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PÖYTÄKIRJA 3/2016
Aika:

Keskiviikko 23.3.2016 klo 12.00 – 15.00

Paikka:

Nuorisotalo Stönö (Ivalo)

Läsnä:
varsinaiset jäsenet:
Antte Heatta
x
Unni Aikio
x
Piia Roinesalo
x
Ella-Mari Vehviläinen x
Jouni Lappalainen
x lähti 13.50
Jasmin Semenoff
Eemeli Kokkonen
x
Jon-Erik Näkkäläjärvi
Aleksi Munne
x
Tuuli Kärhä
Maria Peltonen
x
Jere Valle
x
Muut:

22 §

varajäsenet:
Erik Hägglund
Julia Piirainen (1.)
Emmi Leivo
(2.)
Elisa Nyyssönen(3.)
Jyri Hetta

Sara Brilli (4.)

x (Varajäsenenä Jon-Erikille)

Taru Mikkola
Sakke Kaitsalo

Seppo Körkkö, nuorisosihteeri

KOKOUKSEN AVAUS

Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05
23 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
NuVan toimintasäännön mukaan kutsu pitää toimittaa seitsemän (7) päivää ennen kokousta
kirjeitse. Puheenjohtaja ja nuorisosihteeri laativat kutsun. Nuorisovaltuusto on päätös-valtainen
kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös:
Kokous on päätösvaltainen ja kutsu on toimitettu ajoissa
24 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Ehdotus:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

25 §

KÄRKIHANKELISTA 2017-19
Peruskoulutuksen yhteydessä Vasatokassa 23.-24.10.2015 nuorisovaltuusto käsitteli ohjelmaan
sisällytetyistä vaikuttamisen keinoista kärkihankelistan sekä osallistumisen Pohjosen Vinkkelin
toimintaan. Muilta osin käsittely jäi kesken. Ohjelmassa oli mainittu seuraavat vaikuttamisen tavat,
joita Inarin NuVa on käyttänyt/suunnitellut käyttävänsä:
*
*
*
*
*

kärkihankkeet, omat esitykset
* edustukset
lausunnot
* adressit ja vetoomukset
valtuustoseminaarit
(* aloitelaatikko)
LaNuTi -> aloiteboxi
* Rock Inari
Pohjonen Vinkkeli
* ASK FM

Ohjelma sisälsi myös seuraavia haasteita/kysymyksiä:
● Miten tehostamme sanomisiamme?
● Kuka tuntee meidät ja kuka ei? Miksi?
● Miten tästä eteenpäin?
Ehdotus:
NuVa jatkaa asian käsittelyä
Päätös:
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen
NuVa 14.12.2015:
Ehdotus:
NuVa käy keskustelun asiasta sekä laatii aikataulun kärkihankelistan laatimiseksi vuosille 2016 – 18
Päätös:
Tiedotus käynnistyy tammikuun kokouksesta. Ideat kerätään helmikuun loppuun mennessä. Listaa
valmistellaan maalis- huhtikuun ajan ja kärkihankelista on valmiina toukokuun puolivälin mennessä.
Tavoitteena on, että kärkihankelista käsitellään kunnanvaltuuston toukokuun kokouksessa.
Koulukohtainen vastuu: Lukio: Eemeli, Ylä-Aste: Jouni, Inarin koulu: Antte, SAKK: Keskustellaan
Papun-kanssa ja Ivalon ala-aste: Aleksi+Yla-aste.
Helmikuun kokous pidetään Sevettijärvellä, jonka yhteydessä kerätään Sevettijärven koulun ideat
ja esitykset.

Ehdotus:
NuVa jatkaa asian käsittelyä
Päätös:
NuVa jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa, joka pidetään Sevetti järvellä. Tarkistettiin
vielä työnjako, listan kokoaminen alkaa heti.
NuVa 23.2.2016:
Ehdotus:
NuVa käy keskustelun siitä missä vaiheessa kärkihankelistan koonta on. Sisällöllisiin asioihin
(konkreettiset ehdotukset) palataan seuraavissa kokouksissa.
Päätös:
Kerääjät lähettävät kaikki tehdyt ehdotukset Sepolle sähköisenä. Papu ja Seppo keräävät SAKK:n
ideat seuraavan kokoukseen. Asian käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa
Kokous keskeytettiin välipalatauon ajaksi klo 12.51-13.10.
NuVa 23.3.2016:
Kaikki esityslistan postituspäivään mennessä nuorisosihteerille toimitetut yhteenvedot liitteenä,
OTTAKAA NE MUKAAN...!!!
Ehdotus:
NuVa jatkaa asian käsittelyä
Päätös:
NuVa keskusteli kootuista kärkihankelistoista. NuValaiset tutkivat entisiä kärkihankelistoja
kotonaan ja kärkihankelistakeskustelua jatketaan seuraavassa kokouksessa
26 §

KOULURUOKAILUN PORRASTAMINEN
NuVa on käsitellyt asiaa missä ne voisi vaikuttaa Ivalon yläasteen ja lukion ruokailun porrastamista
Päätös:
NuVa keskusteli kouluruokailuun liittyvistä asioista. Ella ja Jouni penkovat asiaa, johon palataan
seuraavassa kokouksessa.
NuVa 14.12.2015:
Ehdotus:
Ella ja Jouni esittelevät asian NuValle

Päätös:
NuVa kävi keskustelun että Jouni ja Ella käyvät Ivalon yläasteen ruokalalta kysymässä miten ruokaa
menee ja miten ruokailua voitaisiin porrastaa paremmin. Asia käydään läpi sitten tammikuun
kokouksessa miten asia on ja mitä saatiin selville. Onko asiaan puututtu?

