Piiskuntie 2
99800 Ivalo
puh. + 358 400 313532
seppo.korkko@inari.fi

PÖYTÄKIRJA 2/2013
Aika:

Keskiviikko 27.3.2013 klo 12.00 – 14.35

Paikka:

Kunnantalon valtuustosali, Ivalo

Läsnä:

Sanna Muhonen
x
Jenna Portti
x
Jere Valle
x
Elmeri Putkonen
Oona Pennanen
x
Hannele Fofonoff , klo 12.03 x
Pekka Moilanen
x
Jaakko Joentakanen x
Sunna Kokkonen, pj. x 12.00 - 12.50
Miikka Törmänen
-

Muut:

12 §

Sakke Kaitsalo
x
Eemeli Kokkonen
Ville Lukkari
x
Anni Sipilä
x
Maija Pernu
x
Juuso Fofonoff
x
Iita Jaakonaho
x
Ville Linna
x
Anna-Katariina Feodoroff klo 12.36 Kaisu Ljetoff
x

x

Seppo Körkkö, nuorisosihteeri
Iina Körkkö, nuorisotyöharjoittelija
Ville Pajari, Ivalon lukion oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, poistui 13.20
Anja Akujärvi, Hyvinvointikertomuksen asiantuntija, poistui 13.20

KOKOUKSEN AVAUS
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00

13 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu on toimitettu postitse keskiviikkona 20.3.2013. NuVan toimintasäännön
mukaan kutsu pitää toimittaa seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeitse. Puheenjohtaja
ja nuorisosihteeri laativat kutsun. Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen kun läsnä on
vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Ehdotus:
Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
14 §

INARIN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 - 16
Kuntaan on valmisteltu hyvinvointikertomusta 2012, valtuustokaudelle 2013 – 16. Sosiaali- ja
terveyslautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan 14.2.2013 ja päättänyt mm. toimittaa
kertomuksen nuorisovaltuuston käsiteltäväksi (sos.terv.ltk 8 §/13).
Hyvinvointikertomus on tiivis eri hallinnonalojen asiantuntijoiden laatima katsaus
kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin.
Kyseessä on ainakin nuorisotyön näkökulmasta uusi asia eikä toimisto ole ehtinyt
valmistelemaan asiaan liittyen mitään. Toimitettu materiaali näyttää varsin valmiilta eikä
nuorisotyö tai NuVa ole ollut aiemmin valmistelussa mukana.
Muutosten/lisäysten tekeminen prosessin tässä vaiheessa vaikuttaa haastavalta.
Hyvinvointikertomusta on valmistellut Anja Akujärvi. Nuorisosihteeri on esittänyt hänelle
kutsun tulla esittelemään asiaa NuVan kokoukseen.
Sivistyslautakunta käsittelee asian huhtikuun kokouksessaan.
Ehdotus:
NuVa kuulee Anja Akujärveä hyvinvointikertomukseen liittyen ja päättää mahdollisista
omista kannanotoista siihen liittyen.
Päätös:
NuVa kuuli Anja Akujärveä ja kävi asiaan liittyen oman keskustelunsa..

15 §

FLOW4YU –HANKKEEN FIDENZAN KOKOUKSEN ESITYS
NuVa sekä Ivalon lukion oppilaskunta ovat olleet mukana Kansalaisten Eurooppa –ohjelmaan
sisältyvässä Flow4YU –hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut parantaa nuorten ja
päätöksentekijöiden vuorovaikutusta projektipaikkakunnilla Italiassa, Kroatiassa, Ruotsissa
sekä Suomessa. Hankkeen päänuorisotapaaminen järjestettiin joulukuussa 2012 Inarissa.
Inarin tapahtumaa sekä lopputoimia arvioitiin koordinaatiokokouksessa Italian Fidenzassa
10.-12.3.2013. Inarista tapaamiseen osallistuivat kv-asiain sihteeri Eila Rimpiläinen sekä
nuorisosihteeri Seppo Körkkö.
Kokouksessa sovittiin, että Cervian ja Inarin tapaamisissa nuorten esille ottamista asioista
tehdään yhteinen julkilausuma tai poliitikkojen huoneentaulu, joka viedään jokaisen
osallistujakunnan päättäjille tiedoksi Dubrovnikin loppuseminaarin jälkeen. Nuoret tekevät
asiaan liittyen samassa kokoontumisessa medialle yhteisen julistuksen.
Anne Luiro Rovaniemeltä on koonnut suomalaisten puolesta asiat ja esittää, että em.
kahdessa tapaamisessa käsitellyistä teemoista käytetään loppujulistuksiin kohdat
vuorovaikutuksen parantaminen (liitteessä kohta 1) sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisy
(liitteessä kohta 4). Näihin teemoihin voivat nuoret hankepaikkakunnilla valita kolme
tärkeintä toteuttamistapaa. Näistä kootaan lopullinen julistus.

