
MAAKUNNALLISTA NUORISOVALTUUSTOA VALMISTELEVA RYHMÄ 
PÖYTÄKIRJA 

 

AIKA: lauantai 29.9.2018 klo 15-16 

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

KUTSUTUT: 

● Maakunnallista nuorisovaltuustoa valmistelevan ryhmän jäsenet 
● Joonas Lampela 
● Carita Hännivirta  
● Tarja Kovanen / Eeva Mäntylä, Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hanke 

 
PAIKALLA: 

● Max Koitela 
● Aatu Jäntti 
● Janette Nurmi 
● Jari Puranen 
● Janna-Susanna Haapanen 
● Eeva Nudel 
● Kati Mäntynen 
● Aaro Lahtinen 
● Julia Lietonen 
● Tino Setälä 
● Nella Lintunen 
● Joonas Lampela 
● Carita Hännivirta  

 
 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 

1. Kokouksen avaus  

Ryhmän varavastaava Max Koitela avasi kokouksen klo 15.03. 

2. Sihteerin valinta 

Tino Setälä valittiin kokouksen sihteeriksi. 

3. Asialistan hyväksyminen 

Kokouksen asialista hyväksyttiin. 

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen 17.8. pöytäkirja hyväksyttiin. 

5. Ilmoitusasiat 
a. Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeessa on aloittanut uusi työntekijä Tarja 

Kovanen, jolta saadaan tukea erityisesti viestintään 
b. Perusteilla olevat maakunnalliset (lasten ja) nuorten vaikuttajaryhmät:  

i. Lastensuojelun sijaishuollon maakunnallinen kehittäjäryhmä, joka koostuu 
kokemusasiantuntijoista 

ii. Monikulttuuristen nuorten vaikuttajaryhmä - Yhdessä enemmän ry 
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6. Kuntien kuulumiset 
a. Kuntien kuulumiset toivotaan lähetettävän ennakkoon, mutta käydään niitä myös 

keskustellen läpi. Kokoukseen toivotaan tietoa erityisesti seuraavista näkökulmista: 
i. Miten Nuvan syksyn on lähtenyt liikkeelle? 

ii. Onko Nuvat tietoisia Nuorisofoorumista ja onko tehty edustajavalinnat Manuun?  
(kuulumiset wa-viestinä: 0440124606 / Carita tai sähköpostitse: carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi) 

 

Saarijärvi: Päällimmäisenä on meneillään Toimintasäännön tekeminen ja vastattiin Keski-Suomen 
Nuorisovaltuuston toimintasääntöön. Ongelmia kokouksen järjestämisessä. 
Muurame: Vastattiin kankeasti Toimintasääntö-kyselyyn. Piti järjestää lani- tapahtuma. Kunnassa 
on meneillään opetuspalvelun kehittäminen, johon on Nuorisvaltuustosta pyydetty edustajaa. Tätä 
aihetta käsitellään kokouksessa. 
Karstula: Nuva etsii sihteeriä ja sai lisää porukkaa. Uusi puheenjohtaja. Puhutaan Nufosta 
seuraavassa kokouksessa. 
Kannonkoski: Mietitään ketkä lähtee Nufoon.  
Hankasalmi: Nuvaan valittiin uudet jäsenet, nykyään 12 jäsentä. On ollut syksyllä kaksi kokousta ja 
ryhmäytymispäivä. Puheenjohtaja ja sihteerit päätetty. 
Kyyjärvi: Ei tietoa kokouksesta. Ainakin yksi henkilö osallistuu Nufoon. 
Joutsa: Nuva on vastannut Keski-Suomen nuorisovaltuuston toimintasääntöön. Muuten ei tietoa 
kunnan Nuvan toiminnasta. (kokouksessa annettiin vinkkejä miten kunnan Nuva ja Manu voisivat 
tiivistää viestintää) 
Äänekoski: Melkein koko Nuva osallistuu Nufoon, Tino kävi  Suolahden yhtenäiskoulun 
Telakkakadun koulun toimipisteen oppilastoimikunnan hallitukselle ja tukareille kertomassa 
Nufosta ja siitä, että Nuvaan haetaan lisää jäseniä. On valittu uusi PJ Nuvaan. Marraskuussa 
järjestetään lanit Poken kanssa yhteistyössä. 3 erohakemusta joista vain 2 voitiin hyväksyä. 
Kommentoitiin Keski-Suomen nuorisovaltuuston toimintasääntöä. Kaikille äänekoskelaisille 
yritetään tiedottaa maakunnallisesta nuorisovaltuustosta. Joka toinen viikko ollut kokous. Tehtiin 
uutta toimintasääntöä. Otettiin kantaa mopoalueeseen.  

