
ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO MUISTIO 1/2020  

ETELÄ-SAVON MAAKUNNALLINEN NUORISOVALTUUSTO   

  

AIKA Keskiviikko 29.1.2020 17.15-19.15  

PAIKKA Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliiton virasto, kokoustila Piällysmies  

LÄSNÄ  

● Mikkelin nuorisovaltuusto / vj. Katri Markevitsch   

● Eero Asikainen, Juvan RATAS nuorisovaltuusto  

● Anni Mannelin, Pieksämäen PISTO nuorisovaltuusto (poistui klo 18.26) 

● Mäntyharjun nuorisovaltuusto / vj Pyry Männistö   

● Eveliina Hänninen, Pertunmaan nuorisovaltuusto   

● Sami Luntta, Hirvensalmen nuorisovaltuusto 

● Konsta Hannelin, Jornuva Joroisen nuorisovaltuusto 

● Edvin Ehrnrooth, Mikkeli (poistui klo 18.26) 

● Iisa Heimonen, Mikkeli  

● Saara Kosunen, Mikkeli  

● Ruusa Laukkanen, Mikkeli   

● Tarmo Riittinen, Pertunmaa (etänä) 

● Emma Mäenpää, Mikkeli  

● Lotta Tuominen, Mikkeli  

  

   

1. Kokouksen avaus  

  

 Kokous avattiin klo 17.21 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen  

  

Päätös:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolijat löytyvät läsnäololistasta. 

  

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

  

Päätös:  pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ruusa Laukkanen ja Emma Mäenpää. 

  

4. Työjärjestyksen hyväksyminen  

 

 Päätös: Työjärjestys hyväksytty. 

  

5. Maakuntastrategian päivitys työ alkaa, Jyrki Kuva (liite 1)  

 

- Jyrki Kuva esitteli Etelä-Savo 2030 -maakuntastrategian päivittämistä Esa-Manulle. 

- Nykyinen strategia päivitetään vuoden 2020 aikana -> nuorisovaltuustolla mahdollisuus, 

muiden sidosryhmien ohella, vaikuttaa strategiaan ja osallistua suunnitteluun. 

- Strategia on kokonaisvaltainen suunnitelma maakunnan tulevaisuudelle. Pääpainoituksina 

metsä, vesi ja ruoka. 



  

6. Ajankohtaiskatsaus – Terhi ja Emmi  

 

- Emmi Fjällström esitteli lyhyesti E = mc2 -hanketta. Hankkeen kärkitavoitteena saada yhteys 

entistä isompaan osaan Etelä-Savon nuoria ja tuoda ilmi mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja 

osallistamiseen.  

  

7. Kuulumiset ohjausryhmistä ja muista yhteistyöryhmistä  

 

- Käytiin nimikierros ja samalla lyhyet kuulumiset ohjausryhmistä sekä kaikkien läsnäolijoiden 

huippukohdat päivistään. 

  

8. Kuulumiset kuntien nuvista  

 

- Joroisten nuorisovaltuusto: valtuustoaloite kunnanvaltuuston puheoikeudesta ja 

kuulemistilaisuus tulossa 

- Juvan nuorisovaltuusto: Ongelmia saada nuoria mukaan toimintaan 

- Pertunmaan nuorisovaltuusto: Tavoitteena päästä yhä tiiviimmin mukaan kunnan 

päätöksentekoon. 

- Mäntyharjun nuorisovaltuusto: Pyritään aktivoitumaan ja pääsemään mukaan kunnalliseen 

päätöksentekoon 

- Hirvensalmen nuorisovaltuusto: Tulossa uusi nuoriso-ohjaaja, joka on välttämätön toiminnan 

jatkumiselle. 

- Mikkelin nuorisovaltuusto: Tapahtumia tulossa nuorille. Moottoripyörämessut ja ysigaala. 

- Pieksämäen nuorisovaltuusto: Nuva vaihtuu, jää vain 2 vanhaa jäsentä ja tulee 13 uutta 

jäsentä. 

  

9. Terveiset tapahtumista ja tilaisuuksista  

 

- Rantasalmen avoin teematapaaminen: ideoitiin Saimaa -ilmiötä. Lisäksi päästiin seuraamaan 

Rantasalmen nuorisoteatterin harjoituksia. 

  

10. Tulevat tapahtumat ja tilaisuudet  

  

a. Vaikuta! -osallisuusseminaari ja teemaviikko  

- Maanantaina 10.2. Mikkelissä 

-  Paikalle tulossa puhujia monipuolisesti, esimerkiksi Antti Häkkänen ja Tuija Brax, ja 

luvassa mielenkiintoisia työpajoja. Iltapäivällä Jenni Janakan vetämä 

röyhkeysseminaari klo 16-18.  

- Ilmoittautuminen viimeistään 3.2. 

- Juontajina Konsta ja Lotta, ja puhujana Emma. 

 

b. Mistä pitää olla huolissaan, vai pitääkö mistään?   

- Vaikuta! -viikon päätöstapahtuma lauantaina 15.2. Stellassa. 



