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KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2014
Aika:

Ke 23.4.2014 klo 12.00

Paikka:

Valtuustosali, kunnantalo/Ivalo

Läsnä:

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

Muut:

Kati Säkkinen, liikuntasihteeri
Seppo Körkkö, nuorisosihteeri

20 §

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Harri Jomppanen
Erik Hägglund
Piia Roinesalo
Emma Krupula
Ida Hietanen
Jasmin Semenoff
Mikke Honkanen
Tuukka Lappalainen
Ronni Kusmin
Maria Peltonen
Jussa Seurujärvi

x
x
x
-

x, poistui 12:57
x

KOKOUKSEN AVAUS
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:06

21 §

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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

22 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Nuorisovaltuuston käytäntönä on ollut tarkistaa kokouspöytäkirjansa aina seuraavassa
kokouksessa.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto tarkistaa kokouspöytäkirjan 2/2014
Päätös:
Nuva tarkisti pöytäkirjan

23 §

LIIKUNTASIHTEERI KATI SÄKKISEN VIERAILU KOKOUKSESSA
Kärkihankelistaa koottaessa selvisi, että listoilla on runsaasti liikuntaan liittyviä ja osin myös
kunnan liikuntatoimea koskevia esityksiä. Määrä oli siinä mitassa runsas, että liikuntasihteeri
Kati Säkkisen kanssa on sovittu, että hän vierailee nuorisovaltuuston kokouksessa, jolloin
NuValla on mahdollisuus kuulla häntä liikuntatoimen suunnitelmista ja mahdollisuuksista
sekä käydä hänen kanssaan ylipäätään liikkumiseen liittyvää keskustelua.
Ehdotus:
NuVa kuulee liikuntasihteeriä ja käy asioihin liittyvän keskustelun.
Päätös:
NuVa kuuli liikuntasihteeriä ja keskusteli esille tuoduista asioista

24 §

NUVAN EDUSTUKSIA/kausiraportit 1.1. – 31.3.2014
Ensimmäinen vuosineljännes on takana. On syytä tarkastella sitä miten NuVan erilaiset
edustukset ovat toteutuneet. Raportit tehdään muistaen se mitä asioita voi eteenpäin kertoa
(mm. lautakuntatyöhön liittyvät rajoitukset).
NuValla on ollut seuraavia edustuksia:





sivistyslautakunta: Jaakko (vars.) – Oona (vara)
lastensuojelun kehittämisryhmä: Mikke (vars.) – Maria (vara)
Selvä Peli –työryhmä: Ida (vars.) – Maria (vara)
nuorisotakuutyöryhmä: Miikka (vars.) – Maria (vara)

Lisäksi NuValla on ollut edustuksia Sallan East Rock –tapahtumassa 29.-30.3. (Pekka –
Juuso/Etulinja sekä Heikki, Eemeli, Miikka ja Ronni). Oona ja Iita matkustavat bändinsä
Johannes Kastanja kanssa Murmanskiin Rock Attacks Barents –festivaaleille ja vierailevat
tuolloin mm. Murmansk Youth House Mr. Pinkissä.
Lapin Nuorisofoorumi sekä Rajarock 25 –vuotistapahtuma käsiteltiin erikseen NuVan
maaliskuun kokouksessa.
Ehdotus:
NuVa kuulee edustajiensa raportit.
Päätös:
NuVa kuuli edustajiensa raportit

25 §

NUVAN JA SELVÄ PELI –TYÖRYHMÄN YHTEINEN KEHITTÄMISVIIKONLOPPU
Yhteisöpedagogi opiskelija Kati Jänkälä tekee opinnäytetyönään kehittämissuunnitelmaa
Selvä Peli –työryhmälle. Työtä suunniteltaessa sekä opiskelija että työryhmä ovat todenneet
ilmeisen tarpeen kuulla nuoria ja/tai heidän edustajiaan. Eräänä menetelmänä on tarkoitus
käyttää yhteistä tulevaisuusverstasta.
Selvä Peli työryhmän kokouksessa 20.3.2014 päätettiin esittää nuorisovaltuustolle yhteistä
kehittämisviikonloppua (pe – la) Vasatokassa joko 9.-10.5. tai 16.-17.5.2014.
Ehdotus:
NuVa päättää osallistumisestaan yhteiseen kehittämisviikonloppuun Selvä Peli –työryhmän
kanssa.
Päätös:
Vahvistettiin päivämääräksi 16.-17.5.2014. NuVasta osallistuu: Maria, Ida, Jaakko?, Eemeli,
Ronni, Miikka?, Pekka?

26 §

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. NuVa päätti
myös viejät kärkihankelistakirjeistä oppilaskunnille.
NuVa 16.1.2014:
Asia esitellään kokouksessa.

Päätös:
NuVa keskusteli asiasta ja kävi kierroksen siitä kuka vastaa minkäkin koulun osalta
tiedottamisesta sekä esitysten kokoamisesta.
Ehdotus:
NuVa aloittaa vuosille 2014 – 16 laadittavan kärkihankelistan käsittelyn ja:
1. Toteaa kouluilta tulleet esitykset ja suorittaa esikäsittelyn (karsinnan)
2. Pohtii mahdolliset omat täydentävät esityksensä
3. Päättää jatkovalmistelusta ja listan laadinnan aikataulusta
Päätös:
Nuva kävi ehdotukset läpi ja lisäsi omia ehdotuksia mukaan.
NuVa 9.4.2014:
Kokoukessa ajatuksena oli myös se, että puheenjohtajisto (pj:t + sihteeri) jatkavat
hankelistan esikäsittelyä ja että tuon perusteella NuVa edelleen käsittelee asiaa huhtikuun
kokouksessa.
Ehdotus:
NuVa jatkaa kärkihankelistan 2014 – 16 käsittelyä ja tekee omalle työlleen takarajan, jolloin
lista on valmis vietäväksi eteenpäin.
Päätös:
NuVa teki alustavan kärkihankelistan ja valitsi keskuudestaan jatkojalostustyöryhmän, joka
lähtee työstämään listaa eteenpäin
27 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:
Ei muita asioita

28 §

SEURAAVA KOKOUS
Päätös:
Seuraava kokous päätettiin pidettäväksi 20.5.2014

29 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:47

Oona Pennanen
puheenjohtaja

Pekka Moilanen
sihteeri

