
MAAKUNNALLISTA NUORISOVALTUUSTOA VALMISTELEVA RYHMÄ 
ASIALISTA 

 

AIKA: Lauantai 16.2.2019 klo 14.45-  

PAIKKA:  Veturitallit, Jyväskylä 

PAIKALLA: 

● Nella Lintunen, Joutsa 
● Max Koitela, Kannonkoski 
● Nea Auer, Jyväskylä 
● Miisa Tikkanen, Kannonkoski 
● Milja Kemppainen, Kannonkoski 
● Peppi Kari, Jyväskylä 
● Wiivi-Maria Kasanen, Jyväskylä 
● Samuel DeMarco, Kinnula 
● Tino Setälä, Äänekoski 
● Carita Hännivirta, Nuorten Suomen työntekijä 
● Ida Tiittanen, harjoittelija 

 

ASIAT: 

1. Kokouksen avaus 

➢ Puheenjohtaja Max Koitela avasi kokouksen klo 14.56. 

2. Kokouksen sihteerin valinta 
 

➢ Ryhmän sihteerin poissaollessa valittiin sihteeriksi Carita Hännivirta. 
 

3. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Liitteenä: https://drive.google.com/open?id=1VFJAbf1dre0tjkKD_JDUh8KrpAlpZsEG  
 

➢ Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 

4. Edustajien valinnat ohjausryhmiin 
 
Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeella etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja, 
miten nuoret ja nuorten mielipiteet ja ajatukset saadaan mukaan maakunnalliseen 
päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen.  
 
Osallistuva nuoriso – osallistava kunta -hanke edistää Keski-Suomen lasten ja nuorten paikallistason 
vaikuttamistoimintaa kuten nuorten äänen kuulumista kuntahallinnossa ja muissa yhteisöissä.  
 
Kummankin hankkeen ohjausryhmä koostuu eri alojen asiantuntijoista ja heidän tarkoitus on antaa 
mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus hankkeiden toteuttamisen tueksi. Manun edustajat 
toimivat yhtenä asiantuntijana ryhmässä tuoden nuorten näkökulman hankkeen toimintojen 
kehittämiseksi. 
 

https://drive.google.com/open?id=1VFJAbf1dre0tjkKD_JDUh8KrpAlpZsEG
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Manu-ryhmän jäsenillä on mahdollisuus ilmoittaa halukkuutensa osallistua ohjausryhmään. 
Ilmoittaminen tehdään oheisen lomakkeen kautta: https://goo.gl/forms/04X4l0gWEVMDb3nV2  

 
 

● Valitaan edustaja sekä varaedustaja Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa 
-ohjausryhmään 

○ Halukkaaksi on ilmoittautunut Joonatan Similä, Wiivi-Maria Kasanen, Tino Setälä, 
Max Koitela, Nea Auer. 
 

➢ Äänestyksen jälkeen edustajaksi valittiin Joonatan Similä, varalle Nea Auer. 
 

● Valitaan edustaja sekä varaedustaja Osallistuva nuori - osallistava kunta -hankkeen 
ohjausryhmään  

○ Halukkaaksi on ilmoittautunut Oona Haapanen, Wiivi-Maria Kasanen 
 

➢ Wiivi-Maria ilmoitti kokouksessa halukkuutensa ainoastaan varapaikalle, joten 
Oona Haapanen valittiin edustajaksi. 

 
5. Kauden kärkiteemat ja muut toiminnan painopisteet 

Ennen kokousta pidettiin vapaamuotoinen työryhmätyöskentely, jossa käydään läpi mm. 
nuorisovaltuustojen leirin tuotoksia, Keski-Suomen osallisuusohjelmaa ja muita ajankohtaisia 
aiheita.  
 

● Keskustellaan työryhmätyöskentelyn tuotoksista ja päätetään mahdolliset Manun 
toimintakauden kärkiteemat ja/tai toiminnan painopisteet.  

