
1/4 

Etelä-Savon maakuntaliitto  |  Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli  |  Puhelinnumerot esavo.fi/yhteystiedot 
Sähköposti kirjaamo@esavo.fi (virallinen posti) tai etunimi.sukunimi@esavo.fi (å=a, ä=a, ö=o) 

 

 

Esityslista   

19.10.2021 

 

 

Esa-Manu - Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto kokous  

 

 

Aika  19.10.2021 klo.16.00–18.00 

Paikka  Etelä-Savon maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5 kokoustila Piällysmies tai Teams.  

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

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Päätös:  

 

3  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Päätös: 

 

4 Työjärjestyksen hyväksyminen 

Päätös:  

 

5 Maakuntahallituksen kuulumiset ja ajankohtaiset 

Maakuntahallitus ja valtuusto vaihtuvat. Odotamme uuden kummihallituslaisen 
nimeämistä.  

 

6 Esa-Manu tulevalla hyvinvointialueella 

Esamanulaiset työstivät syksyllä esityksen maakuntaliitolle ja hyvinvointialueella 
maakunnallisen nuorisovaltuuston siirtymisestä tulevalle hyvinvointialueella 
hyvinvointialueita koskevan lain mukaiseksi maakunnalliseksi nuorisovaltuustoksi.  

Syyskuussa 2021 esitys esiteltiin maakuntaliiton ja hyvinvointialueen valmistelun 
johdolle yhteisissä etätapaamisissa.  

Jotta Esa-Manun toiminta voi jatkossakin säilyä monialaisena (eli vaikuttamaan 
pääsee laajasti muuhunkin kuin sosiaali- ja terveyspalveluihin) on tärkeää nostaa ne 
asiat esille, joita toivotaan kirjattavan mahdolliseen yhteistyöehdotukseen 

Mihin asioihin maakunnallisen nuorisovaltuuston tulisi päästä vaikuttamaan? Miten 
haluatte vaikuttaa? (Terhin vetämä lyhyt työskentely)  

Esitys: Työskentelyn pohjalta  

Päätös:  

 

7 Aluevaalit 

Aluevaalit ovat aivan uudet vaalit ja tietoisuus niistä on vähäistä. Mitä Esa-Manua 
haluaa tehdä nuorten innostamiksi aluevaalien uurnille?  

Esitys: Esa-Manu perustaa TikTok -tilin, jonne tehdään videoita liittyen aluevaaleihin ja 
uuteen hyvinvointialueeseen.  
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Päätös:  

 

8 Lasten ja nuorten maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma 

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

Esitys: Esa-Manu pyrkii varmistamaan, että Lasten ja nuorten maakunnalliseen 
hyvinvointisuunnitelmaan on mahdollisuus nuorilla lausua mielipiteensä lähettämällä 
hyvinvointisuunnitelman nuorisovaltuustoille kommenteille ja avaamalla 
hyvinvointisuunnitelman kommentoitavaksi Nuortenideat.fi -palvelussa. Samalla 
kokeillaan nuortenideat.fi -palvelun toimivuutta.  

Päätös:  
 

9 Tarmo Ukonkutsuman ero maakunnallisesta nuorisovaltuustosta 

 

Aktiivinen maakunnallisen nuorisovaltuuston edustaja Tarmo Ukonkutsuma on 
pyytänyt eroa maakunnallisesta nuorisovaltuustosta. Päätetään myös siitä, 
lähdetäänkö Esa-Manua täydentämään uusilla jäsenillä.  

Esitys: Myönnetään Tarmo Ukonkutsumalle ero maakunnallisesta nuorisovaltuustosta.  

Päätös:  

 
 

10 Puumalan nuorisovaltuuston vaihto islantilaisten kanssa 

Puumalan nuorisovaltuuston edustaja ja Esa-Manun varajäsen Aino Asikainen 
lähestyi yhteistyöehdotuksella WhatsAppin kautta:  

”Moikka! Meillä on Puumalan porukan kanssa nuorisovaihto islantilaisen 
nuorisovaltuuston kanssa ensi vuonna. Vaihdon teemana on osallisuus, ja me aateltiin 

että olisi kiva käydä tutustumassa islantilaisten kanssa esamanuun       Voitaisko me 

saada jonkinlainen esittely heille hiihtoloman keskiviikkona 2.3. vaikka 
aamupäivästä?” 

Esitys: Sovitaan esittelyn pitäjät ja esittelyn paikka sekä mahdollisen materiaalin 
kokoamisesta etukäteen.  

Päätös:  

 

 

11 MAHKU – Maakunnallisten nuorisovaltuustojen huippukokous Pohjois-Karjalassa 
(Liitteenä kutsu)  

Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto on saanut kutsun osallistua Pohjois-
Karjalassa, Joensuussa 26.–27.11. järjestettävään maakunnallisten 
nuorisovaltuustojen huippukokoukseen. Kutsu koskee kolmea nuorta ja yhtä ohjaajaa.  
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Esitys: MAHKU:un osallistuvat puheenjohtaja Ida Hämäläinen ja kaksi esamanulaista 
jotka valitaan kokouksessa.  

Päätös:  

 

12 Esa-Manun mökkiviikonloppua 

Doodle-kyselyn perusteella paras mökkiviikonlopun ajankohta on 10.-11.12.2021. 
Mistä mökki vuokrataan? Mitä halutaan syödä? Ja millaista ohjelmaa viikonlopulle 
toivotaan? 

Päätös:  

13 Nuorten vaikuttamisen käsikirja 

Nuorten vaikuttamisen käsikirja, jonka tarkoituksena on tarjota nuorille tietoja ja oppeja 
vaikuttamisesta Etelä-Savossa.  

Käsikirjan sisältöä on koottu kesätyöntekijöiden ja osallisuuskoordinaattorien toimesta 
yhdessä nuorten, yhteistyökumppaneiden ja verkostojen kanssa. Nyt kirjan on 
tarkoitus saada julkaistua enne vuoden vaihdetta ja Esamanulaisten tärkeää panosta 
tarvitaan.  

Joulukuun mökkiviikonlopussa katostaan viimeisintä versiota ennen painoon menoa.  

Tiedoksi: Kirjan tilanne  

 

14 Kokousaikataulu v. 2021 

 

10.-11.12.2021 Esa-Manun mökkiviikonloppu  

11.12.2021 kokous mökkiviikonlopun yhteydessä klo. 14–16.00  

 

Tiedoksi:  

 

15 Muut asiat 

 

16 Kokouksen päättäminen 

 
 
 


