MAAKUNNALLISTA NUORISOVALTUUSTOA VALMISTELEVA RYHMÄ
PÖYTÄKIRJA

AIKA: maanantai 5.3. klo 16.00
PAIKKA: Kansalaistoiminnankeskus Matara, kokoushuone Ratamo (Matarankatu 4, 3. krs, 40100 Jyväskylä)
KUTSUTUT:
●
●
●
●

Maakunnallista nuorisovaltuustoa valmistelevan ryhmän jäsenet
Laura Saartoala
Eeva Mäntylä
Joonas Lampela
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●
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●
●

Aaro Lahtinen
Jari Puranen
Tuuli Raatikainen
Olli Markonsaari
Elina Lahti
Lotta Hetekorpi
Laura Saartoala
Joonas Lampela
Eeva Mäntylä
Emmi Hyvönen
Hanna Hämäläinen
Senja Hirsjärvi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen avaus
Vararyhmänvastaava Tuuli Raatikianen avasi kokouksen klo 16:18
2. Sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Aaro Lahtinen.
3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttin.
Teimme esittelykierroksen, jossa jokainen esitteli itsensä ja miten hän vaikuttaa kunnassaan.
4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Ilmoitusasiat
a. Maakunnallisten nuorisovaltuustojen yhteinen leiri 20.-22.4. Keski-Suomessa
Kainuu, Pirkanmaa, Etelä-Savo, Satakunta ja Keski-Suomi
10 jäsentä jokaisesta Manusta osallistuu, lisätietoja ensi viikolla
6. Kuntien kuulumiset
Keuruulla nuvalaisten määrä pienentynyt (epäaktiivisimmat lähteneet), näin useammat kokoukset
päätösvaltaisia. Uuraisilla on pidetty muutamia kokouksia. Muuramessa aluillaan eSports
-yhdistyksen perustaminen. Konnevedellä ollut hiljaista nuvatoiminnan suhteen, nuoriso- ja
vapaa-ajanohjaaja ehdotti Nuvan laittamista jäihin vuodeksi, nuvalaiset eivät tästä innostuneet.
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7. Palkitsemisjuhla
a. Seminaarin “nuorten vaikuttaminen” -kysymys
Kyselyyn tullut 4 vastausta. Valitsimme seuraavan kysymyksen:
“Miten nuorten ideat saadaan päättäjien korviin mahdollisimman helposti?”
b. Etsivien nuorisotyöntekijöiden palkinnon perustelut
Etsivien nuorisotyöntekijöiden palkitsemisen perustelut
Etsivien nuorisotyöntekijöiden työ on äärimmäisen tärkeää nuorten syrjäytymisen
ehkäisyssä.
Etsivä nuorisotyöntekijä muistuttaa ja tiedottaa tärkeistä asioista. Etsivä rohkaisee ja on
rohkea, auttaa, sitoutuu, antaa vaikuttaa ja haastaa sopivasti. Etsivä huomioi kaikenlaiset
nuoret, muistaa antaa palautetta ja kulkee rinnalla eikä edellä.
Etsivät nuorisotyöntekijät jalkautuvat sinne, missä nuoret ovat.
Lotta ja Elina poistuivat klo 16:50
c. Vuoden nuorisovaltuuston pokaali?
Tehdään perustelut/kriteerit/määritteet hyvälle nuvalle, päätetään Manussa.
Olli poistui klo 17:03
d. Jokaisen kunnan nuvan posteri juhlaan esille
Kuudesta kunnasta on tullut posteri.
8. Vaikuta! -kampanjan kuulumiset
a. Manun teemapäivien pisteen arviointi
Kaikki käy
b. Teemapäiviin osallistujien läpikäynti
Hankasalmi 15.3: Jari Puranen, Aaro Lahtinen
9. Toimintakäytäntöjen pohdintaa ja läpikäyntiä
a. Asialistan suunnittelu
Käydään ensi kokouksessa
b. Muut toimintakäytännöt
Käydään myöskin ensi kokouksessa
c. Toimintasäännön teko vuoden suunnitelmien pohjalta
Tämäkin kohta, suurenmoisena yllätyksenä käydään läpi sitten ensi kokouksessa.
10. Keski-Suomen päivä 18.4.
a. Viesti päivästä: “Tule mukaan juhlimaan Keski-Suomen päivää! Keski-Suomen päivä on
vapaamuotoinen ja talkoohenkinen, kaikkien keskisuomalaisten yhteinen päivä. Miten
sinä haluat juhlistaa Keski-Suomen päivää? Järjestä mieleisesi tapahtuma, tempaus tai
muu tilaisuus! Kokoamme kaikki tapahtumat päivän ohjelmaan. Ohjelma jaetaan
maakunnan medialle, ja tapahtuma näkyy verkkosivuillamme ja somekanavissamme.
Keski-Suomen liitto järjestää tänä vuonna tapahtuman Jyväskylän Paviljongissa klo 12-18.
Kaikkien tapahtumien somepäivityksistä kootaan someseinä, joka näkyy myös meidän
tapahtumamme yleisölle.”
Vähintäänkin osallistutaan, Vaikuta! -kampanjan tyylisen pisteen järjestäminen kiinnostaa.
Jari, Aaro ja Tuuli ainakin pääsee. Käydään lisää läpi seuraavassa kokouksessa.
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11. Muut esille tulevat asiat
Opettajia tulee informoida Manusta! Esim infopakkaus tms. pläjäys. Pointteja mm. lakisääteisyys.
Kieli: ruotsi. Fonttikoot: 72 ja 1.
Keski-Suomen liiton verkkosivuille otetaan mielellään vastaan teksti Manusta. Teksi on:
“Keski-Suomen nuorisovaltuusto eli Manu on maakunnallista nuorisovaltuustoa valmisteleva
ryhmä, jonka tehtävänä on tuoda nuorten asioita ja mielipiteitä päättäjien korviin sekä opettaa ja
innostaa nuoria vaikuttamaan.
Tehtävänä on myös toteuttaa nuorten ja päättäjien aitoa kohtaamista. Ryhmään osallistuvat
nuoret edustavat toiminnassa omaa kuntaansa. Keski-Suomen nuorisovaltuuston toimintaa
koordinoi Nuorten Keski-Suomi ja tukee Keski-Suomen Liitto.
Ryhmänvastaava: Aatu Jäntti / 050 4931 437 / aatu.jantti@kolumbus.fi
Vararyhmänvastaava: Tuuli Raatikainen / 040 3564 988 / raatikainentuuli@gmail.com
Ryhmän tukiaikuinen: Laura Saartoala / 044 0124 609 / laura.saartoala@nuortenkeskisuomi.fi”

