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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   

18.5.2021 

 

 

Esa-Manu - Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto kokous  

 

Aika  18.5.2021 klo.17.00–19.00 

Paikka  Etäkokous  

Osallistujat x Iida Hämäläinen, puheenjohtaja Savonlinna  
x Katri Markevitsch, varapuheenjohtaja, Mikkeli 
x Eveliina Hänninen, Mikkeli 
□ Iida Hynninen, sihteeri, Rantasalmen KASVO/ □ vj. Emilia Lukin 
x Jere Luntta, Hirvensalmi 
□ Leo Huttunen, Savonlinna 
x Maria Tuuliainen, Juva RATAS nuorisovaltuusto 
□ Onni Pänkäläinen, Mikkeli 
x Rojda Göy, Kangasniemen nuorisovaltuusto/□ vj. Anniina Mikkonen 
□ Saara Laukkanen, Savonlinnan nuorisovaltuusto  
x Tarmo Ukonkutsuma, Pertunmaa 
x Veera Toivonen, Pieksämäen PISTO/ □ vj. Sofia Tikkanen 
□ Vili Huupponen, Rantasalmi 
□ Wiljami Pekonen, Mikkeli  
x Wilma Mikkonen, Mäntyharjun nuorisovaltuusto / □ vj. Pyry Männistö  
x Niilo Kosonen, Mikkelin nuorisovaltuusto/ □ vj. Miia-Marie Siekkinen  
x Ida Tissari, Enonkosken nuorisovaltuuston  
□ Henri Ahonen, Sulkavan nuorisovaltuusto/□ Jesse Rautsiala 
□ Vilma Hurskainen, Puumalan nuorisovaltuusto/□ Aino Asikainen 
x Vilma Ahtiainen, Pertunmaan nuorisovaltuusto  
□ Sami Luntta, Hirvensalmen nuorisovaltuusto  
□ Saara Kosunen, Mikkeli, yhteinen varajäsen vapaapaikkalaisille 
 
x Janne Nulpponen, hallintojohtaja 
x Terhi Venäläinen, osallisuuskoordinaattori 
x Emmi Fjällström, osallisuuskoordinaattori 
□ Eveliina Pekkanen, kehittämispäällikkö 
 
Vierailijat 
x Taru Tähti, x Tiina Karhuvirta 
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1 Kokouksen avaus 

17.02  

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Päätös: Kokous on päätösvaltainen.  

 

3  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Päätös: Sihteeriksi valittiin Terhi Venäläinen, pöytäkirjan tarkastajiksi Katri 
Markevitsch ja Vilma Ahtiainen 

 

4 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Päätös: Hyväksytään  

 

5 Maakuntahallituksen kuulumiset ja ajankohtaiset 

Jarkko Wuorinen lähettää terveisiä. Janne Nulpponen tuuraa Jarkon ollessa poissa. 
Hallituksessa valittu Merja Olenius kehittämisjohtajan tehtävään. Käydään läpi 
maakuntaliiton ja maakuntahallituksen ajankohtaiset asiat.   

➢ Hallituksessa muutamia rahoituspäätöksiä hankkeisiin.  

➢ Syksyn kokousaikataulu hallituksen ja valtuuston osalta päätettiin.  

➢ Maakuntavaltuuston poliittinen jakauma ja kuntakohtainen jakauma – 
kuntavaalit vaikuttavat. Uusi maakuntavaltuusto aloittaa lokakuussa 2021. 
Nykyinen maakuntahallitus jatkaa elo-syys-lokakuun ajan.  

➢ Maakuntavaltuusto kesäkuun 15.päivä. Esa-Manun edustaja voisi 
mahdollisesti olla jo tässä kokouksessa mukana.  

➢ Maakuntaliitossa ja hallituksen pöydällä ollut rahoitusasioita – tulevan EU-
ohjelmakauden lainsäädäntöön ja rahoitukseen liittyviä päätöksiä. Uusi 
rahoituskausi käynnistyy syksyllä.  

 

 

6 AKKU-hanke 

Taru Tähti AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -
hankkeesta kertoo Kulttuurin tulevaisuuspajan tuloksista. 
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Taru kysyy esamanulaista kirjoittajaa kulttuuriblogiin aiheesta Etelä-Savon kulttuurin 
tulevaisuus. Veera Toivonen on innokas kirjoittamaan kulttuurin tulevaisuudesta 
blogiin.  

Tiedoksi: Liitteenä Tarun esitys ja yhteisen työskentelyn tulokset.  

 

7 Opinkirjon yhteistyöehdotus 

Opinkirjosta Tiina Karhuvirta tulee kertomaan yhteistyöehdotuksesta syksyllä. Etelä-
Savossa tarkoitus järjestää liittyen demokratiakasvatukseen, kansanedustajien 
tapaamiseen ym. 

