JYVÄSKYLÄN NUORISOVALTUUSTO
TOIMINTAKERTOMUS 2009–2010

TOIMINTAKERTOMUS
1. Yleistä
Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13–20 –vuotiaiden jyväskyläläisten
nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja
osallistumista päätöksentekoon Jyväskylän kaupungissa. Nuorisovaltuustoon kuuluu 20–40
jäsentä, jotka tulevat Jyväskylän kaupungin yläkouluista, ammatillisista oppilaitoksista, lukioista,
nuorisotiloista sekä vapailta paikoilta.
Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää demokratiakasvatusta Jyväskylän kaupungissa.
Nuorisovaltuusto pyrkii toimimaan nuorisolain seitsemännen pykälän mukaan edistäen nuorten
kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon.
Nuorisovaltuusto edustaa kaikkia Jyväskylän kaupungin nuoria ja toimii heidän äänitorvenaan
nuoria koskevissa asioissa.

2. Hallinto
2.1 Nuorisovaltuusto hallinnollisesti
Jyväskylän nuorisovaltuusto sijoittuu sivistyspalvelujen palvelualueeseen. Jyväskylän kaupungin
nuorisolautakunnan tehtävänä on vahvistaa nuorisovaltuuston kokoonpano ja säännöt aina
kauden vaihduttua. Toiminnasta vastaa Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut.
2.2 Nuorisovaltuutetut
Nuorisovaltuustoon kuului 38 henkilöä: Aarnos Laura(Cygnaeus-lukio), Anttonen Sini(Jyväskylän
Lyseon lukio), Hautakangas Laura(Tikkakosken koulu), Hytönen Ossi(Tikkakosken nuorisotila),
Julkunen Sonja, Katri Jylhä(Vaajakosken nuorisotila), Kauppila Anu(Jyskän nuorisotila), Kivinen
Reetta, Liinamo Sara, Litendahl Laura(Lehtisaaren koulu), Lohi Santeri(Vaajakosken koulu),
Lukkarila Emel, Manninen Riku(JAO), Mantela Roope, Mantilo Sanni(Kuokkalan nuorisotila),
Markkanen Veronika(JAO), Oksanen Joonas(Säynätsalon nuorisotila), Pietiläinen Paula, Pihl
Katarina(Huhtaharjun koulu), Piispanen Niko, Pirttijärvi Katariina, Pitkänen Eetu(Keltinmäen
nuorisotila), Posa Camilla(Kristillinen opisto), Pänkäläinen Joonas(Viitaniemen koulu), Pöytäkangas
Aleksi(Korpilahden yhtenäiskoulu), Rajaniemi Frida, Rasila Johanna(Jyväskylän Normaalikoulun
lukio), Saarikoski Samppa(Huhtasuon nuorisotila), Sahivaara Heidi(Palokan koulu), Saikkonen
Karoliina(JAO), Salovaara Johanna(Kotitalousoppilaitos), Setälä Viivi(Palokan nuorisotila), Suokas
Kaisa(Kilpisen koulu), Suominen Santeri( Sepänkeskus), Taipale Laura(JAO), Tiirikainen
Pauliina(Tikkakosken lukio), Uuksulainen Mikko, sekä Virmasalo Elli.
Ero nuorisovaltuustosta myönnettiin Katri Jylhälle(uusi edustaja: Teemu Harju), Ossi Hytöselle,
Katariina Pirttijärvelle, Joonas Oksaselle sekä Eetu Pitkäselle.
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Kaikki nuorisovaltuutetut olivat iältään 13–20 –vuotiaita sekä kirjoilla Jyväskylässä.
2.3 Nuorisovaltuuston kokoukset
Nuorisovaltuusto kokoontui kauden 2009–2010 aikana yhteensä kymmenen kertaa(10):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.10.2009 Sepänkeskus
3.11.2009 Sepänkeskus
1.12.2009 Sepänkeskus
26.1.2010 Sepänkeskus
23.2.2010 Sepänkeskus
23.3.2010 Sepänkeskus
27.4.2010 Sepänkeskus
25.5.2010 Jyväskylän ammattiopisto
24.8.2010 Jyväskylän ammattiopisto
14.9.2010 Jyväskylän ammattiopisto

