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PÖYTÄKIRJA 5/2015
Aika:

To 27.8.2015 klo 12.00 – 13.37

Paikka:

Ivalon Lukio

Läsnä:

Eemeli Kokkonen
Viivi Linna
Julius Kasurinen
Aleksi Krupula
Jere Valle
Jasmin Semenoff
Ida Hietanen
Oona Pennanen
Pekka Moilanen
Tuuli Kärhä
Miikka Törmänen

Muut:
33 §

x
x
x
-

Seppo Körkkö, nuorisosihteeri

Harri Jomppanen
Erik Hägglund
Pinja Pesonen
Piia Roinesalo
Emma Krupula
Janne Semenoff
Jyri Hetta
Mikke Honkanen

x
x
x
x

Maria Peltonen
Jussa Seurujärvi

x
-

x

KOKOUKSEN AVAUS
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.03.

34 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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35 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Ehdotus:
Todetaan edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytyksi.
Päätös:
Edellisen kokouksen pöytäkirja todettiin hyväksytyksi.

36 §

TOIMINTASÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN JA NUVAN 2015 – 17 VAALIT
Nuorisovaltuusto 1.10.2014:
Päätös:
Nuorisovaltuusto keskusteli Ask.fm:stä
- Nuorisovaltuusto keskusteli toimintasäännön muuttamisesta ja päätti että asia käydään
läpi ensi kokouksessa
- Nuorisovaltuusto pohti miksi Ivalon yläasteen oppilaat siirretään ruokailemaan Ivalon
lukiolle
Nuorisovaltuusto 5.11.2014:
Lokakuun kokouksessa nuorisovaltuusto kiinnitti huomiota eräisiin päivitystä vaativiin
seikkoihin. Keskustelun perusteella jatkotyön pohjaksi voidaan nostaa tarve
keskustella/muuttaa/tarkentaa seuraavia asioita:
-

-

varajäsenyyksien tarve
jos kaikki ovat jäseniä, onko nykyinen koulukohtainen kiintiöpohja oikea vai vaatiiko
muutoksia suuntaan tai toiseen
ikäkysymyksen avaaminen, jotta ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla olisi
mahdollisuus nykyistä pitempään toimikauteen. Nykyään voi asettua ehdokkaaksi ennen
kuin täyttää 19 vuotta. Tulisiko ikää tarkistaa 20 tai 21 vuoteen?
ulkopaikkakuntalaisten oikeus toimia NuVassa. Keskusteltiin siitä, että voisi, mikäli nuori
opiskelee ja asuu Inarissa, vaikka olisi kirjoilla muuallakin (Tornion malli). Jos tähän
mennään, riittää tämäkin perusteeksi nostaa ikärajaa jonkin verran.

Ehdotus:
NuVa päättää toimintasääntönsä päivittämisestä
Päätös:
Kokouksen päätösvallattomuuden vuoksi asian käsittely siirrettiin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------NuVa 18.11.2014:
Ehdotus:
NuVa käsittelee asian
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Päätös:
NuVaan saa jatkossa asettua ehdolle kuka vain, joka opiskelee ja asuu opiskelujen aikana
Inarin kunnassa. Ennen seuraavia vaaleja kevään 2015 kuluessa tarkistetaan koulukohtaiset
jäsenkiintiöt ja ratkaistaan varajäsenyyksien olemassaolo.
Nuorisovaltuusto 18.1.2015:
Ehdotus:
NuVa käsittelee asian
Päätös:
Nuorisovaltuusto muutti toimintasääntöä niin, että nuorisovaltuustoon voi jatkossa kuulua
12–20 vuotiaita (vaalien aikana), jotka valitaan kunnan koulujen kautta seuraavasti:
Ivalon yläasteen koulu:
Inarin yläkoulu:
Sevettijärven koulu:
Ivalon lukio:
Saamelaisalueen koulutuskeskus:

3 vars. + 3 vara.*
2 vars. + 2 vara.*
1 vars. + 1 vara.
3 vars. + 3 vara.*
3 vars. + 3 vara.*
= 12 vars. + 12 vara.