Lisätietoa Opinkirjosta: www.opinkirjo.fi, Nuorten parlamentti: 
https://www.eduskunta.fi/FI/NuortenEduskunta/NuortenParlamentti/Sivut/default.aspx 

 Alustava päivämäärä tapahtumalle olisi 18.10. n. 3 h keskellä päivää.  

Yhteistyö voisi sisältää esim.  
- teeman työstäminen 
- fasilitaattorina toimiminen 
- innostajana ryhmäkeskusteluihin 
- tilaisuuden suunnittelun ja toteuttamisen sparrausryhmänä toimiminen 
- viestintäapua 
- sometukea 

 
Päätös: Liitteenä Tiinan esitys Alueellisesta oppilastilaisuudesta Esa-Manulaiset 
miettivät eri kanavissa tätä ja mietinnät toimitetaan Tiinalle. Alustavasti sovittiin, että 
Tiina tulee elokuun kokoukseen ja siellä työstetään eteenpäin. Myös viestintäapuja 
luvattiin alustavasti.  

Rojda poistui kokouksesta.  

 

8 Kuulumiskierros 

Käydään läpi kuulumiset. Mitä kuuluu kuntien nuorisovaltuustoille?  

Tiedoksi:  

Niilo ja Mikkelin poppoo kantavat sohvaa ympäri Mikkeliä ja haastattelevat 
kuntavaaliehdokkaita.  

Veera ja Pieksämäen poppoo suunnittelevat iltatoria. Pieksämäen Pisto uudistaa 
brändiään ja uutta logoa tulossa. Nuorisovaalit tulossa ja vaalipaneeli.  
 

Maria kertoo, että Juvalla nuorisovaltuustosta puuttuu innokkaita nuoria. Pieni 
vaikuttajaporukka on. Nuoria kaivataan edelleen nuorisovaltuustoon lisää.  

HowSpacessa Ida Tissari kertoo: Enonkosken nuvalle kuuluu hyvää, ollaan aloitettu 
nyt vihdoin kokoustaminen ja ollaankin päästy jo kaksi kokousta pitämään. 
Joukossamme on hyvä henki, ja kokouksissa on aina ollut mukavaa! Olemme 
päässeet vaikuttamaan jo aika paljon nuorten asioihin. Nuorisotalon teemailtoihin, 
laavujen kuntoon ja nuorten oleskelupaikkoihin! Innolla odotan, mitä pääsemme 
nuvassa vielä päättämään! 

http://www.opinkirjo.fi/
https://www.eduskunta.fi/FI/NuortenEduskunta/NuortenParlamentti/Sivut/default.aspx
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HowSpacessa Saara laukkanen kertoo: Savonlinnan nuorisovaltuustolla menee 
erittäin hyvin, voisi vaikka sano, että ihan kiirettä pitää. Meillä on kierrätetty semmoista 
kyselyä Savonlinnan kouluissa ja sieltä tuli paljon meille kokoustettavaa! Ja ollaan 
myös kuvattu meidän valtuutettuja, niin päästään esittelemään meidän toimintaa. 
Myös aletaan ryhmääntymään Savonlinnan nuorisovaltuuustossa. 

 

9 Ehdotus Esa-Manu-hupparien hankinnasta  

Yhteisten huppareiden hankinta (logo ja esa-manulaisen nimi) nuorisovaltuustossa 
Savonlinnassa on osoittautunut oivaksi tavaksi saada näkyvyyttä. Voisiko Esa-Manulle 
hankkia omat hupparit? 

Keskustelu: Selvitetään kustannuksia ja viedään asiaa eteenpäin ja esitystä elokuun 
kokoukseen ja hallintojohtajalle maakuntaliittoon. 

 

10 Esa-Manun viestintä ja alustat 

Esa-Manu voisi luoda oman Facebookin ja Instagramin joita voisi päivitellä 
somevastaavat, ja niissä voisi pitää someviikot joissa jokainen esa-manulainen voisi 
näyttää oman viikkonsa menoja. 
 
Nuortenideat.fi on alusta, johon nuoret ympäri Suomen voivat lähettää esimerkiksi 
aloitteita tai palautetta. Kunnat ja eri toimijat voivat luoda sinne tunnuksen, jonka 
kautta nuorille voi myös luoda esim. kyselyitä tai kannanottopyyntöjä. Etelä-Savossa 
Nuortenideat.fi on käytössä esim. Mäntyharjulla. Tutustutaan alustaan ja 
keskustellaan, olisiko alusta hyödyllinen Esa-Manun tai oman kunnan 
nuorisovaltuuston toiminnassa. Alustan käyttöönotto on helppoa, mutta jotta se toimii, 
tunnetuksi tekeminen nuorten keskuudessa vaatii laajasti viestintää. 

