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AIKA: Perjantai 11.1.2019 klo 17 ->
PAIKKA: Matarankatu 4, Jyväskylä
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Milja Kemppainen
Samuel Demarco
Max Koitela
Wiivi-Maria Kasanen
Vilma Teiskonen
Joonatan Similä
Milla Konttinen
Oona Haapanen
Tino Setälä
Maria Pannula
Atte Taipale
Atte Kunnari
Janette Nurmi
Eeva Nudel

●
●

Carita Hännivirta, Nuorten Suomen työntekijä
Ida Tiittanen, Humak, harjoittelija

ASIAT:
1. Kokouksen avaus
Klo 17:06
2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin
3. Manun edustajien tai osallistujien valinnat ja nimeämiset muiden tahojen ryhmiin tai tilaisuuksiin
3.1 Edustajien valintatapa
Keski-Suomen nuorisovaltuustolle tulee aika ajoin pyyntöjä osallistua tilaisuuksiin tai esimerkiksi
työryhmien kokouksiin. Tämän lisäksi Manusta toivotaan edustajaa/edustajia esimerkiksi
ohjausryhmiin tai muihin työryhmiin. Näihin pyyntöihin on hyvä luoda ja kirjata toimintatapa, joka
mahdollistaa kaikille jäsenille ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua tilaisuuteen tai edustustehtävään.
Manun ydinryhmä esittää, että osallistumis- ja/tai edustuspyynnöt (tai vastaavat) tuodaan ensin
ydinryhmän käsiteltäväksi. Tämän jälkeen tieto välitetään koko Manun WhatsApp-ryhmään, jolloin
kerrotaan kyseisestä tehtävästä sekä se, että seuraavassa kokouksessa voi esittää kiinnostuksensa,
mikäli aikataulu vain sallii. Jos aikataulu on kiireisempi, ydinryhmä päättää toimintatavan
tapauskohtaisesti.
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Keskustellaan ja päätetään, miten edustajat tai osallistujat valitaan ja nimetään
➢Keskusteltiin asiasta, ja päätettiin että edustajiin ja osallistujiin liittyvät asiat
menevät ensin ydinryhmän läpi, jonka jälkeen asiat viedään eteenpäin
maakunnallisen nuorisovaltuuston ryhmään. Kiinnostuksensa voi ilmaista ennen
kokousta lähetettävässä kyselyssä, tai viimeistään kokouksessa

3.2. Edustajan valinta ohjausryhmään
Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeella (2017-2019) etsitään ratkaisuja ja
toimintamalleja, miten nuoret ja nuorten mielipiteet ja ajatukset saadaan mukaan maakunnalliseen
päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Hankkeen ohjausryhmässä on ollut jäsenenä vanha
Manun jäsen, Jere Huotari joka on estynyt jatkamaan tehtävässä. Hänen tilalle kysyttiin edustajaa
viimeiselle hankekaudelle edelleen Manu-ryhmästä. Joulukuussa nopean aikataulun vuoksi
edustajaksi ilmoitettiin Max Koitela ja varalle Tino Setälä, ilman että asia oli käsittelyssä Manun
kokouksessa.
Keskusteltiin vahvistetaanko puheenjohtaja Max Koitela Keski-Suomen
nuorisovaltuuston edustajaksi ja Tino Setälä varalle Nuorten ääni uudessa
maakuntahallinnossa -hankkeen ohjausryhmään.
➢ Päätettiin, että edustajat valitaan äänestämällä seuraavassa kokouksessa.

