
 

KESKI-SUOMEN NUORISOVALTUUSTO  
ASIALISTA 
 
 
AIKA: Keskiviikkona 2.11.2022 klo 17.00–19.30 

 

PAIKKA: Jyväskylän pääkirjasto (Vapaudenkatu 39–41, Jyväskylä), Monitoimitila, 3.kerros ja Teams-

kokous 

 

Avataan kokous ajassa: 17.06 

 

Valitaan puheenjohtajaksi Emilia ja sihteeriksi Oiva (apuna Veera) 

 

KUTSUTTU: 

● Keski-Suomen Nuorisovaltuuston jäsenet 

PAIKALLA:  

Iida Kalliomäki 

IIna Rentola 

Saara Toivonen,  

Minja Juutinen 

Akseli Otava 

Taavi Viinanen 

Oiva Aho 

Oona Ruotsalainen 

Roosa Pannula 

Emilia Asikainen  

Simo Oksanen  

 

Veera Ruotsalainen 

Arto Lampila 

 

ETÄNÄ:  

Hilma HUrme 

Erkki Vasalampi 

Tatu Syrjä 

Tilda Hämäläinen 

Juliaana Karjalainen 

Valtteri Vänttinen 

Veera Kinnunen 



 

Carita Hännivirta 

Pessi Lemmetyinen 

Anni Ala-Kokko  

Iida Hytönen (liittyi n. 17.15) 

 

ASIAT: 

 

1. Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pessi Lemmetyinen ja Akseli Otava valitaan tarkastajiksi. 

 
2. Tervehdyskierros  

 

3. Nuorisovaltuuston edustajien  nimeäminen alueelliseen opiskeluhuollon yhteistyöryhmään 

 

Simo Oksanen alustaa. Ryhmään tullaan myöhemmin valitsemaan neljä (4) edustajaa kyseiseen 

ryhmään: kaksi (2) perusopetuksen oppilasta ja kaksi (2) toisen asteen opiskelijaa. 

 

Kiinnostuneita:  

Anni, toisella asteella 

Valtteri, toisella asteella 

Juliaana, 8:lla 

Oiva, 9:llä 

Saara, 8:lla 

Pessi, 8:lla 

Emilia, 2. asteella 

Ehdotus: tehdään whatsapp ryhmä,  jatketaan keskustelua siellä ja tehdään lopulliset valinnat siellä. 

Emilia johtaa ryhmää. Ehdotus hyväksytään.  

 

3. Keski-Suomen nuorisovaltuuston osallistujien valinta (3kpl) Mahkuun 

MAHKU22 -tapahtuma on hyvinvointialueiden ja maakuntien nuorisovaltuustojen tapaaminen 

Jyväskylässä 25.-26.11.2022. Tapahtumaan kutsutaan kolme nuorta ja yksi-kaksi aikuista jokaiselta 

alueelta. Iltaohjelmaan kutsutaan myös päättäjiä. Vastuujärjestäjänä Nuorten Suomi yhdessä Keski-

Suomen Nuorisovaltuuston kanssa. Suunnittelu yhdessä Kohti nuorten hyvinvointialueita -hankkeen 

kanssa. 

 

Carita esittelee Mahku-tapahtumaa dia-esityksen pohjalta. 

 

Kiinnostuneita osallistumaan 11.11. suunnittelutapaamiseen Iina, Iida, Oiva, Emilia, Pessi, Anni, 

Veera, Roosa 

Keskustellaan aikatauluista 11.11. 

Juliaana kiinnostunut kuvaajan hommasta, mutta ei pääse 11.11. 

Oiva kiinnostunut osallistumaan Potkua Pykälistä- työpajaan. 

 



 

Iida Hytönen poistui 18.14 

 

11.11. suunnittelusta kiinnostuneet ottavat yhteyttä Caritaan tai Veeraan. 

 

4.   Nuorisovaltuuston kausi ja nykyisten jäsenten mahdollisuus jatkaa syksyyn 2023   

 

Carita poistui 18.33 

Minja poistui klo 18.37 

 

Arto alustaa.  

