Keski-Suomen Nuorisofoorumi
22.10.2018
• Päivän sisältö:
• Aamulla orientoiduttiin päivän aiheisiin puheenvuorojen muodossa, joita
pitivät Keski-Suomen tulevaisuustyön, Keski-Suomen osallisuusohjelman ja
Keski-Suomen ilmasto-ohjelman edustajat.
• Orientoitumisen jälkeen jakauduttiin ryhmiin pelaamaan Seppo-peliä, jossa
päästiin tarkemmin pureutumaan edellä mainittuihin aiheisiin
• Lounaan jälkeen tutustuttiin Keski-Suomen nuorisovaltuuston
toimintasäännön luonnokseen, sekä edeltävän kauden
toimintakertomukseen.
• Kuultiin maakuntajohtaja Tapani Mattilan tervehdys, jonka jälkeen
jakauduttiin jälleen ryhmiin, ja aloitettiin Nuoret ja päättäjät kohtaavat –
keskusteluhetki. Tässä päättäjät (mm. Keski-Suomalaisia kansanedustajia,
maakuntavaltuutettuja ja virkamiehiä, jakautuivat pöytiin, joita nuoret
kiersivät, keskustellen aina noin 20min yhdessä pöydässä.

AIKATAULU:
8:45

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:15

Tervetuloa ja orientoituminen päivään!
Keski-Suomen Nuorisovaltuusto, Max Koitela
Osallisuus Keski-Suomessa, Emmi Hyvönen
Keski-Suomen Ilmasto-ohjelma, Tanja Tuulinen
Keski-Suomen tulevaisuus, Päivi Hamarus

Toiminnallista työskentelyä; Vaikuta Keski-Suomessa-peli

11:15

Lounastauko (omakustanteinen)

12:15

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston Toimintasääntö
Keski-Suomen Nuorisovaltuuston nimeäminen kaudelle 2018-2019

13:00

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston Toimintakertomuksen esittely
Maakuntajohtaja Tapani Mattilan tervehdys nuorille ja päättäjille
Nuoret ja päättäjät kohtaavat -keskusteluhetki
(+ Ohjaavien aikuisten tapaaminen)

15:00
15:45

Päivän yhteenveto ja kahvitarjoilu
Tilaisuus päättyy

Keski-Suomen Nuorisofoorumi
22.10.2018
Tehtävät Seppo-pelissä:
• Keski-Suomen nuorisofoorumissa Seppo-pelejä oli kaksi, toinen nuorille ja toinen
nuorisovaltuustojen ja oppilaskuntien ohjaaville aikuisille. Yleistehtävät olivat
molemmissa suurimmaksi osaksi samoja, mutta workshop-tehtävät olivat nuorilla ja
aikuisilla omansa.
• Nuoret käsittelivät workshopeissa Keski-Suomen ilmasto-ohjelmaa, Agenda2030:tä,
Keski-Suomen tulevaisuustyötä ja Keski-Suomen osallisuusohjelmaa.
• Aikuisten workshopeissa aiheina olivat vaikuttamisviestintä, onnistunut tai ontuva
osallisuus, tulevaisuustaidot sekä se, onko nuorten vaikuttaminen helppoa vai vaikeaa.
• Seuraavaksi koontia eri tehtävien vastauksista. Diassa ensimmäisenä on tehtävän otsikko,
tämän jälkeen pelissä näkynyt tehtävänanto ja lopuksi esimerkkejä tuotoksista.

ILMASTO-OHJELMA 2030
Tutustukaa sivustoon: www.keskisuomi.info/ilmasto2030
Löytyykö sivustolta hyvä esimerkki ilmastoteosta, jota voisitte ehdottaa oman
paikkakuntanne koululle / harrastusporukalle / työnantajalle / perheellenne?
Millaista ilmastotekoa ehdotatte ja mille taholle?
Kisko-salista löydätte pöydän jossa on keltainen pöytäliina. Kirjoittakaa liinaan taho, jolle
ilmastotekoa ehdotatte ja sen alle ehdotuksenne. Ottakaa valokuva, joka toimii vastauksena
tähän tehtävään.

KOULURUOKA ENNEN, NYT JA
TULEVAISUUDESSA
Keskustelkaa, mitä löytyy koulun ruokalistalta tänä syksynä? Kirjatkaa muutama esimerkki.
Miltä näyttää koulun ruokalista 2050-luvulla? Ajatellaan, että peruskoulua käydään myös
tulevaisuudessa viisi päivää viikossa. Mutta muuttuuko jokin muu? Pohtikaa kuinka monta
tuntia päivässä koulua käydään ja mitä koulussa syödään? Kirjatkaa pohdintanne :) Ideoikaa
ja kirjoittakaa tähän tehtävään viiden päivän ruokalista yläkoululaisille!

