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1. Yleistä 

Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13–20 –vuotiaiden jyväskyläläisten 

nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemis- ja 

osallistumismahdollisuuksia Jyväskylän kaupungissa. Nuorisovaltuustoon kuuluu 20–45 jäsentä, 

jotka ovat valittu Jyväskylän kaupungin yläkouluista, ammatillisista oppilaitoksista, lukioista, 
nuorisotiloista, vapailta paikoilta sekä edellisen nuorisovaltuuston kokoonpanosta.  

Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää demokratiakasvatusta Jyväskylän kaupungissa. 

Nuorisovaltuusto pyrkii toimimaan nuorisolain kahdeksannen 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 

kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan tehtävänä on vahvistaa nuorisovaltuuston kokoonpano 

ja säännöt aina kauden vaihduttua. Toiminnasta vastaavat Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut. 

 

2.2. Nuorisovaltuutetut 

 

Nuorisovaltuustoon kuului 38 henkilöä: Aarnio Ida(Korpilahden lukio), Aarnio Miika(Korpilahden 

yhtenäiskoulu), Anttonen Sini(Jyväskylän lyseon lukio), Hautakangas Laura(Tikkakosken lukio), 

Hautamäki Jenna(Huhtaharjun koulu), Härkönen Sara(Jyväskylän normaalikoulu), Jokinen 

Sara(huippukokouksessa valittu), Julkunen Sonja(huippukokouksessa valittu), Kupiainen 

Laura(Viitaniemen koulu), Käsmä Roosa(Vaajakosken koulu), Lappalainen Joni(Jyväskylän 

ammattiopisto), Lehto Elias(Jyväskylän kristillinen koulu), Liimatainen Ilari(Palokan nuorisotila), 

Liinamo Sara(huippukokouksessa valittu), Lohi Santeri(nuorisovaltuuston ”vanha”), Mantere 

Inka(Jyväskylän normaalikoulun lukio), Mantilo Sanni(Cafe Center), Nyström Katja(Tikkakosken 

koulu), Orre Maarit(Kuokkalan nuorisotila), Pasanen Ida(Sepän lukio), Pasanen Katriina(Jyväskylän 

ammattiopisto), Patrikainen Milla(Kilpisen koulu), Penttinen Venla(Voionmaan lukio), Pietiläinen 

Paula(Tikkakosken nuorisotila), Pitkämäki Leena(huippukokouksessa valittu), Posa 

Camilla(Jyväskylän kristillinen opisto), Rajaniemi Frida(huippukokouksessa valittu), Sahivaara 

Heidi(Jyväskylän ammattiopisto), Salminen Linda(Korpilahden nuorisokahvila Sumpbi), Sampio 

Saana(Lehtisaaren koulu), Setälä Viivi(nuorisovaltuuston ”vanha”), Tervonen Elias(Cygnaeus lukio), 

Tuominen Niko(Vaajakosken nuorisotila), Uimonen Hilla(Jyväskylän kotitalousoppilaitos)Uusi-

Einola Silja(Kuokkalan koulu), Vaattovaara Heta(Palokan koulu), Vesterinen Taru(Huhtasuon 

nuorisotila) 
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Kaikki nuorisovaltuutetut olivat iältään 13-20 –vuotiaita. 

 

Eronneet ja tilalle tulleet:  

 

1.11.2010 Veronika Markkanen ja Satu Mustonen 

1.2.2011 Ida Lampinen, tilalle Milla Patrikainen 1.2.2011 

 

2.3. Nuorisovaltuuston kokoukset 

Nuorisovaltuusto kokoontui kauden 2010-2011 aikana yhteensä 14 kertaa, joista 12 oli 

yleiskokouksia: 

• 12.10.2010 Jyväskylän ammattiopisto 

• 26.10.2010 Jyväskylän ammattiopisto 

• 16.11.2010 Jyväskylän ammattiopisto 

• 7.12.2010 Jyväskylän ammattiopisto 

• 11.1.2011 Jyväskylän ammattiopisto 

• 1.2.2011 Jyväskylän ammattiopisto 

• 22.2.2011 Jyväskylän ammattiopisto 

• 15.3.2011 Jyväskylän ammattiopisto 

• 5.4.2011 Jyväskylän ammattiopisto 

• 26.4.2011 Jyväskylän ammattiopisto 

• 17.5.2011 Jyväskylän ammattiopisto 

• 23.8.2011 Jyväskylän kaupunginkirjasto 

• 13.9.2011 Jyväskeskus 

Lisäksi nuorisovaltuusto järjesti kaksi (2) huippukokousta: 

• 10.2.2011 Jyväskylän kaupunginteatteri 

• 29.9.2011 Nikolainsali 

2.4. Nuorisovaltuuston hallitus 

Nuorisovaltuuston toiselle kaudelle valittiin kymmenenhenkinen hallitus, jonka tarkoituksena oli 

tehdä esityslistat nuorisovaltuuston kokouksiin sekä toimeenpanna kokouksessa päätetyt asiat.  

