MAAKUNNALLISTA NUORISOVALTUUSTOA VALMISTELEVA RYHMÄ
PÖYTÄKIRJA

AIKA: Lauantai 6.4. klo 15.00
PAIKKA: Nuorten Suomen toimisto, Matarankatu 4, Jyväskylä
PAIKALLA:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Max Koitela, Kannonkoski, puheenjohtaja
Miisa Tikkanen, Kannonkoski
Tino Setälä, Äänekoski
Vilma Teiskonen, Laukaa
Nea Auer, Jyväskylä
Nella Lintunen, Joutsa
Milla Konttinen
Jari Puranen
Carita Hännivirta, Tarja Kovanen Nuorten Suomen työntekijät, Ida Tiittanen harjoittelija

ASIAT:
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 15.13. Sihteerin poissaollessa valittiin kokouksen sihteeriksi Tino Setälä.
2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
https://drive.google.com/open?id=1MeckS9To__8e2YnfgoCxebqu3MRgY3A6
Pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Työryhmätyöskentelyn tuotokset
Ennen kokousta oli työryhmätyöskentelyä, jonka näkökulmana Viestintä päättäjille ja Viestintä
nuorille. Tapaamiseen osallistumista tarjottiin kaikille keskisuomalaisille nuorisovaltuutetuille.
●

Keskusteltiin alkuiltapäivän tuotoksista ja lopputulemista. Aiheeksi muotoutui Julkinen
liikenne sekä Nuorten Mielenterveys. Ensimmäisen ryhmätyöskentelyn tuloksena
muotoiltiin kolme tavoitetta julkisen liikenteen parantamiseksi. Ryhmätyöskentelyssä
tuotettiin myös meemejä, joita julkaistiin somekanavien kautta tagaamalla aiheeseen
liittyvät tahot ja henkilöt. Todettiin, että Manu-ryhmän edustajat osallistuvat Lissu
(liikennejärjestämissuunnitelma) kokoukseen. Osallistuu: Tino Setälä, Vilma Teiskonen ja
Nea Auer
Tavoitteet julkisen liikenteen parantamiseen:
● Kaikista kunnista tulee päästä kulkemaan julkisella liikenteellä,
● Kaluston tulee olla nykyaikaista ja turvallista (inhimilliset olot busseihin,
korttimaksumahdollisuus),
● Ilmastonäkökulman huomioiminen kaikessa suunnittelussa
Sovittiin, että yritetään saada haastattelu Keskisuomalaiseen (Tino ja Max) ja kirjoitetaan
mielipidekirjoitus aiheesta (Tino).
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Nea poistui klo: 15.24
●

Toisena aiheena käsiteltiin Manun kärkiaihetta eli Nuorten mielenterveyttä. Ryhmittäin
pohdittiin miten Manun tulisi teemaan tarttua, mitä nuorten mielenterveys tarkoittaa ja
mihin asiaan haluttaisiin muutos.
Ryhmätyöskentelyn tuloksena todettiin mm;
- Tärkeää on saada matalan kynnyksen apua nuorille
- Palvelut, kuten psykologin vastaanotto tulisi olla tasapuolisesti saatavilla kaikille
nuorille kunnasta riippumatta
- Manu-ryhmä voisi tehdä ratkaisukeskeisen kyselyn nuorille, siitä miten palveluita
pystyttäisiin parantamaan
- Manu-ryhmä voisi toteuttaa nuorten mielenterveyttä tukevan kampanjan
Päätettiin, että Manujen leirillä kysellään mielenterveysaiheesta muilta nuorilta ja
työstetään sen pohjalta kysely, joka yritetään saada jakoon tämän vuoden aikana.
Kysely suuntautuu Yläkoululle ja toisen asteen opiskelijoille. Kyselyn pääpointtina on;
mitä palveluita tulisi olla ja miten pitäisi kehittää, että nuorten hyvinvointi toteutuu?