RUNOSUONI SYKKIMÄÄN
Kirjoittakaa joukkueenne kanssa runo, jossa käytätte sanoja "nuori,
ilmasto, päättäjä, tulevaisuus, osallistuminen". Luovuudesta ja
hauskuudesta palkitaan extrapistein!
Jos päättämään
päästetään jokainen nuori,
voi yhteistyön tuloksena
siirtyä suurinkin vuori. Jos
ilmaston tulevaisuus on
häilyvä, sitä tulee
katumaan jokainen
päättäjä. Osallistuminen
voi meidät pelastaa, kaikki
mukaan vaan!

Nuoret päästöjä päästää,
Ilmasto muutostaan
näyttää,
Päättäjät tätä yrittää
korjaa,
Tulevaisuus tekee meistä
orjaa,
Ja luonnon säästöön
osallistuminen sen korjaa

Nuori ajatteli koulussa
Että ilmasto on kuin
housussa.
Hän lähti osallistumaan
Ja maailmaa muuttamaan
Tulevaisuus näytti synkältä
Päättäjätkin on syvältä.
Hän ryhtyi päättämään
Ja tajusi että ilmasto pitää
viilentää.

NYT OSU JA UPPOS :D
Tehtävänänne on etsiä osuvin meemi, joka kuvastaa Keski-Suomea!
Lisätkää kuva tähän tehtävään, halutessanne voitte perustella valintanne.

YMPÄRISTÖSTÄ VOIMAA
Aika haukata happea! Menkää pihalle ja etsikää jokin teitä innostava
tausta, jossa otatte ryhmäselfien. Lähettäkää kuva tähän tehtävään,
luovuudesta extrapisteitä!

MITÄ ON NORMAALI ARKI VUONNA 2050?
Nyt heittäydytään tulevaisuuteen! Pistäkää silmät kiinni ja sulkeltakaa
vuoteen 2050!
Minkä ikäisiä olette vuonna 2050? Millaista arkea vietätte, mistä
haaveilette, mitä harrastatte, miten ja missä asutte, mitä arvostatte?
Tehkää max 1 minuutin pituinen video, jossa kerrotte tulevaisuuden
arjesta. Luovuudesta extrapisteitä!
”Kun minä olin teidän ikäinen, oli
kaikki paljon paremmin, oli
enemmän koteja, enemmän
kouluja ja enemmän kouluruokaa.”

”Ollaan vuodessa 2050, arki on
erilaista kuin nykyään. Asun
mieheni kanssa maaseudulla,
valmistan ruokani oman kasvimaan
tuotteista ja mulla on vaateyritys
joka valmistaa suomalaisia
vaatteita ekologisesti.
Ilmastonmuutos on saatu
pysäytettyä ja suurin osa ihmisistä
on vegaaneja.”

”Millaista arkea vietät vuonna 2050?
Vietän ihan normaalia arkea, käyn töissä,
syön ja sellaista vastaavaa.
Mistä haaveilet vuonna 2050?
Lapsuuden ruuista.
Mitä harrastat vuonna 2050?
Ilmajoogaa.
Missä asut vuonna 2050?
Presidentinlinnassa.
Ja itsehän arvostan tätä meidän kaunista
luontoa vuonna 2050.”

”Tulevaisuudessa ihmiset
kulkee paljon enemmän
junilla, junaliikennekin
vapautuu ja tulee muitakin
firmoja kuin VR. Tämä
ympäristöä paskaava
yksityisautoilu toivon mukaan
vähenee ja bussitkin on vähän
siistimpiä. Tulevaisuudessa
toivottavasti VR:kin ehtii
perille.”

”Olen suosittu suunnittelija, joka suunnittelee ekologisia
kartanoita, joissa on aurinkopaneelikatto.”

#UNELMIENKESKISUOMI
Mitkä asiat tekevät Keski-Suomesta unelmien maakunnan, jossa
kaikilla olisi hyvä ja turvallinen elää. Tulkaa Raiteelle yksi pohtimaan
mikä teille on tärkeää sekä kertomaan, mitä asioita maakuntamme
tulevien päättäjien tulisi ottaa huomioon!

