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Esa-Manu - Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto kokous

Aika 11.12.2020 klo.17.00–19.00
Paikka Etäkokous
Osallistujat □ Edvin Ehrnrooth, Mikkeli, puheenjohtaja
□ Emma Mäenpää, Mikkeli, varapuheenjohtaja
□ Anna Innanen, Rantasalmen KASVO, sihteeri /□ vj. Tiina Peltonen
□ Konsta Hannelin, Jornuva Joroinen, varasihteeri /□ vj. Fanny Paasikivi
□ Danica Väisänen, Mäntyharjun nuorisovaltuusto/□ vj. Pyry Männistö
□ Sami Luntta, Hirvensalmen nuorisoneuvosto /□ vj. Viivi Mikkola
□ Onni Puhto, Mikkelin nuorisovaltuusto / □ vj. Katri Markevitsch
□ Eero Asikainen, Juvan RATAS nuorisovaltuusto/□ vj. Fanny Pasonen
□ Anni Mannelin, Pieksämäen PISTO nuorisovaltuusto/ □vj. Veera Toivonen □
Selma Savolainen, Kangasniemen nuorisovaltuusto
□ Vili Hämäläinen, Savonlinnan nuorisovaltuusto/ □vj. Maisa Kulmala
□ Eveliina Hänninen, Pertunmaan nuorisovaltuusto
□ Mariza Blomerus Sulkavan nuorisovaltuusto
□ Iisa Heimonen, Mikkeli
□ Essi Pajunen, Savonlinna
□ Saara Kosunen, Mikkeli
□ Ruusa Laukkanen, Mikkeli
□ Tarmo Riittinen, Pertunmaa
□ Lotta Tuominen, Mikkeli
□ Vili Huupponen, Rantasalmi
Vierailijat:
Harri Hakala, ilmastokoordinaattori Mikkeli

1 Kokouksen avaus

Kokous avataan 17:05.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen
Päätös: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.
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3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Päätös: Selma ja Lotta ilmottautuvat tehtävään

4 Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Vaihdetaan järjestystä siten, että ensin kuullaan Harri Hakalaa ja sitten käydään läpi
kuulumiset.

5 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?
Tiedoksi: Käytiin läpi kaikkien paikalla olevien esa-manujen kuulumiset. Korona rajoittanut
valtuustojen toimintaa kaikkialla.
Pieksämäen nuorisovaltuusto tehnyt Instagramiin videoita kuntavaaleista, joita voi käydä katsomassa
@nuorisovaltuustopisto

6 Yhteistyön rakentaminen maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kanssa
Miten Esa-Manun toimintaa voidaan linkittää paremmin maakunnan
päätöksentekoelimiin. Olisiko aiheellista tehdä aloite maakuntahallitukselle
kummihallituslaisesta tai esittää puhe-/ja läsnäolo-oikeutta maakuntavaltuustoon? Vai
jotakin ihan muuta?
Jatketaan siitä mihin viimeksi jäätiin.
Päätös: Ei ehditty tällä kaudella syventyä ja saada eteenpäin yhteistyötä maakunnan
päätöksentekoelimiin, mutta käytiin keskustelua, miten ensi kaudella voisi toimia. Maakunnallinen
nuorisovaltuusto on lakiin kirjattu, mikä tuo asialle painoarvoa.
Esa-Manun olisi hyvä saada puhe- ja läsnäolo-oikeus maakuntavaltuustoon. Lisäksi keskusteltiin
kummihallituslaisesta. Nämä tukisivat toisiaan. Kummihallituslaisesta mietittiin, olisiko tämä joku
vapaaehtoinen vai jokaisesta puolueesta joku, jolloin kummeja olisi useampi.
Puhuttiin myös äänioikeuspaikasta, josta voitaisiin vielä neuvotella.

