TOIMINTAKERTOMUS 2021

YDINAJATUKSET
TOIMINNANLÄHTÖKOHTANA
Nuorten Suomi ry on palvelujärjestö ja asiantuntijaorganisaatio, joka edistää nuorten toimijuutta ja vaikuttamista. Toiminta-ajatuksen mukaisesti yhdessä eri toimijoiden 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.
		

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

2.
Kannustaa ja tukea eri yhteisöjä tunnistamaan nuorten
		
potentiaali ja kehittämään toimintaansa nuorten toimijuutta ja
		osallisuutta vahvistavaksi
3.
		

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

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.

Näiden Nuorten Suomen strategian perusajatusten mukaisesti toimittiin myös vuonna 2021.
Nuorten Suomi ry:n työ edisti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista, erityisesti artikloja
12, 13, 15, 17, 29 ja 31. Se toimi täysin nuorisolain hengessä ja edisti mm. nuorten äänen kuulemista
perustuslain, kuntalain, perusopetuslain ja 2. asteen koulutuslakien suunnassa.
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. Vahvistamalla nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja toimijuutta varmistetaan nuorten hyvinvointia, hyviä tulevaisuuden työntekijöitä ja päättäjiä
sekä rakentavaa yhteiskunnallista ilmapiiriä/ yhteiskuntarauhaa.
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1. YLEISKATSAUS				
Vuosi 2021 oli yhdistyksen 18. toimintavuosi, ja samalla kolmas vuosi, jolloin toimittiin Nuorten
Suomi -nimellä. Toiminnot veivät kaikkia Nuorten Keski-Suomen strategian tavoitteissa ja kohderyhmissä olevaa kolmea ulottuvuutta - nuoriin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan vaikuttamista - monella tapaa eteenpäin.
Vuotta väritti edelleen korona. Kasvokkain kohtaamiset ja koulutukset jäivät vähiin, mutta toimintoja toteutettiin etänä mahdollisuuksien mukaan. Moni toiminto onnistui yhtä hyvin ja joku jopa
paremmin etänä, mutta aika monen toiminnon laatu myös kärsi. Osassa toiminnoissa aito kohtaaminen on niin välttämätöntä, että muutamaa hanketta siirrettiin kokonaan suosiolla eteenpäin.
Aiemmilta vuosilta tuttuja Keski-Suomen nuorisovaltuuston ohjausta, Lasten ja nuorten ääni Keski-Suomessa ja Astetta coolimpi ilmasto -hankkeita sekä kevätkauden ajan Jyväskylän Lasten
Parlamentti -toimintaa toteutettiin soveltaen toimintaa etätyöskentelyyn. Pitkä yhteistyösopimus
Lasten Parlamentti -toiminnassa päättyi kesällä kaupungin säästöihin. Nuorten kyvyt ja ääni -esiin
palkitsemisjuhla ja Hippoksen joulumarkkinat päästiin loppuvuodesta järjestämään, kun koronan
vaihe ne juuri ja juuri mahdollisti. Vuoden aikana käynnistyi myös monia uusia projekteja: Nuorten
ääni maakunnissa 21-22, kaksi nuorten solidaarisuusprojektia, u wot Waldo ja Astetta Coolimpaa
koulutusta, sekä aivan loppuvuodesta kaksi isompaa kouluprojektia, Täältä tullaan ja Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina.
Nuorten Suomen järjestämiin toimintoihin vuoden 2021 aikana osallistui aktiivisessa roolissa
3980 nuorta ja 1230 aikuista eli yhteensä n. 5100 henkilöä. Lisäksi Joulumarkkinoille osallistui
3000 henkilöä. Osa toiminnoista on toteutettu kasvokkain kohtaamisina ja osa etänä.
-

Koulutuksia & valmentavia kohtaamisia: 77 tilaisuutta
Mukana 1061 nuorta ja 1124 aikuista

-

Ryhmien toiminta: 7 kiinteää ryhmää, joilla yhteensä 82 kokoontumista.
Ryhmissä mukana 192 eri nuorta. Tukiaikuisia mukana 47.

-

Lisäksi 2 peliä, joiden kautta tavoitettiin 2700 nuorta, heidän
mielipiteitään kerättiin eri tahojen käyttöön.

-

Palkittuja 44 yksilöä/ryhmää, juhlassa 110 osanottajaa

-

59 opiskelijaa toimintoja kehittämässä/toteuttamassa

-

Nuorten kyvyt esiin -joulukalenterissa luukkuja 16 eri taholta,
Hippoksen joulumarkkinoilla, 169 myyjää ja n. 3000 kävijää

Tarkemmat tiedot koottuna liitteessä 1.
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2. TOIMINTA
2.1 Nuorten ääni esiin
2.1.1 Vaikuta!-teemapäivät
Vaikuta!-teemapäivä on pelillisiä menetelmiä hyödyntävä tapahtumakonsepti, jonka tavoitteena
on innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamiseen sekä vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Teemapäivä mahdollistaa nuorten ja päättäjien vuorovaikutuksen sekä nuorten ajatusten
ja ideoiden keräämisen eri tahojen kuten kunnan- ja maakunnan päätöksenteon tueksi.
Vaikuta!-teemapäivän toimintamalli kehitettiin yhdessä nuorten kanssa lukuvuonna 2017–2018.
Tämän jälkeen konseptia on kehitetty yhdessä eri toimijoiden kanssa ja toteutettu yläkoulujen lisäksi alakouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa, myös etätoteutuksena.
Vuoden 2021 aikana Vaikuta!-teemapäivää esiteltiin useammassa tilaisuudessa ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa järjestettiin ensimmäinen järjestäjäkoulutus nuorisoalan
ammattilaisille. Myös Kainuun toimijoille startattiin koulutuskokonaisuus, joka sisältää perehdytyksen lisäksi kaksi puolen päivän koulutustilaisuutta. Vaikuta!-teemapäiviä järjestettiin ainakin Pirkanmaalla, Etelä-Savossa sekä Keski-Suomessa.
Vaikuta!-teemapäivä on myös yksi toimintamalleista, joka tullaan esittelemään Oikeusministeriön
tilaaman Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hankkeen kokoamassa tietokannassa. Hanke selvittää millaisia hyviä käytänteitä Suomesta löytyy, mitä puuttuu ja miten kannattaisi edetä.

