
KESKI-SUOMEN NUORISOVALTUUSTO
ASIALISTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEEN

AIKA: Lauantai 23.1.2021 ja keskiviikko 27.1.2021

PAIKKA: Google Meet -kokous

KUTSUTTU:

● Keski-Suomen Nuorisovaltuuston jäsenet
● Nuorten Suomen työntekijät
● Eeva Närhi, Keski-Suomen nuorten Ilmastotiimi
● Arto Lampila, Jyväskylän kaupunki, Nuoret ja osallisuus kulttuuritoiminnassa
● Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto, aluekehitysjohtaja

PAIKALLA 23.1.2021

Jarkko Kykkänen, Laukaa

Kiira Tuominen, Jyväskylä

Liinu Jylhä, Petäjävesi

Lotta Hetekorpi, Keuruu

Jussi Lehtovirta, Uurainen

Aino-Linnea Leskelä, Hankasalmi

Elli Liukkonen, Hankasalmi

Roalbin Rayes, Pihtipudas

Carita Hännivirta, Nuorten Suomi

Mareena Laine, Nuorten Suomi (klo 13.10-13.30

Eeva Närhi, Nuorten Ilmastotiimi (klo 13.10-13.30)

Arto Lampila, Jyväskylän kaupunki (klo 13.35-14.30), kunnanvaltuutettu
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Paikalla 27.1.2021

Aino-Linnea Leskelä

Elli Liukkonen

Kiira Tuominen

Pricina Nzeza

Jussi Lehtovirta

Nella Lintunen

Emilia Asikainen

Roalbin Reyes

Liina-Maija Jylhä

Nella Ruonala

Riku Riihimäki

ASIAT:

1. Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen koollekutsuja Carita Hännivirta avasi kokouksen klo 12.30. Käytiin kuulumiskierros ja
todettiin osallistujat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Kykkänen ja Lotta Hetekorpi.

2. Toimintaohjeen hyväksyminen

Käytiin pareittain läpi Keski-Suomen Nuorisovaltuuston toimintaohjeen kohdat 1.-6. ja tehtiin pieniä
muutoksia. Päätettiin käydä kohdat 7. ja 8. läpi myöhemmin kokouksessa.

https://drive.google.com/file/d/1Gq_Y9a4OgNPA-gL5zaxi3CFABVZ543I8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Gq_Y9a4OgNPA-gL5zaxi3CFABVZ543I8/view?usp=sharing
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3. Keski-Suomen nuorten Ilmastotiimin tervehdys

Keski-Suomessa on toiminut nuorten vaikuttajaryhmä, Ilmastotiimi syksystä 2019 saakka. Kuultiin
ilmastotiimin terveiset ja toiveet Manu-ryhmälle.

Ilmastotiimi toivoo yhteistä kokousta Manu-ryhmän kanssa. Päätettiin keskustella asiasta ja katsoa
Manu-ryhmälle sopivaa aikataulua kohdassa 9. Ilmastotiimi toivoi myös Manulaisilta viestintäapua
omien kuntien suuntaan nuorten Ilmastoagenttien rekrytoinnissa. Manu-ryhmän
whatsapp-ryhmään lähetetään välitettäväksi tarkoitettu mainos agenttirekrystä.

Lisätietoa Ilmastotiimin toiminnasta:
http://www.nuortensuomi.fi/astetta-coolimpi-ilmasto-nuorten-ilmastotiimi/

4. Nuoret ja osallisuus kulttuuritoiminnassa

Kuultiin Nuoret ja osallisuus kulttuuritoiminnassa -hankkeen terveiset. Hankkeessa kehitetään
Keski-Suomen maakunnan nuorten (15-20 v.) taide- ja kulttuuripalveluja.

Manuryhmä voi jakaa keskenään kuntien eri toimintamalleja, joilla nuoria on osallistettu
kulttuuripalveluiden kehittämiseen tai kulttuurin tuottamiseen. Manu-ryhmälle on varattu
vähintään kaksi paikkaa hankkeen ohjausryhmään. Päätettiin tehdä valinnat ohjausryhmään
kohdassa 11.

