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PÖYTÄKIRJA 1/2016
Aika:

Tiistai 19.1.2016 klo 12.00 -15.00

Paikka:

Kunnantalon valtuustosali, Ivalo

Läsnä:

varsinaiset jäsenet:
Antte Heatta
Unni Aikio
Piia Roinesalo
Ella-Mari Vehviläinen
Jouni Lappalainen
Jasmin Semenoff
Eemeli Kokkonen
Jon-Erik Näkkäläjärvi
Aleksi Munne
Tuuli Kärhä
Maria Peltonen
Jere Valle

Muut:

1§

varajäsenet:
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Erik Hägglund
Julia Piirainen (1.)
Emmi Leivo (2.) Elisa Nyyssönen(3.) -

Sara Brilli (4.) -

Jyri Hetta

Taru Mikkola
Sakke Kaitsalo -

Anu Avaskari, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Seppo Körkkö, nuorisosihteeri

X
X

KOKOUKSEN AVAUS

Päätös:
Puheenjohtaja avasi varsinaisen kokouksen klo 13.07. Ennen kokousasioiden käsittelyä NuVa
tapasi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anu Avaskarin. Noin tunnin kestäneen keskustelun
aikana juteltiin mm. kärkihankelistan 2017 – 19 koonnasta ja esittelystä kunnanvaltuustolle
toukokuun kokouksessa 2016.
2§

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:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
3§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Ehdotus:
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

4§

EDUSTAJIEN RAPORTIT TYÖRYHMIEN KOKOUSTEN PÄÄTÖKSISTÄ
NuVa 14.12.2015,73 §:
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto kuulee raportit sivistyslautakunnan18.11.2015, Selvä Peli –työryhmän
3.12.2015 sekä Lastensuojelun Kehittämisryhmän 10.12.2015 kokouksista.
NuVa merkitsee tiedoksi, että Nuorisotakuutyöryhmä kokoontuu 16.12.2015.
Päätös:
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen
NuVa 20.1.2016:
Ehdotus:
NuVa jatkaa asian käsittelyä
Päätös:
Kuultiin Piian raportti . Papu raportoi seuraavassa kokouksessa.

5§

KÄRKIHANKELISTA 2017-19
Peruskoulutuksen yhteydessä Vasatokassa 23.-24.10.2015 nuorisovaltuusto käsitteli
ohjelmaan sisällytetyistä vaikuttamisen keinoista kärkihankelistan sekä osallistumisen
Pohjosen Vinkkelin toimintaan. Muilta osin käsittely jäi kesken. Ohjelmassa oli mainittu
seuraavat vaikuttamisen tavat, joita Inarin NuVa on käyttänyt/suunnitellut käyttävänsä:
* kärkihankkeet, omat esitykset
* lausunnot

* edustukset
* adressit ja vetoomukset

*
*
*

valtuustoseminaarit
LaNuTi -> aloiteboxi
Pohjonen Vinkkeli

(* aloitelaatikko)
* Rock Inari
* ASK FM

Ohjelma sisälsi myös seuraavia haasteita/kysymyksiä:
 Miten tehostamme sanomisiamme?
 Kuka tuntee meidät ja kuka ei? Miksi?


Miten tästä eteenpäin?

Ehdotus:
NuVa jatkaa asian käsittelyä
Päätös:
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen
NuVa 14.12.2015:
Ehdotus:
NuVa käy keskustelun asiasta sekä laatii aikataulun kärkihankelistan laatimiseksi vuosille
2016 – 18
Päätös:
Tiedotus käynnistyy tammikuun kokouksesta. Ideat kerätään helmikuun loppuun mennessä.
Listaa valmistellaan maalis- huhtikuun ajan ja kärkihankelista on valmiina toukokuun
puolivälin mennessä. Tavoitteena on, että kärkihankelista käsitellään kunnanvaltuuston
toukokuun kokouksessa.
Koulukohtainen vastuu: Lukio: Eemeli, Ylä-Aste: Jouni, Inarin koulu: Antte, SAKK:
Keskustellaan Papun-kanssa ja Ivalon ala-aste: Aleksi+Yla-aste.
Helmikuun kokous pidetään Sevettijärvellä, jonka yhteydessä kerätään Sevettijärven koulun
ideat ja esitykset.
Ehdotus:
NuVa jatkaa asian käsittelyä
Päätös:
NuVa jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa, joka pidetään Sevetti järvellä.
Tarkistettiin vielä työnjako, listan kokoaminen alkaa heti.

6§

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMA
NuVa 15.12.2015, 76 §:
Nuorisosihteeri toi asian NuVan käsittelyyn tässä kokouksessa.
Kuntaan ollaan laatimassa seuraavaa lastensuojelulain edellyttämää hyvinvointisuunnitelmaa (-ohjelmaa). Työtä koordinoi lastensuojelun kehittämistyöryhmä ja tavoitteena on se,
että suunnitelma matkaa kunnanvaltuuston käsittelyyn kevään 2016 aikana.

Suunnitelma on tärkeä linjapaperi ja se sisältää myös nuorten kuulemista/nuorisovaltuustoa
koskevia osia. Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus kommentoida sekä antaa lausunto.
Seuraavan kerran ohjelmaa käsitellään LaSuKessa 10.12.2015 ja olisi hyvä, että NuVan
vastavalitulla edustajalla Aleksi Munnella olisi NuVan yhteiset terveiset vietävänä
kokoukseen.
Nuorisosihteeri jakoi päivitetyn luonnoksen ohjelmaksi. Luonnos on jatkokäsittelyn
pohjapaperi.
Päätös:
Puheenjohtajisto ja Aleksi laativat lausunnon.
Asia esitellään kokouksessa.

