
KESKI-SUOMEN NUORISOVALTUUSTO
ASIALISTA

AIKA: Torstai 7.10.2021 klo 15.30

PAIKKA: Google Meet -kokous

KUTSUTTU:

● Keski-Suomen Nuorisovaltuuston jäsenet
● Keski-Suomen kuntien nuorisovaltuustot
● Nuorten Suomen työntekijät
● Arto Lampila, Keski-Suomen sote-uudistus

PAIKALLA:

● Keski-Suomen Nuorisovaltuuston jäsenet
o Elli Liukkonen
o Aino-Linnea Leskelä
o Nella Lintunen
o Liina-Maija Jylhä
o Emilia Asikainen

● Nuorten Suomen työntekijät
o Carita Hännivirta
o Jere Huotari

● Keski-Suomen kuntien nuorisovaltuustot
o Ohjaajat Pia Salminen ja Kaija El Ibourki, Jämsä
o Ohjaaja Salla Kinnunen, Karstula-Kyyjärvi
o Ohjaaja Tarja Alainen

● Arto Lampila, Keski-Suomen sote-uudistus
● Pauliina Lahtinen, Nuorisotyön koordinaattori

ASIAT:

1. Osallistujien toteaminen ja kuulumiset

Osallistujat todettiin.

2. Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokous avattiin 15.48.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elli Liukkonen ja Liina-Maija Jylhä.

3. Menneet tilaisuudet

- Kuntavierailut - keväällä 2021 kuntien Nuvilla oli mahdollisuus tilata oman kokouksen yhteyteen
työpaja, jossa nuoret pääsivät kertomaan ajatuksiaan Keski-Suomen maakuntastrategiaan.
Vierailulla käytiin Saarijärvellä ja Uuraisilla.

- Kuntavaalit 2021 -peliä pelasi n 1600 nuorta ympäri Suomen. Pelistä nousseet nuorten viestit
lähetetään Keski-Suomeen kunnanvaltuutetuille yhdessä lasten ja nuorisotyön viestien kanssa.



KESKI-SUOMEN NUORISOVALTUUSTO
ASIALISTA

Lisätietoa ja koonti pelin vastauksista: http://www.nuortensuomi.fi/kuntavaalit2021/

- Nuorten ääni maakunnissa -nuorten tapaaminen 26.4.2021

- Sanomalehtitalo Keskisuomalainen sparrasi nuoria mielipidekirjoittamiseen 5.5.

- Maakuntavaltuuston kokous  28.5., osallistui Väinö Nurminen

Toukokuussa oli tarkoituksena järjestää Kansanedustajien ja Manun etätapaaminen, mutta
wa-ryhmässä käydyn keskustelun jälkeen päädyttiin siihen, että kutsutaan kansanedustajat
nuorisofoorumiin.

Maakuntahallituksen kokoukseen 18.6. ei osallistunut Manulaisia.

Käytiin läpi menneet tilaisuudet.

4. Tulevat tilaisuudet

Loka-marraskuu NuvaStartti kuntien Nuville (jos osallistujia)

7.10. klo 18-19 Teema-striimi discordissa mielen hyvinvoinnista

25.10. Kansanedustajien kokous, Manulla oma puheenvuoro klo 9-12 välillä 30 min

- sovitaan osallistujat Kansanedustajien kokoukseen ->

1.11. Nuorisofoorumi (erillinen kohta)

3.11. Joutsan Vaikuta!-teemapäivä

16.11. Nuorten osallisuus tulevaisuuden hyvinvointialueella ja maakunnassa -seminaari ja työpaja

19.11. Keski-Suomen nuorten ja aikuisten Palkitsemisjuhla Jyväskylässä

26.-27.11. MAHKU - maakunnallisten nuorisovaltuustojen huippukokous Joensuussa (erillinen
kohta)

3.-4.12. Manu-ryhmän ryhmäytyminen ja perehdytys kaudelle 2021-2022

Käytiin läpi tulevia tilaisuuksia.

5. Keski-Suomen sote-uudistus / hyvinvointialueen valmistelu

Suomessa on menossa iso uudistus, jossa rakennetaan 22 Hyvinvointialuetta vastaamaan sosiaali- ja
terveyspalveluista. https://soteuudistus.fi/etusivu

5.1. Arto Lampila Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeesta kertoo valtakunnallisesta
hyvinvointialueuudistuksesta, miten uudistusta valmistellaan Keski-Suomessa ja mitkä palvelut
koskevat erityisesti nuoria. Keskustellaan aiheesta.

