
MAAKUNNALLISTA NUORISOVALTUUSTOA VALMISTELEVA RYHMÄ 
ASIALISTA 

 

AIKA:  Keskiviikko 6.3.2019 klo 15.30-16 keskustelua, klo 16 -> kokous 

PAIKKA:  Cygnaeustalo, kokoustila Keitele 4 (Osoite Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä) 

PAIKALLA:  

●  Max Koitela, Kannonkoski 
●  Tino Setälä, Äänekoski 
●  Nella Lintunen, Joutsa 
●  Jari Puranen, Jyväskylä 
●  Joonatan Similä, Jämsä 
●  Nea Auer, Jyväskylä 
●  Atte Kunnari, Jyväskylä 
●  Wiivi-Maria Kasanen, Jyväskylä 
●  Eetu Puranen, Joutsa 
●  Julia Pannula, Laukaa (varajäsen)(poistui klo.17.16) 
●  Atte Taipale, Jämsä 
●  Milla Konttinen, Jyväskylä 
●  Vilma Teiskonen, Laukaa 
●  Nea Linja-aho, Äänekoski 
●  Janna Susanna Haapanen, Saarijärvi  
●  Ida Tiittanen, Nuorten Suomi (harjoittelija) 
● Carita Hännivirta, Nuorten Suomi (ohjaaja) 
● Emmi Hyvönen, Keski-Suomi 2021 -projekti (osallisuus, viestintä ja hallinto) 

  

ASIAT: 

1. Kokouksen avaus 

● Puheenjohtaja Max Koitela avasi kokouksen  klo 16.14.  
● Päätettiin siirtää Kuntien kuulumiset, Tulevat päivämäärät ja Muut kuulumiset  - 

kohdat kokouksen alkuun.  
 

2. 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. Tänne voi kirjata kuulumiset ennakkoon: 

https://drive.google.com/open?id=1kZ_dxcORYXLAE1ydpwd6EJqQaOx1hl_h5mkU4P6M5qo  

 

● Kuultiin kuntien kuulumiset 

Kaikki kävivät kirjoittamassa kuntien kuulumiset Drive kansioon. 

Äänekoski: Lautakuntapaikkojen edustajat valitaan huomenna. 

Saarijärvi: Budjetti suunnittelu, rahan haku, ei vielä kokousta tässä kuussa 

https://drive.google.com/open?id=1kZ_dxcORYXLAE1ydpwd6EJqQaOx1hl_h5mkU4P6M5qo
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Laukaa: Koulukiertue, Välkkänurkka, politiikkateema, Ympäristökampanjaan haastetaan 
yrityksiä. 

Jyväskylä: Kesätyöinfo pidettiin, hallituksen kokous, ilmastolakkoilmoittautuminen 

Joutsa: Valittiin toinen Joutsan edustaja Manuun , Joutsan Joutopäivä -tapahtumaan 
nuorille suunnattua ohjelmaa yhdessä 4H:n ja kotiseutuyhdistyksen kanssa. Joutopäiviin 
mm.riihidiskoa ollaan järjestämässä. Relax-tapahtuman, sekä diskon ja elokuvien yön 
päivämäärät päätettiin. Eetu mukana Manussa. 

Jämsä: Pohdittu, että mihin aiotaan panostaa seuraavan 3-5 vuoden aikana. Heiltä on 
pyydetty lausunto kaupunkistrategiaan. 

Kannonkoski: Pohjoisen Keski-Suomen kehittämissuunnitelma ollaan tekemässä. 

 
3. Tulevat päivämäärät 

➢ Huhtikuun työryhmätyöskentely- ja kokous la 6.4.2019 klo 12-16 

➢ Toukokuun kokous la 18.5.2019 

➢ Keski-Suomen Maakuntavaltuusto pe 7.6.2019 klo 8-16 (Manulla aihe-esittely) 

Muut päivät: 

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

○ Vaikuta-teemapäivä 27.3. Hankasalmella (Vaaliteema) 

○ Vaikuta-teemapäivä Jyväskylässä Gradialla (mahd?) 

○ Vaikuta-teemapäivä 11.4. Keuruulla 

○ Maakunnallisten nuorisovaltuustojen/vaikuttajaryhmien yhteisleiri pe-su 3.-5.5.2019 

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

Käytiin läpi tulevat päivämäärät. 
 

