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AIKA: lauantai 13.1. klo 12.00  

PAIKKA: Kansalaistoiminnankeskus Matara, (Matarankatu 4, 3. krs, 40100 Jyväskylä)  

Paikallaolijat:  

• Lotta Hetekorpi 

• Janette Nurmi 

• Jere Huotari 

• Maija Äikäs 

• Tuuli Raatikainen 

• Akusti Väisänen  

• Tino Setälä 

• Joonas Lampi 

• Aatu Jäntti 

• Kristian Mäenpää 

• Anna-Stiina Rossi 

• Aaro Lahtinen 

• Sanni Parkki 

• Mirva Pohjanen 

• Julia Lietonen 

• Janna-Susanna Haapanen 

• Eeva Nudel 

• Elina Lahti 

• Laura Saartoala   

• Eeva Mäntylä   

• Joonas Lampela   

• Mirva Pohjanen 
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 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:   

1. Kokouksen avaus   

 Ryhmävastaava avasi kokouksen 12:37. 

2. Sihteerin valinta   

 Kokouksen sihteeriksi valittiin Jere Huotari. 

3. Asialistan hyväksyminen   

Asialistaan lisätään kohta 13: Kokouksista ilmoittaminen kuntien nuorisotyöntekijöille. 

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen   

 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin pienin muutoksin (Läsnäolijoita tarkennettiin). 

5. Ilmoitusasiat   

NÄKS-ryhmän some-vastaava Maija Äikäs luovuttaa vanhat some-tilit Manun some-vastaavien    

käyttöön. 

K-S 2020 –työseminaari Laajavuoressa 12.1.2018: Paikalla päättäjiä monilta eri tahoilta sekä muita 

uudistuksen kanssa toimivia. Tapahtumassa käsiteltiin mm. johtamista. Ryhmätyöskentelyosiossa 

Manun jäsenet keskustelivat päättäjien kanssa tulevaisuuden maakunnasta ja sen palveluista sekä 

tehtävistä. Paikallaolleet jakavat materiaalia päivästä Whatsapp-ryhmässä.  

18.1.2018 Maakuntien verkostopäivään toivotaan osallistujia. 

Keski-Suomen nuorisovaltuustojen leiri järjestetään 2.-3.2 Piispalassa.   

6. Kokousvalmistelukäytänteet  

a) Kokouskutsu ja asialista lähetetään viimeistään kolme päivää ennen kokousta   

Seuraava kokous sovitaan edellisessä kokouksessa. Päätettiin, että virallinen kokouskutsu ja 

asialista lähetetään viimeistään kolme päivää ennen kokousta. 
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b) Ryhmän asialistat laitetaan Drive-kansioon   

Päätettiin, että Manun asialistat laitetaan Drive-kansioon, joka jaetaan kaikille ryhmän jäsenille. 

Kansioon laitetaan myös ryhmän pöytäkirjat. 

7.   Drive-kansion jakaminen ryhmäläisille ja sen käyttö   

Käytiin läpi Driven käyttöä. Drive-kansio jaetaan toimiston toimesta kaikille ryhmäläisille ja 

sinne voidaan jakaa tietoa muille esim. tiimien palavereista. 

8.   Vararyhmänvastaavan valinta   

Todettiin, että Manun toiminta on niin aktiivista ja monipuolista, että tarvitaan 

ryhmänvastaavan lisäksi joku toinen, joka auttaa ryhmänvastaavaa ja vastaa hänen kanssaan 

ryhmän toiminnasta ja kokonaisuuden hallinasta. Päätettiin perustaa vararyhmänvastaavan 

pesti. 

Vararyhmänvastaavaksi valittiin Tuuli Raatikainen. 

9.    Vaikuta! -kampanja-työryhmän kuulumiset   

Työryhmän toiminta on alkanut mutta se on vielä melko alussa. Käytiin läpi Vaikuta! - 

kampanjan sekä Manun tavoitteita ja toimintaa. Kampanja jalkautuu 10 eri kuntaan ja kerää 

teemapäiviin yhteen nuoria, jotka oppivat vaikuttamisesta ja kerätään ideoita. Teemapäivien 

jälkeen järjestetään Huippukokous Toukofest-tapahtuman yhteydessä, johon osallistuu nuoria 

teemapäivistä sekä päättäjiä. 

Kampanjan kunnat ovat Hankasalmi, Laukaa, Toivakka, Keuruu, Äänekoski, Muurame, 

Saarijärvi, Kannonkoski, Jämsä. Kunnalliset nuorisovaltuustojen tehtävänä on kutsua 

kuntapäättäjiä paikalle.  

