
MAAKUNNALLISTA NUORISOVALTUUSTOA VALMISTELEVA RYHMÄ 
ASIALISTA 

 

AIKA: Lauantai 2.11.2018 klo 12 -> 

PAIKKA: Jyväskylä (tarkka paikka) 

KUTSUTUT: 

● Keski-Suomen Nuorisovaltuuston jäsenet  

● Keski-Suomen Nuorisovaltuuston varajäsenet (läsnäolo-oikeus) 

● Nuorten Keski-Suomen työntekijät 

 

ASIAT: 

1. Kokouksen avaus 

2. Keski-Suomen Nuorisovaltuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin 
valinta 

 
Keski-Suomen Nuorisovaltuuston Toimintasäännöstä: Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
sihteeri valitaan kauden ensimmäisessä kokouksessa demokraattisella äänestyksellä. Jokaisen 
ehdokkaan tulee olla selvillä siitä, mitä kyseisen tehtävän toimenkuvaan kuuluu, sillä valinta on 
sitova koko kauden ajaksi. Mikäli tehtävän hoitamiselle ilmaantuu jokin pysyvä este, esimerkiksi 
asevelvollisuus tai pitkäkestoinen sairaus, voidaan sopia uuden henkilön valitsemisesta tehtävään.  
 
Toimintasääntö, jossa tehtäväkuvaukset: 
https://drive.google.com/open?id=1CrkMEWFXWH-Uunq2dRjvhANdkL-sfVOi  
 

● Valitaan puheenjohtaja kaudelle 2018-2019 
● Valitaan varapuheenjohtaja kaudelle 2018-2019 
● Valitaan sihteeri kaudelle 2018-2019 

 
 

3. Keski-Suomen Nuorisovaltuuston tehtävät 
 

Keski-Suomen nuorisovaltuuston tehtävänä on vaikuttaa maakunnan päätöksentekoon sekä tuoda 
nuorten ja lasten mielipiteitä esiin. Tehtävää toteutetaan järjestämällä vaikuttamiseen liittyviä 
tapahtumia sekä nuorten ja päättäjien kohtaamisia. Lisäksi nuorisovaltuusto voi antaa lausuntoja 
maakuntavaltuuston päätöksiin ja ehdotuksiin sekä tehdä aloitteita maakuntahallinnolle. 
Nuorisovaltuusto on myös mukana kehittämässä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia maakunnan 
palveluissa.  

 
● Keskustellaan ryhmän tehtävästä ja nuorisovaltuutettujen roolista muiden nuorten 

edustajana 
● Kirjataan nousseet ideat ja ajatukset ylös tulevien työryhmätapaamisten pohjaksi 
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4. Keski-Suomen Nuorisovaltuuston viestintä 
 

Ryhmäytymis- ja perehdytysleirillä keskusteltiin viestinnästä kolmesta eri näkökulmasta. 
 

Ryhmän sisäinen viestintä: Sisäisen viestinnän välineenä käytetään WhatsAppia, Google Drivea, 

Snapchattia ja sähköpostia. Yksi tärkeimmistä on ryhmän omat kokoukset. 

 

Viestintä kuntaan ja kunnasta: Manulaisten tehtävänä on viedä terveiset oman kunnan Nuvaan 

esimerkiksi kokouksissa tai WhatsApp-ryhmien kautta. Kunnan muille nuorille voidaan kertoa 

Manun toiminnasta tai kerätä nuorten ajatuksia, esimerkiksi koulujen oppilaskunnan kautta tai 

Vaikuta-teemapäivissä. 

 

Ulkoinen viestintä: Ryhmän toiminnasta viestitään mm. julkaisemalla pöytäkirjat ryhmän omalla 

nettisivulla: http://www.nuortenkeskisuomi.fi/personnel/keski-suomen_nuorisovaltuusto/  

 

Somekanavista Instagramia ja Snapchattia käytetään aktiivisesti nuorille viestimiseen. Lisäksi 

Manu-ryhmällä on käytössä Facebook-sivu. Näiden lisäksi viestinnässä voidaan hyödyntää Nuorten 

maakunta -Twitter-tiliä erityisesti päättäjille viestimiseen sekä Nuorten Suomen YouTube-kanavaa 

videoiden julkaisemiseen.  

 

Mediatalo Keskisuomalaisen kanssa on sovittu, että Manulaisista voitaisiin nimetä 2-4 mediakasvoa, 

joiden valokuvat, nimet ja yhteystiedot annetaan mediatalon hyödynnettäväksi tarvittaessa. 

Keskisuomalaiseen voidaan myös lähettää mielipidekirjoituksia, mediatiedotteita tärkeistä 

tilaisuuksista sekä Meidän juttu -palstalle tieto ryhmästä.  

