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Nuorten Suomi ry
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YDINAJATUKSET TOIMINNAN LÄHTÖKOHTANA
Nuorten Suomi ry on palvelujärjestö ja asiantuntijaorganisaatio, joka edistää nuorten toimijuutta ja vaikuttamista. Toiminta-ajatuksen mukaisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa se kehittää ja tukee sellaisia
rakenteita sekä nuoria innostavia toiminnan tapoja ja tilaisuuksia, joissa nuoret voivat oivaltaa uutta,
saada aikaan ja vaikuttaa. Tavoitteina ovat:
1. Lisätä ja vahvistaa nuorten taitoa, tietoa, tahtoa sekä mahdollisuuksia osallistua,
toimia ja vaikuttaa sekä tehdä tulevaisuutta.
2. Kannustaa ja tukea eri yhteisöjä tunnistamaan nuorten potentiaali ja kehittämään
toimintaansa nuorten toimijuutta ja osallisuutta vahvistavaksi.
3. Vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin siten, että ne tukevat ja mahdollistavat nuorten
osallisuuden ja äänen kuulumisen.
Visiona on olla rakentamassa Suomea, jossa jokainen nuori saa, osaa ja haluaa olla mukana, toimia
ja vaikuttaa valitsemallaan tavalla. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:
- Nuori tekee, toimii ja johtaa – aikuiset tukevat.
- Tehdään yhdessä, kunnioitetaan ja arvostetaan toisiamme.
- Innostutaan, innostetaan ja ollaan rohkeita.
- Käydään rakentavaa ja tasavertaista dialogia.
Näiden Nuorten Suomen strategian perusajatusten mukaisesti toimittiin myös vuonna 2020. Nuorten
Suomi ry:n 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.
Taustalla on (sosiaali-)pedagoginen näkemys siitä, että jokaiselle nuorelle tulisi antaa oman kokoisia haasteita, varoen sitä, että aikuinen tekee nuoren puolesta liikaa. Kun nuori huomaa, että häneen luotetaan,
hän rohkaistuu, osaa ja pystyy itse. Näin nuori innostuu ottamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään.
Tavoitteena on, että yritteliäisyydellä ja aktiivisuudella on positiivinen vaikutus nuoren elämään nyt ja
tulevaisuudessa. Vahvistamalla nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja toimijuutta varmistetaan nuorten
hyvinvointia, hyviä tulevaisuuden työntekijöitä ja päättäjiä sekä rakentavaa yhteiskunnallista ilmapiiriä/
yhteiskuntarauhaa.
Ydinajatukset-kaavio liitteessä 2.
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1. YLEISKATSAUS

		

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 17. toimintavuosi, ja samalla toinen vuosi, jolloin toimittiin Nuorten Suominimellä. Toiminnot veivät kaikkia Nuorten Keski-Suomen strategian tavoitteissa ja kohderyhmissä olevaa
kolmea ulottuvuutta - nuoriin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan vaikuttamista - monella tapaa eteenpäin.
Vuoden sisältö muuttui merkittävästi koronan myötä. Kohtaamiset kävivät vähiin, mutta toimintoja jatkettiin ja kehitettiin etämuotoon mahdollisuuksien mukaan. Aiemmilta vuosilta tuttuja Keski-Suomen
nuoriso-valtuuston ohjausta ja Jyväskylän Lasten Parlamentti -toimintaa, Lasten ja nuorten ääni Keski-Suomessa ja Astetta coolimpi ilmasto -hankkeita toteutettiin soveltaen toimintaa etätyöskentelyyn.
Nuorten ääni ammattikouluissa jouduttiin keskeyttämään ja Nuorten kyvyt ja ääni -esiin palkitsemisjuhla
perumaan aivan viime tipassa.
Nuorten Suomen järjestämiin toimintoihin vuoden 2020 aikana osallistui aktiivisessa roolissa n. 2700
nuorta ja n. 300 aikuista eli yhteensä 3000 henkilöä. Osa toiminnoista on toteutettu kasvokkain kohtaamisina ja osa etänä.
- Koulutuksia & valmentavia kohtaamisia: 17 tilaisuutta – mukana 191 nuorta ja 194 aikuista
- Ryhmien toiminta: 4 kiinteää ryhmää, joilla yhteensä 56 kokoontumista. Ryhmissä mukana
188 eri nuorta.
- Lisäksi 32 tilaisuutta/peliä, joiden kautta tavoitettiin 2230 nuorta ja 60 aikuista.
- Palkittuja 48 yksilöä/ryhmää
- Nuorten kyvyt esiin -joulukalenterissa luukkuja 16 eri taholta, uudella joulukujalla 24 myyjää
(ja yli 1000 kävijää)
Tarkemmat tiedot koottuna liitteessä 1.
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2. TOIMINTA
2.1 Nuorten ääni esiin
2.1.1 Vaikuta!-teemapäivät

		
Vaikuta!-teemapäivä on pelillisiä menetelmiä hyödyntävä tapahtumakonsepti, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamiseen sekä vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Teemapäivä mahdollistaa nuorten ja päättäjien vuorovaikutuksen sekä nuorten ajatusten ja ideoiden keräämisen eri tahojen kuten kunnan- ja maakunnan päätöksenteon tueksi.
Vaikuta!-teemapäivän toimintamalli kehitettiin yhdessä nuorten kanssa lukuvuonna 2017–2018, jolloin
Keski-Suomessa järjestettiin ensimmäiset teemapäivät. Tämän jälkeen konseptia on sovellettu myös
yläkoulujen lisäksi alakouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa sekä nuorten vaikuttamistapahtumissa.
Vuonna 2020 koronan myötä päivästä kehitettiin myös etätoteutukseen sopiva malli.

