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Nuorten Keski-Suomi ry (Nuksu) on ollut palvelujärjestö, jonka pääkohderyhmänä on ollut 11-24 -vuotiaat nuoret ja nuorten elämään 

vaikuttavat aikuiset ja tahot. Toiminta-ajatuksena on ollut luoda ja haastaa luomaan nuoria innostavia tekemisen, vaikuttamisen sekä 

oppimisen paikkoja ja kokemuksia.

Nuksun toimintaa ovat ohjanneet seuraavat arvot:

 • Nuori on itse tekijänä ja toimijana: nuoren innostus syntyy siitä, että hän saa tehdä itse

 • Aikuisten tuki nuorten tekemiselle: valmennuksellinen ote nuorten taustalla

 • Yhdessä tekeminen toisiamme kunnioittaen: yhdessä toimien saamme enemmän aikaan

 • Sytyttäminen: toimimme rohkeasti toisia innostaen ja innostuen

Vision mukaisesti Nuksu on halunnut olla rakentamassa rohkeasti elämään vaikuttavien nuorten yhteiskuntaa.

 … Unelmamme on, että jokainen voi olla rohkea omalla tavallaan ja persoonallaan: jokaiselle oman kokoisia ja sisältöisiä   

 haasteita ja unelmia. 

 … Haluamme luoda nuorelle kokemuksen siitä, että kun tekee jotain, sillä on merkitystä itselle ja muille, minkä kautta syntyy  

 halu ja kyky vaikuttaa niin omaan kuin muidenkin elämään. 

 … Haluamme luoda yhteiskunnasta paikan, jossa nuori saa, osaa ja haluaa olla mukana, toimia ja vaikuttaa.

Näiden Nuorten Keski-Suomi ry:n strategian perusajatusten mukaisesti toimittiin myös vuonna 2018. Nuksun 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. Se vei pienen palasen 

eteenpäin mm. uusia opetussuunnitelmia ja Keski-Suomen liiton strategiaa sekä tuki Sipilän hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden 

muutosohjelman toteutumista.

Vuoden aikana päivitettiin strategia, jonka yhteydessä päätettiin muuttaa nimeksi Nuorten Suomi ry. Yhdistyksen perusidea 

kantaa jatkossakin eteenpäin, mutta toiminta-alue myös virallisesti laajennetaan.
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Vuosi 2018 oli Nuorten Keski-Suomi ry:n viidestoista toimintavuosi ja tällä nimellä samalla viimeinen toimintavuosi. Aiempien 

vuosien tapaan toimintoina olivat ToukoFest-tapahtuma, Lasten Parlamentti -toiminta ja palkitsemisjuhla sekä Keski-Suomen 

nuorisovaltuuston ohjaus. Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa ja Osallistuva nuoriso – osallistava kunta -hanke sekä 

Vaikuta!-kampanja veivät nuorten vaikuttamista laajalla rintamalla eteenpäin, mitä tuki myös valtakunnallisen seminaarin 

järjestäminen. Merkittävä osa vuoden työtä oli yhdistyksen strategian päivittäminen.

Nuorten Keski-Suomen strategian painopisteet oli kiteytetty neljään ulottuvuuteen. Käytännössä kaikki toiminnot veivät eteenpäin 

strategian painopistettä ”Nuorten ääni ja osaaminen esiin”. Vuoden aikana vaikuttamisteema oli erityisen vahva. Monet toiminnot 

palvelivat samalla myös muita painopisteitä, joita ovat ”Nuorten työelämäreittien vahvistaminen”, ”Aikuisten haastaminen ja 

valmennus ”sekä ”siltojen rakentaminen ja koordinointi”. 

Nuksun järjestämiin toimintoihin vuonna 2018 osallistui n. 11000 henkeä. Järjestetyillä toiminnoilla on laaja vaikutus myös tuhansiin 

muihin henkilöihin. Mm. koulutukset ja valmennukset synnyttävät tapahtumia, vaikutuksia ja toimintoja eri tahoilla monessa 

muodossa. Lisäksi toteutettiin monia muita toimintoja, joiden tuloksia ei voida mitata lukuina. 

VUODEN 2018 MÄÄRÄT TIIVISTETYSTI

TAPAHTUMA/TOIMINTO

Yleisötapahtumat
    • ToukoFest

    • Palkitsemisjuhla

    • Hippoksen joulumarkkinat

Koulutukset/valmennukset/kohtaamiset
    •  omat koulutukset

    •  kohtaamistilaisuudet

    •  valmennus-/konsultointikäynnit

    •  infot/koulutukset, pajat muiden järjestämissä tilaisuuksissa

    • Vaikuta-teemapäivät

    • Vaikuta-huippukokous

Ryhmien toiminta
    • ToukoTiimi, Toukovaparit

    • Jyväskylän LastenParlamentti

    • Keski-Suomen nuorisovaltuuston oma toiminta 

    + kohtaamiset

Muut oppimispaikat
    • harjoittelu-/työssäoppimispaikka

    • eri tilaisuuksien apunuoret 

OSANOTTAJAT YHTEENSÄ

4500 kävijää, 47 koulua, 12 kuntaa

palkittuja 42 yksilöä/ryhmää, juhlassa osanottajia 90 

208 myyjää, 3500 kävijää

7 tilaisuutta, 280 osallistujaa (5/207)

20 tilaisuutta, 620 osanottajaa (25/297)

26 vierailua, 250 osanottajaa (10/44)

5 tapahtumaa, 220 osanottajaa (7/138)

10 tilaisuutta, 980 osanottajaa

305 osanottajaa

28 ToukoTiimiläistä, 40 Toukovaparia, uudessa v. 2018 tiimissä 

syksyllä 25 nuorta 

Koko ryhmä n. kuukausittain, tiimit ja yksittäiset nuoret n. 

viikoittain

21 pikkuparlamenttia, 1 suuristunto, 1 ruokaraati, hallitus, 

mukana 287 eri oppilasta, 55 opettajaa, 9 vaikuttajakummia, 3 

ohjaavaa nuorta

38 nuorisovaltuutettua, koko ryhmän tapaamisia kuukausittain 

ja työryhmien tapaamisia lähes viikottain

22 opiskelijaa 

40 nuorta

YLEISKATSAUS

68 tilaisuutta, 2600 osanottajaa (63/878)Yhteensä
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TOUKOFEST

Tapahtuma koostui perinteisesti päivätapahtumista, joista 

toinen suunnattiin alakoululaisille ja toinen yläkoululaisille sekä 

kaikille sallitusta Iltabileistä.

Linkkiyhteistyötä jatkettiin, jonka myötä kaikki passin 

lunastaneet voivat liikkua Jyväskylän liikenteen bussilla 

tapahtumapäivän ajan.

Päivien aikana pääsi tutustumaan laajasti alueen 

harrastusmahdollisuuksiin, kuten jollapurjehdukseen, 

japanilaiseen miekkailuun, suppailuun ja partiotoimintaan. 

Testattavana olivat myös huisin hauska 

Tankofutis-joukkuepeli. Mopoilijoiden unelma-

alueella pääsi ihastelemaan kakspyöräisiä sekä 

jutustelemaan mopotubettajien ja JKL-miitin edustajien kanssa.

Konsolipeliturnaus ToukoGames ja vapaan pelaamisen alue 

järjestettiin yhteistyössä nuorisojärjestö Music Against Drugsin 

ISGee-pelihankkeen kanssa. Pelialueella pystyi osallistumaan 

myös    Nintendon     klassikkopeli    Tetriksen    SM-karsintoihin. 

Alakoulupäivänä säpinää riitti sählyturnauksessa ja ToukoRacen 

eri      väylällä      sekä      nähtiin      myös      Jyväskylän      seudun 

Nuorisoseurojen Luova lava -kerhojen yhteisesitys.

Tunnelmaa nosti monipuoliset esitykset alakoulupäivän 

ToukoTalent-kisassa, huippusuositun Aleksanteri Hakaniemen 

akustinen esitys yläkoulupäivänä sekä kumpanakin päivänä 

useat tanssi- ja cheerleadingnäytökset. Iltabileiden 

rap-painotteisesta musiikkitarjonnasta vastasi Mauno Gang, 

Tippa, Ibe ja Cledos.

Face-to-Face -alueella ääneen pääsivät nuoret, kun mm. 

Keski-Suomen tulevan maakunnan vastuuvalmistelijat olivat 

paikalla haastattelemassa heitä. Lisäksi alueella oli eri tahoja 

kuten Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE, Meijän 

polku ja KEHO, Sovittelutoimisto ja erilaisia järjestöjä. 

Yläkoulupäivän yhteydessä toteutettiin Keski-Suomen 

Nuorisovaltuuston organisoima Vaikuta! -huippu-

kokous, jossa kevään aikana kymmenestä kunnas-

ta kerätyt nuorten ajatukset tuotiin esille päättäjille.

