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1. STRATEGIA JA LÄHTÖKOHDAT 
 

Nuorten Keski-Suomi ry täytti 15 vuotta syksyllä 2018. Strategiakauden ollessa päättymässä strategia päivi-
tettiin vuoden 2018 aikana, jolloin tehtiin iso linjaus: toiminta-alue laajennettiin vastaamaan paremmin 
toiminnan suuntaa. Näin myös yhdistyksen nimi muutettiin Nuorten Suomi ry:ksi.  

Nuorten Suomi ry on palvelujärjestö, joka edistää nuorten toimijuutta ja vaikuttamista. Yhdessä eri toimijoi-
den kanssa se kehittää ja tukee sellaisia rakenteita sekä nuoria innostavia toiminnan tapoja ja tilaisuuksia, 
joissa nuoret voivat oivaltaa uutta, saada aikaan ja vaikuttaa. Tavoitteina ovat 

1. Kannustaa ja tukea eri yhteisöjä tunnistamaan nuorten potentiaali ja kehittämään toimintaansa 
nuorten toimijuutta ja osallisuutta vahvistavaksi  

2. Vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin siten, että ne tukevat ja mahdollistavat nuorten osallisuuden ja 
äänen kuulumisen. 

3. Lisätä ja vahvistaa nuorten taitoa, tietoa, tahtoa sekä mahdollisuuksia osallistua, toimia ja vaikuttaa 
sekä tehdä tulevaisuutta. 

 

Kohderyhmänä ovat nuoret sekä nuorten parissa toimivat ja nuorten elämään vaikuttavat aikuiset ja tahot. 

Visiona on olla rakentamassa Suomea, jossa jokainen nuori saa, osaa ja haluaa olla mukana, toimia ja 

vaikuttaa valitsemallaan tavalla. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: 

Nuori tekee, toimii ja johtaa – aikuiset tukevat  
Tehdään yhdessä, kunnioitetaan ja arvostetaan toisiamme 
Innostutaan, innostetaan ja ollaan rohkeita. 
Käydään rakentavaa ja tasavertaista dialogia. 

 
Taustalla on (sosiaali-)pedagoginen näkemys siitä, että jokaiselle nuorelle tulisi antaa oman kokoisia 
haasteita, varoen sitä, että aikuinen tekee nuoren puolesta liikaa. Kun nuori huomaa, että häneen luotetaan, 
hän rohkaistuu, osaa ja pystyy itse. Näin nuori innostuu ottamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään. 
Tavoitteena on, että yritteliäisyydellä ja aktiivisuudella on positiivinen vaikutus nuoren elämään nyt ja 
tulevaisuudessa.  
 
Toiminta edistää Lasten oikeuksien toteutumista, erityisesti artikloja 12 ja 13 (oikeus ilmaista mielipiteensä, 
oikeus saada tietoa), 15 ja 31 (oikeus oman kielen ja kulttuurin harjoittamiseen sekä oikeus liittyä yhdistyksiin) 
sekä 29 (oikeus koulutukseen ja laadukkaaseen opetukseen, joka pyrkii kehittämään lapsen kasvua täyteen 
mittaansa). 
 
Nuorten Suomi ry:n rahoitus koostuu pääsääntöisesti hankerahoituksista, yhteistyö- ja yhteistoiminta-
sopimuksista sekä tapahtumien lippu- ja myyntituloista. Kun yhdistys ei ole osa mitään isompaa 
organisaatiota, säännöllinen rahoitus on jatkuva haaste. Itsenäisyys on toisaalta yhdistyksen vahvuus. Tämä 
mahdollistaa ketteryyden ja sellaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin tarttumisen, joihin perinteisempi järjestö 
ei pystyisi. Toiminta on ollut ja on toimialaansa nähden monelta osin edellä aikaansa. Yhdistyksen omana 
visiona onkin olla ”valtakunnallisesti tunnettu edelläkävijä nuorten vaikuttamisen, osallisuuden ja 
toimijuuden vahvistajana. Se tunnetaan myös uusien toimintamuotojen kehittäjänä, yhteistyön edistäjänä ja 
mahdollistajana.” 
 
Moni vuonna 2018 toteutuneista toiminnoista jatkuu myös vuoden 2019 puolella. Mitään isoa muutosta ei 
ole heti tapahtumassa, eikä Keski-Suomea olla mitenkään unohtamassa. Strategia ohjaa ja mahdollistaa 
toimimaan jatkossa myös entistä laajemmasta perspektiivistä. 

 

 
 



2. TOIMINNOT 
 
Nuorten Suomen ydintehtävinä on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista sekä nuorten oikeuksien 
tuntemista ja toimijuutta.  Toiminta kiteytyy viesteihin ”Nuorten kyvyt esiin” ja ”Nuorten ääni esiin”. Tässä 
luvussa toiminnot on jaoteltu ydintehtävien mukaisesti. Nämä myös täydentävät toisiaan, sillä vahvistamalla 
nuorten vaikuttamista tuetaan usein myös nuorten toimijuutta ja päinvastoin. 

 
 
2.1. NUORTEN VAIKUTTAMISEN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN 
 
Vaikuttamiseen liittyvää osallisuutta toteutetaan yhdistyksessä monella tavoin ja eri tasoilla. 

 
2.1.1. Nuorten ääni maakunnissa    
 
Nuorten Ääni uudessa maakuntahallinnossa –hanke (Numa) on ollut ensimmäinen Nuorten Keski-Suomen 
selkeästi valtakunnallinen hanke, jota on toteutettu vuosina 2017-2018 opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoituksella. Alun perin aihe liittyi hallituksen ajamaan sote- ja maakuntauudistukseen, johon kuului 
lakisääteisesti nuorisovaltuuston nimeäminen. Vaikka uudistus nyt kaatuikin, se ei poista tarvetta kuulla 
nuoria maakuntatasolla ja ottaa nuoria mukaan ylikunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden 
kehittämiseen. Hankkeella on etsitty ja etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja niin maakunnallisen 
nuorisovaltuustotoiminnan tai vastaavan ryhmän toiminnan kehittämiseen kuin laajemminkin nuorten 
kuulemiseen. Nämä tulisi toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla siten, että se palvelee sekä hallinnon että 
eri elämäntilanteissa olevien nuorten tarpeita eri puolilla maata ja tukee samalla paikallistason nuorten 
vaikuttamistoimintaa.  
 
Alun perin hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi jatkuen vielä vuoden 2019 ajan. Maakuntauudistuksen 
etenemisen takkuilu ja lopulta kaatuminen on hankaloittanut hankkeen työtä. OKM:n päätös hankkeen 3. 
vuodelle tuli soten kaatumisen jälkeen, jonka mukaan hanketta voi jatkaa 28.2.2020 asti, mutta resurssi 
putosi 40 %:iin haetusta. Tavoitteena on kuitenkin saada siihen korjaus ja jatkaa työtä laaja-alaisesti loppuun 
asti.  Maakunnissa tehdään joka tapauksessa monenlaisia päätöksiä, jotka koskevat nuoria. Maakunnallinen 
nuorisovaltuusto on hyvä saada osaksi maakuntaliittojen toimintaa ja varmistaa nuorten äänen kuuluminen 
myös muussa ylikunnallisessa päätöksenteossa ja palvelujen tuotannossa. Niinpä hankkeen nimi on muotoiltu 
väljemmäksi: Nuorten ääni maakunnissa. Ylimaakunnallinen toiminta on joka tapauksessa tarpeen myös 
siksi, että maakunnalliset ja ylimaakunnalliset niin nuorten kuin aikuisten tapaamiset ovat tärkeitä 
vertaistuen ja -kouluttautumisen paikkoja, mikä tasoittaa osaamista ja lisää tasa-arvoisuutta kuntien ja 
maakuntien kesken. 
 
