkkopuistossa oli ensin vuorossa tai chi -sessio 

ja sen jälkeen Maaherrankadulla järjestettiin

katukoristurnaus ja kadulle oli myös rakennettu

skeittirata ja graffitiseinä. Nuorilla oli 

 mahdollisuus kokeilla jonglöörausta ja käsitöitä.

Kadulla tunnelmaa piti yllä paikallinen Dj. Teio.

Nuorisotila Starlightissa järjestettiin Rap-työpaja

Karri "Paleface" Miettisen johdolla. Tunnelma

kadulla ja festareissa oli todella positiivinen ja

työpajoissa vieraili yhteensä noin 250-300 nuorta. 



SUOMEN SUURIN KOULULOUNAS
Mikkelin nuorisopalvelut ja Mikkelin

nuorisovaltuusto olivat mukana Suomen suurin

koululounas -tapahtumassa keskiviikkona 25.5.

Mikkelin torilla. Tapahtumasta vastasi Kulttuurin

unelmavuosi 2022 -hanke ja D.O. Saimaa -hanke.  

Noin 600 peruskoulunsa päättävää oppilasta

opettajineen saapuivat ruokailemaan torille

pitkien pöytien ääreen ja syömään paikallisista

tuotteista tehtyä laadukasta lähiruokaa.  

Tavoitteena oli tuoda koululaisille esiin paikallista

ruokailukulttuuria ja yhdessä kiireettömästi

syömisen tärkeyttä sekä myös samalla juhlistaa

peruskoulutaipaleen päättymistä. 

Ruokailun lisäksi ”jälkiruokana” oppilaille esiintyi

Emma-palkittu artisti F, jonka Mikkelin

nuorisovaltuusto oli järjestänyt paikalle yhdessä

Mikkelin nuorisopalveluiden kanssa. 

LASTEN PARLAMENTTI 
Mikkelin nuorisopalvelut järjesti Lasten

Parlamentti -tapahtuman keskiviikkona 11.5. klo 

12-15 Vanhalla Sotkulla. Tapahtumaan osallistui

yhteensä 34 lasta Mikkelin alueen alakouluista.

Tapahtumassa oli myös mukana Mikkelin

nuorisovaltuusto, jonka jäsenet toimivat työpajojen

ohjaajina.

Lasten Parlamentti kokoontumiset olivat tauolla

muutaman vuoden ajan korona tilanteen takia.

Nyt tapahtumaa lähdettiin järjestämään uudella

toiminnallisella otteella. Alakouluikäisille

järjestettävä Lasten Parlamentti luo perinteiseen

tapaan lapsille mahdollisuuden vaikuttaa

paikallisiin asioihin. 

Lasten Parlamentissa keskityttiin tällä kertaa

lasten unelmiin ja työskenneltiin työpajoissa, joissa

pohdittiin millaisena lapset näkevät Mikkelin

tulevaisuuden. Työpajoissa mietittiin millaisia

tapahtumia olisi kiva saada Mikkeliin, millainen

olisi lasten mielestä unelmien koulu, ja minkä

näköinen kaupunki Mikkeli on vuonna 2032. 

Unelmien Mikkeli -teemaan pohjautuva Lasten

Parlamentti oli onnistunut tapahtuma ja

osallistujat toivat rohkeasti esille omia ajatuksiaan

ja mielipiteitään. 



NORDIC ICE-BREAKER 
Elokuun alussa Mikkelissä tapahtuu kun Erasmus+

-hanke Nordic Ice-Breaker järjestetään Mikkelissä

1.-5.8.2022. Silloin kaupunkiin kokoontuu yhteensä

noin 40 nuorta ja 8 ohjaajaa Pohjoismaista

työskentelemään nuorten osallisuuden parissa.

Hankkeessa mukana ovat Mikkelin kaupungin

ystävyyskaupungit Borås, Molde ja Vejle. 

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten

osallisuutta ja saada nuorten ääni kuuluviin

entistä vahvemmin kunnallisessa päätöksenteossa,

sekä vahvistaa nuorten sekä päättäjien välistä

dialogia. Viikon aikana työskennellään erilaisissa

työpajoissa, järjestetään tapaamisia, tapahtumia,

puheenvuoroja, esityksiä ja keskusteluja päättäjien

kanssa. 

Viikon aikana tehdään myös vierailuja erilaisissa

kohteissa, jotka teemallisesti ovat nuorille tärkeitä,

sekä tutustutaan eri maiden perinteisiin. 

Nuoret ovat itse olleet mukana suunnittelemassa

viikon ohjelmaa helmikuussa, kun hankkeen

suunnittelutapaaminen järjestettiin. Silloin kaksi

osallistujaa jokaisesta maasta osallistui etänä

järjestettyyn tapaamiseen, jossa rakennettiin

runko elokuun ohjelmalle ja sisällölle.

Mikkelistä tapahtumaan osallistuu nuoria Mikkelin

nuorisovaltuustosta. Järjestäjänä meillä on myös

mahdollisuus tarjota osallistumismahdollisuus

neljälle muulle nuorelle (14-18-vuotiaat), jotka

haluaisivat olla mukana hankkeessa ja

työskentelemässä nuorten osallisuuden parissa.

Hankkeen työkieli on englanti.

Mikäli juuri sinä haluaisit osallistua Erasmus+ Nordic

Ice-Breaker -hankkeeseen ota yhteyttä: 

Mikkelin nuorisopalvelut

Jani Lastuniemi

jani.lastuniemi@sivistys.mikkeli.fi

044 794 2438



po1nt.fi/mikkeli

MINÄKUVA -TAIDEPAJA
Kesäkuussa järjestetään neljä ilmaista Minäkuva-

taidepajaa 15-29-vuotiaille nuorille. Työpajat vetää

Anna-Katri Hänninen. 

Lisätietoa taidepajoista:

https://www.minakuva.com/

Ajankohdat:

2.6. klo 16-18 Nuorisotila Starlight, Hallituskatu 3

9.6. klo 12-14 Tykkipuisto

13.6. klo 12-14 Etätyöpaja

17.6. klo 12-14 ja klo 14-16 Naisvuori

WalkIn-työpaja (ei ennakkoilmoittautumista)

Ilmoittautuminen sähköpostitse:

henna.rama@sivistys.mikkeli.fi 

"Minäkuva® -taidepajoissa kaikki osaa maalata"

Tervetuloa mukaan!

nuortenmikkeli

KESÄNUORISOTALO
Mikkelin Kesänuorisotalo on avoinna Rantakylän

yhtenäiskoulun pihalla 7.-30.6.2022 maanantaista

perjantaihin klo 16-21. Kesänuorisotalossa on

luvassa mm. musiikkia, korista, futista, fribaa,

hengailua, grillausta, kahvia ja hyvää seuraa!

Sateella toimintaa järjestetään Rantakylän

nuorisotalolla. 

https://po1nt.fi/mikkeli/mikkeli/
https://www.minakuva.com/
https://www.instagram.com/nuortenmikkeli/





