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Esa-Manu - Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto kokous

Aika

9.10.2020 klo.17.00–19.00

Paikka

Etäkokous

Osallistujat
x Edvin Ehrnrooth, Mikkeli, puheenjohtaja
x Emma Mäenpää, Mikkeli, varapuheenjohtaja
□ Anna Innanen, Rantasalmen KASVO, sihteeri /□ vj. Tiina Peltonen
x Konsta Hannelin, Jornuva Joroinen, varasihteeri /□ vj. Fanny Paasikivi
□ Danica Väisänen, Mäntyharjun nuorisovaltuusto/ X vj. Pyry Männistö
x Sami Luntta, Hirvensalmen nuorisoneuvosto /□ vj. Viivi Mikkola
□ Onni Puhto, Mikkelin nuorisovaltuusto / X vj. Katri Markevitsch
x Eero Asikainen, Juvan RATAS nuorisovaltuusto/□ vj. Fanny Pasonen
□ Anni Mannelin, Pieksämäen PISTO nuorisovaltuusto/ □vj. Veera Toivonen
□ Selma Savolainen, Kangasniemen nuorisovaltuusto
x Vili Hämäläinen, Savonlinnan nuorisovaltuusto/ □vj. Maisa Kulmala
□ Eveliina Hänninen, Pertunmaan nuorisovaltuusto
□ Mariza Blomerus Sulkavan nuorisovaltuusto
x Iisa Heimonen, Mikkeli
x Essi Pajunen, Savonlinna
x Saara Kosunen, Mikkeli
□ Ruusa Laukkanen, Mikkeli
x Tarmo Riittinen, Pertunmaa
□ Lotta Tuominen, Mikkeli
□ Vili Huupponen, Rantasalmi
Terhi Venäläinen, E=mc2-hanke, Etelä-Savon maakuntaliitto
Emmi Fjällström, E=mc2-hanke, Etelä-Savon maakuntaliitto
Vierailijat:
Emma Klén, Soteuudistuksen viestintä
Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.08 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja
laillisesti kokoon kutsutuksi. Sihteerinä kokouksessa toimi Emmi Fjällström.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon
kutsutuksi. Sihteerinä kokouksessa toimi Emmi Fjällström.

3

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Päätös: Eero ja Saara valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

4

Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Vahvistettiin esityslistan mukainen työjärjestys.
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Kuulumiskierros
Jokainen kertoo lyhyesti: Mitä kuuluu? Mitä kuuluu kuntien nuorisovaltuustoille? Mitä
kuuluu muihin vaikuttajaryhmiin/työryhmiin, joissa olette mukana? Onko jokin tärkeä
ajankohtainen asia tapetilla, johon Esa-Manun kannattaisi ottaa kantaa?
Käytiin kuulumiskierros, opiskelua, uusia opiskelukaupunkeja, etäilyä, ihan hyvää
kuului enimmäkseen vaikka korona vaikuttaa monella tavalla elämään.
Tiedoksi: Mäntyharjussa uusi kausi alkaa aktiivisena, uusia jäseniä tullut mukaan.
Tarmo asettumassa ehdokkaaksi Pertunmaalla kuntavaaleissa. Mikkelin nuvan
kokous pidetty ja tullut uudelle kaudelle ihan hyvin ehdokkaita. Hirvensalmen
nuorisoneuvoston puheenjohtajana tulevalla kaudella Sami, järjestetään kampanja
jotta saadaan uusia jäseniä, sillä Samilla on tullut ikä täyteen. Joroisten nuvan uusi
kausi alkamassa, ja kunta siirtyy osaksi Pohjois-Savoa ensi vuoden alusta. Joroisten
edustus jää siis ensi kauden Esa-Manusta pois tulevalla kaudella
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Millaisia palveluja nuoret toivovat tulevaisuuden sotekeskukselta?
Uudistuksen viestintäpäällikkö Emma Klén vetää työskentelyn, jossa päästään
ottamaan kantaa siihen, millaisia palveluja ja missä muodossa tulevaisuuden sosiaalija terveyskeskukselta toivotaan. Lisätietoja: https://thl.fi/fi/web/soteuudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus
1.1.2023 tulee voimaan Etelä-Savon maakunta, joka tuottaa sosiaali- ja
terveyspalvelut. Nyt mietitään, miten ja millaisia palveluita tarvitaan ja tehdään työtä
sen etsimiseen, mitä etelä-Savossa tarvitaan. Maakuntajaon jälkeen Uuden
palvelumallin muotoilu, rakenneuudistus tapahtuu vuonna 2021.
Tiedoksi: Viestintäkoordinaattori Emma Klén kertoi sote-maakuntauudistuksesta.
Nettisivu Etela-Savo.fi. Rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskus. Kirsi Leinonen
ja Paula Pusenius. Uusi Aster Asiakas- ja potilastietojärjestelmä liittyy myös
uudistukseen, tarkoituksena sujuvoittaa tarpeellisten tietojen siirtoa tarvittavien
palveluiden välillä. Tulevaisuuden sote-keskusta kehitetään ajatellen myös vuotta
2030. Tulossa kysely, johon toivotaan paljon nuorten vastauksia, mm. minkälaisia
palveluita ja millä tavoin niihin haluaisi olla yhteydessä, minkälaisia palveluita haluaisi
vastaanottaa. Työskenneltiin padletilla: Tulsote työpaja 9.10.20
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Katri poistui kokouksesta.
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Yhteistyön rakentaminen maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kanssa
Miten Esa-Manun toimintaa voidaan linkittää paremmin maakunnan päätöksenteko
elimiin. Olisiko aiheellista tehdä aloite maakuntahallitukselle kummihallituslaisesta tai
esittää puhe-/ja läsnäolo-oikeutta maakuntavaltuustoon? Vai jotakin ihan muuta?
Etelä-Savon maakuntaliiton hallintojohtaja Janne Nulpponen kertoi maakuntaliiton,
maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen toiminnasta. Mietittiin yhdessä ja kerättiin
Mentimeteriin ideoita yhteistyöstä. Esa-Manu voi muotoilla esityksen yhteistyöstä ja
sen muodosta ja tämä käsitellään maakuntavaltuustossa/hallituksessa.
Päätös: Päätetään lähteä edistämään yhteistyöasiaa ja perustetaan työryhmä tätä
varten. Emma vetää työryhmää ja kysytään Whatsappissa vielä muita kiinnostuneita
mukaan.
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Allianssin politiikkaviikko 2.-8.11.2020
Politiikkaviikko on valtakunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko
nuorille. Mukaan voi lähteä mikä tahansa nuorten ryhmä - luokka, opiskelijakunta,
nuorisovaltuusto, partiolippukunta tai harrastusryhmä! Tavoitteena on oppia
vaikuttamisen tapoja lähiympäristössä kuin laajemminkin maailmassa ja tutustua
politiikkaan.
Politiikkaviikolla 2020 suunnitellaan unelmien kuntaa.
Politiikkaviikon Unelmien kunta -keskustelun järjestäminen on helppoa. Materiaalit
sisältävät mm. Unelmien kunta -keskustelumallin, ohjeet keskustelun vetäjälle ja
kutsukirjepohjan osallistujille. Keskustelun lopuksi ryhmä käy läpi oivallukset ja
lähettää ne osaksi valtakunnallista Politiikkaviikkoa. Ryhmä saa vinkkejä, miten
syntyneitä ideoita voi lähteä edistämään yhdessä. Lisätietoa:
https://www.alli.fi/vaikuttaminen/politiikkaviikko-2020
Lähteekö Esa-Manu järjestämään politiikkaviikolle keskustelua? Yhteistyön
mahdollisuudet kuntien nuorisovaltuustojen kanssa? Mitä muita sidosryhmiä voisi
pyytää mukaan, esim. kuntien nuorisovaltuustojen puheenjohtajat?
Päätös: Alustavasti ei ilmoittautunut varmoja tekijöitä, mutta keskustellaan tästä vielä
whatsappissa.