Huippukokoukset järjestettiin 11.2.2010 sekä 30.9.2010 Jyväskylän kaupunginkirjaston
Minnansalissa.
2.4 Nuorisovaltuuston hallitus
Nuorisovaltuuston ensimmäiselle kaudelle valittiin kahdeksanhenkinen hallitus, jonka tarkoitus oli
tehdä esityslistat nuorisovaltuuston kokouksiin sekä toimeenpanna kokouksessa päätetyt asiat.
Nuorisovaltuuston ensimmäiselle kaudelle 2009–2010 puheenjohtajaksi valittiin Viivi Setälä.
Hänen tehtävinään oli edustaa nuorisovaltuustoa ulospäin, johtaa kokouksia
sekä pyrkiä kehittämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia Jyväskylässä. Setälän lisäksi
puheenjohtajistossa toimivat 1. varapuheenjohtaja Camilla Posa sekä 2. varapuheenjohtaja Heidi
Sahivaara. Varapuheenjohtajat hoitivat puheenjohtajan tehtäviä Setälän ollessa estynyt.
Hallituksen jäseninä puheenjohtajiston lisäksi kaudella 2009–2010 olivat:
•
•
•
•
•

Katariina Pirttijärvi, sihteeri
Santeri Lohi, tiedottaja
Samppa Saarikoski, rahastonhoitaja
Emel Lukkarila, kokousvastaava
Sara Liinamo, kokousvastaava

2.5 Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui yhteensä kymmenen kertaa ennen nuorisovaltuuston kokousta sekä piti yhden
ylimääräisen kokouksen.
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2.5 Osallisuuskasvatuksen koordinaattorit
Koska nuorisovaltuuston toiminta on osa Jyväskylän kaupungin osallisuuskasvatusta,
nuorisovaltuustolla on ollut käytössään kaksi täysipäiväistä työntekijää kaupungin
nuorisopalveluilta.
Syksyllä 2009 koordinaattoreina toimivat Eija Käyhkö sekä Kaija Blom(sijaisti Tanja Rätyä). Vuoden
2010 alussa äitiyslomalla ollut Tanja Räty tuli töihin ja jatkoi näin ollen koordinaattorina Eija
Käyhkön kanssa. Koordinaattoreiden tehtävän oli tukea ja kannustaa nuorisovaltuuston toimintaa,
eikä ohjailla heidän tekemiään päätöksiä. He myös vastasivat osaltaan nuorisovaltuuston
rahaliikenteestä.
2.6 Toimikunnat
Nuorisovaltuustolla toimi kautensa aikana yhteensä yhdeksän toimikuntaa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opetussuunnitelmatoimikunta
huippukokoustoimikunta
aktiivipäivätoimikunta
graffititoimikunta
tulevaisuustoimikunta
oppilaskuntakoulutustoimikunta
ToukoFest –toimikunta
tapahtumatoimikunta
sisäilmatoimikunta

Toimikuntien tehtävä oli perehtyä tietyn asian ympärille ja päättää, mitä asialle tehdään eli
valmistella asia nuorisovaltuuston kokouksiin. Toimikuntia perustettiin aina, kun joku näki sen
tarpeelliseksi. Toimikuntien toimintaa valvoi nuorisovaltuusto, sillä toimikuntien valmistelevat
päätökset tuodaan nuorisovaltuuston kokoukseen, jossa asioista päätetään.
Toimikunnilla oli nimetty puheenjohtaja, joka oli vastuussa toimikunnan toiminnasta.
Nuorisovaltuuston jäsen voi toimia kerrallaan vain yhden toimikunnan puheenjohtajana.

3. Koulutus ja nuorten vaikuttaminen
3.1 Paikallinen koulutus
Nuorisovaltuusto järjesti paikallisen oppilaskuntakoulutuksen Survon kartanossa 22. huhtikuuta
2010. Oppilaskuntakoulutuksen tarkoituksena oli kehittää Jyväskylän alueen koulujen
oppilaskuntatoimintaa sekä tukea sitä ja tarjota tietoa.
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Koulutukseen osallistui n. 30 henkilöä eri puolilta Jyväskylää. Koulutus oli tarkoitettu
yläkoululaisille sekä toisen asteen opiskelijoille. Koulutuksen kesto oli seitsemän tuntia(9-16).
Iltapäivällä mukaan tulivat myös opettajat(10 henkeä), jotta vuorovaikutusta heidän ja nuorten
kesken saatiin parannettua.
Koulutuksesta saatu palaute oli pääasiassa positiivista ja koulutuksia toivottiin lisää.