5.2. Arto Lampila kertoo Keski-Suomen osallisuusohjelmasta sekä kysyy kokousosallistujien
mielipiteitä ohjelman sisällöstä / sisältöön.

http://www.nuortensuomi.fi/kuntavaalit2021/
https://soteuudistus.fi/etusivu
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Arto Lampila kertoi hyvinvointialueen valmistelusta ja nuorten osallisuudesta.

6. Keski-Suomen nuorisovaltuuston asema ja rooli nyt sekä tulevaisuudessa

Hyvinvointialueita koskevan lain mukaan ”aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava
nuorten vaikuttajaryhmä”. Jäsenet valitaan kuntien nuorisovaltuustojen jäsenistä niin, että
jokaisesta nuorisovaltuustosta vähintään yksi edustaja. Lisäksi hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon
voidaan valita muita henkilöitä.

Lisäksi (hyvinvointialueen) Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista
osallistumisen mahdollisuuksista. https://soteuudistus.fi/asukkaiden-osallistuminen

6.1. Keskustellaan uudistuksen vaikutuksesta Manu-ryhmän toimintaan.

6.2. Keskustellaan osallistumisesta MAHKU-huippukokoukseen.

-> Emilia ja Rolle on kiinnostuneita lähtemään, Liina-Maija ja Aino-Linnea myös, mutta vähän
miettivät

Nella Lintunen poistui kokouksesta 16.59.

7. JYP Jyväskylä ottelulippujen jakaminen

JYP Jyväskylä ja Keski-Suomen Nuorisovaltuusto sopivat kesällä yhteistyöstä, jonka myötä JYP
lahjoittaa 1076 kotiottelulippua jääkiekon liigapeleihin keskisuomalaisille nuorille.
https://www.jypliiga.fi/2021/06/jyp-ja-keski-suomen-nuorisovaltuusto-jakavat-hyvaa/

7.1. Keskustellaan lippujen jakamisen periaatteista ja jakelusta.

-> Laitetaan äänestys mentin kautta vielä manuryhmälle
-> Tarkastetaan pelin tulokset
-> painotetaan jakoa prosenttisuhteen mukaisesti KIRJOITA SELKEÄMMIN

8. Nuorisofoorumi 1.11. ja Keski-Suomen Nuorisovaltuuston 10 -vuotissynttärit

Keski-Suomessa on järjestetty Nuorisofoorumia jo useamman kerran. Tilaisuus kokoaa
vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria sekä asiantuntijoita ja päättäjiä saman pöydän äärelle
keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. http://www.nuortensuomi.fi/nuorisofoorumi/

Tilaisuuden järjestelyissä on ollut vahvasti aina mukana maakunnallinen vaikuttajaryhmä ja se onkin
toiminut usein info- ja rekrytointitilaisuuteena uudelle kaudelle. Keski-Suomen maakunnallinen
nuorten vaikuttajaryhmä täyttää tänä vuonna jo 10 vuotta.

8.1. Carita Hännivirta kertoo Nuorisofoorumin alustavista sisältösuunnitelmista ja järjestelyistä
Veturitalleilla sekä ehdotuksesta miten tilaisuus voitaisiin toteuttaa etäyhteyksin.

-> Nuva-ohjaajille viesti (kuva vaihtoehdoista)
-> Päätettiin järjestää Nufo niin, että Nuvat kokoontuu yhtäaikaisesti kunnissa -manulainen mukana
omassa kunnassa / valitsemassaan kunnassa

https://soteuudistus.fi/asukkaiden-osallistuminen
https://www.jypliiga.fi/2021/06/jyp-ja-keski-suomen-nuorisovaltuusto-jakavat-hyvaa/
http://www.nuortensuomi.fi/nuorisofoorumi/
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-> Myös etäosallistumismahdollisuus jos ei pääse paikanpäälle nuorisotilalle tms

8.2. Keskustellaan Nuorisofoorumin etätoteutuksesta ja järjestelyistä sekä sovitaan tarvittaessa
järjestelytiimin perustamisesta

-> Liina-Maija, Kaija EL Ibourki + Jämsän nuoria, Ydintiimi
-> Synttäripaketti (koristeita, ennakkomateriaalit)
-> Tarjoilujen järjestäminen (lahjakortti ohjaajalle / manulaiselle)

9. Muut esille nousevat asiat

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja klo 17.43