Manu-ryhmä tapaa uudistusta tekeviä päättäjiä ja tapaamisesta voisi tulla ideoita ja teemoja 

Manun omalle pisteelle. Pisteellä voisi käyttää keinoina mm. Seppo-peliä (Manun esittelyvideo 

ja kysymyksiä siitä), Keski-Suomeen tutustumista esim. karttapelin avulla ja ideoiden 

keräämistä jonkin toiminnan kautta) 
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Huippukokoukseen kutsutaan paikalle mm. maakuntahallituksen jäsenet, maakuntahallinnon 

virkamiehiä (maakuntajohtaja), Keski-Suomen kansanedustajat, kunnanjohtajat ym. kuntien 

edustajat, lapsiasiavaltuutettu, presidentit, pääministeri. Vaikuta! –työryhmä kutsuu päättäjät. 

Annastiina Rossi poistui 13:54.  

10. Keski-Suomen Nuorisovaltuuston, Keski-Suomen Liiton ja KSLAPE:n yhteistyö   

Manun edustajat tapaavat 16.1.2018 klo 15:00 Nuksun toimistolla Keski-Suomen liitosta Pirjo 

Peräahon ja Emmi Hyvösen (maakuntahallinnon suunnittelija) sekä LAPE-agentti Hanna 

Hämäläisen. Kerättiin ideoita, miten yhteistyö jatkossa voisi sujua: 

 Osallistuminen maakunnallisen nuorisovaltuuston tulevaisuuden toimintaan (Manun 

asema tulevassa hallinnossa). Kutsutaan Emmi Hyvönen Manun seuraavaan 

kokoukseen kertomaan, missä vaiheessa uudistus ja hallinnon suunnittelu on. Silloin 

voi myös kertoa heränneitä ideoita aiheesta. 

11. Keski-Suomen nuorisovaikutusjärjestöjen yhteistyö ja sen kehittäminen  

Samalla alueella toimii useita samankaltaisia toimijoita ja yhteistyötä kannattaisi tiivistää. Näin 

voitaisiin mm. estää ettei kokouksia päällekkäin. Yhtenä esimerkkinä toimii Nuva ry:n Sisä-

Suomen piiri (SiSu), johon tullaan olemaan yhteyksissä ja järjestetään tilaisuuksia eri aikoihin. 

Pyydetään jäseniä, jotka ovat osallisena molemmissa toimimaan yhdyshenkilönä. SiSu:sta 

tulee myös edustajia Nuorisovaltuustojen leirille, jolloin yhteistyötä voidaan pohtia.  

12. Maakunnallisten nuorisovaltuustojen oppaan kommentointi   

Kuntaliiton tekemä opas, joka on kommenttikierroksella 5.2.2018 asti. Nuksun edustajat ovat 

myös osallistuneet työpajaan oppaaseen liittyen. Kommentteja oppaaseen liittyen: 

 Pääpointtien koonti puuttuu 

 Kieli on hankalaselkoista 

 Valtuusto/neuvosto/ nuorisovaltuusto/manu –termit sekaisin 

 Mahdollisuus myös muiden kuin kunnallisten nuorisovaltuustojen edustajiin ei tule 

riittävän selkeästi esille. Ei myöskään se, että näin pitäisi olla, jotta kaikenlaisten 

nuorten ääni tulisi esiin. 
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 Kohdassa 3: ”Kunnallisten nuorisovaltuustojen edustajien nimeäminen” on 

epäselvyyksiä ja ristiriitoja.  

 Kohta 2 oli hyvin toteutettu (voi tarkoittaa- lause jättää tosin epäselvyyksiä) 

 Toimikausi!!! 1-2 vuotta 

 Ikä? Haarukka? Haarukointi?  

 Vastuuaikuinen? 

 Sihteeri valitaan nuorista. 

Kommenteista muokataan lausunto, joka lähetetään kuntaliittoon. Lausuntoa tekemään valittiin Jere, 

Lotta, Aatu ja Joonas.  

Aaro Lahtinen poistui 14:53. 

13. Kokouksista ilmoittaminen kuntien nuorisotyöntekijöille 

Päätettiin, että Manun kokouksien ajankohdista ilmoitetaan kuntiin (nuorisotyöntekijät, 

nuvaohjaajat). 

14. Muut esille tulevat asiat   

Esitettiin, että jäsenet ottaisivat Manun asiaksi oman kuntansa nuvan seuraavassa 

kokouksessa. 

9.3.2018 maakunnallinen palkitsemisjuhla: palkitaan kunnista nuori ja aikuinen, jotka kunnat 

valitsevat. Joonas on mukana juhlan valmistelussa ja toivoo Manusta apua juhlan järjestelyyn. 

Innokkaat ottavat Joonakseen yhteyttä Whatsappin välityksellä. Manu myös voi valita 

palkittavan maakuntavaikuttamista edistäneen henkilön. Asiasta lisää seuraavassa 

kokouksessa. 

15. Seuraava kokous   

Seuraava kokous järjestetään helmikuussa Nuva-leirin jälkeen. Tarkempi ajankohta sovitaan 

Doodlen välityksellä. Ensi kokoukseen selvitetään myös etäyhteyden kautta osallistumisen 

mahdollisuutta. 

16. Kokouksen päättäminen   

Ryhmävastaava päätti kokouksen 15:31. 


