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PÖYTÄKIRJA 8/2013
Aika:

Ke 18.12.2013 klo 12.00 – 14.45

Paikka:

Valtuustosali, kunnantalo/Ivalo

Läsnä:

Eemeli Kokkonen
Jenna Portti
Reeti Krupula
Jere Valle
Heikki Vehviläinen
Juuso Fofonoff
Oona Pennanen
Pekka Moilanen
Jaakko Joentakanen
Iita Jaakonaho
Miikka Törmänen

Muut:

Seppo Körkkö, nuorisosihteeri
Valtteri Huhtamella, kh:n jäsen – valtuutettu (kutsuttu), poistui klo 13:34
Mika Suomaa, toimitusjohtaja (kutsuttu), poistui klo 13:43

74 §

x
Harri Jomppanen
x
Erik Hägglund
Pia Roinesalo
x saapui 12:16 Emma Krupula
x
Ida Hietanen
x
Jasmin Semenoff
Mikke Honkanen
x
Tuukka Lappalainen
x
Ronni Kusmin
x
Maria Peltonen
-

x
x
x poistui 14:06
x
x
x
x

KOKOUKSEN AVAUS
Katsellaan viritykseksi DVD, joka on tehty Tornion RajaRockissa ja kertoo Osallisuusorkesterin
osallisuudesta kyseiseen kekkeriin…
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:12

75 §

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 laillinen ja päätösvaltainen

76 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Nuorisovaltuuston käytäntönä on ollut tarkistaa kokouspöytäkirjansa aina seuraavassa
kokouksessa.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto tarkistaa kokouspöytäkirjan 7/2013
Päätös:
Nuorisovaltuusto tarkisti pöytäkirjan

77 §

HEHKU 2013 TAPAHTUMAN PALAUTE
Lapin Ely-keskuksen nuorisotoimi oli kutsunut koolle Rovaniemelle 26.11.2013 Hehku
Areena! – nuorten palvelut Lapissa paremmiksi seminaarin. Seminaari oli osa Lapin
nuorisopoliittisen ohjelman toteutumisen seurantaa.
NuVasta tapahtumaan osallistuivat Ida Hietanen ja Jenna Portti. Ida ja Jenna ovat luvanneet
raportoida kokemuksistaan kuvakoosteen avulla.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto kuulee Idan ja Jennan raportin Hehku –tapahtumasta
Päätös:
Nuva kuuli Idan, Jennan, Valtterin ja Mikan raporttia tapahtumasta ja se todettiin
onnistuneeksi, Inari – Utsjoki alue hyvin esillä.

78 §

VASATOKAN KOULUTUVIIKONLOPUN TULOKSET

NuVa 12.11.2013, 66 §:
Nuorisovaltuusto piti koulutusviikonloppua Nuorisokeskus Vasatokassa 27.-28.9.2013.
Kouluttajina toimivat entinen NuVan pj. Sunna Kokkonen ja jäsen Ville Linna, nykyinen
NuVan varapj. Jaakko Joentakanen sekä nuorisosihteeri Seppo Körkkö.
Vasatokassa NuVa pohti toimintansa nykytilaa ja kehittämislinjauksia jatkossa.
Ryhmätöistä kootut fläpit nähtävillä valtuustosalissa.
Ehdotus:
NuVa käy keskustelun Vasatokan tuloksista ja tekee asiaan liittyvät tarpeelliset
jatkopäätökset.

Päätös:
Palataan sisältöön seuraavassa kokouksessa
NuVa 18.12.2013:
Vasatokan koulutusviikonlopun ryhmätöiden kooste on esityslistan liitteenä.
Ehdotus:
NuVa käy koosteen pohjalta oman kehittämiskeskustelun ja nostaa sieltä esille nopeita
toimia vaativat asiat ja päättää niiden hoitamisesta
Päätös:
- NuVa kokeilee Ask.fm palvelua. Vasatukset muotoon NuVa tai Jaakko/NuVa; vastaajina
Pekka, Jaakko, Heikki ja Heidi.
- NuVan Facebook-vastaavaksi nimettiin Heikki Vehviläinen.