- Tapahtumassa asiantuntijapaneeli, jossa on esimerkiksi maakuntajohtaja ja 

asukasyhdistyksen edustaja. Juontajana Minttu Tamski. 

- Ilmoittautumista ei tarvita, mutta paikalle voi mennä. 

  

c. Hirvensalmen koululla vaikuttamispäivä   

- Sami, Emmi ja Terhi pitävät rasteja Hirvensalmen koululaisille vaikuttamiseen 

liittyen. Mukana on myös Xamkin opiskelijoita. 

- Tiistaina 11.2. 

 

Kello 18.25 pj. Edvin ja Anni poistuivat, klo 18.26 puheenjohtajaksi Emma  

 

d. Juvalla seiskojen päivä  

- Torstaina 20.2.  

- Tapahtumassa mukana Terhi ja Emmi, Xamkin opiskelijat ja mahdollisesti Juvan 

nuorisovaltuusto. 

 

e. 20.-22.3. Kainuun nuorisofoorumi ja maakunnallisten nuorisovaltuustojen leiri  

-  Mikäli on kiinnostusta, on mahdollisuus saada rahoitusta osallistumiskuluihin 

- Ilmoittautumisajankohta kerrotaan myöhemmin. 

- Kysytään Whatsapp -ryhmässä kiinnostuneet. 

 

f. 24.-26.4. Pikku piip, Leppävirralla  

-  Itä-Suomen nuorisovaltuustojen tapahtuma, jossa on kouluttautumista ja 

verkostoitumista. 

 

g. Päämajasymposium 6.7. – aiheena ruokaturvallisuus  

- Keskustelutapahtuma Mikaelissa. 

- Mahdollisuus yhdistää Vesisota -tapahtuma ja Päämajasymposium, käsitellään 

myöhemmin lisää. 

 

  

11. Esa-Manun toimintasuunnitelma 2020 (liite 2)   

- Terhi lähettää toimintasuunnitelman kaikille kommenttikierrokselle ja se käsitellään 

seuraavassa kokouksessa. 

 

 

12. Kesätyöntekijöiden rekrytointi hankkeeseen  

  

a. E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon hankkeeseen haetaan 

kesätyöntekijöitä kesäksi 2020 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin, kesäkuuksi ja 

elokuuksi.   

 

Millaista työntekijää kannattaisi hakea edistämään nuorten osallisuutta?  

 



- Painotuksina tapahtumien suunnittelu ja someviestintä. Lisäksi toivotaan 

työntekijältä omaa visiota ja kiinnostusta toimintaan. Myös aikaansaavuus ja 

oma-aloitteisuus tärkeitä osa-alueita. Toivottavana lisänä oma tausta 

vaikuttamistoiminnassa.  

 

  

13. Osallisuusohjelma ja osallisuuden visuaalinen ilme  

Esitellään maakunnan osallisuusohjelma ja osallisuuden visuaalinen ilme ja ilmeen tarkoitus 

tuoda esille osallisuustoimintaa maakunnissa. Nuorilla oraan vihreä väri.   

 

- Osallisuusohjelmaa esitellään Vaikuta! -seminaarin puheenvuorossa. 

- Ohjelma ei ole visuaaliselta ilmeeltään perinteinen strateginen asiakirja. 

- Slogan: Yhdessä parasta jälkeä. 

- Sormenjälki visuaalisesti symboloi yhtenäisyyttä ja turvallisuutta. 

  

14. Muut asiat  

a) Drive-in teatteri Etelä-Savoon 

- Emmi ja Iisa esittelivät Drive-in elokuvateatteri-ideaa. Ideaa pidettiin hyvänä ja Iisa ja 

Lotta lähtevät pohtimaan sitä lisää. Pyry kartoittaa mahdollisia kustannuksia ja 

rahoituskanavia. 

 

Kello 19.19 Konsta (siht.) poistui. 

 

b) Ilmastotiimin perustaminen 

- Etelä-Savon maakuntaliitto ja ELY-keskus perustavat Ilmastotyöryhmän Etelä-

Savoon. Ryhmä on vasta järjestäytymässä. 

- Kiinnostusta olisi perustaa nuorten “ilmastotiimi” joka voisi toimia 

Ilmastotyöryhmän alaryhmänä ja viedä nuorten näkökulmaa ryhmään. Ilmastotiimi 

toimisi myös itse aktiivisesti ilmastoasioissa Etelä-Savossa. Päätetään tehdä 

Ilmastotyöryhmän kokoukseen 31.1. aloite nuorten maakunnallisen ilmastotiimin 

perustamisesta. 

 

c) Avointen teematapaamisten tulevaisuus 

- Toiminnallisuus tapaamisissa hyvä. Tapaamisten aiheiden monipuolisuus myöskin 

kannattavaa. 

- Teematapaamisia on kannattavaa jatkaa.  

- Kunnallisten nuorisovaltuustojen rooli teematapaamisten järjestämisessä on toimiva 

mallina, Esa-Manu apuna ja järjestäjäkumppanina näissä tapaamisissa. Esa-Manu 

vetää markkinoinnin ja runkojen rakentamista. 

  

15. Kokouksen päättäminen  

- Kokous päätetään klo 19.39   

 