Konsepti on osoittautunut niin hyväksi, että se herättää kiinnostusta ja sille on kysyntää laajemminkin.
Vuoden aikana Vaikuta!-teemapäivän toimintamallin kuvaus tuotettiin esitteen muotoon yhdessä ALLYOUTH -tutkijoiden kanssa:

nuortensuomi.fi/wp-content/uploads/2020/11/Vaikuta-teemapaivan_toimintamalli_nuortensuomi_allyouth.pdf

Teemapäivää esiteltiin alkuvuonna NUORI 2020 tapahtumassa omassa työpajassa, johon osallistui 40
alan ammattilaista. Loppuvuonna järjestettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa yhteistyössä Vaikuta!-teemapäivän infotilaisuus noin 30:lle nuorisoalan ammattilaisille. Vaikuta!-teemapäiviä
järjestettiin Keski-Suomen lisäksi Nuorten Suomen tukemana Etelä-Savossa ja Kainuussa. Niihin osallistui
yhteensä noin 200 nuorta.
Vaikuta!-teemapäivän kehittämisestä ja levittämisestä vastasi Carita Hännivirta ja Mareena Laine oli mukana kehittämistyössä ja toteutuksissa.
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2.1.2 Nuorten ääni ja maakunnat
Alkuvuodesta saatettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Nuorten maakunta -hanke loppuun.
Jäljellä oli lähinnä hallinnolliset työt.
Yhteistyötä maakuntien kesken ei kuitenkaan keskeytetty, vaan yhteistyötä jatkettiin etätapaamisilla, joita
organisoitiin yhteisvoimin. Mukaan tuli myös uusia maakuntia. Kohtaamisissa käytiin vilkasta keskustelua ja koottiin myös maakuntakohtaisia tietoja yhteen, mitä aineistoa toimitettiin maakuntien käyttöön.
Osallisuuden osaamiskeskusta kysyttiin toiminnan koordinoijaksi, mutta siihen tehtävään se ei halunnut
lähteä.
Loppuvuodesta koottiin uusi Nuorten maakunta 2021–2022 –hankehakemus yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan kanssa. Neuvotteluissa oli mukana myös Keski-Pohjanmaa. Loppu-vuodesta saatiin myönteinen hankepäätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.
Hankkeen myötä päästään viemään uuden sote-uudistukseen liittyvää ja myös muuta nuorten maakunnallista vaikuttamista jälleen eteenpäin.

2.1.3 Lasten ja nuorten ääni Keski-Suomessa
Lasten ja nuorten ääni Keski-Suomessa -hankkeen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten osallisuutta
ja vaikuttamistoimintaa sekä tuoda lasten ja nuorten ääntä kuuluviin kunta- ja maakuntahallinnossa sekä
muissa yhteisöissä. Hankkeen päärahoittaja on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ajalle 1.1.19–31.12.21.

Vuoden 2020 aikana järjestettiin mm. koulutusta oppilaskuntien toimijoille ja nuorisovaltuutetuille, nuorten Vaikuta!-ilta Mataralla sekä Nuorisofoorumista sovellettu versio etätoteutuksella.
Keski-Suomen kuntien nuorisovaltuutetuille järjestettiin vuoden 2020 alussa kahden päivän leiri Nuorisokeskus Piispalassa. Leirillä jaettiin hyviä käytäntöjä nuorisovaltuustotoiminnasta erityisesti muiden nuorten osallistamisesta. Leirillä vierailivat myös Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja tutkija Terhi Tuukkanen. Leirillä oli osanottajina 29 nuorta ja yksi ohjaaja 9 eri kunnasta.
Alkuvuodesta 2020 peruskoulujen oppilaskuntien ohjaajat ja hallitusten jäsenet kokoontuivat koulutusja virikepäivään neljällä paikkakunnalla eri puolilla maakuntaa. Osa koulutuksesta oli oppilaille ja opettajille yhteistä ja osa erikseen. Tilaisuuksiin osallistui 28 opettajaa ja 116 oppilasta 29 eri koulusta.
Alkuvuodesta järjestettiin myös Vaikuta!-teemailta kansalaistoiminnankeskus Matarassa yhteistyössä eri
toimijan kanssa. Iltaan osallistui 35 nuorta ja 15 aikuista.

6

Nuorisofoorumi jouduttiin koronarajoitusten vuoksi perumaan ja tilalle kehitettiin Vaikuta!-pelejä neljästä eri teemasta. Keväällä toteutettiin yhteistyössä koulujen kanssa yhteensä 15 pelihetkeä, joihin osallistui noin 300 nuorta. Pelien kautta nuoret saivat kertoa ajatuksiaan ja näkemyksiään vastaamalla erilaisiin
tehtäviin ja kyselyihin. Nämä esiteltiin aihealueen päättäjille ja asiantuntijoille.
Nuorten parissa toimiville, kuten uusille nuorisovaltuustojen ohjaajille tarjottiin henkilökohtaisesti tukea
tarpeiden mukaan. Syksyllä nuorten ajatuksia yhteisöllisestä oppilashuollosta sekä nuorten osallistamisesta tuotiin esille kuraattoreiden vuosittaisessa työkokouksessa, jonne osallistui 45 keskisuomalaista
kuraattoria. Nuorisoalan toimijoille järjestettiin Erätauko-koulutustilaisuus, johon osallistui 10 nuorten
osallisuutta edistävää kunta- ja maakuntatason kehittäjää. Keväällä oltiin mukana järjestämässä KEHOverkoston kanssa Häkkää-päivää, johon osallistui 60 lasten ja nuorten parissa toimivaa ammattilaista.
Hankkeessa tehdään yhteistyötä laaja-alaisen verkoston kanssa ja toimintoja toteutetaan sekä kehitetään
yhteistyössä. Kauden aikana jatkui tiivis yhteistyö perusnuorisotyön koordinaattorin kanssa ja yhteistyötä
tehdään myös muiden maakuntien osallisuuskoordinaattoreiden kanssa. Lisäksi aloitettiin yhteistyö Keski-Suomen työpaja-, etsivätoiminnan ja Nuorten kulttuuri -hankkeen koordinaattoreiden kanssa. Vuoden
aikana on tehty yhteistyötä Keski-Suomen Nuorisovaltuuston, Keski-Suomen liiton sekä muiden kunnallisten ja ylikunnallisten organisaatioiden kanssa, jotka edesauttavat tai toteuttavat nuorten vaikuttamista.
Hankkeen työntekijät ovat osallistuneet useisiin kehittämis- ja koordinaatioryhmiin.
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Lasten vaikuttaminen
Tarve alakoululaisten vaikuttamisen edistämiseksi valtakunnan tasolla on tunnistettu Nuorten Suomessa jo vuosia, mutta siitä ei vastuuta ole ottanut kukaan. Vuoden
2019 tapaan koottiin yhteen ympäri Suomea toimijoita,
joilla on intressi olla mukana verkostoitumassa ja lisäämässä lasten valtakunnallisia vaikutusmahdollisuuksia.
Heille järjestettiin kaksi etätilaisuutta, johon osallistui
yhteensä 15 kunnallisten lastenparlamenttien työntekijää, maakunnallisen tason vaikuttamiskanavien kanssa
työskentelevää sekä yleisesti osallisuuden parissa työtä
tekevää henkilöä. Tapaamisissa vaihdettiin kokemuksia
ja opittiin toisilta. Keskustelujen pohjalta laadittiin hankehakemus aiheen tiimoilta OKM:ään yhdessä viiden
kunnan/kaupungin kanssa. Hakemus sai kuitenkin kielteisen rahoituspäätöksen.
Hankkeesta päävastuun kantoi Carita Hännivirta. Pienen osan hankkeesta toteuttivat Mareena Laine sekä
Turo Teittinen ja Eeva-Liisa Tilkanen, jotka vastasivat lasten vaikuttamisen ja oppilaskuntien osuudesta.