Nuorisovaltuuston puheenjohtajana toimi Viivi Setälä. Hänen tehtävinään oli edustaa 

nuorisovaltuustoa ulospäin, johtaa kokouksia sekä pyrkiä kehittämään nuorten 

vaikuttamismahdollisuuksia Jyväskylässä. Setälän lisäksi puheenjohtajistossa toimi 

varapuheenjohtajaksi valittu Camilla Posa. Varapuheenjohtaja hoiti puheenjohtajan tehtäviä 
puheenjohtajan ollessa estynyt. 
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Hallituksen jäseninä puheenjohtajiston lisäksi toimivat kaudella 2010-2011: 

• Miika Aarnio, sihteeri 

• Laura Hautakangas, varasihteeri 

• Santeri Lohi, tiedottaja 

• Sini Anttonen, kokousvastaava 

• Sonja Julkunen, kokousvastaava 

• Frida Rajaniemi 

• Jenna Hautamäki 

• Leena Pitkämäki 

Hallitus kokoontui toimikautensa aikana yhteensä 13 kertaa. 

2.5. Osallisuuskasvatuksen koordinaattorit 

Koska nuorisovaltuuston toiminta on osa Jyväskylän kaupungin osallisuuskasvatusta, 

nuorisovaltuustolla on ollut käytössään kaksi täysipäiväistä työntekijää kaupungin 

nuorisopalveluilta.   

 

Syksyllä 2010 koordinaattoreina toimivat Eija Käyhkö ja Tanja Räty. Vuoden 2011 alussa Käyhkö jäi 

pois koordinaattorin toimesta ja hänen tilallaan jatkoi Eeva Mäntylä. Koordinaattoreiden tehtävän 

oli tukea ja kannustaa nuorisovaltuuston toimintaa, eikä ohjailla heidän tekemiään päätöksiä. He 

myös vastasivat osaltaan nuorisovaltuuston rahaliikenteestä.  

2.6. Toimikunnat ja ryhmät 

Nuorisovaltuustolla oli toimikautensa aikana 10 toimikuntaa sekä 2 ryhmää: 

• Ideatoimikunta 

• Kaahailutoimikunta 

• Kansainvälisyystoimikunta 

• Markkinointitoimikunta 

• MyWay-toimikunta 

• Nuorisotyöntekijät kouluihin –toimikunta 

• Oppilaskuntakoulutustoimikunta 

• StandUp –ryhmä 

• Sääntötoimikunta 

• ToukoFest –toimikunta 

• Vihertoimikunta 

• Yläkaupungin Yö -ryhmä 
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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 oppilaskuntakoulutuksen Jyväskylän Sepänkeskuksella 14.4.2011. 

Oppilaskuntakoulutuksen tarkoituksena oli kehittää Jyväskylän alueen koulujen 
oppilaskuntatoimintaa sekä tukea sitä ja tarjota tietoa.  

Koulutukseen osallistui n. 20 nuorta oppilaskuntatoimijaa Jyväskylän alueelta. Koulutus oli 

suunnattu yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaskunnan jäsenille. Koulutuksessa 

käsiteltiin oppilaskuntien yleisimpiä ongelmia ja etsittiin niihin ratkaisuja. Koulutuksen kesto oli 

kuusi (6) tuntia. Koulutuksesta saatu palaute oli positiivista ja tämänkaltaista tilaisuutta toivottiin 
järjestettävän uudemman kerran.  

3.2. Muiden tahojen järjestämä koulutus 

Nuorisovaltuutetuilla oli mahdollisuus osallistua Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n 

järjestämille Aktiivipäiville 6.-8.4.2011 Salossa. Jyväskylästä tapahtumaan lähti kolme 
nuorisovaltuutettua.  

Nuorisovaltuutetuilla oli myös mahdollisuus osallistua Jyväskylän Lasten Parlamentin ohjaaville 
nuorille tarkoitettuun koulutustilaisuuteen.  

3.3. Keskustelutilaisuus 

Jyväskylän nuorisovaltuusto järjesti syksyllä 2010 keskustelutilaisuuden koskien nuorten 

työpajatoimintaa Jyväskylässä Keskustelutilaisuus oli osa Suomen nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n 
hanketta nuorisolain puitteissa.  

Keskustelutilaisuuteen osallistuivat nuorisovaltuutettuja, työpajanuoria sekä virkamiehiä ja 
päättäjiä. Keskustelutilaisuuden veti nuorisovaltuuston tiedottaja Santeri Lohi. 

