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PÖYTÄKIRJA 2/2015
Aika:

Tiistai 24.3.2015 klo 12.30 – 14.42

Paikka:

Nuorisotila Stönö, Ivalo

Läsnä:

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

Muut:

11 §

x
x
x
x
x
x, saapui klo. 12.44
x

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

x
x
x, poistui klo. 14.00
x, saapui klo. 13.40
-

Maria Peltonen
Jussa Seurujärvi

-

Seppo Körkkö, nuorisosihteeri
Minna Timonen, etsivän työn nuoriso-ohjaaja

x
x

KOKOUKSEN AVAUS
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:31

12 §

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 on päätösvaltainen ja kutsu on toimitettu ajoissa.
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13 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Ehdotus:
Todetaan edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytyksi.
Päätös:
NuVa ei löytänyt pöytäkirjasta huomautettavaa.

14 §

KÄRKIHANKELISTAN TOTEUTUMISEN VÄLIARVIOINTI JA JATKOTOIMET
NuVan kärkihankelista on esitelty kunnanvaltuuston kokouksessa 5.6.2014. Se on toimitettu
edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, josta se on 16.6.2014 lähetetty asianomaisten
lautakuntien jne. jatkokäsittelyyn. NuVa on käynyt kärkihankelistaan liittyvän keskustelun
työkokouksessa 17.1,2015 ja kokoukselle esitettän vahvistettavaksi seuraavat toimenpiteet:
1. Kesätyön rahoitus
 toteutunut 2015, sihteeristö (Pekka Moilanen – Eemeli Kokkonen) seuraa sitä, että
rahoitus toteutuu myös taloussuunnitelman vuosina 2016 – 17. Asiaan puututaan
tarvittaessa
2. Kulttuuritoiminnan edistäminen
 asia käsitelty sivistyslautakunnassa
 musiikkiluokkien edellytysten osalta jatkokeskustelut Inarissa (Viivi ja Eemeli) sekä
Ivalossa (yläkoulu – lukio) | 1/2014: Ida Hietanen, Jyri Hetta ja Piia Roinesalo
3. Psykologi- ja kouluterveydenhoitopalvelut
 asiaa seuraamaan nimetään puheenjohtajisto (Oona Pennanen – Maria Peltonen)
 keskustelu toimivuudesta, asioihin puututaan tarvittaessa (tavoitettavuus)
4. Ympäristö- ja kestävä kehitys
 käsitys on se, että näiltä osin ei asia ole edennyt mitenkään, asiat kuuluvat
Jätehuollon kuntayhtymälle, tekniselle lautakunnalle sekä
ruokapalveluliikelaitokselle.
 näiltä osin seurantavastuu ryhmälle, johon kuuluvat Miikka Törmänen, Jyri Hetta,
Maria Peltonen, Oona Pennanen.
5. Toteutumista tehdään yhteinen arvio NuVan maaliskuun kokoukseen. Kokouksessa
päätetään siitä miten ja mihin arvio toimitetaan
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto vahvistaa edellä mainitut toimenpiteet.
Päätös:
Nuorisovaltuusto vahvisti edellä mainitut toimenpiteet.
NuVa 24.3.2015:
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto kuulee työryhmien raportit.
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Päätös:
NuVa kuuli työryhmiä, mutta kuuleminen jatkuu seuraavassa kokouksessa.
Ida+Jyri hoitaa lukion.

15 §

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
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.
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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.
16 §

YES7 – SAAMELAISALUEEN OSALLISUUSTYÖPAJA; HETTA 16.-17.2.2015
Oikeusministeriö järjestää saamelaisalueen nuorten osallisuuden ja palvelujen kehittämiseen
liittyvän työpajan Hetassa 16.-17.2.2015 (matkapäivä su 15.2.2014), kutsu liitteenä.
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Työkokouksen kohderyhmä on 13 – 18 – vuotiaat nuoret ja siihen kutsutaan neljä – viisi
nuorta ja yksi ohjaaja kustakin saamelaisalueen kunnasta sekä Saamelaiskäräjien
nuorisoneuvostosta. Ilmoittautumiset on tehtävä viimeistään 6.2.2015, mutta järjestäjä on
toivonut, että kunnat vahvistaisivat osanottonsa ja toimittaisivat alustavat nimet 26.1.2015.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto päättää työpajaan lähtijät.
Päätös:
Työpajaan lähtee Miikka. Harkinnan alla on vielä Jussa, Maria ja Eemeli (he lähtevät, jos
heille on mahdollista). Oona selvittää lukiolta yhden osallistujan.
NuVa 24.3.2015:
Hetan työpajaan osallistuivat NuVasta Miikka Törmänen sekä Eemeli Kokkonen. Työpajaan
osallistuivat Inarista myös Jon-Erik Näkkäläjärvi (Inarin koulu) sekä Inka Lemmetty ja Sonja
Kukkola (Ivalon yläasteen koulu).
Ehdotus:
NuVa kuulee raportin Hetan työkokouksesta
Päätös:
NuVa kuuli raportin Miikalta ja Eemeliltä Hetan työpajasta. Lisäksi NuVa keskusteli NuValle
Hetassa ehdotetusta yhteistyöstä Utsjoen nuorisovaltuuston kanssa.

17 §

LAPIN NUORISOFOORUMI, TORNIO 21.2.2015 SEKÄ NUORISOLAKI-INFO ROVANIEMI
27.2.2015
Seuraava Lapin Nuorisofoorumi pidetään Torniossa 21.2.2015. Mikäli foorumiin
osallistutaan, on syytä toimia yhteistyössä Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvoston sekä Tornion
NuNen kanssa siten, että Pohjonen Vinkkeli kertoo foorumille kokemuksensa Helsingin
RuutiExposta, opetusministeritapaamisesta sekä vierailuista puolueiden nuorisojärjestöjen
toimistoihin. Myös yhteinen matkustusmahdollisuus selvitetään.
Ehdotus:
NuVa nimeää edustajansa foorumiin
Päätös:
Nuorisofoorumiin lähtee Oona, Maria ja Miikka.
NuVa 24.3.2015:
NuVaa edusti molemmissa Miikka Törmänen.
Ehdotus:
NuVa merkitsee tiedoksi ja kuulee Miikan raportin tilaisuuksista
Päätös:
NuVa kuuli Miikan raportin.
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18 §

MINISTERI PIA VIITASEN VIERAILU INARIIN 16.2.2015
Asunto- ja kulttuuriministeri Pia Viitanen vieraili Ivalossa 16.2.2015 tutustuen mm.
viestintäpajan sekä Ivalon nuorisotila Stönön toimintaan.
NuVan puolesta puheenjohtaja Oona Pennanen luovutti ministerille oheisen ajankohtaisiin
kysymyksiin liittyvän vetoomuksen.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi ja kuullaan puheenjohtajan raportti ministerivierailusta
Päätös:
NuVa merkitsi vierailun tiedoksi.

19 §

NUVAN KOULUTUSVIIKONLOPPU: Vasatokka 8.-9.5.2015
Ehdotus:
Asia esitellään kokouksessa.
Päätös:
NuVa merkitsi tapahtuman tiedoksi ja totesi, että asiaan palataan ensi kokouksessa.

20 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Ehdotus:
Tarkastellaan Ask.fm tiliä
Päätös:
Tarkastimme Ask.fm tilin.

21 §

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään 22.4.2015 Inarissa

22 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.42

Miikka Törmänen
kokouksen puheenjohtaja

Eemeli Kokkonen
varasihteeri

