
TOIMINTAKERTOMUS 2012-2013



Nuorisovaltuutettuja kaudelta 2012-2013



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 2012-2013 lopussa 33 jäsentä)

• Sijoittuu kaupungin hallituksen alaisuuteen toimikuntana, toiminnasta vastaa 
Jyväskylän nuorisopalvelut

• Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta

• Tehtävänä edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia Jyväskylässä

• Toteuttaa nuorisolain kahdeksatta pykälää Jyväskylässä



Hallitus
Hallitukseen kuului kahdeksan (8) jäsentä

• Puheenjohtaja Heidi Sahivaara
• Varapuheenjohtaja Miika Aarnio
• Sihteeri Sandra Telinen
• Tiedottaja Sylva Larsson
• Kokousvastaava Riku Hiltunen
• Kokousvastaava Mikko Koivisto
• Oppilaskuntavastaava Julia Tiihonen
• Nuorisotilavastaava Ida Kulppi

Nuorisovaltuuston sisäiset muut luottamustoimet

• Kameravastaavat Heikki Malkavaara ja Anu Rossi, varakameravastaava Elli 
Laukkanen



Toimikunnat

Nuorisovaltuustolla on neljä (4) pysyvää toimikuntaa, joihin kaikki valtuutetut 
jakautuvat kiinnostuksensa mukaan. Toimikunnilla on päätäntävalta valmistella 
toimikuntaan liittyviä asioita. Toimikunta esittelee asiat nuorisovaltuuston 
kokouksessa, jossa niistä tehdään päätökset. Hallituksen jäsenet ovat jakautuneet 
toimikuntiin.

• Edunvalvontatoimikunta (Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja)
• Puheenjohtaja Heikki Malkavaara

• Markkinointitoimikunta (Sihteeri ja tiedottaja)
• Puheenjohtaja Teemu Aimia

• Yhteistyötoimikunta (Oppilaskunta- ja nuorisotilavastaavat)
• Puheenjohtaja Joni Rossi

• Tapahtumatoimikunta (Kokousvastaavat)
• Puheenjohtaja Teemu Sorsa



Työntekijät
Jyväskylän nuorisovaltuustolla oli käytössään kaksi (2) 
osallisuuskasvatuksen koordinaattoria. Heidän tehtävinään 
on auttaa nuorisovaltuustoa ja toimia ”henkisenä 
olkapäänä.” Tärkeää on kannustaa ja neuvoa, mutta ei 
tehdä tai ohjailla päätöksiä. 
Osallisuuskasvatuksenkoordinaattorit vastaavat 
nuorisovaltuuston rahaliikenteestä.

Kaudella 2012-2013 koordinaattoreina toimivat Tanja Räty 
ja Eeva Mäntylä. Mäntylän jäätyä äitiyslomalle keväällä, 
hänen sijaisekseen tuli Anne-Mari Ojanperä. Nuoret ottivat 
sijaisen hyvin vastaan, ja Ojanperä oppi kiitettävän nopeasti 
nuorisovaltuuston tavat ja jäsenet. Rädyn työajasta vain 
15% oli suunnattu nuorisovaltuusto toimintaan, mutta 
onneksi vielä häntäkin, vanhaa konkariamme, näimme 
kokouksissamme. Nuorisovaltuusto on kiitollinen 
koordinaattoreiden tarjoamasta työpanoksesta.



Kokoukset
Nuorisovaltuusto kokoontui kauden aikana yhteensä 15 kertaa, joista 13 oli yleiskokouksia

• 09.10.2012 Veturitallit (Järjestäytymiskokous)

• 23.10.2012 Veturitallit

• 13.11.2012 Veturitallit

• 04.12.2012 Veturitallit

• 15.01.2013 Veturitallit

• 05.02.2013 Veturitallit

• 12.03.2013 Veturitallit

• 02.04.2013 Veturitallit

• 23.04.2013 Veturitallit

• 14.05.2013 Veturitallit

• 20.08.2013 Veturitallit

• 10.09.2013 Veturitallit

• 24.09.12013 Veturitallit



Lisäksi nuorisovaltuusto järjesti kaksi (2) huippukokousta:

• 15.02.2013 Veturitallit

Hankerahaa haettiin yhteensä yli 45 000€ edestä. Rahoitusta myönnettiin 17 hankkeelle, 
yhteensä 18 000€ budjetin mukaisesti.