Tapahtuman liikevaihto oli n. 60 000 €. Suurimpina meno-

erinä olivat äänentoisto- ja artisti-, vuokra- ja materiaalikulut 

sekä henkilökunnan palkkakuluja. Tärkeimpinä tulolähteinä 

olivat osanottotuotot ja merkittävimmät yhteistyö-

kumppanuudet Jyväskylän kaupungin, Kes-

ki-Suomen liiton ja Osuuskauppa Keskimaan kanssa.

Päivätapahtumiin osallistui noin 4000 koululaista, 200 

opettajaa sekä 300 toimintapisteiden edustajaa. Iltabileet 

keräsi 650 kuulijaa Monitoimitalolle. Tapahtumasarjaan osallistui 

yhteensä 4500 eri henkilöä, 27 alakoulusta ja 20 yläkoulusta.

TOUKOFEST 2018 OLI NUORTEN TUOTTAMA 
LIIKUNNAN, KULTTUURIN JA HARRASTAMISEN 
JÄTTITAPAHTUMA, JOKA JÄRJESTETTIIN 29.-30.5. 
JYVÄSKYLÄN HIPPOKSEN ALUEELLA 23. KERRAN.
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Toukotiimi eli vuoden 2018 tapahtumaa tuottava nuorten 

joukko koostui 28 vapaaehtoisesta 14-19- vuotiaasta nuores-

ta. Nuoret kokoontuivat syksystä 2017 lähtien. Vuoden 2018 

aikana toimintakauteen mahtui Tammileiri Riihivuoressa, 

maalis- ja huhtikuussa koko tiimin tapaamiset sekä Tsemppileiri 

Partiokolkassa. Toukotiimi jakautui eri osa-alueiden tiimeik-

si, jotka vastasivat oman vastuualueensa suunnittelusta ja 

toteutuksesta. Tapahtuma-aikaan apureina oli 40 vapaa-

ehtoista nuorta eli Toukovaparia, joille järjestettiin kaksi 

koulutustilaisuutta ennen tapahtumaa.

Tiimin toimintavuoteen toi oman lisänsä Erasmus+ -ohjelman 

rahoittama Vaikuta! -kampanja, joka näyttäytyi Toukotiimiläisille 

erityisesti teemapäivien myötä. Kymmenellä koululla järjestet-

tyihin teemapäiviin suunniteltiin oma Toukofest-piste, jonka 

tarkoituksena oli esitellä ja markkinoida tapahtumaa. Pisteen 

sisältö toteutettiin sovellettuna myös maakunnallisessa 

palkitsemisjuhlassa.

Kesälomien jälkeen syksyllä 2018 aloitettiin taas tulevan 

tapahtuman tekeminen osin edellisvuoden ja osin uusien 

Toukotiimiläisten kanssa, mukaan lähti 25 nuorta. Nuorten 

syksyn ohjelmaan kuului lähes viikoittaiset suunnittelupalaver-

it sekä tapahtumatuottamiseen valmentavat tilaisuudet, sillä 

syyskauden valmennusprosessiin kuului osallistua 

erilaisiin tapahtumiin, joissa harjoiteltiin tapahtumatyönteki-

jän roolia.  Toukotiimiläisiä oli mukana valokuvaajana Nuorten 

Keski-Suomen synttäritapahtumissa ja Hippoksen Joulu-

markkinoilla, jossa nuoret olivat mukana tapahtuman 

rakentamisessa, ylläpitivät infoa ja järjestivät arpajaiset sekä 

auttoivat muutenkin tapahtumajärjestelyissä. Tou-

kotiimillä oli myös oma esittelypiste Music Against Drugsin 

iltatapahtumassa. Toukotiimin syyskausi päättyi pikkujou-

luihin, jossa esiintyi paikallinen räp-pop-yhtye Lillebror ja 

Tuottajaniiles.

Taustatukena Toukotiimille ja opiskelijoille olivat Nuorten 

Keski-Suomi ry:n työntekijät. Keväällä päävastuun kantoi 

Carita Hännivirta. Merkittävästi mukana järjestelyissä olivat 

myös Joonas Lampela ja Milla Lähtevänoja sekä Humakin 

kolmen hengen opiskelijatiimi. Myös muut työtekijät olivat 

järjestelyissä mukana omien toimenkuviensa mukaisesti. 

Syyskauden toukotiimin työstä vastasi Pilvi Hokkanen.

ToukoFestistä on koottu tarkempi raportti ja 

kuvakooste erikseen.
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NUORTEN ÄÄNI JA 
KYVYT ESIIN-JUHLA

MAAKUNNALLINEN PALKITSEMISJUHLA, NYT NIMELLÄ 
NUORTEN ÄÄNI JA KYVYT ESIIN -JUHLA JÄRJESTET-
TIIN 13. KERRAN PERJANTAINA 9.3. VALTERI-KOULU 
ONERVASSA JYVÄSKYLÄSSÄ.

Aktiivisia nuoria ja nuorten tukena toimivia aikuisia palkittiin 

yhteensä 21 keskisuomalaisesta kunnasta: 20 kuntaa nimesi 

Tsempparin ja 18 kuntaa Tsemppaajan, mikä on kaikkien aiko-

jen ennätys. Nuori Tsemppari on aktiivinen nuori tai nuorten 

ryhmä, joka osallistuu monenlaiseen vapaaehtoiseen 

toimintaan, edistäen nuorten asioita omassa elinpiirissään 

sekä kannustaen myös muita toimimaan. Aikuisia Tsemppaajia 

palkittiin nuorten omaehtoisen toiminnan mahdollistamisesta, 

Tsemppaaja ei tee asioita nuorten puolesta, vaan auttaa ja 

uskaltaa antaa nuorille vastuuta ja luottamusta. Lisäksi palkit-

tiin vuoden nuorisovaltuusto, erityistsemppaajia sekä uutena 

palkintona vuoden nuorisoteko.

Palkitsemisjuhlan aluksi pidettiin useamman vuoden tauon 

jälkeen tieto-osuus, nuorten vaikuttamista ja Nuksun toi-

mintaa esittelevä toiminnallinen miniseminaari Seppo-peliä 

hyödyntäen. Tarjoilujen ja musiikkiesitysten 

välissä toteutettiin varsinainen palkitsemisjuhla.

Ohjelman järjestelyistä suuriman vastuun kantoivat Nuorten 

Keski-Suomen nuorimmat työntekijät Joonas Lampela ja Milla 

Lähtevänoja. Syksyllä aloitettiin vuoden 2019 juhlan järjestelyt.

PALKITUT

Hankasalmi
Joutsa
Jyväskylä
Jämsä
Kannonkoski
Karstula
Keuruu

Kivijärvi
Konnevesi
Kyyjärvi

Laukaa
Luhanka
Multia
Muurame
Petäjävesi
Pihtipudas
Saarijärvi
Toivakka
Uurainen
Viitasaari
Äänekoski

Joakim Liukkonen
Katri Kuitunen
Somalinuorten ryhmä
Weera Wahlman ja Nora Mäenpää
Jani Autio
Oona Koskinen
Lanit -projektiryhmä / Erno Vesterlin,
Matias Rautanen ja Hermanni Koskinen
Aliisa Hytönen
Henna Hanhisuanto
Kati Mäntynen, Silja Honkonen 
ja Sara Ohranen 
Haloo Laukaa! -nuorten tekijäryhmä
Veera Iikkanen
NEPA-toimijat
Henna Vuorinen
Jaakko Kytölä ja Nikke Rantanen
Jere Salojärvi
Saarijärven nuorisovaltuusto
Otto Ikonen
Teemu Laitinen
Eeva Närhi
Tino Setälä

Janne Pellinen
Iiris Ilmonen
Milla Kakko
Pia Wahlman
Jukka Kainulainen
Onni Laitinen
Pokémon Go Keuruun aikuiset

Ella Sorsamäki

Jaana Ojala

Päivi Arkko

Karoliina Pienimäki
Lions Club Muurame/Tuomo Kilpinen
Mopopajan ohjaajat
Pertti Hämäläinen
Atte Kotilainen
Merja Hakamäki ja Arja Lukkarinen
Päivi Piippa
Leena Kahelin

Nuori Tsemppari Aikuinen Tsemppaaja

KESKI-SUOMEN NUORISOVALTUUSTON JA NUORTEN KESKI-SUOMI RY:N VALITSEMAT:
Keski-Suomen Nuorisovaltuuston valinta: Erityistsemppaaja Keski-Suomen etsivä nuorisotyö
Nuorten Keski-Suomen valinnat: Erityistsemppaaja Äänekosken Elinvoimayksikkö
Vuoden 2017 Nuorisoteko: Crazy Action -illat
Vuoden 2017 Nuorisovaltuusto: Uuraisten nuorisovaltuusto



7

JOULUMARKKINAT

TOIMINTAVUOSI 2018 PÄÄTTYI YHDISTYKSEN 
ORGANISOIMIIN HIPPOKSEN JOULUMARKKI-
NOIHIN, JOTKA JÄRJESTETTIIN JYVÄSKYLÄN 
HIPPOSHALLISSA LAUANTAINA 1.JOULUKUUTA.