3.2 Muiden tahojen järjestämä koulutus
Jokaisella nuorisovaltuutetulla oli mahdollisuus osallistua syksyllä 2009 Suomen
Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:ltä tilattuun koulutukseen, jossa läpikäytiin nuorisovaltuuston
toiminnan perusideaa sekä kunnallisvaikuttamista.
Muita koulutuksia oli tarjolla esimerkiksi Liiton Huipputapaamisessa Vantaalla, minne lähti viisi
nuorisovaltuuston edustajaa. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry järjesti yhdessä LänsiSuomen läänin aluehallintoviraston kanssa peruspalveluiden arviointikoulutuksen, johon osallistui
kolme nuorisovaltuutettua. Nuorten Keski-Suomi ry järjesti nuorten vaikuttajien
tapaamistilaisuuden 6.10.2009, jossa nuorisovaltuusto oli edustettuna.
Nuva ry järjesti Toijalassa elokuussa 2010 Vaikuttamisen akatemia VAAKA:n, joka tarjosi
syventävää koulutusta nuorisovaikuttajille. Jyväskylästä koulutukseen lähtivät Santeri Lohi sekä
Viivi Setälä.
3.3 Keskustelutilaisuus
Nuorisovaltuusto järjesti syksyllä 2009 keskustelutilaisuuden, jossa oli paikalla kaupungin
virkamiehiä ja päättäjiä. Keskustelutilaisuuden aiheina olivat koulujen sisäilmaongelmat, luvalliset
graffitiseinät, harrastusmahdollisuudet sekä nuorisotilat.
Suurin keskustelu syntyi luvallisista graffitiseinistä, joita nuoret toivovat Jyväskylään. Myös muista
aiheista käytiin hyvää keskustelua päättäjien kesken ja vuorovaikutusta nuorten ja heidän
välillä saatiin parannettua.
3.4 Kannanotot, aloitteet sekä lausunnot
Nuorisovaltuusto teki kautensa aikana monia kannanottoja ja aloitteita. Aloitteet tehtiin
luvallisista graffitiseinistä Jyväskylään sekä nuorisovaltuuston edustajan saamisesta
kaupunginvaltuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Kantaa otettiin muun muassa
koulujen sisäilmaongelmiin.
Lausuntoja nuorisovaltuustolta pyydettiin useasti. Nuorisovaltuusto kommentoi
nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelmaa, lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaa, Jyväskylän
kaupungin tulevaa opetussuunnitelmaa, nuorisotilaverkkoselvitystä sekä Palokan koulukeskuksen
vaatimaa asemakaavan muutosehdotusta.
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3.5 Aktiivipäivät
Nuva järjesti yhdessä Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n kanssa Aktiivipäivät
Jyväskylässä 12.-14.3.2010. Tapahtuma pidettiin Kuokkalan koululla ja siihen osallistui n. 100
nuorta aktiivista toimijaa ympäri Suomea.
Aktiivipäivät tarjosi koulutusta nuorisovaikuttamisesta sekä antoi lisätietoa Nuva ry:n toiminnasta.

3.6 Nuorisovaltuuston edustukset
Nuorisovaltuustolla oli kautensa aikana kaksi(2) puhe- ja läsnäolo-oikeudellista edustajaa
nuorisolautakunnan kokouksissa. Syksyllä 2009 edustajiksi valittiin Camilla Posa ja Riku Manninen.
Heidän varaedustajiksi Katariina Pirttijärvi sekä Pauliina Tiirikainen.
Edustajat olivat nuorisolautakunnan kokouksissa ja toivat nuorten mielipiteet paremmin esille. He
toivat myös viestiä nuorisolautakunnan kokouksista ja päinvastoin. Näin saatiin ylläpidedettyä
vuorovaikutusta nuorisolautakunnan ja nuorisovaltuuston välillä.
Syksyllä 2010 perustettiin Suomen Lapsiasiavaltuutetun neuvonantajaryhmä, johon valittiin
nuorisovaltuuston tiedottaja Santeri Lohi.

4. Hankeraha
4.1 Yleistä
Nuorisovaltuusto jakaa hankerahaa kerran vuodessa nuorten itse ideoimille ja toteuttamille
hankkeille. Hankerahaa voi hakea kuka tahansa jyväskyläläinen nuori. Rahan saaminen edellyttää,
että hanke hyödyttää mahdollisimman monia nuoria. Hankeraha jaetaan nuorisovaltuuston
keväällä pidettävässä huippukokouksessa 20 000€. Liitteenä hankerahanjako?!
4.2 Huippukokous
Nuorisovaltuuston huippukokous pidettiin 11.2.2010 kaupunginkirjaston Minnansalissa. Paikalla
oli nuorisovaltuusto sekä 121 muuta kokousedustajaa, joista osa oli hankkeiden esittelijöitä, osa
kiinnostuneita aikuisia ja nuoria.
Hankerahahakemuksia oli tullut 27 ja yhteenhaettu summa oli 40 000€. Kokouksessa käytiin
keskustelua hallituksen tekemästä esityksestä rahanjaon suhteen. Lopulta nuorisovaltuusto päätti,
miten 20 000€ saatiin jaettua, minkä jälkeen nuorisojohtaja Antti Kolu vahvisti päätöksen.

