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Aika:

Torstai 26.5.2016 klo 11.45 – 13.30
Osallistuminen kunnanvaltuuston kokoukseen klo 14.00 alkaen

Paikka:

Stönö

Läsnä:

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

Muut:

42 §

varajäsenet:
Erik Hägglund

x

Julia Piirainen (1.) x
Emmi Leivo
(2.)
Elisa Nyyssönen(3.)
Jyri Hetta

Sara Brilli (4.)

x

Taru Mikkola
Sakke Kaitsalo

Seppo Körkkö, nuorisosihteeri

KOKOUKSEN AVAUS
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.01

43 §

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 koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
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Päätös:
Nuorisovaltuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

44 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Ehdotus:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös:
Nuva hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan yksimielisesti

45 §

KUNTASTRATEGIAN VALMISTELUIHIN LIITTYVÄ KUULEMINEN
Suuren sote-uudistuksen myötä kuntien tehtävät tulevat muuttumaan suuresti. Inari varautuu
tulevaisuuteen ja kunta on käynnistänyt uuden kuntastrategian laatimisen työnimellä ”Inari 2020”.
Kuntastrategiassa otetaan kantaa siihen millaista Inaria halutaan ja myös siihen mihin on
mahdollista satsata ja miksi.
Strategiatyötä vetävä konsultti Timo Suokko on ottanut yhteyttä nuorisosihteeriin. Keskusteluissa
kunnanjohtajan kanssa hän on pohtinut miten nuorilta saadaan kannanottoa asiaan.
Nuorisosihteeri on sopinut, että Timo Suokko tulee Vasatokkaan la 14.5.2016 ja NuVa pitää
strategiatyöhön liittyvän sisäisen seminaarin, jossa Suokko esittelee strategiatyön lähtökohtia.
Samassa yhteydessä voidaan päättää siitä miten NuVa kannanottonsa antaa. Lyhyesti voi todeta,
että NuValla on hyvät lähtökohdat kärkihankelistan sekä lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaan
annetun lausunnon pohjalta tehdä omat strategia lausuntonsa.
Ehdotus:
NuVa käy asiaan liittyvän lähetekeskustelun
Päätös:
NuVa kävi aiheesta lähetekeskustelun

NuVa 26.5.2016:
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto:
1. käy lyhyen palautekeskustelun strategiakokoukseen liittyen
2. tekee oman nuorten swot Inari analyysin (heikkoudet – vahvuudet ; uhat – mahdollisuudet)
ryhmätyönä (30 minuutin tuotanto)

Päätös:
NuVa keskusteli strategiakokouksesta. Nuorten SWOT Inari analyysi tehdään myöhemmin (aika
loppui). Unnin ja Antten etukäteen laatimat analyysit liitetään pöytäkirjan liitteiksi
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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 Sevettijärvellä. Tarkistettiin
vielä työnjako, listan kokoaminen alkaa heti.
NuVa 23.2.2016:
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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
NuVa 27.4.2016:
Jo tehtyjen tiivistysten käsittelyä jatketaan 20.4. Vintillä (puheenjohtajat).
Materiaali tuodaan kokoukseen.
Ehdotus:
NuVa jatkaa asian käsittelyä
Päätös:
NuVa sai valmiiksi 2 kärkihankelista-aihiota. Asian valmisteluun palataan Vasatokassa.
Kärkihankelista esitellään kunnanvaltuuston kokouksessa 26.5.2016.
NuVa 26.5.2016:
Kärkihankelista esitellään kunnanvaltuustolle 26.5.2016. Esitys, joka pohjautuu NuVan aiempiin
käsittelyihin tuodaan NuVan kokoukseen (puheenjohtajisto).
Ehdotus:
NuVa hyväksyy vuosien 2017-2019 kärkihankelistan
Päätös:
NuVa hyväksyi kärkihankelistan yksimielisesti
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BARENTSIN NUORISOTUTKIMUS, RAJAROCK SEKÄ POHJOSEN VINKKELIN KOKOUS, Vasatokka 12.
– 14.5.2016

Inari on ollut mukana Barentsin nuorisotutkimuksessa 5/2015 – 12/2015 (muita kohdepaikkakuntia
Alta Norjasta sekä Murmansk Venäjältä. Tutkimuksen lähestymistapana on ollut se, että nuoret
ovat tuottaneet musiikkia, piirustuksia, tekstejä ja valokuvia, joita tutkija Tomi Kiilakoski
avustajineen on analysoinut. Tutkimus julkaistaan painettuna tieteellisenä tutkimuksena, jonka
tuottaa Nuorisotutkimusseura Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen turvin.
Tutkimuksen aloituskokousta pidettiin Vasatokassa toukokuussa 2015 ja sen julkistaminen
tapahtuu samassa paikassa 13.5.2016 klo 12.00. Kun on kyseessä Barentsin alueen tutkimus, jossa
on hyödynnetty taiteen keinoja, on sovittu, että saman päivän iltana soitellaan todennäköisesti
vihonviimeinen RajaRock (järjestyksessään n:o 20).
Samaan viikonloppuun la 14.5. on kaavailtu myöskin NuVan sisäistä seminaaria sekä sittemmin
myös Pohjosen Vinkkelin kokousta (Tornion ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostojen edustajat).
NuVan pj ja nuorisosihteeri ovat keskustelleet siitä, että koko NuVa (varsinaiset ja varajäsenet)
osallistuisi Vasatokan taphtumiin.
NuValla olisi pe 13.5. erilaisia järjestelytehtäviä. Lisäksi o 12.5. illaksi ollaan kaavailemassa BRYC –
tapaamista. Julkkareihin toivotaan nuorten kommenttipuheenvuoroa (NuVan kannanotto keskeisiin
tutkimustuloksiin). Julkkareissa puhuvat tutkija Tomi Kiilakosken ohella kunnanjohtaja Jyrki
Hyttinen, tutkimusjohtaja Leena Suurpää, sivistysjohtaja Irja Seppänen sekä mahdollisesti BRYCin
edustaja.
Ehdotus:
NuVa päättää osallistumisesta Vasatokan tapahtumiin ja nimeää kommenttipuheenvuoron
pitäjän/pitäjät
Päätös:
NuVa 26.5.2016:
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto käy palautekeskustelun Vasatokan tapahtumiin liittyen
Päätös:
NuVa keskusteli Vasatokan tapahtumista. Paikalla olleet toivat esille omat kommenttinsa

48 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
NuVa keskusteli siitä, että kuka menee sivistyslautakunnan kokoukseen 15.6.2016? Ellei Piia
Roinesalo pääse, kukaan ei pääse. Papu ei voi osallistua. Edustajuus sivistyslautakunnassa
käsitellään joka tapauksessa uudestaan syksyllä.
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Puheenjohtaja ilmoitti eroavansa 4.6 eteenpäin ja kirjoitti myös kirjallisen eroanomuksen.
Puheenjohtajan tehtäviä hoitaa varapuheenjohtaja Eemeli Kokkonen uuden puheenjohtajan
valintaan asti.

49 §

SEURAAVA KOKOUS
Päätös:
Seuraava kokous elokuun loppupuolella

50 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.04

Maria Peltonen
Puheenjohtaja

Jyri Hetta
Sihteeri