Joulumarkkinoilla oli enemmän myyjiä kuin koskaan, 

yhteensä 208 myyntipaikkaa. Tapahtuman pitkiä perinteitä 

kunnioittaen osallistumismaksu on järjestöille halvempi kuin 

yksityisille myyjille.  Asiakkaita markkinoilla nähtiin vähem-

män kuin edellisinä vuosina, arviolta noin 3500 kävijää. 

Asiakkaiden vähäisempi määrä saattoi johtua osittain siitä, että 

markkinoiden päivämäärä oli Paviljongin aikataulujen vuoksi 

viikkoa aikaisemmin kuin perinteisesti.

Nuorilla oli monia rooleja tapahtumassa. Monella myynti-

pisteellä oli nuoria myyjinä, mm. 4H-yrittäjiä. Joulu-

markkinoilla nähtiin lasten ja nuorten esityksiä, jotka loivat

 jouluista tunnelmaa Hipposhalliin yhdessä joulupukin ja myyjien 

kanssa. Toukotiimi osallistui Joulumarkkinoiden järjestelyihin ak-

tiivisesti sekä rakentamis- että tapahtumapäivänä. Nuoret saivat 

tapahtumassa opetella monia tärkeitä taitoja tulevaa 

Toukofestiä varten ja he työskentelivät tapahtumapäivänä 

info-pisteessä, arvonnassa sekä makkaranpaistopisteellä. 

Lisäksi he juonsivat sekä valokuvasivat tapahtuman aikana.

Suurimman vastuun tapahtuman järjestelyistä kantoi nuori 

toimistosihteeri Jenna Luukkonen.

MUUTA

NUORTEN KESKI-SUOMI RY KUTSUI KAVERIT KYLÄÄN 
15-VUOTISSYNTTÄREILLE 2.11.

Juhla pidettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

Dynamolla. Ohjelmassa oli nuorten esityksiä sekä 

nykyisten että entisten nuorten ja yhteistyökumppaneiden 

tarinoita matkan varrelta. Juhlassa oli mukana 70 henkilöä.
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NUORTEN ÄÄNI UUDESSA 
MAAKUNTAHALLINNOSSA

NUORTEN MAAKUNTA -HANKKEESSA HAETAAN 
RATKAISUJA JA TOIMINTAMALLEJA, JOILLA ERI 
TAUSTOISTA TULEVAT NUORET SAADAAN MU-
KAAN MAAKUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON JA 
PALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN.

Mukana kehitystyössä on viisi maakuntaa (Etelä-Savo, Kainuu, 

Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta). Maakuntien liittojen 

kanssa tehtiin viralliset sopimukset toiminnan toteuttamisesta 

ja maakunnat osallistuivat myös pienellä omavastuu-osuudel-

la hankkeen kuluihin. Tärkeä yhteistyökumppani oli Lapsi- ja 

perhepalveluiden muutosohjelman toteuttajat niin 

valtakunnallisesti kuin maakunnallisestikin.

Nuorten, nuorten parissa toimivien ammattilaisten ja uutta 

maakuntahallintoa valmistelevien tahojen kanssa kehitetään 

nuorille parempia edellytyksiä vaikuttaa maakuntatason 

päätöksentekoon. Toiminta on suunniteltu reilu kolmivuotisek-

si ajalle 1.12.2016-28.2.2020. Hanketta rahoittaa opetus- ja 

kulttuuriministeriö.

Vuoden 2018 aikana jokaiseen maakuntaan on muotou-

tunut toimintamalleja nuorten vaikuttamisen edistämisek-

si. Hanke on vuoden 2018 aikana tukenut maakuntien työtä 

kouluttamalla sekä nuoria että nuorten parissa toimi-

via tahoja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen teemoista. 

Maakunnissa uudistusta tekevien tahojen kanssa on käyty 

säännöllistä vuoropuhelua nuorten vaikuttamisen 

kytkemiseksi osaksi tulevien maakuntien rakenteita ja 

toimintakulttuuria. Hankkeen innostamana Etelä-Savossa, 

Pirkanmaalla ja Satakunnassa laadittiin hakemukset 

Aluehallinto-virastoihin, joiden tuella saatiin varmistettua 

myös näihin maakuntiin lisäresurssia nuorten vaikuttamisen 

edistämiseen erityisesti kuntatasolla. Laadukas kuntatason 

toiminta on erittäin tärkeää myös maakuntatason toiminnan 

kehittämisessä.

Maakuntien välinen vuorovaikutus on ollut tärkeää. Kokemuksia 

on vaihdettu yhteisissä kohtaamisissa. Tammikuussa järjestet-

tiin yhteinen kohtaamispäivä, jonne osallistui sekä nuoria (23) 

että aikuisia (18) kaikista maakunnista.  Maakuntien nuorille 

ja nuorten ryhmien ohjaajille järjestettiin myös yhteinen kou-

lutusviikonloppu huhtikuussa Piispalassa. Nuorille tarjottiin 

tietoa muun muassa maakuntauudistuksesta sekä erilaisista 

tavoista vaikuttaa. Viikonlopussa keskityttiin myös oman 

maakunnan nuorten vaikuttamis-toiminnan kehittämiseen. 

Mukana oli 22 nuorta ja 8 aikuista kaikista maakunnista. 

Syksyllä oltiin mukana järjestämässä Nuorten kyvyt ja ääni esi-

in –seminaaria, jonka yhteydessä järjestettiin hankkeen verkos-

ton kohtaaminen. Myös ohjausryhmän vuoden neljä kokousta 

olivat tärkeitä yhdessä oppimisen ja kehittämisen paikko-

ja. Näiden myötä rakennettiin mm. kokonaiskuvaa nuorten 

vaikuttamisesta maakunnissa.
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Maakunnissa tapahtuvan toiminnan lisäksi työtä on 

tehty valtakunnallisesti nuorten osallisuuden ja 

vaikuttamisen edistämiseksi. Vuonna 2018 oltiin mukana 

työstämässä tulevien maakuntien tueksi suunnattua opas-

ta maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamisesta. 

Maakuntavaaleja varten tuotettiin puolueille ja ehdokkaille 

suunnattua materiaalia nuorten elinoloista ja nuorten 

vaikuttamisen merkityksestä. Hankkeen työntekijät ovat 

osallistuneet maakuntauudistukseen ja nuorten 

vaikuttamiseen liittyviin tilaisuuksiin ja keskusteluihin, ku-

ten Osallisuuden osaamiskeskuksen (Osken) järjestämiin 

kehittämistyöpajoihin, Allianssi-risteilyyn, Soste-risteilyyn sekä 

lukuisiin muihin seminaareihin. Viestinnällä on merkittävä 

rooli hankkeen vaikuttamistyössä. Hankkeen Twitter- ja 

Facebook -tileillä on tiedotettu vahvasti ajankohtaisista 

tapahtumista ja nostettu nuorten toimintaa esille. Hank-

keen uutiskirje ilmestyi 4 kertaa ja tiedotteita laadittiin ajan-

kohtaisista toiminnoista maakunnissa. Jokaiseen hankkeen 

maakuntaan tuotettiin/päivitettiin nuorille suunnatut infovideot 

maakuntauudistuksesta. Myös nuoria viestinviejiä eli lähettiläitä 

koulutettiin tehtäviinsä.

Järjestimme myös keskustelutilaisuuden SuomiAreenas-

sa Porissa 20.7. otsikolla ”Onko mun mielipiteellä väliä?” 

– Nuorten vaikuttaminen suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Keskustelussa tuotiin esille nuorten monenlaisia 

vaikuttamisen tapoja ja nuorten vaikuttamismahdollisuuk-

sia tulevissa maakunnissa. Nuorten vaikuttamisesta olivat 

keskustelemassa muutosjohtaja Päivi Nurminen Pirkanmaalta, 

lastensuojelun kokemusasiantuntija Suvi Koski Satanuorista, 

pyörätuoliräppäri Elvido, nuori vaikuttaja Hermanni Haaparan-

ta, kansanedustaja Hjallis Harkimo, valtiotieteiden opiskelija 

Samuel Jokela sekä väitöskirjatutkija Elina Stenvall.

Vuoden 2018 aikana viriteltiin uusia yhteistyökuvioita muun 

maussa All Youth-tutkimushankkeen, Invalidi-liiton, Pesäpuu 

ry:n, monikulttuurikeskus Glorian sekä Paremmin yh-

dessä ry:n kanssa. Tavoitteena on kehittää mahdollisimman 

monipuolisesti nuorten vaikuttamisen tapoja ja tavoittaa 

vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria mahdollisimman 

monen eri tahon kautta.

Marraskuussa käynnistettiin kirjoituskampanja, jossa 

kerättiin nuorten kokemuksia yhteiskunnan palveluista. 

Nuorten kokemuksista koostetaan julkaisu, jota välitetään 

palveluiden resursseista ja toiminnasta vastaaville virkamie-

hille ja päättäjille. Kampanjaan saatiin vuoden loppuun 

mennessä mukava määrä kirjoituksia ja se sai sosiaalises-

sa mediassa hyvin näkyvyyttä. Kampanja päättyi 31.1.2019.