Vuoden aikana Vaikuta!-teemapäivästä valmistui pro gradu -tutkielma Tampereen yliopistosta.
Gradun tekijä on Nuorten Suomen vanha työntekijä Laura Saartoala, joka oli myös kehittämässä Vaikuta!-teemapäivän konseptia vuosina 2017–2018. Tutkimuksessa selvitettiin nuorten näkemyksiä Vaikuta!-teemapäivästä demokratiakasvatuksen toteuttajana sekä sen soveltumista osaksi
peruskoulun opetusta. Julkaisun pysyvä osoite on https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202109207167
Vaikuta!-teemapäivän kehittämisestä ja koulutusten toteuttamisesta vastasi Carita Hännivirta ja
Mareena Laine oli mukana kouluttajana.
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2.1.2 Nuorten ääni maakunnissa ja hyvinvointialueilla
Yhteistyötä eri puolilta Suomea olevien maakuntien kesken on jatkettu vuodesta 2017 alkaen koko
ajan, myös silloin, kun varsinaisia hankkeita ei ole ollut käynnissä. Nuorten maakuntavaikuttamisen
parissa toimivien epäviralliseen verkostoon on voinut tulla mukaan kaikki kiinnostuneet, mukana
on ollut 20 henkilöä eri puolilta maata. Heidän kanssaan on pidetty yhteyttä sähköpostitse ja etäkohtaamisin, ja osa heistä, suoraan nuorten kanssa toimivat ovat liittyneet omaan whatsApp-ryhmään. Toiminnan koordinointia tarjottiin osallisuuden osaamiskeskukselle syksyllä 2020, mutta
heillä ei ollut valmiutta ottaa sitä vastuulleen. Vuoden 2021 aikana mukana olleet pidettiin ajan
tasalla ja kutsuttiin mukaan uuden hankkeen infotilaisuuksiin, ja wa-ryhmässä vaihdettiin ahkerasti
tietoa eri maakuntien kesken. Useamman maakunnan maakuntaliittojen, hyvinvointialueiden valmistelijoiden ja nuorten osallisuusprojektien toimijat kysyivät tukea, jolloin heitä sparrattiin mahdollisuuksien mukaan myös henkilökohtaisesti puhelin- ja teams-palaverein.
Nuorten ääni maakunnissa 2021–2022 -hankkeen toiminnot alkoivat alkuvuodesta. Hankkeessa
luodaan maakuntakohtaisia ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla nuorten äänen kuulumista edistetään maakunnallisessa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Yhdessä eri toimijoiden ja
nuorten kanssa luodaan pohjaa sote-uudistuksen lakiluonnoksen mukaiselle hyvinvointialueiden
nuorisovaltuustotoiminnalle ja muulle nuorten kuulemiselle maakunnan, mm. maakuntaliiton päätöksenteossa sekä palveluiden kehittämisessä. Tässä kiinnitetään huomiota siihen, että mahdollisimman monen ja eri elämäntilanteissa olevan nuoren ääni saadaan mukaan kehittämistyöhön.
Hankemaakuntina ovat rahoittajana toimivan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston maakunnat Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa.
Alkuvuodesta hanke organisoi etätilaisuuden, jossa valtiosihteeri Maria Kaisa Aula antoi ajankohtaista tietoa sote-uudistuksesta. Mukaan kutsuttiin paitsi hankkeen maakunnat, myös laajasti
toimijoita Suomesta, koska vastaavaa toimintaa ei ollut muualla tarjolla. Tilaisuuteen osallistui 42
henkilöä 12 maakunnasta. Alkuvuodesta järjestettiin nuorille myös kolme maakuntien yhteistä tilaisuutta, joissa perehdyttiin sote-uudistukseen ja vaikuttamiseen sekä viestintään, jossa Keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasanen antoi nuorille vinkkejä mielipidekirjoituksen tekemiseen
ja omasta toiminnasta viestimiseen. Näihin osallistui yhteensä 39 nuorta ja 3 aikuista. Viestintäkoulutus poiki useita nuorten itsensä kirjoittamia ja julkaistuja tekstejä eri lehdissä ympäri Suomen.

1. OTETAAN NUORET
LAAJASTI MUKAAN
SEKÄ PÄÄTÖKSENTEKOON
ETTÄ PALVELUIDEN
KEHITTÄMISEEN

2. JOKAISELLE
HYVINVOINTIALUEELLE
PERUSTETAAN ALUEEN
JA NUORTEN
KANNALTA HYVÄ
NUORISOVALTUUSTO

4. AIKUISTEN
VELVOLLISUUS ON
SOVITTAA
VUOROVAIKUTUKSEN
TAVAT SOPIVAKSI
KAIKILLE

3. HUOLEHDITAAN
MONIPUOLISISTA
TAVOISTA KUULLA
ERI-IKÄISIÄ JA -TAUSTAISIA
LAPSIA JA NUORIA

5. VARMISTETAAN
RIITTÄVÄT RESURSSIT
NUORTEN
OSALLISTAMISEEN
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Aulan tilaisuus poiki myös sen, että koko verkoston lähettämien näkemysten pohjalta laadittiin
”Nuorille hyvä maakunta ja hyvinvointialue” -suositukset (http://www.nuortensuomi.fi/wp-content/uploads/2022/01/Nuorille-hyva-maakunta-ja-hyvinvointialue-suositukset-syksy2021.pdf)

Ko. suositukset toimitettiin mm. ministeri Antti Kurvisen käyttöön ja sote-uudistuksen päällikölle
Kari Hakarille STM:ään. Hakarin ja Kurvisen erityisavustaja Antti Variksen kanssa pidettiin myös
palaverit yhdessä Aulan kanssa. STM-palaverin myötä maakuntien nuorille tarjottiin 35 minuutin
Hyvinvointialue nuorten silmin -puheenvuoro sote-uudistuksen järjestämään 1. alueiden kohtaamiseen, johon osallistui 700 kuulijaa eri puolilta Suomea. STM:n kautta myös heille toimitettiin ko.
suositukset. Puheenvuoron valmistelussa oli mukana neljän maakunnan nuoria. Nuoret esiintyivät
todella edukseen seminaarissa.
Hankkeen ohjausryhmään kutsuttiin mukaan edustaja kaikista maakunnista, hyvinvointialueilta ja/tai maakuntien liitoista sekä nuorista.
Lisäksi mukana oli Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen
liiton ja rahoittajan edustaja. Ohjausryhmän kokoukset olivat tärkeitä keskusteluforumeita, joissa jaettiin oppeja ja kokemuksia nuorten
osallistamisesta. Myös suosituksia hiottiin ryhmässä. Ohjausryhmä
kokoontui kolme kertaa ja pienempi seminaarin valmisteluryhmä
myös kolme kertaa.
Marraskuussa järjestetty Nuorille hyvä maakunta ja hyvinvointialue
-seminaari toteutettiin siten, että alkuosa seminaarista oli valtakunnallinen ja toteutettiin avoimena etänä. Puhujina olivat ministeri Antti Kurvinen, STM:n osastopäällikkö Kari Hakari ja Maria Kaisa
Aula. Tähän osioon ilmoittautui 130 osanottajaa 13 eri maakunnasta. Loppuosa iltapäivän seminaarista oli varattu hankkeen maakuntien omille kohtaamisille, jotka toteutettiin maakunnittain
omalla tavalla, tarkemmat teemat ja toteutustapa (etä, hybridi, kasvokkain) valittiin ko. maakunnan koronatilanne ja sote-valmistelun tilanne huomioiden. Tilaisuuksiin osallistui 10-20 henkilöä/
hankemaakunta. Myös näille 130 osanottajalle lähetettiin myös ko. suositukset.
Muilta osin toimintoja toteutettiin maakuntakohtaisten tarpeiden mukaisesti. Maakunnissa mennään hyvin eri vaiheissa, ja näin tarve hankkeen toiminnoille oli hyvin erilainen. Hanke oli mukana
erityisesti Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tilaisuuksissa, joissa toimintaa viriteltiin joko aikuisten kesken tai yhdessä nuorten kanssa nuorten näkökulmia kuunnellen. Näitä tilaisuuksia oli yhteensä 11.
Loppuvuodesta osallistuttiin Mahku2021- nuorten huippukokoukseen, jonne tuotettiin työpaja
nuorten pohdinnan tueksi, ja osallistuttiin aikuisverkoston kohtaamiseen, jossa vaihdettiin kokemuksia ja oppeja nuorten maakunnallisesta vaikuttamisesta.
Hankkeesta vastasi Eeva-Liisa Tilkanen, lisäksi kouluttajina ja työpajojen vetäjinä toimivat Jere
Huotari ja Carita Hännivirta.
Koko ajan nähtiin, että maakunnissa hyvinvointialueiden käynnistyessä eri puolilla maata on valtava tarve saada apua toiminnan kehittämiseen. Kesällä tiedusteltiin OKM:stä mahdollisuutta käynnistää hanke, jolla voitaisiin maakuntatason toimijoita tukea kautta maan. Yhteydenoton pohjalta
OKM kutsui koolle keskustelutilaisuuden. OKM:n esittämän toiveen mukaisesti Nuorten Akatemian
johdolla koottiin syksyllä Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankehakemus OKM:ään yhteistyössä
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kanssa.
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2.1.3 Lasten ja nuorten ääni Keski-Suomessa
Lasten ja nuorten ääni Keski-Suomessa -hankkeen tarkoituksena on edistää Keski-Suomen nuorten paikallis- ja maakuntatason vaikuttamistoimintaa. Nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiseksi luodaan uusia toimintamalleja sekä rakennetaan keskisuomalaisten lasten ja nuorten
vaikuttamisen kokonaisuutta. Hankkeen päärahoittaja on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Toteutus suunniteltiin alkujaan 1.1.2019-31.12.2021 väliselle ajalle, mutta koronan ja lisäavustuksen myötä toimintaa pystytään jatkamaan vuonna 2022.
Vuonna 2021 suurin osa toiminnoista toteutettiin etäyhteyksin tai verkkototeutuksin. Keväällä
nuorille suunnatut tilaisuudet keskittyivät mm kuntavaaleihin ja kuntavaikuttamiseen. Nuorille järjestettiin yhteistyössä muiden Nuorten Suomen hankkeiden kanssa mm Jenni Janakan Röyhkeyskoulu, Vaikuta!-ilta sekä kuntavaali -teemainen työpaja. Yläkouluissa pelattavan Kuntavaali-pelin
kautta nuoret saivat tietoa sekä pääsivät kertomaan mielipiteitään. Peliä pelanneiden, 1600 nuoren ajatukset koottiin viesteiksi päättäjille.
Kuntien nuorisovaltuustojen toimintaa tuettiin nuorisovaltuuston ohjaajien verkostotapaamisten
myötä sekä tarpeen mukaisesti esimerkiksi materiaaleja lähettämällä. Keväällä vierailtiin Saarijärvellä ja Uuraisilla, joissa keskusteltiin mm. nuorten osallisuudesta ja vaikuttamistoiminnasta. Näiden yhteydessä koottiin myös nuorten ajatuksia maakuntastrategiaan.
Loppukeväästä tuettiin Vaikuta!-teemapäivän järjestelyissä Jämsän nuorisopalveluita. Syksyllä vierailtiin Joutsan nuorisovaltuuston kokouksessa ja järjestettiin Joutsan Vaikuta!-teemapäivä nuorisotyön sekä muun sivistyspalvelun kanssa yhteistyössä. Myös Äänekosken POKE:n opiskelijaryhmää tuettiin Vaikuta!-teemapäivän järjestämisessä.
Loppusyksystä sparrattiin Muuramen nuorisopalveluita nuorisovaltuuston toiminnan uudelleen käynnistämisessä.
Nuorten kuuleminen, vaikuttaminen ja osallistaminen oli esillä useissa ammattilaisille järjestetyissä tilaisuuksissa. Kuntavaali/-vaikuttamisteemaisia tilaisuuksia järjestettiin nuorisoalan toimijoille, nuorten
vaikuttajaryhmiä ohjaaville sekä nuorisojärjestöille.
Lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen alueen seurakuntia
sparrattiin vaikuttajaryhmätoiminnan aloittamisessa ja harrastamisen. Suomen mallin toteuttajille
tuotiin esille nuorten osallistamisen näkökulmia.
Koko vuoden aikana pidettiin esillä nuorten äänen
ja osallistamisen tärkeyttä sote-uudistusta valmistelevissa kokoontumisissa. Kesän jälkeen hyvinvointialueita koskevan lain voimaantulon jälkeen
osallistuttiin useisiin tilaisuuksiin, joissa pyrittiin
vaikuttamaan siihen, että nuorten osallisuus otettaisiin huomioon palveluita kehitettäessä. Syksyllä
toteutettiin Hyvinvointia!-peli, jota pelasi 1100 yläkoululaista. Pelin sisältöä suunniteltiin yhdessä
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sote-uudistushankkeissa työskentelevien kanssa ja sen kautta kerättiin nuorten ideoita ja ajatuksia
mm. nuorten omaan virtuaalisen sote-keskukseen. Syksyllä osallistuttiin myös nuorten Mielen hyvinvointikampanjan suunnitteluun, jota organisoitiin sote-uudistuksen hanketyön kautta.
Yhteistyö jatkui edellisvuosien tapaan muiden maakuntien osallisuustyötä tekevien kanssa sekä
tiiviisti Keski-Suomen perusnuorisotyön ja muiden nuorisoalan koordinaattoreiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin mm Keski-Suomen Nuorisovaltuuston, Keski-Suomen liiton, KEHO-verkoston, hyvinvointialueuudistusta valmistelevien sekä maakunnan alueella toimivan järjestöverkoston
kanssa. Hankkeen työntekijät osallistuivat useisiin kehittämis- ja koordinaatioryhmiin.
Hankkeesta päävastuun kantoi Carita Hännivirta. Mukana koulutustilaisuuksien ja Vaikuta!-teemapäivien sekä Kuntavaali-pelin ja Hyvinvointia-pelin toteuttamisessa olivat syyskuulle asti Mareena Laine ja tämän jälkeen Veera Ruotsalainen.

