
MAAKUNNALLISTA NUORISOVALTUUSTOA VALMISTELEVA RYHMÄ 
PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA:  Keskiviikko 15.5.2019 

PAIKKA: Jyväskylä, kokouspaikka Cygnaeuksenkatu 1, Helmi-kokoustila 

PAIKALLA: 

● Max Koitela 
● Eetu Pura (poistui 16.45) 
● Vilma Teiskonen 
● Maria Pannula 
● Atte Kunnari (saapui ajassa 16.31) 
● Samuel DeMarco (etänä) 

 

● Carita Hännivirta, Nuorten Suomen työntekijä 
● Eeva Mäntylä, Nuorten Suomen työntekijä 
● Ida Tiittanen, kokouksen sihteeri, Nuorten Suomen harjoittelija  

Ennen virallista kokouksen alkua paikalla 

● Emmi Hyvönen, Keski-Suomi 2021, viestintä- ja osallisuus 
● Tapani Mattila, Maakuntajohtaja, Keski-Suomi 2021, muutosjohtaja 
● Pirjo Peräaho, Keski-Suomi 2021, kehittämispäällikkö 

 

ASIAT: 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 15.47 

 
2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin edellinen pöytäkirja sellaisenaan. 
 

3. Kuulumiskierros 

● Kuullaan eri tilaisuuksiin osallistuneiden nostot ja keskustellaan tarvittavista 
toimenpiteistä.  

 
a. Terveyskeskuspalveluiden kehittämisseminaari 21.3.2019 

● Oona Haapanen oli panelistina, tilaisuuteen osallistui myös Vilma Teiskonen ja  

 

b. Liikennejärjestämissuunnitelman työpaja 9.4.2019 “Lissu kokous”  

https://www.keskisuomi.fi/ljs_2 

● Kokoukseen osallistui Vilma Teiskonen, Nea Auer, Ida Tiittanen (harjoittelija), Carita 

Hännivirta (Nuorten Suomi) 

● Tilaisuudessa keskusteltiin tulevasta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja luotiin 

tavoitteita pienryhmäkeskusteluissa. 

https://www.keskisuomi.fi/ljs_2
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c. Vaikuta-teemapäivä Keuruulla 11.4.2019 
● Ida kertoi että teemapäivä oli onnistunut. Nuorten osallistaminen ja muutenkin 

osallisuus oli otettu hienosti siellä huomioon.  
 

d. Maakunnallisten nuorisovaltuustojen/vaikuttajaryhmien yhteisleiri la-su 4.-5.5.2019 
● Keski-Suomesta oli 7 edustajaa paikalla. Yhteensä 8 maakunnasta osallistui omat 

Manu-ryhmät, jotka kertoivat toiminnoistaan ja jakoivat hyviä käytäntöjään. Oli 
ollut paljon kummivaltuutettu- keskustelua. Puhuttiin myös paljon siitä miten eri 
manut voisivat virallistaa toimintaansa.  

 
4. Keski-Suomen nuorisovaltuustolle virallinen asema Keski-Suomen liittoon 

Manu-ryhmän edellisessä kokouksessa 6.4. todettiin, että maakuntauudistuksen kaaduttua 
halutaan selvittää, miten Manulle saataisiin ns. virallinen asema Keski-Suomen liittoon. Tavoitteena 
on, että tätä myöten ryhmä tunnistettaisiin paremmin nuorten asioita ajavana vaikuttajaryhmänä 
sekä ryhmänä, jota useampi taho voi hyödyntää erityisesti ylikunnallisten asioiden valmistelussa ja 
päätöksenteossa.  
 
Kokouksessa kuultiin mitä tukea Nuorten maakunta -hanke voi asialle antaa ja mikä tilanne on 
muissa maakunnissa. Todettiin myös, että aihe on todennäköisesti esillä maakunnallisten 
nuorisovaltuustojen leirillä.  
 
Kokouksessa nousi esille, että toiveena on ns. Keski-Suomen nuorisovaltuustolle vakinainen paikka 
maakunnassa, mahdollisesti oma budjetti, taho jonka tukemana voidaan työskennellä sekä 
maakunnan nuorisovaltuutetuille linja-autokortti. Päätettiin jatkaa keskustelua seuraavassa 
kokouksessa, kun on kuultu muiden maakuntien kokemuksia leirillä sekä keskusteltu ensin 
Keski-Suomen liiton edustajan kanssa.  
 
 

● Kuullaan Manujen leirille osallistuneilta, mitä näkökulmia tai malleja leiriltä nousi 
(yhtenä esimerkkinä mm. Pohjois-Karjalan Nuorisovaltuuston Osallistava budjetointi: 
https://www.pohjois-karjala.fi/web/maakuntauudistus/osallistava-budjetointi ) 
toisena esimerkkinä Etelä-Savon esitys maakuntahallitukselle 
http://etelasavo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019491-18 

● Kuullaan tilannekatsaus tämänhetkisestä sopimuksesta Keski-Suomen liiton kanssa sekä 
terveiset Keski-Suomen liiton kanssa käydystä keskustelusta  

○ Keski-Suomen liitolla ja Nuorten Suomella on ollut jo pitkään sopimus ja Carita 
kertasi vähän taustatietoa edellisistä sopimuksista 

○ Carita on ollut Sari Karhuun yhteydessä, ja hän oli kertonut että Manulla ei ole 
suoraa esitys-oikeutta, mutta koska kaikilla asukkailla on aloite-oikeus niin Manun 
kannattaa tehdä kirjallisia aloitteita. 

