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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
Anna Innanen (sihteeri), Rantasalmen KASVO vaikuttajaryhmä/vj. Tiina Peltonen
Danica Väisänen, Mäntyharjun nuorisovaltuusto / vj Pyry Männistö
Selma Savolainen, Kangasniemen nuorisovaltuusto
Vili Hämäläinen, Savonlinnan nuorisovaltuusto/ vj. Maisa Kulmala
Eveliina Hänninen, Pertunmaan nuorisovaltuusto
Mariza Blomerus Sulkavan nuorisovaltuusto / vj.
Sami Luntta, Hirvensalmen nuorisovaltuusto /vj. Viivi Mikkola
Konsta Hannelin, Jornuva Joroisen nuorisovaltuusto/ vj. Fanny Paasikivi
Essi Pajunen, Savonlinna
Edvin Ehrnrooth, pj. Mikkeli
Iisa Heimonen, Mikkeli
Saara Kosunen, Mikkeli
Ruusa Laukkanen, Mikkeli
Vili Huupponen, Rantasalmi
Tarmo Riittinen, Pertunmaa
Emma Mäenpää, Mikkeli (etäyhteys)
Lotta Tuominen, Mikkeli

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 15.30
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen
Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, Läsnäolijat löytyvät läsnäololistasta
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Päätös: Lotta ja Ruusa ilmoittautuivat tehtävään.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksytään, ei erikoista.

5. Ajankohtaiskatsaus ja Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -hankkeen kuulumiset (Terhi)
Päätös: Hanke päättyy marraskuun lopussa, seuraavan rahoitushakemus on hyväksytty. Työntekijät
(2) julkaistaan ensi viikolla, Terhi ilmoittaa kun tietoa on. Kyselyä Etelä-Savon nuorista vaikuttajista
mahdollisesti tulossa esa-manulaisille.

6. Tapahtumat ja tilaisuudet
-

Kuulumiset Allianssin politiikkaviikolta
Kokemukset Nuorten ääni maakunnissa -hankkeen loppuseminaarista
Sitran vierailu
Video – Oikeus olla oma itsensä somessa
Muut tapahtumat

Tiedoksi: Edvin oli puhumassa Allianssin politiikkaviikolla, Edvinin mukaan aikaa oli aivan liian vähän
ja sanottavaa olisi vielä ollut.
Lotta ja Terhi olivat Stellassa osallistuttamassa nuoria.
Pyry oli Erätauossa keskustelemassa, tilaisuus oli onnistunut ja tykätty.
Lotta oli Jyväskylässä keskustelemassa muiden manuvalaisten kanssa ja sai sieltä ideoita ja ajatuksia
meidän toimintaamme.
Sitran vierailussa oli Danica parihaastattelussa Markku Turkian kanssa, tilanne oli ollut Danicalle
uusi eikä katsojia ollut hirveästi. Lotta oli seuraamassa haastattelua ja aiheet olivat hyviä, mutta
tekniseltä kannalta äänentoistoa voisi parantaa. Terhi kehui ryhmäämme Jouni Backmanille.
Video: Lotta oli haastattelussa ja kertoi mitä tekee ja ei tee somessa ja antoi vinkkejä, kuten ”Älä
laita someen mitään, mitä et voisi näyttää mummollesi”.
Lotta oli Juvalla Elo-ryhmän kokouksessa 12.11., jossa käsiteltiin mittaristoa ELO-toiminnan
vaikuttavuuden tueksi. Lotalla oli paljon sanottavaa aiheeseen ja häntä kuunneltiin hyvin, kokemus
muiden paikalla olioiden kanssa oli miellyttävä. Lotta lähettää dioja Esa-Manun WhatsAppryhmään, joihin toivotaan kaikkien kommentteja.

