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Pöytäkirja   

2.8.2021 

 

 

Esa-Manu - Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto kokous  

 

Aika  10.8.2021 klo.17.00–19.00 

Paikka  Etäkokous  

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

Kokous avataan klo 17.01 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Päätös: Olemme laillisia ja päätösvaltaisia. 

 

3  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Päätös: Maria Tuuliainen ja Onni Pänkäläinen. 

 

4 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Päätös: Työjärjestys hyväksytty sellaisenaan ilman muutoksia. 

 

5 Maakuntahallituksen kuulumiset ja ajankohtaiset 

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen kertoo kuulumisia 
maakuntahallituksesta.  

Jarkko kertoi ajankohtaisista aiheista, ilmastosta ja liikenteestä. 

Wilma Mikkonen saapui linjoille klo 17.09. 

Liitteenä Jarkon diaesitys.  

6 Hyvinvointialueet ja soteuudistus  

Hankepäällikkö Kirsi Leinonen kertoo hyvinvointialueista ja soteuudistuksen 
etenemisestä ajankohtaiset tiedot.  

Kurkkaa etukäteen lisää hyvinvointialueista ja soteuudistuksesta: www.etela-savo.fi  

Tiedoksi: Kirsi kertoi palveluista ja henkilöstöstä. 

 

7 Esa-Manu tulevalla hyvinvointialueella  

Soteuudistuksen lakiluonnoksen mukaan maakunnalliset nuorisovaltuustot tulevat 
olemaan osa uusia hyvinvointialueita. Etelä-Savossa Esa-Manu on ollut osa Etelä-
Savon maakuntaliiton toimintaa.  

7.9.2021 tiistaina klo.10.30–12.00 kokoontuvat yhteisen pöydän ääreen 
Hyvinvointialueen valmistelun johto. Etelä-Savon maakuntaliiton johto, Esa-Manun 
edustajat sekä osallisuuden parissa työskenteleviä asiantuntijoita keskustelemaan 
siitä, miten maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminta voidaan jatkossa Etelä-
Savossa järjestää parhaalla mahdollisella tavalla.  

http://www.etela-savo.fi/
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Tässä tilaisuudessa on erittäin tärkeää tuoda esille nuorten näkemyksiä 
maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnasta.  

Päätetään mitä asioita tuodaan tilaisuudessa esille ja ketkä lähtevät tuomaan nämä 
asiat esille kokoukseen.  

Etukäteen tutustuttavaksi Nuorten Suomi ry:n suositus nuorten äänen kuulemiseksi 
maakunnissa.  

Päätös: Liitteenä työskentelyn tuloksia. Iida Hämäläinen, Katri Markevitsch ja Vilma 
Ahtiainen ilmoittautuvat viemään työskentelyn tuloksia eteenpäin ja esittämään asiaa 
tulevassa kokouksessa.  

 

8 Lasten ja nuorten maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma 

Lasten ja nuorten maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman päivittämistyö on aloitettu. 
Hyvinvointisuunnitelmaan on tärkeää saada myös nuorten näkökulmaa.  

Esitys: Kokoamme työryhmän, joka kommentoi hyvinvointisuunnitelmaa, ja 
tarvittaessa selvittää nuorten näkemyksiä asiaan laajemmin.  

Päätös: Iida Hämäläinen ilmoittautui mukaan. Kysytään Esa-Manun WhatsApp-
ryhmässä poissaolijoiden kiinnostusta tulla työskentelyyn mukaan. Terhi lupaa 
järjestää kaksi lyhyttä n.30 min tapaamista asian tiimoilta.  
 

9 Nuorten parlamentti -yhteistyö 

 

Opinkirjosta Tiina Karhuvirta kertoi edellisessä kokouksessa yhteistyöehdotuksesta 
tälle syksylle. Käydään läpi tämänhetkinen tilanne ja päätetään, miten käytännössä 
olemme mukana.  

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

 

Päätös: Iida ilmoittaa Tiinalle kahdesta esamanulaisesta, jotka evästäisivät ja 
auttaisivat tapahtuman suunnittelussa. Kädet savessa työtä, jossa pääsee oikeasti 
tekemään. Innokkaat voivat ilmoittautua Iidalle.  

 

10 Hupparit 

Edellisessä kokouksessa päätettiin jatkaa huppareiden suunnittelua tässä 
kokouksessa. Millaisia huppareita halutaan? Tutustutaan myös mahdollisiin 
tarjouksiin,  

Päätös: Ilman vetoketjua. Musta tai värikäs. Logo ja teksti, ehkä vuosiluku – eli 
kauden vuodet. Kysytään tarkemmat tarjoukset ja ajatuksia voi nostaa vielä whatsapp 
-ryhmässä.  

 

http://www.opinkirjo.fi/
https://www.eduskunta.fi/FI/NuortenEduskunta/NuortenParlamentti/Sivut/default.aspx
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11 Nuorten vaikuttamisen käsikirja 

 

E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon-hankkeen yhtenä tavoitteena 
on luoda maakuntaan Nuorten vaikuttamisen käsikirja, jonka tarkoituksena on auttaa 
ja kannustaa nuoria vaikuttamaan ja käyttämään ääntään itselleen sopivalla tavalla.  

Liitteenä on käsikirjan sisällysluettelo ja tähän mennessä luotua sisältöä. Mitä 
ajatuksia materiaali herättää? Puuttuuko jotakin oleellista? Mikä on hyvää? Millaisessa 
muodossa ”kirja” kannattaisi tehdä (virtuaalinen, sidottu, kierreselkäinen, ”puuhakirja” 
yms.)  

Evästys: Asia siirretään seuraavaan kokoukseen. Sisällöstä tehdään kokousten 
välissä kysely Esamanulaisille.  

 

 

12 Kokousaikataulu v. 2021 

 

19.10.2021 tiistai klo.16.00–18.00, tilanteen salliessa lähikokous 

14.12.2021 tiistai klo.17.00–19.00, tilanteen salliessa lähikokous 

 

Tiedoksi:  

 

13 Muut asiat 

Terhi muistuttaa jokaista tarkistamaan, että kokouspalkkiot ovat tulleet jokaiselle 
oikein.  

 

14 Kokouksen päättäminen 

19.09 Kokouksen päättäminen.  
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