Epätietoisuus maakuntauudistuksen etenemisestä on 

vaikuttanut hankkeen toimintaan. Nuorisovaltuusto-

toiminnan ja nuorten vaikuttamisen kytkeminen uudistustyöhön 

ja tuleviin maakuntiin on siirtynyt, koska uudistuksen aikatau-

lut ovat venyneet ja epätietoisuus uudistuksen toteutumisesta 

on jatkunut. Epävarmuudesta huolimatta nuorten ryhmät ovat 

toimineet aktiivisesti eri maakunnissa ja 

vaikuttamistoimintaa on saatu kehitettyä.

Hankkeessa toimi vuonna 2018 päätoimisena projekti-

kehittäjänä Eeva Mäntylä ja osittaisella työajalla toiminnan-

johtaja Eeva-Liisa Tilkanen. Syyskuun puolivälissä työhön 

saatiin lisää panostusta erityisesti viestintään, kun Tarja 

Kovanen aloitti toisena projektikehittäjänä. Nuorena 

asiantuntijana hankkeessa työskenteli syksyllä lukiolainen 

Jere Huotari. Pienen osan työstä ovat tehneet myös Nuksun 

työtekijät Carita Hännivirta (viestintää) ja Milla 

Lähtevänoja (videoiden teko). Maakunnissa yhteys-

henkilöinä toimivat Etelä-Savossa ja Satakunnas-

sa LAPE-hankkeen työntekijät, Pirkanmaalla seudullisen 

nuorisotyön koordinaattori ja Kainuussa maakuntalii-

ton virkamies ja nuorten vaikuttamishankkeen työntekijä.



10

KESKI-SUOMI

Keski-Suomessa hanke on tukenut Keski-Suomen 

maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaa muun 

muassa tarjoamalla ohjaus- ja koulutusresursseja sekä ol-

lut tukena Vaikuta! -kampanjan päättävän Huippukokouksen, 

syksyn Nuorisofoorumin ja Nuorten kyvyt ja ääni esiin 

-seminaarin järjestelyissä. Opiskelijoille järjestettiin 

maaliskuussa sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä info- ja 

keskustelutilaisuus. Syksyllä valmisteltiin keskustelutilaisuut-

ta maahanmuuttajanuorten vaikuttamisen edistämiseksi 

Keski-Suomessa, mutta tilaisuus peruuntui huo-

non ajankohdan ja vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

PIRKANMAA

Pirkanmaalla hankkeen myötä koottu nuorten ohjausryh-

mä keskittyi vuonna 2018 luomaan laajaa toiminta-mallia 

nuorten äänen kuulemiseksi Pirkanmaalla. Elokuussa 2018 

järjestettiin tilaisuus, jossa nuorten luoma malli julkistet-

tiin ja paikalla oli kattavasti Pirkanmaan maakunnan sekä 

kuntien virkamiehiä, päättäjiä ja nuorten parissa toimivia 

tahoja kuulemassa ja kommentoimassa tulevaa toiminta-

mallia. Tämän jälkeen syksy neuvoteltiin tiiviisti Pirkanmaa2021 

-uudistuksen johdon sekä nuorten kanssa nuorten 

maakunnallisen vaikuttamisen toimintamallista, joka voitai-

siin aloittaa mahdollisimman pian. Vuoden lopulla sovittiin 

Pirkanmaa 2021 nuorisotyöryhmän perustami-

sesta. Ryhmä toimii Pirkanmaa 2021-hankkeessa ja ottaa kan-

taa maakuntauudistuksen valmisteluun.

SATAKUNTA

Satakunnassa Nuorten ääni verkosto kokoontui vuoden 2018 

aikana kuusi kertaa. Tapaamisissa kehitettiin Satakuntaan 

tulevaa nuorten maakunnallisen vaikuttamisen mallia ja 

vaikutettiin nuoria koskeviin, ajan-kohtaisiin asioihin. 

Satakunnassa Nuorten ääni -verkosto on koostunut nuorista 

ja nuorten parissa toimivista ammattilaisista. Myös Satakun-

nassa teetettiin maakunnan nuorille laaja kysely, jonka pohjalta 

muodostettiin alustava toimintasääntö vuonna 2019 

starttaavalle nuorisovaltuustolle, Satanuvalle. Lokakuussa 

yhteistyössä Satakunnan LAPE -hankkeen kanssa tuotettiin 

webinaari Satakunnan nuorille osallistumiseen ja 

vaikuttamiseen liittyen, jossa olimme mukana asiantuntija-

panoksella paneelikeskustelussa. Satakunnassa aloitti 

Etelä-Savon tapaan vuoden lopussa hanketyöntekijä koordinoi-

maan nuorten maakunnallista vaikuttamis-työtä. Satakunnan 

ja Varsinais-Suomen nuorisovaltuustojen ohjaajille järjestetti-

in 7.3. koulutusta nuorten vaikuttamiseen ja nuorisovaltuuston 

ohjaajuuteen liittyen.

TOIMINTA MAAKUNNISSA

ETELÄ-SAVO

Etelä-Savossa jatkettiin syksyllä 2017 startanneita Etelä-Savon 

nuoret vaikuttajat -teematapaamisia. Kuukausittaisissa, kaikil-

le nuorille avoimissa tapaamisissa käsiteltiin nuorten itsensä 

esiin nostamia asioita, kuten nuorten mielenterveyttä, kulttuuria, 

ja ympäristötekoja. Avoimia tapaamisia järjestettiin eri puolilla 

Etelä-Savoa ja ne tavoittivat nuoria jo vaikuttamistoiminnas-

sa mukana olevista ryhmistä, mutta myös sen ulkopuolelta. 

Tammikuussa järjestetty Nuorten maakuntapäivä oli me-

nestys, paikalla oli lähes sata nuorta ja nuorten vaikuttamisesta 

kiinnostunutta henkilöä. Päivässä pureuduttiin nuorten 

mielenterveyden, vaikuttamismahdollisuuksien sekä toisen 

asteen koulutusreformin kysymyksiin. Loppuvuodesta 

Etelä-Savon maakunnallinen vaikuttajaryhmä sai toimin-

nalle raamit. Nuorten näkemyksiä tulevasta maakunnallisesta 

vaikuttamistoiminnasta selvitettiin laajalla kyselyllä, jonka 

pohjalta luotiin alustava toimintasääntö nuorten vaikuttaja-

ryhmälle sekä Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -toiminnalle. 

Toiminta sai myös kokopäiväisen osallisuuskoordinaatto-

rin marraskuun alusta. Vuoden mittaista Etelä-Savon nuoret 

vaikuttajat -hanketta tukee aluehallintovirasto.

KAINUU

Kainuussa maakunnallinen nuorisovaltuusto on ollut osa 

Kainuun liiton toimintaa jo vuodesta 2008. Vuonna 2018 

Nuorten maakunta -hanke tuki Kainuun toimintaa järjestämällä 

helmikuussa koulutuksia maakunnalli-selle nuorisovaltuus-

tolle sekä kuntien nuorisovaltuutetuille ja kummivaltuutetuille. 

Syksyllä järjestimme Kainuussa nuorten ja päättäjien yhtei-

sen seminaaripäivän, jossa paneuduttiin nuorten osallistumis-

oikeuksiin, nuorten vaikuttamisen hyviin käytäntöihin ja 

haasteisiin, eri vaikuttamisen tapoihin. Tapahtumassa 

kerättiin myös mielipiteitä asioista, joihin nuoret haluavat 

Kainuussa vaikuttaa. Päivässä hyödynnettiin seppo.io 

-mobiilipelialustaa ja sovellettiin Vaikuta! -teemapäivien 

pelipohjaa. Päivään osallistui noin 60 nuorta ja 30 aikuista.
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KESKI-SUOMEN 
NUORISOVALTUUSTO

KESKI-SUOMEN NUORISOVALTUUSTO ON 
MAAKUNNALLINEN NUORISTA KOOSTUVA 
VAIKUTTAJARYHMÄ, JONKA TARKOITUKSENA ON 
TUODA NUORTEN NÄKÖKULMAA MAAKUNTATASON 
PÄÄTÖKSENTEKOON JA KEHITTÄÄ MAAKUNNALLIS-
EN NUORISO-VALTUUSTOTOIMINNAN MALLI, JOKA 
VASTAA VALMISTEILLA OLEVAN MAAKUNTA-
UUDISTUKSEN MYÖTÄ TULEVAAN MAAKUNTA-LAKIIN.

Ryhmän toiminnalle oli luotu pohjat Nuorten Ääni 

Keski-Suomessa –ryhmän toiminnalla ja ensimmäinen 

toimintakausi Nuorisovaltuustona alkoi Nuorisofoorumissa 

syksyllä 2017, jossa nimettiin 36 nuoriso-valtuutettua 16 

kunnasta kaudelle 2017-2018. Keski-Suomen liiton kanssa 

tehdyn sopimuksen mukaisesti Nuksu vastasi ryhmän 

ohjauksesta.

