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KESKI-SUOMEN NUORISOFOORUMI 2020
➢ Keski-Suomen Nuorisofoorumi, joka oli tarkoitus järjestää 20.4. Jyväskylässä,
toteutettiin keväällä 2020 etänä.
➢ Jo aikaisemmin maakunnallisen nuorisovaltuuston kanssa sovitut neljä
teemaa vietiin seppo.io pelialustalle Vaikuta! –peleiksi.
1. Ilmastoteema
2. Vapaa-aika ja kulttuuri
3. Energia ja liikenne
4. Mielen hyvinvointi
➢ Osa tehtävistä suunniteltiin yhdessä teemaan liittyvän yhteistyötahon kanssa.
Pelipohjassa hyödynnettiin Vaikuta-teemapäivän peliä.

Yhteistyössä pelien taustalla
1. Ilmastoteema
-

Suvi Bayer, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen Ilmasto-ohjelma
Tanja Tuulinen, Ely-keskus, Ympäristökasvatusasiantuntija
Astetta Coolimpi Ilmasto –hanke, Jyväskylän kestävä kehitys Japa ry, Nuorten Suomi

2. Vapaa-aika ja kulttuuri
-

Arto Lampela, Osallisuus ja kulttuuri Keski-Suomessa
Pauliina Lahtinen, Perusnuorisotyö Keski-Suomessa
Keski-Suomen Nuorisovaltuusto

3. Energia ja liikenne
-

Hanna Kunttu ja Markus Vauhkonen, Keski-Suomen liitto, Liikennejärjestämissuunnitelma +
Länsi-Suomen liikennestrategia
Keski-Suomen Nuorisovaltuusto

4. Mielen hyvinvointi
-

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO, Nuorten mieli ja elämä kuntoon –
yhteiskehittämisprosessi
Keski-Suomen Nuorisovaltuusto

➢ Pelit laitettiin jakoon somen
kautta 6.-15.4. väliseksi ajaksi,
mutta näihin tuli vain muutamia
vastauksia, joten pelit lähetettiin
koulujen kautta pelattavaksi.
➢ Pelitilauksia tuli yhteensä 15,
joista isoin osa Muuramesta,
mutta myös Jyväskylästä.
Kuhunkin pelihetkeen osallistui
km 18 henkilöä eli n. 270 nuorta.
➢ Peleissä kerättiin nuorten
ajatuksia ja mielipiteitä sekä
testattiin nuorten tietoa
kyseisistä aiheista.
➢ Opettajien ja oppilaiden palaute
kannustaa jatkamaan pelien
toteuttamista myöhemminkin.

SEURAAVAKSI OTTEITA VAPAA-AIKA JA KULTTUURI –PELIN
TEHTÄVISTÄ VASTAUKSINEEN:

Nyt osu ja uppos ;)
Millainen mielestäsi kuntasi kulttuuri? Nyt voit kertoa ajatuksesi
nasevalla kuvalla! Etsi tai tee oma meemi joka kuvastaa kuntasi
kulttuuria.
Oheiselta nettisivustolta löytyy kootusti kaikki meemit:
http://www.nuortensuomi.fi/nuorisofoorumi/kunnankulttuurimeemit/

Runosuoni sykkimään
Nyt saat pistää luovuuden valloilleen ja kynän sauhuamaan!
Tehtävänäsi on keksiä runo, jossa esiintyy sanat
nuori, kulttuuri, vapaa-aika, toive.
Eilen toiveen esitin,
kädet ristissä rukoilin.
Vapaa-aikani käytän huolehtien,
koulun vuoksi stressaten.
Kulttuuri, mikä se on?
Kiinnostaako ketään tuo?
Anna minulle nuorelle voimaa,
anna jalkojen vielä kantaa,
vaikka tuntuu,
ettei alla ole maatakaan.

On nuorella vapaa-aikaan toive, se
tarkoin valittava voide.
Mistä kulttuuriin koskeviin asioihin
voi vaikkuttaa. Pelaa Play.seppo.io
sitten sen nähdä saat.

Nuori poika kulttuurista
kiinnostunut käytti kaiken
vapaa-ajan niiden opiskelemiseen.
Toive suuri, pääsisi joskus
paikoissa käymään, mutta
köyhyys ja kurjuus poikaa seuraa.

Muuramen nuoret, ne mölyävät ipanat, heillä aivan oma kulttuurinsa on,
sitä niiiin hankalaa normi tallustajan ymmärtää on! Vapaa-aikanaan he
eri paikoissa vain lojuvat, syövät huutaa ja on. "Nuorissa tulevaisuus"
sanotaan, mutta Muuramen nuoret, turha toive on!

Mielekästä on viettää vapaa-aikaa,
hauskaa se on kuin se olisi taikaa.
Mutta omistan yhden toiveeni,
nuoret ulos tulkaa mukaani.
Mukava on alueeni kulttuuri,
Liikunta, yhdessäolo ja arkkitehtuuri!