4. Keski-Suomen nuorten ja nuorten kanssa toimivien palkitsemisjuhla pe 15.3.2019
Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla nostaa 14. kerran esille keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta ja
nuorten taustalla toimivia aikuisia. Juhlassa palkitaan kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja
Aikuiset Tsemppaajat sekä ehdotusten perusteella vuoden 2018 Erityistsemppaajat,
Nuorisovaltuusto sekä Nuorisoteko. Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla järjestetään 15.3.2019
Jyväskylässä. Vastuullinen järjestäjä on Nuorten Suomi ry (ent. Nuorten Keski-Suomi ry). Tilaisuutta
tukee Länsi-ja Sisä- Suomen Aluehallintovirasto ja Keski-Suomen liitto.
4.1 Keski-Suomen Nuorisovaltuusto valitsee ja palkitsee Erityistsemppaajan
Erityistsemppaaja on aikuinen tai aikuistaho, jonka keskisuomalaisista nuorista koostuva
vaikuttajaryhmä, Keski-Suomen Nuorisovaltuusto, haluaa erityisesti nostaa palkittavien joukkoon.
Ryhmäläiset laativat vuosittain kriteerit, joita juuri sillä hetkellä pitävät erityisen tärkeänä
maakunnan nuorten osallisuuden näkökulmasta.
4.2 Vuoden 2018 Nuorisovaltuuston etsintä sekä valinta ja palkitseminen yhteistyössä
Vuoden 2018 keskisuomalainen nuorisovaltuusto valitaan ja palkitaan ehdotusten perusteella,
yhdessä Nuorten Suomen hallituksen ja Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kanssa. Ehdotuksia
etsitään mm. Keski-Suomen nuorisovaltuutettujen toimesta tammi-helmikuussa.
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4.1 Keskusteltiin Erityistsemppaajan kriteereistä, mahdollisista palkittavista sekä
päätetään miten asiassa edetään
○ Ehdokkaat: Onko ideaa? - tapahtuma, Gradian Käänteisseminaari
➢Päätettiin tehdä asiasta kysely
4.2 Keskusteltiin hyvän nuorisovaltuuston kriteereistä ja ehdotusten vastaanottamisesta
sekä päätetään miten asiasta viestitään oman kunnan nuorisovaltuustoille
➢ Keskustellaan asiasta seuraavassa kokouksessa
Joonatan Similä poistui 17:42
5. Keskisuomalaisten kuntien nuorisovaltuustojen yhteisleiri pe-la 1.-2.2.2019
Keskisuomalaisten nuorisovaltuustojen yhteinen leiri järjestetään Piispalassa pe-la 1.-2.2.2019.
Leirille toivotetaan tervetulleeksi niin nuorisovaltuutetut kuin ohjaavat aikuiset. Oheisen linkin
takaa pääset kurkkaamaan viime vuoden vastaavan leirin tunnelmia:
http://www.nuortenkeskisuomi.fi/osallistuva-nuori-osallistava-kunta/nuorisovaltuustojen-leiri-piisp
alassa/
Manun ydinryhmä keskusteli kokouksessaan 7.1. Manun tehtävistä ja roolista leirillä. Ajatuksena
nousi ainakin Vaikuta-teemapäivien esittely ja mahdollinen näyte esimerkiksi Vaikuta-pelin
muodossa. Leirillä voitaisiin myös haarukoida kuntien nuorisovaltuustojen toiveita yhteistyölle
Manun kanssa. Leirille osallistutaan ensisijaisesti oman kunnan nuorisovaltuuston edustajana.
Keskustellaan leiristä sekä toiveista ohjelmalle kuntien nuorisovaltuuston näkökulmasta
➢Päätettiin, että kerrotaan leirillä esimerkiksi yhteistyön hyödyistä sekä manun ja
kunnallisten nuorisovaltuustojen eroista.
Keskustellaan miten leiristä viedään viestiä oman kunnan nuorisovaltuustoille (ja
oppilaskunnille)