79 §

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
Voimassaoleva toimintasääntö on esityslistan liitteenä.
Toimintasääntö kaipaa päivittämistä/tarkastelua ainakin seuraaviin asioihin liittyen:
- jaostointijaon toimivuuden arviointi ja jaostojen tarve
- SAAK:n ja Ivalon lukion edustukset
- olisi hyvä keskustella myös ikärajoista (lähinnä avaaminen 18 vuotiaille)
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto käy keskustelun toimintasääntönsä tarkistamisen tarpeesta ja aikataulusta
sekä päättää ketkä sen puolesta valmistelevat asian NuVan käsittelyyn
Päätös:
Nuorisovaltuusto muutti kokoonpanoa koskevia säädöksiä lähinnä Ivalon Lukioon ja SAKK:n
liittyen seuraavasti:
- Ivalon lukion edustajisto: 3 varsinaista + 3 vara
- SAKK: 1 edustaja jokaisesta toimipisteestä, lisäksi 1 yhteinen varaedustaja
Puheenjohtajisto, sihteeri sekä nuorisosihteeri valmistelevat yläikärajaan liittyvän muutoksen
(NuVan päätöksellä ikärajaa nostetaan).
Merkittiin pöytäkirjaan, että SAKK:n Toivoniemen toimipisteen opiskelija Jussa Seurujärvi on
tiedustellut mahdollisuutta toimia nykyisessä NuVassa varajäsenenä. Asia jäi pohdintaan.

NuVa 18.2.2013:
Ehdotus:
NuVa päättää ikäkysymyksestä puheenjohtajiston esityksen pohjalta
Päätös:
Nuva päätti yksimielisesti, että jatkossa vaaleihin voi asettua ehdolle, jos henkilö on vaalien
aikana alle 19-vuotias (nostetaan yhdellä vuodella nykyisestä).

Nuva hyväksyi sen, että Jussa Seurujärvi toimii jatkossa SAKK:n varaedustajana toimikaudella
2013 – 15.
80 §

RAJAROCK 25. JA VASATOKKA 20. –VUOTISJUHLAROKKIFESTARIT SEKÄ LAPIN
NUORISOFOORUMI 25.1.2014
Nuorisokeskus Vasatokkaan avataan uusi liikunta- ja monitoimisali marraskuussa 2013.
Salin avajaisrockkonsertti pidetään lauantaina 25.1.2014. Koska 2014 on samalla sekä
Nuorisokeskuksen 20 –vuotis- ja Rajarockin 25 –vuotisjuhlavuosi juhlistetaan tapahtumalla
molempia juhlavuosia. Konsertti on sekä osa Vasatokan juhlavuoden tapahtumia myös
seuraava RajaRock –tapahtuma.
Tapahtuman valmistelut ovat menossa. Viiikonloppuun on kutsuttu yhteistyökumppaneita
matkan varrelta mm. Lahdesta, Torniosta, Altasta sekä Murmanskista. Järjestelyissä on
tehtäviä, joihin etsitään vapaaehtoisia tekijöitä. Vasatokka on koko NuVa historian ajan ollut
NuValle tärkeä yhteistyökumppani, joten nuorisovaltuusto olisi luonteva tekijä
viikonloppuna. NuVan oma bändi Osallisuusorkesteri nousee tapahtuman stagelle.
Nuorisosihteeri kertoi, että samaan yhteyteen 24.-26.1.2014 on tarkoitus järjestää pitämätön
Lapin Nuorisofoorumin kokous Sajoksessa la 25.1., isännöinti Saamelaiskäräjien
Nuorisoneuvosto. Ajatuksena on se, että Inarin NuVa olisi asiassa yhteistyötaho. Järjestelystä
on alustavasti sovittu Rovaniemellä 7.11.2013 mm. Ely-keskuksen nuorisotoimen sekä
Saamelaiskäräjien nuorisosihteerin kanssa. Samalla on sovittu, että Inarin NuVa sekä käräjien
Nuorisoneuvosto käsittelevät kumpikin osaltaan asian seuraavissa kokouksissaan.
NuVan entinen jäsen Anna-Katariina Feodoroff osallistui kutsuttuna tähän NuVan
kokoukseen. Hän vie kokouksen terveiset Saamelaiskäräjien NuNen kokoukseen.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto päättää osallistumisestaan
Päätös:
Nuorisovaltuusto päätti osallistuvansa konserttiin ja tukevansa sitä. NuVa hyväksyi myös
mahdollista Lapin Nuorisofoorumia koskevat järjestelyt. Asiaan palataan joulukuun
kokouksessa.
NuVa 18.12.2013:
Kutsu Lapin Nuorisofoorumiin sekä RajaRock –konsertin ohjelma esityslistan liitteenä.
Ehdotus:
NuVa
1. kuulee nuorisosihteerin raportin viikonlopun 24. – 26.1.2014 valmisteluista
2. nimeää edustajansa Lapin Nuorisofoorumiin 25.1.2014
3. käy keskustelun osallistumisestaan viikonlopun tapahtumiin
Päätös:
Nuorisovaltuusto valitsi edustajikseen puheenjohtajiston edustajan Jaakon (myös Oona,
varmistetaan) sekä Eemelin ja Jennan ja mahdollisesti Heikin ja Miken, mikäli foorumiin
mahtuu. Nuorisovaltuusto päätti myös osallistua viikonlopun tapahtumiin.