 

Toukofest on nuorille suunnattu jättitapahtuma Jyväskylässä toukokuun lopussa. Edellisvuosina 

Manu-ryhmä on toteuttanut oman pisteen tapahtumassa ja kutsunut esimerkiksi päättäjiä ja 

poliittisia nuorisojärjestöjä paikalle.  

 

● Keskustellaan Manu-ryhmän jäsenten viestintätehtävistä  

● Päätetään some-kanavien päivittämisestä: nimetäänkö vastuuhenkilöt vai saako kaikki 

halukkaat päivitysoikeudet 

● Nimetään viestinnän vastuuhenkilöt  

○ Insta-vastaava(t) 

○ Mediakasvot Keskisuomalaiselle 

○ Muut  
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5. Toimintasuunnitelman laatiminen 

 
Keski-Suomen Nuorisovaltuuston Toimintasäännöstä: Jokaisen toimikauden alussa 
nuorisovaltuuston jäsenet laativat kaudelle toimintasuunnitelman. Joka kuukaudelle suunnitellaan 
toiminnot, esimerkiksi ryhmän kokoukset ja työryhmien tapaamiset. Näin saadaan alusta asti 
toimikaudesta hyvin hahmotettava kokonaiskuva. 

 
 

● Päätetään kevään 2019 työryhmä- ja kokouspäivät  
 

 
 

Ehdotus työryhmätyöskentely- ja kokouspäiviksi: 
(merkittynä myös muut tiedossa olevat päivät) 
 

● Tammikuun työryhmätyöskentely- ja kokous pe 12.1.2018 klo 15.30-18   
 

● Keski-Suomen nuorisovaltuustojen yhteisleiri, mahdollisesti pe-la 24.-26.1.2019 
 

● Helmikuun työryhmätyöskentely- ja kokous la 16.2.2019 klo 12-16 
 

● Maaliskuun työryhmätyöskentely- ja kokous ke 6.3.2019 klo 15.30-18 
 

● Maalis-huhtikuu Vaikuta-teemapäivät kunnissa 
 

● Nuorten kyvyt ja ääni esiin -palkitsemisjuhla pe 15.3.2019 (Manu palkitsee) 
 

● Huhtikuun työryhmätyöskentely- ja kokous la 6.4.2019 klo 12-16 
 

● Mahdollisesti Manujen yhteisleiri pe-su 26.-28.4.2019 
 

● Toukokuun työryhmätyöskentely- ja kokous la 18.5.2019 
 

● Toukofest ma-ke 27.-29.5.2019 (Manulla oma piste) 
 

● Keski-Suomen Maakuntavaltuusto pe 7.6.2019 klo 8-16 (Manulla aihe-esittely) 
 

 

6. Ilmoitusasiat 

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston edustajia osallistui 9 henkilöä Keski-Suomen maakuntavaltuuston 
kokoukseen pe 16.11.2018. Kokouksen uutisointi ja linkit asiakirjoihin löytyvät täältä: 
https://www.keskisuomi.fi/ajankohtaista/1707/maakuntavaltuusto_keski-suomi_saa_julkisen_vaik
uttamissuunnitelman_keski-suomen_liiton_varallisuutta_puretaan 
  

● Kuullaan Keski-Suomen maakuntavaltuustoon osallistuneiden terveiset, opit ja huomiot 
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7. Kuntien kuulumiset 

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto koostuu valtaosin kuntien edustajista. On tärkeää, että tieto kulkee 
kunnan ja maakunnan nuorisovaltuustojen välillä. Jotta kaikkien kuntien kuulumiset saadaan 
kirjattua, on toivottavaa, että kuulumiset lähetetään ennakkoon kirjallisena. Myös keskustelussa voi 
nostaa asioita. Tähän kokoukseen toivotaan tietoa erityisesti seuraavista näkökulmista: 

1. Mitä kuuluu Nuvalle, onko tapahtumia/tilaisuuksia tulossa, jos niin milloin?  
2. Onko kunnan Nuvalla jotain erityistoiveita uudelle Manu-ryhmälle? 

 
Kuulumiset voi lisätä suoraan drive-tiedostoon: 
https://drive.google.com/open?id=1kZ_dxcORYXLAE1ydpwd6EJqQaOx1hl_h5mkU4P6M5qo  
tai wa-viestinä: 0440124606 / Carita tai sähköpostitse: carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi 
 

● Kuullaan kuntakuulumiset ja luetaan niiden kuntien kuulumiset, joiden edustaja ei ole 
kokouksessa 
 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

9. Kokouksen päättäminen 

https://drive.google.com/open?id=1kZ_dxcORYXLAE1ydpwd6EJqQaOx1hl_h5mkU4P6M5qo
mailto:carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi

