
MAAKUNNALLISTA NUORISOVALTUUSTOA VALMISTELEVA RYHMÄ 
PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: keskiviikko 29.11.2017 klo 16.30 

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

PAIKALLA: 

• Aatu Jäntti 

• Oona Haapanen 

• Niko Hakkarainen 

• Anton Kauppinen 

• Elina Lahti 

• Max Koitela 

• Markus Sorvali 

• Olli Markonsaari 

• Jari Puranen 

• Janette Nurmi 

• Nella Lintunen 

• Janna-Susanna Haapanen 

• Hilma Auvila 

• Sampo Muhonen 

• Nea Linja-Aho 

• Carita Hännivirta 

• Joonas Lampela 

• Eeva Nudel 

• Aaro Lahtinen 

• Lotta Hetekorpi 

 

• Carita Hännivirta 

• Joonas Lampela 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 

1. Kokouksen avaus ja kokouksen puheenjohtajan valinta 

Joonas Lampela avasi kokouksen klo 16.40, Joonas valittiin kokouksen puheenjohtajaksi kohtaan 5. 

asti.  

2. Sihteerin valinta 

Valittiin (työntekijä Lauran sijainen) Carita Hännivirta kokouksen sihteeriksi. 

3. Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitusasioita 

4. Maakunnallista nuorisovaltuustoa valmistelevan ryhmän nimeäminen 

a. Valitaan ryhmälle virallinen nimi, jota käytetään esimerkiksi FB-sivuilla 

Päätettiin viralliseksi nimeksi Keski-Suomen Nuorisovaltuusto – omassa viestinnässä 

kutsumanimenä Manu. 

5. Ryhmän järjestäytyminen 

a. Valitaan ryhmälle ryhmänvastaava ja sihteeri ja muut mahdolliset vastuutehtävät 
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Ryhmänvastaavan tärkeimmät tehtävät; vastaa siitä, että vastuuhenkilöt hoitavat 

tehtävänsä, on selvillä kokonaiskuvasta sekä kokousten valmistelu ja puheenjohtajuus (ellei 

muuten päätetä) 

Ehdotuksia ryhmävastaavaksi tuli 5 henkilöä, kaksi heistä Niko Hakkarainen ja Aatu Jäntti, 

olivat käytettävissä tehtävään. Keskustelun jälkeen käytiin äänestys, jonka voitti äänin 8-7 

Aatu Jäntti, joka valittiin ryhmänvastaavaksi.  

Kokouksen puheenjohtajana klo 17.20 jatkoi ryhmän vastaava Aatu Jäntti. 

 

Muihin vastuutehtäviin valinnat: 

 Sihteeri: Päätettiin että kokouksen sihteeri valitaan aina kokouksen alussa, mahdollisesti 

kiertävänä. Samalla sovittiin, että luodaan ryhmälle oma drivekansio, jonne lisätään mm. 

esityslistat ja muistiot. Uusista asiakirjoista muistutetaan esim. whatsapp-ryhmässä.  

Viestintä: Käytiin keskustelua ryhmän sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Pohdittiin mitä 

sosiaalisen median kanavia ryhmällä voisi olla käytössä, keskusteltiin, että Keski-Suomen 

Nuorisovaltuustolla olisi ainakin facebook-sivu, Instagram, Twitter, Snapchat sekä tiedot 

Nuorten Keski-Suomen nettisivuilla. Päätettiin, että vastuuhenkilön nimike on 

somevastaava. Ehdokkaita somevastaavaksi ilmoittautui 4 henkilöä. Keskusteltiin, että 

somevastuu voidaan jakaa kahden henkilön kesken. Äänestyksen aikana päätettiin, että 

valitaan yksi somevastaava ja kolme muuta jäsentä someryhmään.  

Somevastaavaksi valittiin Oona Haapanen, someryhmään valittiin Janette Nurmi, Elina 

Lahti ja Lotta Hetekorpi. Ryhmän vastuulla on some sisältöjen tuottaminen ja se huolehtii 

ryhmän ulkopuolisesta tiedottamisesta. Ryhmän vastaava huolehtii viestintäsuunnitelman 

toteutumisesta. 

 

6. Nuorten edustajat KSLAPE:n ohjausryhmään 
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a. Valitaan 2 edustajaa Keski-Suomen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman 

ohjausryhmään (http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/) 

Edustajiksi valittiin Janna-Susanna Haapanen (varsinainen) ja Oona Haapanen (varajäsen).  

 

 

7. Vaikuta! -kampanja 

a. Valitaan Vaikuta! -kampanjan alustava ”työryhmä” 

Carita Hännivirta kertoi tarkemmin Vaikuta! -kampanjasta ja teemapäivien suunnitelluista 

sisällöistä, ryhmä hyväksyi suunnitelman. Tarkennukset sovitaan Vaikuta! -työryhmän 

kanssa. Ryhmään valittiin Nea Linja-Aho, Niko Hakkarainen, Oona Haapanen ja Janette 

Nurmi. 

8. Vaikuta! -leirin kuulumiset ja tuotokset 

Todettiin että kokouksen aikana keskusteltiin paljon leirin kuulumisia, eikä tässä kohtaa 

tarvinnut leirin sisältöihin enempää pureutua. 

9. Keski-Suomen kehittäjäryhmän tapaamisen 21.11. kuulumiset 

Oona Haapanen kertoi terveiset tapaamisesta, jossa keskusteltiin mm. mitkä ovat toimivia 

tapoja siihen, miten nuorten ääni saadaan kuuluviin sekä miten nuoria saadaan mukaan ja 

osalliseksi päätöksentekoon. 

10. Lapsiasiavaltuutetun tapaamisen 21.11. kuulumiset 

Oona Haapanen kertoi tapaamisesta, jossa keskusteltiin mikä on nuorilla pinnalla, sekä 

puhuttiin laajasti nuoria koskevista asioista.   

11. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

12. Seuraava kokous 

http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/kslape/
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Päätettiin seuraava kokous pidettäväksi tammikuun alussa. Päätettiin, että ryhmän 

tukiaikuinen Laura Saartoala avaa kokouspäivämäärästä Doodle-kyselyn. 

13. Kokouksen päättäminen 

Ryhmän vastaava, kokouksen puheenjohtaja Aatu Jäntti päätti kokouksen klo 18.29. 