➢Päätettiin, että edustajat vievät omiin kuntiinsa viestiä eteenpäin, ellei sitä ole jo
tehty
6. Ilmoitusasiat
- Lyseon lukiolla oli politiikkapäivät ma 10.12. klo 11-13.30. Manun toimintaa oli esittelemässä Max,
Oona, Wiivi-Maria, Janette.
- Max Koitela kertoi Lyseon politiikkapäivistä. Esittelyä varten tehtiin PowerPoint, joka voisi
toimia hyvänä pohjana muita tapahtumia varten.
- Nuorten maakunta -hankkeen ohjausryhmän kokoukseen ma 10.12. klo 12.30-15 osallistui Tino.
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7. Kuntien kuulumiset
Keski-Suomen Nuorisovaltuusto koostuu valtaosin kuntien edustajista. On tärkeää, että tieto kulkee
kunnan ja maakunnan nuorisovaltuustojen välillä. Jotta kaikkien kuntien kuulumiset saadaan
kirjattua, on toivottavaa, että kuulumiset lähetetään ennakkoon kirjallisena. Myös keskustelussa voi
nostaa asioita.
Kuulumiset voi lisätä suoraan drive-tiedostoon:
https://drive.google.com/open?id=1kZ_dxcORYXLAE1ydpwd6EJqQaOx1hl_h5mkU4P6M5qo
tai wa-viestinä: 0440124606 / Carita tai sähköpostitse: carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi
Kannonkoski: Annettiin kommentteja tulevaan lähiliikunta-alueeseen liittyen, suunniteltiin Nuvan
mainostuksesta koululla
Äänekoski: Nuvan toimintasääntö hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa. Päätettiin Nuvan
kauden 2019 jäsenet, puheenjohtajat sekä sihteerit. Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio
kaudelle 2019.
Saarijärvi: Nuvan toimintasääntö saatu päätökseen. Nyt menossa kaupunginhallituksen kokoukseen
hyväksyttäväksi. Uusien nuva jäsenten värvääminen alkaa toivottavasti tässä kuussa.
Jämsä: Vierailimme 7. päivä tammikuuta Nuvan porukalla eduskunnassa.
Jyväskylä: 7.1 Aloitimme ottamaan vastaan hankerahahakemuksia. Meille tultiin kertomaan
Taidelaturi toiminnasta jonka jälkeen saimme kommentoida asiaa. Nuva pikkujoulusteli.
Laukaa: Anna Sarkkinen kävi joulukuussa luennoimassa meille ilmastonmuutoksesta ja aloimme
suunnittelemaan ilmastonmuutoskampanjaa Laukaan yrittäjille. Lisäksi olemme tehneet
Nuva-kyselyä.

Kuullaan kuntakuulumiset ja luetaan niiden kuntien kuulumiset, joiden edustaja ei ole
kokouksessa
➢Kuultiin ja käytiin läpi kuntien nuorisovaltuustojen kuulumiset

8. Tulevat kokoukset, tilaisuudet ja tapahtumat
●

Keski-Suomen maakuntatilaisuus pe 1.2.2019 (lähetetty sähköpostitse kutsu)

●

Keski-Suomen nuorisovaltuustojen yhteisleiri pe-la 1.-2.2.2019

●

Helmikuun työryhmätyöskentely- ja kokous la 16.2.2019 klo 12-16
(Teemana muiden nuorten kuuleminen (+Manusta tiedottaminen nuorille),
Vaikuta-teemapäivät?)

●

Maaliskuun työryhmätyöskentely- ja kokous ke 6.3.2019 klo 15.30-18
(Teemana vaikuttaminen uudessa maakuntahallinnossa, yhteiskokous uudistuksen
johtoryhmän tms kanssa?)
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●

Maalis-huhtikuu Vaikuta-teemapäivät kunnissa (Keuruu, Pihtipudas, Jyväskylä
kiinnostuneita)

●

Nuorten kyvyt ja ääni esiin -palkitsemisjuhla pe 15.3.2019 (Manu palkitsee)

●

Huhtikuun työryhmätyöskentely- ja kokous la 6.4.2019 klo 12-16

●

Mahdollisesti Manujen yhteisleiri pe-su 26.-28.4.2019

●

Toukokuun työryhmätyöskentely- ja kokous la 18.5.2019

●

Toukofest ma-ke 27.-29.5.2019 (Manulla oma piste)

●

Keski-Suomen Maakuntavaltuusto pe 7.6.2019 klo 8-16 (Manulla aihe-esittely)
➢Käytiin tulevat kokousajat, tapahtumat ja tilaisuudet läpi

9. Muut esille tulevat asiat
➢ Jyväskylän nuorisovaltuuston edustaja toi esille mahdollisen
yhteistyötapahtuman liittyen eduskuntavaaleihin, joka järjestettäisiin myöhemmin keväällä.
Tähän palataan kuitenkin vielä myöhemmin.
10. Kokouksen päättäminen

➢Päätettiin kokous ajassa 18:08

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Max Koitela, puheenjohtaja

Atte Kunnari, kokouksen sihteeri