4. Muut esille tulevat asiat 

● Nea Linja-aho eli Sihteeri ilmoitti ettei pääse huhtikuun kokoukseen. 
● Atte kertoi Jyväskylän Nuvan vaalipaneelista lisätietoja tulee whatsappiin. 

 
5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
https://drive.google.com/open?id=1vJcsTH8VLfoDeiRRN9-h_MC805BfGp7B  

 
● Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 
Emmi Hyvönen saapui kokoukseen klo 16.32. 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1vJcsTH8VLfoDeiRRN9-h_MC805BfGp7B
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6. Maakuntauudistuksen tilanne 

 

 

● Emmi Hyvönen kertoi maakuntauudistuksen tilanteesta niin valtakunnallisesti kuin 

Keski-Suomen osalta. Hän oli myös vastaamassa kokousväen kysymyksiin ja yhdessä 

pohdittiin Manun asemaa nyt ja tulevaisuudessa.  

 
● Emmi Hyvönen kutsui Manun jäseniä Laajavuoreen kommentoimaan terveyspalveluiden 

kehittämistä 21.3.2019 klo. 08.00. Sovittiin, että Carita laittaa kyselyn halukkaille 
Laajavuoreen whatsappin kautta. 
 

 
Julia Pannula, Laukaa varajäsen poistui klo 17.16. 

 

 
7. Nuorten Mielenterveys kärkiteemana  

Edellisessä kokouksessa sovittiin että Nuorten mielenterveys on Manun tämän kauden kärkiteema. 
Aihe on erittäin laaja ja sitä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta, kuten tämän hetkisestä 
oppilas- ja opiskelijahuollon palveluista sekä koulukiusaamisen näkökulmista. Manulla on myös 
mahdollisuus ottaa kantaa Keski-Suomen Järjestämissuunnitelmaan, jossa kuvataan tulevan 
maakunnan tehtäviä kuten mielenterveyspalveluita ja muita nuoria koskevia palveluita. 
http://www.ks2021.fi/jarjestaminen/  
 

● Keskusteltiin aiheesta. Sovittiin työryhmä, joka pohtii miten aihetta lähdetään 
edistämään. Nuorten Mielenterveys -työryhmään valittiin kokouksessa ilmoittautuneet 
halukkaat;  Wiivi-Maria, Tino, Nea(Auer), Atte(T) ja Vilma.  
Carita luo whatsapp ryhmän, jossa jatketaan asian työstämistä. 
 

8.   Julkinen liikenne 

Keski-Suomen nuorisovaltuusto teki edelliskaudella kannanoton julkisen liikenteen kehittämisestä, 
johon myös maakuntavaltuusto yhtyi: 
https://www.keskisuomi.fi/ajankohtaista/1669/maakuntavaltuusto_mukaan_nuorten_kannanotto
on_julkisen_liikenteen_toimivuudesta  
 
Keski-Suomen liitto on yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa käynnistänyt 
maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisen. 
https://www.keskisuomi.fi/blogi/posts/158/maakunnallinen_liikennejarjestelmasuunnitelma_paivi
ttyy  

● Sovittiin työryhmä, joka lähtee pohtimaan julkisen liikenteen palveluita ja selvittää miten 
Manu voisi olla mukana liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisessä. 
Työryhmään valittiin kokouksessa ilmoittautuneet; Janna, Nella ja Eetu. 

                             Carita luo whatsapp ryhmät, joissa jatketaan asian työstämistä. 
 
 
  

http://www.ks2021.fi/jarjestaminen/
https://www.keskisuomi.fi/ajankohtaista/1669/maakuntavaltuusto_mukaan_nuorten_kannanottoon_julkisen_liikenteen_toimivuudesta
https://www.keskisuomi.fi/ajankohtaista/1669/maakuntavaltuusto_mukaan_nuorten_kannanottoon_julkisen_liikenteen_toimivuudesta
https://www.keskisuomi.fi/blogi/posts/158/maakunnallinen_liikennejarjestelmasuunnitelma_paivittyy
https://www.keskisuomi.fi/blogi/posts/158/maakunnallinen_liikennejarjestelmasuunnitelma_paivittyy


MAAKUNNALLISTA NUORISOVALTUUSTOA VALMISTELEVA RYHMÄ 
ASIALISTA 

 

 

         9. Kokouksen päättäminen 

Max Koitela päätti kokouksen klo. 17:57. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

 

Max Koitela Nea Linja-aho 

Puheenjohtaja Sihteeri 