Lisätietoa hankkeesta:
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/nuoret-ja-osallisuus-kulttuuritoiminnassa

5. Kuntavaalit 2021

Keskustellaan Keski-Suomen Nuorisovaltuuston mahdollisesta kuntavaalivaikuttamisesta.

Täytettiin kysely kiinnostuksesta kuntavaalivaikuttamiseen Manulaisena. Linkin takaa kyselyn
tulokset:https://drive.google.com/file/d/1BpNopCugOl3rrT10VNAvv34Iq4cBjbTI/view?usp=sharing

Ryhmältä nousi muutama kysymys liittyen ilmastonmuutokseen ja nuorten
vaikuttamismahdollisuuksiin, johon kuntavaltuutettuna toimiva Arto Lampila kertoi ajatuksiaan.
Lampila kannusti vaikuttamiseen myös kuntavaalien jälkeen, jolloin on erityisen hyvä sauma esitellä
nuorisovaltuustot ja nuorten ajatuksia uusille valtuutetuille.

6. Keski-Suomen Nuorisovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kartoitettin edustajien toiveita ydinryhmälle, eli puheenjohtajille ja sihteerille sekä taustatuelle.
Todettiin ehdokkaat ja kuultiin puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaiden puheenvuorot.

Valittiin Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kaudelle 2020-2021 puheenjohtajaksi Emilia Asikainen
Petäjävedeltä sekä varapuheenjohtajaksi Roalbin Rayes Pihtiputaalta. Todettiin, että ehdokkaita
sihteeriksi ei ollut. Päätettiin viestiä ja kysyä halukkaita sihteeriin tehtävään wa-ryhmän kautta.

http://www.nuortensuomi.fi/astetta-coolimpi-ilmasto-nuorten-ilmastotiimi/
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/nuoret-ja-osallisuus-kulttuuritoiminnassa
https://drive.google.com/file/d/1BpNopCugOl3rrT10VNAvv34Iq4cBjbTI/view?usp=sharing
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7. Kokouksen keskeytys

Todettiin ettei kokouksella ollut asialistalle täydennettävää. Sovittiin, että ydinryhmän jäsenet käyvät
vielä asialistan läpi.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 14.57
_______________________________________________________________________________

Puheenjohtaja jatkaa kokousta ke 27.1. klo 16.30.

Todetaan osallistujat.

8. Keski-Suomen liiton tervehdys ja maakuntastrategia

Kuultiin Keski-Suomen liiton tervehdys sekä nuorten mahdollisuus vaikuttaa maakuntastrategiaan.
Keväällä 2021 aloitetaan strategian työstäminen vapaamuotoisissa työpajoissa, syksyllä
virallisempaa työskentelyä ja marraskuussa maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntastrategian.
Manulaisilta toivotaan virallista lausuntoa esimerkiksi kesän maakuntavaltuuston kokoukseen.

Keskusteltiin pienryhmissä Manu-ryhmän osallistumisesta maakuntastrategian työskentelyyn.
Pohdittiin, että mikä olisi hyvä tapa ja muoto millä saataisiin nuorten näkemykset esiin
strategiatyöskentelyssä?

Sovittiin että keväällä pidetään kokous, jonka yhteydessä strategian työpaja liiton vetämänä. Tätä
ennen kerätään mahdollisuuksien mukaan muiden nuorten ajatuksia tulevaisuuden maakunnasta.
Tavat voivat olla esimerkiksi lyhyt kysely (osaksi Vaikuta!-peliä) sekä lyhyet työpajan kuntien
nuorisovaltuustoissa.

9. Keski-Suomen Nuorisovaltuuston sihteerin ja varasihteerin valinta

Todettiin ehdokkaat ja kuultiin esittelyt. Ehdokkaaksi sihteerin tehtävään asettui Nella Lintunen
Joutsasta, joka valittiin sihteeriksi. Varasihteerinä tarvittaessa toimii työntekijä Carita Hännivirta.

10. Toimintaohjeen hyväksyminen

Todettiin toimintaohjeen muutokset ja käydään läpi kohdat 7. ja 8. Hyväksyttiin ohje kaudelle
2020-2021.
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11. Toimintasuunnitelman laatiminen ja tulevat tilaisuudet

Jokaisen toimikauden alussa nuorisovaltuuston jäsenet laativat toimintasuunnitelman ja kauden
päätteeksi toimintakertomuksen, jotka annetaan maakuntahallitukselle tiedoksi.