Keskustelutilaisuudessa työpajanuoret pääsivät keskustelemaan itseään kiinnostavista asioista 

poliitikkojen ja virkamiesten kanssa. Käyty dialogi koettiin tärkeäksi osaksi nuorten 
vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä. 
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3.4. Kannanotot, aloitteet ja lausunnot 

Jyväskylän nuorisovaltuusto teki kuntalaisaloitteen kahden puhe- ja läsnäolo-oikeudellisen 

edustajan saamisesta kaupunginvaltuuston kokouksiin. Kuntalaisaloite käsiteltiin kuntalain 

mukaisesti ja jatkotoimenpiteinä nuorisovaltuusto oli tarkoitus ottaa vahvemmin mukaan uuden 
sukupolven palvelu- ja kaupunkirakenneorganisaation suunnittelutyöhön. 

Nuorisovaltuusto teki aloitteet myös nuorisotyöntekijöiden saamisesta oppilaitoksiin. Aloite 

huomioidaan nuorisopalvelujen strategiatyössä. Lisäksi nuorisovaltuusto otti kantaa nuorten 
osallisuuteen Jyväskylän lukioverkkoselvitystä tehtäessä. 

Nuorisovaltuusto antoi kaudellaan lausuntoja Jyväskylän viherpolitiikkaohjelmasta, Jyväskylän 

kaupungin lasten ja nuorten monialaisesta kaupunkiohjelmasta sekä uuden sukupolven kaupunki- 
ja palvelurakenneorganisaation elämänlaatupalvelualueesta.  

3.5. Nuorisovaltuuston edustukset 

Nuorisovaltuustolla oli kaudella 2010-2011 kaksi puhe- ja läsnäolo-oikeudellista edustajaa 

Jyväskylän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan kokouksissa. Lautakunnassa 
nuorisovaltuuston edustajina toimivat Camilla Posa sekä Sara Liinamo.  

Nuorisovaltuustolla oli edustajat myös Jyväskylän kaupungin uuden nuorisotilan, Veturitallin, 
suunnitteluryhmässä. 

Lisäksi nuorisovaltuuston edustajia osallistui Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan 
iltakouluihin. 

3.6. Muu vaikuttamistoiminta 

Nuorisovaltuusto osallistui peruspalvelujen arviointiin. Nuorisovaltuusto teetätti webropol-kyselyn 

nuorten tyytyväisyydestä Jyväskylän kaupungin palveluihin. Sillä kartoitettiin nuorten näkemyksiä 
kaupungin tarjoamista palveluista sekä palvelujen kehittämisestä.  

Nuorisovaltuusto osallistui myös kaupungin uuden liikuntahankkeen Liikuntalaturin 
suunnittelutyöhön. Nuorisovaltuusto tulee olemaan mukana jatkossakin Liikuntalaturi-hankkeessa.  

3.7. Jyväskylän kaupungin lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma 

Jyväskylän kaupunkiin laaditaan lasten ja nuorten osallisuuden monialaista kaupunkiohjelmaa, 

jolla pyritään tarkastelemaan lasten ja nuorten osallisuutta sektorirajat ylittävästi. 

Nuorisovaltuusto kommentoi kaupunkiohjelman luonnosta sekä osallistui kaupunkiohjelman 

lähetekeskusteluun 8.9.2011. Nuorisovaltuuston jäsenistä muodostettiin nuorten ryhmä, joka on 
tiiviissä yhteistyössä kaupunkiohjelman valmistelussa.  
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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€.  

4.2. Huippukokous 

Nuorisovaltuuston huippukokous järjestettiin 10.2.2011 Jyväskylän kaupunginteatterin pienellä 

näyttämöllä. Kokoukseen osallistuivat nuorisovaltuutetut sekä hankkeiden esittelijät. Kokouksessa 
oli 80 osallistujaa.  

Hankerahahakemuksia tuli 19 kappaletta. Nuorisovaltuusto jakoi kokouksessaan hankerahaa 19:lle 
eri nuorten hankkeelle yhteensä 18 401,11€. 

Nuorisovaltuusto teki esityksen hankerahanjaosta, jonka nuorisojohtaja Antti Kolu hyväksyi. 

 

5. Kansainvälinen toiminta 

5.1. Yhteistyöorganisaatiot 

Nuorisovaltuuston keskeisin yhteistyökumppani kaudella 2010-2011 oli Keski-pohjola –komitean 

nuorisoverkosto(MDNY – Mid Nordic Youth Network), jonka toimii Suomen, Ruotsin ja Norjan 

keskiosien kuntien alueella. Koska Jyväskylä kuuluu ko. alueeseen, oli nuorisovaltuustolla 

edustajansa Keski-pohjola –komitean nuorisoverkostossa. Kaudella 2010–2011 edustajat olivat 

Santeri Lohi ja Frida Rajaniemi. Nuorisoverkoston tarkoitus on kehittää nuorisovaltuustojen 
toimintaa sekä edesauttaa maiden välistä yhteistyötä.  