7

2.1.4 Keski-Suomen nuorisovaltuusto
Keski-Suomen nuorisovaltuuston tehtävänä on vaikuttaa maakunnan alueella tehtävään päätöksentekoon
sekä tuoda nuorten ja lasten mielipiteitä esiin. Nuorisovaltuusto toimi ensimmäistä vuottaan Keski-Suomen maakuntahallituksen alaisena virallisena työryhmänä. Ryhmässä on kaksi edustuspaikkaa jokaisen
keskisuomalaisen kunnan nuorille sekä kuusi avointa paikkaa aina vuodeksi kerrallaan. Nuorisovaltuusto
on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
Nuorisovaltuuston kokonaisvahvuus varajäsenineen kaudella oli 34 jäsentä yhteensä 14 kunnasta. Puheenjohtajana toimi Väinö Tamminen Joutsasta, varapuheenjohtajana Wiivi-Maria Kasanen Jyväskylästä
ja sihteerinä Leevi Lauttaanaho Jyväskylästä. Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kausi starttasi marraskuussa 2019 ryhmäytymis- ja perehdytysleirillä Piispalassa, jonka jälkeen virallisia kokouksia pidettiin yhteensä kuusi kertaa ja tämän lisäksi kokoonnuttiin teemoittain pienemmissä ryhmissä.
Ryhmä asetti kauden alussa tavoitteeksi saada jäsenet jokaista kunnasta, levittää tietoa maakunnallisen
nuorisovaltuuston olemassaolosta sekä saada nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa. Näiden saavuttamiseksi mietittiin erilaisia toimenpiteitä, joihin koronapandemian aiheuttamat rajoitukset toivat jonkin
verran muutoksia. Esimerkiksi suunniteltua kuntakierrosta jäsenten rekrytoimiseksi ei pystytty toteuttamaan. Myöskään perinteistä Nuorisofoorumia, joka kokoaa kymmeniä nuoria yhteen ympäri maakunnan,
ei toteutettu, vaan tilalle kehitettiin etäpelattavat Vaikuta!-pelit, joita pelasi noin 300 nuorta.
Pelien lisäksi tietoa Nuorisovaltuustosta levitettiin mm. alkuvuonna järjestetyssä nuorisovaltuustojen
leirillä sekä Vaikuta @Matara -tapahtumassa, joissa kummassakin oli ryhmän edustajia mukana. Vuoden
suurin kohokohta olisi ollut satoja keskeisiä päättäjiä ja virkamiehiä yhteen kokoava maakuntaristeily, jossa nuoret olisivat päässeet tuomaan omaa viestiään esille. Nuorisovaltuutetut saivat kuitenkin ääntään
esille mm. keskisuomalaisille kuraattoreille, sote-uudistuksen väelle sekä Länsi-Suomen liikennestrategiaan.
Nuorten Suomi ry koordinoi nuorisovaltuuston toimintaa Keski-Suomen liiton ja Nuorten Suomen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Nuorten tukena toimi Carita Hännivirta.
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2.1.5 Astetta coolimpi ilmasto
Astetta Coolimpi Ilmasto -hankkeen tarkoituksena on tarjota
nuorille matalan kynnyksen mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastonmuutokseen sekä vahvistaa nuorten omaa toimijuutta.
Hankkeessa kestävän elämäntavan teemoja käsitellään nuorten
omista lähtökohdistaan käsin. Toiminnan keskiössä on nuorten
Ilmastotiimi.
Syksyllä 2019 rekrytoitu nuorten Ilmastotiimi jatkoi toimintaansa
kevään ajan ja syksyllä 2020 hankkeen saadessa jatkoa rekrytoitiin uusia nuoria lukuvuoden 2020–2021 toimintaan. Ensimmäisen hankekauden onnistumisesta kertoo muun muassa se, että
edellisen kauden Ilmastotiimiläisistä kuusi nuorta seitsemästä
halusi jatkaa mukana toiminnassa. Myös kuusi uutta nuorta saatiin mukaan toimintaan. Ilmastotiimissä on nuoria yhteensä kahdeksalta eri paikkakunnilta Suomesta.
Vuoden 2020 aikana Ilmastotiimi kokoontui yhdelle live- ja yhdelle etäleirille sekä kolmeen live- ja kymmeneen etätapaamiseen. Koronan vuoksi osa yhteistyötahojen kanssa keväälle suunnitelluista toiminnoista valitettavasti peruuntui ja syksyllä kasvokkain kohtaamisten puuttuessa haasteita puolestaan aiheutti ryhmäytyminen.
Vuonna 2020 Ilmastotiimi ideoi, suunnitteli ja toteutti Ilmastopaketin – oppisisällön ilmastonmuutoksesta nuorilta nuorille. Paketti sisältää tiedon lisäksi keinoja vaikuttaa asiaan itse. Yksi Ilmastotiimin nuorista
myös ohjasi Ilmastopaketin kolme pilottia 110 yläasteikäiselle nuorelle ja palaute oli erittäin hyvää. Ilmastoapaketti on saatavilla osoitteessa http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/ . Pakettia markkinoitiin
vuoden 2020 aikana monin eri tavoin. Syksyllä uuden kauden startatessa tapaamiset keskittyivät tiimiläisten koulutukseen ja perehdyttämiseen. Tapaamisissa käsiteltiin mm. vaikuttamisen tapoja, ruuantuotantoa ja mainontaa. Tiimi myös aloitti Nuoren Ilmastovaikuttajan koulutuksen suunnittelun, joka ohjataan
muille nuorille keväällä 2021. Kaksi nuorta edellisen kauden Ilmastotiimistä palkattiin hankkeeseen syksyn koulutuksia suunnittelemaan ja ohjaamaan. Lisäksi järjestettiin yksi keskustelutilaisuus Discordissa.
Hankkeessa tuotettiin vuoden 2020 aikana yhteensä viisi videota. Ilmastotiimin ja keskisuomalaisten
nuorisovaltuustojen yhteistyönä toteutettiin kysely nuorten ilmastoajatuksista, jonka tulokset koostettiin
videolle ”Ilmastotiimin suositukset”. Ilmastopakettia varten toteutettiin kaksi videota: yhteistyössä YouTube-vaikuttaja EkoAnjun kanssa ”Ekoanjun terveiset” sekä OiwaltavaSeriesin tuottama ”Vaikuta! Kolme
näkökulmaa ilmastonmuutokseen vaikuttamiseen”. Lisäksi tuotettiin Keski-Suomen Nuorisofoorumin
ilmastoteeman pelien pohjalta videot ”Nuorten ilmastotunteet” ja ”Tietoa ilmastotekojen taustalle”. Ilmastotiimin nuoret myös kirjoittivat jutun Mataran blogiin. Videot löytyvät Nuorten Suomen Youtubekanavalta: youtube.com/channel/UCU7r5-s-R_lh8t-54tskUxw
Ilmastotiimin toiminta kirvoitti paljon yhteydenottoja ja tiimille tarjoutui
monenlaisia tilaisuuksia tulla kuulluksi ja kertoa omia näkemyksiään. Ilmastotiimi osallistui vuoden 2020 aikana mm. Digiraati-työkalun kehittämiseen
(AllYouth -tutkimushankkeen pilotti), Lastensuojelun keskusliiton selvitykseen lasten osallistumisesta päätöksentekoon sekä Lapsiasiavaltuutetun
Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet -kirjan julkistamistilaisuuteen.
Lisäksi tiimi oli mukana Nuorten Suomen ja Keski-Suomen liiton some-joulukalentereissa.
Hanke toteutetaan Nuorten Suomi ry:n ja Jyväskylän kestävä kehitys JAPA
ry:n yhteistyönä. Sen rahoittajan on ympäristöministeriö. Hankkeesta vastasi Mareena Laine.
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2.1.6 Nuorten ääni ammattikouluissa
Nuorten ääni esiin ammattikouluissa -projektin tarve lähti ammattioppilaitoksissa opiskelevilta nuorilta,
jotka nostivat, että heidän hyvinvointinsa ja tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että nuorilla opiskelijoilla
on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua palveluiden kehittämiseen sekä oppia, miten päätöksiä eri asioista
tehdään. Projektin nuorten ryhmätoimintaa tukee Erasmus+ -hanketuki.
Syksyllä 2019 toteutettujen Vaikuta!-teemapäivien tuotoksia oli ajatus jatkotyöstää kevään 2020 aikana
päiviin osallistuneiden nuorten kanssa niin Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolla kuin Gradialla. Tarkoituksena oli arvioida yhdessä asiantuntijoiden kanssa päivässä nousseita aiheita ja miettiä mahdollisia
uusia ratkaisuja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Alkuvuodesta työtä jatkettiin, mutta projekti keskeytettiin pian koronapandemian vuoksi ja tavoitteena
on jatkaa syksyllä 2021. Toteuttamisesta vastaa Carita Hännivirta.

