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Nuorten ääni EteläSavossa
Uutiskirje

ESA-MANUN KAUSI 2021
STARTTASI ENERGISESTI
Kirjoittanut Terhi Venäläinen
Toisen kauden esamanulaiset kokoontuivat järjestäytymään
2.2.2021 ajanhengen mukaisesti etänä. Kokouksessa vallitsi
iloinen ja innostunut tunnelma. Puheenjohtajaksi valittiin Iida
Hämäläinen Savonlinnasta ja varapuheenjohtajaksi Katri
Markevitsch Mikkelistä. Varsinaisia jäseniä Esa-Manussa on
yhteensä 18. Vielä odotellaan edustajien nimeämisiä
nuorisovaltuustoista Hirvensalmelta, Puumalasta ja Sulkavalta,
jolloin ryhmä kasvaa täyteen 21 jäsenen kokoonsa.
Maakuntahallitus nimeää ryhmän virallisesti helmikuussa.
Järjestäytymiskokouksessa esamanulaiset järjestätytyivät sekä
valitsivat edustajat erilaisiin johto- ja ohjausryhmiin.
Kokouksessa käsiteltiin myös yhteistyön rakentamista
maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kanssa sekä
tarkastettiin ryhmän toimintasäännön päivitystarpeet.
Kokouksen alussa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kävi
tervehtimässä ja nosti erityisesti nuorten äänen tärkeyttä
soteuudistuksen valmistelussa.
Vaikka kokous etänä toimi hyvin, odottavat esamanulaiset
kovasti koronatilanteen rauhoittumista ja yhteistä tapaamista
kasvotusten. Tulevana vuonna esamanulaiset pääsevät tuomaan
näkemystään mm. maakuntaohjelmaan ja sen
toimeenpanosuunnitelmaan.

ESA-MANU 2021
Iida Hämäläinen, pj.
Katri Markevitsch, vpj.
Iida Hynninen, siht. (vj. Emilia Lukin)
Saara Laukkanen, varasiht.
Jere Luntta, viestijä,
Wilma Mikkonen (vj. Pyry Männistö)
Niilo Kosonen (vj. Mii-Marie Siekkinen)
Maria Tuuliainen
Veera Toivonen (vj. Sofia Tikkanen)
Rojda Göy, (vj. Anniina Mikkonen)
Ida Tissari
Vilma Ahtiainen
Eveliina Hänninen
Wiljami Pekonen
Leo Huttunen,
Tarmo Ukonkutsuma,
Vili Huupponen
Onni Pänkäläinen

Etelä-Savon maakunnallinen
nuorisovaltuusto, Esa-Manu on v.2019
maakuntaliiton toiminnaksi perustettu
nuorten ryhmä. Nuorisovaltuusto on
uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti
sitoutumatonta toimintaa. Sen
tavoitteena on tuoda nuorten
näkemystä maakunnan
kehittämiseen.
Lue lisää po1nt.fi/e_mc2/esa-manu/

Kuva: Patrick Tomasso Unsplash.

PIEKSÄMÄELLÄ NOUSI TÄRKEITÄ TEEMOJA
Kirjoittanut Emmi Fjällström
Pieksämäellä järjestettiin E=mc2 -Nuorten

Mitä Pieksämäen tapahtumassa mukana

energiaa Etelä-Savosta -hankkeen kolmas

olleiden nuorten mielestä sitten voisi tehdä

Mikä vituttaa -ilta.

toisin? Ja mitä sitten kun nuorten kysymykset
on nostettu esiin? Osaan nuorten palautteista

Torstai-iltana 28.2. Poleenin Uinoon saapui

päästiin vastaamaan jo tapahtumassa.

noin kymmenen nuorta, jotka vastasivat
kysymykseen nopeasti, suoraan ja tarkasti.
Aiheita oli kerätty etukäteen myös Ohjaamo
Pieksämäen ja etsivän nuorisotyön
asiakkailta ja työpajan starttiryhmän
nuorilta. Mikä vituttaa -ilta on helppo
järjestää omassa kunnassa ja se on takuulla
palkitsevaa!

Tapahtuman jälkeen tulokset käytiin läpi
yhdessä Pieksämäen nuorisotoimen kanssa ja
tehtiin jako asioiden viemisestä eteenpäin
oikeille tahoille. Tulossa on myös toinen ilta
Pieksämäellä loppukeväästä, jossa kerrotaan
nuorten palautteiden etenemisestä. Tuloksia
laitettiin jakoon heti myös ESnuoretvaikuttajat
-somekanavien kautta.

Käy katsomassa videosta, mistä illassa on
kyse ja ota yhteyttä E=mc2- hankkeeseen, jos
1.

haluat kokeilla tätä teillä! Tapahtuma sopii
kaikille, jotka haluavat hyödyntää
kiukkuvoiman rakentavaan käyttöön.