*On olemassa ensimmäinen, toinen ja kolmas varajäsen. Tarvittaessa kokoukseen varajäsen
kutsutaan siinä järjestyksessä, mikä on asianomaisten varajäsenten äänimäärät kyseisessä
koulussa (Sama työjärjestys kuin kunnanvaltuustossa).
NuVa 24.3.2015:
Vaaleihin liittyen NuVa totesi kehittämisviikonlopun yhteydessä Vasatokassa seuraava:





koulukierrokset maalis-huhtikuussa, NuVa – Selvä Peli
koko NuVa Inariin (kokous + koulukierros)
elokuu: toiminnallinen briiffaus (Stönö – Vintti)
tiedotusta kaikilla tasoilla lisättävä

Tiedotuksessa yksi väylä voisi olla myös nuorisotyön kesätiedote, jossa NuVasivuna toimisi
eräänlainen etsintäkuulutus, jolla haetaan ehdokkaita NuVan vaaleihin (vrt. vaalit 2013: we
want you -mainos)
Ehdotus:
NuVa jatkaa syksyn 2015 vaaleihin liittyvää valmistelukeskustelua ja tekee vaalityölle tarkan
aikataulun
Päätös:
NuVa keskusteli ja ideoi kevään vaalivalmisteluja ja itse vaaleja. Tarkkaa aikataulua ei vaalien
osalta sovittu, mutta huhti-toukokuussa Inarista alkaen alkaa jäsen- ja vaaliuudistuksesta
tiedottaminen, eli vaalien valmistelu. Asiaan liittyen seuraava kokous Inarissa, ja sitä
seuraava Ivalon yläasteella. Tiedottaminen kouluissa siis kokousten yhteydessä. Oona, Ida ja
Etsivä Minna lupautuivat vaalietsintäkuulutuksen tekoon.
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Nuorisovaltuusto 22.4.2015:
Ehdotus:
NuVa jatkaa asian käsittelyä
Päätös:
NuVa päätti säilyttää päätöksensä pitää seuraava kokous Ivalon yläasteella, kuten
aikaisemmin oli päätetty. Lukiolaisten ja tulevien lukiolaisten osalta vaalitiedotus järjestetään
ensi syksynä hyvissä ajoin ennen vaaleja. Tuleville 7. luokkalaisille nuvabrief pidetään
niveltämisviikolla. Ivalon 7-8lk. oppilaille pidetään tiedotus ennen seuraavaa kokousta.
Sakkin osalta tiedotus ja vaalit hoidetaan toimipaikoittain.
------------------------------------------------------------------------------------------NuVa 36 §
NUVAN JA IVALON YLÄASTEEN OPPILASKUNNAN TAPAAMINEN SEKÄ VAALIT YLÄASTEELLA
(12.5.2015)

Koulun kanssa on sovittu, että tapaaminen on yhtä kuin oppilaskunnan edustajien
osallistuminen NuVan kokoukseen.
Hetan yhdenvertaisuustyöpajassa helmikuun alussa käytiin NuVan edustajien sekä Ivalon
yläasteen oppilaskunnan hallituksen jäsenten kesken alustavia keskusteluja yhteistyön
käynnistämisestä. Toinen keskusteltava teema olisi selkeästi se, että miten/kuka toteuttaa
syksyn 2015 NuVan vaalit koululla.
Ehdotus:
Keskustellaan yhteistyön tiivistämisestä sekä nuorisovaltuustovaalien järjestämisestä
syyskuussa 2015.
Päätös:
Syksyn vaaleja lähtee Ivalon yläasteella järjestämään Nuvasta Aleksi Krupula ja Emma
Krupula sekä Ivalon yläasteen oppilaskunnasta Marja Vasala ja Inka Lemmetty.
---------------------------------------------------------------------------------------------NuVa 27.8.2015:
Ehdotus:
NuVa käy keskustelun vaalista ja niistä tiedottamisesta sekä vahvistaa vaalin lopullisen
aikataulun ja toteuttamistavan/-vastuut
Päätös:
NuVa kävi pitkän ja antoisan keskustelun tulevista vaaleista. Uuden NuVan takarajaksi
asetettiin 30.9. Uusi NuVa kokoustaa ensimmäisen kerran lokakuun lopulla. NuVa jakoi
vaalienjärjestysvastuita seuraavasti: Ivalon yläaste: Aleksi ja Emma, Ivalon lukio: Ida, Jyri ja
Oona, Sevetin koulu: Seppo, Inarin koulu: Eemeli ja Erik ja SAKK: Maria. Lukiolla vaalit ovat
28-29.9, ja muissakin yksiköissä 30.9 mennessä. SAKK:in vaalimenetelmää muuteltiin 3+3
muodostelmasta toimivampaan toimipaikkakohtaiseen menettelyyn, jossa yhdestä
toimipaikasta valitaan yksi varsinainen jäsen, ja varajäsenet ovat yhteisiä.
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37 §