Jos hankkeen rahoitusta saadaan vahvistettua, hankkeessa tuetaan maakunnallisen nuorisovaltuustotoimin-
nan käynnistämistä ja toiminnan kehittymistä erityisesti aikuisten toimintakulttuurin ja osaamisen 
kehittämisen näkökulmasta sekä käynnistetään maakunnallisen nuorisovaltuuston tai vastaavan ryhmän 
toiminta kaikissa mukana olevissa viidessä maakunnassa. Lisäksi kehitetään muita toimintamalleja, joilla eri 
elämäntilanteissa olevien nuorten ääntä maakunnassa saadaan kuuluviin.  Viimeisen vuoden aikana on 
tärkeä varmistaa, että (nuorten) osallisuuden edistämiseen varataan riittävästi resurssia tulevissa 
maakunnissa. 
 
Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Mukana on viisi maakuntaa, Etelä-Savo, Kainuu, 
Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta, joiden maakuntien liitot ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen 
myös maksamalla pienen omavastuuosuuden. Näihin kaikkiin on koottu maakunnalliset nuorten ryhmät, 
jotka valmistelevat virallisen nuorisovaltuuston tai vastaavan ryhmän toiminnan käynnistämistä ja/tai tuovat 
nyt nuorten ääntä esiin maakunnassa joko epävirallisesti tai jo käynnistyneessä nuorisovaltuustossa. Lisäksi 
tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa, joiden kautta tavoitetaan eri elämäntilanteissa olevia nuoria. 



Tärkeänä yhteistyökumppanina on ollut hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalveluiden 
kehittämishanke LAPE, jonka muutosagentit toimivat jatkossakin hankkeen teeman viestinviejinä Lape-
hankkeen supistumisesta huolimatta. Jokaiseen maakuntaan on saatu/saadaan Aluehallintovirastojen tuella 
käynnistettyä hankkeet, joilla työtä edistetään kaikissa maakunnissa. Samalla pystytään tukemaan myös 
kuntatason nuorten vaikuttamistyötä. Näissä hankkeissa vetovastuu on paikallisilla toimijoilla - Pieksämäen, 
Kajaanin, Tampereen ja Porin kaupungilla. Näiden hankkeiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Lisäksi 
yhdyshenkilöinä toimii kaksi henkilöä, toinen Kainuun liitosta ja toinen Pirkanmaan alueellisen nuorisotyön 
tekijä. Työotteena on kokeilemalla kehittäminen, verkostotyö ja yhteinen oppiminen. Hankkeelle on tehty 
laajalla yhteistyöllä hankkeen perusteellinen viestintäsuunnitelma, joka antaa hyvät suuntaviivat eri 
toimijoiden viestinnälle. 
 
Toimenpiteet 2019 – näiden toteutumisen laajuus riippuu lopullisesta rahoituksesta, lihavoituna ne, jotka 
toteutetaan joka tapauksessa, ainakin kevätkaudella 

- maakunnallisten kehittäjäryhmien ja nuorten vaikuttajaryhmien kokoontumiset ja niiden 
järjestämät toiminnot maakunnissa, mm. nuorisofoorumit, aikuisten ja päättäjien kohtaamiset 

- maakuntien toimijoiden yhteiset kohtaamiset: koko verkoston kohtaamiset, nuorten oma leiri, 
yhdyshenkilöiden kohtaamiset, tukimateriaalit yhdyshenkilöille) 

- loppuseminaari 
- ohjausryhmän kokoukset 
- monipuolinen viestintä eri kanavia pitkin eri kohderyhmille tiiviisti koko vuoden ajan  
- nuorten kouluttaminen viestinviejiksi eli lähettiläiksi ja heidän toiminnan tukeminen 
- päättäjien ja virkamiesten innostaminen ja koulutus mm. yhteistyössä Lape-akatemioiden kanssa 

huomioimaan nuorten äänen kuuluminen ja toimimaan nuorten kanssa yhteistyössä. Samalla 
varmistetaan, että osallisuustyöhön varataan jatkossa riittävästi resurssia. 

- Vaikuta!-teemapäivien toteuttaminen eri maakuntien ammattioppilaitoksissa 
- Erilaisten nuorten vaikuttamiseen liittyvien erilaisten toimintamallien tunnistaminen, 

rakentaminen, kokeilu ja kehittäminen (esimerkiksi digivaikuttaminen). Vahvistetaan ja 
monipuolistetaan nuorten osallisuuden eri muotoja yhteistyössä eri toimijoiden kuten All Youth -
tutkimushankkeen, Pesäpuun, monikulttuuristen toimijoiden ja Invalidiliiton kanssa 

o Luonnollisesti nuoret ovat vahvassa roolissa toimintojen kehittämisessä ja erityisesti 
rakentamassa toimintamalleja, joissa nuoret pääsevät vaikuttamaan omalla tavallaan ja 
keinoilla modernisti. 

- yhteistyö muiden maakunnallista nuorten vaikuttamistoimintaa edistävien tahojen kanssa kuten 
Kuntaliiton, Allianssin ja Nuorisovaltuustojen liiton kanssa 

- ollaan esillä ja tuottamassa sisältöä valtakunnallisissa tapahtumissa, mm. Nuori2019 -päivillä  ja 
Suomi Areenassa sekä maakunnallisissa tapahtumissa mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan  

 
Tavoitteeksi on syytä asettaa se, että nuorten maakuntatason vaikuttamiseen ja kaikenlaisten nuorten 
kuulemiseen liittyvää hanketoimintaa jatketaan heti kun mahdollista. Jos Numa-hankkeen rahoitusta ei nyt 
saada suurennettua, toimintamahdollisuuksia kartoitetaan jo vuodelle 2019. Joka tapauksessa rahoitusta 
etsitään ainakin vuodelle 2020, jolloin sen oppeja voitaisiin levittää uusiin maakuntiin esimerkiksi uuden 
hankkeen myötä. 
   
 
2.1.2 Keski-Suomen nuorisovaltuusto    

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto on maakunnallista nuorisovaltuustoa valmisteleva ryhmä, jonka toimintaa 
koordinoi ja ohjaa Nuorten Suomi. Nuorisovaltuustossa on kaksi edustuspaikkaa jokaisen keskisuomalaisen 
kunnan nuorille sekä kuusi avointa paikkaa. Nuorisovaltuutetut kaudelle 2018-2019 nimettiin Keski-Suomen 
Nuorisofoorumissa 22.10.2018. Ryhmä on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Suunnitellussa 
maakuntauudistuksessa toiminta olisi ollut kiinteä osa maakunnan hallintoa, mutta uudistuksen 



kaatumisesta huolimatta toimintaa jatketaan ja pyritään saamaan kiinteämmin mukaan Keski-Suomen liiton 
toimintaan. 

