Toimintaraportti 2020
Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry

marraskuu 2020

Mikkelin Kaupungin ja Mikke Ry:n välinen kumppanuussopimus määrittelee Mikke Ry.n
tehtävät seuraavasti:
”Mikke ry.n ensisijainen tehtävä on toiminnallaan edistää kaupunkistrategian toteutumista
yhdessä keskustan yritysten, kiinteistönomistajien ja kaupungin kanssa”
Vielä vuonna 2019 Mikke ry.n ja kaupungin välinen kumppanuussopimus oli arvoltaan 95000€.
Kahden vuoden sopimuskaudelle 2020-2021 sopimus lähes puolitettiin, arvon ollessa nyt
50000€. Tämä asetti haasteita Mikke ry.n toiminnalle, sillä keskustan yritysten taloudellinen
tilanne ei vuonna 2020 ole mahdollistanut jäsenmaksujen kasvua.
Kuitenkin Mikke ry on toteuttanut kumppanuussopimuksen mukaisesti tehtäviänsä. Rajun
kulujen leikkaamisen ja säästökuurin keskellä, olemme mahdollistaneet huomattavasti
enemmän kuin mitä kumppanuussopimuksessa on kirjattu.
Mikke Ry on ottanut vahvan roolin Mikkelin keskustan kehittämisessä ja yritystoiminnan
edellytysten edistäjänä.
Mikke ry on tehnyt tiivistä yhteistyötä Mikkelin Kaupungin Viestintäosaston kanssa, joka on
mahdollistanut mm. I Love Mikkeli -tapahtumia sekä MikseiMikkelin kanssa.
Ohessa listaus vuoden 2020 toimista.
Toiminnanjohtaja aloitti työssään 13.1.2020.
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7.3. Saunamaailma, Mikkelin syntymäpäiväjuhlat
Mikke Ry oli vahvasti mukana kaupungin syntymäpäiväjuhlien järjestämisessä.
Saunamaailma toteutettiin yhteistyössä kaupungin ja MikseiMikkelin viestintäosastojen
kanssa. Tapahtuma onnistui yli odotusten ja oli vuoden ensimmäinen kunnollinen
kaupunkilaisia yhdistävä tempaus
Mikken Aamukahvit
Aamukahvitilaisuuksia on onnistuttu pitämään 4 kertaa helmikuun 2020 jälkeen. Tällä
hetkellä suositus on, ettei joukkotapaamisia pidetä.
Aamukahvitilaisuudet jatkuvat heti kun Essoten ohjeistus muuttuu suotuisammaksi.
Essoten tsemppiterveiset
Mikke Ry organisoi keväällä suuren suosion ja näkyvyyden saaneet Essoten
tsemppiterveiset. Mikke Ry etsi lahjoittavat yritykset ja koordinoi ostokset/lahjoitukset
hankittaviksi paikallisilta yrityksiltä. Mikke ry.n kautta kulki yli 30 tsemppiterveistä
kahden kuukauden aikana.
Channel Mikkeli -livekanava
Aivan Koronan alkuaikoina oli selkeää, että kaupungista puuttui oma live-kanava, jossa
jaettaisiin ajankohtaista tietoa ja haastateltaisiin epidemian ytimessä olevia henkilöitä.
Channel Mikkeli YuoTube-kanavan lähetykset ovat jatkuneet tauotta huhtikuusta 2020
kaikkiaan 35:llä lähetyksellä. Heinäkuuhun saakka lähetyksiä oli 2 per viikko, nyt yksi
maanantaisin. Vieraina ovat olleet muun muassa puolueiden puheenjohtajat,
kaupunginjohtaja, OP:n toimitusjohtaja ja paljon paikallisia yrittäjiä. Alkuun lähetykset
mahdollistivat XAMK, jolta toiminnanjohtaja sai opin itsenäiseen live-lähetysten
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tekemiseen. Haastatteluosuuden tekee paikallinen toimittaja ja yrityskummi Eino
Antero Heikkinen.
I Love Mikkeli -kampanja
I Love Mikkeli -kampanja on kokonaisuudessaan Mikken alkuperäinen idea ja kampanja.
Koronan keskellä oli pakko keksiä kaupunkilaisia yhdistävää ja yhteisöllisyyttä
rakentavia toimia. Mikkeli -hengen nostattaminen oli tärkein osa kriisitoimintaa. Mikke
ry:n luomalla I Love Mikkeli -Facebook sivustolla oli ensimmäisen viikon aikana tuhat
seuraajaa. Logon Mikke Ry:lle suunnittelu Saku Niilo-Rämä ja sen sydän on Mikken
sininen.
I Love Mikkelistä tuli lopulta kaupungin, Kauppakamarin, Mikkelin ja Etelä-Savon
Yrittäjien, Miksei Mikkelin ja Nuorkauppakamarin yhteinen projekti, josta syntyi mm
rakkaudentunnustukset Mikkelille.