Ryhmä kokousti vuoden aikana 10 kertaa ja näiden 

lisäksi jäsenet tapasivat työryhmittäin useampia kertoja. Vuo-

den 2018 aikana ryhmä työsti ryhmän toimintasääntöä, 

kommentoi opasta maakunnalliseen nuoriso-valtuusto-

toimintaan, otti kantaa Keski-Suomen järjestämis-

suunnitelmaan ja teki kannanoton julkisen liikenteen 

toimivuudesta. Nuoret pääsivät ensimmäisen kerran mu-

kaan maakuntavaltuuston kokoukseen. Nuoriso-valtuuston 

edustajat osallistuivat maakuntavaltuuston kumpaankin 

kokoukseen. Ensimmäisenä he esittelivät kannanoton julkis-

esta liikenteestä, joka sai kannatusta myös Keski-Suomen 

maakuntavaltuustolta.

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto oli keskeisessä asemassa 

Vaikuta! -kampanjan suunnittelussa, toteutuksessa ja 

arvioinnissa. Ryhmän jäseniä oli mukana jokaisessa Vaiku-

ta! –teemapäivässä, joita järjestettiin yhteensä kymmenellä 

keskisuomalaisella koululla. Lisäksi ryhmällä oli oma piste 

Toukofest-tapahtuman Vaikuttamisen teema-alueella.  Näissä 

nuorisovaltuusto piti omaa pistettä, jossa kerättiin nuorten 

näkemyksiä mm. julkisesta liikenteestä, nuorten 

mielenterveyspalveluista ja keskisuomalaisesta identitee-

tistä. Keväällä osa ryhmän jäsenistä osallistui maakunnallisille 

vaikuttajaryhmille suunnatulle leirille, jossa jaettiin kokemuk-

sia ja kehitettiin toimintamalleja nuorten maakunnallisen 

vaikuttamisen edistämiseksi.

Nuorten viestejä aikuisille välitettiin vuoden aikana mm. Lap-

si- ja perhepalveluiden, Osallistuva nuori - osallistuva kunta 

-hankkeen ja Nuorten maakunta -hankkeen ohjausryh-

mien kautta, lisäksi maakuntauudis-tuksen avainhenkilöt 

tapasivat nuoria vuoden aikana. Nuorisovaltuutettuja osallis-

tui Keski-Suomen työ-seminaariin, Keski-Suomen torikokouk-

seen, Oma maakunta -tapahtumaan sekä Nuorten Suomen 

strategia-päivään. Toukofest-tapahtuman yhteyteen ryhmä 

tuotti Vaikuta! –huippukokouksen, jossa päättäjille luovu-

tettiin osa teemapäivissä kerätyistä nuorten ajatuksista.

Syksyllä järjestettiin perinteinen Keski-Suomen Nuoriso-

foorumi Veturi-talleilla Jyväskylässä. Se suunnattiin erityi-

sesti vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille kuten kuntien 

nuorisovaltuutetuille. Päivän alussa osallistujat pääsivät 

pelaamaan Vaikuta Keski-Suomessa peliä, jossa keskiössä 

oli ympäristö, tulevaisuus sekä osallisuus Keski-Suomessa. 

Tämän jälkeen esiteltiin Keski-Suomen Nuorisovaltuuston 

toimintasääntö ja kauden 2017-2018 toimintakertomus sekä 

nimettiin uudet jäsenet kaudelle 2018-2019. Päivä päättyi 

nuorten ja päättäjien kohtaamistilaisuuteen, jossa nuorilla 

oli mahdollisuus keskustella mm. kansanedustajien kanssa.

Osallistujina oli yhteensä noin 100 henkilöä: 55 nuorta ja 20 

aikuista 13 eri kunnasta ja noin 18 päättäjää tai virkamiestä.

Uuden Keski-Suomen Nuorisovaltuuston toimintakausi alkoi 

ryhmäytymis- ja perehdytysleirillä Nuorisokeskus Piispalassa. 

Tämän jälkeen joulukuun järjestäytymiskokouksessa valittiin 

puheenjohtajaksi Max Koitela, Kannonkoski, varapuheen-

johtajaksi Tino Setälä, Äänekoski ja sihteeriksi Nea Linja-Aho, 

Äänekoski. Kokouksessa laadittiin lisäksi kokouskalenteri 

tulevalle vuodelle.

Nuorten ohjaajana toimi kevätkauden Laura Saartoala ja 

syyskauden Carita Hännivirta.
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OSALLISTUVA NUORISO – 
OSALLISTAVA KUNTA -HANKE

OSALLISTUVA NUORISO – OSALLISTAVA KUNTA ELI 
OSKU-HANKKEEN TAVOITTEENA ON EDISTÄÄ 
KESKI-SUOMEN LASTEN JA NUORTEN 
PAIKALLISTASON VAIKUTTAMISTOIMINTAA.

Kaksivuotisen hankkeen myötä pyrittiin vahvista-

maan ja luomaan uusia tapoja saada lasten ja nuorten ääni 

kuuluviin kuntahallinnossa ja muissa yhteisöissä. 

Toiminnan myötä edistettiin myös nuorten vaikuttamisen 

kunta- ja maakuntatason yhteistyön sujumista. Toimintojen 

kehittämisessä oli tiiviisti mukana Keski-Suomen 

Nuorisovaltuusto.

Helmikuussa järjestettiin järjestyksessään toinen 

Nuorisovaltuustoille ja heidän ohjaajilleen suunnatulle 

koulutuksellinen leiri. Leirin koulutuksellisten osioiden 

tavoitteena oli tukea nuorten valmiuksia toimia eri tehtävissä 

oman kunnan nuorisovaltuustossa sekä toisten nuorten 

innostajina vaikuttamiseen. Tärkeää oli myös vertaisoppimi-

nen, esimerkiksi yhteistyöstä ja -toiminnasta kuntapäättäjien 

kanssa. Leiri myös mahdollisti vapaamuotoisen 

verkostoitumisen eri kuntien nuorisovaltuustojen ja ohjaajien 

kesken. Leirillä osallistujina oli 39 nuorta ja 8 nuorisovaltuusto-

ohjaajaa 13 eri kunnasta.

Hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista oli mahdollistaa 

tiedon jakaminen nuorilta nuorille mm. vaikuttamis- ja 

toimintamahdollisuuksista.  Tämän tavoitteen eteen 

pystyttiin vuoden aikana vastaamaan kohtuullisen hyvin vuo-

den 2017 syksyllä aloitetun Erasmus + -rahoitteinen Vaikuta! 

-kampanjan myötä. Nämä kaksi hanketta loivat toisilleen 

erityisen hyvin synergiaetua, kun resurssit yhdistettiin. Vuoden 

aikana pystyttiin sparraamaan useampia nuoria viestinvie-

jiksi toisille nuorille.  Näitä nuoria olivat mm. maakunnallisen 

nuorisovaltuuston, kuntien nuorisovaltuustojen sekä koulujen 

oppilaskuntien nuoret.

Vuoden aikana kuntien nuorisovaltuustotoimintaa ja sitä 

myöten kuntien osallisuustoimintaa tuettiin muutenkin tarpeen 

ja kysynnän mukaan. Tukea annettiin puhelimitse ja sähkö-

postitse esimerkiksi ohjaaja-vaihdoksen yhteydessä tai kun 

nuorilla heräsi kysymyksiä. Muutamien kuntien nuoriso-

valtuustoja myös tavattiin henkilökohtaisesti joko sparraus-

tyyppisesti tai kouluttaen. Nuorisovaltuustojen ohjaajien 

vertaistapaamisia järjestettiin neljä kertaa.

Tavoitteena on myös tukea nuorten äänen kuulumista kunta-

hallinnossa. Tämä toteutui hyvin erityisesti niillä paikka-

kunnilla joissa Vaikuta! -kampanjan Vaikuta! -teemapäiviin 

osallistui päättäjiä. Päättäjät olivat luottamushenkilöiden lisäksi 

päättävässä asemassa olevia virkamiehiä kuten sivistys-

johtajia ja hallintopäälliköitä. Vaikuta-teemapäivän 

tarkoituksena oli innostaa ja kannustaa nuoria 

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja toisaalta kerätä nuorten 

ajatuksia ja ideoita kunnan- sekä maakunnan kehittämisen 

ja päätöksenteon tueksi. (ks s. 14.) Vuoden aikana nuoriso-

valtuustoja kannustettiin ja tuettiin muutenkin yhteydenpit-

oon kuntapäättäjien kanssa sekä viestimään nuorille tärkeistä 

asioista monikanavaisesti niin median kautta kuin 

osallistumalla lautakuntien kokouksiin. 

Osku-hankkeen tavoitteena on myös lisätä nuorten ja 

päättäjien välistä vuoropuhelua. Vaikuta-teemapäivissä 

tavoite toteutui kuntapäättäjien osalta. Keväällä järjestet-

tiin myös nuorille vaikuttaja-aikuisille suunnattu Ollako vai 

eikö olla - mitä tapahtuu maakunta- ja sote-uudistuksessa? 