Arvot, joita pidettiin kaikkein tärkeimpinä:
• Tasa-arvo
• Turvallisuus
• Terveys
• Luonto
• Perhe
• Rehellisyys
• Luotettavuus

#UNELMIENKESKISUOMI
Arvopohdinnan jälkeen nuoret pääsivät keskustelemaan uuden
maakunnan osallisuutta valmistelevan työntekijän kanssa. Nuoret
pääsivät kertomaan näkemyksiään Keski-Suomen
osallisuusohjelman rakentamiseen. Alla suuntaa-antavia
esimerkkejä keskusteluaiheista:
1.Koetko, että voit vaikuttaa maakunnan palveluiden suunnitteluun tällä
hetkellä?
2. Mikä motivoisi sinua vaikuttamaan ja osallistumaan keskusteluun
Keski-Suomen maakunnassa?
3.Miten keskisuomalaisten vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi
palveluiden kehittämiseen tulisi parantaa?
4. Mitä konkreettisia ideoita sinulla on asukkaiden ja maakunnan
vuorovaikutuksen edistämiseksi?
5.Vapaa sana / muita terveisiä Keski-Suomen maakunnalle

ILMASTOTEKOJA
Miltä maailma näyttää vuonna 2030?
Tulkaa tilaan Höyry tekemään valintoja sekä haastamaan päättäjät,
miltä maailmamme näyttää 12 vuoden päästä! Valinnat tehtyänne
saatte pisteeltä oikean sanan alla olevaan monivalintaan.

ILMASTOTEKOJA
Pisteellä nuoret pohtivat ensin omia henkilökohtaisia ilmastotekoja, jonka jälkeen ne
sijoitettiin Agenda2030 tavoitteiden alle. Lopuksi valittiin ryhmän yhteinen näkemys, että
mikä tavoitteista tulisi erityisesti pitää mielessä tulevan maakunnan päätöksenteossa.
• Alan syödä Vegaanisa
• lisäämällä kasviruuan syöntiä ja välttämällä turhan
punaisen lihan syöntiä
• Kasvisruokavalio kohtuudella
• Lisään kasvisruokaa ruokavaliooni
• Jaan tietoa ilmastonmuutosta ehkäisevästä
toiminnasta
• Vähennän suihkuaikaa (veden käyttöä)
• Käyttää vettä säästeliäästi
• maalämpö lämmityksenä kodissa
• pullonpalautus
• kierrättää
• Joukkoliikenteen suosiminen
• Suosia julkista liikennettä
• laittaa roskat roskiin
• Muovin kierrätys
• Syö ruoan loppuun
• voi ostaa kotimaisia tuotteita

• Suositaan kotimaisia tuotteita esim. ruoka,
vaatteet
• Vältän muovia
• Lajittelen jätteitä
• Roskien vieminen roskikseen asti
• Kierrätän esim. vaatteet ja huonekalut
• Punainen liha pois
• Liikun julkisilla
• Vähentää eläinperäisten tuotteiden kulutusta
• Sähkönsäästö
• Pullot koneeseen. kierrätys
• LIIKKUU JULKISILLA
• julkisten käyttö
• kestokassit ei muovipusseja
• Palauttaa pullot
• Luonnon siisteys
• lajittelee jätteet
• Vähentää roskausta ja kierrättää enemmän

Tärkeimmäksi Agenda2030-tavoitteeksi tulevaan maakuntaan valikoituivat
nro 4: Hyvä koulutus ja nro 13: Ilmastotekoja

