
Jyväskylän Nuorisovaltuuston

Toimintakertomus 2014-2015



 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

 Toteuttaa kuntalain 26§:ää Jyväskylässä

Yleistä



 Nuorisovaltuuston hallitukseen kuului kymmenen (10)

jäsentä kaudella 2014-2015

Hallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja: Emilia Haapanen

Varapuheenjohtaja: Joni Rossi

Sihteeri: Henna-Riikka Piispanen

Tiedottaja: Emilia Gråsten

Nuorisotilavastaava: Jenna Heikkinen 

Oppilaskuntavastaava: Olli Lintu

Kokousvastaavat: Heikki Malkavaara, Joonatan Niininen, Iida 
Asikainen, Olga Kurikka

Hallitus



 - Uuden nuvan alkuvuosi työskenneltiin entisen tapaan neljän 
toimikunnan mallilla, mutta myöhemmin vuodenvaihteessa siirryttiin 
uuteen ”työryhmä” – malliin. 

 Jokaisessa työryhmätiistaissa siis muodostettiin työryhmiä 
tarvittavien asioiden hoitamiseksi kunnes projekti oli saatu loppuun. 
Tämän jälkeen hajotettiin ryhmät ja näin saatiin muodostettua uusia 
työryhmiä seuraavien asioitten hoitamista varten.

 Työryhmiä muodostettiin mm. näiden asioiden tiimoilta:

 Valmistelemaan lausuntoa lukiosäästöistä
 Markkinointi
 Toukofest
 Vaalipaneeli
 Hankerahan käsittely ja valmistelu
 Kansainvälisyysprojektit

Toimikunnat



 - Nuorisovaltuusto kokoontui 13 kertaa joista 11 oli 
yleiskokouksia ja kaksi Huippukokouksia

 4.11.
 18.11.
 9.12.
 27.1.
 17.2. Huippukokous
 10.3.
 31.3.
 21.4.
 12.5.
 11.8.
 1.9.
 22.9.
 1.10. Huippukokous

Kokoukset



 - Ti 17.2.2015 

Hankerahaa jaettiin yhteensä 16 404,15€  17 eri 
hankkeelle joita jyväskyläläiset nuoret ideoivat. 
Hakemuksia tuli yhteensä 24 kappaletta määräaikaan 
mennessä.

- To 1.10.2015 

Nuorisovaltuuston kaudenvaihdos, jossa uudet ja 
vanhat nuorisovaltuutetut tapasivat.

Huippukokoukset



Kevään hankeraha Huippukokous 
17.2.2015



 Nuvan järjestämä vaalipaneeli 1.4.2015, jossa haasteteltiin Keski-suomen 
kansanedustajaehdokkaita.

 Nuvan järjestämä oppilaskuntakoulutus 8.9.2015

 Nuvan markkinointitempaus kauppakadulla 11.9.2015 Streetjkl – tapahtuman 
yhteydessä.

 Kaksi ”Nuvapäivää” ( 9.5.2015 ja 16.6.2015) joissa pohdittiin Nuvan toimintaa 
ja uusia tavoitteita.

 Nuvan tutustumis/virkistäytymisreissu kaupunginteatteriin, jolloin 
valtuutetut kävivät yhdessä katsomassa Lainahöyhenissä näytelmän nuvan, 
pikkujoulujen merkeissä 12.12.2014

 Nuvan virkistäytymisreissu  Amarilloon 25.2 jossa tehtiin leppoisaa 
jälkipuintia edellisviikon huippukokouksesta.

 Virkistäytymismatka Tampereelle 19.5.2015 tutustumaan Tampereen 
Nuorisovaltuuston toimintaan ja viettämään aikaa kyseisen kaupungin 
valtuutettujen kanssa.

Tapahtumat ja virkistäytyminen



Nuvan markkinointitapahtuma 11.9.



 - Vaikuttajatapahtuma 28.10.2014 veturitalleilla, jossa nuorisovaltuutetuilla 
oli mahdollisuus keskustella vaikuttamisesta päättäjien kanssa.

 Osallistuminen työllisyysjaoston kokoukseen 13.10.2014 

 2.12.2014 Vaikuttajapäivään osallistuminen veturitalleilla

 6.12.2014 Pj ja varapj:n osallistuminen kaupungin Itsenäisyyspäivän 
vastaanotolle

 31.3.2015 Osallisuuspajaan osanottaminen ja siellä vaikuttaminen

 Nuva on ollut osallisena Ohjaamo-Jyväskylän hankkeen kehittämisessä
useassa palaverissa kevään ja syksyn aikana. 