-tilaisuus yhteistyössä Keski-Suomen liiton ja uudistusta val-

mistelevien  ydinhenkilöiden kanssa.  Kesän 

kynnyksellä toteutettiin Vaikuttamisen teema-alue 

Toukofestissä yhteistyössä usean tahon 

yhteistyönä. Toukofestin yläkoulupäivänä 

järjestettiin myös oheistilaisuutena Vaikuta! -huippukokous, 

jossa teemapäivissä kerättyjä nuorten ajatuksia ja ideoita 

luovutettiin päättäjille. Syksyllä tuettiin Keski-Suomen 

Nuorisovaltuustoa maakunnallisen nuorisofoorumin 

järjestelyissä.

Lasten äänen kuulumista päätöksentekoon mahdollistet-

tiin Maakunnallisen Lasten Parlamentin myötä. Maakunnal-

linen Lasten Parlamentti -tapaaminen järjestettiin yhteistyössä 

Haukkala säätiön, Likesin ja Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin kanssa 22.11. Tapaamises-

sa oli mukana 30 lasta ja 10 opettajaa 11 kunnasta. 

Osku-hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana 

kaksi kertaa, joissa edustettuina olivat Haukkalan säätiö, 

Laukaan kunta, Aluehallintovirasto, Keski-Suomen Liitto, 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajayhdistys sekä 

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto. Kaksivuotisen Osku

-hankkeen päärahoittaja oli Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirasto.

Hankkeesta päävastuun kantoi kevätkaudel-

la Laura Saartoala ja syyskaudella Carita Hännivirta.
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JYVÄSKYLÄN LASTENPARLAMENTTI

LASTENPARLAMENTIN TAVOITTEENA ON SAADA 
ALAKOULUIKÄISTEN LASTEN ÄÄNI KUULUVIIN 
KAUPUNGIN PÄÄTÖKSENTEOSSA.

Jyväskylän lastenparlamentin koordinointi hoidettiin Jyväskylän 

ja Nuorten Keski-Suomen välisellä yhteistoimintasopimuksel-

la, jonka voimassaoloa jatkettiin joulukuussa 2018 kestäväk-

si heinäkuun 2021 loppuun. LastenParlamentin toiminnasta 

vastaa koordinaattori Turo Teittinen. LastenParlamentti työllisti 

aikaisempien vuosien tapaan yhtä työntekijää 80 % työajalla.

Edustuksellisen toimintamallin avulla on keskeistä edistää 

kaikkien alakouluikäisten lasten osallisuutta ja toisaalta 

toissijaisesti opettaa edustuksellisen demokratian malleja 

valituille edustajille. Parlamentti-toiminnan myötä tarjotaan 

myös lasten mielipiteen kuulemista toivoville tahoille malli, 

jota voi tavoitteen täyttämiseksi käyttää. Käytännön toiminnan 

lähtökohtana on alueellinen, yläkoulusiirtymiin perustuva malli. 

Alueelliset PikkuParlamentit kokoontuivat vuoden aikana 21 

kertaa. Näihin kohtaamisiin osallistui 287 eri oppilasta.

Toiminnan tukena toimivat vaikuttajakummit, jotka ovat 

kaupungin valtuustoryhmien asettamia lasten ja nuorten 

osallisuudesta kiinnostuneita vaikuttajia. Keväällä 2018 saimme 

mukaan monia uusia kummeja. Kummien tuki on toiminnan 

pysyvyyden ja kaupungin hallintoon kiinnittymisen kannalta 

ehdottoman tärkeää ja myös uudet kummit vaikuttivat 

toimintaan sitoutuneilta heti alusta asti. Mukana toi-

minnassa oli 7 vaikuttajakummia. Lisäksi keväällä pik-

kuparlamenteissa oli mukana 3 ohjaavaa nuorta.

Ehdottoman tärkeässä roolissa ovat myös oppilaskuntia 

ohjaavat opettajat. Opettajien tärkein tehtävä on varmistaa 

asioiden eteneminen ja toimiva viestintä kouluilla. Opet-

tajat ovat mukana toiminnassa sitoutuneesti ja pitävät 

LastenParlamentin toimintapäiviä mukavana vaihteluna arkeen. 

Rakenne alkaa olla opettajien keskuudessa hyvin tiedossa ja sitä 

on pidetty kerätyn palautteen perusteella toimivana. Vuoden 

aikana LastenParlamentin toimintaan osallistui 55 eri opettajaa.

Vuoden päätapahtuma LastenParlamentissa on SuurIstunto. 

Kevään 2018 SuurIstunnossa järjestettiin seitsemän erilaista 

työpajaa, joissa lasten kysymyksiin vastaamassa oli kaupungin 

päättäjiä. Työpajojen teemat olivat: vaikuttaminen & osallisuus, 

kouluruoka, liikunta, Unicef-lapsiystävällinen kunta, kulttuuri 

sekä kaavoitus. Vaikuttajakummit pitivät omaa vaikuttamiseen 

liittyvää työpajaansa, jossa he saivat keskustella vapaammin 

lasten kanssa molempia osapuolia askarruttavista asioista.

Kevään 2018 toiminta oli jatkoa syksyllä käynnistetylle 

lukuvuodelle ja syksyn toimet puolestaan aloittivat uuden 

lukuvuoden. Lasten Parlamentilla on 18 henkinen hallitus, joka 

koostuu kahdessta edustajasta/ pikku-parlamentti. Kevään 

aikana LastenParlamentin hallitus jakoi 2500 euroa 

hankerahaa lapsia kouluilla osallis-taville hankkeille. Yhdessä 

Kylän Kattauksen kanssa järjestettiin kevättalvella ruokaraati, 

jossa lapset pääsivät vaikuttamaan kouluruokailun ruokalistaan 

ja muun muassa maistelemaan vaihtoehtoisia proteiinin 

lähteitä.  Syksyn aikana LastenParlamentille valittiin uusi halli-

tus. Hallituksen edustajat osallistuivat lasten oikeuksien viikon 

juhlaan sekä uuden vuoden vastaanottoon.
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VAIKUTA!-KAMPANJA

SYKSYLLÄ 2017 ALOITETTU VAIKUTA! -KAMPAN-
JAN IDEA SAI ALKUNSA NUORTEN NOSTAMISTA 
AJATUKSISTA, ETTÄ NUORET EIVÄT SAA TIETÄÄ 
VAIKUTTAMISEN KANAVISTA JA NUORET 
HALUAISIVAT KOHDATA PÄÄTTÄJIÄ JA OLLA 
VAIKUTTAMASSA TÄTÄ MYÖTEN PAIKKAKUNTANSA 
SEKÄ MAAKUNNAN PÄÄTÖKSIEN VALMISTELUUN JO 
SUUNNITTELUVAIHEESSA.

Tavoitteena oli, että Vaikuta! -kampanjan myötä nuoret saa-

vat tietoa oman lähiympäristönsä vaikuttamis-mahdollisuuk-

sista sekä pääsevät keskustelemaan päättäjien kanssa 

ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena oli saada nuorille kokemus, 

että heillä on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

OPH:n Nuorisotoimialan Erasmus+-rahoituksella toteutettu 

Vaikuta! -kampanjaa toteutettiin yhteistyössä useamman 

osallistujaryhmän kanssa. Pääosassa oli keskisuomalai-

sista nuorista koostuva vaikuttajaryhmä, Keski-Suomen 

Nuorisovaltuusto, jotka olivat koko hankkeen toteutuksen 

ajan tiiviisti mukana suunnittelussa, toteutuksessa ja arvi-

oinnissa. Hankkeen toimintojen ideoinnissa ja toteutuksessa 

oli mukana myös nuorista koostuva tapahtumatuottajaryhmä 

Toukotiimi, sekä kuntakohtaisesti kunnan nuorisovaltuusto ja 

oppilaskunnan hallitus. 

Vaikuta! -teemapäiviä toteutettiin kampanjan aikana 10 

paikkakunnalla ympäri Keski-Suomea ja niihin osallistui yli 

900 nuorta. Vaikuta! -teemapäiville luotiin kuntakohtainen 

mobiilisesti pelattava ryhmäpeli seppo.io -oppimisalustalle. 

Peli koostui vaikuttamiseen liittyvistä yleistehtävistä sekä 

workshopeista, joita järjestivät Keski-Suomen Nuorisovaltuuston 

ja Toukotiimin lisäksi kuntien nuorisovaltuustot ja Japa ry. 

Kuntakohtaisesti järjestelyissä olivat mukana myös POKE, 

koulun oppilaskunta ja kunnan nuorisotyön toimijat. Jokaises-

sa kunnassa oli myös päättäjien piste, jossa nuoret pääsivät 

keskustelemaan ja kertomaan ajatuksiaan kunnan

 ajankohtaisiin aiheisiin.