Lisäksi julkistettiin huippukokouksen julkilausuma nuorten päihteiden käytöstä

• 03.10.2013 Veturitallit

Nuorisovaltuuston kaudenvaihdos, käsiteltiin sääntömääräisiä asioita ja uudet valtuutetut 
tapasivat toisensa

Virkistäytyminen

• Nuorisovaltuuston pikkujoulut järjestettiin 04.12.2012 veturitalleilla. Pikkujouluissa muun 
muassa tehtiin näytelmiä ja syötiin jouluherkkuja.

• Nuorisovaltuuston kevät virkistäytyminen järjestettiin 24.05.2013 Viikinkiravintola 
Haraldissa. Illan aikana palkittiin kovasti töitä tehneet elokuvalipuilla.



Edustukset ja muut luottamustoimet

Nuorisovaltuusto pitää yhteistyötä tärkeänä osana toimintaansa ja haluaakin sitä aktiivisesti 
kehittää. Kauden 2012-2013 aikana edustajia lähetettiin seuraaviin tahoihin ja tapahtumiin:

• Kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisolautakunta, Miika Aarnio

• Monikulttuurisuustiimi, Teemu Sorsa

• Suomen nuorisovaltuustojen liiton Nuva ry:n liittokokous, Hilla Uimonen ja Teemu Sorsa

• Lastenparlamentin seminaari 22.11.2012, Tiia Ahtonen, Aleksi Jämsä ja Joni Rossi

• Kauppakeskusnuorisotyön seminaari 12.12.2012, Hilla Uimonen ja Mikko Koivisto

• Aktiivipäivät ABC, nuva ry:n koulutus, Katja Nyström, Heikki Malkavaara, Noora Salonen ja 
Mikko Koivisto

• Tunne kulmasi –ilta veturitalleilla 23.03.2013, Emmi Turpeinen, Iida Lampinen ja Miika 
Aarnio

• Nuora –hanke 08.04.2013, Joni Rossi ja Mikko Koivisto

• Toimittajakoulutus 23.03.2013. Riku Hiltunen

• Nuorisotalkoot, Mikko Koivisto (ja Tanja Räty)

• Vammaisneuvosto, Joni Rossi



• Ylen alueuutiset 10.04.2013, Miika Aarnio

• Miika otti kantaa opettajien vallankäyttöön liittyvään keskusteluun

• Tapaaminen Jyväskylän kaupungin hallituksen puheenjohtajiston Jaakko 
Selinin ja Meri Lumelan kanssa 17.04.2013, Heidi Sahivaara, Julia Tiihonen, 
Miika Aarnio

• Keskusteltiin Jyväskylän ajankohtaisista asioista, Jyväskylän liikenteestä, Kankaan 
alueen kehittämisestä, tulevasta yhteistyöstä, ynnä muuta.

• Kansallinen veteraanipäivän pääjuhla 27.04.2013, Heidi Sahivaara ja Miika 
Aarnio

• Nuoret lukivat vapauden viestin suorassa tv lähetyksessä, lisäksi paikanpäällä oli 
3000 katsojaa. Tehtävä oli ikimuistoinen ja ennen kaikkea kunnia nuorille. He saivat 
myös ansiomerkit veteraaniliitolta kaupungintalon vastaanotolla tilaisuuden jälkeen. 
Heidi osallistui myös juhlan suunnitteluun ja karonkkaan kaupungintalolla 11.09.2013.

• Nuva ry:n 15-vuotis juhlaillallinen 12.09.2013, Heidi Sahivaara

• Heidi toimitti liitolle onnittelut ja lahjaksi Alvar Aallon suunnitteleman jakkaran.

• Osallistumisen työpaja, Sylva Larsson, Agneetta Moisio, Julia Tiihonen ja Joni Rossi



Heidi Sahivaara ja Miika Aarnio Herra Kaupunginjohtajan kanssa kansallisen veteraanipäivän 
pääjuhlassa



Muuta yhteistyötä

• Yhteinen kokous tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelu lautakunnan kanssa 13.11.2012

• Lukioryhmän tutustuminen nuorisovaltuuston 16.04.2013, Heidi Sahivaara ja Heikki 
Malkavaara

• Kaupungin yleiskaavaan tutustuminen Hannu Onkilan pohjustamana kokouksessa 14.12.2012, 
jonka seurauksena Yleiskaavan arviointikokoukseen 17.01.2013 lähetettiin edustajia nuvasta, 
Ida Kulppi, Hilla Uimonen, Miika Aarnio, Iida Lampinen ja Sandra Telinen