Keski-Suomen nuorisovaltuusto tehtävänä on vaikuttaa maakunnan päätöksentekoon sekä tuoda nuorten 
mielipiteitä esiin. Tehtävää toteutetaan järjestämällä vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia sekä nuorten ja 
päättäjien kohtaamisia. Nuoret pääsevät tapamaan mm. Keski-Suomen kansanedustajia ja kunnanjohtajia 
Keski-Suomen liiton kautta.  Lisäksi nuorisovaltuusto voi antaa lausuntoja sekä tehdä aloitteita. Nuoriso-
valtuusto on myös mukana kehittämässä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia maakunnan palveluissa. 

 
Keski-Suomen Nuorisovaltuuston toimintakausi: 

• Syksyisin järjestetään vuosikokous eli Maakunnallinen Nuorisofoorumi, johon kutsutaan kaikista 
Keski-Suomen kunnista nuoria edustajia.  

• Nuorisofoorumissa nimetyn Nuorisovaltuuston toimintakausi alkaa ryhmäytymis- ja perehdytys-
leirillä. 

• Leirin jälkeen järjestäytymiskokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä 
muut vastuuhenkilöt eri tehtäviin ja työryhmiin. 

• Työryhmätyöskentelyä ja kokouksen sisältäviä tapaamisia järjestetään noin kerran kuukaudessa. 
Kokouksiin on etäosallistumismahdollisuus. 

• Ryhmän edustajat osallistuvat kutsuttaessa ja mahdollisuuksien mukaan Keski-Suomen maakunta-
valtuuston ja -hallituksen kokouksiin. Lisäksi nuorisovaltuutetut osallistuvat erilaisiin kehittämis-
työryhmiin mahdollisuuksien mukaan. 

• Maakunnassa asuvia nuoria kuullaan mm. kuntien nuorisovaltuustojen, oppilaskuntien sekä Vaikuta-
teemapäivien kautta.  

 
Toimikauden alussa nuorisovaltuuston jäsenet laativat kaudelle toimintasuunnitelman, joka sisältää 
tarkemmat aikataulut ja painopisteet tapaamisille.  
 

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston toimintaa tukee Keski-Suomen Liitto ja alkuvuoden ajan maakuntauudis-
tuksen väliaikaishallinto, mutta resurssit ovat jäämässä tarvetta pienemmäksi. Näin kokous- ja 
ohjaustoimintaa joudutaan toteuttamaan toivottua pienemmällä liekillä. Onneksi Nuorten ääni maakunnissa 
- ja Lasten ja nuorten ääni Keski-Suomessa -hankkeiden myötä voidaan Keski-Suomen nuorisovaltuustoa 
osallistaa, sillä se on mukana hankkeiden toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Samalla saadaan 
maakunnallisen nuorisovaltuustotoimintamallin vaikuttavuutta ja näkyvyyttä kehitettyä maakuntatasolla 
sekä toimintaa kytkettyä vahvemmin paikallistason nuorisovaltuustotoimintaan ja osin oppilaskunta-
toimintaan.  

 
 
2.1.3 Lasten ja nuorten ääni Keski-Suomessa -hanke  
 
Hankkeen taustalla on vuosina 2017-2018 toteutettu Osallistuva nuoriso – osallistava kunta eli Osku-hanke, 
jonka oppeja hyödynnetään hankkeessa. Tämän hankkeen myötä nuorten vaikuttamistoimintaa Keski-
Suomessa vahvistetaan entisestään ja toiminnassa otetaan entistä vahvemmin mukaan alakouluikäisten 
lasten vaikuttaminen ja toiminnan edistäminen kouluympäristössä. Hankkeen päärahoittaja on Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirasto. 
 
Tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten tietoa osallisuuden ja vaikuttamisen eri muodoista, innostaa ja 
kannustaa heitä vaikuttamaan sekä luoda malleja, joiden myötä kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus 
tuoda äänensä esille. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten äänen kuulumista ja osallisuutta kunnalliseen ja 
maakunnalliseen päätöksentekoon eri tavoin, lisätä aikuisten osaamista toimia osallisuuden mahdollistajana 
ja tukijana sekä lisätä lasten ja nuorten tietotaitoa sekä innostusta osallistua ja vaikuttaa. 
 



Toimintaa toteutetaan kolmella tasolla; 1) yhteiskunta/päättäjät, 2) yhteisö/nuorten kanssa toimivat ja 3) 
nuoret. Hankkeen aikana järjestetään monenlaisia tilaisuuksia ja kehitetään toimintamalleja, joilla saadaan 
mahdollisimman laajasti nuorten ääni mukaan päätöksentekoon. Tämä sisältää mm. erilaisia kohtaamisia ja 
koulutuksia eri ryhmille, kuntakohtaisen tuen nuorisovaltuustotoimintaan ja lasten vaikuttamiseen, Vaikuta-
teemapäiviä ja maakunnallisen nuorisofoorumin ja lasten vaikuttamistapahtuman. Keskeistä on vuoropuhelu 
nuorten ja päättäjien kesken. Hanketta toteutetaan yhteistyössä laaja-alaisen verkoston kanssa. 
 
Hankkeen myötä vahvistuu keskisuomalainen monipuolinen malli, jolla voidaan tukea koordinoidusti nuor-
ten vaikuttamistoimintaa kunnissa ja maakuntatasolla. Toiminnan myötä edistetään kunta- ja maakunta-
tason sekä kuntien ja koulujen yhteistyön sujumista nuorten vaikuttamisen näkökulmasta. Mallia testataan 
ja kehitetään eteenpäin. Tämän lisäksi kootaan ja osin jalkautetaan kuntien ja muiden organisaatioiden 
hyödynnettäväksi ns. menetelmäpankki, joka sisältää nuorten osallistamisen ja vaikuttamisen edistämiseksi 
erilaisia hankkeessa tai yhteistyössä kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja. 

 
Vuoden 2019 toimintoina ovat mm. 

- nuorisovaltuustotoiminnan tuki (mm. Keski-Suomen nuorisovaltuustojen leiri 1.-2.2., nuoriso-
valtuusto-ohjaajien verkostotapaamiset, nuorten koulutukset, kuntakonsultoinnit) 

- lasten vaikuttamisen kehittämiseen liittyvä tuki, mm. kuntakohtainen konsultointituki 
- kouluyhteistyö (mm. Vaikuta-teemapäivän toteuttamisten tukeminen/järjestäminen, 6 kuntaa), 

Vaikuttamisen teema-alue Toukofestiin, oppilaskuntien ohjaavien opettajien tapaamiset, KEOS, 3-4 
lasten vaikuttamiseen liittyvää “lapset ja päättäjät kohtaavat” -tapahtumaa eri puolilla maakuntaa 

- Maakunnallisen Nuorten tulevaisuus ja vaikuttaminen –foorumi (Keski-Suomen Nuorisofoorumi) ja 
Keski-Suomen maakunnallinen lasten vaikuttamiseen liittyvä tapahtuma sekä valtakunnallinen 
lasten vaikuttamistoiminnan kanssa työskentelevien tapaaminen 

- Muina toimintoina ovat mm. avoimen sähköisen Vaikuta-peli/teemapäivämallin kehittäminen, 
viestintä Keski-Suomen kunnanjohtajille ja sivistysjohtajille, Vaikuta-alustan kartoitus ja kokeilu 

 

 
2.1.4 Jyväskylän LastenParlamentti 
 
Nuorten Keski-Suomi on koordinoinut Jyväskylän kaupungin Lasten Parlamentti -toimintaa vuodesta 2009 
alkaen. Sitä organisoidaan tällä hetkellä heinäkuun 2021 loppuun voimassa olevalla Nuorten Keski-Suomen 
ja Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen palveluiden välisellä yhteistoimintasopimuksella.  
 
