
KESKI-SUOMEN 
NUORISOFOORUMI
JYVÄSKYLÄSSÄ 22.10. KLO 9-16



TERVETULOA NUORISOFOORUMIIN!

Keski-Suomen nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda 
nuorten ja lasten mielipiteitä esiin sekä edistää lasten ja 

nuorten osallisuutta maakunnassa.  Tehtävää toteutetaan 
järjestämällä vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia sekä 

nuorten ja päättäjien kohtaamisia.  

Tänäänkin Nuorisofoorumissa joukko keskisuomalaisia 
nuoria kokoontuu pohtimaan kotimaakunnan 

tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä yhdessä mm. kansan-
edustajien sekä maakuntavaltuutettujen kanssa. 

Lisätietoa: www.nuortenkeskisuomi.fi/nuorisofoorumi



Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Tervetuloa ja orientoituminen päivään!

Toiminnallista työskentelyä ryhmissä 
Päättäjien esittely
 
Lounastauko (omakustanteinen)

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto toimintasääntö
Keski-Suomen Nuorisovaltuusto kaudelle 2018-2019

Karkkitauko

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston toimintakertomus
Keski-Suomen maakuntajohtajan tervehdys 
Nuoret ja päättäjät kohtaavat -keskusteluhetki

Yhteenveto ja kahvitarjoilu

Tilaisuus päättyy
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AIKATAULU

Ohjaavilla aikuisilla osin omaa ohjelmaa.



KESKI-SUOMEN NUORISOVALTUUSTO

Keski-Suomen nuorisovaltuuston tehtävänä 

on tuoda nuorten ja lasten mielipiteitä esiin sekä 

edistää lasten ja nuorten osallisuutta maakunnas-

sa.  Nuorisovaltuusto on myös mukana kehittä-

mässä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia maa-

kunnan palveluissa. Ryhmä on puoluepoliittisesti 

ja uskonnollisesti sitoutumaton. Ryhmän toiminta 

vastaa tulevan maakuntalain velvoitteeseen pe-

rustaa maakunnallinen nuorisovaltuusto.

Maakuntalakiluonnos (HE 15/2017) § 26: 
Maakunnan vaikuttamistoimielimet
“Maakuntahallituksen on asetettava nuorten 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

varmistamiseksi maakunnan nuorisovaltuusto tai 

vastaava vaikuttajaryhmä. Vaikuttamistoimielimil-

lä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa maakunnan 

toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteut-

tamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on mer-

kitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön ja 

vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa 

palvelujen kannalta. “

Lakisääteiset ja muut tehtävät:
- Tuoda nuorten ja lasten mielipiteitä esiin maakunnassa 

- Edistää lasten ja nuorten osallisuutta

- Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

- Antaa lausuntoja maakuntavaltuuston päätöksiin ja ehdotuksiin

- Voi järjestää tapahtumia

- Kehittää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia maakunnan palveluissa

- Voi tehdä aloitteita maakuntahallinnolle



Ryhmän ensimmäinen tapaaminen järjeste-
tään Piispalan nuoriskokeskuksessa 9.-10.11.
Leirillä tutustutaan, aloitetaan kauden suun-
nittelu ja sovitaan kokouspäivät. Leirillä ovat 
mukana Nuorten Keski-Suomen ohjaavat 
aikuiset Carita, Joonas ja Jenna. Perjantaina 
ennen leiriä on mahdollista tulla tutustu-
maan Nuorten Keski-Suomen tiloihin ja 
toimintoihin. Leirille lähtee yhteiskyyti Jy-
väskylästä, Matarankatu 4, noin klo 15.00 ja 
otamme matkustajia mukaan myös matkan 
varrelta. Jos siis haluat kyytiin jostain mat-
kan varrelta, otathan yhteyttä Caritaan.  
 

Leirille tarvitset mukaan liinavaatteet ja 
peseytymisvälineet sekä omat henkilökoh-
taiset tarvikkeet, joita yhdeksi yöksi tarvitset. 
Leirillä syödään maittavaa Piispalan ruokaa, 
varmasti riittävästi, mutta ruoka-aineallergiat 
tulee ilmoittaa ajoissa. Jokaiselta alaikäisen 
huoltajalta tulee myös olla suostumus (ja 
kuvauslupa) hoidettuna ennen leirille läh-
töä. Lauantaina takaisin Jyväskylässä ollaan 
noin klo 16. Leiri on maksuton ja leiristä ja 
kyydeistä tulee lisää informaatiota myöhem-
min.

Carita Hännivirta carita.hannivirta@nuortenkeskisuomi.fi, 044-0124606

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kauden 2018-2019  

ensimmäinen tapaaminen pe 9.11. - la 10.11. Piispalassa!



PÄÄTTÄJÄT NUORISOFOORUMISSA

Lauri Ihalainen, Kansanedustaja, Eduskunta

Anne Kalmari, Kansanedustaja, Eduskunta

Aila Paloniemi, Kansanedustaja, Eduskunta

Sinuhe Wallinheimo, Kansanedustaja, Eduskunta

Juho Ikonen, Eduskunta-avustaja, Eduskunta

Pauliina Maukonen - Kärkkäinen, Maakuntavaltuutettu

Jani Kokko, Maakuntavaltuutettu

Matleena Käppi, Maakuntavaltuuston varajäsen

Pasi Patrikainen, Ylijohtaja, Keski-Suomen ELY-keskus

Pirjo Peräaho, Maakunta- ja sote-uudistus

Päivi Fadjukoff, Jyväskylän yliopisto, KSLAPE, Haukkalan säätiö

Tarja Tuomainen, Nuorten Keski-Suomi ry:n puheenjohtaja

Riina Kylmälahti, Nuorten Keski-Suomen hallituksen jäsen

Ritva Vallinkoski, Nuorten Keski-Suomen hallituksen jäsen 

Tiinu Wuolio, Nuorten Keski-Suomi hallituksen jäsen

MITÄ HALUAISIT KYSYÄ NÄILTÄ PÄÄTTÄJILTÄ? 

MITÄ HALUAISIT KERTOA PÄÄTTÄJILLE? 

KIRJAA TÄNNE AJATUKSIASI NUORISOFOORUMIN AIKANA! 





SEURAA MEITÄ SOMESSA 

INSTA keskisuomennuva
FACE keskisuomennuva
TWITTER nuortenmaakunta
YOUTUBE Nuorten Keski-Suomi

TÄRKEITÄ NETTISIVUJA
 
nuortenkeskisuomi.fi/nuorisofoorumi
www.keskisuomi.fi
keskisuomi.info
keskisuomi.info/ilmasto2030
www.japary.fi

KIITOS TEKIJÖILLE JA TUKIJOILLE

Keski-Suomen Nuorisovaltuutetut
Keski-Suomen tulevaisuustyöryhmä
Keski-Suomen liitto
JAPA - Jyväskylän kestävä kehitys ry
Sisä- ja Länsi-Suomen Aluehallintovirasto
Jyväskylän kaupunki