Yksi tuloksista oli nuorten eniten äänestämät Agenda2030-

tavoitteet, joiden nuoret haluaisivat näkyvän 

maakunnallisessa päätöksenteossa. Merkittävä tulos oli 

myös Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kannanotto julkisen 

liikenteen toimivuudesta, joka luovutettiin Keski-Suomen 

maakuntavaltuustolle. Kannanoton pohjalle nuorisovaltuusto 

haastatteli ja keräsi aineistoa teemapäiviin osallistuvilta nuorilta.

Vaikuta! -teemapäivissä kerättyjen nuorten ajatusten lisäk-

si, hankkeen tuloksena syntyi toimintamalli, jota voidaan 

hyödyntää tulevaisuudessa nuoria osallistavana ja 

vaikuttamiseen innostavana menetelmänä. Päättävässä 

asemassa olevilta aikuisilta on saatu positiivista palautet-

ta ja kannustusta jatkaa osallistavien vaikuttamispäivien 

toteuttamista. Kaikki ovat pitäneet myös hyvin merkittävänä 

sitä, että Vaikuta! -kampanjan myötä on saatu tosiasialli-

sesti osallistettua niin useita nuoria maantieteellisesti laajalta 

alueelta.
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Kampanja huipentui Toukofest 2018 -tapahtuman yhteydessä 

järjestettyyn Vaikuta! -huippukokoukseen, jossa käsiteltiin 

teemapäivistä nousseita aiheita kuten Keski-Suomen jouk-

koliikennettä, nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita sekä 

nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Vaikuta! -teemapäivissä 

kerättyjä nuorten mielipiteitä, ideoita ja äänestystuloksia 

luovutettiin päättäjille niin Vaikuta! -huippukokouksessa kuin 

erilaisissa tilaisuuksissa kampanjan jälkeen. 

Vaikuta! -kampanjan toteuttamiseen osallistuneiden nuorten 

omien sanojen mukaisesti, hankkeen myötä nuorten oma 

motivaatio nuorten vaikuttamisen edistämiseen kohosi, kun 

nuoret pääsivät näkemään, miten teemapäiviin osallistuneet 

nuoret innostuivat ajankohtaisista aiheista ja toisaalta päättäjät 

olivat kiinnostuneita nuorten ajatuksista. Nuorten palautteis-

sa nousee, että Vaikuta! -kampanjan mukaista maantieteel-

lisesti laajaa, monia nuoria osallistavaa toimintatapaa tulisi 

ehdottomasti jatkaa. Toiminnasta on myös kerrottu jo 

laajasti erilaisissa verkostoissa muun muassa kampanjasta 

tuotetun videon avulla, joka löytyy osoitteesta 

https://www.youtube.com/watch?v=rEkHu7tq5Ww

Teemapäivän toimintamallia on kokeiltu myös muissa 

maakunnissa ja se on saanut positiivisen ja kiinnostuneen 

vastaanoton. Teemapäivistä muodostettua toimintamallia 

ollaan jalkauttamassa uusiin maakuntiin vuonna 2019.

Hankkeesta vastasi Carita Hännivirta.

MUUTA

NUORTEN KYVYT JA ÄÄNI ESIIN 
-SEMINAARI

Kaikkien hankkeiden yhteistyönä ja Aluehallintoviraston tuella 

järjestettiin 2.11. Nuorten kyvyt ja ääni esiin –seminaari. Laaja 

yhteistyöverkosto mahdollisti päivän monipuolisen ja tasok-

kaan ohjelman: tarjolla oli yhteisen ohjelman lisäksi 10 työpajaa 

huippuasiantuntijoiden vetämänä. Seminaarin yhteydessä 

järjestettiin myös valtakunnallinen Lasten parlamentti 

–toimijoiden tapaaminen (12 osanottajaa) ja Nuorten ääni 

maakunnissa –verkoston tapaaminen (15 osanottajaa). 

Seminaariin osallistui 110 henkilöä eri puolilta 

Suomea laajasti eri tahoilta.
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TUKITOIMINNOT

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI ON NUORTEN 
SUOMEN PÄÄTOIMINTOJEN TUKITOIMINTO, JONKA 
PÄÄASIALLINEN TARKOITUS ON HUOLEHTIA 
YHDISTYKSEN YLEISESTÄ VIESTINNÄSTÄ SEKÄ 
TUKEA TOIMINTOJEN VIESTINTÄÄ.

Yhteisinä viestintäkanavina on verkkosivut, somekanavista 

Facebook, Instagram ja Youtube sekä viisi kertaa lähetet-

ty uutiskirje. Työntekijät vastasivat kukin vastuullaan olevan 

toiminnon viestinnän toteutumisesta. Nuorten maakun-

ta -hankkeen viestintää toteutettiin aktiivisesti Twitterissä, 

Facebookissa sekä oman uutiskirjeen myötä. Toukofest-

tapahtumalla on oma verkkosivu sekä uutiskirje, joka lähe-

tettiin kouluille ja tapahtuman verkostolle. Myös nuoret olivat 

mukana viestinnässä oman toiminnan kautta. Toukotiimin 

nuoret päivittivät Toukofestin somekanavia ja Keski-Suomen 

Nuorisovaltuusto omia kanaviaan. Näiden lisäksi nuoret 

kirjoittavat blogi- ja mielipidekirjoituksia sekä 

juttuja median käyttöön. 

Viestinnällisesti vuosi 2018 oli hyvin aktiivinen. Keväällä 

yhdistyksellä oli viestintäosaamista videotuotantoon, joten 

toiminnasta viestimistä ja toimintamallien esittelyä 

pystyttiin tekemään audiovisuaalisuutta hyödyntäen. Kesällä 

oltiin mukana valtakunnallisesti näkyvässä SuomiAreenas-

sa, jossa järjestettiin nuorten vaikuttamiseen painottunut 

paneelikeskustelu. Syksyllä 15 vuotissynttäreiden yhteydessä 

järjestetty nuorten osallisuuteen keskittynyt seminaari sai paljon 

positiivista näkyvyyttä osallistujien sosiaalisen median kautta. 

Vaikuta-kampanjan kouluihin jalkautuneet Vaikuta-teemapäivät 

saivat medianäkyvyyttä paikallislehdissä. Perinteisemmät 

tilaisuudet kuten Palkitsemisjuhla ja Toukofest 

olivat esillä maakunnallisessa lehdessä.



17

TEKIJÄT, HALLINTO JA 
TALOUS

STRATEGIATYÖ

Nuorten Keski-Suomen täyttäessä 15 vuotta yhdistyksen 

strategiakausi oli päättymässä. Uutta strategiaa työstettiin 

ahkerasti yli puolen vuoden ajan useilla eri kokoonpanoilla 

erityisesti työvaliokunnan, hallituksen ja työntekijöiden 

voimin. Yhteinen työskentelypäivä järjestettiin myös nuorille, 

yhteistyöverkostolle ja helikopteriryhmälle, joka osallistui myös 

omassa työskentelyssään strategiatyöhön. Uusi strategia 

edellytti myös yhdistyksen sääntöjen muuttamista. Yhdistyksen 

perusidea säilyy ennallaan, mutta toiminta-alue laajenee myös 

virallisesti. Sen myötä päätettiin muuttaa myös yhdistyksen nimi 

pitkän pohdinnan jälkeen Nuorten Suomeksi, joka parhaiten 

kuvaa visiota ja toiminta-aluetta.

HENKILÖSTÖRESURSSIT JA 
YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen jäsenmäärä lisääntyi. Jäseninä olivat tutut 

Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen nuoriso-seurain 

liitto ja Nuorisokeskus Piispala. Uusina jäseninä mukaan 

tulivat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry sekä loppuvuodesta 

Keski-Suomen Kylät ry ja Pohjoisen Keski-Suomen ammatti-

opisto, joka oppilaitosjärjestelyjen myötä tuli toimintansa 

lopettaneen Keski-Suomen Opiston kannatusyhdistyksen tilalle.

Yhdistyksen kokouksia pidettiin poikkeuksellises-

ti kolme 19.3., 23.10. ja 20.11. Syksyn kokouksissa hyväk-

syttiin uusi strategia ja muutettiin yhdistyksen sääntö-

jä vastaamaan uutta strategiaa. Hallituksen kokouksia 

pidettiin yhteensä 8 kertaa. Työvaliokunta kokoontui 3 kertaa.

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Maria Kaisa Aula  puheenjohtaja 19.3. asti  

Tarja Tuomainen  puheenjohtaja 19.3.alkaen

Riina Kylmälahti  varapj. 19.3. asti, jäsen 19.3. alkaen

Tanja Kuitunen  varapj. 19.3. alkaen, jäsen 19.3. asti

Katariina Luoto  jäsen

Tero Lämsä  jäsen

Siiri Muhonen  jäsen 

Petri Oinonen  jäsen 

Milla Ukkonen  jäsen 19.3. asti

Petri Lehtoranta  jäsen 19.3. alkaen

Tiinu Wuolio  jäsen 19.3. alkaen

Jenny Saksola  varajäsen

Ritva Vallinkoski  varajäsen 

Meri Lumela  varajäsen 19.3. asti

Satu Paasonen  varajäsen 19.3-23.10.