Mun vapaa-aikani
Miten ja missä vietät yleensä vapaa-aikaasi? Mitkä on sinulle tärkeitä juttuja?
Muuramen nuorten mieluisimmat vapaa-ajanviettopaikat:

Parasta vapaa-aikaa
Yhdessä tehtävässä nuorten tuli pohtia seuraavaa: Kouluterveyskyselyn mukaan vain 32%, eli joka kolmas keskisuomalainen nuori
kokee, että omalla paikkakunnalla järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa. Mistä luulet, että tämä tulos johtuu?
Nuorten vastauksista nousi erityisesti nämä viisi näkökulmaa:
TIEDON PUUTE, HARRASTUKSISTA VIESTIMINEN

HARRASTUSTEN MUUTTUMINEN
KILPAILULLISEKSI

Oman oletukseni mukaan tutkimuksen tulos johtuu siitä, että harrastuksia ei tuoda
tarpeeksi lähelle nuoria ja esitellä mielenkiintoa herättävästi. Koulussa jonkun uuden
harrastuksen esitteleminen on tehokasta, mutta ei välttämättä ole se oikea keino, koska
katsotaan liikaa mitä kaveri tekee ja tykkää. Helposti lapset ja nuoret lähtevät sille linjalle,
että joukkona haukotellaan ja nauretaan näille harrastusten esittelijöille, eikä sitten tulla
välttämättä oikeasti ajatelleeksi, että: 'Hei, toihan vois olla kivaa!' Voisiko siis harrastukset
tuoda uudella tavalla lasten ja nuorten saataville?
Monet harrastusseurat eivät tarjoa meille vanhemmille lapsille muutakuin kilpatason
urheilua ja nekin ovat usein isommissa kaupungeissa (Jyväskylä). Nuoret osaavat myös
olla aika valikoivia kiinnostuksenkohteissaan.

PIENTEN KUNTIEN RESURSSIT,
TARJONTA VS TARPEET JA TOIVEET

Tulos kertoo mielestäni, että monelle ei löydy mielekästä tekemistä omasta kunnasta.
Itsekin olen päässyt aloittamaan esimerkiksi teatterin vasta monta vuotta kiinnostumisen
jälkeen, sillä olin liian pieni kulkemaan itse myöhään jyväskylään bussilla. Olisin halunnut
harrastaa myös ratsastusta, mutta vanhempani eivät suostuneet kuskaamaan.

HARRASTUSTEN KOKEILUN HELPOTTAMINEN

Kaikki eivät välttämättä uskalla kokeilla uusia juttuja paikkakunnallaan. Paikkakunnalla
saattaa olla hyvätkin mahdollisuudet harrastaa, mutta nuoret eivät uskalla tai viitsi lähteä
kokeilemaan.

OMAT MIELTYMYKSET, ”HENGAILUTOIVE”

Montaa tämän ikäistä ei enää kiinnosta urheilla vaan olla ja hengailla kavereitten kanssa
ja tehdä jotain. Sen takia monia ei varmaan kiinnosta, mutta minun mielestäni
muuramessa on hyvät vapaa-ajan toiminnat.

Helpompaa
harrastamista
Mikä tekisi uusien harrastusten
kokeilemisesta helpompaa?
Vastausvaihtoehdot Innoduel kyselyyn kerättiin Manuryhmältä sekä nuorten
vaikuttajien leirille
osallistuneilta.

Miltä näyttää kuntasi sinun silmin?
Saako nuoret vaikuttaa kuntasi palveluihin? Onko kunnassasi sopivasti vapaaajanviettomahdollisuuksia? Alla olevan linkin kautta pääset kyselyyn, jossa voit
kertoa mielipiteesi!
https://drive.google.com/open?id=1Or1K0uYYXZ9TyGqpe7nFWaPMrsYODyeVU0s-Q9idGU8

Millä tavalla asioihin vaikuttaminen
olisi helpompaa?
1. Kyselyt ja keskustelu nuorten kanssa
siellä missä ovat (some, koulut,
harrastus)

2. Lisää tietoa vaikuttamisesta ja
sen mahdollisuuksista
3. Olemalla itse aktiivinen

4. Jonkin ryhmän kautta tai
osana ryhmää

”Jos vaikutusmahdollisuuksia on,
niistä pitäisi kertoa nuorille, jotta
he ovat tietoisia siitä.”

”Kyselyjä tehtäisiin nuorille siellä, missä he
ovat (koulussa, nuorisotiloissa, harrastuksissa,
hengailupaikoissa)”

Oikeus vaikuttaa
Jokaisessa Vaikuta! -pelissä on tehtävä ”Oikeus vaikuttaa”, jonka tarkoituksena on kertoa nuorille
missä kaikkialla säädetään nuorten oikeuksista. Tehtävässä rastitaan omasta mielestä oikeat
vastaukset. Kun nuori lähettää vastauksen, saa hän automaattivastauksena tiedon mitkä ovat oikein.

Vastaajia 210 hlöä

Mikä ihmeen Manu?
Tiesitkö, että Keski-Suomessa toimii 13-21 vuotiaista nuorista koostuva maakunnallinen
vaikuttajaryhmä eli Keski-Suomen Nuorisovaltuusto? Voit tarkastaa kuntasi edustajat sekä tutustua
Manu-ryhmän toimintaan TÄÄLTÄ
Sitten pieni testi, lisää alla olevaan tekstiin puuttuva sana tai numero :)
Keski-Suomen Nuorisovaltuuston eli tutummin _______-ryhmän tehtävänä on vaikuttaa maakunnalliseen
päätöksentekoon sekä tuoda___________ nuorten esiin koko Keski-Suomen alueella. Nuorisovaltuusto
on osa ______________ liiton organisaatiota. Jäsenet nimetään Keski-Suomen nuorisovaltuuston
edustajiksi _____________ kerrallaan.
Keski-Suomen nuorisovaltuustossa on ____ edustuspaikkaa jokaiselle keskisuomalaiselle kunnalle sekä

kuusi avointa paikkaa. Ryhmä on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti _________.
Kauden 2019-2020 puheenjohtaja Väinö, on ________edustajana ja varapuheenjohtaja __________ ,
Jyväskylän edustajana ryhmässä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!
carita.hannivirta@nuortensuomi.fi
p. 0440 124606
mareena.laine@nuortensuomi.fi
p. 0440 124608
www.nuortensuomi.fi