Nuorisosihteeri on esittänyt lukion rehtori Ulla Hynöselle, että oppilaskunnan hankkeessa
mukana olleita nuoria voisi osallistua tähän NuVan kokoukseen.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto:
1. kuulee nuorisosihteerin raportin Fidenzan koordinaatiokokouksesta
2. valitsee esityksensä Dubrovnikin kokouksen mediajulistukseen sekä poliitikkojen
huoneentauluun
3. nimeää 18 –vuotta täyttäneen ja hankkeeseen jollain tavalla osallistuneen edustajansa
hankkeen loppuseminaariin
Päätös:
NuVa kuuli nuorisosihteerin raportin hankkeen Fidenzan koordinaatiokokouksesta.
NuVa valitsi äänestyksen jälkeen edustajakseen hankkeen Dubrovnikin loppuseminaariin
Anna-Katariina Feodoroffin.
NuVa keskusteli huoneentauluun ja mediajulistukseen liittyvistä asioista ja kohdisti
valintansa seuraaviin ryhmätöissä kehiteltyihin kohteisiin:

SYRJÄYTYMINEN
Syrjäisissä paikoissa on vaikeaa tavata muita nuoria. Julkisen liikenteen tulisi
toimia paremmin, jotta tämä helpottuisi.
Kaikki nuoret eivät saa sitä koulutusta, jonka he haluavat. Tulisi tarjota
enemmän aloituspaikkoja pienemmillä pääsyvaatimuksilla. Opiskellessa on
myös parempi mahdollisuus saada ystäviä.
Opintojen ohjaus kouluissa ei vastaa tämän päivän vaatimuksia ja ei ole
tarpeeksi henkilökohtaista ohjausta oppilaille, jotka suunnittelevat
tulevaisuuden opintopolkuaan. Lisäresursseja tarvitaan opintojen ohjaukseen
sekä enemmän koulutettua henkilökuntaa, jotka antavat ohjeistusta ja ohjausta
nuorille. Ohjausta tarvitaan enemmän koulujen viimeisellä luokalla.
Nuorten ja politiikkojen vuorovaikutuksen parantaminen:
- EU-projektit ovat hyviä, koska nuoret voivat keskustella
toistensa kanssa kansainvälisellä tasolla, kuinka
kommunikaatio nuorten ja päättäjien välillä toimii eri maissa ja
voidaan oppia uusia tapoja kehittää kommunikaatiota
- tapaamiset nuorisovaltuuston ja poliitikkojen kanssa, myös
epävirallisesti ja molempien osapuolten tulisi tuoda asioita
tapaamisiin
- keskusteluja poliitikkojen ja
nuorisovaltuustojen/oppilaskuntien välillä tulisi lisätä

16 §

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2013
Vasatokan koulutusviikonlopun aikana 23.-24.3.2013 keskusteltiin nykyisen, syksyllä
toimikautensa päättävän NuVan loppukauden toiminnasta. Nuorisosihteeri on koonnut
keskustelun pohjalta tapahtumakalenterin maaliskuu – syyskuu 2013. Tapahtumakalenteriin
on koottu ns. isot linjat, myöhemmin käsiteltävä koulutus- ja tiedotussuunnitelma sisältää
runsaasti konkreettisia erillistehtäviä.
Ehdotus:
NuVa käy keskustelun asiasta ja hyväksyy tapahtumakalenterin loppukaudekseen.

Päätös:
NuVa hyväksyi loppukautensa tapahtumakalenterin
17 §

NUORISOVALTUUSTON KOULUTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA 2013
Vasatokan koulutusviikonlopun keskeinen tehtävä tilanteessa, jossa syksyllä on edessä uudet
vaalit ja on odotettavissa merkittäviä henkilövaihdoksia, oli pohtia seuraavia asioita:
 miten NuVa tiedottaa toiminnastaan kouluille jne. vielä kevään aikana
 miten onnistutaan motivoimaan uusia nuoria kiinnostumaan ehdokkuudesta
 miten saadaan myönteinen liike jatkumaan syksyllä
Ryhmätyöskentelyjen tuloksena koottiin oheinen koulutus- ja tiedotussuunnitelma, josta osa
toteutetaan jo keväällä ja loput uuden NuVan valinnan jälkeen.

Ehdotus:
NuVa hyväksyy koulutus- ja tiedotussuunnitelman ja käy sen toteuttamiseen liittyvän
yksityiskohtaisen keskustelun.
Päätös:
Ivalon lukiolla esittely elokuun loppuun mennessä ( Aka, Jaakko, Ville ja Pekka)
Ivalon yläasteella niveltämisviikko kutosille (Maija, Anni ja Oona jos ehtii) + Loppu yläaste
Anni ja pojat (;
SAKK (Miikka, Kaisu ja Sakke) mietitään huhtikuun kokouksessa
Inarin koulu päätetään ensi kokouksessa (Sakke ei tuu koska SAAAKKI PROTRO)
18 §

NUVAHUPPAREIDEN HANKINTA
NuVa 83 §/12, 12.12.2012:
Oona kysyi uusista NuVa -huppareista. Asiaan palataan myöhemmin.
Ehdotus:
NuVa keskustelee asiasta.
Päätös:
NuVa 27.3.2013:
Asian lähempi valmistelu on annettu Oonan ja Iitan tehtäväksi
Ehdotus:
NuVa kuullee asian valmisteluvaiheen ja tekee siihen liittyvät päätökset
Päätös:
Hankitaan musta huppari, johon neonvihreä teksti
Omakustannus 15 euroa.

19 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:
Ei ollut muita asioita.

20 §

SEURAAVA KOKOUS
Tässä kokouksessa koko NuVa voi käydä työtään koskevan palautekeskustelun.
Päätös:
Huhtikuun 23. (Tiistai)

21 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:
Vpj päätti kokouksen klo 14.35

Sunna Kokkonen
puheenjohtaja
12 – 15 §§:t

Pekka Moilanen
varapuheenjohtaja
16 – 21 §§:t

Sanna Muhonen
sihteeri

