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Taustaa

Keski-Suomessa on ollut
maakunnallinen nuorten

vaikuttajaryhmä
vuodesta 2011

Keski-Suomen
Nuorisovaltuusto

virallistetaan osaksi
Keski-Suomen liittoa

25.10.2019

• Tuoda nuorten ja lasten mielipiteitä esiin maakunnan 
alueella

• Antaa lausuntoja maakuntavaltuuston päätöksiin ja 
ehdotuksiin

• Kehittää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia 
maakunnan alueella 

• Järjestää tapahtumia, tilaisuuksia tai toimintaa, jotka 
edistävät  lasten ja nuorten osallisuutta sekä 
vaikuttamista Keski-Suomessa

• Keski-Suomen nuorisovaltuustossa on kaksi 
edustuspaikkaa jokaiselle keskisuomalaiselle kunnalle 
sekä kuusi avointa paikkaa.

• Ryhmä on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton.

Maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän 
eli Keski-Suomen Nuorisovaltuuston 
tarkoitus ja tehtävät 



Keski-Suomen 
Nuorisovaltuusto
kausi 2018-2019

• Kauden 2018-2019 jäsenet
nimettiin Nuorisofoorumissa
22.10.2018 

• Mukana 28 nuorta 14 kunnasta

• Ryhmäytymis- ja perehdytysleiri
marraskuussa 2018 
Kannonkoskella Piispalassa

• Kokouksia noin 1 krt / kk



Kärkiteemat

• Ryhmä valitsee toimikauden aikana
teeman jota halutaan edistää tai mihin
halutaan vaikuttaa

• Vuoden 2018 teemana Julkinen liikenne

• Vuoden 2019 teemana Nuorten 
mielenterveys

• Tarkoituksena kerätä nuorilta ideoita
ja uusia ratkaisuja mikä avuksi eri
elämäntilanteissa

• Tavoitteena vaikuttaa mm. 
LAPE-akatemian kautta kuntien
palveluiden kehittämiseen



Kouluttautuminen, verkostoituminen ja 
hyvien käytänteiden jakaminen

Alkukeväällä 2019 Manu-ryhmän edustajia osallistui

keskisuomalaisten nuorisovaltuustojen yhteisleirille.

Leirillä jaettiin hyviä käytäntöjä nuorisovaltuusto-

toiminnasta, pureuduttiin viestinnän eri osa-alueisiin sekä

ideoitiin ja pohdittiin yhteistyötä kuntien välillä.

Loppukeväästä verkostoiduttiin ja kouluttauduttiin

kahdeksan maakunnallisen vaikuttajaryhmän kesken. 

Leirillä kuultiin mm. muiden maakuntien malleista

sekä osallistavasta budjetoinnista.



Nuorten kyvyt ja ääni esiin –
juhla 15.3.2019

• Manu-ryhmä valitsi ehdotusten pohjalta palkittavan
Nuorisovaltuuston

• Vuoden nuorisoteko valitaan vuosittain ehdotusten
pohjalta yhteistyössä Keski-Suomen liiton ja 
Keskisuomalaisen kanssa

• Juhlassa palkittiin myös kuntien nuoria jotka ovat
esimerkkinä muille nuorille sekä aikuisia, jotka
mahdollistavat nuorten omaa toimijuutta

• Manu-ryhmän edustajat toimivat juhlassa juontajina



Muiden nuorten
kuuleminen ja tiedon
jakaminen nuorille

• Manu-ryhmä kerää nuorten ajatuksia
kuntien nuorisovaltuustojen ja oppilaskuntien
kautta sekä tekemällä kyselyitä

• Kauden aikana jalkaudutaan myös kouluille
ja tilaisuuksiin kuten Vaikuta! –teemapäiviin
ja Toukofestiin

• Nuorten ajatusten keräämisen lisäksi
tilaisuuksissa kerrotaan vaikuttamisen
mahdollisuuksista sekä tietoa menneillään
olevista kehittämishankkeista



Manu-ryhmä vaikuttaa:

• Tulevaisuuden sotekeskus -valmennuksen 
loppuseminaarissa 21.3.2019 (panelisti)

• Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitevaiheen 
työpaja 9.4.2019 (osallistujina)

Manu-ryhmän julkisen liikenteen TOP3 –tavoitteet; 
1. Kaikista kunnista tulee päästä kulkemaan julkisella liikenteellä
2. Kaluston tulee olla nykyaikaista ja turvallista (inhimilliset olot 
busseihin, korttimaksumahdollisuus)
3. Ilmastonäkökulman huomioiminen kaikessa suunnittelussa

• Maakunta- ja sote-uudistuksen päätösseminaarissa 
29.5.2019 (paneelin sparraaja)

• LAPE-akatemian tilaisuuksien sisällöntuotanto + 
yhteistyö (mm. entinen Manulainen kouluttajana)



Sosiaaliset Mediat

Instagram: keskisuomennuva

Snapchat: ksnuva

Facebook: keskisuomennuva

Twitter: nuortenmaakunta

Youtube: Nuorten Suomi

Nettisivut: nuortensuomi.fi

#suunnannäyttäjät