2.1.4 Keski-Suomen Nuorisovaltuusto
Keski-Suomen nuorisovaltuuston tehtävänä on vaikuttaa maakunnan alueella tehtävään päätöksentekoon sekä tuoda nuorten ja lasten mielipiteitä esiin. Nuorisovaltuusto toimii Keski-Suomen maakuntahallituksen alaisena työryhmänä. Ryhmässä on kaksi edustuspaikkaa jokaisen keskisuomalaisen
kunnan nuorille sekä kuusi avointa paikkaa aina vuodeksi kerrallaan. Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
Nuorisovaltuuston kokonaisvahvuus vuonna 2021 oli 10 kunnasta yhteensä 24 nuorta. Kaudelle 2021
ei perinteistä perehdytysleiriä pystytty järjestämään, mutta nuoret perehdytettiin etäyhteyksin. Muutoin
nuoret työskentelivät kokoustaen koko ryhmän kesken tai teemoittain pienryhmissä. Kaikki kokoukset
jouduttiin koronan vuoksi pitämään etäyhteyksin.

Vuosille 2020–2021 asetettiin tavoitteeksi saada edustajat jokaisesta kunnasta, lisätä yleistä tietoa
maakunnallisen nuorisovaltuuston olemassaolosta sekä saada nuorten ääni kuuluviin maakunnallisessa päätöksenteossa. Tavoitteiden saavuttamiseksi mietittiin erilaisia toimenpiteitä, joihin koronapandemian aiheuttamat rajoitukset toivat kuitenkin muutoksia. Esimerkiksi suunniteltua kuntakierrosta jäsenten rekrytoimiseksi ei pystytty toteuttamaan myöskään vuonna 2021.
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Syksyllä 2021 Nuorisofoorumi toteutettiin hybridiversiona niin, että osa kuntien nuorisovaltuustoista kokoontui omassa kunnassaan ja oli yhteyksissä toisiinsa etälinjoin. Tietoa maakunnallisesta nuorisovaltuustosta levitettiin Nuorisofoorumin lisäksi somekanavien ja whatsapp-ryhmien
kautta.
Vuoden aikana nuorisovaltuuston edustajia osallistui mm. Keski-Suomen strategiatyöhön ja toimintaa esiteltiin Keski-Suomen kansanedustajille. Loppusyksystä Keski-Suomen nuorisovaltuuston edustajat osallistuivat MAHKU 2021-tapahtumaan, maakunnallisten nuorisovaltuustojen
huippukokoukseen Joensuussa. Huippukokouksessa nuoret työstivät mm julkilausumaa maakunnallisen vaikuttajatoiminnan jatkumiseksi monialaisena myös hyvinvointialueiden aloittaessa.
MAHKU tapaamisen innoittamana nuoret työstivät videota, joka sisältää julkilausuman sekä nuorten viestin Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelijoille ja päättäjille.
Nuorten Suomi ry koordinoi nuorisovaltuuston toimintaa Keski-Suomen liiton ja Nuorten Suomen
yhteistyösopimuksen mukaisesti. Nuorten tukena toimi Carita Hännivirta.

