ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO
ETELÄ-SAVON MAAKUNNALLINEN NUORISOVALTUUSTO

ESITYSLISTA 2/2019

AIKA

Tiistai 13.8.2019

PAIKKA

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

LÄSNÄ
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, Rantasalmen KASVO vaikuttajaryhmä sihteeri/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, Mikkeli (puheenjohtaja)
Iisa Heimonen, Mikkeli
Saara Kosunen, Mikkeli
Ruusa Laukkanen, Mikkeli
Santtu Päivinen, Pieksämäki
Tarmo Riittinen, Pertunmaa
Emma Mäenpää, Mikkeli
Lotta Tuominen, Mikkeli

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17.47

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen
Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Päätös: Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: Essi Pajunen ja Onni Puhto.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksytty

5. Toimintasäännön tarkastus ja hyväksyminen
Edellisessä kokouksessa 1/2019 päätettiin esittää kokouspalkkioksi 50% maakuntaliiton työryhmien
kokouspalkkioista niin, että puheenjohtaja saa palkkion 100 % korotuksella ja sihteeri 50%
korotuksella.
Erityisesti tässä kokouksessa käsiteltävä kohdat matkakustannusten korvaamisesta ja tilanteista,
joissa nuorisovaltuutettu elämäntilanteen muuttuessa muuttaa pois Etelä-Savosta.
Sovitaan kuka/ketkä osallistuvat maakuntahallituksen kokoukseen ja esittelevät toimintasäännön ja
ehdotukset kokouspalkkioista ja matkakustannuksista.
Päätös: Matkakustannukset korvataan, vaikka tulisikin yksityisautolla yksin, johtuen hankalista
asumistilanteista. Kimppakyyteihin edelleen kannustetaan.
Maakunnasta pois muuttaessa elämäntilanteen niin vaatiessa matkat edelleen korvataan mistä
tulekaan (halvimman kulkuneuvon mukaan).
Ainakin Edvin ja Danica osallistuvat maakuntahallituksen kokoukseen maanantaina 23.9. klo 10,
esittelevät toimintasäännön ja nämä ehdotukset sovituista kokouspalkkiosta ja
matkakustannuksista.

6. Etelä-Savon nuoret vaikuttajat hanke -hakemus luonnos
Terhi esittelee ESR hankehakemus luonnoksen, ja sen pääkohdat.
Hankkeen tavoitteena on lisätä Etelä-Savolaisten nuorten osallisuutta ja
vaikuttamismahdollisuuksia kotimaakunnassaan sekä vahvistaa nuorten kiinnostusta maakunnan
kehittämiseen. Hankkeen suunnitellut tavoitteet:

1. Vahvistetaan olemassa olevia nuorten osallisuuden rakenteita
2. Kehitetään uusia matalankynnyksen toimintoja nuorten äänen esille saamiseksi
yhteistyössä nuorten kanssa (avoimet teematapaamiset, jatkuvat ryhmät)
3. Tuodaan maakunnan ja sen palveluiden kehittäminen lähemmäksi nuorten arkea
4. Pilotoidaan Etelä-Savon nuorisovaltuuston toimintaa
5. Koulutetaan kuntien ja maakunnan luottamushenkilöitä ja muita työntekijöitä nuorten
osallistumiseen ja osallisuuteen liittyvissä asioissa
6. Levitetään kehitettyä toimintamallia Etelä-Savon maakuntaan ja tehdään nuorten
osallisuustoiminta näkyväksi koko maakunnassa

Kommentit: Kouluissa osallistavia ja konkreettisia vaikuttamistyöpajoja ja -puheenvuoroja.
Luokkakäynnit, koulukäynnit, koulutuksien vetäminen, puheiden ja puheenvuorojen pitäminen,
matalalla kynnyksellä!

7. Kuulumiset työryhmistä
Ehdotetaan, että kokouksissa vakiopykäläksi nostettaisiin kuulumiset työryhmistä. Työryhmät
valmistautuvat kertomaan ajankohtaiset kuulumiset.
Päätös: Työryhmistä (tällä hetkellä vain ELO) ei vielä kuulumisia.