Toiminnan lähtökohta 
LastenParlamentti-toiminnassa vuonna 2019 keskeisesti korostuvat lasten ja nuorten laaja osallisuus ja 
osallistuminen. Lasten, nuorten ja aikuisten yhteistoiminta, sektorirajat ylittävä toimintarakenne, sekä 
demokratiakasvatuksen vahvistaminen osana koulujen ja oppilaskuntien toimintakulttuuria ovat myös 
päämäärinä. LastenParlamentti on Jyväskylässä kaksisuuntainen vaikuttamiskanava, jonka kautta kaikki 
alakouluikäiset voivat tuoda heitä koskevia asioita osaksi kaupungin päätöksentekoa ja toisaalta tarjota 
mahdollisuus päättäjille ja virkamiehille kysyä lapsilta heitä koskevia asioita.  
 
Tärkeä tavoite v. 2019 on edustajien profiilin nostaminen kouluilla sellaiseksi, että kaikki koululaiset 
tunnistavat edustajansa ja osaavat heitä lähestyä. Vaikka kyseessä on edustukselliseen demokratiaan 
perustuva vaikuttamiskanava, LastenParlamentin toiminnan kautta pyritään lisäämään erityisesti myös 
kaikkien oppilaiden arjen osallisuutta. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä kaikkien alakoululaisten 
vaikuttamismahdollisuuksia.  
 
LastenParlamentti-toiminnasta saatuja kokemuksia hyödynnetään monipuolisesti koulujen kanssa 
tehtävässä yhteistyössä. Vuoden 2019 aikana lisätään yhteistyötä myös muiden keskisuomalaisten kuntien 
ja valtakunnallisesti muiden vastaavaa lasten demokratiatoimintaa harjoittavien toimijoiden kanssa.  



Vuoden 2019 toiminnot 
LastenParlamentin toiminnot on sidottu koulujen lukuvuosikalenteriin ja tästä syystä kevätlukukaudella 2019 
jatketaan syksyllä 2018 käynnistettyä toimintaa. Alueellisten PikkuParlamenttien kokoontumisissa helmi-
maaliskuussa valmistaudutaan SuurIstuntoon. Edustajat osallistavat alkuvuoden aikana omalla koulullaan 
koko koulun oppilaskuntaa pohtimaan keskusteltavia aiheita SuurIstuntoon. Toimenpiteinä tässä ovat 
edustajien pitämät ”tietoiskut” / aamunavaukset, avoimet kokoukset yms. tapahtumat. 
 
SuurIstunnon tavoitteena on lasten ja päättäjien välisen vuoropuhelun lisääminen ja kehittäminen. 16.4. 
pidettävässä SuurIstunnossa järjestetään työpajoja erilaisista lapsia kiinnostavista teemoista sekä päättäjien 
ja virkamiesten aloitteesta aiheista, joihin lasten ääntä olisi hyvä kuulla. SuurIstunnossa tärkeää on, että 
lapset pääsevät osallistumaan heille ominaisilla tavoilla. Vuosi vuodelta tärkeämmäksi on nostettu 
SuurIstunnon jälkeen tapahtuvan jatkotyöskentelyn aukaisemista lapsille. Osana SuurIstuntoa oppilaskuntia 
ohjaaville opettajille järjestetään omaa vertaisohjelmaa. 
 
LastenParlamentin ja kaupunginvaltuuston yhteistyön mahdollisuuksia selvitetään kevään aikana. Tavoit-
teena olisi, että LastenParlamentin edustus vierailisi esimerkiksi valtuuston kokouksessa tai iltakoulussa 
vieden lasten terveiset päättäjille. Tavoitteena on, että kooste lasten kysymyksistä ja niihin saaduista 
vastauksista käydään läpi lasten toimesta joko kaupunginvaltuustossa tai kaikissa valtuustoryhmissä. 
 
Lukuvuoden viimeinen alueellinen PikkuParlamentti-kierros järjestetään SuurIstunnon jälkeen huhti-
toukokuussa. LastenParlamentti osallistuu Toukofest-tapahtumaan, jonne LastenParlamentin hallitus 
suunnittelee yhdessä Jyväskylän nuorisovaltuuston kanssa toiminnallisen messupisteen.  
 
Syksyllä käynnistetään jälleen LastenParlamentti-toiminta uuden lukuvuoden 2019-2020 osalta. Tämän 
tarkempi sisältö sovitaan myöhemmin. Tutun kaavan edetessä toiminta lähtee liikkeelle opettajien osaamisen 
varmistamisella. LastenParlamentti-toiminta on voimakkaasti sidoksissa kouluilla toimiviin oppilaskuntiin ja 
oppilaskuntia ohjaavat opettajat ovat olennaisessa roolissa LastenParlamentin toiminnan onnistumisessa. 
Lukuvuoden käynnistyttyä ja koulujen valittua oppilaskuntia ohjaavat opettajat, LastenParlamentin 
koordinaattori perehdyttää nämä opettajat Lasten-Parlamentin toimintaan. Koordinaattori kiertää 
perehdyttämässä ainakin kaikki uudet oppilaskuntien ohjauksen aloittavat opettajat toimintaan elo-lokakuun 
aikana. Opettajien koulutukseen kiinnitetään nyt entistä enemmän huomiota. Tarvittaessa koordinaattori voi 
myös vierailla esimerkiksi koulujen oppilaskuntien kokouksissa kertomassa LastenParlamentin toiminnasta.  
 
Perehdytysten jälkeen marraskuussa järjestetään ensimmäinen 9 alueellista PikkuParlamenttia kattava 
kierros. Ensimmäisen kokoontumiskierroksen tavoite on tutustuttaa edustajat LastenParlamentti-toimintaan 
ja toisiinsa sekä käydä läpi edustukselliseen demokratiaan kuuluvia seikkoja. Loput lukuvuoden toiminnot 
järjestetään vuoden 2020 puolella.   
 
Erityisryhmät 
Jyväskylän LastenParlamentin hallitukseen on valittu jokaisesta yhdeksästä alueellisesta PikkuParlamentista 
kaksi edustajaa. Se kokoontuu kolme kertaa keväällä ja kerran syksyllä. Hallitus käsittelee laajempia, koko 
kaupunkia (tai jopa laajempia) koskevia kokonaisuuksia, kuten peruskoulu-uudistusta ja opettajankoulutusta. 
Hallitus vierailee toukokuussa yhdessä Jyväskylän nuorisovaltuuston kanssa Helsingissä tapaamassa 
keskisuomalaisia kansanedustajia, joille viedään valmistellut jyväskyläläisten lasten ja nuorten terveiset. 
 
LastenParlamentti ja koulujen ruokailusta vastaava Kylän Kattaus järjestävät yhdessä ruokaraadin keväällä 
edellisen vuoden tapaan. Ruokaraadin tehtävänä on kehittää kouluruokailua sekä ruokalistan, välipalan ja 
ruokailutapahtuman osalta. Jokaisesta alakoulusta valitaan edustaja ruokaraatiin. Lisäksi museoryhmä 
kokoontuu tarpeen mukaan kevään aikana ja muita erityisryhmiä perustetaan tarvittaessa. 
 
