MAAKUNNALLISTA NUORISOVALTUUSTOA VALMISTELEVA RYHMÄ
PÖYTÄKIRJA

AIKA: perjantai 17.8. klo 16:30-18:30
PAIKKA: Kansalaistoiminnankeskus Matara, kokoushuone Ratamo (Matarankatu 4, 3. krs, 40100 Jyväskylä)
KUTSUTUT:
●
●
●

Maakunnallista nuorisovaltuustoa valmistelevan ryhmän jäsenet
Joonas Lampela, Carita Hännivirta, Eeva Mäntylä - Nuorten Keski-Suomi ry:n työntekijät
Hannu Koponen, Suvi Bayr - Keski-Suomen liitto, Ilmasto-ohjelma

LÄSNÄ:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tuuli Raatikainen
Jere Huotari
Nea Linja-aho
Tino Setälä
Olli Markonsaari
Nella Lintunen
Aada Pirnes
Carita Hännivirta
Hannu Koponen
Suvi Bayr

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen avaus
Tuuli Raatikainen avasi kokouksen klo 16.48
2. Sihteerin valinta
Nea Linja-aho valittiin sihteeriksi klo 17.57 asti ja Jere Huotari klo 17.57 alkaen.
3. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.
4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Ilmoitusasiat
Sampo Muhonen on eroamassa manusta. Laukaan edustaja muuttunut (Sanni Parkki->Helka
Luostarinen).
6. Keski-Suomen Ilmasto-ohjelma 2030
Keski-Suomen liiton edustajat esittelivät Keski-Suomen tulevaa ilmasto-ohjelmaa sekä ajankohtaisia
ilmastokysymyksiä. Asiasta käytiin keskustelua ja toivomuksena on, että Manulaiset kävisivät
tutustumassa ilmasto-ohjelman nettisivuihin (www.keskisuomi.info/ilmasto) ja jättämässä sinne
omia ilmastotekojaan. Ilmasto-ohjelma toivottiin nostettavan esiin myös kunnallisissa
nuorisovaltuustoissa.
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7. Kuntien kuulumiset
Kuntien kuulumisista sovittiin, että jatkossa kuntien kuulumiset pyydetään etukäteen kirjallisena
ajan säästämiseksi ja kaikkien kuntien kuulumisten saamiseksi.
Tino Setälä poistui 17:56, Nea Linja-aho poistui 17:57

8.

Nuorisofoorumi 22.10.
Keskusteltiin vapaasti Nuorisofoorumin järjestämisestä.
●
●
●

●

Sekä aamupala että lounas nähtiin tärkeinä:)
Nufon paikka on vielä auki, ensisijaiset paikat ovat Veturitallit, vaihtoehtoista paikkaa
mietitään
Nufojen aikataulu on ennen ollut melko tuhti sisältäen paljon asiaa. Väliin toivotaan myös
vähän vapaampaa ohjelmaa. Iltapäivän päättäjäkeskusteluja varten ryhmän jäsenten
tutustumiseen kannattaa varata aikaa.
Tapahtumaan kutsutaan paikalle kuntien Nuvat, OPKH:t, näiden ryhmien ohjaavia opettajia
sekä muita kuntien nuorisotyöntekijöitä

Päätettiin, että Nuorisofoorumia valmistelemaan perustetaan työryhmä, joka on vastuussa
tapahtuman järjestelyistä mutta koko ryhmä on pidettävä ajan tasalla työn edistymisestä.
○ Työryhmän tehtäväksi jää aikataulun tekeminen ja päättäjien paikalle kutsuminen
hyvissä ajoin.

9. Mahdolliset kärkihankkeet
Manun tämän kauden teema on ollut julkinen liikenne. Tulevan kauden kärkihanketta selvitetään
laajemmin kouluille lähetettävällä kyselyllä. Kysely toteutetaan syyskuun aikana ja materiaali on
käytettävissä nufossa.
(Nuorten Keski-Suomen strategiatyöskentelyn yhteydessä 27.8. todettiin, että kyselyä ei lähetetä
yhdistyksen nimissä. Läsnäolleet Manun edustajat päätyivät siihen, ettei kyselyä lähetetä myöskään
Manun nimissä. Kärkihankeaiheiden haarukointia kuitenkin tehdään Nuorisofoorumin yhteydessä.)
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10. Muut asiat
a. Toimintaohjesääntö kommentoitavana 1.9.2018 saakka
Kuntien nuvien tulisi kommentoida luonnosta oheiseen päivämäärään mennessä.
b. Tulevat tilaisuudet ja tapahtumat
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

27.8. Nuorten Keski-Suomen Strategiapäivä (Wanha Freda, Jyväskylä)
4.9. Kiinnostaako vaikuttaminen? -ilta (Monikulttuurisuuskeskus Gloria, Matara)
Syyskuun kokous (kuntien Nuva-ohjaajat samaan aikaan?)
Syyskuun kokouksen aika sovitaan doodlen kauta. Myös nuva-ohjaajien
osallistumista, aikataululliselta kannalta, tiedustellaan samalla.
Syys-Lokakuussa Osku ohjausryhmä
Lokakuun kokous
22.10. Nuorisofoorumi
2.11. Maakunnallinen LastenParlamentti
14.11. Monikulttuuristen nuorten vaikuttaminen -tilaisuus
16.11. Maakuntavaltuuston kokous - kärkihankkeet esille
Marraskuun kokous/ ryhmäytymisleiri
Joulukuun kokous / PIKKUJOULUT

11. Seuraava kokous
Katso 10 b.

12. Kokouksen päättäminen
Ryhmävastaava Tuuli Raatikainen päätti kokouksen 18:51.