7 Alueellinen ilmasto-ohjelma
Ilmastokoordinaattori Harri Hakala esittelee alueellista ilmasto-ohjelmaa. Sen pohjalta
käydään keskustelua nuorten ilmastovaikuttamisesta.
Tiedoksi: Harri Hakala esitteli diaesityksensä maakuntamme nykyisestä päästötilanteesta sekä
ilmastotoimista, joita olisi saatava aikaan. Koko maakunnassa on melko samanlainen päästölähteiden
jakautuminen. Esitys herätti esa-manulaisten kesken paljon keskustelua ja kysymyksiä, joihin saatiin
kuulla Hakalan vastaus. Aihe onkin todella tärkeä. Puhuttiin mm. ruokavaliosta, johon vastaus ei ole
aivan yksiselitteinen. Myös sähkö- ja hybridiautoja mietittiin.

8 Kuntavaalit 2021 - työskentely
Viikolle 22.-28.3.2021 järjestettävän viikon ohjelman ideointi. Tavoitteena nostaa
nuorisotyötä ja sen merkitystä ehdokkaiden ja tulevien kuntapäättäjien tietoisuuteen.
Kuntavaalit järjestetään keväällä 2021 seuraavalla aikataululla:

18.3.2021 Ehdokasasettelun vahvistaminen
7.–13.4. Ennakkoäänestys kotimaassa
7.–10.4. Ennakkoäänestys ulkomailla
18.4. Vaalipäivä
Päätös: Käytiin Mentin kautta läpi ideoita ohjelmasta, joita kaikki sai ehdotella anonyymisti.
Ohjelmaideoita: paneelit, varjovaalit, some-haasteet, podcastit, mielenosoitukset, nuorisojärjestöt
mukaan (esim. pelitapahtumat ehdokkaiden ja nuorten kesken, ehdokkaiden kanssa arvojen
pohdintaa).
Tärkeitä mietittäviä aiheita: nuorten ääni vaaleissa, nuorten äänestysaktiivisuus (miten vieläkin
paremmaksi), mitä mieltä ehdokkaat ovat nuorisotyöstä.
Näitä asioita esille ja ideoiden työstämistä viikolle 22 eli “Muna on viisaampi kuin kana. Äänestä
munaa”-viikolle.

9 Vaikuta! peli kierrosten kooste
E=mc2 -hanke on järjestänyt Vaikuta! -pelejä toisen asteen oppilaitoksissa.
Tutustutaan yhdessä peleistä nousseisiin asioihin ja katsotaan nouseeko jotakin mitä
pitäisi viedä eteenpäin.
Tiedoksi: Peli järjestetiin kolmessa toisen asteen ahjossa (Esedu ja Samiedu etänä, Paukkulassa
livenä). Esa-Manun rasti (Edvinin ja Emman tekemä) eli video ja tehtävä epäkohdista oli ollut etänä
toteutettavaksi liian hidas, mutta muokattuna oli onnistunut. Rastin kautta saatiin selville, että
vaikuttaa pitäisi harrastusmahdollisuuksiin, kestävään kehitykseen ja luonnon monimuotoisuuteen, eri
kulttuurien toisiinsa tutustuttamiseen ja ihmisryhmien yhteentuontiin sekä nuorten päihde- ja
mielenterveysongelmiin (syrjäytyminen merkittävä huoli).
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10 Evästys kaudelle 2021
Pohjana WhatsAppin kautta välitetty kysely Esamanulaisille.
Tiedoksi: Tuleville kausille ehdotetaan ryhmäytymistä ja ryhmän kesken tehtäviä hauskoja juttuja.
Pidetään myös etukäteiskeskusteluista kokouksen aiheista, varsinkin etäkokouksia järjestettäessä.
Hyviä ideoita on myös jalkautuminen muiden nuorten joukkoon sekä avoimet kokoukset julkisilla
paikoilla ja näin tehdä Esa-Manusta helpommin lähestyttävän.

11 Muut asiat
Ensimmäisen Esa-Manun viimeinen kokous päätetään kiitoksiin. Halutaan vielä muistuttaa, että
Ilmasto-Esa on avoin ja aktiivinen ryhmä, jonne mielellään otetaan mukaan eli sinne saa liittyä. Terhi
ja Emmi antavat luvan ottaa jatkossakin heihin yhteyttä esim. tapahtumien ideoinnissa.
Kokous päätetään klo 19:08.