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN LAADINTA: Lausunto
Kunnassa päivitetään lastensuojelulain edellyttämää lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaa. Asiaa käsitellään 6.5.2015 lastensuojelun kehittämistyöryhmässä,
jonka yksi keskeisistä tehtävistä on koordinoida suunnitelman valmistumista.
Nuorisosihteeri on sopinut johtavan sosiaalityöntekijän kanssa, että NuVasta kokoukseen
voivat osallistua myöskin Oona Pennanen ja Maria Peltonen. LaSuKen varsinainen edustaja
Mikke Honkanen voi mahdollisuuksiensa mukaan osallistua tietysti myös kokoukseen.
Esityslistan liitteenä luonnos, jota kokous on käsitellyt.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto kuulle LaSuKen kokouksessa käyneitä edustajiaan sekä antaa oman
lausuntonsa hyvinvointisuunnitelmaan liittyen
Päätös:
Nuva päätti, että Jyri, Oona, Papu ja Eemeli luovat suunnitelman nuorisovaltuusto-osuuden
uudestaan ja kommentoivat muutakin hyvinvointisuunnitelmasta. Asia tulee olla valmiina
31.5.2015
NuVa 27.8.2015:
Esityslistan liitteenä eräitä otteita hyvinvointisuunnitelmasta
Esitys:
Asia esitellään kokouksessa
Päätös:
NuVa keskusteli asiasta ja päätti jatkaa asian hoitamista samalla työryhmällä mitä
pikimmiten.

38 §

BARENTSIN NUORISOTUTKIMUKSEEN OSALLISTUMINEN
Nuorisotutkimusseura käynnistää opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana Barentsin
nuorten elämää koskevan tutkimuksen, jonka tutkijana toimii Tomi Kiilakoski Oulusta.
Kohderyhmä etsitään CYB –hankkeen pohjoisista hankepaikkakunnista (Alta, Murmansk,
Inari) ja tutkimus käyttää metodinaan perinteisen haastattelutekniikan lisäksi osallistavaa
tutkimusmetodia (nuorten tuottamia puheenvuoroja taiteen keinoin esim. valokuvin,
videoin, musiikin tms. menetelmillä.
Asiaan liittyen pidetään valmisteluseminaari Vasatokassa tiistaina 5.5.2015. Työskentelykieli
on englanti, Vasatokkaan tulee myös naapurimaiden hankekumppaneiden edustajat.
Ehdotus:
NuVa nimeää Vasatokan tilaisuuteen 1-2 edustajaa
Päätös:
NuVasta tilaisuuteen lähtee alustavasti Oona, Tuuli, Papu ja Jyri.
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NuVa 27.8.2015:
Hankkeen merkeissä osallistuivat ajalla 4.-7.8.2015 Oona Pennanen, Tuuli Kärhä sekä Jyri
Hetta Altassa pidetylle Gigant –bändileirille. Matkalle osallistui myös nuorisotutkija Tomi
Kiilakoski.
Ehdotus:
NuVa kuulee Altan kävijöiden raportin leiristä sekä päättää ottaako NuVa NuVana osaa
tutkimukseen
Päätös:
NuVa kuuli osallistuneiden raportin tapahtumasta ja päätti, että tutkimukseen voi
halutessaan osallistua yksilönä

39 §

SYKSYN TAPAHTUMISTA
Päätös:
NuVa käsitteli seuraavia syksyn tapahtumia, joista osa kuuluu vielä nykyisen NuVan tehtäviin






40 §

Nuorisotyön syystiedote – dl pe 4.9. (Kärkihankesivu)
TornioHaparanda NYTT 18.-19.9.
Lapin Nuorisofoorumi, la 3.10. (Utsjoki???)
Uuden NuVan peruskoulutus ja järjestäytyminen, Vasatokka 2.-3.10
Osallisuusmankeli – Pohjonen Vinkkeli, Tornio 27.-29.11.

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Papu kyseli työryhmäedustajien tehtävistä.

41 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.37

Oona Pennanen
puheenjohtaja

Eemeli Kokkonen
sihteeri

