
Keski-Suomen nuorisovaltuusto
Asialista
AIKA: Tiistaina 24.5.2022 klo 16-18
PAIKKA: Matara, Matarankatu 6, Jyväskylä ja Teams-kokous

Osallistujat:
Hilma Hurme
Anni Ala-Kokko
Leevi Vilenius
Roosa Pannula
Pessi Lemmetyinen
Veera Kinnunen
Nella Ruonala
Oiva Aho
Meeri Nissinen
Akseli Otava
Taavi Viinanen
Minja Juutinen
Tilda Hämäläinen
Saara Toivonen
Minja Juutinen
Emilia Asikainen(pj)

Muut:
Arto Lampila
Carita Hännivirta

ASIAT:

1. Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 16.20. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hilma Hurme ja Pessi

Lemmetyinen.

2. Kuntakuulumiset

Keski-Suomen nuorisovaltuuston edustajat kirjoittavat oman kunnan kuulumiset ennen kokousta yhteiseen
tiedostoon. Kokouksessa käydään lyhyesti kuulumiskierros.
https://docs.google.com/document/d/1GPLNrXZl5YTjUqV0PW31TwI4l8w-ljsEMtuXpSP13zk/edit

3. Nostot edellisestä kokouksesta ja menneet tapahtumat

Kooste talven aikana tapahtuneesta liitteenä. Menneet tapahtumat ja nostot edellisestä kokouksesta
esiteltiin lyhyesti kokousväelle.

4. Tulevat tilaisuudet

● Nuorten ääni maakunnissa ohjausryhmä viikolla 21/22.
● Keski-Suomen maakuntavaltuusto 3.6. Peurungassa.

https://docs.google.com/document/d/1GPLNrXZl5YTjUqV0PW31TwI4l8w-ljsEMtuXpSP13zk/edit


o Kartoitetaan kiinnostuneet, ilmoittautumislomake lähetetään myöhemmin.
Maakuntavaltuuston kokoukseen kiinnostuksensa ilmoittivat Pessi Lemmetyinen, Hilma
Hurme, Roosa Pannila +Multia sekä Anni Ala-Kokko. (Näihin mahdollisesti muutoksia)
Muutkin ovat tervetulleita jos aikataulut sallivat sen.

● MAHKU22

o Järjestäytymiskokouksessa 19.1. keskusteltiin halukkuudesta lähteä järjestämään

MAHKU-tilaisuutta. MAHKU:n järjestämisestä on hyvä sopia erillinen ideointi- ja

suunnittelupalaveri.

5. Kokouspalkkiot ja matkakulut

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston käynnistyminen tuo muutoksia matkakorvaus- ja
kokouspalkkiokäytäntöihin. Aiheesta toimitetaan materiaalia ennen kokousta.

6. Keski-Suomen nuorisovaltuuston toimintasäännön päivittäminen
Keski-Suomen nuorisovaltuusto on 1.4.2022 alkaen Keski-Suomen liiton lisäksi myös
hyvinvointialueen nuorisovaltuusto. Toimintasääntö on kuitenkin tehty vain maakuntaliiton
näkökulmasta, joten sitä on tarpeen päivittää.

Asialistan liitteenä nykyinen toimintasääntö, johon on merkitty kohtia, joiden osalta on syytä
keskustella muutoksesta.

7. Keski-Suomen hyvinvointialueen strategia

Asialistan liitteenä on luonnos hyvinvointialueen strategiasta. Keskustellaan siitä miltä
luonnos näyttää nuorisovaltuutettujen mielestä: mitä hyvää, mitä huonoa, jne.

Hyvinvointialueen strategialuonnos esitellään kokousväelle. Nuoret haluavat korostaa
ennaltaehkäisevien palvelujen roolia hyvinvointialueen strategiaa valmistellessa.
Kokouksessa nousi esille esimerkiksi ennaltaehkäisyn teemaan liittyvät
mielenterveystarkastukset, joita nuoret olisivat mukana valmistelemassa.

Mielenterveystarkastuksilla voisi tukea nuoren henkistä kasvamista sekä ne toimisivat
ennaltaehkäisevänä toimena mielenterveysongelmista puhuttaessa.
Mielenterveystarkastuksilla voisi myös purkaa aiheen ympärille liittettyjä ennakkoluuloja,
sillä mielenterveys aiheena voitaisiin normalisoida nuoresta pitäen. Nuoret tuovat esille
huolensa koronan tuomat haasteet mielenterveyspalvelujen saatavuudessa ja laadussa
vedoten statistiikkaan (esimerkiksi viimeisen kouluterveyskysely). Erityisesti nuoria
huolestuttavat pitkät odotusjonot, hoitoväen puuttuminen sekä palvelujen kiirehtiminen.
Nuoret korostavat lähipalveluja puheenvuoroissaan. Palveluista tulisi tehdä kohtaamisia
nuoren ja hoitoväen kesken niin, ettei tapaamisia hoideta “liukuhihna-menetelmällä”.

Keskustelua nuorten osallistamisesta ja osallisuudesta heräsi. Nuorten kuulemisessa tulisi
ottaa huomioon esimerkiksi kokousten aikataulut. Monet vaikuttamismahdollisuudet



järjestetään aikoina, jolloin nuorten on haastavaa osallistua ja vaikuttaa. Ajat tulisi valita
niin, että ne on mahdollisimman helposti saavutettavia kohderyhmän kannalta. Esimerkiksi
koulupäivän aikana tapahtuvat kokoukset ovat haastavia koulun poissaolojen takia. Nuoret
halutaan myös saada mukaan valmistelemaan hyvinvointialuetta sekä erityisesti päätöksiä,
jotka koskevat nuoria. Myös nuorisovaltuustojen ulkopuolella olevat nuoret tulisi saada
kuulluksi.

Kasvokkain kohtaamisen roolia asiakastapaamisissa nostetaan keskustelussa esille. Nuoret
luultavasti valitsevat palvelun, jossa palvelu tapahtuu kasvokkain. Etäpalvelu koetaan
kaukaiseksi ja vaikeasti lähestyttäväksi. Jos matalan kynnyksen palveluja halutaan korostaa,
on tärkeää ottaa huomioon yksilölliset tarpeen. Nuorten kannalta etäyhteydelle siirrettävät
palvelut voivat olla haastavia tilojen tai lähestyttävyyden kannalta. Vaikka monet osaavat
käyttää etäalustoja, on erityisen tärkeää tavata ihmisiä myös kasvokkain. Jotkin palvelut
voivat olla hyödyllisiä sähköisessä muodossa, mutta toisaalta on hyvä korostaa sitä ettei
korvata fyysisiä tapaamisia kokonaan.

Asialistan kohdat 5 ja 6 siirretään seuraavaan kokoukseen.

8. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään ajassa 17.59


