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

3.4.2012

Aika:

Keskiviikko 11.4.2012 klo 12.00 – 14.20

Paikka:

Kunnantalon valtuustosali, Ivalo

Läsnä:

Sanna Muhonen
x
Pekka Moilanen
x
Elmeri Putkonen
Oona Pennanen
x
Juuli Katajamaa
x
Hannele Fofonoff
x
Sunna Kokkonen, puh.joht. x
Kaisu Ljetoff , sihteeri Mauri Mäkelä
-

Muut:

Seppo Körkkö, nuorisosihteeri
x
Pentti Tarvainen, hallintojohtaja (kunnan ja kuntaorganisaation esittelyn ajan)

25 §

KOKOUKSEN AVAUS

Sakke Kaitsalo
Jenna Portti
Anni Sipilä
Maija Pernu
Miikka Törmänen
Juuso Fofonoff
Anna-Katariina Feodoroff

x
x
x
x
x

Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.12.00. Kokouksen aluksi hallintojohtaja Pentti
Tarvainen esitteli Inarin kuntaa sekä sen päätöksentekoa ja organisaatiota.

26 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu on toimitettu postitse tiistaina 3.4.2012. 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.

27§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Kokouspöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja on
hyväksytty seuraavassa kokouksessa.
Ehdotus:
NuVa hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
NuVa hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.

28 §

ELINKEINOYHTIÖ INLIKEN TOIMINTA JA
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT INARISSA
Toimitusjohtaja Janne Seurujärvi tulee NuVa kokoukseen kertomaan elinkeinoyhtiön
toiminnasta ja Inarin tulevaisuudennäkymistä nuorten näkökulmasta.
Ehdotus:
NuVa kuulee Janne Seurujärveä ja käy keskustelun teemaan liittyen.
Päätös:
Janne kertoi Inliken toiminnasta ja siitä millaisia tulevaisuuden näkymiä kunnassamme on.
Keskustelimme aiheista ja Janne kuunteli mielenkiinnolla Nuvan mielipiteitä.
NuVa 11.4.2012:
Ehdotus:
NuVa käy palautekeskustelun otsikkoasiaan liittyen
Päätös:
NuVa kävi positiivisen päätekeskustelun.

29 §

KÄRKIANKELISTAN KOKOAMINEN
NuVa 3.2.2012, 9§:
Nuorisovaltuusto on tehnyt keväällä 2009 kärkihankelistan eli pyytänyt jokaisen
inarilaisen koulun oppilaskunnan hallitusta miettimään muutaman asian, jotka haluaa
muuttaa kunnassa. Asiat liittyivät tavalla tai toisella nuoriin. Nuorisovaltuusto kokosi
näistä koulujen toiveista listan ja valitsi siitä realistisimmat ja parhaat ”hankkeet”
edistettäviksi ja vei ne eteenpäin päättäjille. Tänä keväänä kootaan uusi
kärkihankelista.