ILLAN TOP 5 TOIVOMUKSET
HARRASTUSTILAT JA
TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.
OPETTAJIEN JA IKÄIHMISTEN
KOHTELIAS KÄYTÖS JA SUVAITSEVAISUUS.
TEIDEN PAREMPI KUNTO JA TOIMIVAT

Video:
Mistä Mikä vituttaa? -illassa on kyse?
https://www.youtube.com/watch?
v=NqLal1k4mAk&feature=youtu.be

JULKISEN LIIKENTEEN AIKATAULUT.
VAPAA-AJANVIETTO PAIKKOJEN MÄÄRÄ.
KOULUTUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ JA
KOULUTUKSEN TASO.

Kuva: Wiktoria Ripatti .

2 KESÄTYÖPAIKKAA
E=MC2 HANKKEESSA

ARJESSA
VAIKUTTAMINEN

Kirjoittanut Terhi Venäläinen

Kirjoittanut Leo 14 v.

Viime vuoden tapaan, myös tänä kesänä

Vaikuttaa voi monella eri tavalla ja monen

haetaan Etelä-Savon maakuntaliiton E=mc2 -

eri asiaan, kuten esimerkiksi muiden

Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-

mielipiteisiin ihan normaalilla keskustelulla,

Savoon hankkeeseen kahta kesätyöntekijää

mutta yksi nuorien suurimmista huolista

kuukauden mittaisiin työsuhteisiin.

juuri nyt on ilmastonmuutos.

Haku päättyy 5.3.2021 klo.15.00

Ilmastonmuutokseenkin
voi vaikuttaa jokapäiväisillä tavoilla
yllättävän suuresti.

Lue lisää:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kaksikesatyontekijaa-nuortenosallisuushankkeelle-335673/

Joitakin hyviä tapoja vaikuttaa
ilmastonmuutokseen ovat: roskaamisen
lopettaminen, kierrättäminen, autolla
liikkumisen vähentäminen ja kävellen tai
pyöräillen liikkuminen sen sijaan,

HAE TÖIHIN
E=MC2 -HANKKEESEEN
KESÄKSI 2021.

vastuullisesti tehtyjen vaatteiden
ostaminen ja käyttäminen, vaatteiden
peseminen vain kun niitä tarvitsee,
muovituotteiden käytön vähentäminen
sekä luomutuotteiden suosiminen.
Mitä sinä teet ilmastonmuutoksen
estämiseksi?

Kuva: Ben Elwood Unsplash .

AJANKOHTAISTA:
Nuorten aikuisten ryhmä
aloittaa!
Mikä: Nuorten aikuisten ryhmä

VAIKUTA! OPPILAITOSKIERTUEELLA NUORET

Milloin: Torstaisin klo.17-19, 25.2. alkaen

SAMIEDULTA , ESEDULTA JA PAUKKULASTA

Missä: Monikulttuurikeskus Mimosa

PÄÄSIVÄT POHTIMAAN ASIOITA ERI

(Raviradantie 8-10, Mikkeli)

KANTEILTA.

Kenelle: 16-29 -vuotiaille nuorille aikuisille

Nousseita asioita voit käydä kurkkaamassa
täältä -> https://po1nt.fi/wp-

Ryhmässä tutustutaan toisiin, keskustellaan
rennosti, tehdään mukavia asioita yhdessä,
käydään vierailuilla eri kohteissa ja
kutsutaan vieraita mukaan.
Kevään kantavana teemana on ”Itselle
tärkeät asiat”. Ryhmässä pysähdytään
sellaisten kysymysten äärelle, kuin Mikä
minulle on tärkeää? Miten voin asioihin
vaikuttaa? Mikä maailmassa on pielessä?
Mitä mieltä minä olen ajankohtaisista
asioista?

content/uploads/2020/09/VAIKUTA-koostesyksy-2020.pdf
ILMASTO-ESAAN ELI ETELÄ-SAVON NUORTEN
ILMASTOTIIMIIN VOI LIITTYÄ KUKA TAHANSA
ASIASTA KIINNOSTUNUT NUORI!
ilmoittaudu mukaan:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
RWDvsBqMrJ9zOYExvM4uTO8h9pS3PKXozJ0
Q5RvNym6ggEQ/viewform
Seuraa somessa:
Insta ja face @esnuoretvaikuttajat

Ryhmään voi ilmoittautua mukaan

Ilmasto-Esa @ilmasto.esa

https://webropol.com/s/ESnuoretaikuiset
Ryhmään mahtuu max. 20 nuorta.

Tuu mukaan tekemään uutiskirjettä!
Ilmoittaudu Terhille Whatsapp! p. 0406559793

JOKAINEN NUORI ON ASIANTUNTIJA.