Jatkossa toimikausi tulee alkamaan syyskuussa. Tavoitteena on että ensi vuoden syyskuussa alkaa 

kokonaan uusi ryhmä. Halutaan tarjota kaikille viime vuoden lopussa mukaan liittyneille 

mahdollisuus jatkaa ensi syksyyn halutessaan, mutta on myös mahdollista lopettaa kausi 

marraskuussa 2022.  

 

Eli jatketaan tavallaan nykyistä kautta ensi vuoden syyskuuhun. Uudet sihteerit yms. valitaan 

tarvittaessa.  

 

Myös vapaille paikoille voi hakea. Kunta paikat pyritään täyttämään mahd. nopeasti varsinkin jos ja 

kun vaihdoksia tulee.  

 

Laitetaan joulukuussa aloittaneille vielä viesti asiasta.  

 

Saara siirtyi etälinjoille 18.47. 

 

8 min tauko.  

Roosa poistui 18.49 

 

5.   Hyvinvointialueen osallisuusohjelma 

Arto alustaa. Mietitään, miten nuoret saataisiin antamaan paremmin palautetta hyvinvointialueen 

palveluista. Olisi hyvä että palautteenantokanavat olisivat esteettömät, vaivattomat, suoraan 

palvelun yhteydessä. Jos palautekyselyt ovat netissä, niin kysymysten/kyselyiden tulisi olla lyhyitä. 

Anonymiteetti on tärkeä. Olisi hyvä “mainostaa” palveluita. Ne on tehtävä nuorille sopivalla kielellä 

ja grafiikalla, sopivissa kanavissa. 

Milloin/miten palautteenantotilaisuuksia tulisi järjestää? 

Kesken koulupäivän sillä se on innostavampaa, kun tekee sitä koulutyön sijasta. Sen voisi tehdä 

nuorisotiloilla, siten että on muuta, kenties erityisempääkin aktiviteettia, kuten pelejä, jotain mikä 

vetää nuoria. Palautelaatikko, jota mainostetaan hieman, voisi toimia, tai raksi ruutuun- lomake, 

helppo ja yksinkertainen tehdä.  

 

 

6.   Keski-Suomen ilmastoasiaa 

Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tiekartta valmistui ja se hyväksyttiin maakuntahallituksen 

kokouksessa syyskuussa. https://hiilineutraali.keskisuomi.fi/tietoa-tiekartasta/ 

 

https://hiilineutraali.keskisuomi.fi/tietoa-tiekartasta/


 

Keski-Suomi on myös maakuntana mukana Astetta Alemmas -kampanjassa, jossa tavoitellaan 

energiansäästöjä https://hiilineutraali.keskisuomi.fi/energiansaastokampanja/ 

https://hiilineutraali.keskisuomi.fi/tukea-kuntien-ilmastotyohon/yhteisotekoja/  

 

Käydään läpi pikaisesti. Ja vaihdetaan ajatuksia. Eri kunnissa nuoret huomanneet säästötoimia.  

Oona poistui 19.15 

Tilda poistui linjoilta 19.17 

 

7.     Tulevat tapahtumat 

- 

 

8.     Muut esille tulevat asiat 

Kokouspalkkio yms. käytäntöjen kertaus. 

Tästä lähtien riittää, että on täyttänyt perustietolomakkeen ja toimittanut verokortin. Sitten saa 

kaikki korvaukset mitä itselle kuuluu kaikista kokouksista, joissa on ollut ja matkakorvaukset.  

Osallistujalistoista nähdään suoraan ketkä ovat olleet paikalla milloinkin.  

Arto laittaa kaikille s-postilla verokortin lähetysohjeet.  

Selvitetään erikseen jos nuoren paikkakunta vaihtuu kesken kauden. 

 

9.     Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 19.33 

 

https://hiilineutraali.keskisuomi.fi/energiansaastokampanja/
https://hiilineutraali.keskisuomi.fi/tukea-kuntien-ilmastotyohon/yhteisotekoja/

