
Jyväskylän nuorisovaltuuston 
toimintakertomus 2013-2014 



 Jyväskylän nuorisovaltuusto kaudella 2013-
2014 retkellä Helsingissä 



 Vuonna 2009 perustettu 13-20-vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten 
vaikuttamiskanava 
 

 20-45 jäsentä, jotka ovat valittu Jyväskylän kaupungin yläkouluista, 
ammatillisista oppilaitoksista, lukioista, nuorisotiloista, vapailta paikoilta 
sekä edellisen nuorisovaltuuston kokoonpanosta (kauden 2013-2014 
lopussa 29 jäsentä) 
 

 Jyväskylän nuorisovaltuusto on kaupunginhallituksen alainen toimikunta 
(toiminnan päävastuu on kuitenkin Jyväskylän nuorisopalveluilla) 
 

 Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta 
 

 Tehtävänä edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia Jyväskylässä 
 

 Toteuttaa nuorisolain 8§:ää Jyväskylässä 



 Nuorisovaltuuston hallitukseen kuului kahdeksan (8) jäsentä kaudella 2013-
2014 
 
Kokoonpano: 
Puheenjohtaja Miika Aarnio 
Varapuheenjohtaja Roosa Manninen 
Sihteeri Jessika Järvenpää  
Tiedottaja Mikko Könkkölä ( 8.10.2013-4.2.2014) Kaisa Koskimäki (4.2.2014 
- 4.11.2014) 
Nuorisotilavastaava Pietari Kauppinen 
Oppilaskuntavastaava Joni Rossi 
Kokousvastaavat Julia Tiihonen ja Emilia Haapanen 
 

 



 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 
seuraavasti: 
 

 Edunvalvontatoimikunta  (pj+vpj) 

 Markkinointitoimikunta (sihteeri+tiedottaja) 

 Yhteistyötoimikunta (opkh- ja nuokkarivastaava) 

 Tapahtumatoimikunta (kokousvastaavat) 
 
Nuorisovaltuuston vakiokalustoon kuului myös 
osallisuuskasvatuksenkoordinaattorit Anne-Mari Ojanperä ja Tanja 
Räty, jotka auttoivat aina hädän tai raha-asioiden tullessa esille.   



     Nuorisovaltuusto kokoontui 15 kertaa joista 13 oli 
yleiskokousta 

      08.10.2013 (järjestäytymiskokous) 
      29.10.2013 
      19.11.2013 
      10.12.2013 
      14.01.2014 
      04.02.2014 
      11.03.2014 
      01.04.2014 
      22.04.2014 
      13.05.2014 
      19.08.2014 
      09.09.2014 
      30.09.2014 



Ti 18.02.2014 
   

Hankerahaa jaettiin 16 799,25 € yhteensä 11 hankkeelle, jotka 
jyväskyläläiset nuoret ideoivat. Yhteensä hakijoita oli 25 hanketta. 
 
To 9.10.2014 
 

Nuorisovaltuuston kaudenvaihdos, jossa uudet ja vanhat 
nuorisovaltuustolaiset tapasivat. 

 
 
 
 
 



 Nuorisovaltuusto  järjesti omat pikkujoulut, jossa pidettiin yhdessä mukavaa.  
 

 Nuorisovaltuusto kävi eduskuntavierailulla torstaina 15.5.2014. Nuva tapasi 
siellä keskisuomalaisia kansanedustajia ja katsoi eduskunnan kyselytuntia.  
 

 Nuorisovaltuusto piti keväällä vielä virkistäytymisen, jossa pidettiin kivaa 
ennen kesälomalle lähtöä. 
 

 Nuorisovaltuusto järjesti myös 5-vuotissyntymäpäivät maanantaina 
28.4.2014. Paikalla oli muun muassa, kaupunginjohtaja Markku Andersson ja 
kaikki nuorisovaltuuston entiset puheenjohtajat. Synttärit olivat onnistuneet 
ja niistä oli myös juttua Keski-Suomen Uutisissa. 
 

 Nuorisovaltuusto koulutti myös Jyväskylän seudun yläkoulujen 
oppilaskuntien hallituksia keskiviikkona 1.10.2014.  



 Nuorisovaltuusto on edustanut monessa eri paikassa kaudella 2013-
2014, kuten esimerkiksi 
 
- Joni Rossi Vammaisneuvostossa 
- Agneetta Moisio Nuva ry:n Edustajistossa 
- Suuressa Demokratiakeskustelutilaisuudessa keskiviikkona 
16.4.2014  
- Veteraanipäivän juhlassa sunnuntaina 27.4.2014, jossa Agneetta 
Moisio ja Aleksi Skippari lukivat vapaudenviestin 
- Vierailemassa ja kertomassa nuorisovaltuustosta kaupungin 
lautakunnissa 
 
Nuorisovaltuuston jäsenet ovat olleet myös Toukofestissä ja 
Mankolan päihdeillassa pitämässä omaa infopistettään.  
 
 





 Nuorisovaltuuston kauden tärkeimpiä aiheita on ollut pysyvät 
lautakuntapaikat Jyväskylän kaupungin lautakuntiin. 
Nuorisovaltuusto on kirjoittanut aloitteen, vieraillut lautakunnissa ja 
pitänyt yhteyttä päättäjiin. Tämä tuotti tulosta ja lautakunnat ovat 
avanneet oviaan nuorisovaltuuston jäsenille. Lautakunnat avasivat 
ovensa 15-vuotta täyttäneille nuorisovaltuuston edustajille läsnä- ja 
puheolo-oikeudella yhdellä jäsenellä ja yhdellä varajäsenellä: 
 

 Kaupunkirakennelautakunnan joka kokoukseen.  

 Perusturvalautakunnan iltakouluun kerran keväällä ja kerran 
syksyllä.  

 Sivistyslautakunnassa kokoukseen kerran keväällä ja kerran syksyllä. 
Sivistyslautakunnan puheenjohtajisto tulee myös ajankohtaisissa 
nuoriin koskevissa asioissa pyytämään lausuntoa 
nuorisovaltuustolta. 

 Kulttuuri ja liikuntalautakunnan joka kokoukseen. 

 



 Nuorisovaltuusto antoi lausunnon päiväkoti- 
ja kouluverkkoselvitykseen  

 Teki aloitteen neljälle lautakunnalle paikoista 
(sivistys-, perusturva-, kaupunkirakenne- ja 
kulttuuri –sekä liikuntalautakuntaan) 

 Hyväksyi kannanoton Huippukokouksessa 
18.2.2014: ”Näennäisyys pois 
päätöksenteosta!” 

 Hyväksyi kaupunkistrategialuonnokseen 
tehdyn lausunnon Huippukokouksessa 
9.10.2014 