- Nuvan pj veti Lastenparlamentin kevään SuurIstunnon 1.4.2015

- Pj:n osallistuminen Markku Anderssonin jäähyväisjuhliin 7.4.2015

Edustukset osa 1



- Osallistuminen 21.4.2015  ”Minulla on asiaa”- seminaariin, jossa käsiteltiin      
lasten ja nuorten osallisuutta. Nuvalla myös oma puheenvuoronsa

- Rauhanviestin lukeminen veteraanipäivän juhlatapahtumassa 27.4.2015 
perinteen mukaisesti.

- Pj piti puolen tunnin luennon Nuoria koskevasta päätöksenteosta koskien 
terveyspalveluita 7.5.2015 Terve-SOS2015- messuilla. 

- Osallistuminen Nuva ry:n kesäpäiville 13.6.2015

- Osallistuminen Näks:in järjestämään kansanedustajatapaamiseen  7.9.2015

- Radio Jyväskylän- haastattelu 3.9.2015 Nuorisovaltuuston jättämän            
lukioleikkaussuunnitelman vastaisen lausunnon tiimoilta

- Osallistuminen Nuorten Liikkumisideat 2013- seminaariin 10.9.2015

- Pj:n osallistuminen 16.9.2015 kaupungin valtuutetuille tarkoitettuun 
Kuntalakiuudistus-koulutukseen kaupungintalolla

Edustukset osa 2



 Nuorisovaltuuston edustajat lautakunnissa ja 
vammaisneuvostossa 2014-2015:

 Lautakunnat avasivat ovensa 15-vuotta täyttäneille 
nuorisovaltuuston edustajille läsnä- ja puheolo-oikeudella 
yhdellä jäsenellä ja yhdellä varajäsenellä:

- Kaupunkirakennelautakunta: Olli Lintu, varajäsenenä Elli 
laukkanen ( osallistuminen jokaiseen kokoukseen)
- Kulttuuri- ja liikuntalautakunta: Emilia Gråsten, 
varajäsenenä Elli Laukkanen ( osallistuminen jokaiseen 
kokoukseen)
- Perusturvalautakunta: Emilia Haapanen, varajäsenenä Kaija 
Nieminen ( osallistuminen iltakouluihin)
- Sivistyslautakunta: Iida Asikainen, varajäsenenä Olga 
Kurikka ( osallistuminen iltakouluihin)
- Vammaisneuvosto: Juha Peltomaa, varajäsenenä Joni Rossi 
( osallistuminen jokaiseen kokoukseen)

Lautakunnat



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

 Nuva täytti arvioinnin Jyväskylän lasten ja nuorten 
osallisuuden monialainen kaupunkiohjelmasta.

 Nuva teki lausunnon Jyväskylän osallisuusohjelman 
luonnokseen lausunto.fi:ssä.

 Nuvan kannanotto peruskoulujen terveydenhuollon 
tasosta 11.5.2015

 Nuva otti kantaa ja teki lausunnon Jyväskylän 
lukiosäästöjen järjettömyydestä 1.9.2015

 Nuorisovaltuuston lausunto koskien 
turvapaikanhakijatilannetta nuorten silmin 1.10.2015

Kannanotot ja lausunnot



 - Kauden 2014-2015 Nuva on keskittynyt vahvasti 
läsnäoloon ja osallisuuteen. 

 Nuvalaisia on osallistunut sankoin joukoin erilaisiin 
seminaareihin sekä hoitanut kunnioitettavasti erilaisia 
edustustehtäviä.

 Nuva myös käytti paljon aikaansa tänävuonna hankerahan 
sääntöihin, markkinointiin sekä päätöksentosta tehtyjen 
valitusten perinpohjaiseen selvittämiseen. Hankerahan 
jakamisesta lähetettiin nuvalle palautetta joka jouduttiin 
loppujen lopuksi käsittelemään ihan sivistyslautakunnan 
tasolla asti.

 Nuva keskittyi myös aikaa oman henkilökemiansa 
kehittämiseen ja toimintamallien hiomiseen. 

Kauden yhteenveto lyhyesti



Jyväskylän Nuorisovaltuusto


