
MAAKUNNALLINEN
NUORISOFOORUMI

CYGNAEUSTALOLLA 30.10. klo 9-16



Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Tervetuloa!

Yhteiskuntasimulaattori -peli alkaa

Maakuntauudistus -mitä, missä, milloin?

 

Lounastauko (omakustanteinen)

NÄKS:n toiminnan päätös ja maakunnallista 

nuorisovaltuustoa valmistelevan ryhmän valinta

Kahvitauko

Nuoret ja päättäjät kohtaavat -keskusteluhetki

Kiitti ja moikka!

Tilaisuus päättyy

09:00

09:30

09:45

10:30 

11:30

12:30

13:00

13:30

15:30

16:00

AIKATAULU

Nuorisotyöntekijöillä/tukiaikuisilla osin omaa ohjelmaa.
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KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Aika: maanantai 30.10.2017 klo 12:30

Paikka:  Cygnaeustalo (Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä)

Kutsutut: Keski-Suomen kuntien edustajat

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Sihteerin valinta

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat

6. NÄKS:n toimintakertomuksen läpikäynti ja hyväksyminen

7. Maakunnallista nuorisovaltuustoa valmistelevan ryhmän   

 jäsenien valinta

8. NÄKS:n terveiset tulevalle uudelle ryhmälle

9. Muut esille tulevat asiat

10. Seuraava kokous

11. Kokouksen päättäminen



MAAKUNNALLISTA NUORISOVALTUUSTOA 
VALMISTELEVA RYHMÄ

Maakunnallista nuorisovaltuustoa val-
misteleva ryhmän päätavoite on miettiä 
ja suunnitella maakunnallisen nuoriso-
valtuuston hyviä toimintatapoja ja luoda 
toimintasäännöt ryhmälle. Muu toiminta 
muotoutuu edustajien kiinnostuksen 
kohteiden ja toiveiden mukaan. 

Esimerkkejä mitä 
valmisteleva ryhmä voi tehdä: 

• Ottaa kantaa sote- ja maakuntauudis-

tuksessa ajankohtaisiin asioihin

• Tapaa päättäjiä (esimerkiksi maakunta-

valtuustoa)

• Innostaa muita nuoria mukaan toimi-

maan ja vaikuttamaan Keski-Suomen 

alueella

• On mukana erilaisissa tapahtumissa ja 

myös toteuttamassa niitä itse

• Käy tutustumassa muihin nuorten vai-

kuttamistoimintoihin ja mahdollisesti 

hyödyntää niiden hyviä käytänteitä 



Ensimmäinen tapaaminen järjestetään 
Piispalan nuoriskokeskuksella 10.11.-11.11. 
Leirin tavoitteena on tutustua yhdessä 
ja aloittaa tulevaisuuden suunnittelua. 
Leirille on tulossa myös muita nuoria, 
joten yksin tällä leirillä ei joudu olemaan! 
Leirillä ovat myös mukana Nuorten Keski-
Suomen ohjaavat aikuiset, Laura, Carita 
ja Eeva. Perjantaina ennen leiriä on mah-
dollista tulla tutustumaan Nuorten Keski-
Suomen tiloihin ja toimintoihin sekä mui-
hin nuoriin. Tapaaminen alkaa  klo 13.30 
Jyväskylän Matkakeskukselta.

Leirille lähtee yhteiskyyti Jyväskylästä  
noin klo 15.00 ja otamme matkustajia 
mukaan myös matkan varrelta. Jos siis 
haluat kyytiin jostain matkan varrelta, 
otathan yhteyttä Lauraan. Lauantaina 
takaisin Jyväskylässä ollaan noin klo 19 
ja tarpeen mukaan järjestelemme jatko-
kyydit Jyväskylästä niille paikkakunnille, 
mihin ei julkisilla pääse enää illasta. Leiri 
on maksuton ja leiristä ja kyydeistä on 
tulossa lisää informaatiota myöhemmin.

Laura Saartoala laura.saartoala@nuortenkeskisuomi.fi, 044-0124609

Eeva Mäntylä eeva.mantyla@nuortenkeskisuomi.fi, 044-124608

Maakunnallista nuorisovaltuustoa valmistelevan ryhmän 

ensimmäinen tapaaminen pe 10.11. - la 11.11. Piispalassa!

