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

MUISTIO 2/2012
Aika:

Torstai 22.3.2012 klo 12.00

Paikka:

Elikeinoyhtiö Inlike oy
Sairaalantie 3
99800 Ivalo

Läsnä:

Sanna Muhonen x
Pekka Moilanen x
Elmeri Putkonen Oona Pennanen
x
Juuli Katajamaa x
Hannele Fofonoff Sunna Kokkonen, puh.joht. x
Kaisu Ljetoff , siht. Mauri Mäkelä
x poistui klo.12.53

Muut:

Janne Seurujärvi, toimitusjohtaja
Pirkko Mäenpää, nuoriso-ohjaaja
Ronja Kyrö, nuoriso-ohjaaja
Emppu Ruismäki, toiminnanohjaaja

13 §

KOKOUKSEN AVAUS

Akseli Hakovirta
Sakke Kaitsalo
Anni Sipilä
Maija Pernu
Miikka Törmänen
Juuso Fofonoff
Anna-Katariina Feodoroff

x
x
x
-

x
x
x

Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.59

14 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu on toimitettu postitse keskiviikkona 25.1.2012. 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 päätösvaltaiseksi
Koska sihteeri Kaisu Ljetoff oli estynyt saapumaan kokoukseen valittiin tämän
kokouksen sihteeriksi Sanna Muhonen.

15 §

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

16 §

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.

17 §

KÄRKIHANKELISTAN 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 Lukio: Sunna Kokkonen etenee
SAKK: Kaisu Ljetoff Törmänen: Mauri Mäkelä etenee
Ivalo ala-aste: Oona Pennanen etenee
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.

18 §

VALTUUSTOSEMINAARI 31.5.2012
Alustavasti on sovittu, että Inarissa järjestetään torstaina 31.5.2012 nuorisovaltuuston,
lukion oppilaskunnan hallituksen sekä kunnanvaltuuston yhteinen valtuustoseminaari.
Seminaari järjestetään klo 9.30 alkaen ja samana päivänä järjestetään
kunnanvaltuuston kokous klo 13.00. Molemmat tapahtuvat kunnantalon
valtuustosalissa Ivalossa.
Valtuustoseminaarin asialistalla on Flow4YU-hankkeeseen liittyvät asiat, Lapin
nuorisopoliittisen ohjelman esittely (tutkija Heli Niemi, Lapin ely-keskus) sekä
nuorisovaltuuston uunituoreen kärkihankelistan esittely.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto päättää osallistua kokonaisuudessaan kyseiseen seninaariin sekä
samana päivänä pidettävään kunnanvaltuuston kokoukseen
Päätös:
NuVa päätti osallistua valtuustoseminaariin 31.5.

19 §

LAPIN LIITON KUTSU PARAS PAIKKA IDEAPAJAAN (Vasatokka
24.4.2012)
Lapin Liitto on lähettänyt Pohjois-Lapin seutukunnan (Inari, Utsjoki ja Sodankylä)
kuntien nuorisovaltuustoille sekä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolle oheisen
kutsun ideatilaisuuteen, joka pidetään Nuorisokeskus Vasatokassa keskiviikkona
24.4.2012. Oheisesta materiaalista selviää lähemmin mistä on kyse. Lapin Liitto etsii
tilaisuuteen 3 – 4 iältään ensisijaiset yli 14 – vuotiasta nuorta/alueen osallistujaryhmä
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto nimeää edustajat kyseiseen suunnittelu-/ideointitilaisuuteen.
Päätös:
NuVa nimesi edustajiksi ideapajaan Oona Pennasen, Maija Pernun ja Sanna Muhosen.

20 §

NUVA ry:n KIRJE LIITTYEN NUORISOTOIMEN PERUSPALVELUIDEN
ARVIOINTIIN
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto NuVa ry. on toimittanut Suomen nuorten
vaikuttajaryhmille kunnallista peruspalvelujen arviointia koskevan kyselyn ja
esittänyt, että vaikuttajaryhmät arvioivat oman kuntansa nuorten palvelujen
toteutumista.
Kysely on ollut nuvan puheenjohtajalla perehtymistä varten. Kysely on webropolpohjainen (ohessa) ja se on vastattavissa maaliskuun loppuun saakka netissä.
Ehdotus:
NuVa päättää arviointikyselyyn vastaamisesta.
Päätös:
NuVa täytti yhdessä kyselyn puoliksi ja palaa siihen seuraavalla viikolla Juuli
Katajamaan toimesta.

21 §

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.
22 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Inarin yläkoulun jäsen Akseli Hakovirta toimitti virallisen eroamisilmoituksen.
Päätös:
Nuva hyväksyi Akseli Hakovirran eron.
Inarin yläkoulun uudeksi jäseneksi hakeutui Jenna Portti.
Päätös:
Nuva hyväksyi uudeksi jäsenekseen Jenna Portin. Jennalla oikeus osallistua Nuvan
seuraavaan kokoukseen.
Sunna Kokkonen ehdotti ilmaista päivälippua ja varusteet puoleen hintaan Saariselälle
esim. hiihtolomalla paikallisnuorille.
Päätös:
Nuva päätti palata asiaan kärkihankelistan yhteydessä.

23 §

SEURAAVA KOKOUS
Päätös:
NuVa päätti pitää kaksi kokousta tulevana keväänä. Huhtikuun kokous keskiviikkona
11.4. Toinen kokous samalla viikolla kuin Tornion reissu. Seppo varmistaa
onnistuuko kokouksen pitäminen Sajoksessa.

24 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.38

Sunna Kokkonen
puheenjohtaja

Sanna Muhonen
varasihteeri