○ Nuorisovaltuuston esittely (n. 30 min) on näillä näkymin heti kokouksen 
alkupuolella muodollisten järjestäytymispykälien jälkeen. Esittely pitää sisällään 
myös aikaa kysymyksille. Kokous järjestetään Hankasalmella 7.6., jonne kuljetus 
järjestetty ympäri Keski-Suomea. 

○ Annettiin kaikille tiedoksi, että ennen kokouksen alkua käytiin keskustelua 
maakuntajohtajan ja muiden läsnäolijoiden kanssa tulevaisuuden näkymistä. 
Samalla maakuntajohtaja kutsui nuoret mukaan Tulevaisuus-foorumiin 19.11.2019. 

 
 

https://www.pohjois-karjala.fi/web/maakuntauudistus/osallistava-budjetointi
http://etelasavo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019491-18
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● Keskustellaan ja päätetään mitkä asiat oman aseman vahvistamiseksi ovat 
Manu-ryhmälle kaikista tärkeimmät ja miten nämä esitellään maakuntahallinnolle 

● Carita esitteli Idan tekemän koonnin Mitä Merkitystä?- kyselystä joka oli 
whatsapp-ryhmässä. Kyselyyn vastasi kuitenkin vain 12 henkilöä, joten otanta on aika pieni. 
Koontia lukiessa pitää huomioida että ensimmäisen dian vastauksia ei kannata verrata 
keskenään, vaan prosentit jotka näkyvät, ovat prosentti sitä, että kuinka moni on vastannut 
kyseisen vaihtoehdon. 
https://docs.google.com/presentation/d/1hNpb0frX2acscQ8ponGyERUNj-ryzgSB1ceLcMds
qy0/edit?usp=drivesdk 
 

● Päätettiin tehdä aloite Manun-virallistamisesta maakuntavaltuustolle.  
Tehtiin lista tärkeistä asioista jotka tulee ottaa huomioon aloitetta tehdessä.  
 

5. Tulevat päivämäärät 

● Käytiin keskustelua tulevista tapaamisista ja niiden sisällöistä. Todettiin osallistumiset eri 
tilaisuuksiin ja päätettiin syksyn ensimmäisten kokousten päivämäärät.  

● Vaikuta-teemapäivä Jämsässä 20.5. klo 12-14 
(Manulla oma piste Jämsän edustajien toimesta) 

● Maakunta- ja soteuudistuksen päätösseminaari 29.5. klo 9-14 
(Tilaisuuteen osallistuvilla mahdollisesti ns paneelikeskustelusparraus) 

● Toukofest ke 29.5.2019, rakentamispäivä ti 28.5. 
(Osallistuville oma wa-ryhmä; maakuntakartta-tehtävä + nuorten mielenterveys -kysely) 

● Manu-ryhmän kevätpiknik to 30.5. klo 12-16 
(Rento ja vapaamuotoinen tapaaminen, jonka yhteydessä tarvittaessa valmistellaan 
maakuntavaltuuston kokouksen esitystä) 

● Keski-Suomen Maakuntavaltuusto pe 7.6.2019 klo 8-16 Hankasalmella 
(Esittelyä työstetään kokouksessa sekä tarvittaessa 30.5. ja wa-ryhmässä) 
 

● Manu-ryhmän syksyn startti ja kokous la 24.8. klo 12-16 
● Nuorisovaltuustojen syysstartti pe 20.9. (ja la 21.9.) klo 10-16 
● Manu-ryhmän kokous syyskuussa la 21.9. (Nuva-startin yhteydessä tarvittaessa) 
● Haukkalan säätiön seminaari 27.9. 
● Nuorisofoorumi lokakuussa 
● Keski-Suomen Tulevaisuusfoorumi 19.11.2019 
● Pohjoisen Keski-Suomen seudullinen seminaari 20.11.2019 

 

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  

● Käytiin läpi kuntien kuulumiset 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1hNpb0frX2acscQ8ponGyERUNj-ryzgSB1ceLcMdsqy0/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/presentation/d/1hNpb0frX2acscQ8ponGyERUNj-ryzgSB1ceLcMdsqy0/edit?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=1kZ_dxcORYXLAE1ydpwd6EJqQaOx1hl_h5mkU4P6M5qo
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7. Muut esille tulevat asiat 

● Kyseltiin instagram-tunnuksista, joskus luodaan uudet 

 

8. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 18.00 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

Max Koitela Ida Tiittanen 

puheenjohtaja sihteeri 

 

 


