
Jyväskylän Nuorisovaltuuston

Toimintakertomus 2015-2016



Nuorten Keski- Suomi myönsi Jyväskylän 
nuorisovaltuustolle tunnustuksen 
”Aktiivisin nuorisovaltuusto Keski-
Suomessa”

Tunnustukset



nuvalaiset

 Asikainen Atte, Vaajakummun koulu
 Asikainen Iida, valittu jatkamaan vanhasta 

nuorisovaltuustosta
 Gråsten Emilia, valittu jatkamaan vanhasta 

nuorisovaltuustosta
 Harmoinen Vilma, Kuokkalan koulu
 Hautajoki Eetu, Tikkakosken koulu
 Heikkinen Jenna, Palokan koulu (eronnut)
 Hovikoski Nea, valittu vapaalta paikalta
 Hämäläinen Teemu, kristillinen koulu
 Järvi Carita, valittu vapailta paikoilta
 Kautto Eemil, valittu vapailta paikoilta
 Kautto Iida, Jyväskylän normaalikoulu
 Kinnunen Jenna, Jyväskylän kristillinen opisto
 Kivivuori Elli, Viitaniemen koulu
 Könkkölä Jonna, valittu vapailta paikoilta
 Lintu Olli (pj), Jyväskylän normaalikoulun lukio
 Meriläinen Emma, Schildtin lukio, Viitaniemen 

toimipiste

 Niemelä Anni, Lyseon lukio, Viitaniemen 
toimipiste

 Nieminen Aino, Korpilahden yhtenäiskoulu
 Niininen Joonatan, Säynätsalon nuorisotila
 Palmroos Ramona, Nuortentalo Katutaso 

(eronnut)
 Pärnänen Anna, Tikkakosken nuorisotila
 Pöytäkangas Silja, Korpilahden nuorisotila
 Ristonmaa Miika, valittu vapailta paikoilta 

(eronnut)
 Romar Sofia, Kilpisen koulu
 Rossi Joni, Jyväskylän ammattiopisto
 Salminen Miisa, Vaajakosken koulu
 Satilainen Adrian, Kuokkalan NuortenMessi
 Sorsa Henna, Lehtisaaren koulu
 Terävä Ronja, Mankolan Koulu
 Tirkkonen Elisa, Lyseon lukio, Viitaniemen 

toimipiste
 Vepsäläinen Topias, Lyseon lukio



 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





kärkihankeet teot

Turvapaikanhakijatilanteeseen reagointi 
erityisesti nuorten näkökulmasta

• Pakolaiskeskukäynti
• SPR:n-ja keskussairaalan kanssa keskustelua
• Päivä pakolaisten kanssa

lkivaltaan puuttuminen • Kampanja kaupungin kanssa yhteistyössä
• lehtijuttu

Vaaditaan lisää lautakuntapaikkoja • Kuntalaisaloite

Nuva-sovelluksen kehittäminen • Nuva otti käyttöön sähköisen 
pilvipalvelualustan

Kouluterveydenhuollon kehittäminen • Arvioimme tilannetta ja koimme 
kouluterveydenhuollon kehittyneen hyväksi

Bussiliikenteen kehittäminen • Bussiliikenteen taso on Jyväskylässä 
kasvanut toimivaksi, emme kokeneet 
tarpeelliseksi käyttää voimavaroja

Vuoden aikana nousi lisäksi nuorten 
kesätyöpaikat

• Keskusteltiin päättäjien kanssa
• Kirjoitimme aloiteen
• Toivomme uuden nuvan jatkavan 



 Nuorisovaltuusto toimi aktiivisesti kolmen viikon 
sykleissä 

 Viikko 1 hallitus

 Viikko 2 valtuusto

 Viikko 3 työryhmät

Toimintamalli



Hallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja: Olli Lintu

Varapuheenjohtaja: Emilia Gråsten

Sihteeri: Carita Järvi (kauden alussa Jenna Heikkinen)

Tiedottaja: Joni Rossi

Nuorisotilavastaava: Miisa Salminen

Oppilaskuntavastaava: Anni Niemelä (kauden lopussa 
Henna Sorsa)

Kansainvälisyysvastaava: Anna Pärnänen

Kokousvastaavat: Vilma Harmoinen ja Eemil Kautto 
(kauden lopussa Jonna Könkkölä ja Aino Nieminen)

Hallitus



 Koostuu Nuvaan taustatahoilta valituista henkilöistä

 Taustatahoja olivat yläkoulut, toisen asteen 
koulutuksen järjestäjät, nuorisotilat, vapaat paika ja 
edellisen vuoden nuva

 Valtuustetut osallistuivat työryhmiin myös ahkerasti

 Valtuusto valitsee kauden alussa hallituksen

Valtuusto



Uudessa työryhmämallissa perustetaan työryhmiä tarpeiden 
mukaan ja oma työryhmä valitaan kiinnostuksen mukaan.

