
ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO   MUISTIO 3/2020 

ETELÄ-SAVON MAAKUNNALLINEN NUORISOVALTUUSTO  

 

AIKA  Perjantai 15.5.2020 klo.17.00-19.00 

PAIKKA Teams -etäkokous 

LÄSNÄ 

□ Edvin Ehrnrooth, Mikkeli, puheenjohtaja 

□ Emma Mäenpää, Mikkeli, varapuheenjohtaja 

□ Anna Innanen, Rantasalmen KASVO, sihteeri /vj. Tiina Peltonen 

□ Konsta Hannelin, Jornuva Joroinen, varasihteeri /vj. Fanny Paasikivi 

□ Danica Väisänen, Mäntyharjun nuorisovaltuusto, tiedottaja/vj. Pyry Männistö  

□ Sami Luntta, Hirvensalmen nuorisoneuvosto, taloudenhoitaja/vj. Viivi Mikkola 

□ Onni Puhto, Mikkelin nuorisovaltuusto / vj. Katri Markevitsch  

□ Eerika Kasanen, Puumalan nuorisovaltuusto/ vj. Mimmi Ahonen 

□ Eero Asikainen, Juvan RATAS nuorisovaltuusto/ vj. Fanny Pasonen 

□ Anni Mannelin, Pieksämäen PISTO nuorisovaltuusto/ vj. Veera Toivonen 

□ Selma Savolainen, Kangasniemen nuorisovaltuusto 

□ Vili Hämäläinen, Savonlinnan nuorisovaltuusto/ vj. Maisa Kulmala 

□ Eveliina Hänninen, Pertunmaan nuorisovaltuusto 

□ Mariza Blomerus Sulkavan nuorisovaltuusto  

□ Iisa Heimonen, Mikkeli 

□ Essi Pajunen, Savonlinna 

□ Saara Kosunen, Mikkeli 

□ Ruusa Laukkanen, Mikkeli 

□ Tarmo Riittinen, Pertunmaa 

□ Lotta Tuominen, Mikkeli 

□ Vili Huupponen, Rantasalmi 

 

 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Etäkokous avataan klo 17.11. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 

 

Päätös: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Päätös: Selma ja Lotta ilmoittautuvat vapaaehtoisiksi pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 



 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Päätös: Ei vastaväitteitä. Työjärjestys hyväksytään. 

 

5. Maakuntastrategian päivitystyön tilannekatsaus & kyselyn purku 

 

Maakuntastrategiaa päivitetään parasta aikaa. Elo-syyskuun vaihteessa strategian luonnos 

lähetetään kommenttikierrokselle. Kyselyn tulokset otetaan huomioon parhaillaan tehtävässä 

päivitystyössä.  

 

Riikka Tanskanen Etelä-Savon maakuntaliitolta esittelee kyselyn tuloksia lyhyesti.  

 

Kommentteja siitä, mitä kautta ja minne strategialuonnos kannattaisi lähettää, jotta siihen saadaan 

nuorten kommentteja.  

 

Tiedoksi/Päätös: Kävimme läpi 12.3.–17.4. toteutetun, eteläsavolaisille nuorille suunnatun kyselyn 

tuloksia. Riikka Tanskanen kysyi esamanulaisilta neuvoa, miten nuorten näkemyksiä saataisiin 

maakuntastrategiasta. Ehdotettiin ottamaan yhteyttä monenlaisiin paikkoihin, jotta saataisiin 

mielipidettä mahdollisimman monelta kannalta. Ehdotuksiksi nousi nuorisojärjestöt, 

harrastusryhmät, koulut ja nuvat. Tanskanen kysyi myös, mistä voisi johtua nuorten huono arvio 

Etelä-Savon työmahdollisuuksille. Tuumittiin, että ehkä nuoret eivät vain ole kovin tietoisia 

työmarkkinoista tällä alueella, mutta asiaa voisi jotenkin koittaa nostaa paremmin esille. Myös 

nuorten epävarmuus vastata kysymykseen, että näkisikö itsensä tulevaisuudessa asuvansa Etelä-

Savossa oli herättänyt ihmetystä maakuntaliitossa. Aiheesta keskusteltuamme tulimme tulokseen, 

ettei vastaus suoraan kerro, etteivätkö nuoret tulisi viettämään tällä alueella myös myöhemmin 

elämäänsä, vaan enempää tulevaisuudesta tietämättä, ei vielä uskalleta lupailla.  

 

6. Tapahtumat ja tilaisuudet 

 

Kuulumiset tapahtumista ja tilaisuuksista.  

Tiedoksi:  

Esa-manulaiset on kutsuttu Etelä-Savon maakuntastrategian 2030 päivittämiswebinaariin. Paikkoja 

webinaarissa on kuitenkin rajattu määrä, joten sovimme, että pj ja varapj voisivat mennä linjoille 

kuuntelemaan ja antamaan näkemyksiään.  

Esa-Manu on kutsuttu mukaan osallistumaan ja tekemään yhteistyötä Mad Weekendeille 17.–20.9. 

Kiinnostus heräsi, mutta vielä ei ole tarkempia suunnitelmia. Ehkä myöhemmin tavataan 

tapahtumasta enemmän kertova henkilö ja ideoidaan sitten. 