 
 



Muuta 
Pääosin yläkouluikäisistä rekrytoidaan ja koulutetaan ohjaavia nuoria. Koordinaattori osallistuu aktiivisesti 
Jyväskylän kaupungin lasten ja nuorten osallisuuden toimintamallien kehittämiseen ja toteuttamiseen, mm. 
osallistumalla Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen palveluiden osallisuustiimiin sekä Jyväskylän 
kaupungin osallisuusyhteyshenkilöiden tiimi sekä toimimalla Unicefin lapsiystävällinen kunta -kouluttajana ja 
Keski-Suomen lape -yhteistyössä. 

 
 
2.1.5 Muut toiminnat 

 
Nuorten vaikuttamista edistetään myös muilla tavoin mahdollisuuksien mukaan. Tulevien vuosien yhdeksi 
Nuorten Suomen painopisteeksi on valittu varhaisnuorten vaikuttamisen edistäminen Suomessa, koska 
vuosiin asiaa ei valtakunnassa ole kukaan edistänyt. Askeleita on jo tehty loppuvuodesta 2018, mikä on vain 
vahvistanut käsitystä työn tarpeellisuudesta. Tarvetta on mm. jo olemassa olevien Lasten Parlamenttien 
vertaisoppimiselle ja toiminnan laajentamiselle eri kuntiin ja myös muille tahoille. Ensimmäisenä työnä on 
löytää resurssit työhön, jolla teemaa voidaan viedä määrätietoisesti maassa eteenpäin. Etenemismahdolli-
suuksia kartoitetaan ja toimintoja edistetään yhteistyössä eri tahojen kanssa.  

 
Vaikuta-teemapäivä on osoittautunut toimivaksi konseptiksi aktivoida isompia määriä nuoria. Näitä toteu-
tetaan osittain jo Numa- ja Lasten ja nuorten ääni Keski-Suomessa -hankkeissa, mutta toimintaa kannattaa 
toteuttaa myös laajemmin uusilla tahoilla. Toiminnan levittämiseksi suunnitellaan toinen Vaikuta-kampanja 
tai vastaava, minkä toteuttamiseen haetaan huhtikuussa jälleen rahoitusta Youth in Action -ohjelman KA3 -
ohjelmasta. Itse toiminta käynnistyisi hankepäätöksen tultua elo-syyskuussa. 
 
Jyväskylän kestävä kehitys, JAPA ry:n (päähakija) kanssa on haettu ympäristöministeriöltä rahoitusta Astetta 
coolimpi ilmasto - työkaluja ilmastonmuutokseen vaikuttamiseen keskisuomalaisille nuorille -hankkeeseen. 
Tavoitteena on luoda nuorten kanssa yläkouluille soveltuva Ilmastofestari/Ilmastopäivä -materiaali, joka 
tuottaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen ratkaisuja nuorten näkökulmasta. Ideana on, että nuoret ovat itse 
toteuttamassa päiviä, tavoitteena luoda monistettava malli. Toimenpiteinä ovat nuorten leirit, 
suunnittelupäivät ja nuorten ja päättäjien kohtaamiset sekä osallistuminen KEOS-tapahtumaan ja 
vaikuttaminen päätöksentekoon. 

 

 

2.2 NUORTEN OIKEUKSIEN TUNTEMINEN JA TOIMIJUUDEN EDISTÄMINEN 
 

2.2.1 ToukoFest  
 
Toukofest on kokemuksia ja elämyksiä tarjoava suurtapahtuma, joka kerää koulujen päätösviikolla tuhansia 

nuoria Jyväskylään. Kaksipäiväinen lasten- ja nuorten tapahtuma järjestetään 24. kerran Jyväskylässä 

Hipposhallilla ja sen läheisyydessä. Alakoulupäivä on tiistaina 28.5. ja yläkoulupäivä sekä iltabileet on hela-

torstaita edeltävänä keskiviikkona 29.5.2019. 

Toukofest tapahtuma koostuu kahdesta lähtökohdasta (elementistä); se on suurtapahtuma, jolla edistetään 

lasten ja nuorten hyvinvointia, sekä koko vuoden kestävä tapahtumaharrastus (Toukotiimi), jonka suunnitte-

lussa ja toteuttamisessa on tuotannon alusta loppuun mukana nuorten ryhmä. 

Tapahtuman tavoitteena on innostaa, osallistaa sekä edistää lasten ja nuorten aktiivisuutta ja hyvinvointia, 
antamalla esimerkiksi virikkeitä uuden harrastuksen pariin. Tapahtuma tuotetaan yhteistyössä eri toimijoi-
den ja tahojen kanssa luoden näin monipuolisen sisältökokonaisuuden sekä tuottaen uusia kokemuksia 
lapsille ja nuorille.  Tapahtumassa on kymmenien eri tahojen järjestämiä lajikokeiluja, työpajoja, tietoiskuja, 
kisoja sekä oppilaiden esityksiä ja päättäjien kohtaamisia. Tietoa Lasten oikeuksista tuodaan esiin. Lisäksi 



tapahtumassa pääsee näkemään nuorten valitsemia artisteja. Yhteistyötä Jyväskylän kaupunkirakenne-
palveluiden kanssa jatketaan, jolloin tapahtumarannekkeen lunastaneet pääsevät kulkemaan LINKKI-linjoilla 
ilmaiseksi.  
 
Tapahtuman tekeminen alkaa syyskuussa uuden Toukotiimin kasaamisen myötä. Syyskaudella on harjoiteltu 
tapahtumassa työskentelyä ja mietitään omaa roolia Toukofestissä, ja keväällä painotetaan pienryhmien 
itsenäistä työskentelyä. Toukofestin nuorten tuottajatiimityöskentelyllä edistetään nuorten osallisuutta, 
vaikuttamista, työelämävalmiutta sekä aktiivista toimijuutta. Toukotiimissä työskentely on nuorille 
ainutlaatuinen paikka päästä kokemaan ja näkemään suurtapahtuman tuotantoa, oppien samalla hyödyllisiä 
työelämätaitoja, kuten viestintää, yhteistyö- ja tiedonkeruun taitoja sekä luovuutta erilaisissa, joskus 
yllättävissäkin tilanteissa. 
 
Lukuvuoden aikana myös yksittäisille oppilaille tarjotaan koulutusta ja mahdollisuuksia toimia Touko-
agenttina, juontajana, sählytuomarina tai tapahtumassa muuten apulaisena. Toukofestiin haetaan lisäksi 
vapaaehtoisia tapahtumantyöntekijöitä keväällä. Tapahtuman toteuttaminen tarjoaa oivan oppimispaikan 
myös opiskelijoille tapahtumatuotantoon ja nuorten ohjaukseen liittyen. 
 
Toukofestin tulevaisuutta pohdittaessa päädyttiin siihen, että nyt järjestettävä tapahtuma on viimeinen. 