2.1.7 Jyväskylän Lasten Parlamentti
Jyväskylän LastenParlamentin tavoitteena on alakouluikäisten lasten osallisuuden, aktiivisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä saada lasten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Toiminnassa keskeistä on edistää kaikkien alakouluikäisten lasten osallisuutta ja toissijaisesti opettaa edustuksellisen demokratian malleja valituille edustajille. LastenParlamentti tarjoaa kanavan, jonka kautta eri tahot
voivat kuulla lasten mielipiteitä.
LastenParlamentin toiminta rytmittyy lukuvuosien mukaan, joten kevään 2020 toiminta oli jatkoa edeltävälle syksylle ja syksyllä puolestaan alkoi uusi toimintakausi. Käytännön toiminnan lähtökohtana on alueellinen, yläkoulusiirtymiin perustuva malli. Alueelliset PikkuParlamentit kokoontuivat vuoden aikana 18
kertaa ja niihin osallistui 209 eri oppilasta. PikkuParlamenteissa edustajat pääsevät itse suunnittelemaan
ja ideoimaan toimintaa. Keväällä suunniteltiin kiusaamisen vastaisia toimenpiteitä ja syksyllä puolestaan
valmistauduttiin tulevaan kauteen valitsemalla alueen oma tavoite. Koronan vuoksi yksi PikkuParlamenttikierros jäi keväällä toteuttamatta, eikä myöskään LastenParlamentin perinteistä SuurIstuntoa pystytty
normaalein tavoin järjestämään. Kuitenkin osa toiminnoista siirrettiin onnistuneesti etätoteutukseen ja
syksyllä PikkuParlamenttien toimintaa pystyttiin jatkamaan etätoteutuksena.
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Korona poiki myös uusia toimintamuotoja, sillä vuoden 2020 aikana toteutettiin kolme erilaista etäpeliä. Keväällä vaikuttajaoppilaille suunnattu SuurIstunto- ja kaikille alakoululaisille suunnattu Vaikuta!
-peli keräsivät lähes 300 osallistujaa. Peleissä kartoitettiin lasten mielipiteitä heidän itsensä ideoimista
teemoista, kuten kännykän käytöstä koulussa, tapahtumista ja kierrättämisestä. Tehtävät toteutettiin yhteistyössä asiasta vastaavan tahon tai toimijan kanssa. Lasten ääni kuului pelien kautta uudella tavalla ja
mukaan pääsivät monet sellaisetkin oppilaat, joiden ääni päätöksenteossa ei tavallisesti kuulu. Siksi syksyllä toimintamuotoa kehitettiin ja luotiin Lapsen oikeudet -peli, johon puolestaan osallistui lähes 1000
alakoululaista eri luokka-asteilta. Pelissä lapset pääsivät pohtimaan lapsen oikeuksia ja kertomaan omia
ajatuksiaan hyvinvoinnistaan ja vapaa-ajastaan. Lapset olivat mukana myös pelin kehittämisessä. Pelin
tuloksia tullaan hyödyntämään erityisesti vuoden 2021 aikana kaupungin osallisuustyössä sekä laajassa
hyvinvointikertomuksessa.
LastenParlamentille valitaan joka syksy uusi 18-henkinen hallitus.
Vuoden 2020 aikana hallitus kokoontui kolme kertaa ottaen kantaa kouluverkkoselvitykseen sekä Lapsen oikeudet -pelin tuloksiin.
Lisäksi hallitus teki päätökset LastenParlamentin hankerahan jaosta. Hankerahaa myönnettiin hakemusten perusteella yhteensä
13 koululle yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistäviin toimintoihin.
Lisäksi vuoden 2020 helmikuussa järjestettiin yhdessä Kylän Kattauksen kanssa Makuraati, jossa lapset pääsivät vaikuttamaan
kouluruokailuun.
Oppilaskuntia ohjaavat opettajat ovat tärkeässä roolissa LastenParlamentin toiminnassa. Vuoden aikana LastenParlamentin
toimintaan osallistui 44 eri opettajaa. Opettajien tärkein tehtävä
on varmistaa asioiden eteneminen ja toimiva viestintä kouluilla.
Syyslukukauden alussa kiinnitettiin erityistä huomiota opettajien
tukemiseen. Uusille ohjaaville opettajille järjestettiin perehdytyksiä ja lisäksi järjestettiin kolme LastenParlamentin infotilaisuutta edustajien valinnan tueksi. Infoihin osallistui 116 oppilasta ja 21 opettajaa.
PikkuParlamenttien kokoontuessa etänä, ei opettajille valitettavasti ole voitu tarjota edellisten vuosien
tapaan mahdollisuuksia vertaistuen ja kuulumisten vaihtoon. Kuitenkin syksyllä järjestettiin erikseen ohjaavien opettajien kahvihetki tätä varten, mukana oli kuusi opettajaa.
Vuoden 2020 aikana LastenParlamentissa tuotettiin video edustajien valinnan tueksi, päivitettiin nettisivuille vuosikello ja toiminnan kuvaus sekä viestittiin aktiivisesti pelien ja tapaamisten tuotoksista mediassa ja tilaisuuksien kautta. LastenParlamentin logo uusittiin ehdotusten ja äänestyksen perusteella.
LastenParlamentista on ollut myös edustaja useissa projekteissa tai tilaisuuksissa: Luonto-Liiton Vaikuta-kilpailun raati, Jyväskylän kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden Lapsen oikeuksien viikon video sekä Pelastakaa Lapset ry:n Jyväskylän kaupungille järjestämä koulutus Kehitä lapsen kanssa.
Jyväskylän LastenParlamenttia koordinoitiin vuoden 2020 aikana Jyväskylän ja Nuorten Suomen välisellä
yhteistoimintasopimuksella. LastenParlamentin toiminnasta vastasivat kevätkaudella Turo Teittinen ja
Mareena Laine, joka jatkoi syksyllä yksin tehtävässä. Työpanos hankkeelle oli 80 %.