2.1.5 Astetta Coolimpi Ilmasto ja Astetta Coolimpaa koulutusta
Astetta coolimpi ilmasto
Astetta Coolimpi Ilmasto -hankkeen (1.8.2019-30.9.2021) tarkoituksena oli tarjota nuorille matalan kynnyksen mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastonmuutokseen sekä vahvistaa nuorten omaa toimijuutta. Hankkeessa kestävän elämäntavan teemoja käsiteltiin nuorten omista lähtökohdistaan
käsin.
Hankkeen keskiössä oli ilmastotiimi, joka toimi koko kahden vuoden ajan. Tiimissä on nuoria kahdeksalta eri paikkakunnalta ympäri Suomen. Ilmastotiimi käytti aiemmin oppimaansa ja osaamistaan muiden nuorten kouluttamiseen sekä päätöksentekoon vaikuttamiseen. Se sai koulutusta
muiden nuorten kouluttamisesta sekä vaikuttamisesta. Muiden nuorten kouluttamisen lisäksi ilmastotiimin tehtävänä oli vahvistaa vaikuttamista keskisuomalaiseen päätöksentekoon. Tämä toteutettiin kuntavaalien 2021 yhteydessä.
Toisena nuorten ryhmänä olivat kuntien Ilmastoagentit, jotka rekrytoitiin alkuvuodesta 2021. Ilmastoagenteina toimi 15
nuorta seitsemästä eri maakunnasta. Heidän kanssaan keskityttiin ilmastovaikuttamisen perusteisiin, tiedon lisäämiseen
ja vaikuttamisen keinoihin. Koronan ja saavutettavuuden
vuoksi kaikki tapaamiset toteutettiin etäyhteyksin.
Astetta coolimpi ilmasto -hankkeen aikana nuoret kehittävät
neljä koulutuspakettia; Ilmastopaketti nuorille, Nuoren ilmastovaikuttajan koulutus, Ilmastotoimet kunnassa, Nuorisotyöntekijöiden koulutus. Koulutusten tavoitteet ja sisällöt sekä
materiaalit löytyvät osoitteesta: http://www.nuortensuomi.fi/
astetta-coolimpi-ilmasto-nuorten-ilmastotiimi/

10

Keväällä 2021 Ilmastotiimi suunnitteli ja toteutti oman kuntavaalikampanjan, joka sisälsi tietoa
kunnan ilmastoratkaisuista sekä nuorten vaatimukset kunnan ilmastotyöhön. Vaatimuksissa otettiin huomioon aiemmin kerättyjä keskisuomalaisten nuorten mielipiteitä ja myös uusia nuoria
osallistettiin vaatimuksien kirjaamiseen kyselyn kautta. Kuntavaaliehdokkaita pyydettiin sitoutumaan nuorten esittämiin vaatimuksiin. 47 ehdokasta sitoutui vaatimuksiin ja näistä sitoutuneista
ehdokkaista 12 valittiin vaaleissa kunnanvaltuustoihin.
Ilmastotiimi toi kuntavaalikampanjaa esille eri somekanavissa, sanomalehtijuttujen sekä mielipidekirjoituksen kautta ja lisäksi tiimiläisiä osallistui Keski-Suomen järjestöjen toteuttamaan kuntavaali-iltaan. Kuntavaalikampanjan vaatimukset ja lisätiedot aiheesta koottiin yhteen pakettiin, jota
kuntien nuorisovaltuustot voivat jatkossa hyödyntää omassa ilmastovaikuttamisessaan.
Ilmastotiimin nuoret olivat myös mukana kehittämässä nuorille suunnattua Kuntavaalit2021-peliä,
jota pelasi noin 1600 nuorta ympäri Suomen. Keväällä 2021 tiimin nuoret osallistuivat Keski-Suomen maakuntastrategian työstämiseen yhdessä maakunnallisen nuorisovaltuuston kanssa.
Hankkeen päätyttyä Ilmastotiimin nuoret hakivat ja saivat Erasmus+ solidaarisuusprojektille rahoituksen, jonka kautta on tarkoituksena levittää Astetta coolimpi ilmasto -hankkeen oppeja ja
toimintamalleja sekä kouluttaa nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä.
Hanke toteutettiin Nuorten Suomi ry:n ja Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n yhteistyönä. Sen
rahoittajana oli ympäristöministeriö. Nuorten Suomessa hankkeesta vastasi Mareena Laine.

Nuorten Ilmastotiimi: Astetta coolimpaa koulutusta
Ilmastovaikuttamisesta kiinnostuneiden nuorten ryhmä, ilmastotiimi, jatkoi toimintaa Astetta coolimpi ilmasto -hankkeen jälkeen. Ilmastotiimi muodostuu nyt viidestä eri paikkakunnilla asuvasta
nuoresta. Tiimi toimii Erasmus + solidaarisuusprojektirahoituksella, jonka turvin se toteuttaa neljää
aikaisemmissa hankkeissa kehittämäänsä ilmastokoulutusta eri kohderyhmille.
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Syksyn 2021 aikana ilmastotiimi kokoontui etäyhteyksin seitsemän kertaa suunnittelukokouksiin.
Marraskuussa tiimiläiset esittelivät toimintaansa ja koulutuksiaan etäyhteyksin Marttisen leirikeskuksen yläkouluikäisille leiriläisille sekä Keski-Suomen Nuorisofoorumissa muille nuorille. Lisäksi
tiimi oli mukana Nuorten Suomen some-joulukalenterissa.
Suunnitelmissa oli toteuttaa ilmastokoulutukset syksyn aikana, mutta koronarajoitusten takia tilaisuudet peruttiin. Näin ollen hankkeen varsinainen koulutustoiminta siirtyi keväälle 2022.
Ilmastotiimin tukena oli ensin Mareena Laine, välissä Carita Hännivirta ja loppuvuoden Veera
Ruotsalainen.

2.1.6 Jyväskylän Lasten Parlamentti
Jyväskylän LastenParlamentin tavoitteena on alakouluikäisten lasten osallisuuden, aktiivisuuden ja
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä saada lasten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Toiminnassa keskeistä on edistää kaikkien alakouluikäisten lasten osallisuutta ja toissijaisesti
opettaa edustuksellisen demokratian malleja valituille edustajille. LastenParlamentti tarjoaa kanavan, jonka kautta eri tahot voivat kuulla lasten mielipiteitä.
LastenParlamentin toiminta rytmittyy lukuvuosien mukaan, joten kevään 2021 toiminta oli jatkoa
edeltävälle syksylle. Toimintaa toteutettiin kokonaisuudessaan etänä koronarajoitusten vuoksi.
Lasten Parlamentin käytännön toiminnan lähtökohtana on alueellinen, yläkoulusiirtymiin perustuva malli. Alueelliset PikkuParlamentit kokoontuivat kevään 2021 aikana 18 kertaa ja niihin osallistui 115 eri oppilasta. PikkuParlamenteissa edustajat pääsevät itse suunnittelemaan ja ideoimaan
toimintaa. Keväällä parlamentit lähtivät työstämään vaikuttamiskanavia aiemmin päättämiensä
painopisteiden pohjalta.
Painopisteitä olivat liiallinen tekniikan käyttö,
kiusaaminen sosiaalisessa mediassa, koulukiusaaminen, pienempien auttaminen, kouluhyvinvointi ja koulupsykologit, turvallinen kotiympäristö, kouluruoka, luonnon roskaaminen
ja ilmastonmuutos sekä kestävä kulutus. Parlamenttien tulokset lähetettiin eteenpäin eri asiantuntijaelimille. Lasten-Parlamentin 18-henkinen
hallitus kokoontui kevään 2021 aikana kahdesti.
Oppilaskuntia ohjaavat opettajat ovat tärkeässä
roolissa LastenParlamentin toiminnassa. Heille järjestettiin vertaistapaaminen yhteistyössä
sivistys- ja nuorisopalveluiden kanssa. Vuoden
aikana LastenParlamentin toimintaan osallistui 22 eri opettajaa. Opettajien tärkein tehtävä on varmistaa asioiden eteneminen ja toimiva viestintä kouluilla.