Työryhmiä muodostettiin mm. näiden asioiden tiimoilta:

 Turvapaikanhakijat

 Ilkivalta

 Lautakuntapaikat

 Oppilaskuntakoulutus

 nuvan koulutusviikonloppu

 Kesätyömallin uudistaminen

 Unelmien liikuntapäivänä järjestettiin jalkapallopeli 
kaupunginvaltuustoa vastaan

Työryhmät



 Kaupunkirakennelautakunta

 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

 Sivistyslautakunta

 Perusturvalautakunta

 Vammaisneuvosto

 Suomen nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry:n 
edustajisto

 Nuorten Ääni Keski-Suomessa

Lautakuntapaikat ja muita isoja 
edustuspaikkoja



 - 22.02.2016

Hankerahaa jaettiin yhteensä noin 17000€  17:lle eri 
hankkeelle, jotka olivat jyväskyläläisten nuorten 
ideoimia.

- 30.9.2016 

Nuorisovaltuuston kaudenvaihdos, sääntömuutokset 
astuvat voimaan ja päättäjäkummiohjelma käynnistyy 
toiminnallisesti.

Huippukokoukset



Unelmien liikuntapäivä-tapahtuma



 lausunto nuorisolakiehdotusta koskien 

 Aloite kesätyösetelin käyttöönotosta

 Aloite lautakuntapaikoista

 Opetussuunnitelmaa koskeva lausunto

 Nuva ry välisuomenpiirin kysely

 Nuksu Ry kysely

Lausunnot ja aloitteet



- ryhmäytymis/koulutus-viikonloppu

Pikkujoulut

-Hankehakuneuvonta

-Turvapaikanhakijoiden kanssa yhteistyössä järjestetty 
tapahtuma

-Unelmien liikuntapäivän jalkapallopeli ja 
keskustelutilaisuus

-Kevään virkistäytyminen

-Vierailimme eduskunnassa ja kansallismuseossa

-markkinointitapahtumia

-oppilaskuntakoulutus

Tapahtumat ja virkistäytyminen



 Nuorten UBC -seminaarissa Puolassa 

 Veturitallien synttäriviikko

 Syksyn ideointilaboratorio, jossa nuoret ideoivat liikkumiseen liittyvia ̈ 
asioita 

 NÄKS:n kokoukset

 Edustajiston tapaaminen 

 Veturitallien pikkujoulut 

 Suomen nuorivaltuustojen liiton kokous

 Kaupungin itsena ̈isyyspäivän vastaanotto

 NÄKS:in järjestäytymiskokous

 opetussuunnitelmaa koskeva lausunto Jyväskylän Normaalikoulun 
johtokunnalle ja yläkoulun rehtorille

 tessuprojekti

 ToukoFest

Siistejä juttuja vuoden aikana



ToukoFest



Hankeraharaportit 
 Pilvipalvelu
 Ja ̈rjestöjen ja vastaanottokeskusten yhteistyöverkoston 

tapaaminen. 
 NÄKS:i nmaakunnallinen palkitsemisgaala
 Kaupungin syntymäpäivä
 Nuorisopalvelu kysely
 Vaikuttajapa ̈iva ̈
 Pj kävi pitämässä lastenparlamentin suuristunnon
 Tapaaminen Mauno Vanhalan kanssa
 Veteraanipa ̈ivän vapauden viesti
 Lausunto nuorisolakiehdotusta koskien 
 Elämä pelissä
 Nuorisopalvelujen asiakaskysely

Siistit jutut vaan jatkuvat



 Puheenjohtaja

 Varapuheenjohtaja

 Sihteeri

 Varasihteeri

 Tiedottaja

 Imagovastaava

 Edustajavastaava

 Kaksi Kokousvastaavaa

Hallitusrakenne tulevalle kaudelle 
2016-2017



 - Kauden 2015-2016 Nuva on keskittynyt kehittämään 
toimintaansa Jyväskylän kaupungissa 
verkostoitumalla ja muuttamalla omia rakenteitaan, 
sekä toimimaan laajasti ja tavoitteellisesti nuorten 
hyväksi.

 Nuva sai aikaan paljon ja tulevaisuus näyttää 
turvatulta, uusia yhteistyökumppaneita löytyi, kuten 
puolustusvoimat ja pakolaisvastaanottokeskus ja 
keskussairaala.

Kauden yhteenveto lyhyesti



TERVETULOA NUVAAN