Jyväskylän LastenParlamentissa otettiin vuoden 2020
aikana kantaa mm. seuraaviin teemoihin:
Kouluverkko		

Kiusaaminen		

Kännykän käytön järjestyssäännöt

Koulujen kerhot 	

Koululiikunta		

Viestintä		 Lasten kulttuuritarjonta

Harrastaminen

Kouluruoka		

Lapsen oikeudet

Mielikuvat Linkistä

Kirjastojen toiminta Lasten vaikuttamismahdollisuudet
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Hyvinvointikertomus

2.2 Nuorten kyvyt esiin					
2.2.1 Nuorten ääni ja kyvyt esiin -palkitsemiset
Maakunnallinen palkitsemisjuhla, Nuorten ääni ja kyvyt esiin –juhla oli tarkoituksena järjestää 15. kerran
perjantaina 15.3. Kaikki järjestelyt oli tehty valmiiksi somistuksia, juontoja ja tarjoiluja myöden. Edellisenä päivänä ilmoitettiin koronarajoitukset, ja juhla jouduttiin suureksi pettymykseksi lyhyellä varoitusajalla
perumaan.
Palkittavat oli ehditty nimetä ja palkitsemiset haluttiin hoitaa joka tapauksessa. Aktiivisia nuoria ja nuorten tukena toimivia aikuisia palkittiin yhteensä 19 keskisuomalaisesta kunnasta, jotka kaikki nimesivät
sekä nuoren Tsempparin ja 16 kuntaa Aikuis-Tsemppaajan. 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 palkittiin vuoden nuorisovaltuusto, erityistsemppaajia sekä
toisen kerran vuoden nuorisoteko.
Vuonna 2020 haluttiin nostaa esiin myös päättäjiä. Kuntien nuorisovaltuustoilla oli mahdollisuus nimetä
päättäjä tai virkamies, joka omalla toiminnallaan ja päätöksenteollaan on mahdollistanut nuorten toimijuuden ja vaikuttamisen sekä kuuntelee nuoria ja vie nuorten asioita eteenpäin. 13 nuorisovaltuustoa
nimesi palkittavan päättäjän.
Palkintoja ei voitu jakaa henkilökohtaisesti juhlassa, vaan kunniakirjat lähettiin postitse kotiin. Palkintojen
saajat kutsutaan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2021 palkitsemisjuhlaan. Palkittuja haluttiin nostaa
kuitenkin mediatiedotteiden lisäksi esiin Nuorten Suomen some-kanavilla, jonne osa palkituista toimitti
itsestään video- tai kuvaesittelyn.
Kokonaisuuden järjestelyistä suurimman vastuun kantoi Sanna Partti. Syksyllä aloitettiin vuoden 2021
juhlan järjestelyt.
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Kuntien ilmoittamat palkittavat:
Nuori Tsemppari