 
 

7. Toimintasäännöstä päättäminen 
a. Keski-Suomen Nuorisovaltuuston (Manu) alustava toimintasääntö oli kommentoitavana 

1.9.2018 asti. Vastauksia saatiin yhteensä 8 kunnasta, näistä kommentteja antoi 7 ryhmää 
ja 10 yksittäistä henkilöltä. Toimintasääntöä työstetään eteenpäin toimiston henkilöstön 
voimin sekä Manun työskentelyryhmässä 29.9. 

b. Päätetään toimintasäännön loppuun työstämisestä.  
 
 Kati Mäntynen poistui kokouksesta kello 15.38.  

 
Todettiin, että toimintasääntö on jo pitkälle työstetty koko Manu-ryhmän voimin.  Päätettiin, että 
Toimintasääntö viimeistellään toimiston henkilöstön voimin ja se lähetetään tarkastettavaksi koko 
ryhmälle sähköitse. Toimintasääntö esitellään Nuorisofoorumissa. 
 

8. Toimintakertomuksen hyväksyminen esitettäväksi Nuorisofoorumissa 
 
Työryhmä esitteli Toimintakertomuksen kaudelta 2017-2018, joka hyväksyttiin sellaisenaan. 
Päätettiin, että Toimintakertomus esitetään Nufossa kuukausikohtaisesti niin, että kukin paikalla 
oleva työryhmän jäsen esittelee sellaisen osion/toiminnan jossa on itse ollut mukana.  
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9. Nuorisofoorumin ohjelman hyväksyminen ja vastuista sopiminen 
 
Hyväksyttiin Max Koitelan esittelemä Nuorisofoorumin alustava ohjelma. Tarkemmat sisällöt ja 
vastuut sovitaan maanantaina 8.10.2018 Nufo-työryhmän kokouksessa. 

 
 

10. Tulevat kokoukset ja tapahtumat 
 

● 8.10. Nufoa valmistelevan ryhmän kokous 
● 27.10. (lauantai) Lokakuun kokous 
● 22.10. Nuorisofoorumi 
● 2.11. Nuorten Keski-Suomen seminaari 
● 9.-10.11. Marraskuun kokous/ ryhmäytymisleiri + uusien perehdytys 
● 14.11. Monikulttuuristen nuorten vaikuttaminen -tilaisuus 
● 16.11. Maakuntavaltuuston kokous - kärkihankkeet esille 
● 22.11. Maakunnallinen LastenParlamentti 
● Joulukuun kokous / PIKKUJOULUT 

 
11. Muut esille tulevat asiat 

a. Ehdotettiin, että kirjoitettaisiin Keskisuomalaisen Meidän juttu-palstalle kirjoitus Manusta 
ja Nufosta. Sovittiin, että Tino Setälä ja Janette Nurmi kirjoittavat tekstin työntekijöiden 
avustuksella.  

 
12. Seuraava kokous 27.10.2018. 

 
13. Kokouksen päättäminen 

Ryhmän varavastaava Max Koitela päätti kokouksen ajassa 15.59. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

Max Koitela Tino Setälä 
Ryhmän varavastaava Kokouksen sihteeri 

 

 