4. Keski-Suomen nuorisovaltuustolle virallinen asema Keski-Suomen liittoon
Maakuntauudistuksen kaaduttua halutaan selvittää, miten Manulle saataisiin ns. virallinen asema
Keski-Suomen liittoon ja tätä myöten ryhmä tunnistettaisiin paremmin nuorten asioita ajavana
vaikuttajaryhmänä sekä ryhmänä, jota useampi taho voi hyödyntää erityisesti ylikunnallisten
asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
●

Tarja Kovanen esitteli miten Nuorten maakunta-hanke voi tukea asiaa ja miten muissa
maakunnissa edetään. Keskustelussa todettiin, että aihetta käsitellään myös
maakunnallisten nuorisovaltuustojen leirillä, josta voidaan saada malleja ja ajatuksia miten
asiassa edetään.
Päätettiin että Carita Hännivirta on yhteydessä Keski-Suomen liittoon ennen seuraavaa
kokousta ja selvitetään onko jotain huomioonotettavia asioita.
Keskustelussa nostettiin esille, että toiveena on ns. Manulle vakinainen paikka
maakunnassa, mahdollisesti oma budjetti, taho jonka tukemana voidaan työskennellä sekä
maakunnan nuorisovaltuutetuille linja-auto kortti 1.12.2018 kokouksen päätöksen
mukaisesti. Jatketaan asiasta keskustelua seuraavassa kokouksessa.
Milla poistui kello 15.46
Jari poistui 16.01
Vilma poistui kello 16.06
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5. Tulevat päivämäärät
➢ Toukokuun kokous la 18.5.2019 -> päätettiin siirtää keskiviikolle 15.5.2019
➢ Keski-Suomen Maakuntavaltuusto pe 7.6.2019 klo 8-16 (Manulla aihe-esittely)
Muut päivät:
➢ Liikennejärjestämissuunnitelman työpaja 9.4.2019 “Lissu kokous”
https://www.keskisuomi.fi/ljs_2
➢ Vaikuta-teemapäivä Keuruulla 11.4.
➢ Maakunnallisten nuorisovaltuustojen/vaikuttajaryhmien yhteisleiri la-su 4.-5.5.2019
➢ Vaikuta-teemapäivä Jämsässä 20.5.
➢ Toukofest ma-ke 27.-29.5.2019 (Manulla oma piste)

●

Keskusteltiin tulevista päivämääristä ja niihin osallistumisesta.

Keski-Suomen Nuorisovaltuustosta on ilmoittanut kiinnostuksensa ns. 6 varmaa osallistujaa. Tämän
lisäksi 6 epävarmaa. Manun ydinryhmä ehdottaa,

●

Keskusteltiin maakunnallisen nuorisovaltuustojen leirille osallistumisesta. Päätettiin että
Carita lähettää leirikirjeen ja ilmoittautumislomakkeen linkin kaikille Manulaisille. Päätettiin
ydinryhmän ehdotuksesta, että 6 varmaa pääsee automaattisesti leirille. Todettiin, että
leirillä on todennäköisesti kaikille halukkaille tilaa eikä erillispäätöstä varasijalla olevien
osallistumisesta tarvitse tehdä.
Leirikirje: https://drive.google.com/open?id=10ZU7sfwWfWoVHgaEZygj4MLcY5m344Vu
Ilmoittautumislinkki:
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=876132255&_k=V9nOk4VQ-oz54ne65H91
sR_-YUiBgc8xqXz2BhM-xYo-T6Krzz__4Zhz701-uXLH
Halukkuutensa osallistua leirille ovat ilmoittaneet; Tino Setälä, Wiivi-Maria Kasanen, Oona
Haapanen, Milla Konttinen, Nea Auer, Nea Janina Linja-aho. -> Nämä henkilöt voivat
automaattisesti ilmoittautua leirille.
Kiinnostuksensa leiriin ovat osoittaneet myös; Vilma Teiskonen, Eetu Pura, Julia
Lähteenmäki, Milja Kemppainen, Anne Kunnari.

5. Kuntien kuulumiset
Käytiin läpi kuntakuulumiset.
https://drive.google.com/open?id=1kZ_dxcORYXLAE1ydpwd6EJqQaOx1hl_h5mkU4P6M5qo
Äänekoski: Lautakuntapaikkojen edustajista päätettiin viime kokouksessa. Äänekosken Lukion
vaalipaneelin työryhmä perui tapahtuman. Eli sitä ei järjestetty.
Kannonkoski: Kommentoitiin pohjoisen Keski-Suomen järjestämissuunnitelmaa (saattoi olla, että
tehtiin jo ennen viime kokousta)
Laukaa: Koulukiertue jatkuu ja yrittäjien haastaminen jatkuu/edistyy.
Joutsa:
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6. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
7. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 16.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Max Koitela

Tino Setälä

puheenjohtaja

sihteeri