81 §

KÄRKIHANKELISTA 2014 - 16
Nuorisovaltuuston keskeisin kuulemisen väline on kärkihankelista. NuVa on toistaiseksi
laatinut kaksi kärkihankelistaa ja tavoite on se, että kukin NuVa tuottaa ensimmäisen
toimintavuoden aikana listan, joka esitellään kunnanvaltuustolle ja johon sisältyvät
toimenpiteet pistetään asianomaisiin lautakuntiin tai vastaaviin toimenpiteitä varten. NuVa
seuraa vahvistetun listan toimeenpanoa. Listalla olevat asiat voivat edetä sellaisenaan
(Nuorisotila Inariin), osittain (ilmaiset hissiliput ja välinepaketti inarilaisnuorille kevätlomalla
Saariselän rinteisiin) tai niiden käsittely voi pysähtyä hallinnossa esim. rahan puutteeseen tai
vastaavaan syyhyn.
Kärkihankelistan perusidea on se, että, NuVa pyytää kunnan koulujen oppilaskunnilta sekä
SAKK:n vastaavalta esityksiä asioista, joihin halutaan muutosta/parannusta. NuVa voi
halutessaan sisällyttää ehdokasjoukkoon omia ideoitaan. Kootusta materiaalista NuVa
nostaa esiin tärkeimmät kolme, joita se haluaa edistettävän. Kolmen tärkeimmän lisäksi
NuVa voi ottaa seurantaan vaihtelevan määrä muita ideoita.
Ehdotus:
NuVa käy lähetetyyppisen keskustelun seuraavan kärkihankelistan laatimisesta ja asettaa
työlle oman tavoiteaikataulunsa
Päätös:
Puheenjohtajisto ja sihteeri lähettävät koulujen oppilaskunnille tiedustelun kärkihankelistan
ehdotuksista, joitten palautus on kevätlomaan mennessä. NuVa käsittelee kaikia ehdotuksia
maaliskuun lopun kokouksessaan ja vahvistaa kärkihankelistan huhtikuussa 2014.
Tavoitteena on se, että lista esitellään kunnanvaltuustolle touko-kesäkuussa.

82 §

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

83 §

SEURAAVA KOKOUS
Päätös:
Seuraava kokous pidetään mahdollisesti jo tammikuussa

84 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:42

Jaakko Joentakanen
varapuheenjohtaja

Pekka Moilanen
sihteeri

