
1/3 

Etelä-Savon maakuntaliitto  |  Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli  |  Puhelinnumerot esavo.fi/yhteystiedot 
Sähköposti kirjaamo@esavo.fi (virallinen posti) tai etunimi.sukunimi@esavo.fi (å=a, ä=a, ö=o) 

 

 

Pöytäkirja   

13.8.2020 

 

 

Esa-Manu - Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto kokous  

 

Aika  25.8.2020 klo.17.00–19.00 

Paikka  Etäkokous  

Osallistujat □ Edvin Ehrnrooth, Mikkeli, puheenjohtaja 
□ Emma Mäenpää, Mikkeli, varapuheenjohtaja 
□ Anna Innanen, Rantasalmen KASVO, sihteeri  
□ Sami Luntta, Hirvensalmen nuorisoneuvosto  
□ Onni Puhto, Mikkelin nuorisovaltuusto /  
□ Eero Asikainen, Juvan RATAS nuorisovaltuusto  
□ Anni Mannelin, Pieksämäen PISTO nuorisovaltuusto  
□ Selma Savolainen, Kangasniemen nuorisovaltuusto 
□ Iisa Heimonen, Mikkeli 
□ Essi Pajunen, Savonlinna 
□ Tarmo Riittinen, Pertunmaa 
 
 
Vierailijat:  
Pentti Mäkinen, maakuntajohtaja, Etelä-Savon maakuntaliitto  
Sami Sipilä, Essote, sote-maakuntauudistus 
 

 

1 Kokouksen avaus 

Kokous avataan 17:05. 

Paikalla: Edvin (pj), Emma, Anna (sihteeri), Sami, Onni, Anni, Selma, Eveliina, Iisa, 
Tarmo, Essi (myöhemmin). 

Lisäksi Terhi, Emmi ja kesätyöläinen Krista. 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Päätös: Ollaan päätösvaltaisia.  
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3  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Päätös: Tämän kertaiset tarkastajat ja ääntenlaskijat Onni Puhto ja Anni Mannelin 

 

4 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Päätös: Hyväksytään, muutoksella, että ensin puhuu Sami Sipilä ja sitten Pentti 
Mäkinen.  

5 Kuulumiskierros 

Tiedoksi:  

Käydään läpi esa-manulaisten kesäkuulumiset ja muuttuneet elämäntilanteet. 

Anna liittyy kokoukseen. 

6 Etelä-Savon maakunnan tilannekatsaus klo.17.15 

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoo Etelä-Savon maakunnan ajankohtaisista 
asioista.  

Tiedoksi: Saadaan tietoa tulevasta sote-uudistuksista ja sen vaikutuksista Etelä-
Savoon ja sen kuntiin.  

Emma poistuu kokouksesta. 

7 Sote-maakunta uudistuksen tilanne katsaus klo.17.30   

Essoten muutosjohtaja Sami Sipilä tulee kertomaan soteuudistuksen tilanteesta Etelä-
Savossa. 

Tiedoksi: Sami Sipilä esittelee ja selittää Etelä-Savon maakunta hanketta. Koko 
hankkeen takana oleva tiimi toivoo nuoria kommentoimaan ja osallistumaan. Sami 
esitteli nettisivut (etela-savo.fi) ja valmistellut diat, joista sitten käytiin keskustelua. 
Puhutaan esim. digitaalisten palveluiden lisääntymisestä, joka voisi mahdollistaa 
asioita, kuten lääkärin tapaamisen sopimiset WhatsAppin kautta.  

 

8 Jäsenen nimeäminen sote-maakuntauudistuksen viestintäryhmään (Liite 1 
Nimeämispyyntö)  

Päätös: Tiedustellaan mahdollisuutta saada ryhmään vaihtuva jäsen, jotta moni voisi 
käydä testailemassa, eikä kenenkään tietyn tarvitsisi sitoutua.  

9 Korona ajan poikkeusjärjestelyt ja nuorten osallisuus korona-aikana 

Keskustellaan korona-ajan vaikutuksista arkeen ja jaksamiseen. Kootaan näkemyksiä 
liittyen nuorten tuen tarpeisiin ja korona-ajan aiheuttamiin muutoksiin arjessa. 
Keskustellaan olisiko tähän otettavat kantaa tai viestittävä asioista laajemmin nuorille.  

Päätös: Emmi pitää kyselyn, joka auttaa selvittämään omia ajatuksia korona-ajasta ja 
nykyhetkestä, joita sitten jaetaan ja niistä keskustellaan. Kerättiin ideoita myös 
käytännön toimintaan. Pöytäkirjan liitteinä barometrin tulokset sekä ideat.  
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Essi liittyi kokoukseen.  

Eveliina poistui kokouksesta. 

 

10 Esa-Manun 2021 kauden hakukierroksen markkinointi  

Miten Esa-Manu haluaa hakukierrosta markkinoitavan. Mitä väyliä pitkin ja kenelle? 
Kuka vastaa markkinoinnista?  

Päätös: Pidetään sama kuin nyt, eli joka kunnan nuorisovaltuustosta yksi nimetty 
ehdokas ja sitten vapaita paikkoja markkinoidaan mahdollisimman paljon, jotta 
saadaan paljon hakevia. Hankkeelta tulee viestintäpohja, jota me esa-manulaiset 
voimme täyttää ja myös toivotaan myös paljon markkinointia omissa someissa.  

 

11 Tulevat tapahtumat ja tilaisuudet sekä muut mahdollisuudet 

Mad Week 2020 17.-20.9.2020 

Aamunavaukset oppilaitoksissa – ajankohta ja vastuuhenkilöt 

Avoin teematapaaminen Joroisissa 

Pikku Piip – ei järjestetä vuonna 2020?  

Mikä vituttaa? -ilta Ohjaamo olkkarilla 26.8.2020 klo.16–18.00 

Perheiden tiedepäivä kiertue 5.11. Savonlinna, 6.11. Pieksämäki ja 7.11. Mikkeli 
/Edvin ja Emma 

Tiedoksi: Perustetaan viestintätiimi ottamaan koppia aamunavauksista sekä uusien 
esa-manujen rekrytoimisesta. Tiimin kokoamisesta lisää WhatsApp-ryhmässä 
myöhemin. 

Perheiden tiedepäivä kiertueesta lisää ensi kokouksessa. 

Mad Week-tapahtuman ilmoittautuminen loppu viikosta, hulluja kaivataan siis pian.  

12 Muut esille nousevat asiat 

 

Kokous päätetään klo 19:03. 

Syksyn päättäjäiset suunniteltava myöhemmin, toivotaan ja odotetaan livekokouksia.  

 

 

 
 

Liitteet  Liite 1 Viestintäryhmän nimeämispyyntö 
 
Jakelu  Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto, kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen 


