
Toimintakertomus 2011-2012





Yleistä

• Vuonna 2009 perustettu 13-21-vuotiaiden jyväskyläläisten 

nuorten vaikuttamiskanava

• 20–45 jäsentä, jotka ovat valittu Jyväskylän kaupungin 

yläkouluista, ammatillisista oppilaitoksista, lukioista, 

nuorisotiloista, vapailta paikoilta sekä edellisen nuorisovaltuuston 

kokoonpanosta (kauden 2011-2012 lopulla 37)

• Sijoittuu sivistyspalvelujen palvelualueeseen, toiminnasta vastaa 

Jyväskylän nuorisopalvelut



Kokoukset

• Nuorisovaltuusto kokoontui kauden 2011-2012 aikana yhteensä 15 kertaa, joista 

12 oli yleiskokouksia:

• 04.09.2012, Veturitallit

• 14.08.2012, Totalin kokoustilat

• 15.05.2012, Kansalaistoiminnankeskus Matara

• 24.04.2012, Totalin kokoustilat

• 03.04.2012, Totalin kokoustilat

• 13.3.2012, Totalin kokoustilat

• 21.2.2012 Sepän lukio

• 10.01.2012, Jyväskeskus

• 13.12.2011, Jyväskeskus

• 15.11.2011, Hipposhalli

• 25.10.2011, Jyväskeskus

• 11.10.2011, järjestäytymiskokous, Jyväskeskus



• Lisäksi nuorisovaltuusto järjesti kaksi (2) Huippukokousta:

- 9.2.2012 Nikolainsali (Hankeraha, yht. 16 165,60 euroa 

17 eri hankkeelle)

- 27.9.2012 Veturitallit

• Nuorisovaltuusto järjesti myös yhden (1) iltakoulun:

- 31.01.2012, Taidemuseo Holvi



Hallitus

• Päätehtävänä tehdä esityslistat nuorisovaltuuston kokouksiin 

sekä toimeenpanna kokouksessa päätetyt asiat

• Puheenjohtaja Santeri Lohi, varapuheenjohtaja Heidi Sahivaara

• Muu hallitus:

• Miika Aarnio, sihteeri

• Toni Jämsä, varasihteeri

• Frida Rajaniemi, tiedottaja

• Sonja Julkunen, kokousvastaava

• Venla Vaattovaara, kokousvastaava

• Sandra Telinen

• Max Mäkelä

• Elias Sihvo Barranco



Toimikunnat

• Nuorisovaltuustolla oli toimikautensa aikana 11 toimikuntaa:

- Markkinointitoimikunta

- Oppilaskuntakoulutustoimikunta

- ToukoFest –toimikunta

- Vihertoimikunta

- Esteettömyystoimikunta

- Villit Visiot –toimikunta

- Monikulttuurisuustoimikunta 

- Pikkujoulutoimikunta

- Mopotoimikunta

- Kehitystoimikunta



• Oppilaskuntakoulutus 11.9.2012 Veturitalleilla

• Oppilaskuntatapaaminen 15.11.2011 Hipposhallilla My Way –tapahtuman 

yhteydessä.

• Anna äänesi kuulua! –monikulttuuriset tapahtumat Huhtasuon ja Kuokkalan 

nuorisotiloilla 21.3. ja 23.3

• Mopomestari 2012 –kilpailu ToukoFest*12-tapahtuman yhteydessä 30.5.2012 

Hipposhallin edustalla. Sen lisäksi järjestettiin neljä harjoittelutapahtumaa 

Tikkakoskella, Palokassa, Kilpisen koululla ja Huhtasuolla.

• Lasten Parlamentin suuristuntp 15.2.2012, nuorisovaltuuston pj Santeri Lohi toimi 

suuristunnon puheenjohtajana ja vpj Heidi Sahivaara  sihteerinä.

• Peruspalvelujen arviointi -keskistelutilaisuus 30.11. Nuortentalo Katutasossa

Koulutukset, tapahtumat ja 
nuorten vaikuttaminen



Edustukset

• Jyväskylän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan kokouksissa, Santeri Lohi 

sekä Max Mäkelä.

• Veturitallien suunnitteluryhmä, Inka Mantere.

• Lasten ja nuorten osallisuuden monialaisen kaupunkiohjelman ohjausryhmä, 

Miika Aarnio. 

• Nuoriso- ja opetuspalvelujen yhteistyöhanke, Santeri Lohi sekä Max Mäkelä.

• Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto, helmikuun 2012 loppuun saakka Laura 

Kupiainen, kaudelle 2012-2013 edustajaksi valittiin Sandra Telinen

• Nuorisovaltuuston edustajia osallistui myös Jyväskylän kaupungin 

sivistyslautakunnan iltakouluihin.

• Lisäksi nuorisovaltuutetut ovat toimineet kauden aikana lukuisissa eri 

seminaareissa ja tilaisuuksissa mm. puhujina ja paneelikeskustelijoina.



Kannanotot ja lausunnot

Kannanotot
• Opiskelijoiden hyvinvointi otettava entistä tarkemmin huomioon 

lukioverkkouudistusta tehtäessä! (20.4.2012)

• Nuorten mielipiteet huomioon kuntauudistuksessa! (3.4.2012)

• Nuorten käyttämät tilat kuntoon! (9.2.2012)

Lausunnot
• Jyväskylän kaupungin viherpolitiikkaohjelma

• Jyväskylän kaupungin lasten ja nuorten osallisuuden monialainen 

kaupunkiohjelma



Muu vaikuttamistoiminta

• Nuorisovaltuusto osallistui peruspalvelujen arviointiin teetättämällä 

webropol-kyselyn nuorten tyytyväisyydestä Jyväskylän kaupungin 

palveluihin. Sillä kartoitettiin nuorten näkemyksiä kaupungin 

tarjoamista palveluista sekä palvelujen kehittämisestä.

• Uuden liikuntahankkeen, Liikuntalaturin, suunnittelutyö

• Nuorisovaltuuston graffitiryhmä keräsi kevään ja kesän aikana yli 400 

allekirjoitusta vetoomukseen, jonka tavoitteena olisi saada lisää laillisia 

graffitinmaalausseiniä Jyväskylään.



Kansainvälinen toiminta



• Keski-pohjola –komitean nuorisoverkosto (MDNY – Mid Nordic Youth 

Network), joka toimii Suomen, Ruotsin ja Norjan keskiosien kuntien 

alueella. Edustajina Frida Rajaniemi ja Sylva Larsson.

• Flow4YU –hanke, kansainvälinen nuorten  ja aikuisten tapaamiseen 

Italiassa. Jyväskylän nuorisovaltuustoa Italiassa edusti Tiia Ahtonen.



nuva@jkl.fi
Nuva Facebookissa!

www.jyvaskyla.fi/nuva