8. Kuulumiset kuntien nuorisovaltuustoista
Ehdotetaan, että kokouksissa vakiopykäliksi nostettaisiin kuulumiset kuntien nuorisovaltuustoista ja
kunnista. Käydään läpi kuulumiset kuntien nuorisovaltuustoista tai vastaavista vaikuttajaryhmistä
Päätös: Monissa kunnissa ei vielä olla pidetty syksyn ensimmäisiä kokouksia, mutta Rantasalmella
lähdetään suunnittelemaan syksylle nuorille avointa teematapaamista.
Mäntyharjulla ollaan huolissaan aina vain vähenevästä määrästä vaikuttamiseen innostuneista
nuorista.
Kangasniemellä kaivataan toiminnanelvytystä.
Hirvensalmella nuorille suunnattu tapahtuma on enemmän keski-ikäisten mieleen.
Joroisissa nuvalla on vaikutusvaltaa ja mahdollisuuksia järjestää tapahtumia ja nuorten tilanne
kunnassa on hyvä. Joroisten kunnassa yhteistyö kunnan valtuuston ja nuorten välillä toimii.
Mikkelissä nuorisovaltuusto ja budjetti kukoistaa, tilanne on mainio.

9. Tulevat tapahtumat ja tilaisuudet
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Nuorten akatemian tilaisuudet: Savonlinna 5.9., Pieksämäki 18.9. ja Mikkeli 3.10.
Nuorten maakuntapäivä 2020 (oma)
Maakuntapäivä 2020 (Etelä-Savon maakuntaliitto)
Avoimet teematapaamiset syksy 2019
LiHAppro, Mikkeli 30.8.
Aktiivinen arki, Mikkeli 31.8.
Syke 2019 -tapahtuma 5.9.
ELO johtoryhmä 6.9.
LAPE akatemia Savonlinna 24.9.
Savonlinnan hyvinvointimessut 27.9. /Yhteistyössä LAPE /Hanna Kokkonen
Uusien tapahtumien ja tilaisuuksien ideoiminen.

Päätös: a. Odotetaan tietoa, toteutuuko nyt syksyllä vaiko vasta keväällä.
b. Kannatetaan ja Esa-Manu enemmän mukaan järjestämään sekä osallistumaan.
c. Jätetään mietintään, mutta kannustetaan että nuoret osallistuisivat.
d. Vaikuttajaryhmä KASVO on innokkaana järjestämässä avointa tapaamista Rantasalmella tänä
syksynä, myös Hirvensalmi valmiina kutsumaan. Kolmatta paikkaa vielä etsitään.
e. & f. & g. Mietitään, osallistumisiin kannustetaan.
h. Danica osallistuu.
i. 30 minuutin aikaikkuna varattu Esa-Manulle, kaivataan vielä ideointia mihin aika ja
puheenvuoromahdollisuus käytetään.
j. Jätetään hautumaan.
k. Tarmo esittää, että järjestettäisiin eduskuntakäynti. Mahdollisesti mukaan otettaisiin myös muita
toimijoita tai muita tästä kiinnostuneita.
Yhteistyötä Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa.
Mielenosoituksiin osallistuminen voisi myös olla hyvä keino ottaa kantaa, kaikkialla maakunnassa.
Koulutapaamiset pidetään mielessä.
10. Terveiset tapahtumista ja tilaisuuksista

11. Muut asiat
a. Ryhmäytyminen ja yhteisen viikonlopun järjestäminen
Ruusa, Sami, Tarmo, Selma, Saara ja Edvin ja muut mahdolliset innokkaat suunnittelevat, ideoivat ja
sitten ehdottavat millainen tapahtuminen ja miten toteutetaan.

b. Seuraava kokous
14.10. klo 17.15 Mikkelissä Ohjaamon olkkarilla.

Kokous päätetään 19.10.

LIITEET
Liite 1. Toimintasääntö -luonnos
Liite 2. ESR-hankehakemus -luonnos