5. Kansainvälinen toiminta
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Nuorisovaltuuston kansainvälinen toiminta ulottui lähinnä pohjoismaihin, mutta tulevaisuudessa
yhteistyötä tullaan tekemään myös muiden maiden välillä

5.1 Yhteistyöorganisaatiot
Nuorisovaltuuston keskeisin yhteistyökumppani on ollut Keski-pohjola –komitea(MDNY – Mid
Nordic Youth Network), jonka toimii Suomen, Ruotsin ja Norjan keskiosien kuntien alueella. Koska
Jyväskylä kuuluu ko. alueeseen, oli nuorisovaltuustolla edustajansa Keski-pohjola –komiteassa.
Kaudella 2009–2010 edustajat olivat Johanna Salovaara ja Karoliina Saikkonen. Komitean tarkoitus
on kehittää nuorisovaltuustojen toimintaa sekä edesauttaa maiden välistä yhteistyötä.

5.2 Kansainväliset seminaarit
Keski-pohjola –komitea järjesti nuorisovaltuustoseminaarin Vaasassa 22.-26.4.2010. Tuohon
seminaarin osallistui Karoliina Saikkosen lisäksi Frida Rajaniemi sekä Santeri Lohi. Seminaarissa
tutustuttiin muiden maiden nuoriin vaikuttajiin sekä ideoitiin täydellisen nuorisovaltuuston
toimintaa. Seminaari oli hyödyllinen ja sieltä sai elinikäisiä kontakteja.

6. Tiedotus
6.1 Nuorisovaltuuston ulkoasun muutos
Nuorisovaltuustolle suunniteltiin kevään aikana markkinointimateriaalin ulkoasu.
Suunnittelutyö lähti puhtaalta pöydältä ja suunnittelijoina toimivat nuoret itse. Uuden ulkoasun
turvin tilattiin nuorisovaltuustolle RollUp, joka noudattaa ulkoasun linjaa. Samalla tyylillä tullaan
tekemään nuorisovaltuuston markkinointikampanja, johon kuuluu julisteita ja erilaisia esitteitä.

6.2 Internet-sivut ja muut sosiaaliset mediat
Nuorisovaltuuston tiedottamisessa käytettiin paljon nettisivuja, joihin laitettiin kokousten
esityslistat, pöytäkirjat sekä muut tehdyt asiakirjat. Sosiaaliset mediat otettiin myös käyttöön ja
nuorisovaltuustolle luotiin oma Facebook-profiili, jonka kautta tiedotus on helpottunut.
Nuorisovaltuustolla oli myös oma blogi nuorten verkkolehti Painovirheen sivuille, jonne
kirjoitettiin kerran kuussa.

6.3 Ulkoinen tiedotus
Tiedotusta nuorisovaltuuston toiminnasta hoiti nuorisovaltuuston tiedottaja Santeri Lohi
yhdessä kaupungin nuorisotiedottajan kanssa. Tiedottaja teki tiedotteen nuorisovaltuuston
kokouksista ennen ja jälkeen sekä tarvittaessa.
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7. Muu toiminta
7.1 Tapahtumat
Nuorisovaltuusto oli mukana järjestämässä kulttuurisuunnistuksen(5.9.2010) jatkotapahtumaa
SyysOpenia. Tapahtumassa oli esiintyjinä Pete Parkkonen, Uniikki ja K-Mikko.
Nuorisovaltuusto oli myös mukana nuorten MyWay-tapahtumassa marraskuussa 2009.
Tapahtumassa oli muun muassa kyselyä graffitiasioista sekä infoa nuorisovaltuuston toiminnasta.
ToukoFesteillä toukokuussa 2010 nuorisovaltuusto oli näkyvillä.

7.2 Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry
Nuorisovaltuusto oli aktiivisesti mukana Nuva ry:n toiminnassa. Nuorisovaltuustosta lähti edustajia
Huipputapaamiseen. Suomen Nuorisovaltuustojen edustajistossa Jyväskylän edustajana toimi
Katariina Pirttijärvi 5.5.2010 asti. Uudeksi edustajaksi Pirttijärven tilalle valittiin Santeri Lohi
Jyväskylän nuorisovaltuusto lähti myös mukaan huhtikuussa 2010 perustetun Väli-Suomen piiri
ry:n toimintaan. Nuorisovaltuustosta valittiin myös kaksi jäsentä piirin hallitukseen.
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