HowSpace on ollut Esa-Manun käytössä kauden alusta asti. Onko alusta koettu 
hyödylliseksi ja halutaanko sen käyttöä jatkaa? Sopimus on tällä hetkellä voimassa 
kesäkuun loppuun asti. 

Keskustelu:  

Facebook ja Instagram – tällä hetkellä käytössä Etelä-Savon nuoret vaikuttajat, 
päätetään jatkaa näiden hyödyntämistä ja aktivoidaan niitä.  

Pidetään somepäivät Jeren tekemien julkaisujen yhteydessä. Kesäkuussa Jere tekee 
esittely kaikista esamanulaisista ja samaan syssyyn somepäivät.  

Nuortenideat.fi: käyttöönottoa aletaan suunnitella ja tästä viestimistä aktiivisesti 
suunnitellaan niin, että uusi palvelu tulee tietoon kaikille eteläsavolaisille nuorille ja 
oppilaitoksille.   

HowSpacesta luovutaan ja otetaan Whatsappin rinnalle goolgedrive, jonne luodaan 
yhteinen kansio. Hylkäämme HowSpacen suolaisen hinnan takia, ja jos tulee tarvetta 
lyhyelle harkitaan asiaa uudelle lyhyelle.  
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11 Esa-Manun toiminnan esittely kouluissa Etelä-Savossa 

Voitaisiin pitää Etelä-Savon kouluilla esittelyt Esa-Manun toiminnasta. Aloittaa voisi 
siitä, että tehtäisiin vaikka jonkinlainen diaesitys pohjaksi. 
 
Päätös: Siirretään 10.8. kokoukseen.  

 
 

12 Esa-Manun ryhmäytymispäivä 

Ryhmäytymispäivä voitaisiin järjestää ensin etänä, ja kesällä jos koronatilanne sallii, 
mökkiviikonlopun järjestäminen. Yksi vaihtoehto ryhmäytymispäivän sisällöksi voisi 
olla Vaikuta! - Seppo peli, jonka pelaaminen onnistuu myös etäyhteydellä. Millaista 
sisältöä Esa-Manu toivoo ryhmäytymiseen? Päätetään myös ajankohdasta. 

Päätös: Ryhmäytymispäivä olisi kiva livenäkin. Pidetään maskeja. Toistaiseksi 
turvallista järjestää etänä, ettei tulisi ”Koronalinkoa”. Kysely whatsapp ryhmään tästä. 
Nyrkki hoitaa eteenpäin ja seuraa koronatilannetta.  

 

13  Pyyntö selvittää Esa-Manun mahdollisuus sponsoroida tapahtumia 

Savonlinnassa on elokuussa Pride-tapahtuma, johon etsitään sponsoreita ja puhujia. 
Voisiko meiltä osallistua esamanulaisia, jollakin toiminallisena telttana sinne 
tapahtumaan, voiko Esa-Manu tukea tapahtumaa rahallisesti tai muun yhteistyön 
keinoin. 

Päätös: Esamanulaiset voivat olla hypettäjinä ja talkoohommissa, mutta rahallista 
panosta ei pystytä antamaan. Järjestäjille viestiä, että voivat esittää toiminnallisia, 
toiveita kuinka voidaan olla muuten kuin rahallisesti mukana. Ja kartoitetaan 
whatsappissa ketkä olisivat mukana.  

 
 

14 Kuntavaalit 

Kuntavaalipaneeleja ja kampanjaa tekevä ryhmä kertoo, mitä on suunnitelmissa. 

 

15 Kokousaikataulu v. 2021 

 

Kesäkuussa tilanteen salliessa mökkiviikonloppu tai muu vastaava.  

10.8.2021 tiistai klo.17.00–19.00, tilanteen salliessa lähikokous 

19.10.2021 tiistai klo.16.00–18.00, tilanteen salliessa lähikokous 

14.12.2021 tiistai klo.17.00–19.00 lähikokous 

 

Tiedoksi:  
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16 Muut asiat 

 

Janne Elolta tullut Urheilupuiston koululta yhteistyöpyyntöä 2.6. vaikuttajapäivään. 
Ajatuksena 30 min. aamunavaus tyyppinen, jossa nostetaan nuorten 
vaikuttamismahdollisuuksia Mikkelissä ja maakunnassa.  

Katri ilmoittautuu mukaan ja toiveissa olisi kaveri tai pari. Laitetaan Whatsappiin 
viestiä asiasta.  

 

17 Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 19.04 

 

 
 