 
➢ Keskusteltiin työryhmätyöskentelyn keskustelusta, jossa oli tutustuttu mm. THL:n 

julkaisemaan Kouluterveyskyselyn tuloksiin. Siellä osui silmään erityisesti keskisuomalaisten 
lukiolaisten kokema kiusaaminen sekä toisaalta Kainuun erittäin alhainen lukema 
ammattikoulun puolelta.  
 
Kokousväki totesi, että syksyn Nuorisofoorumissa ja yleisesti nuorten parissa 
ilmastonmuutoksen hillintä on yksi puhutuimmista aiheista ja sitä tulee ehdottomasti 
edistää.  Päätettiin kuitenkin, että nuorten mielenterveys on iso asia johon ryhmänä 
halutaan tarttua. Tätä aihetta lähdetään tarkastelemaan niin oppilas- ja opiskelijahuollon 
kuin koulukiusaamisen näkökulmista. Keskusteluissa todettiin, että keskisuomalaisilla 
nuorilla eriarvoinen asema palveluiden saavutettavuudessa. 
 
 

6. 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. Tänne voi kirjata kuulumiset ennakkoon: 
https://drive.google.com/open?id=1kZ_dxcORYXLAE1ydpwd6EJqQaOx1hl_h5mkU4P6M5qo  

● Kuullaan kuntakuulumiset 

 

https://goo.gl/forms/04X4l0gWEVMDb3nV2
https://drive.google.com/open?id=1kZ_dxcORYXLAE1ydpwd6EJqQaOx1hl_h5mkU4P6M5qo
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➢ Kuultiin kuntakuulumiset: 

Äänekoski: 

Käytiin läpi talousarviota ja Lautakuntapaikkojen ja kaupunginvaltuuston edustajat. Tehtiin 

lausunto valtuustoaloitteesta, joka koski nuorisotilojen kesäaukioloja. 

 

Jyväskylä: Jyväskylässä oli 11.2 huippukokous jossa jaettiin n. 11 800e rahaa nuorten omiin 

hankkeisiin ja luettiin nuvan aloite yhdestä läsnäolo- ja puheoikeudellisesta paikasta 

nuvalaiselle kaupunginvaltuustoon.  

 

Kannonkoski: Ei ole tapahtunut kummempia. Kannonkosken nuorisovaltuustoa pyydettiin 

kommentoimaan pohjoisen Keski-Suomen rakennemallia. Seuraava kokous aiotaan 

järjestää ehkä 15.3. ja tätä ennen mahdollisesti pienellä porukalla skypen kautta kuulemme 

tarkemmin tästä rakennemallista. 

 

Joutsa: Joutsassa oli kokous tiistaina 12.2. Päätettiin Joutsan nuorten tsemppari porukka ja 

aikuinen tsemppari. Ensiviikon tiistaina seuraava kokous, jossa mietitään mm. Joutopäivä 

-tapahtumaan nuorille suunnattua ohjelmaa yhdessä muutaman yhteistyö tahon kanssa. 

Joutsasta on löytynyt yksi Manusta kiinnostunut nuori, josta olisi tarkoitus tulla Joutsan 

toinen edustaja. 

 

Kinnula: Valittiin tammikuussa uudet nuorisovaltuuston edustajat kunnan toimielimiin. 

Nuvan edustaja on ollut mukana uuden sivistysjohtajan valintaprosessissa. 

 
Nea Auer poistui klo 15.44. 

 
7. Palkittavien valinta maakunnalliseen palkitsemisjuhlaan 

● Valitaan Vuoden 2018 nuorisovaltuusto, jota ehdotetaan palkittavaksi 

Toimivan nuorisovaltuuston kriteereitä pohdittiin keskisuomalaisten nuvien leirillä 1.-2.2. 

Liite: https://drive.google.com/open?id=1mk0yaAVhJJnnYTBv8qQlbhNOniFpEuTC  

Käydään läpi 15.2. mennessä tulleet ehdotukset vuoden 2018 Nuorisovaltuustoksi ja 

päätetään mikä nuorisovaltuusto esitetään palkittavaksi. Lopullisen valinnan tekee Nuorten 

Suomen hallitus.  