Aikuinen Tsemppaaja

Päättäjä

Hankasalmi

Otilia Rissanen

Jenni Suhonen

Kirsi Laitinen

Joutsa

Nella Lintunen

Mikko Paappanen

Kari Kosunen

Jyväskylä

Anni Vartiainen

Tiinu Ristinen

Irina Tuokko

Jämsä

Jämsän Jokipartion Haukat-ryhmä Annika-Raevaara-Marjanen

Leila Seppälä

Kannonkoski Vilma Viljakainen

Juho Kokkinen

Keuruu

Lotta Hetekorpi

Arttu Rousi & Minna Itkonen

Kivijärvi

Aatu Hertteli ja Mirella Kainulainen/ Kirsikkapuiston ohjausryhmä Hannu Ahonen

Riitta Sàren

Kuhmoinen

Kuhmoisten yhtenäiskoulun
tukioppilaat

Nina Korhonen

Anne Heusala

Kyyjärvi

Linnea Noponen

Janne Paananen &
Henrik Huumarkangas

Henrik
Huumarkangas

Laukaa

Helka Luostarinen

Multia

Tiiju Salo & Marinka Vehkomäki

Muurame

Inka Hämäläinen

Aki Puustinen

Jani Kokko

Petäjävesi

Chutidet Pisin & Onni Kovanen

Kyllikki Friman

Satu Piispanen

Pihtipudas

Roalbin Reyes

Asta Paananen

Teppo Jämsèn

Saarijärvi

Henni Ruotsalainen

Niina Savilahti

Toivakka

Inka Majuri

Teemu Minkkinen &
Mikko Paljakka

Uurainen

Inkeri Kettunen

Mika Moilanen

Sari Rimmi

Viitasaari

Eeva Närhi

Suvi Osala & Niina Vuori

Jorma Rihto

Senja Pulli

Äänekosken kaupungin
kasvun- ja opetuksen
lautakunta

Äänekoski

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto ja Nuorten Suomi ry:n valitsemat:
Keski-Suomen Nuorisoteko 		
Keski-Suomen nuorisovaltuusto		
Keski-Suomen Erityistsemppariryhmä

Jyväskylän kaupungin Etsivän nuorisotyön Akku-ryhmä
Kivijärven Nuorisovaltuusto
Keski-Suomen Nuorisovaltuusto

0
2
0
2
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2.2.2 Muut
Joulumarkkinoista Joulukuja
Toimintavuosi on yleensä päättynyt yhdistyksen organisoimiin Hippoksen Joulumarkkinoihin. Tapahtuman järjestelyt
ehdittiin aloittaa tosin varautuen koronarajoituksiin, jotka
sitten eivät lopulta mahdollistaneet tapahtuman järjestämistä. Peukaloita ei suinkaan tyydytty pyörittelemään, vaan
tilalle kehitettiin Joulukuja-konsepti, joka toimi eräänlaisena
virtuaalisena ilmoitustauluna. Se suunniteltiin asiakkaiden
ja myyjien kohtaamispaikaksi verkossa. Sivusto rakennettiin
wix-alustalle. Myyjät saivat ilmoittaa itsensä ja tuotteensa
sivustolle ilmoittautumislomakkeen kautta. Kaiken kaikkiaan
myyjiä saatiin Joulukujalle 24, ja yksittäisiä kävijöitä sivustolla oli yli 1000. Ainakin suosituimmissa tuotteissa kauppa
kävi todella hyvin. Joulukujan teknisen suunnittelun, toteutuksen ja ulkonäön suunnitteli ja toteutti hyvin itsenäisesti
nuori oppisopimus-opiskelija Milla Köykkä. Hän vastasi
muutenkin kokonaisuudesta, myös mm. yhteistyöstä myyjien kanssa.
Joulukalenteri
Oppisopimusopiskelija oli aikaisemmissa projekteissaan toteuttanut somejoulukalenterin, jonka pohjalta tulikin idea
tehdä sellainen myös Nuorten Suomelle. Kalenterin ideana
oli nostaa lasten ja nuorten kykyjä esiin heidän itsensä näköisellä tavalla. Kaikki joulukalenterin luukut olivat lasten
ja nuorten ideoimia. Muutamaa luukkua lukuun ottamatta
luukut olivat myös täysin nuorten omaa käsialaa. Esiteltävänä oli 24 hyvin erilaista luukkua 16 eri Nuorten Suomen
ulkopuoliselta taholta. Kalenteri kiteytti hyvin tunnuslausetta “Nuorten kyvyt esiin”. Joulukalenteri oli onnistunut sekä
luukkujen tekijöiden että seuraajien mielestä. Joulukalenteri
tarjosi hyvää sisältöä some-kanavalle koko joulukuuksi, ja
luukkuja kelpasi käydä katselemassa vielä pitkän aikaa joulukuun jälkeenkin.
Muuta
Keväällä Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi Nuorisotyön
Osaamiskeskukset -haun. Nuorten Suomi ry oli mukana
kahdessa hakukonsortiossa, Espoon kaupungin koordinoimassa Osallisuuden osaamiskeskus –konsortiossa sekä
Kaakkois-Suomen AMK:n koordinoimassa Koulunuorisotyön
konsortiossa. XAMK:n kokonaisuus valittiin Koulunuorisotyön osaamiskeskukseksi ja Nuorten Suomi hyväksyttiin valtioapukelpoiseksi Osaamiskeskukseksi. Viime metreillä OKM
kuitenkin muutti osaamiskeskuksen sisältöä, ja Nuorten
Suomelle suunniteltu Suomen harrastamisen malliin liittyvä
kokonaisuus jätettiin Osaamiskeskuksista kokonaan pois.
Nuorten Suomi ry osallistui Edita Publishingin Koulukoulu-nettisivun työstämiseen ja markkinointiin.
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2.3 Tukitoiminnot						
Viestintä
Viestintä on Nuorten Suomen päätoimintojen tukitoiminto, jonka pääasiallinen tarkoitus on huolehtia
yhdistyksen yleisestä viestinnästä sekä tukea toimintojen viestintää. Yhteisinä viestintäkanavina oli verkkosivut, somekanavista Facebook, Instagram, Twitter ja Youtube sekä viisi kertaa lähetetty uutiskirje.
Työntekijät vastasivat kukin vastuullaan olevan toiminnon viestinnän toteutumisesta. Myös nuoret olivat
mukana viestimässä ja nuorten ajatuksia esimerkiksi meemien muodossa nostettiin yhdistyksen somekanavissa.
Yhdistyksen varapuheenjohtajan, Viestintätoimiston Meditan toimitusjohtajan Tiinu Wuolion johdolla
uudistettiin yhdistyksen viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelmaan on koottu mm. tavoitteet, sidosryhmät, avainviestit, kanavat ja toimenpidesuunnitelmat. Vuoden aikana tarkasteltiin erikseen myös sosiaalisen median kanavien käyttöä sekä täsmennettiin näiden tavoitetta ja sisältöä.