Ehdotus:
NuVa tutustuu vanhaan kärkihankelistaan (liite) ja käy keskustelun hankkeisiin
liittyen. Uuden kärkihankelistan kokoamiselle tehdään aikataulu ja työnjako.
Päätös:
NuVa nimesi vastuuhenkilöt viemään asiaa eteenpäin joka koulun oppilaskunnalle.
Ivalon Yläaste: Maija Pernu & Miikka Törmänen ok
Inarin Koulu: Sanna Muhonen & Pekka Moilanen ok
Sevetti: Hannele Fofonoff ok
Lukio: Sunna Kokkonen ok
SAKK: Kaisu Ljetoff – Eivät halunneet osallistua
Törmänen: Mauri Mäkelä ok
Ivalo ala-aste: Oona Pennanen – Eivät halunneet osallistua
NuVa 22.3.2012, 17§:
Ehdotus:
NuVa käy keskustelun ja toteaa missä vaiheessa kärkihankelistojen koonti on. NuVa
toteaa, että ehdotukset kärkihankelistaa varten on toimitettava ehdottomasti 10.4.2012,
mennessä, jotta ne ehtivät nuorisovaltuuston toukokuun/huhtikuun kokoukseen.
Päätös:
NuVa katsoi miten kärkihankelistojen kerääminen etenee ja aikataulutettiin loppujen
listojen kerääminen.
NuVa 11.4.2012,29 §:
Inarin koulun sekä Ivalon yläasteen koulun ehdotukset kärkihankelistaan 2012 - 14
asialistan liitteenä.
Edotus:
Nuorisovaltuusto:
1. toteaa mitkä koulut ovat jo toimittaneet ehdotukset kärkihankelistalle
2. määrittelee lopullisen takarajan niille kouluille, joilta esityksiä ei ole vielä tullut
3. käynnistää ehdotusten käsittelyn
4. päättää, että lopullinen lista valmistuu toukokuun kokouksessa
5. nimeää henkilön/henkilöt, jotka NuVan puolesta esittelevät kärkihankelistan
valtuustoseminaarissa 31.5.2012
6. päättää mahdollisista muista kärkihankelistan laadintaan liittyvistä asioista

Päätös:
Nuorisovaltuusto totesi, että ehdotuksia oli toimitettu kaikilta muilta kouluilta lukuun
ottamatta Ivalon ala-astetta ja Saamelaisalueen Koulutuskeskusta. Aikataulusyistä
johtuen NuVA totesi, että kärkihankelista muodostetaan jo toimitettujen ehdotusten
pohjalta.
Nuorisovaltuusto aloitti ehdotusten käsittelyn. Käydyn keskustelun pohjalta NuVa
jatkaa listan käsittelyä toukokuun kokouksessaan, jossa lopullinen lista valmistuu.
Myös listan esittelijät valtuustoseminaariin nimetään silloin.

30 §

KOULUTUSVIIKONLOPPU TORNION NUNEN KANSSA 17. – 19.5.2012
Nuorisosihteeri sekä nuoriso-ohjaaja Jan-Mikael Hakomäki Tornion
nuorisopalveluista ovat kehitelleet ajatusta Inarin ja Tornion nuorisovaltuustojen
yhteisestä koulutuksesta. Koulutus on avoin kaikille em. kuntien nuorisovaltuutetuille
ja kehysideana on toteuttaa se osittain toimintakokemuksellisin metodein, osittain
yhteisen perinteisen ideoinnin ja osittain perinteisen toimintoihin tutustumisen
(osallisuus Ruotsin Haaparannassa) kautta.
Ajoitus oli aika haastavaa löytää ja ideoinnissa on lähdetty siitä, että se järjestetään
Tornio - Haaparanta -alueella helatorstain aikana pe 18. – la 19.5.2012.
Ehdotus:
NuVa päättää koulutuspäiville osallistumisesta.
Päätös:
NuVa päätti osallistua. Osallistujat varmistetaan myöhemmin.
NuVa 11.4.2012:
Nuorisosihteeri ja nuoriso-ohjaaja Jan-Mikael Hakomäki ovat valmistelleet
koulutusviikonlopulle tavoitteet, sisällön sekä oheisohjelmaesityksen.
Ehdotus:
NuVa kuulee nuorisosihteerin raportin ja nimeää edustajat Tornioon.
Päätös:
Nuorisovaltuustosta koulutuksee osallistuvat Oona Pennanen, Anni Sipilä, Miikka
Törmänen,,Sanna Muhonen ja Maija Pernu. Lisäksi mahdollisesti Jenna Portti, AnnaKatariina Feodoroff, Sakke Kaitsalo ja Sunna Kokkonen.

31 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:
Muita asioita ei ollut.

32 §

SEURAAVA KOKOUS
Päätös:
NuVa pitää seuraavan kokouksen kunnantalolla to 10.5.2012.

33 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20

Sunna Kokkonen
puheenjohtaja

Sanna Muhonen
sihteeri