Työryhmissä on mietitty jyväskyläläisten nuorten päihdeongelmia. Huumeiden saatavuus kasvanut,
erityisesti koululla tapahtuva myynti on ongelma. Maakunnallisen tason työryhmissä aiheena on
ollut myös nuorison mielenterveysongelmat.
Veturitalleilla tms paikassa järjestetään Vanhempienfoorumi/Kiusaamisen vastainen foorumi.
Viitasaarella on mietitty kiusaamisen vastaista kampanjaa. Mietimme kokouksessa näiden
yhdistämistä yhdeksi maakunnalliseksi kampanjaksi/tapahtumaksi.
LAPE ryhmien yhteistyö Manun ja kunnallisten nuvien kanssa (-> pitää tietää oleellisista asioista.)
Maakunnallinen LAPE-ryhmä sekä kunnalliset LAPE-ryhmät on olemassa. Nuvalaiset voisivat kysyä
kotikunnissaan, onko heistä nimetty LAPE-ryhmiin edustajia.
Manun tulee tosissaan integroitua maakuntahallituksen toimintaan. Voidaan alkaa miettiä Manun
ja maakuntahallituksen yhteistyötä tyhjältä pöydältä. Minkälainen viestintä? Millä keinoilla yhteys
hallitukseen? Keväällä aletaan miettiä Manun toimintasääntöä (rahoitus yms).
Kolmen manulaisen mielestä olisi hyvä että kaikki nuoria koskevat päätökset menisivät
nuorisovaltuuston käsittelyn läpi, koska silloin saisimme lisää konkreettista vaikutusvaltaa nuoria
koskevissa asioissa. Esim. lausunnon antaminen tai hallituksen kokouksiin osallistuminen. Tämä on
tuhannen taalan paikka.
12. Seuraava kokous
päätetään doodlessa
13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18:01

