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Nuorten Keski-Suomi ry.
”Lapset ja nuoret tekee, aikuiset tukee!”

• Palvelujärjestö
• kohderyhmänä 11-24 -vuotiaat nuoret ja nuorten elämään vaikuttavat

aikuiset ja tahot
• Tavoitteena lisätä lasten ja nuorten valmiuksia ja mahdollisuuksia tehdä,

toimia ja vaikuttaa

• Nuksun toimintoja
• Jyväskylän LastenParlamentti
• Nuorten Ääni Keski-Suomessa –vaikuttajaryhmä
• Toukofest



Jyväskylän LastenParlamentti

• 1-6-luokkalaisten vaikuttamistaitoja kehittävä toimimiskanava
• tavoitteena antaa lapsille aito mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin

asioihin sekä nostaa lasten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa
• Nuksu koordinoi Jyväskylän kaupungin opetuspalveluiden kanssa

solmitun yhteistoimintasopimuksen puitteissa
• 9 alueellista PikkuParlamenttia



Palokan PikkuParlamentin tehtävänanto

• Turvallisuuden tunne tänään
• Mitkä tekijät lisäävät turvallisuuden/hyvinvoinnin tunnetta?
• Mitkä tekijät vähentävät turvallisuuden/hyvinvoinnin tunnetta?

• Tulevaisuuden haasteet
• Kasvaako/Väheneekö jonkun mainitsemanne asian merkitys tulevaisuudessa?

Tuleeko uusia haasteita?

• Ratkaisuesityksen haasteisiin
• Mitä pitäisi tehdä, jotta turvallisuuden tunne lisääntyisi?

• Pohjana edelliset asiat



Tekijät, jotka lisäävät turvallisuuden tunnetta
Tuttu ihmisryhmä:
• Kaverit
• Perhe ja koti
• Sukulaiset
• Teknologia/puhelin

• tietää numerot mistä saa apua ja läheiset kiinni

Koulu:
• Koulun henkilökunta
• Joku, jolle voi puhua asioista (esim. koulun

vahtimestari tai lemmikki)
• Kouluttautuminen
• Avoin ilmapiiri, jossa uskaltaa sanoa oman

mielipiteen ja se otetaan huomioon

• Harrastukset
• Eläimet ja lemmikit
• Nukkuminen
• Lukeminen
• Musiikki ja laulaminen

• Kiireettömyys
• Yhdessä olo
• Toisten kohteliaisuus
• Siisti ympäristö ja luonto



Tekijät, jotka vähentävät turvallisuuden tunnetta

Koulu:
• Kiusaaminen
• Kireät ja rageevat opet
• Ope, joka ei kuuntele ja/tai usko lasta
• Kiroilu ja koviksen esittäminen
• Jälki-istunto
• Stressi

• paineita kokeista ja läksyistä

Huonot uutiset maailmalta ja kotimaasta:
• Sodat
• Pellet
• Trump
• Iltalehtien lööpit
• Sosiaalinen media ja sen tuomat paineet

• Yksinäisyys
• Kun läheiset eivät voi hyvin
• rasismi

• Liikenne ja ympäristö:
• Autot ajavat liian kovaa
• Mopojengit, jotka jahtaavat ja huutelevat
• Känniläiset
• Päihteet
• Epäsiisti/roskattu ympäristö ja luonto
• Ilmastonmuutos



Tulevaisuuden haasteet

• Suomi ei kamalasti mukana maailman sotkuissa
• Teknologia ja koneet vie vanhat työpaikat

• työpaikat ja -elämä muuttuu



Ratkaisuesityksiä haasteisiin

• Koulun aloitus myöhemmin, ei klo 8
• koulu voisi kestää pidempään
• Koulutehtävät voisi tehdä koulussa
• Koti olisi lepoa ja vapaa-aikaa varten

• Positiivisempia ajatuksia kaikille
• Ei uhkailla pahoilla asioilla, vaan

painotetaan hyviä asioita ja niiden
tavoittelua

• Esim. ”Mitä hyvää seuraa, kun teet näin…”
EI: ”Jos et tee näin, niin näin huonosti
käy…”

• Media:
• Uutisten pitäisi olla realistisia
• Vähemmän draamaa otsikkoihin ja

klikkiotsikot pois
• Kerrotaan myös hyviä uutisia

• Aikuisilta enemmän aikaa lapsille
• Kierrättäminen ja roskaamisen

estäminen
• Lisätään roskiksia ympäristöön, jotta

roskaaminen vähentyisi
• Ei heitetä tavaroita pois, jotka voisi

kierrättää
• Autetaan vaikeuksissa olevia perheitä
• Autetaan riippuvaisia irti, esim.

alkoholista, huumeista tai peleistä
• Tehdään asioita, joista tulee hyvä mieli