Ote

uut
isk

irje
estä

Yhteistyötä, oppia ja verkostoitumista
Nuorten Suomi ry oli mukana mm. valtakunnallisissa Osallisuuden vahvistajat -verkostossa, Oikeusministeriön Dino-koordinaatioryhmän verkostossa, Nuorten Akatemian Mahis-verkostossa ja maakunnallisessa Järjestöareena-verkostossa, Keski-Suomen nuorisotyön verkostossa, Keski-Suomen Kestävän
elämäntavan yhteistyöryhmä KYKYssä ja KEHO lapset, nuoret ja perheet -verkostossa. Lisäksi osallistuttiin
Jyvässeudun 4H:n ja Muuramen Innolan hallitusten työskentelyyn. Erilaisiin koulutuspäiviin, keskustelutilaisuuksiin ja tapaamisiin osallistuttiin aktiivisesti, joskin tällä kertaa etänä.
Nuorten Suomi oli resurssien mukaan mukana myös Kansalaistoiminnankeskus Mataran kokouksissa ja
tapahtumissa, mm. Matka halki Mataran -opiskelijapäivässä. Joitakin toimintaamme tutustuvia vierailijoita otettiin myös vastaan.

15

3. HALLINTO 			
Henkilöstöresurssit ja yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseninä olivat tutut Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen nuorisoseurain liitto ja Nuorisokeskus Piispala sekä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Keski-Suomen Kylät ry ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto.
Yhdistyksen kokous pidettiin 26.3. Hallituksen kokouksia pidettiin yhteensä 6 kertaa, joista ensimmäinen
pidettiin kasvokkain ja koronan myötä 3 kokonaan etänä ja 2 hybridinä. Työvaliokunta kokoontui kolme
kertaa. Lisäksi pidettiin yksi hallituksen ja toimiston yhteinen työskentelyiltapäivä.
Hallituksen kokoonpano
Tarja Tuomainen		
Tiinu Wuolio			
Jari Ketola			
Tanja Kuitunen		
Riina Kylmälahti		
Oona Laitinen			
Arto Lampila			
Matti Rautiainen		
Tiina Sivonen			

puheenjohtaja 		
varapuheenjohtaja
jäsen 26.3. alkaen
jäsen
jäsen, työvaliokunta
jäsen 26.3. alkaen
jäsen 26.3. alkaen
jäsen, työvaliokunta
jäsen 26.3. alkaen

Milla Lewandowski		
Marjo Kolehmainen		
Nea Auer			

varajäsen
varajäsen
varajäsen

Yhdistyksen työntekijöinä toimivat (työaika v. 2020)
Eeva-Liisa Tilkanen		
Turo Teittinen			
Carita Hännivirta		
Mareena Laine		
Hanne Kunnela		
Sanna Partti			
Miika Leinonen		
Milla Köykkä			

toiminnanjohtaja (100 % 19.3. asti; 50 % 20.3. alkaen)
kehittämispäällikkö, Lasten Parlamentin koordinaattori 31.7. asti (80 %)
markkinointi- ja kehittämispäällikkö (100 % paitsi 20.3. - 30.6. 60 %)
osallisuuden asiantuntija (80 %14.8. asti; 100 % 15.8. alkaen)
graafikko 20.1.20 asti (77 %)
toimistosihteeri 4.8.asti (77 %)
graafikko 22.1.20 alkaen (77 %)
tapahtumatuottaja 10.8.20 alkaen, oppisopimusopiskelija (100 %)

Harjoittelijat / työssäoppijat oppilaitosten kautta
Mika Huotari, Humak (yhteisöpedagogi, 10 op)
Iida Tiittanen, Humak (yhteisöpedagogi) 		
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30.10.19 - 8.5.20
3.2.19 - 30.4.20