12

LastenParlamentin SuurIstunto järjestettiin etäyhteyksin 21.4.2021. Suuristuntoon osallistui 457
lasta ja 22 opettajaa. SuurIstunnossa kerättiin lasten ajatuksia päättäjille, kun edustajat kertoivat
terveisiään kesäkuussa valittaville kaupunginvaltuutetuille padlet-alustalle. Terveisistä koottiin kirje, joka välitettiin kaupunginvaltuutetuille elokuussa heidän aloittaessaan työnsä.
SuurIstunnossa oli mukana Jyväskylän kaupungin edustajia muun muassa sivistys- ja perheiden
ennaltaehkäisevistä palveluista sekä Jyväskylän yliopistosta ja Lapsiasiavaltuutetun toimistolta.
Lapset keskustelivat asiantuntijoiden kanssa kauden aikana puhuttaneista aiheista. Keskusteluaiheita olivat esimerkiksi ympäristö, kouluruoka, turvallisuus, liikunta, harrastukset ja kerhot, oppilashuollon palvelut, Hyvän mielen koulu ja kiusaaminen.
Syksyn aikana pelatun Lasten oikeudet -pelin tuloksia hyödynnettiin kaupungin osallisuustyössä
ja hyvinvointikertomuksessa. LastenParlamentin toimesta tehtiin pyöräilyä koskeva kysely, johon
vastasi 771 lasta. Samalla valittiin Jyväskylän lastenpyöräilypormestari vuosiksi 2021–2022. Lisäksi
kerättiin lasten mielipiteitä korona-ajasta, joiden tuloksia esiteltiin aikuisille kahdessa tilaisuudessa
sekä järjestettiin paneelikeskustelu KeLaa vähän! Keski-Suomen lasten ja nuortenkulttuurin maakuntafoorumissa.
Tiivistelmä koko lukuvuoden toiminnoista kuvineen löytyy osoitteessa
http://www.nuortensuomi.fi/wp-content/uploads/2021 /06/Jyvaskylan-LastenParlamentti-lv2020-2021.pdf.
Jyväskylän LastenParlamenttia koordinoitiin vuoden 2021 aikana Jyväskylän ja Nuorten Suomen
välisellä yhteistoimintasopimuksella. LastenParlamentin toiminnasta vastasi Mareena Laine.
Lukuvuosi 2020-2021 oli viimeinen lukuvuosi, jolloin Nuorten Suomi koordinoi toimintaa. Kaupunki ei ollut valmis jatkamaan sopimusta enää uudelle kaudelle säästösyistä. Työn laatuun he olivat olleet erittäin tyytyväisiä. Näin pitkä, vuonna 2009 alkanut 12 vuoden yhteistyö päättyi tähän.

2.1.7 Muuta
Kaksi hanketta on saanut Erasmus+-rahoitusta, joiden toteuttaminen on kuitenkin jäädytetty koronan vuoksi, koska niiden laadukas toteuttaminen ilman kasvokkain kohtaamisia ei ole mahdollista. Parasta oppilashuoltoa -hankkeen aloitus siirrettiin suosiolla vuoteen 2022. Nuorten ääni
ammattikouluissa -hanke on käynnistetty jo syksyllä 2019 ja sitä oli tarkoituksena jatkaa sekä v.
2020 että v. 2021. Keväällä 2022 se on tarkoitus viedä loppuun, ja siihen liittyviä pohjatöitä tehtiin
loppuvuodesta 2021.
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2.2 NUORTEN KYVYT ESIIN
2.2.1 Kouluprojektit käyntiin
Nuorten Suomi on tehnyt pitkään yhteistyötä koulujen kanssa. ToukoFestin päätyttyä on aika siirtyä
seuraavaan vaiheeseen. Vuoden aikana suunniteltiin ja löydettiin rahoitus kahdelle uudelle hankkeelle, joiden toimintoja päästiin käynnistelemään aivan loppuvuodesta.
1)
Täältä tullaan -hankkeessa kehitetään
täysin uusi koulutusprosessikokonaisuus, millä nuorten toimijuutta vahvistetaan koulussa ja
lähiympäristössä. Nuoria innostetaan ja koulutetaan ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan koko koulun yhteisiä tapahtumia
ja/tai muita toimintoja, jotka edistävät kaikkien
hyvinvointia. Hanketta rahoittamaan lähtivät
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja
Keski-Suomen liitto.
2)
Opettajat oppilaiden osallisuuden vahvistajina -hankkeessa koulutetaan sivistystoimen henkilöstöä hankkeen nimen mukaisesti toteuttamaan yhä enemmän oppilaita osallistavaa
toimintaa ja kehittämään koko koulun toimintakulttuuria nuorilähtöisemmäksi. Hankkeen rahoittajana on Opetushallitus.
Hankkeet täydentävät tiiviisti toisiaan. Käytännön toimet, nuorten koulutusprosessin pilotti aloitettiin Petäjävedellä, jossa pääjärjestäjäoppilaita tavattiin kolme kertaa ja koulun aikuisia neljä kertaa,
mukana oli 40 oppilasta ja 17 aikuista. Kun varsinainen rahoitus hankkeille saatiin vasta marras-joulukuussa, muilta osin hankkeen toiminnot olivat vielä tulevan vuoden toimintojen valmistelua.
Hankkeista vastasi Eeva-Liisa Tilkanen ja oppilaiden koulutuksista Milla Köykkä.

2.2.2 U wot Waldo

				

Nuorten helikopteriryhmän jäsenet ideoivat vuonna 2020 u wot
Waldo –hankkeen, johon he hakivat ja saivat Erasmus+ Solidaarisuusjoukkojen hankerahoitusta. Projektissa nuorten tiimi tuotti keväällä 2021 aktiivisesti erityisesti kunnallisvaaleihin liittyvää
sarjakuvaa, jonka tarkoituksena oli tuoda vaikuttamista ja politiikkaa mahdollisimman ymmärrettävään muotoon usealla kielellä.
Sarjakuvia jaettiin somessa niin, erityisesti instagramissa. Tiimi oli
jakautunut vastuualueittain eri tiimeihin tehtävien mukaan, joita
olivat käsikirjoitus, piirtäminen, käännös ja viestintä. Mukana oli
yhteensä 12 nuorta (14-29-v.). Toiminta oli kevään ajan hyvin aktiivista, mutta korona söi loppuvuodesta toimintamahdollisuuksia
ja -intoa. Hanke sai kuitenkin jatkoaikaa vielä keväälle 2022.
Waldon seikkailuja voi lukea s.26
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2.2.3 Nuorten ääni ja kyvyt esiin -palkitsemiset
Perinteisessä Nuorten ääni ja kyvyt esiin -palkitsemisjuhlassa päästiin tänä vuonna vihdoin juhlistamaan aktiivisia nuoria ja nuorten
taustalla toimivia aikuisia ja tahoja koronasta huolimatta. Koronatilanne siirsi juhlan loppuvuoteen, mutta juhla saatiin järjestettyä
perjantaina 18.11. Palokan koulukeskuksessa. Vuoden 2021 Palkitsemisjuhlaan kutsuttiin myös vuoden 2020 palkittavat, sillä heidän
juhlansa peruuntui korona-tilanteen vuoksi kokonaan vuodelta 2020.
Juhlaa tekemässä oli mukana reippaita nuoria valokuvaamassa, somistamassa, juhlan tekniikassa,
visuaalisen ilmeen suunnittelussa ja muissa tehtävissä sekä juhlaa ennen että sen aikana. Juhlan
päävastaavana toimi oppisopimusopiskelija Milla Köykkä, ja matkassa mukana auttoi syksyn ajan
Gradian opiskelija, työharjoittelija Julia Kauppinen. Nuorten valokuvaajien kuvia juhlasta voi käydä
tunnelmoimassa TÄÄLLÄ.
Palkittavia yksilöitä/ryhmiä oli yhteensä 43. Aktiivisia nuoria ja nuorten tukena toimivia aikuisia
palkittiin yhteensä 19 keskisuomalaisesta kunnasta. Kuntakohtaisesti Nuoria Tsemppareita palkittiin 17 kunnasta, Aikuisia Tsemppaajia 18 kunnasta, ja lisäksi Tsemppaavia Päättäjiä yhteensä 6
kunnasta. Lisäksi palkittiin vuoden nuorisovaltuusto, erityistsemppaajat, sekä vuoden nuorisoteko.
Palkintojen perusteet löydät TÄÄLTÄ.
Palkitsemisjuhlan etkoilla juhlaväki pääsi tutustumaan seppo.io-peliä hyödyntäen hyviin, mm.
vuoden 20 ja 21 erityispalkittuihin toimintoihin. Juhlaan osallistui 110 henkilöä. Koonti juhlatunnelmasta löytyy sivulta https://www.nuortensuomi.fi/juuri-nyt/nuorten-kyvyt-ja-aani-esiin-juhla-2021/
Koska juhlaa ei voitu järjestää perinteiseen tapaan jo keväällä, kehiteltiin keväälle #palkittavat2021-somekampanja, jonka avulla palkittavia juhlistettiin ja nostettiin esiin sosiaalisessa mediassa. Palkittavat saivat lähettää myös kuvia, videoita ja muita terveisiä, joita kampanjan aikana
julkaistiin somessa. Somekampanjan ideoi ja toteutti Milla Köykkä.
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Vuoden 2021 palkittavat päättäjät ja tsempparit
Nuori Tsemppari