Päätös:
NuVa Käsittelee asian tammikuun kokouksessa. Lausunto toimitetaan lasten suojelun
kehittämisryhmälle, jolla on kokous 26.1.2016
Nuva 20.1.2016:
Liitteenä puheenjohtajien laatima ehdotus lausunnoksi
Ehdotus:
Nuva käy läpi puheenjohtajien laatiman ehdotuksen lausunnoksi ja hyväksyy sen
Päätös:
NuVa hyväksyi puheenjohtajien laatiman ehdotuksen. Aleksi lukee sen ääneen Lasuken
kokouksessa.

7§

PETSAMON, SÖR-VARANGERIN JA INARIN KUNTIEN
NUORISOVALTUUSTOJEN TAPAAMINEN 13.2.2016
Inarin kansainvälisten asioiden sihteeri Eila Rimpiläinen on välittänyt NuValle seuraavan
viestin:
Etelä-Varangin kunnan nuorisoneuvosto (vastannee NuVaa) kutsuu 2-3 nuorta Suomesta,
mielellään nuorisopolitiikan parissa työskenteleviä nuoria, lauantaina 13. helmikuuta
osallistumaan Kaos Spektakel -festivaaliin. He ovat kutsuneet vieraita myös Petsamon
nuorisoneuvostosta, ja toivovat saavansa aikaiseksi nuorisoneuvostojen välisen kokouksen,
jossa osallistujat voivat vaihtaa kokemuksia nuorisopoliittisesta työstä omissa maissaan.
Iltaohjelmassa on festivaali, jonka aktiviteetteihin kuuluvat mm. paintball, sumo-paini ja
konsertit.
He vastaavat majoitus- ja ruokailukustannuksista, mutta matkakuluista vastaa lähettävä
osapuoli/matkustajat.
Invitasjon til ungdomspolitikere om deltagelse på Kaos Spektakel
Hei Ella
Kan du videresende dette til rette vedkommende?

I forbindelse med Kaos Spektakel lørdag 13. februar ønsker ungdomsrådet i Sør-Varanger
kommune å invitere 2-3 ungdommer fra Finland, gjerne ungdommer som jobber med
ungdomspolitikk, til å komme og delta på festivalen. Vi har også invitert gjester fra
ungdomsrådet i Petchenga, og vi håper å få til et møte mellom vårt ungdomsråd og de
tilhørende gjestene der de kan utveksle erfaringer om ungdomspolitisk arbeid i de tre
landene. På kveldstid blir det festival med aktiviteter som paintball, sumobryting og
konserter.
Vi dekker kost og losji, men reiseutgiftene må bekostes av de tilreisende.
Mvh
Gunnhild J. Brimheim
Kulturkonsulent ved Basen, Sør-Varanger kommune
Tlf: 78 97 17 91/930 74 001
Ehdotus:
NuVa päättää osallistumisestaan ja nimeää edustajat
Päätös:
NuVa päätti edustajat SÖR-VARANGERIIN. Sinne lähtevät seuraavat henkilöt: Jouni, Unni ja
Papu
8§

ESPOON NUVAN JA NUPAN EDUSTAJIEN VIERAILU 17-19.2.2016
Espoon kaupungin nuorisopalvelupäällikkö osallisuuskoordinaattori sekä Espoon NuVan pj
vierailevat Inarissa 17.-19.2.2016.vierailun erityisenä teemana on nuorison osallisuuteen
liittyvät asiat. Espoolaiset haluavat tavata Inarin NuVan ja Saamelaiskäräjien
nuorisoneuvoston edustajia.
Ehdotus:
Nuva nimeää edustajansa tapaamiseen
Päätös:
NuVa päätti edustajat : Papu, Eemeli, Antte ja Unni tapaavat Espoon NuVan ja Nupan
edustajat Inarissa.

9§

NUVAN KOKOUS SEVETTIJÄRVELLÄ (VIIKOLLA 8)
NuVan seuraava kokous pidetään Sevettijärvellä Helmikuun lopulla. Kokouksen pää
tarkoituksena on pohtia kärkihankelistaa Sevettijärven osalta.
Ehdotus:
NuVa ideoi Sevettijärven kokouksen sisällön
Päätös:
Jatketaan pienemmissä ryhmissä asian käsittelyä

10 §

KOULURUOKAILUN PORRASTAMINEN
NuVa on käsitellyt asiaa missä ne voisi vaikuttaa Ivalon yläasteen ja lukion ruokailun
porrastamista

Päätös:
NuVa keskusteli kouluruokailuun liittyvistä asioista. Ella ja Jouni penkovat asiaa, johon
palataan seuraavassa kokouksessa.
NuVa 14.12.2015:
Ehdotus:
Ella ja Jouni esittelevät asian NuValle
Päätös:
NuVa kävi keskustelun että Jouni ja Ella käyvät Ivalon yläasteen ruokalalta kysymässä miten
ruokaa menee ja miten ruokailua voitaisiin porrastaa paremmin. Asia käydään läpi sitten
tammikuun kokouksessa miten asia on ja mitä saatiin selville. Onko asiaan puututtu?
NuVa 20.1.2016
Ehdotus:
Ella ja Jouni kertovat miten asiaan suhtauduttiin ja mitä rehtori ja keittäjät sanoivat
Päätös:
NuVa päätti jatkaan asiaa kun ruokalan penkit ja syöjät on laskettu ja suhteutettu. Ella ja
Jouni kävivät keskustelun kokouksessa.

11 §

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:
Muita asioita ei ollut.

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.14.08

Maria Peltonen
puheenjohtaja

Jouni Lappalainen
sihteeri