Milla Lewandowski varajäsen 23.10. alkaen

YHDISTYKSEN TYÖNTEKIJÖINÄ TOIMIVAT 
(TYÖAIKA V. 2018)

Eeva-Liisa Tilkanen

toiminnanjohtaja (100 %)

Turo Teittinen  

kehittämispäällikkö (80 %)

Carita Hännivirta  

markkinointi- ja kehittämispäällikkö (100 %)

Milla Lähtevänoja 

projektityöntekijä, 30.6. asti (77 %)

Laura Saartoala  

projektityöntekijä, 30.6. asti (100 %)

Eeva Mäntylä  

projektikehittäjä, 18.9.2017 alkaen (100 %) 

Joonas Lampela          

siviilipalvelusmies (100 %), projektityöntekijänä 28.8. alkaen 

(työaika n. 25 %)

Jesse Saastamoinen 

graafikko 8.1.18 alkaen (77 %)

Jenna Luukkonen 

toimistosihteeri 14.5.18 alkaen (77 %)

Reetta Ala-Mutka 

projektityöntekijä ajalla 18.-29.6. (80 %, Osuuspankin 

kesätyötuki)

Jere Huotari

projektityöntekijä 3.9. alkaen (n. 15 %)

Pilvi Hokkanen

projektityötekijä 3.9. alkaen (67 %)

Tarja Kovanen

projektikehittäjä 13.9. alkaen (80 %)
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HARJOITTELIJAT / TYÖSSÄOPPIJAT 
OPPILAITOSTEN KAUTTA

Anni Koskinen, Gradia (merkonomi)

6 vk välillä 15.11.17-1.6.

Tiia Matilainen, JAMK (sosionomi, asiakastyö)     

12.3.-6.4.

Marianne Kouvo, Gradia (valokuvaus)   

5.3.-27.4.

Miisa Kaipainen, Gradia (valokuvaus)   

5.3.-27.4.

Ekaterina Iurchik, JAMK (sosionomi, johtaminen)   

10.8.-31.10.

Humakin ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiske-

lijat tekivät ryhmissä ohjaajuuden opintoja. Mukana 

LastenParlamentissa oli neljän hengen tiimi (Janna Sahlman, 

Anni Niemelä, Ida Tiittanen, Miro Ruismäki) ja ToukoFestis-

sä kolmen hengen tiimi (Emmi Minkkinen, Roosa Männik-

kö, Venla Tuukkanen) Lisäksi jotkut opiskelijat ovat saaneet 

opintopisteitä, vaikkei varsinaista sopimusta aiheesta ole 

tehtykään, mm. osa ToukoFest-tiimiläisistä lukio-opintoja ja 

ToukoFest-vapareina oli 7 lähihoitajaopiskelijaa. Kaikkiaan 

opintoja eri toimintojen myötä teki reilu 20 opiskelijaa.

HELIKOPTERIRYHMÄ

Nuorten Keski-Suomen taustatukiryhmään 

”helikopteriryhmään” on kutsuttu henkilöitä, jotka katsele-

vat eri näkökulmilta maailmaa laajemmasta viitekehyksestä, 

helikopteriperspektiivistä, ja jotka ovat jollain lailla osoit-

taneet kiinnostusta Nuksun edistämiä teemoja kohtaan. 

”Helikopteriryhmä” kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa 

omana ryhmänään ja osallistui muutenkin strategiatyöhön. 

Vuoden 2018 aikana mukana olivat Lea Goyal, Erk-

ki Järvelä, Pirkko Melville, Jorma Nokkala ja Jouni Välijärvi.

Toimitilat (67 m2) olivat ennallaan Mataranka-

tu 4:ssä, osana Kansalaistoiminnankeskus Mataraa. 

Työterveyspalvelut ostettiin aiempien vuosien tapaan 

Työterveys Aallolta.

MUU VERKOSTOTYÖ / 
YHTEISTYÖTÄ, OPPIA JA 
VERKOSTOITUMISTA

Nuksu ry oli mukana mm. valtakunnallisissa Osallisuuden 

vahvistajat -verkostossa, Oikeusministeriön Dino-

koordinaatioryhmässä, Nuorten Akatemian Haave-verkostos-

sa ja Mahis-verkostossa, maakunnallisessa Järjestöareena-

verkostossa ja järjestöforumissa, Keski-Suomen Kestävän 

elämäntavan yhteistyöryhmä KYKYssä ja Keski-Suomen 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin yhteistyöryhmässä, 

Keski-Suomen identiteettityöryhmässä ja Keski-Suomen 

osallisuusfoorumissa, sekä Matarakadun toiminnan merkeis-

sä toimineessa oppilaitokset ja järjestöt -yhteistyöryhmässä. 

Lisäksi osallistuttiin Jyvässeudun 4H:n ja Muuramen 

Innolan hallitusten työskentelyyn.

Erilaisiin koulutuspäiviin, keskustelutilaisuuksiin ja tapaamisiin 

osallistuttiin aktiivisesti.

Nuksu oli resurssien mukaan mukana myös 

Kansalaistoiminnan keskus Mataran ja Matarankatu 4:n 

kokouksissa ja tapahtumissa, mm. Matka halki Mata-

ran –opiskelijapäivässä.  Joitakin toimintaamme tutustuvia 

vierailijoita otettiin myös vastaan.

MUUT RESURSSIT
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TALOUSASIAT

Taloudellisesti vuosi toteutui kohtuullisesti. Likviditeetti säi-

lyi hyvänä koko vuoden, kun avustukset saatiin etupainottei-

sesti. Jyväskylän kaupungin nuorisotyön avustus kattoi 3 % 

menoista. Vaikka prosenteissa summa ei ole hirveän suuri, se 

on tärkeä osa kokonaisuutta, kun sitä rahoitusta voidaan käyt-

tää peruskulujen kattamiseen tai hankkeiden omavastuuosuuk-

siin. Suurin haaste onkin löytää rahoitusta juuri näihin osioihin.

Tärkeimpänä ”kovan rahan” lähteenä on ToukoFest. Sen 

osanottomaksutulot ovat pienentyneet, jonka myötä ei 

maksullista ohjelmaa voitu hankkia toivotulla tavalla. Vuosia 

jatkuneet yhteistoimintasopimukset Jyväskylän kaupungin 

sivistyspalveluiden ja Keski-Suomen liiton kanssa ovat erit-

täin tärkeitä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Kaupungin 

sopimuksen myötä voitiin jatkaa Jyväskylän Lasten Parla-

mentti -toimintaa ja Keski-Suomen liiton sopimukset olivat 

mahdollistamassa maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän 

toimintaa ja se kattoi myös osallistumista palkitsemisjuhlan 

toteuttamiseen ja liiton näkymisen ToukoFest-tapahtumassa. 

Nuksun isoimpana yritysyhteistyökumppanina ToukoFes-

tissä oli jälleen Keskimaa. Jyväskylän kaupungilta saatiin 

markkinointiyhteistyörahaa ToukoFestiin. Pienempiä 

yhteistyökumppaneita oli useita tapahtumiin liittyen. 

Näkyvyyttä vastaan saatiin edullisemmin majoitus-, ruo-

ka- ja ohjelmapalveluita Nuorisokeskus Piispalasta.

Kirjanpitopalvelut ostettiin LM-Taloushallinnon palvelut/Lahja 

Mehdolta ja palkanlaskenta Keski-Suomen Yhteisöjen Tuelta. 

Nuksun menot ja tulot vuonna 2018 olivat 333 000 

euroa eli kokonaisuutena talous oli tasapainossa.

Joulumarkkinat säilytti suosionsa. Tänä vuonna saatiin 

Osuuspankin järjestöille suuntaamaa tukea nuoren 

palkkaamiseksi kahdeksi viikoksi kesätöihin.

TULOT TULOLAJEITTAIN

KULUT 
KUSTANNUSLAJEITTAIN

/ Erasmus+



NUORTEN 
KESKI-SUOMESTA

RAKENNETAAN YHDESSÄ

Suomi, jossa jokainen nuori 
saa, osaa ja haluaa toimia ja 

vaikuttaa valitsemallaan 
tavalla.

NUORTEN 
SUOMEEN

KOHTI UUTTA
Toiminnallisesti vuosi oli jälleen vilkas ja monipuolinen, mikä luo tukevan 
pohjan myös tulevaan vuoteen. Vuonna 2019 mukana on paljon tuttua, 

mutta näkökulma laajenee tästä kuitenkin selvästi uuden strategian myötä 
nuorten vaikuttamisen ja toimijuuden edistämisen ollessa koko ajan 

keskiössä. Nuorten Keski-Suomen aikana kertyneitä oppeja ja koppeja 
voidaan jatkossa levittää minne päin maata tahansa ja samalla kehitetään 

toimintoja aina eteenpäin yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
Yhteistyöllä uutta kohti.