Helikopteriryhmä
Nuorten Keski-Suomen taustatukiryhmään ”helikopteriryhmään” on kutsuttu henkilöitä, jotka katselevat
eri näkökulmilta maailmaa laajemmasta viitekehyksestä, helikopteriperspektiivistä, ja jotka ovat jollain
lailla osoittaneet kiinnostusta Nuorten Suomen edistämiä teemoja kohtaan. ”Helikopteriryhmän” omat
kokoontumiset jäivät nyt väliin koronan myötä, mutta yksittäisten henkilöiden kanssa oltiin yhteyksissä.
Nuorten helikopteriryhmä
Elokuussa käynnistettiin nuorten helikopteriryhmän toiminta. Se kokoontui joka toinen viikko tuoden
monipuolisesti nuorten näkemyksiä mukaan Nuorten Suomen uusiin hankehakemuksiin ja muihin kehittämistoimintoihin. Ryhmään koottiin mukaan n. 20–28-vuotiaita nuoria. Heistä suurin osa on aiemmin
toiminut aktiivisissa rooleissa eri tahoilla. Ryhmän toimintaan osallistuivat Jere Huotari, Milla Köykkä,
Riina Lahtinen, Oona Laitinen, Joonas Lampela, Eetu Marttinen, Lotta Tuominen, Otteljaana Vainiontaus
ja Iida Vesterinen.
Sen jäsenet ideoivat myös u wot Waldo –hankkeen, johon he hakivat Erasmus+ Solidaarisuusjoukkojen
hankerahoitusta. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen juuri ennen joulua.
Muuta
Toimitilat (37 m2) oli Matarankatu 6:ssa, osana Kansalaistoiminnankeskus Mataraa.
Työterveyspalvelut ostettiin Työterveys Laineelta.
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4. TALOUS				
Taloudellisesti vuosi oli haasteellinen. Useampaan tärkeään hakuun saatiin kielteinen vastaus, mikä huomioitiin heti niin, että toiminnanjohtaja teki loppuvuoden 50 % työaikaa. Vuodesta selvittiin lopulta näin
varsin pienin ongelmin. Likviditeetti säilyi hyvänä koko vuoden, kun avustukset saatiin etupainotteisesti.
Yhdistyksen liikevaihto oli todella pieni (166 900 €) vain kahtena ensimmäisenä yhdistyksen toimintavuotena se on ollut pienempi. Tähän suurin selittäjä on ToukoFestin loppuminen, mutta myös se, ettei käynnissä ollut yhtään isompaa hanketta.
V. 2020 yhdistys sai ensimmäisen kerran valtion yleisavustusta, jota saatiin 14 000 €. Summa on toivottua
pienempi. Kun yhdistyksestä tuli valtionapukelpoinen, Jyväskylän kaupunki ei enää myöntänyt yleisavustusta. Tämän myötä mitään merkittävää helpotusta perusrahoitukseen ei tullut, kun perusavustuksen
suuruusluokka pysyi pitkälti ennallaan. Valtion nuorisotyön yleisavustus kattoi 8 % menoista. Vaikka
prosenteissa summa ei ole suuri, se on tärkeä osa kokonaisuutta, kun sitä rahoitusta voidaan käyttää peruskulujen kattamiseen tai hankkeiden omavastuuosuuksiin. Suurin haaste onkin löytää rahoitusta juuri
näihin osioihin. Yleisavustuksen %-kattavuus nousi, kun kokonaisliikevaihto jäi niin pieneksi.
Vuosia jatkuneet yhteistoimintasopimukset Jyväskylän kaupungin sivistyspalveluiden ja Keski-Suomen
liiton kanssa olivat erittäin tärkeitä yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden kannalta. Kaupungin sopimuksen
myötä voitiin jatkaa Jyväskylän Lasten Parlamentti -toimintaa. Keski-Suomen liiton sopimukset olivat
mahdollistamassa maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintaa ja se kattoi myös osallistumista palkitsemisjuhlan toteuttamiseen. Sen sijaan kun koronan myötä Joulumarkkinat jouduttiin perumaan, siihen liittyvät tulot jäivät saamatta (tilalle kehitetyn joulukujan tulo n. 5 % joulumarkkinoiden tulosta). Toisaalta
korona säästi jonkin verran kuluja, kun tapahtumien järjestämiskuluja ja matkakuluja ei paljon syntynyt.
Onnea oli sikäli, että ToukoFest päättyi juuri nyt, niin sen järjestämisessä ei tehty koronavuonna turhaa
työtä eikä se näin tuottanut tappiota.
Kirjanpitopalvelut ja palkanlaskenta ostettiin Keski-Suomen Yhteisöjen Tuelta sähköistä taloushallintoa
hyödyntäen. Tilintarkastus ostettiin SysAudit Oy:ltä, uutena tilintarkastajana toimi Tanja Pajulampi.
Nuorten Suomen menot vuonna 2020 olivat 166 900 euroa. Tulos oli 2584 € tappiolla.

18

5. UUSIA TUULIA KOHTI
Toiminnallisesti vuosi oli täysin erilainen kuin aiemmat vuodet. Korona esti kohtaamiset aivan alkuvuotta lukuunottamatta, mutta tilalle syntyi uusia toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää myös sitten, kun
päästään palaamaan normaaliin. Korona aiheuttaa uhkakuvia myös tuleviin rahoitushakuihin pidemmälläkin aikajänteellä. Myös Jyväskylän kaupungin ilmoittama yhteistoimintasopimuksen loppuminen kesällä
-21 aiheuttaa lisää haastetta, varsinkin kun pohjalla on ToukoFestin päättyminen. Keskeistä onkin jatkossa vahvistaa taloutta varainhankinnalla ja muilla julkisesta rahoituksesta riippumattomilla toiminnoilla.
Toimintamme henkinen perusta on kuitenkin vahva. Koronan jälkeen tämän tyyppiselle työlle on tarvetta
enemmän kuin koskaan. Nuorille on luotava uskoa ja eväitä tulevaan. Nuorten vaikuttamisen ja toimijuuden edistämiselle on nyt paljon tarvetta eri puolilla. Nuorten Suomi verkostoineen voi tuoda tähän merkittävän lisän pitkällä kokemuksellaan ja osaamisellaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.
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LIITE 1
Tapahtuma/toiminto

Osanottajat yhteensä
(l=live eli kasvokkain, e= etä)

Koulutukset/valmennukset/kohtaamiset
•

koulutukset (omat koulutukset)

•
•
•

kohtaamistilaisuudet
valmennus-/konsultointikäynnit
infot/koulutukset (osana muiden
tapahtumia)

7 tilaisuutta (5 l+2 e), 145 nuorta ja 69 aikuista
osanottajaa
1 tilaisuus (l), 35 nuorta ja 15 aikuista osanottajaa
7 sparraustilaisuutta (e), 31 osanottajaa
2 tilaisuutta (l+e), 85 osanottajaa
yht. 17 tilaisuutta, 380 osanottajaa

Ryhmien toiminta
•

Jyväskylän LastenParlamentti

18 PikkuParlamenttia (l+e), 3 hallituksen kokousta
(l+e), 3 etäpeliä, 1 Makuraati (l), 3 infotilaisuutta (e),
3 edustustilaisuutta € toiminnoissa mukana livenä 121
ja etänä 1478 pääosin eri oppilasta, 44 opettajaa (l+e)

•

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston
kokoukset ja muu toiminta

7 kokousta/tilaisuutta, mukana 34 eri nuorta,  
5 aikuista (kausi 2020) 3 tilaisuutta, 12 eri nuorta
(kausi 2021)

•

Ilmastotiimi

5 kokoontumista livenä, 12 kokoontumista etänä,
tiimissä 13 nuorta, 3 Ilmastopaketin pilottia, joissa
mukana 110 nuorta, 1 keskustelutilaisuus (etä)

•

Nuorten helikopteriryhmä

8 kokoontumista, mukana 8 eri nuorta

Muuta
•
•
•

Palkitsemiset
Joulukuja
Joulukalenteri

palkittuja 48 yksilöä/ryhmää
24 myyjää, väh. 1000 kävijää
24 luukkua 16 eri tahoilta

Muut oppimispaikat
•

Harjoittelu-/työssäoppimispaikka

2 opiskelijaa (+ yksi oppisopimusopiskelija)

Laajoja yleisötapahtumia ei koronan vuoksi pystytty järjestämään.
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Toimintakertomus 2020
Tuotanto, toimitus ja taitto
Nuorten Suomi ry
Kuvat
Nuorten Suomi ry:n arkisto
www.nuortensuomi.fi
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