
KESKI-SUOMEN NUORISOVALTUUSTO
ASIALISTA

AIKA: Keskiviikkona 7.9.2022

PAIKKA: Matara, Matara-Sali, 2. kerros,  Matarankatu 6, Jyväskylä ja Teams-kokous

KUTSUTTU:

● Keski-Suomen Nuorisovaltuuston jäsenet

PAIKALLA:

● Oiva Aho (siht)

● Pessi Lemmetyinen

● Veera Kinnunen

● Minja Juutinen

● Tilda Hämäläinen

● Ella Saalasti

● Hilma Hurme

● Roosa Pannula

● Oona Ruotsalainen

● Emilia Asikainen (pj)

● Veera Ruotsalainen

● Maria Kaisa Aula (etänä  17.20 asti, jonka jälkeen paikalla)

● Markku Suortamo

● Juha Tolonen

● Jani Kokko

● Arto Lampila

ETÄNÄ:

● Nella Ruonala

● Roalbin Reyes

● Taavi Viinanen

● Akseli Otava

● Saara Toivonen

● Juliana Karjalainen

● Valtteri Vänttinen

● Anni Ala-Kokko

● Anni Takari

ASIAT:



1. Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa klo 17.09
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pessi Lemmetyinen ja Tilda Hämäläinen.

2. Tervehdyskierros

Jani Kokon ja Maria Kaisa Aulan puheenvuoro: Hyvinvointialue tekee mielellään yhteistyötä Manun

kanssa.  Halutaan nuortenkin näkökulmasta toimiva ja hyvinvoiva Keski-Suomi. Nuorten tarpeet

otetaan huomioon. On tärkeää, että Manu voi tehdä itsenäisesti aloitteita.

Nella Ruonala poistui klo 17.30

Mikä tuo/ei tuo hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kokemusta?

-Toimivat ja saavutettavissa olevat palvelut. Vapaita aikoja esim. psykologille  ei aina ole, etäpalvelu

voisi olla ratkaisu. Etänä myös asia pysyy paremmin omana tietona.

- Positiivisempaa uutisointia Keski-Suomen mielenterveyspalveluista, ennakoivaan toimintaan tulisi

panostaa.

-Luotettavat aikuiset

-Palveluiden helppo saatavuus

-Stigmat vaikeuttavat hoitoon pääsyä

- Kun hakee apua, sitä olisi saatava kunnolla. Vähättely on ongelma

- Tutut lääkärit  yms. Novassa ollut hyviä kokemuksia ja kaikki toiminut hyvin.

- Kouluterveydenhoito toimii, sillä on väliä millainen kuraattori on

- kun on samat lääkärit syntyy luottamus

- kouluterveydenhuolto toimii

- aina ei saa terveydenhuollosta  kunnollista apua tai ystävällistä palvelua vaikka selkeä vaiva mikä

olisi helppo hoitaa

- Etämielenterveyspalvelut saavat kannatusta, mutta olisi hyvä pitää myös fyysiset vastaanotot yhtä

vahvana.

-Kiireettömyys palveluita saadessa olisi tärkeää.

Summa summarum: ihminen ihmiselle- asenne tärkeä ja se että saa yhdestä paikasta ohjeen, tärkeä

saada luotettava kokemus jo ensitapaamisessa.

-psykologeille myös tukea, että jaksavat ja vältetään ylikuormittuminen.

-OmaKs ei toimi kunnolla, botin parantelua ja hienosäätöä kaivataan.

Maria Kaisa raportoi näistä hyvinvointialueen hallitukselle. Ja tulee mielellään kokouksiin jatkossakin.

3. Keski-Suomen liiton sivistysstrategia

Valmistelijat Juha Tolonen ja Markku Suortamo esittelemässä strategiaa, tarkemmin

sanottuna Sivistyskunta 2023 -työtä. “Kunnat syntyvät uudelleen” hyvinvointialueiden myötä.



-Väestörakenteen muutos on huomioitava - kunnissa mietittävä miten palveluita järjestetään

jatkossa.

- Kunnat ovat hyvin erilaisia keskenään ja se tulee huomioida valmistelutyössä.