7. Esa-Manulaisen nimeäminen Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeen
ohjausryhmään (Liitteenä Maisa Kantasen viesti)
Ohjausryhmä kokoontuu viisi kertaa, ensimmäisen kerran 3.12. ja seuraavat neljä ovat seuraavan
kahden vuoden aikana.
Päätös: Edvin mukaan ohjausryhmään, Lotta varalle.
8. Esa-Manulaisen nimeäminen Lapsen osallisuus erossa -hankkeen ohjausryhmään (Liitteenä viesti)
Keväällä tulossa jonkinlainen tapahtuma aiheesta esim. seminaari, ei vielä enempää lisätietoja
aiheesta. Halutaan osallistaa lapsia ja nuoria.
Päätös: Emma ja Eveliina ovat kiinnostuneita, ehdotamme molempia ryhmään.

9. Osallisuusviikko ja nuorten maakuntapäivän järjestäminen osana osallisuusseminaaria
Etelä-Savon maakuntaliitto yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa suunnittelee Osallisuus teemaviikon järjestämistä 10.2.-16.2.2020. Teemaviikko alkaisi osallisuusseminaarilla (mahdollisesti
Mikaelissa). Seminaariin on tarkoitus tavoittaa laajasti eteläsavolaisia ja tuoda näkyväksi
osallisuuden mahdollisuuksia Etelä-Savon maakunnassa. Seminaarissa julkaistaan Etelä-Savon
osallisuusohjelma (jonka yksi tärkeä osa on nuorten osallisuus). Kahtena edellisenä vuotena
järjestetty Nuorten maakuntapäivä olisi mahdollista järjestää tämän tilaisuuden yhteydessä.
-

Järjestetäänkö nuorten maakuntapäivä osana osallisuusseminaaria? (Plussat ja miinukset)
+ järkevä ehdotus, hyvä mahdollisuus päästä isommalle paikalle
+ hyvä tilaisuus tehdä yhteistyötä muiden paikalla olevien kanssa, meidän ei tarvitse ottaa liikaa
vastuuta
- iso tila tarkoittaa isoa panostusta, ei tiedetä, onko uhka vai mahdollisuus

-

Millaista sisältöä ja ketä yhteistyökumppaneita?
esim. paneeli, pop up-toimintaa kunnilta, omien kuntien tapahtumia? Ei vielä tiedetä sisältöä,
ideointia kaivataan. Tilaisuus on kuitenkin niin hyvä, että halutaan tarttua siihen.
Muut huomioitavat asiat?
Ohjelman pitää olla kattava ja täytyy pitää huolta, ettei se leviä käsiin.
Järjestäjäkoordinaattoreilta luultavasti voi odottaa apua.

-

Päätös: Osallistutaan!
10. Toimintasuunnitelman hyväksyminen v.2020
Päätös: Toimintasuunnitelmaa ei vielä virallisesti voida hyväksyä. Sitä on työstetty ja on jo hyvässä
vaiheessa tämän viikonlopun jälkeen. Tulee luultavasti piakkoin, jotta voidaan käsitellä ja hyväksyä
ensi kokouksessa.
11. Muut asiat
Mielipidekirjoituksiin jäsenet saavat kirjoittaa loppuun: ”Esa-Manun jäsen”. Jos taas haluaa edustaa
Esa-Manua, täytyy kirjoitus hyväksyttää muilla. Mielipidekirjoitus tulee tällöin lähettää muille ja
muiden se hyväksyä.
Esa-Manun puolesta halutaan kirjoittaa vastine Länsi-Savossa julkaistun Anssi Mehtälän
”Lapsikuoron ottaminen avuksi on tehnyt monesta hittibiisistä koskettavan – Ristiinan
lukioväännössä se kikka olisi kuitenkin saanut jäädä käyttämättä”, jossa hän kertoo miksi nuoria ei
tulisi ottaa mukaan päätöksentekoon. Teesinämme: ”Miksi nuorten ääntä tulisi kuulla”.
Työryhmään kirjoittamaan Lotta, Edvin ja Emma. Valmis kirjoitus jaetaan kaikille ja sitä saa
kommentoida. Mielipidekirjoitus hyväksytään sähköpostikokouksessa ensi keskiviikkona 20.11. klo
10-14, jolloin vähintään 10 henkilön pitää käydä se hyväksymässä.
Seuraava kokous 15.1.2020 klo 17.15. Kokouspaikka tarkentuu myöhemmin.
Kokous päätetty 16.22.