Keskustan yrittäjien Korona-avustushakemuksissa auttaminen ja eteenpäin ohjaaminen
#mikkelinmatto
Mikkelin maton maalaaminen oli hauska, kaupunkilaisia yhdistävä tempaus ja sai paljon
näkyvyyttä jopa valtakunnallisessa mediassa. Maton mahdollistivat Mikken kanssa Visit
Mikkeli, Vaiha ja Carlson.
30.-31.5. I Love Mikkeli ja Hattu Ry konsertti Vanhalla Sotkulla
Mikke Ry mahdollisti Hattu Aid konsertin, jossa kerättiin lahjoituksia Mikke Rylle joka
käyttäisi tulot paikallisten kulttuuritoimijoiden esiintymispalkkioihin.
4.7. I Love Mikkeli päivä Bar Dom
Hattu Aid konsertin lahjoitustuotoilla Mikke Ry kustansi kolme paikallista esiintyjää
tilaisuuteen
9.7. I Love Mikkeli pyöräily
Toteutettiin yhteistyössä Nuorkauppakamarin kanssa
10.8. I Love Mikkeli -kävelyt, kesä, -heinä ja elokuussa
Yhteistyössä Mikkelin Matkailun, Mikkeli Oppaiden ja Meijän Mikkelin kanssa 3
opastettua kävelykierrosta
15.8. I Love Mikkeli Kirkkopuiston konsertti
Elokuun ainoaksi suuremmaksi kulttuuritapahtumaksi muodostui Mikke Ry.n järjestämä
ilmainen puistokonsertti Kirkkopuistossa. Huippu tenori Timo Riihonen oli ilmaissut
toiminnanjohtajalle kiinnostuksen esiintyä Mikkelissä, vanhassa kotikaupungissaan, ja
niin alkoi yhteistyö Kaupunginorkesterin, Timo Riihosen ja Mikken välillä. Kuulijoita oli
yli 500 henkeä. Kesällä 2021 laajennamme yhteistyötämme useampaan konserttiin.
Jättikirppis
Mikke Ry on siirtänyt Jättikirppis toiminnan EPF yrittäjille kahden vuoden sopimuksella
2020-2021. Mikke Ry.llä ei ole resursseja järjestää kirppiksiä ja siksi toiminta on annettu
ulkopuoliselle toimijalle. Mikke Ry on toiminnallaan mahdollistanut tapahtuman
jatkuvuuden. Tapahtuman mahdolliset tulot ovat olleet niin pienet, että on
tehokkaampaa antaa toiminta jo torilla toimivalle taholle.
Flash Mob tanssi kävelykadulla
Mikke ry järjesti Flash Mob tanssin yhteistyössä La Carmencita tanssikoulun ja
LumioEventsin kanssa 5.9. Haastevideon YouTubeen kuvasi Hamid Al Sammarrae.
Kyseinen tanssi on kerännyt maailmanlaajuisesti satoja haastevideoita ja nyt meillä on
oma myös Mikkelistä
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Keskustateko 2020
Mikke ry ilmoitti Essoten Perhetalon julkisivun valtakunnalliseen Keskustateko 2020 kilpailuun. Mikken tiedote Essoten ehdokkuudesta sai hyvin medianäkyvyyttä.
Voittajaksi valikoitu Helsingin Senaatintori.
Mixboxien ”lainaaminen”
pop-up-tyylisen yritystoiminnan mahdollistamiseksi.
Kesällä 2020 Mixboxeja oli, Pitkäjärven Rantakioskin, Teatteriravintola Ilon ja
Kenkäveron Cafe Oujeen käytösssä. Kesälle 2021 on jo tullut useampi varaus mutta ensi
vuodesta eteenpäin kunnostetut boxit ovat vain Mikke ry.n jäsenten lainattavissa.
3.–5.9. Sapas-festivaali
Sapas-festivaali sai hyvän vastaanoton ja herkuttelijoita oli ennakko-odotuksia
huomattavasti enemmän. Mm. Frans & Michelle ilmoitti yli 390 myytyä sapas-annosta
Keskustan yritysten näkyvyys ja yleinen positiivisen hengen
kasvattaminen/ylläpitäminen
Yhteistyö Esedu
Lahjakorttien myyminen Mikkomarkkinoilla, Esedun opiskelijat tulevat avustamaan
myös joulutorilla.
Kaakau, Kaakon Kaupunkipyörät ja Riksataksi
Mikke Ry on ollut hankkimassa ja edistämässä kaupunkipyöriä Mikkeliin kesäksi 2021
Koe Kaupunki -kampanja 19 suomalaisen kaupunkikeskustan kanssa. Mikke on ollut
aktiivinen Elävät Kaupunki Keskustat ry.ssä, mikä on keskustan kehittämisyhdistysten
”kattojärjestö”. Aktiivinen toiminta muiden keskustan kehittämisyhdistysten kanssa on
tärkeää uusien toimintamallien löytymisen kannalta.