Pyry ja Eveliina poistuivat kokouksesta
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Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit järjestetään keväällä 2021 seuraavalla aikataululla:
18.3.2021 Ehdokasasettelun vahvistaminen
7.–13.4. Ennakkoäänestys kotimaassa
7.–10.4. Ennakkoäänestys ulkomailla
18.4. Vaalipäivä
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Aluehallintoviraston Kirsi Kohosen, E=mc2 – maakuntaliiton nuorten
osallisuushankeen Terhin ja Emmin sekä Pieksämäen kaupungin Seija Laitisen
kanssa on käyty keskustelua 22.-28.3.2021 viikolle järjestettävästä toiminnasta.
Millaista toimintaa toivotte kuntavaalien alle? Mitä Esa-Manu voisi järjestää? Mitä on
tärkeää nostaa kuntavaalien alla pöydälle?
Päätös: Ehdotuksia ensi kauden Esa-Manulle: somekamppis, henkilökuvahaastattelu,
ehdokkaiden esittelyvideo, puoluekatsaustilaisuus, erilaisia paneeleita, väittely,
roadtrip.
Vili poistui kokouksesta

10 Esa-Manun 2021 kauden hakukierroksen markkinointi
Edellisissä kokouksissa on päätetty tehdä oppilaitoksiin aamunavauksia aiheesta
nuorten vaikuttaminen ja maakunnallinen nuorisovaltuusto.
Millainen viesti oppilaitoksiin halutaan viedä? Ketkä lähtevät mukaan tekemään
aamunavauksia? (Tähän mahdollista selvittää studion varaus XAMK:lta tai
vastaavasta.)
Päätös: Tehdään materiaalia markkinointiin. Saara harkitsee mukaan lähtöä, Emma
myös käytettävissä, Essi mukana, Tarmo podcastissa. Whatsappista kysellään lisää
porukkaa. Suunnitellaan kun porukka on kasassa, esim. mitä on itse oppinut ja
päässyt itse tekemään.

11 Tulevat tapahtumat ja tilaisuudet sekä muut mahdollisuudet
Tapahtumat:
Allianssin politiikka viikko 2.-8.11.2020
Ennakointikoulutus 11.11.2020 (mm. Perttu Pölönen)
Perheiden tiedepäivä kiertue 5.11. Savonlinna, 6.11. Pieksämäki ja 7.11. Mikkeli
/Edvin ja Emma
Osallisuusfoorumi/Nuorten maakuntapäivä 2021
Muut mahdollisuudet:
Etelä-Savon maakuntaliiton osallisuusblogiin kirjoittaminen
Innostamisvideon tekeminen
Zoom paneelit & etätapahtumat
Päätös: Merkitään tiedoksi tulevat tapahtumat

12 Eron myöntäminen pyynnöstä
Eerika Kasanen ja Mimmi Ahonen (Puumala) ilmoittivat 25.8.2020 eroavansa EteläSavon maakunnallisesta nuorisovaltuustosta.
Päätös: Kokous ei ollut enää päätösvaltainen, asia siirtyi seuraavaan kokoukseen
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13 Muut esille nousevat asiat
Ei muita asioita. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41.