NuVa 20.1.2016:
Ehdotus:
Ella ja Jouni kertovat miten asiaan suhtauduttiin ja mitä rehtori ja keittäjät sanoivat
Päätös:
NuVa päätti jatkaan asiaa kun ruokalan penkit ja syöjät on laskettu ja suhteutettu. Ella ja Jouni
kävivät keskustelun kokouksessa.
NuVa 23.2.2016:
Ehdotus:
NuVa jatkaa asian käsittelyä
Päätös:
NuVa kuuli Ellaa ja muita asiaa valmistelleita.
Nuva jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa kun Ella ja Aleksi ovat käyneet kysymässä
mielipiteen keittäjiltä onko järkevää porrastaa ruokailua
NuVa 23.3.2016:
Ella on toimittanut oheisen yhteenvedon liittyen tehtyihin selvityksiin.
Sevetin kokouksen yhteydessä todettiin, että asiassa on päästävä seuraavaan vaiheeseen.
Vaihtoehtoina on jättää asia sikseen, palata siihen kärkihankelistan yhteydessä (koulu-ruokaan
liittyen on tehty joitain esityksiä) tai viedä sitä eteenpäin omana asiana (-> rehtori -> sivistyslautakunta ->).
Ehdotus:
NuVa jatkaa asian käsittelyä
Päätös:
Ella-Mari Vehviläinen ja Aleksi Munne menevät lukion ja yläasteen kouluruokakeskusteluryhmään
mukaan keskustelemaan porrastetusta ruokailusta. Asiaa jatketaan seuraavassa kokouksessa

27 §

INSTAGRAM TILI JA SOME SÄÄNNÖT
NuVa 23.2.2016 kohdassa muut asiat:
Päätös:
Ehdotettiin että NuValle perustetaan sähköposti ja että seuraavassa kokouksessa laaditaan
Instagram tili mihin on Ella, Jouni ja Papu tehneet toiminta säännöt. Muutenkin NuVa laatii
toimintasäännön some-työskentelylle (FB, Instagram, blogger, ASK, mitä nyt ajatellaan
käytettävän…)
NuVa 23.3.2016:
Puheenjohtaja on valmistellut liitteenä olevat periaatteet liittyen NuVan viralliseen
somekäyttäytymiseen.

Ehdotus:
NuVa:
1.
käy asiaan liittyvän periaatekeskustelun
2.
vahvistaa ne sosiaalisen median kanavat, joita se käyttää virallisina tiedotus-/keskustelukanavina
3.
hyväksyy somekäyttäytymisen periaatteet asiakohtaan 2 liittyen

Päätös:
NuVa hyväksyi somekäyttäytymisen periaatteet. NuVan Facebook ja Ask jatkavat olemassaoloaan.
NuValle perustettiin Instagram-tili ja samalla oma sähköposti
28 §

EDUSKUNNAN PUHEMIES MARIA LOHELAN INARIN VIERAILU JA NUVAN TAPAAMINEN

Eduskunnan puhemies Maria Lohela (PS) tekee maakuntavierailun Pohjois-Lappiin 7.-10.4.2016.
Puhemies haluaa tavata Inarin NuVan edustajia.
Lohelan avustajan Alfred Leppäsen kanssa on alustavasti sovittu (14.3.2016), että ainakin NuVan
puheenjohtajisto sekä Inarin kylän edustajat tapaavat Lohelan Inarissa Vintillä lauantaina 9.4.2016 klo
17.00 alkaen.
Ehdotus:
NuVa nimeää edustajat tapahtumaan
Päätös:
NuVa nimeää edustajiksi Maria Lohelan vierailuun 9.4.2016 Jyri Hetan, Maria Peltosen, Jouni
Lappalaisen, Eemeli Kokkosen, Aleksi Munnen, Antte Heattan ja Unni Aikion

29 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Puheenjohtajisto tapaa keskiviikkona 30.3.2016 lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan.
Jyri Hetta edustaa Nuvaa I Love Ivalo-tapahtumassa 14.4 Lapecossa.
Perjantaina ja lauantaina 13-14.5.2016 järjestetään Rajarock

30 §

SEURAAVA KOKOUS
Päätös:
Seuraava kokous pidetään 27.4.2016 Viestintäpajalla

31 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös:
Kokous päättyi klo 14.12

Maria Peltonen
puheenjohtaja

Jyri Hetta
varasihteeri