5.2. Kulttuuripäivät 

Keski-Pohjolan komitean nuorisoverkosto järjesti yhdessä Keski-Pohjola –komitean kanssa nuorten 

kulttuuripäivät Norjan Trondheimissä 18.-19. päivä elokuuta. Kulttuuripäiville oli hankittu esiintyjiä 

niin Suomesta, Ruotsista kuin Norjasta alueellinen tasa-arvoisuus huomioiden. Keski-Suomesta 

kulttuuripäiville lähtivät nuorisoverkoston edustajien lisäksi Jyväskylän Parkour Akatemia sekä Jkl 

City Breakers –tanssiryhmä.  

Kulttuuripäivillä nuorisoverkoston edustajat osallistuivat nuorten kulttuuria koskevaan 
seminaariin. Kulttuuripäivillä järjestettiin erilaisia työpajoja, joihin osallistujat saivat osallistua.  
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6. Tiedotus 

6.1 Nuorisovaltuuston ulkoasun muutos 

Nuorisovaltuustolle suunniteltiin kevään aikana markkinointimateriaalin ulkoasu julisteiden ja 

flyereiden painantaa varten. Suunnittelijoina toimivat nuoret itse. Markkinointia varten päätettiin 

aloittaa nuorisovaltuuston internet-sivujen uudistusprosessi, joka toteutetaan viimeistään syksyn 

2011 aikana. Nuorisovaltuustolla oli myös mainos syksyn 2011 nuorisovaltuustovaaleista 
kauppakeskus Forumin Jumboscreenillä. 

6.2 Internet-sivut ja muut sosiaaliset mediat 

Nuorisovaltuuston tiedottamisessa käytettiin paljon nettisivuja, joihin laitettiin kokousten 

esityslistat, pöytäkirjat sekä muut tehdyt asiakirjat.  Nuorisovaltuusto tehosti tiedotustaan 

sosiaalisessa mediassa. Nuorisovaltuustolla on oma Facebook-sivusto, jonka kautta syksyn vaaleja 
markkinoitiin tehostetusti.  

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.  

 

7. Muu toiminta 

7.1. Tapahtumat 

Nuorisovaltuusto järjesti Mopomestari 2011 –kilpailun, jonka tarkoituksena oli tarjota nuorille 

mahdollisuus kisailla Jyväskylän taitavimman, ei nopeimman ajajan tittelistä. Kisan tavoitteena oli 
jakaa liikennetietoutta ja parantaa nuorten liikenneturvallisuutta. 

Nuorisovaltuusto oli yhteistyössä Kulttuuriklubi Siperian kanssa järjestämässä Yläkaupungin Yö –

festivaalille monikulttuurista Maailmaan Mahtuu –tapahtumaa. Nuorisovaltuustolla oli oma piste 

tapahtumassa ja nuorisovaltuuston edustajat toimivat tapahtuman kuuluttajina juontamalla 
esiintyjät lavalle. 

Nuorisovaltuusto oli yhteistyökumppanina 16.9. järjestetyssä Nuorten StandUp –tapahtumassa. 

Nuorisovaltuuston tehtävänä oli markkinoida tapahtumaa nuorille sekä innostaa nuoria tulemaan 
paikalle tapahtumaan.  
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Nuorisovaltuustolla oli myös oma pisteensä niin MyWay-messuilla kuin ToukoFest*11 –

tapahtumassa. Tapahtumissa nuorisovaltuusto markkinoi toimintaansa ja selvitti jyväskyläläisten 
nuorten mielipiteitä erilaisista nuoria koskevista asioista.  

Lisäksi nuorisovaltuusto osallistui Jyväskylän Lasten Parlamentin suuristuntoon 27.4.2011. 

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Viivi Setälä toimi suuristunnon puheenjohtajana ja 
nuorisovaltuuston sihteeri Miika Aarnio sen sihteerinä.  

7.2. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. 

Nuorisovaltuusto oli aktiivisesti mukana Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n 

toiminnassa. Nuorisovaltuusto lähetti jäseniään kouluttautumaan Nuva ry:n Aktiivipäiville keväällä 
2011 sekä Liittokokoukseen syksyllä 2010. 

Jyväskylän nuorisovaltuuston edustajana Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajistossa toimi 

helmikuun 2011 loppuun saakka Santeri Lohi. Edustajiston kaudelle 2011-2012 edustajaksi valittiin 
Laura Kupiainen.  

 

 

 

 

 

 