• Turo Teittinen esitteli lasten parlamentin toimintaa nuvalaisille kokouksessa 02.04.2013

• Nuorisovaltuuston kautta valittiin edustajat Nuorten Ääni Keski-Suomessa vaikuttaja ryhmään, 
Joni Rossi ja Aleksi Jämsä

• Jyväskylän joukkoliikenne jaosto vastasi nuorisovaltuuston esittämiin kysymyksiin 
10.09.2013 kokouksessa

• Joukkoliikenne jaoston kokouksessa 29.08.2013 nuorisovaltuuston toimintaa esitteli Agneetta
Moisio, Sandra Telinen ja Heidi Sahivaara

• Oppilaskuntien hallitusten koulutus nuvan järjestämänä 03.10.2013



Kansainvälinen yhteistyö
Nuorisovaltuutetut ovat innokkaita kansainvälisiä toimijoita. Arvostamme kansainvälistä 
kokemusta ja siitä saatavia uusia kokemuksia ja muistoja. Nuorisovaltuusto tarttuu aina 
mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin yhteistyö mahdollisuuksiin.

• 01.11.2012 Nuorisovaltuusto pääsi tapaamaan Israelilaisia vieraita veturitalleilla. Nuoret 
kertoivat Suomalaisesta koulujärjestelmästä ja nuorisovaltuuston toiminnasta. Sandra Telinen, 
Aleksi Jämsä, Heikki Malkavaara ja Miika Aarnio

• Flow4YU –hankkeen puitteissa viisi (5) nuorisovaltuutettua matkusti Inariin kansainväliseen 
Seminaariin 09.12-13.12.2012. Nuoret miettivät, miten nuorten, päättäjien ja viranomaisten 
vuoropuhelua voisi parantaa ja kehittää niin paikallisesti kuin Euroopankin tasolla. Mukana 
olevat maat olivat Kroatia, Italia, Ruotsi ja Suomi. Edustajia olivat Heidi Sahivaara, Sandra 
Telinen, Miika Aarnio, Riku Hiltunen ja Paula Pietiläinen.

• Youth in actionin järjestämään koulutukseen Portugaliin hakemusta nuvasta lähettivät Sakari 
Liimatainen ja Anu Rossi Eeva Mäntylän avustuksella. He eivät valitettavasti kuitenkaan tulleet 
hyväksytyksi.

• Länsi-Saharan kulttuuriministeri eksyi sponttaanille vierailulle nuorisovaltuuston hallituksen 
kokoukseen 29.01.2013, hän kertoi Länsi-Saharan pahasta tilanteesta nuorille. 

• Flow4YU –hankkeen merkeissä Kroatian Dubrovnikkiin lähetettiin edustamaan Riku Hiltunen 
4.-8.05.2013





Kannanotot ja lausunnot + muut

Jyväskylän nuorisovaltuusto haluaa tuoda nuorten mielipiteen ilmi ja välittää 
sanaa kaupungin päättäjille ja virkamiehille.

• Nuorisovaltuuston edunvalvonta toimikunta suunnitteli ja toteutti 
kannanoton liikuntarajoitteisuudesta, ja kuvasi sen videolle. Video oli 
nähtävillä nettilehti painovirheessä ja Keskisuomalaisen verkkosivuilla.

• Edunvalvontatoimikunnan puheenjohtaja Heikki Malkavaara kirjoitti 
kannanoton lukioiden koeviikottomista jaksoista, joka luovutettiin 
eduskunnassa Mauri Pekkariselle ja Sinuhe Wallinheimolle

• Edunvalvontatoimikunnan jäsen Hilla Uimonen valmisteli 
Huippukokouksen julkilausuman nuorten päihteiden käytöstä, joka 
hyväksyttiin 15.02.2013 Huippukokouksessa

• Nuorisovaltuusto antoi lausunnon Jyväskylän kaupungin 
palvelulinjauksista, luonnos kakkosesta

http://www.ksml.fi/yhteiso/kumppanit/painovirhe/jyvaskylan-nuorisovaltuuston-kannanotto-liikuntarajoitteisuudesta/1272890
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/61076_kannanotto_koeviikotonlukio_15042013.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/61074_julkilausuma_nuoretjapaihteidenkaytto_15022013.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/62980_lausunto_palvelulinjauksista_nuorisovaltuusto.pdf