Rakastu mikkeliläiseen, yhteistyö Miksei Mikkelin kanssa
Mikke Ry on kasvattanut yhteistyötään juuri Miksei Mikkelin kanssa, jonka
toimenkuvaan myös keskustan ja sen toimijoiden elinvoimaisuuden ylläpitäminen
kehitysyhtiönä kuuluu.
Elinvoimaindeksin seuraaminen ja uudet yritykset
Vielä marraskuun alussa elimme tilannetta, että vain kaksi yritystä keskustassa olivat
täysin lopettaneet toimintansa, samalla kaksi uutta yritystä on avautunut. Kahdesta
kauppakeskuksesta on kuitenkin julkistettu kaksi lopettamispäätöstä. Edelleenkin
Mikkelin keskustan elinvoimaindeksi luku on hyvä, mutta alkuvuosi ja kevät tulevat
näyttämään todellisuuden.
28.9. Keskustelutilaisuus
MikseiMikkelin kanssa yhdessä järjestetty keskustelutilaisuus keskustan yrittäjien
tilanteesta avasi ymmärrystä juuri keskustan yritysten ja toimijoiden tilanteesta.
Kysely tunnin maksuttoman pysäköinnin vaikutuksista ja ehdotus tunnin maksuttoman
pysäköinnin jatkamisesta kaupunkiympäristölautakunnalle. Ehdotus tehtiin yhdessä
Mikkelin Yrittäjien kanssa 28.9. tapaamisen pohjalta. Kysely tunnin maksuttoman
pysäköinnin vaikutuksista esitellään päättötyönä XAMKissa joulukuussa 2020.
Mainostaulu Halllituskadulla 16.- 29.11.2020
Kokeiluna Livemuotinäytös Nykynaisen kanssa, mahdollinen jatkumo ja lisäys Channel
Mikkelin toimintaan. Jatkotapahtuma 4.12.
Joulunavaus 29.11.
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Klo 12-14, Ohjelmassa mm. Kaupunginjohtajan puhe, Nuorkauppakamari julistaa
Vuoden Mikkeliläisen, yhteistyössä mukana muun muuassa Mikkelin ja Etelä-Savon
Yrittäjät, Meijän Mikkeli, Partio, nuorten urheiluseurat PERUTTU
Joulutori 7.-22.12.2020
Piparkakkutalonäyttely Stellassa 19.-31.12.

Mikke ry järjesti maanantaina 7.9.2020 tapaamisen alueemme ministerin Jari Lepän
kanssa. Tapaamisen tarkoituksena oli tuoda esille Mikke ry.n ajatuksia Mikkelin keskustan
tulevaisuudesta, ja avata keskustelua Satamalahdesta ja Kenkäveronniemestä. Mikkelin
keskustan kehittyminen vaatii isoja ideoita ja laajentumista sillä kymmeneen vuoteen
keskustassa ei ole tapahtunut uudistusta. Tapaamisessa oli mukana kaupungin tekninen
johtaja Jouni Riihelän, jonka kanssa jaamme yhteisiä visioita Mikkelin keskustan
tulevaisuudesta.
Toivon, että tästä raportista nousee erityisesti esille sana ”yhteistyö”. Mikke Ry on
toiminnallaan edistänyt mikkeliläistä yhteistyötä ja pienen budjetin yhdistyksenä, joka on
ajettu vielä suurelle säästökuurille, sillä ei ole muita edellytyksiä toiminnalleen kuin
edelleen rakentaa yhteistyötä paikallisten toimijoiden välillä. Siinä yhdistys on onnistunut
erinomaisesti.
Peruuntuneet tapahtumat:
juhannuskokko, Ihana Ilta ja Joulunavaus
Juhannuskokko -kohta tulisi tarkistuttaa kumppanuussopimuksesta, sillä juhannuskokon on
satamassa perinteisesti järjestänyt LC Päämaja, eikä lienee tarkoitus, että kokkoja olisi kaksi
kilpailevaa.
Mikke Ry on mielellään mukana, ja yhteistyössä LC Päämajan kanssa markkinoimassa
seuraavan vuoden juhannuskokkoa.
Ihana Ilta -tapahtumaan oli varattuna kulttuuritalo Tempo ja Sami Sykkö juontamaan
tapahtuman. Kivijalkakauppiaat itse peruivat tapahtuman koronan ja vallitsevien
ohjeistusten vuoksi eikä tapahtumalle ollut siten edellytyksiä. Uutta tapahtumaa
suunnitellaan keväälle 2021.
Annan mielelläni lisätietoja,
Kati Häkkinen
Toiminnanjohtaja
Mikke Ry
0417038787
kati.hakkinen@mikkelinkeskus.fi