Käytiin läpi edellisen kauden tavoitteet ja arvioitiin pidetäänkö tavoitteet voimassa myös tällä
kaudella. Päätettiin pitää tavoitteet ennallaan, koska edellisellä kaudella tavoitteisiin ei päästy.

1) Saada jokaisesta kunnasta jäsenet ryhmään
2) Tieto nuorille ja päättäjille maakunnallisen nuorisovaltuuston olemassaolosta
3) Saada nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa

Käytiin läpi tiedossa olevat tulevat tilaisuudet ja keskustellaan Manu-ryhmän osallistumisesta
tilaisuuksien järjestelyihin tai tilaisuuteen.

to 4.2. Nuorena vaikuttajana toimiminen -koulutus uusille nuvalaisille

pe 12.2. Vaikuta!-ilta nuorisotilalla / koulussa / kotisohvalla

11.3.  Rohkeutta vaikuttamiseen Röyhkeyskoulusta: https://www.jennijanakka.com/royhkeyskoulu

10.-11.4. Nuva ry:n Aktiivipäivät

12.-15.4. Keski-Suomen kulttuuriviikko

11.6. Maakuntavaltuuston kokous

Järjestetään Kansanedustajien tapaaminen

Ilmastotiimin terveiset seuraavassa kokouksessa

Käytiin läpi Keski-Suomen Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelmasta kevään 2021 osalta, joka pitää
sisällään tavoitteet ja tilaisuudet. Tavoitteisiin pääsemisen toimenpiteitä pohdittiin. Tavoitteeseen 1.
pääseminen on hankalaa jos kunnassa ei ole nuorisovaltuustoa ja koronan vuoksi kunnissa vierailu
ei onnistu. Tavoitteeseen 2. pääsemiseen tarvitaan aktiivista viestintää. Manu-ryhmästä kerrotaan
mm. Vaikuta!-pelien kautta, mutta myös some-kanavat olisi hyvä aktivoida. Tavoite 3. päästään
ainakin osin aktiivisella yhteydenpidolla Keski-Suomen liiton kanssa.

12. Mahdollisten työryhmien perustaminen ja edustajat ohjausryhmiin tai vastaaviin

1. Valittiin Liina-Maija Jylhä Manun edustaja jäseneksi Nuoret ja osallisuus
kulttuuritoiminnassa - ohjausryhmään.

2. Todettiin että kuntavaalityöryhmää ei perusteta, koska Manu-ryhmä ei yhteisesti lähde
tekemään kuntavaalivaikuttamista.

3. Todettiin ettei Maakuntastrategiaan tarvita omaa työryhmää, vaan koko porukka osallistuu
yhtäaikaisesti työskentelyyn. Nuorten Suomen toimiston puolesta kerätään nuorten
ajatuksia Manun käyttöön.

https://www.jennijanakka.com/royhkeyskoulu
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13. Toimintarahan käyttämisestä päättäminen

Keski-Suomen Nuorisovaltuustolla on vuodelle 2021 käytössä 1000 euroa ryhmän itsensä
valitsemaan, toiminnan tarkoitusta vastaavaan kohteeseen.

Keskusteltiin toimintarahan käytön periaatteista ja tehdään päätös sen käyttämisestä. Päätettiin
edelleen käyttää podcastin toteuttamiseen.

14. Seuraava kokous

Keskusteltiin sopivasta kokousajankohdasta ja päätetään tarvittaessa kokouksen päivämäärä.

Päätettiin, että Ydinryhmässä keskustellaan päivämäärästä.

15. Kuntien kuulumiset

Kokoukseen osallistuvat kertoivat lyhyesti oman kunnan ajankohtaiset kuulumiset.

Ilmoittautumisen yhteydessä kerätyt kuulumiset:
https://docs.google.com/document/d/1jN3f0jfgY_nozAnk1NAdSPWU7S1fdt3Ei7xj9bvMRts/edit

16. Muut esille tulevat asiat

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.31.

https://docs.google.com/document/d/1jN3f0jfgY_nozAnk1NAdSPWU7S1fdt3Ei7xj9bvMRts/edit