Päättäjien kommentit keskustelun päätteeksi
Juho Ikonen, Petri Honkosen (kesk.) eduskunta-avustaja
- Oli ilo huomata sisäinen kipinä ja inspiraatio vaikuttamiseen ja nuorten
äänen esiintuontiin. Älkää kadottako sitä.
Sinuhe Wallinheimo (kok.), kansanedustaja
- Kun kuuntelin nuoria, niin huomasin, että aika valveutuneita ihmisiä te
olette. Puhuttiin ilmastonmuutoksesta ja jos olisin itse ollut 30 vuotta
sitten samassa tilanteessa, niin ei olisi ollut hajuakaan siitä asiasta.
- Toinen asia, mikä jäi keskusteluista mieleen, on se, kuinka vaikuttaa
päättäjiin. Henkilökohtainen viesti tehoaa paremmin.
Irma Hirsjärvi (vas.), kunnanvaltuutettu ja maakuntavaltuutettu
- Keskustelussa nousivat esiin ekologiset kysymykset, esimerkiksi se miten
liikutaan paikkakunnalta toiseen. Keskusteltiin myös siitä, millaista on
asua eri paikkakunnilla ja millaisia eroja paikkakuntien välillä on. Mietittiin
myös sitä, miten voitaisiin tehdä yhdessä asioita.
- Te olette niitä, jotka teette tämän yhteiskunna. Muistakaa se.
Matleena Käppi (vas.), kaupunginvaltuutettu
- Mahtavaa huomata, miten fiksuja ja tiedostavia nuoria täältä löytyy.
Olette paljon fiksumpia kuin oma ikäpolveni. Osaatte olla myös
kriittisiä, pitäkää siitä kiinni. Keskusteluissa tuli hyviä kommentteja
esimerkiksi koulutusleikkauksista.
Aila Paloniemi (kesk.), kansanedustaja
– Keskusteltiin ilmastonmuutoksesta ja sen hillitsemisestä ja siitä, mitä
jokainen meistä voi tehdä kotonaan. Kyllä meidän pitää puhua meidän
globaalista vastuusta. Puhuttiin myös omista koulutuspoluistamme. Opinahjoa ja koulutusalaa pitää voida muuttaa. Itsekin olin
lastentarhanopettaja ja sitten toimittaja ja nyt kansanedustaja. Pitää olla
mahdollisuus vaihtaa ja etsiä sitä omaa alaa. Täällä lukiolaiset sanoivat,
että pitäisi jo nyt lukiossa tietää, että mitä haluaa yliopistossa opiskella.
Tämän viestin minä vien sivistysvaliokuntaan, minusta se on liian nuori ikä
päättää tällaisista asioista.

Pasi Patrikainen, Keski-Suomen ely-keskuksen ylijohtaja
- Olkaa se mitä olette, kertokaa reilusti ja avoimesti omia näkemyksiänne. Aina
kannattaa kyseenalaistaa näkemyksiä, ei kannata ottaa tietoa annettuna. Teillä on
mahdollisuus vaikuttaa eri kanavien kautta. Nyt kun on tultu tutuksi, niin on helppo
vaikka tuolla kaduilla nykäistä hihasta.
Tuula Säynätmäki, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston johtaja
- Työ- ja elinkeinohallinto tulee uudistuksessa osaksi maakuntia. Teillä on nyt hyvä
mahdollisuus vaikuttaa palveluihin, olkaa aktiivisia. Kiitos tästä päivästä. Sain paljon
hyviä vinkkejä, esimerkiksi siitä, että tarvitaan parempaa uraohjausta armeijan jälkeen.
Anne Kalmari (kesk.), kansanedustaja
– Keskusteluissa tuli tosi hyviä vinkkejä käytännön arjen ekotekoihin, kierrättämiseen
ja politiikan tekoon. Käytiin ryhmien kanssa läpi tosi erilaisia asioita. Yhden ryhmän
kanssa puhuttiin kissojen hyvinvoinnista ja toisen ryhmän kanssa puhuttiin
liikkumisesta ja esimerkiksi mopokortin iän alentamisesta ja opiskeluasioista. Siellä tuli
piikkiä rintaan siitä, että kyllä meidän on valtion taholta entistä enemmän
panostettava siihen, että kaikki nuoret saisivat koulutusta. Nuoria ei saa päästää
syrjäytymään. Kiitos, tämä oli mahtava päivä, jatkakaa vaikuttamista.
Pirjo Peräaho, projektipäällikkö Keski-Suomi 2021
– Asioita oli todella paljon. Vien mukaani sen toiveen, että voidaan jatkaa tällä
mutkattomuudella. Olin nyt toista kertaa mukana ja oli tosi hienoa huomata, miten
tasavertaisesti täällä voidaan keskustella uuden maakunnan kehittämisestä.
Ritva Vallinkoski, Nuorten Keski-Suomi ry:n hallitus
– Tosi hyviä keskusteluja käytiin. Se mitä mukaani saan, on into uteliaisuus ja aktivisuus
kiinnostua asioista ja vaikuttaa niihin.
Riina Kylmälahti, Nuorten Keski-Suomi ry:n hallitus
– Avartavaa ja mukavaa ollut olla mukana keskustelemassa. Mun motto on aina ollut
sellainen, että mitä enemmän ihmisiä tuntee eri puolelta maailma, sitä pienemmältä
maailma tuntuu. Miten kotoisalta Keski-Suomi tuntuukaan tämän jälkeen. Meidän on
hyvä tehdä yhteistyötä.