Nuoret tapahtumatuottajina -toimintamalli halutaan kuitenkin säilyttää ja tavoitteeksi asetettiinkin uuden 

tapahtuman synnyttäminen. Uudistunut opetussuunnitelma ilmiöoppimisineen kannustaa laaja-alaiseen 

oppimiseen, mihin tapahtuma parhaimmillaan voisi tarjota oivan alustan.  Innovatiivisella otteella tapahtu-

masta on mahdollisuus rakentaa tapahtuma tai tapahtumien sarja, jotka edistävät sekä tiimiläisten että 

osallistuvien koululaisten oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Nyt on hyvä aika 

arvioida laaja-alaisesti Nuorten Suomen roolia tapahtumien tuottajana. Vuoden aikana kuunnellaan herkällä 

korvalla kentän tarpeita ja kartoitetaan, millaisella tapahtumalla on oikeasti kysyntää ja tilausta niin, että 

myös sen ansaintalogiikka on kunnossa. Jos mahdollista, toiminta käynnistetään jo vuoden 2019 aikana. 

 
2.2.2  Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla  
   
Maakunnallinen palkitsemisjuhla, Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla on koettu eri näkökulmista niin 
positiivisena, että sitä halutaan jatkaa edelleen. Toimintamalli on sellainen, jonka soisi leviävän myös muihin 
maakuntiin. Sen myötä perjantaina 15.3.2019 nostettiin 14. kerran esiin nuorten aktiivisuutta ja nuorten 
taustalla toimivia aikuisia. Juhlan tavoitteena on antaa arvostusta maakunnassa tehtävälle työlle, saada esiin 
nuorten positiivista toimintaa, innostaa ja kannustaa eteenpäin, luoda yhteinen kohtaamispaikka 
maakunnan kaikkien kuntien toimijoille sekä tehdä myös Nuoren Suomen toimintaa sekä Lasten oikeuksia 
näkyväksi.  
 
Juhlassa palkittiin kunnittain Nuori Tsemppari sekä Aikuinen Tsemppaaja. 19 kuntaa nimesi kuntien 
palkittavat. Lisäksi palkittiin vuoden nuorisoteko ja erityistsemppari sekä maakunnallisen nuorisovaltuuston 
nimeämät esimerkillinen nuorisovaltuusto ja erityistsemppaaja.  
 
Syksyllä aloitetaan kevään 2020 Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhlan järjestelyt. Vuoden mittaan kartoitetaan, 
voisiko palkittavia nimetä ja/tai juhlaa toteuttaa myös muissa maakunnissa. 

 
2.2.3 Muut toiminnot 
 
15-vuotisjuhlien yhteydessä järjestetty Nuorten kyvyt ja ääni esiin -seminaari onnistui niin hyvin, että se 
kannattaa järjestää uudelleen. Teema kytkeytyy vahvasti toiminnan ytimeen. Seminaari toteutetaan osana 
eri hankkeiden, erityisesti Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeen työtä ja sille pyritään 
löytämään myös lisärahoitusta. 



 
Jatkossa toiminnan painopistettä pyritään suuntaamaan entistä enemmän koulujen suuntaan, joiden kautta 
tavoitetaan suurimmat massat.  

 
Nuorten Suomi järjestää tilauksesta tai hankkeiden myötä erilaisia nuorten vaikuttamisen ja toimijuuden 
edistämiseen liittyviä koulutuksia ja valmennuksia nuorille ja aikuisille. Nuksun pitkä kokemus nuorten 
osallistamisesta ja omaehtoisen toiminnan tukemisesta antaa hyvän perustan tarjota koulutuksia useille 
tahoille. Koulutus suunnitellaan aina tilaajan/kohderyhmän toiveiden mukaisesti, joko esittelynä, työpajana 
tai vaikka tutustumisena. Mm. Nuorisokeskus Marttisen 8.3. tapahtuman suunnittelua ja toteutusta oltiin 
tukemassa. Koulutustuotteita lisätään ja kehitetään. Koulutusta tarjotaan mm. oppilaskuntatoimintaan. 
Lisäksi on valmiutta järjestää valmiiksi tuotteistettuja koulutuksia, mm. Tapahtumanjärjestämisen abc ja 
Opiskelijat järjestöissä -koulutus. Nuorten Suomi on mukana myös Nuorten Akatemian Mahis-verkostossa. Se 
organisoi Mahis-ohjaajien koulutuksia, mm. 16.1. toteutettiin koulutus Jyväskylässä.  
 
Uusia toimintoja ja hankkeita kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä muiden tahojen kanssa tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan (esimerkiksi Nuorisoseurojen liiton kanssa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia). 
Kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota siihen, että tieto Lasten oikeuksista leviää eri toimintojen myötä. 
  
Alumnitoimintaan on ollut kiinnostusta erityisesti siitä näkökulmasta, että aiemmin mukana olleet nuoret 
haluaisivat olla nykyisten nuorten innostajina ja kouluttajina. Toimintaa lähdetään kokeilemaan vuoden 2019 
aikana. 
    
Aluehallintovirastolta haetaan harrasterahaa, jolla voidaan järjestää nuorille kerhoja, joissa he voivat 
harrastaa sekä saada systemaattisempaa laadukkaampaa ohjausta Toukotiimissä. 

 
Osa Nuorten Suomen toimiston tiloista on suunniteltu myös nuorten käyttöön. Se helpottaa ja motivoi 
nuorten ryhmien työtä merkittävästi. Toukotiimi voi käyttää tiiviisti tilan palveluja.  
 
 

 
2.3 MUUT TOIMINNOT   
 
Hippoksen joulumarkkinat  
Hippoksen Joulumarkkinat on perinteinen koko perheen markkinatapahtuma, jossa keskisuomalaiset 

järjestöt ja yksityiset käsityöläiset ja leivontaharrastajat myyvät erilaisia jouluisia tuotteita. Nuorten Keski-

Suomi ry on toiminut markkinoiden järjestäjänä vuodesta 2012 pitkälti varainhankinnan näkökulmasta, 

minkä lisäksi se on tarjonnut nuorille oivia tekemisen, oppimisen ja esiintymisen paikkoja. Tapahtuman 

järjestelyihin osallistuu myös Toukotiimi, joka on mukana rakentamassa ja purkamassa tapahtumaa sekä 

vastaa Joulumarkkinoiden aikaisesta makkaramyynnistä, info-pisteen pitämisestä ja arvonnasta. 

Joulumarkkinat järjestetään la 30.11. (vai la 14.12.?) tutussa paikassa Liikuntakeskuksessa. 
 
Muuta 
Nuorten Suomen toimintoja on syytä muotoilla ja tuotteistaa lisää, jotta niitä voidaan aina helpommin 
levittää muualle. Tähän pyritään saamaan rahoitusta.  

 
 

 

3. TUKITOIMINNOT 
 

3.1 Nuorten Keski-Suomesta Nuorten Suomeen         



 
Vuoden suurin haaste ja inspiraation lähde on siirtyminen Nuorten Keski-Suomesta Nuorten Suomeen. Paljon 

on työtä tehtävänä, jotta strategiaa saadaan vietyä laajasti eteenpäin. Alkuvuodesta on tehty hallituksen ja 

henkilöstön voimin uuteen strategiaan liittyvää toimintasuunnitelmaa vuosille 2019-2023, Sen myötä on 

pyritty tunnistamaan keskeisimmät asiat, jotta toiminta lähtee heti oikeille urille myös valtakunnallisuuden 

näkökulmasta. 