-Markku esitteli työpajatyöskentelyä, sen tuloksia sekä niiden mahdollisia seuraavia askeleita.

Veera Kinnunen poistui klo 18.25

Miten kunnissa voitaisiin edistää nuorten osallistumista?

-osallistava budjetointi Jämsässä

-seutukuntayhteistyö

- alueellista yhteistyötä esim. tapahtuma, johon kutsutaan eri kuntien nuorisovaltuustoja

Aula: Koko Keski-Suomen nuorille tutustumista ja ryhmäytymistä esim. leireillä tai erilaisissa

tapahtumissa voi olla tärkeää.

Markku Kinnunen ja Juha Tolonen poistuivat kokouksesta 18:40.

4. 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.

Tulisiko nuorisovaltuustoissa olla paikat lastensuojelun piirissä oleville?

-Se voisi olla hyvin leimaavaa

-Pyydettäisiin kohdennetusti vapaille paikoille edustajia nuorisovaltuustoihin alan  järjestöistä, joista

tiedetään että on eri taustaisia nuoria esim.  lastensuojelun asiakkaita tai maahanmuuttajataustaisia.

-Järjestöjen edustajia voisi miettiä laajemminkin

Roosa Pannula poistui kokouksesta 18.45.

Vapaat paikat jaettu nuorisofoorumissa, tämä toiminut hyvin.

Olisi tärkeä tiedottaa vapaista paikoista ja keski-suomen nuorisovaltuustosta ylipäänsä.

Nuva-toiminta voi vaikutta kuivalta, jos ei tiedä siitä mitään, siksi tiedotus olisi tärkeää..

Emilia selvittää Manun somesalasanoja. Seuravaalle kaudelle olisi hyvä valita somevastaavat, jotka

päivittävät aktiivisesti esim. instagramia. Media myös tärkeä tapa nostaa Manun tunnettuutta.

Mikä toimikausi pitäisi olla?

Muilla vaikuttajatoimielimillä toimikausi 4 vuotta, mutta nuorisovaltuustolla ollut aikaisemmin

vuoden mittainen kausi.

Olisi hyvä jos toimikausi alkaisi syksyllä ja päättyisi keväällä. Koulun kanssa samassa rytmissä. Niin,

että kunnan nuvat olisivat ehtineet järjestäytyä ensin.



Kulukorvaukset: kokouspalkkiot ja matkakorvaukset

Kokouspalkkio on 80 euroa per kokous sekä live- että etäosallistujille.

Kokouksen jälkeen lähetetään manulaisille sähköpostilla perustietolomake ja kulukorvauslomake. Ne

täyttämällä jäsenet saavat kokouspalkkiot ja matkakorvaukset. Jos on jo täyttänyt

perustietolomakkeet, ei tarvitse täyttää sitä uudestaan.  Jäsenet saavat alkuvuoden korvauksensa

lokakuussa. Toiveissa tulevaisuudessa nuorisovaltuustolle ketterämpi järjestelmä korvauksien

maksamiseen.

Kokouspalkkio ei sulje pois leiri- tms. muuta toimintaa.

Oona Ruotsalainen poistui klo 19.16

Kokouspalkkio edellyttää jäseniä käymään asialista etukäteen läpi jos se on luettavissa.

Millaista yhteistyötä halutaan tehdä hyvinvointialueen suuntaan ja miten osallistua hyvinvointialueen

päätöksentekoon?

Olisi hyvä että on yhteistyötä sekä liiton että hyvinvointialueen suuntaan jatketaan.

5.     Hyvinvointialueen osallisuusohjelma

Ajan puutteen vuoksi keskustelua avataan ydinryhmässä aiheesta.

6.     Tulevat tapahtumat

      MAHKU22 25.-26.11.2022 Jyväskylässä - mainittiin lyhyesti, laitetaan infoa s-postilla.

      Syksyn kokoukset ja muut tapaamiset - sopivasta kokouspäivämäärästä tulee s-postiin kysely.

7. Nuorisovaltuuston edustajien (2kpl) nimeäminen alueelliseen opiskeluhuoltotyöryhmään

Ajan puutteen vuoksi siirretään seuraavan kokouskeen.

8.     Muut esille tulevat asiat

-

9.     Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 19:34