 

➢ Keskusteltiin ja päätettiin ehdottaa äänestyksen jälkeen Jyväskylän Nuorisovaltuustoa 

palkittavaksi.  

 

Milja Kemppainen poistui klo 15.56. 

  

https://drive.google.com/open?id=1mk0yaAVhJJnnYTBv8qQlbhNOniFpEuTC
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● Valitaan Vuoden 2018 Aikuinen ErityisTsemppaaja  

Erityistsemppaaja on aikuinen tai aikuistaho, jonka Keski-Suomen Nuorisovaltuusto (Manu), 
haluaa erityisesti nostaa palkittavien joukkoon. Keski-Suomen Nuorisovaltuusto pohtii 
vuosittain kriteereistä, joita juuri sillä hetkellä pitävät erityisen tärkeänä maakunnan 
nuorten näkökulmasta.  
Manulaisilta toivotaan ennakkoon näkemyksiä ja ehdotuksia: 
https://docs.google.com/forms/d/1L7T2G_o2QYdGhUkjS6IuxusGvKtN72fSJapulrOX3sA/vie
wform?edit_requested=true  
 

➢ Ehdotukseksi oli tullut Äänekosken Onko ideaa? -tapahtuma sekä Ohjaamo. Valittiin 
Ohjaamo ErityisTsemppariksi. Perustelut ilmoitetaan Palkitsemisjuhlan työryhmälle. 
 

● Keskustellaan Palkitsemisjuhlan 15.3. ohjelmasta ja Manun edustuksesta tilaisuudessa 
 

➢ Keskusteltiin Palkitsemisjuhlan tehtävistä kuten juontamisesta, info- /ilmoittautumispisteen 
tehtävistä, palkintojen jakamisesta jne. Juhlaan ilmoittivat pääsevänsä Manu-ryhmän 
edustajana ainakin Tino Setälä, Wiivi-Maria Kasanen, Peppi Kari ja Nella Lintunen. Myös 
muilla jäsenillä on mahdollisuus vielä ilmoittautua mukaan Palkitsemisjuhlan työtehtäviin. 

 

8. Tulevat päivämäärät 

Tulevat työryhmätyöskentely- ja kokouspäivät: 
 

➢ Maaliskuun työryhmätyöskentely- ja kokous ke 6.3.2019 klo 15.30-18 
➢ Huhtikuun työryhmätyöskentely- ja kokous la 6.4.2019 klo 12-16 
➢ Toukokuun kokous la 18.5.2019 
➢ Keski-Suomen Maakuntavaltuusto pe 7.6.2019 klo 8-16 (Manulla aihe-esittely) 

 
Muut päivät: 

○ Nuorten kyvyt ja ääni esiin -palkitsemisjuhla pe 15.3.2019 (Manu palkitsee) 
○ Vaikuta-teemapäivä 27.3. Hankasalmella (mahd.?)  
○ Vaikuta-teemapäivä Jyväskylässä Gradialla (mahd?) 
○ Vaikuta-teemapäivä 11.4. Keuruulla  
○ Manujen yhteisleiri pe-su 17.-19.5.2019 (10 paikkaa) 
○ Toukofest ma-ke 27.-29.5.2019 (Manulla oma piste) 

 
 

9. Muut esille tulevat asiat 

● Yhteistyökumppaniksi Euroopan nuorisoviikolle 29.4.-5.5.2019? 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2080281868717643&id=400137353398778&__tn__=K-

R  

➢ Sovittiin että mahdollisuudesta viestitetään Manu-ryhmän WA-ryhmässä. 

https://docs.google.com/forms/d/1L7T2G_o2QYdGhUkjS6IuxusGvKtN72fSJapulrOX3sA/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1L7T2G_o2QYdGhUkjS6IuxusGvKtN72fSJapulrOX3sA/viewform?edit_requested=true
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2080281868717643&id=400137353398778&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2080281868717643&id=400137353398778&__tn__=K-R
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10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.14.  

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  

 

Max Koitela, puheenjohtaja Carita Hännivirta, kokouksen sihteeri 

 

 