Ympäristön viestejä kuunnellaan herkällä korvalla. Uusiin mahdollisuuksiin tartutaan, jos ne vievät strategiaa 
eteenpäin ja ovat myös taloudellisesti järkeviä.   
 

3.2 Viestintä ja markkinointi     
  

Viestintä ja markkinointi on Nuorten Suomen päätoimintojen tukitoiminto, jonka pääasiallinen tarkoitus on 
huolehtia yhdistyksen yleisestä viestinnästä sekä tukea muita työntekijöitä viestinnässä.  Työntekijät 
vastaavat kukin omalla vastuullaan olevan toiminnon (markkinointi)viestinnän toteutumisesta.  

 
Vuoden 2019 merkittävin viestinnällinen muutos on yhdistyksen nimen muuttuminen, Nuorten Keski-
Suomesta Nuorten Suomeksi. Uusi nimi vastaa yhdistyksen laajentunutta toimintakenttää. Toimintakentän 
entisestään laajentuessa on tärkeää, että Nuorten Suomen viestintä on selkeää, ymmärrettävää ja kohde-
ryhmittäin suunnitelmallisesti toteutettua. Tähän kiinnitetään erityistä huomiota vuoden 2019 aikana.  

 
Yhdistyksellä on useita kohderyhmiä ja toimintoja, jonka vuoksi viestintää tulee tehdä monimuotoisesti. 
Selkeän ja suunnitelmallisen viestinnän onnistumiseksi koko yhdistykselle tehdään entistä perusteellisempi 
viestintäsuunnitelma. Lisäksi jokaiselle toiminnolle tehdään puolivuosittain oma (markkinointi)viestintä-
suunnitelma. Suunnitelma sisältää lyhyen esittelyn ja tärkeimmät päivämäärät, sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
kohderyhmät sekä niille parhaiten soveltuvat viestintävälineet. Viestintäsuunnitelma sisältää myös 
toteutuskalenterin, johon kirjataan suunniteltu aikataulu, viestin sisältö, kohderyhmä, viestintäväline sekä 
vastuuhenkilö.   

 

 
Viestintäkanavat: 
Sisäistä viestintää toteutetaan mm. toimistopalavereissa, WhatsApp-ryhmissä, Drive- ja Trello-alustalla, 
sähköpostitse ja puhelimitse sekä lisäksi hallituksen ja helikopteriryhmän kokouksissa sekä toimintokohtai-
sesti ohjausryhmien kokouksissa. 

 
Nettisivut (www.nuortensuomi.fi) toimivat tietolähteenä Nuorten Suomen toiminnasta ja tuotoksista. 
Etusivulla on kuvakkeet jokaisesta toiminnosta, linkki tapahtumakalenteriin, referensseihin, ajankohtais-
uutisiin sekä some-kanaviin. Ylävalikon takaa löytyy yhdistyksen yleistä tietoa yhteystietoineen. Nettisivujen 
rakennetta ja sisältöä muokataan vuoden 2019 aikana osana nimiuudistusta. Erityistä huomiota kiinnitetään 
siihen, että nettisivuilta löytyy paitsi toiminnot, mitä tehdään, myös mitä kaikkea osaamista yhdistyksestä 
löytyy. 

 
Ajankohtaista-sivulle yhdistyksen nettisivuilla tuotetaan tekstiä monipuolisesti eri toiminnoista vähintään 2 
krt/kk, nämä uutiset nostetaan aina facebookissa ja tarvittaessa muissa some-kanavissa. Blogi-sivun 
lisääminen on tarkastelussa, kun vuoden 2019 sivurakennetta uudistetaan. Mahdolliset blogitekstit lisätään 
Ajankohtaista-sivun alle omalla tunnisteella.  

 
Nuorten kyvyt ja ääni esiin -uutiskirje on 4-5 kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje yhteistyökumppaneille ja 
muille toimijoille. Uutiskirjeen pääasiallinen tarkoitus on kertoa Nuorten Suomen omista ajankohtaisista 
toiminnoista ja tapahtumista. 

 

http://www.nuortensuomi.fi/


Toimintokohtaiset uutiskirjeet ja viestit lähetetään kohderyhmittäin pääsääntöisesti sähköpostitse tai 
muuta sovittua kanavaa pitkin ja ne lisätään nettisivuille tarpeen mukaan. Viestien aikataulut merkitään 
viestintäsuunnitelmaan. Toimintokohtaisia viestejä: 
- Nuorten maakunta -uutiskirje on 3-4 kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje Nuorten ääni maakunnissa -
hankkeen toiminnasta ja tuloksista.  
- Toukofest-viesti kouluille on kevätkaudella 1-2 krt kuukaudessa lähetettävä uutiskirje keskisuomalaisille 
rehtoreille ja yhdyshenkilöille, kertoen ajankohtaisimmat tiedot tapahtumasta. 

 
Sosiaalisen median kanavia yhdistyksellä on käytössä useita, joiden päivitysvastuussa on sopimusten 
mukaan työntekijät ja/tai nuorten ryhmät (seur.sivu). 
Facebook: @toukofest @nuortenkeskisuomi.fi @keskisuomennuva @nuortenmaakunta 
Facebook-tapahtumasivut: @hippoksenjoulumarkkinat @nuorisofoorumi 
Instagram: @toukofest @nuortenkeskisuomi @keskisuomennuva  
Twitter: @nuortenmaakunta @nuksury 
Snapchat: @ksnuva @nuortenks 
YouTube: @nuortenkeskisuomi @toukofest 
Yhdistyksen viestinnässä käytetään tilanteen mukaan tunnisteita: #nuortenkyvytesiin #nuortenääniesiin 
#nuortensuomi  

 
Mediatiedotteita lähetetään viestintäsuunnitelman mukaisesti kaikista tulevista tapahtumista ennakkoon 
sekä tarpeen mukaan muistakin ajankohtaisista asioista. Mediatiedotteet lähetetään keskitetysti, mutta 
jokainen työntekijä huolehtii oman vastuualueensa tekstien tuottamisesta tarvittaessa yhteistyössä viestin-
nästä vastaavan työntekijän kanssa. 

 
Verkostokokoukset sekä muut tilaisuudet ja tapahtumat 
Työntekijät osallistuvat moniin erilaisiin tilaisuuksiin, jossa on mahdollisuus verkostoitua sekä kertoa yhdis-
tyksen tarjoamista palveluista. Verkostolle suunnattua viestintää varten tulee huolehtia jokaisen työntekijän 
ja harjoittelijan perehdytyksestä kaikesta yhdistyksen toiminnasta. 

 
Yhteistyö median kanssa  
Yhdistys tekee yhteistyötä tiedottamisen ja mediayhteistyön merkeissä sanomalehtitalo Keskisuomalaisen 
kanssa. Aktiivisesti pyritään myös tarjoamaan nuoria radiolähetyksiin sekä sparrataan heitä kirjoittamaan 
juttuja paikallislehtiin sekä verkkolehti Meidän Juttuun. 