Aikuinen Tsemppaaja

Hankasalmi

Elli Liukkonen

Mikko Ikonen

Joutsa

Jyväskylä

PakopelitJoutsa 4H -yrittäjäLeivonmäen Pyry ry ja
ryhmä: Ella Kei-häsniemi, Nella MLL Leivonmäen yhdistys ry
Lintunen, Odessa
Meinander
Rasmus Savelius
Elli Nyman

Jämsä

Sinna Saarinen

Sari Orava

Kannonkoski

Milja Kemppainen

Urheiluseura KIHO:npalloilukerho
/ Jukka, Juho ja Henry

Karstula

Leevi Arffman

Iida Poikonen ja Taina Saarenketo,
etsivät nuorisotyöntekijät

Keuruu

Tanita Leiman

Helena Puukka

Kivijärvi

Johannes Paananen

Timo Ruhlmann

Konnevesi

Päättäjä
Mika Sirkka

Katja Isomöttönen

rehtori - sivistysjohtaja Vesa Wilkko

Moona Räty

Eini Matilainen

Kyyjärvi

Aino-Kaisa Patovisti

Tiina Lampinen

Laukaa

Roni Heinonen

Risto Montonen

Luhanka

Katariina Huuskola

Multia

Senja Salenius

Muurame

Lina Jaatinen

Aki Karhunen

Petäjävesi

Linnea Jylhä

Matti Lahtinen

Mari Karen

Pihtipudas

Santeri Rauhala

Miia Hiironen

Kati Laine-Rissanen

Saarijärvi

Vilma-Riina Valkola

Heli Ihanainen

Toivakka

Bisneshommia -ryhmä:
Maija, Ilona, Jenni ja Leea

Kirsi Ilmonen

Viitasaari

Sofia Toikkanen

Veikko Pennanen

Keski-Suomen nuorisovaltuuston ja Nuorten Keski-Suomi ry:n valitsemat:
Keski-Suomen Nuorisoteko 			
Bittiliiga, Muurame
Keski-Suomen nuorisovaltuusto			
Keuruun Nuorisovaltuusto
Keski-Suomen Erityistsemppariryhmä		
Keski-Suomen kentällä
								toimivat nuorisotyöntekijät
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2.2.4 Joulumarkkinat ja joulukalenteri & some-kampanja
Toimintavuosi 2021 päättyi yhdistyksen organisoimiin Hippoksen Joulumarkkinoihin, jotka järjestettiin Jyväskylän Hipposhallissa lauantaina 4.12. Joulumarkkinoilla oli 168 myyjää, joilla oli 180
myyntipaikkaa ja asiakkaita tuli tasaisena virtana koronasta huolimatta, arviolta n. 3000 – kävijöitä
riittikin aivan markkinoiden sulkemiseen saakka. Tänäkin vuonna myyntipaikkamaksu oli järjestöille halvempi kuin yksityisille myyjille, ja myyjäkaarti oli jälleen ilahduttavan monipuolinen.
Tapahtumassa tekemässä mukana oli jälleen joukko reippaita nuoria: Gradian liiketalouden opiskelijaryhmä järjesti lapsille suunnattuja toimintapisteitä tapahtuman ajaksi, paikan päältä löytyi
lautapeli- ja askartelupiste sekä karkkiruletti. Opiskelijoita oli auttamassa myös infossa, jossa he pitivät myös arvonnan. Tapahtuman valokuvauksesta huolehtivat kaksi reipasta Keljonkankaan yhtenäiskoulun yläastelaista, Juulia Paavilainen ja Nathan Moag. Lisäksi tapahtuman turvallisuuspäällikkönä toimi ansiokkaasti 22-vuotias Jan Simpanen ja EA-vastaavana 20-vuotias Anne-Marie
Nyholm. Nuoret olivat korvaamattomassa roolissa myös tapahtuman rakentamisessa ja purussa.
Päävastuun tapahtuman järjestelyistä kantoi Milla Köykkä, ja tiiviisti apuna matkassa oli Satu Antskog.

Joulukalenteri/Mahiksia kaikille -somekampanja
Vuonna 2020 toteutettu somejoulukalenteri sai jatkoa vuonna 2021. Kalenterin ideana oli nostaa
nuorten kykyjä esiin heidän itsensä näköisellä tavalla. Kaikki joulukalenterin luukut olivat lasten ja
nuorten ideoimia. Muutamaa luukkua lukuun ottamatta luukut olivat myös täysin nuorten omaa
käsialaa. Esiteltävänä oli 24 hyvin erilaista luukkua 16 eri Nuorten Suomen ulkopuoliselta taholta,
ja lisäksi muutama Nuorten Suomen oma luukku. Kalenteri kiteytti hyvin tunnuslausetta “Nuorten
kyvyt esiin”. Joulukalenteri oli tänäkin vuonna onnistunut, ja keräsi tykkäyksiä instagramissa. Joulukalenteri tarjosi hyvää sisältöä some-kanavalle koko joulukuuksi, ja luukkuja kelpasi käydä katselemassa vielä pitkän aikaa joulukuun jälkeenkin.
Tänä vuonna Joulukalenteria toteutettiin osin yhteistyössä Mahiksia Kaikille -somekampanjan
kanssa. Joulukalenterissa julkaistiin yhteensä neljä kampanjaan liittyvää luukkua. Kampanjan ideana on tuoda esiin monenlaisia harrastusmahdollisuuksia, sekä nuorten ääntä harrastusten parissa,
ja se jatkuu keväällä. Mukana tekemässä ovat Nuorten Suomen lisäksi Nuorten Akatemia, Joensuun Pelastakaa Lapset, Kirkon Kasvatus ja perheasiat, Luonto-Liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen 4H-liitto.

2.2.5 Muuta
Kerhotoiminta
Syksyllä 2021 käynnistettiin Keljonkankaan yhtenäiskoulun Sohlbergin kadun yksikön viestintäkerho, jossa lähdettiin oppilaiden toiveesta tekemään koululle verkkolehteä. Syksyn aikana kerholaisia
tuli mukaan ripotellen, ja loppuvuodesta mukana oli yhteensä viisi 6.–9. luokkalaista. Lehden nimeksi tuli Sohlbergin Sanomat, joka valikoitui kerholaisten ideoiman ja toteuttaman, koko koululle
Wilman kautta lähetetyn kyselyn pohjalta. Kerholaiset ideoivat ja toteuttivat lehtijutut itse, ja syksyn
aikana kerholaiset pääsivät kokeilemaan ja harjoittelemaan mm. valokuvausta, grafiikkaa, juttujen
kirjoittamista ja videokuvausta. Kerho kokoontui kerran viikossa tiistaisin, ja jatkuu keväällä 2022.
Vetäjinä toimivat Milla Köykkä ja Neea Huhdanpää. Lehteen voi tutustua osoitteessa https://oma.
koululehtikone.fi/sohlberginsanomat
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Muuta
Nuorten Suomi sai kutsun Helsingissä järjestettyyn Paikka auki -koordinaatiohankkeen ja STEAn
järjestämään Mahdollisuuksien polku -webinaariin
keskustelemaan aiheesta Mentori tukee polulla.
Yhdistys oli esimerkkinä siinä, miten nuoren työllistetyn ja työpaikan yhteistyö parhaimmillaan toimii. Oppisopimus-opiskelija Milla Köykkä kirjoitti
myös puheenvuoron aiheeseen liittyen. Se löytyy
täältä / osoitteesta https://www.paikka-auki.fi/l/ai-taalla-saa-kysya/

2.3 Tukitoiminnot 					

nuortensuomi

nuortensuomi

nuortensuomiry

Nuorten Suomi

www.nuortensuomi.fi
Viestintä
Viestintä on Nuorten Suomen päätoimintojen tukitoiminto, jonka pääasiallinen tarkoitus on huolehtia yhdistyksen yleisestä viestinnästä sekä tukea toimintojen viestintää. Yhteisinä viestintäkanavina oli verkkosivut, somekanavista Facebook, Instagram, Twitter ja Youtube sekä viisi kertaa
lähetetty uutiskirje. Työntekijät vastasivat kukin vastuullaan olevan toiminnon viestinnän toteutumisesta.

Gradian opiskelijaryhmä arvioimassa?
Helikopteriryhmän työn pohjalta laadittiin mielipidekirjoitus otsikolla ”Nuoriin panostaminen on
sijoitus kaikkien tulevaisuuteen”, joka julkaistiin kunnallisvaalien aikaan mm. Keskisuomalaisessa
ja Hesarissa, sekä ainakin diginä Turun Sanomissa, Kalevassa ja Länsi-Savossa. Sen allekirjoittajina olivat kaikki ryhmän jäsenet. Mielipidekirjoitus on luettavissa ja myös kuunneltavissa osoitteessa https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/4191086

Yhteistyötä, oppia ja verkostoitumista
Nuorten Suomi ry oli mukana mm. valtakunnallisissa Osallisuuden vahvistajat -verkostossa, Oikeusministeriön Dino-koordinaatioryhmän verkostossa, Nuorten Akatemian Mahis-verkostossa ja maakunnallisessa Järjestöareena-verkostossa, Keski-Suomen nuorisotyön verkostossa,
Keski-Suomen Kestävän elämäntavan yhteistyöryhmä KYKYssä, KEHO lapset, nuoret ja perheet
-verkostossa sekä Keski-Suomen järjestöjen ja Keski-Suomen liiton kumppanuuspöydässä sekä
hyvinvointialueeseen liittyvissä kehittämistyöryhmissä (mielen hyvinvointi, järjestö, osallisuus).
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Lisäksi osallistuttiin Jyvässeudun 4H:n ja Muuramen Innolan hallitusten työskentelyyn. Erilaisiin
koulutuspäiviin, keskustelutilaisuuksiin ja tapaamisiin osallistuttiin aktiivisesti, joskin tällä kertaa
etänä. Uusia hankehakemuksia laadittiin myös yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin sekä Allergia-,
Iho- ja Astmaliiton, Invalidiliiton, IBD ja muut suolistosairaudet ry:n ja Nuorten mielenterveysseura
Yeesin kanssa, mutta nämä hakemukset eivät valitettavasti tuottaneet tulosta.
Nuorisotyön osaamiskeskus Kentaurin järjestämässä keskustelutilaisuudessa pidettiin puheenvuoro nuorisojärjestöjen rahoitukseen liittyen.
Nuorten Suomi oli resurssien mukaan mukana myös Kansalaistoiminnankeskus Mataran kokouksissa ja tapahtumissa, mm. Matka halki Mataran –opiskelijapäivässä. Joitakin toimintaamme tutustuvia vierailijoita otettiin myös vastaan.

3.

HALLINTO		

		

Henkilöstöresurssit ja yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseninä olivat tutut Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen nuorisoseurain liitto ja
Nuorisokeskus Piispala sekä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Keski-Suomen Kylät ry ja Pohjoisen
Keski-Suomen ammattiopisto.
Yhdistyksen kokous pidettiin 24.3. Hallituksen kokouksia pidettiin yhteensä 4 kertaa, joista kolme
koronan myötä etänä ja yksi kasvokkain. Sen yhteydessä pidettiin hallituksen ja toimiston yhteinen
työskentelyaamupäivä. Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa etänä.

Hallituksen kokoonpano
		Tarja Tuomainen		

puheenjohtaja 		
		Tiinu Wuolio			varapuheenjohtaja
		Jere Huotari			jäsen, 24.3. alkaen
		Jari Ketola			jäsen
		
Marjo Kolehmainen		
varajäsen 24.3. asti, jäsen 24.3. alkaen
		
Tanja Kuitunen		
jäsen, 24.3. asti
		Riina Kylmälahti		jäsen, työvaliokunta
		
Oona Laitinen		
jäsen 24.3. asti
		Arto Lampila			jäsen
		Matti Rautiainen		jäsen, työvaliokunta
		Tiina Sivonen			jäsen
		
		Nea Auer			varajäsen
		Milla Lewandowski		varajäsen
		
Iida Vesterinen		
varajäsen, 24.3. alkaen
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Yhdistyksen työntekijöinä toimivat (työaika v. 2021)
		Eeva-Liisa Tilkanen		
toiminnanjohtaja (100 %, paitsi 1.1.–31.3. 60–70 %)
		
Carita Hännivirta		
markkinointi- ja kehittämispäällikkö (100 %, paitsi 		
						syys- ja joulukuu opinto-vapaalla)
		
Mareena Laine		
osallisuuden asiantuntija 30.9. asti (80 %, paitsi
						tammikuu 100%)
		
Miika Leinonen		
graafikko 21.1.21 asti (77 %)
		
Milla Köykkä			
tapahtumatuottaja, oppisopimusopiskelija (90–100 %)
		
Satu Antskog			
graafikko 18.1.21 alkaen (77 %)
		
Pekka Junkala		
hankesuunnittelija 11.10.21 alkaen (77 %)
		
Veera Ruotsalainen		
osallisuuden asiantuntija 8.11. alkaen (80 %)
		
Juulia Paavilainen		
kesätyöntekijä 7.–18.6. (80 %)

Harjoittelijat / työssäoppijat oppilaitosten kautta
		Neea Huhdanpää, JYO (erityispedagogiikka, 5 op)

18.1.-26.2.21
		
Viola Vilhonen, Humak (yhteisöpedagogi, 10 op)
8.3.-15.11.21
		
Jemina Paukama, Gradia (julkaisugrafiikka)		
6.4.-4.6.21
		Alina Peura, JAMK (projektiosaaja)			29.4.-30.6.21
		Mikael Rohula, TET-harjoittelu				20.9.-24.9.21
		Julia Kauppinen, Gradia (liiketalous)			23.9.-4.12.21

Helikopteriryhmä
Nuorten Keski-Suomen taustatukiryhmään ”helikopteriryhmään” on kutsuttu henkilöitä, jotka katselevat eri näkökulmilta maailmaa laajemmasta viitekehyksestä, helikopteriperspektiivistä, ja jotka
ovat jollain lailla osoittaneet kiinnostusta Nuorten Suomen edistämiä teemoja kohtaan. Vuonna
2021 helikopteriryhmä kokoontui kolme kertaa ideoiden mm. mielipidekirjoituksen (tarkemmin
kohdassa viestintä). Kokouksiin osallistuivat lentäjät Lea Goyal, Erkki Järvelä, Pirkko Melville, Jorma Nokkala, Petri Palviainen, Heikki Parkatti, Johannes Partanen, Tarja Tuomainen ja Jouni Välijärvi. Lisäksi kirjoituksen allekirjoittajana toimivat myös muut helikopteriryhmän jäsenet Maria Kaisa
Aula, Inkeri Pasanen ja Tiina Sivonen.
Syksyllä 2020 käynnistynyt nuorten aikuisten (20-29-v.) helikopteriryhmän toiminta jatkui. Ryhmässä ideoitu Erasmus+-rahoitteinen u wot Waldo -hankkeen toteuttaminen vei nuorilta paljon
aikaa, jonka (ja koronara-joitusten) myötä helikopteriryhmä kokoontui harvakseltaan, etänä yhteensä neljä kertaa. Ryhmä toi monipuolisesti nuorten näkemyksiä mukaan Nuorten Suomen uusiin hankehakemuksiin ja muihin kehittämistoimintoihin. Ryhmän toimintaan osallistuivat Oona
Harju, Neea Huhdanpää, Jere Huotari, Milla Köykkä, Riina Lahtinen, Joonas Lampela, Alina Peura,
Elina Piippanen, Lotta Tuominen, Otteljaana Vainiontaus ja Iida Vesterinen.
Toimitilat (37 m2) oli Matarankatu 6:ssa, osana Kansalaistoiminnankeskus Mataraa.
Työterveyspalvelut ostettiin Työterveys Laineelta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin vuosille 2021-2025.
Nuorten Suomelle laadittiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma erityispedagogiikan opiskelija Neea Huhdanpään johdolla.
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4.

TALOUS

Taloudellisesti vuosi sisälsi sekä hyvää että takaiskuja. Likviditeetti säilyi erityisen hyvänä koko
vuoden, kun avustukset saatiin etupainotteisesti. Uusia hankkeita käynnistyi, mm. saatiin myös
täysin uutta rahoitusta Opetushallituksen sivistystoimen henkilöstökoulutushausta. Yhdistyksen
tuloslaskelman mukainen liikevaihto oli kuitenkin edelleen melko pieni.
Valtion nuorisotyön yleisavustus säilyi ennallaan varsin pienenä (14 000 €) kattaen vajaa 8% menoista. Vaikka prosenteissa summa ei ole suuri, se on tärkeä osa kokonaisuutta, kun sitä rahoitusta
voidaan käyttää peruskulujen kattamiseen tai hankkeiden omavastuuosuuksiin. Suurin haaste onkin löytää rahoitusta juuri näihin osioihin.
Yhteistoimintasopimus Keski-Suomen liiton kanssa jatkui, mikä on tuonut jatkuvuutta yhdistyksen toimintaan. Se oli mahdollistamassa maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaa ja se kattoi
myös osallistumista palkitsemisjuhlan toteuttamiseen. Sen sijaan Jyväskylän kaupungin kanssa 12
vuoden ajan toteutettu Jyväskylän Lasten Parlamentti -toiminnan yhteistoimintasopimus päättyi
kesällä kaupungin säästöjen vuoksi.
Varainhankinnan ja nuorten toiminnan kannalta tärkeä tapahtuma Hippoksen Joulumarkkinat
pystyttiin nyt järjestämään, sillä se osui koronarajoitusten kannalta sopivaan vaiheeseen. Se toi
tuloja, jotka viime vuonna jäi saamatta. Varainhankintaan on syytä varautua aina enemmän. Yksi
uhka on se, että kun Veikkauksen tulot siirtyvät budjettiin, valtionavustukset tulevat todennäköisesti pienenemään (OKM, AVI). Varainhankinnan rahankeräyksen toteutukseen tehtiinkin hyvät
pohjat: jatkuvaan rahankeräykseen haettiin poliisilupa, luotiin varainhankkinnan periaatteet, käytännöt ja nettisivut (www.nuortensuomi.fi/lahjoita). Markkinointiin ei vielä ehditty panostaa, joten
tulosta se ei vielä tuottanut.
Kirjanpitopalvelut ja palkanlaskenta ostettiin Keski-Suomen Yhteisöjen Tuelta sähköistä taloushallintoa Visma Fivaldia hyödyntäen. Tilintarkastus ostettiin SysAudit Oy:ltä, tilintarkastajana jatkoi
Tanja Pajulampi.
Nuorten Suomen menot vuonna 2021 olivat 180 000 euroa. Tulos oli selvästi ylijäämäinen (11
500 €), mikä tasapainottaakin hyvin yhdistyksen taloutta. Ylijäämän taustalla on useampia asioita: tärkeimpinä ne, että palkkauksiin saatiin merkittävästi palkkatukia, uusia hankkeita käynnistyi ja
kun korona rajoitti edelleen toimintaa merkittävästi, matka-, majoitus- ja tilaisuuksien järjestelykulut jäivät selkeästi normaalia pienemmiksi.
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5. UUSIN KUVIOIN ETEENPÄIN
Vaikka Nuorten Suomen toiminnan aiemmat keskeiset kivijalat (ToukoFest, Lasten Parlamentti)
ovat poissa ja suuri menetys, tulevalle vuodelle on vahva pohja. Nykyisten vahvojen toimintojen
lisäksi positiivisia hankepäätöksiä on useita ja uusia toimintoja päästään kehittämään ja toteuttamaan mm. uusien kouluprojektien ja hyvinvointialueiden toimintaan liittyvien hankkeiden myötä.
Korona on paitsi hankaloittanut tekemistä, se on synnyttänyt uusia toimintatapoja, joita voidaan
hyödyntää myös sitten, kun päästään palaamaan normaaliin. Jatkossa keskeistä on myös päästä
vauhtiin ja vahvistaa taloutta varainhankinnalla ja muilla julkisesta rahoituksesta riippumattomilla
toiminnoilla.
Toimintamme henkinen perusta on edelleen hyvin vahva. Koronan jälkeen tämän tyyppiselle työlle
on tarvetta enemmän kuin koskaan. Nuorille on luotava uskoa ja eväitä tulevaan. Nuorten vaikuttamisen ja toimijuuden edistämiselle on nyt paljon tarvetta eri puolilla. Nuorten Suomi verkostoineen voi tuoda tähän merkittävän lisän pitkällä kokemuksellaan ja osaamisellaan yhteistyössä eri
tahojen kanssa.
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Liite 1
TAPAHTUMA/TOIMINTO

OSANOTTAJAT YHTEENSÄ
(l=live eli kasvokkain, e=etä)

Koulutukset/valmennukset/kohtaamiset
•
•
•
•
•

koulutukset (omat koulutukset)
kohtaamistilaisuudet
valmennus-/konsultointikäynnit
infot/koulutukset (osana muiden tapahtumia)
kuntavaali- ja Hyvinvointia! pelit

18 tilaisuutta, 161 nuorta ja 308 aikuista
17 tilaisuutta, 354 nuorta ja 158 aikuista
30 sparraustilaisuutta (l+e), 89 nuorta ja 102 aikuista
8 tilaisuutta (l+e), 422 aikuista
2 peliä, 2600 nuorta pelaajaa
yht. 68 tilaisuutta, 2 peliä
3204 nuorta ja 990 aikuista, yht. 4194 osanottajaa

Ryhmien toiminta
• Jyväskylän LastenParlamentti

18 PikkuParlamenttia (e), mukana 115 oppilasta ja 22
opettajaa 2 hallituksen kokousta (e), suuristunnossa
457 lasta ja 22 opettajaa. 3 edustustilaisuutta, pyöräilykysely 771 vastaajaa

• Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kokoukset ja
muu toiminta

6 kokousta mukana 24 eri nuorta ja 10 aikuista
2 nuorta ja 15 aikuista (liiton ja kansanedustajien kokous)
2 nuorta MAHKU21

• ilmastotiimi & -agentit

Ilmastotiimi: 12 tapaamista, 10 eri nuorta
Ilmastoagentit: 8 tapaamista, 15 eri nuorta

• Waldo-ryhmä

20 palaveria, 12 eri nuorta

• kerhotoiminta

12 kokoontumista, 5 eri nuorta (+ kysely 117 nuorelle)

• nuorten helikopteriryhmä

4 kokoontumista, 11 eri nuorta

Muuta
• Palkitsemiset
• Joulumarkkinat
• Joulukalenteri

palkittuja 42 yksilöä/ryhmää, 110 juhlaosallistujaa
168 myyjää, n. 3000 kävijää
24 luukkua 16 eri tahoilta

Muut oppimispaikat
• harjoittelu-/työssäoppimispaikka

5 opiskelijaa harjoittelussa
(+ yksi oppisopimusopiskelija ja nuori kesätyöntekijä)
1 luokka/17 oppilasta Gradialta
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Waldon seikkailut
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Osallistuminen Nuorten
Suomen toimintoihin 2021
Nuorten ryhmiin
osallistujat
Nuorten koulutuksiin
osallistujat
Aikuisten koulutuksiin/
infoihin osallistujat
Hankeyhteistyö
Kohtaamistilaisuuksiin
osallistujat
Valmennuskonsulointikäynnit
Lisäksi olimme kouluttajina tilaisuuksissa, joissa
oli osanottajia eri puolelta Suomea.
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Toimintakertomus 2021
Tuotanto, toimitus ja taitto
Nuorten Suomi ry
Kuvat
Nuorten Suomi ry:n arkisto
www.nuortensuomi.fi