Leiri on osa Vaikuta! -kampanjaa joka rahoitetaan Euroopan unioinin Erasmus+ ohjelman tuella.   
Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman  
kansallinen toimisto Opetushallituksessa.



Kuinka kauan olet ollut NÄKS:ssä? Tähän men-
nessä 2 vuotta. Koetko, että pystyt vaikuttamaan 
sinua koskeviin asioihin? Koen kyllä. Tämän toimin-
nan kautta tavoittaa ihan uusia väyliä vaikuttaa itselle 
tärkeisiin asioihin.

Onko sinulla vielä jotain mihin haluaisit vaikuttaa NÄKS:ssä ollessasi? Just nyt halu-
aisin vaan auttaa tulevaa maakunnallista nuvaa mahdollisimman paljon, ja varmistaa, 
että nuorilla on vielä jatkossa ainakin yhtä hyvä mahdollisuus vaikuttaa kun tällä hetkellä!

NUORTEN HAASTATTELUT

Kuinka kauan olet ollut NÄKS:ssä? Noin 2-3 
vuotta. Mikä on paras muistosi NÄKS:ssä 
olemisesta? Hyviä muistoja on niin paljon, että en 
pysty valitsemaan mutta erilaiset matkat on jäänyt 
mieleen parhaiten. 

Tuuli, 16

Paavo, 16

Miksi muiden pitäisi liittyä maakunnalliseen nuorisovaltuustoon? Koska tässä 
voi oikeasti vaikuttaa ja tehdä asioita sekä tutustua uusiin ihmisiin.



Kuinka kauan olet ollut NÄKS:ssä?  Olen 
ollut mukana alusta asti eli noin 7 vuotta. Onko 
sinulla jotain, mihin haluaisit vielä vaikuttaa 
NÄKS:n ajallasi? Ei ole mitään erikoista mihin 
haluaisin vaikuttaa, haluan vaikuttaa  asioihin 
yleisesti.

Kuinka kauan olet ollut NÄKS:ssä?  Liityin 
NÄKS:iin 2014 syksyllä. Koetko, että pystyt 
vaikuttamaan sinua koskeviin asioihin? 
Kyllä, päättävät tahot ovat usein olleet kiinnos-
tuneita kuuntelemaan nuorten mielipiteitä.

Niko, 20

Maija, 17

Mitä mieltä olet maakunnallista nuorisovaltuustoa valmistelevasta ryhmästä ja sen 
toiminnasta? Maakunnallisen nuvan toiminta on mielestäni tärkeää, syynä tähän on se että 
tätä kautta pääsee vaikuttamaan maakunnallisella tasolla eikä vain kunnallisella tasolla

Miksi muiden pitäisi liittyä maakunnallista nuorisovaltuustoa valmistelevaan 
ryhmään? Kokoukset ovat rentoja ja ryhmähenki hyvä. Ryhmän mukana pääsee ta-
paamaan päättäjiä ympäri Suomea, ja vaikuttamaan Keski-Suomessa kunnallistasolla.



Vaikuta! -kampanja toteutetaan Keski-Suomessa keväällä 2018.  
Kampanjan toteuttajana toimii 14-19 -vuotiaista koostuva ryhmä.  
Tule mukaan toteuttamaan kampanjaa!

VAIKUTA! -KAMPANJA

Kampanjan tarkoituksena on  
toteuttaa Vaikuta! -teemapäiviä 
kahdeksalla paikkakunnalla ympäri 
Keski-Suomea vuoden 2018  
helmi-maaliskuun aikana.

Kampanja huipentuu Vaikuta!  
-huippukokoukseen, jossa käsitellään 
teemapäivistä nousseita asioita  
yhdessä päättäjien kanssa.

Vaikuta! -kampanjan ryhmän seuraava tapaaminen pidetään yhdessä 

maakunnallista nuorisovaltuustoa valmistelevan ryhmän kanssa 

Piispalan leirikeskuksessa pe 10.11. - la 11.11.

Carita Hännivirta, carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi, 044 0124606

Vaikuta! -kampanja rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus+ 
-ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.