 

 
3.3    Henkilöstöresurssit ja yhdistyksen jäsenet 
 
Henkilöstö on Nuorten Suomen tärkeä voimavara. Jokaisen työpanos, osaaminen ja näkemykset ovat 
tärkeässä roolissa toiminnan kehittämisessä ja toimintatapa onkin hyvin vuorovaikutuksellinen. Toimintoja 
suunnitellaan jatkossakin yhteisissä työpäivissä ja pidetään ns. flow –sessioita, joissa kehitetään kussakin 
tiettyä ajankohtaista yhdistyksen toiminnan osa-aluetta. Työhyvinvointiohjelmaa noudatetaan. Työaikaa 
varataan tekijöiden yhteiseen liikuntaan kerran kuussa. Kehityskeskustelut käydään kaikkien kanssa. 
Työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, mm. jottei liiallista kuormittumista pääsisi syntymään 
kenellekään. 

 
Hallitus kokoontuu vuoden aikana tarpeen mukaan, todennäköisesti 8 kertaa. Hallituksen ja henkilöstön sekä 
niiden ja helikopteriryhmän yhteisiä kehittämis-/kohtaamispäiviä järjestetään vähintään kerran. Hallitukseen 
pyritään jatkossakin kokoamaan yhteiskunnan eri aloilta osaajia, joilla on aikaa ja kiinnostusta lasten ja 
nuorten aktiivisuuden ja vastuullisuuden edistämiseen. 
 



Jäseniksi kutsutaan uusia tahoja toiminta-alueen laajenemisen myötä. Mukaan kutsutaan eri tasoilla 
samojen asioiden parissa toimivia järjestöjä ja muita tahoja, joilla on yhteisiä intressejä Nuorten Suomen 
kanssa. Alkuvuodesta on päätetty liittyä kolmen valtakunnallisen järjestön jäseniksi ja kutsua kaksi 
perustajajäsenen valtakunnallista liittoa yhdistyksen jäseniksi. Jäsenpohjaa voidaan vielä laajentaa.  

 
Helikopteriryhmä jatkaa toimintaansa. Helikopteriryhmässä on eri alojen henkilöitä, jotka pystyvät 
arvioimaan toimintaa helikopteriperspektiivistä. Se tuo arvokasta näkemystä yhdistyksen ja nuorten 
toiminnan kehittämiseen. Se tukee toimintaa sekä henkisesti että toiminnallisesti, mukana olevien 
henkilöiden osaamista ja verkostoja hyödyntäen. Helikopteri-toimintaa kehitetään pyrkien rakentamaan 
houkutteleva ja voimauttava ympäristö myös mukana oleville jäsenille. Ryhmä kokoontunee 2-3 kertaa 
vuoden aikana tuoden tärkeää panosta mm. valtakunnallistumistyöhön. 

 

Opiskelijoille tarjotaan erilaajuisia työssäoppimisjaksoja kaikkien eri toimintojen parissa. Opiskelijat voivat 

tulla oman kiinnostuksensa mukaisesti mistä oppilaitoksesta tahansa, jos sopivia tehtäviä löytyy. Myös 

työkokeilijoita otetaan, kun intressit kohtaavat. 

 

Nuorten kannustamiseen ja innostamiseen kiinnitetään huomiota, jotta yhä useampi nuori löytäisi tiensä 

toimintaan ja heille pystyttäisiin tarjoamaan omankokoisia haasteita (joko yhdistyksessä tai verkostossa).  

 
3.4    Rahoitus        
 
Vuoden 2019 rahoitus on monelta osin vielä avoin. Jyväskylän Lasten Parlamentti -rahoitus on varmistunut 
aina kesään 2021 asti. Nuorten ääni maakunnissa -hankkeeseen on saatu rahoitusta, mutta vain 40 % 
haetusta, mikä aiheuttaa haastetta valtakunnallisen toiminnan toteuttamiseen. Lasten ja nuorten ääni Keski-
Suomessa -hankkeen rahoituspäätöstä odotellaan.  

 
Yhdistyksen toimintaa rajoittaa edelleen perusrahoituksen puuttuminen, mikä tekee haasteelliseksi 
hankkeiden omavastuuosuuksien rahoittamisen sekä pitkäjänteisen kehittämistyön.  
 
Toiminta-alueen laajentamisen myötä tulee jatkossa mahdolliseksi hakea OKM:n nuorten palvelujärjestöjen 
avustusta. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista vielä v. 2019, koska ensin pitää hakea valtionapukelpoisuutta. 
Tämä tehdään heti kun yhdistyksen säännöt on hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa. 

 
Uusia rahoitusmuotoja on löytynyt ja voi löytyä jatkossakin, jos ja kun toiminnot osataan kohdistaa 
yhteiskunnallisesti hyvin perustellen. Uusia hankerahoituksia etsitään ja haetaan ollen joko itse 
päätoteuttajana tai kumppanina muiden hankkeissa. Hankerahojen lisäksi pyritään löytämään yhdistykselle 
uusia rahoituskanavia, jotka mahdollistaisivat pitkäjänteisemmän kehitystyön. Hankkeista riippumattoman 
resurssin hankkiminen onkin välttämätöntä. Yhteistoiminta- ja yhteistyösopimusten määrää olisi hyvä saada 
lisättyä. Myös koulutusten ja muiden toimintojen tuotekehittelyyn on syytä paneutua entistä enemmän. 

 
Tapahtumien roolia Nuorten Suomen toiminnassa arvioidaan myös talouden näkökulmasta. Myyntiin ja 
markkinointiin kiinnitetään huomiota, jonka myötä talouspohja voi vahvistua. Kannatusjäsenyydet ovat 
edelleen mahdollisia, mutta keskeistä on tuoda esiin nykyaikaisempia tapoja olla tukemassa nuorten kasvua.  
Myös varsinaista varainhankintaa on hyvä tehdä. Tavoitteena on lisätä toimintamuotoja, joissa yhdistyy 
yhdistyksen tavoitteiden toteuttaminen ja varainhankinta. 

 
 
3.5 Muu verkostotyö          
 



Nuorten Suomi on paitsi verkostojen kokoaja myös osallisina erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Aiemmin 
mainittujen toimintojen lisäksi Nuorten Suomi on mukana mm. Jyväskylän nuorisotyön toimijoiden 
tapaamisissa, Keski-Suomen järjestöjen verkostossa, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –hankkeen työssä, 
Haukkala-säätiön järjestämissä foorumeissa, valtakunnallisissa Osallisuuden vahvistajat -verkostossa, 
Allianssin Osallisuus ja vaalit -luottariryhmässä, Kanuunan organisoimassa Haave-verkostossa ja 
Oikeusministeriön Dino-työryhmässä sekä Muuramen Innolan ja Jyvässeudun 4H:n hallituksessa. Toimisto on 
osa Kansalaistoiminnankeskus Mataraa, joten yhteistyömahdollisuuksia ja –muotoja järjestöjen ym. tahojen 
kanssa on useita.  

    
 

4. TULEVIEN VUOSIEN NÄKYMÄT   
 

Jatkossa ydinviestiä viedään eteenpäin monin tavoin.  Toimintatapana on laaja yhteistyö eri tahojen kesken. 

Toimintamuotoina ovat mm. koulutukset, kohtaamiset, tapahtumat, monipuolinen viestintä, lausunnot ja 

kannanotot sekä kartoitukset ja materiaalien ja työkalujen tuottaminen. Myös kansainvälisyyttä on jonkin 

verran mukana.  

Alkuvuodesta laadittavassa uudessa strategiaa täydentävässä toimintasuunnitelmassa vuosille 2019-2023 

kuvataan tarkemmat askeleet tulevaan.  