Nuorille suunnatun eroteemaisen kyselyn perusteella haluttaisiin nyt toteuttaa kuvakollaasi, johon 

myös on pyydetty mukaan Esa-Manua. Ei suurta innostusta, Terhi vinkkaa asiaa eteenpäin. 

Esa-manulaisten omassa etähengailussa aika vähän porukkaa, mutta oli ollut hauskaa ja mietitään 

jos toteutettaisiin uudelleen.  



ES-Nuokku pidettiin vaikuttajateemaisena 6.5, ei ollut hirveästi osallistujia.  

Juttelimme myös eri nuovien kokoustamisista nyt viime kuukausien rajoitusten vallitessa.  

Mikkelissä edelleen pidetty säännöllisiä etäkokouksia, mutta monissa kunnissa kokoukset ovat 

jääneet tauolle. Edvin muistuttaa, että kokoustamisten ylläpitäminen olisi kuitenkin järkevää, sillä 

poikkeustilanteen mentyä ohi ja elämän palattua normaaliin on tärkeää, että vaikuttamisen pariin 

päästään ripeästi.  

 

7. Kuulumiset hankkeiden ohjausryhmistä ja muita verkostoista 

Tiedoksi: Ei uutisia Viola ry:n erohankkeesta, varsinainen edustaja Emma eikä myöskään 
 varaedustaja Edvin olleet paikalla kokouksesta, kuulumiset sieltä myöhemmin.  

 

8. Ilmastotiimin kuulumiset ja 4-5 – jäsenen nimeäminen nuorten edustajiksi Etelä-Savon 

ilmastotyöryhmään  

 

Lotta, Ruusa, Saara ja Iisa kertovat kuulumiset.  

Tilaisuudet 

Toiminta 

Rahoituksen haku 

 

Päätös:  

Ilmasto-Esa-ryhmä on ollut aktiivinen, perustanut Instagram-tilin (@ilmasto.esa), osallistunut 
puhein eri tapahtumiin ja konkreettisena tekona ilmastonmuutosta vastaan istuttanut puun. 
Mahdollisesti kesälle tai syksylle suunnitelmissa olisi roadtrip Etelä-Savon kuntiin, jonka 
tarkoituksena olisi tutustua eri kuntien ja nuorten ilmastoasioihin. Tätä roadtrippiä varten on 
haettu apurahaa. 

Ilmastotyöryhmään nimetään ilmasto-esat Lotta, Ruusa, Saara ja Iisa. Viimeinen paikka jätetään 
Esa-Manun ulkopuoliselle ilmastotiimiläiselle. 

Ilmasto-Esa ottaa aina uusia osallistujia matalalla kynnyksellä.  

9. Toimintasuunnitelma 2020 syksyn muokkaus koronan aiheuttamien muutosten takia (Liite 1)  

 

Kaikki tapahtumat keväältä ja kesältä perutaan. 

Myös syyskuulle suunniteltu Esa-Manu tour täytyy koronan vuoksi siirtää myöhemmälle 

ajankohdalle. Siitä lisää myöhemmin.  

 

Suunniteltiin syksylle jonkinlaista Esa-Manun toteuttamaa aamunavausta kouluille tourin sijasta.  

Syksyllä Esa-Manu voisi myös osallistua E=mc2 -2.asteen oppilaitoskiertueen Seppo-peliin.  

 

Loka-marraskuussa tehtävä paljon markkinointia joulukuun uuden Esa-Manun hakua varten. 

  

Vaikutusoppaan nuorisovaltuusto-osuus täytyy myös tehdä syksyn aikana, mahdollisesti aloitettava 

jo loppu kesästä.  

 

10. Avoin teematapaaminen Joroisissa 



Teematapaaminen oli tarkoitus pitää keväällä, joudutaan perumaan ilmeisistä syistä. Tarkastellaan 

tilannetta, jos pystyttäisiin järjestämään syys-lokakuussa enne Joroisten lähtöä Etelä-Savosta. On 

myös mahdollista, ettei tapaamista nyt saada järjestettyä.  

 

11. Ehdotuksen tekeminen järjestöneuvottelukunnan jäseneksi 

Järjestöneuvottelukunta YhES – Yhdistykset Etelä-Savossa on pyytänyt Esa-Manua esittämään 

nuorisoalan järjestöjä edustavaa varajäsentä. Maakunnallisen YhES järjestöneuvottelukunnan 

jäsenet tuovat esiin maakunnan kaikkien oman alan järjestöjen ääntä. Lisää tietoa 

järjestöneuvottelukunnasta https://www.esavo.fi/YhES. 

Sami Luntta on ilmoittautunut kiinnostuneeksi varajäsenyydestä.  

Päätös: Päätetään ehdottaa Sami Lunttaa edustamaan nuorisopuolta.   

 

12. Pikku Piip – uusi ajankohta 

 

Tiedoksi: Pikku Piipin ajankohta siirtyy syyskuulle. 

 

13. Syksyn kokousaikataulun päättäminen 

 

Seuraava kokous pidetäään ti 25.8. klo 17. 

Seuraava 9.10. klo 17. 

Tämän Esa-Manun viimeinen kokous pidetään 11.12. klo 17, jolloin myös pikkujouluja ja 

ensimmäisen Esa-Manun lopettajaisia. 

 

14. Muut esille nousevat asiat 

- 

15. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään klo 18.53. 

https://www.esavo.fi/YhES

