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KOKOUSKUTSU - ESITYSLISTA 5/2014
Aika:

To 28.8.2014 klo 12.00 – 14.07

Paikka:

Valtuustosali, kunnantalo/Ivalo

Läsnä:

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

Muut:

39 §

x
x
x
x
x
x, saapui 13.33
-

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

x
x
x
x, saapui 12.53
x
-

Seppo Körkkö, nuorisosihteeri
Iina Körkkö, kesätyöntekijä
KOKOUKSEN AVAUS
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 12.03

40 §

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.
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41 §

NUVAN JÄSENYYDET 1.8.2014 JA TÄYDENNYSVALINNAT
NuVan jäsenistä osa on muuttanut opiskelemaan muualle ja osa on armeijassa. Lisäsi
normaaliin tapaan seiskaluokkalaisten paikat ovat vapautuneet.
Ehdotus:
NuVa toteaa tilanteen ja päättää täydennysvalinnoista
Päätös:
Todettiin armeijaan ja muualle opiskelemaan lähtennet.
Eemeli ja Harri pitävät vaalit Inarissa (yksi seiskaluokkalainen), Ivalon ya seiskoista vaalit (2
seiskaa), Sevetti OK, lukiosta yksi ykkönen lisää, SAKK OK.

42 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Nuorisovaltuuston käytäntönä on ollut tarkistaa kokouspöytäkirjansa aina seuraavassa
kokouksessa.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto tarkistaa kokouspöytäkirjan 4/2014
Päätös:
NuVa tarkisti ja hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan.

43 §

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 kaikkia ehdotuksia
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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
---------------------------------------------------------------------------NuVa 20.5.2014:
Kokouksessa 23.4.2014 tehty tiivistelmä esityslistan liitteenä.
Kunnanvaltuuston seuraava kokous pidetään torstaina 5.6.2014 klo 13.00. Puheenjohtaja on
sopinut valtuuston puheenjohtajan Anu Avaskarin kanssa siitä, että kärkihankelista esitellään
tuon kokouksen yhteydessä.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto kuulee kärkihankelistaa valmistelleen työryhmä työn tulokset, päättää
lopullisen kärkihankelistan sisällön sekä valitsee edustajat kunnanvaltuuston kokoukseen
5.6.2014 esittelemään kärkihankelistan vuosille 2014 – 15.
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Päätös:
NuVa vahvisti kärkihankelistan. Puheenjohtajan ollessa estyneenä saapumasta kesäkuun
kunnanvaltuuston kokoukseen, kärkihankkeet perusteluineen esittelee NuVan puolesta
varapj. Jaakko.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NuVa 28.8.2014:
Jaakon valtuustoa varten kokoama powerpoint esitys liitteenä. Esitys perustui ko.
powerpointiin, diat jaettiin valtuutetuille ja johtoryhmälle. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa
kokouksessaan 16.6.2014 ja toimittanut kärkihankelistalle sisältyvät asiat ao. toimielinten
käsiteltäväksi, kunnanhallituksen käsittely ohessa.
NuVaa koulujen päätöspäivän Game over –tapahtumassa edustivat Maria ja Ida. Yleisöllä oli
mahdollisuus kertoa mielipiteitään nuorten asioista Inarissa. Ideat/kommentit koottiin
aaltopahville. Tuotokset nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus:
NuVa:
1. merkitsee kärkihankelistan tilanteen tiedoksi ja käy keskustelun jatkotoimenpiteistä
(asian seuranta)
2. kuulee Marian ja Idan kokemukset Game over –kuulemisesta
Päätös:
NuVa kuuli Sepon raportin kärkihankelistasta ja keskusteli asiasta.
NuVa myös kuuli Idaa ja Mariaa Game Overista.
NuVa seuraa sitä mitä kärkihankelistan asioille tapahtuu eri hallintokuntien käsittelyssä.
Merkittiin tiedoksi, että kesätyön resursseihin jatkossa liittyvä kärkihanke perusteluineen on
vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohtana. Kunnanhallituksen asiaa koskeva
päätös merkitsee sitä, että talousarvioon etsitään kesätyötä varten varat.
44 §

BARENTSIN NUORISOKONFERENSSIN VALMISTELUKOKOUS, Rovaniemi 3.-4.6.2014
Syyskuussa 2014 pidetään Rovaniemellä Barentsin nuorisoasioita käsittelevä konferenssi.
Tapahtumaan liittyen järjestetään Rovaniemellä nuorten valmistelufoorumi 3.-4.6.2014.
Inarin nuorisovaltuustoa em. asioissa ovat lähestyneet sekä BRYCin (Barentsin
nuorisoneuvoston) puheenjohtaja Sunna Kokkonen sekä Lapin AVIn (aluehallintovirasto)
sivistystoimentarkastaja ja parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikössä
työskentelevä Seija Kähkönen.
Ehdotus:
NuVa päättää mahdollisesta osallistumisestaan Rovaniemen valmistelukokoukseen 3.4.6.2014 (kaksi Barents asioista kiinnostunutta nuorta).
Päätös:
Nuva päätti, että mahdolliset osallistujat ilmoittavat Sepolle viimeistään 23.5.2014.
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NuVa 28.8.2014:
Rovaniemen kokouksessa Inarin NuVaa edusti Ronni Kusmin. Tilaisuuteen osallistuivat myös
NuVan entinen puheenjohtaja Sunna Kokkonen sekä nuorisosihteeri.
CYB –hanke toteuttaa konferenssin yhteydessä Rajarock –tapahtuman 16.9.2014.
Konferenssi toteutetaan 15. – 17.9.2014. Konferenssiosallistujilta edellytetään 18 –vuoden
ikää sekä auttavaa englanninkielen taitoa, työskentelykieli on englanti. Konferenssiin
osallistuu 90 nuorta kaikista Barentsin maista. Järjestelyistä vastaavat opetus- ja
kulttuuriministeriö sekä ulkoministeriö. Kokous on osa Suomen Barents –puheenjohtajuutta.
Ehdotus:
NuVa kuulee nuorisosihteerin raportin konferenssivalmisteluista ja nimeää ehdot täyttävän
edustajansa konferenssiin.
Päätös:
Anna-Katariina Feodoroff ja Maria Peltonen lähtevät edustamaan NuVaa ko. tapahtumaan.
45 §

ERÄITÄ SYYSKAUDEN ERITYISTAPAHTUMIA
NuVan syyskauteen on tiedossa ainakin seuraavia edustuksia/tapahtumia:


Yrittäjän päivän jalkapallo-ottelu – tempaus 5.9.2014



Selvä Peli kehittämisseminaari ja tulevaisuusverstas, Vasatokka 19.–20.9.2014



Opintomatka, Helsinki (Hesa Ruuti EXPO + eduskunta) yht.työssä Tornion NuNe ja
saamelaiskäräjien NuNe, n. 29.10. – 1.11.2014

Asiat ovat valmisteluvaiheessa, niiden valmistelutilanteen lähempi esittely tapahtuu
kokouksessa.
Ehdotus:
Nuorisosihteeri esittelee asiat ja NuVa tekee niitä koskevat päätökset
Päätös:
Nuva päätti, että Helsinkiin lähtevät alustavasti: Pekka, Maria, Eemeli, Ida, Oona ja ehkä
Miikka.
46 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:
Ask.fm:stä vastuuseen Oona
Facebookista vastuuseen Maria
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47 §

SEURAAVA KOKOUS
Päätös:
Seuraava kokous 1.10.2014

48 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:
Kokous päättyi klo 14:07

Oona Pennanen
puheenjohtaja

Pekka Moilanen
sihteeri

