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13.8.2012

PÖYTÄKIRJA 5/2012
Aika:

Maanantai 20.8.2012 klo 12.00 – 14.30

Paikka:

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Inari

Läsnä:

Sanna Muhonen
Sakke Kaitsalo
x
Pekka Moilanen
x
Jenna Portti
x
Elmeri Putkonen
Anni Sipilä
x
Oona Pennanen
Maija Pernu
x
Juuli Katajamaa
Miikka Törmänen x
Hannele Fofonoff
x
Juuso Fofonoff
x
Sunna Kokkonen, puh.joht. x
Anna-Katariina Feodoroff x
Kaisu Ljetoff
x
Mauri Mäkelä
Seppo Körkkö, nuorisosihteeri/Inarin kunta
Inka Nuorgam, nuorisosihteeri/Saamelaiskäräjät
Laura-Maija Niittyvuopio, Saamelaiskäräjät/Nuorisoneuvosto
Heli Huovinen, Saamelaiskäräjät/Nuorisoneuvosto
Iina Körkkö, nuorisotyöharjoittelija
Mika Suomaa, toimitusjohtaja/Nuorisokeskus Vasatokka (46§)

Muut:

43 §

KOKOUKSEN AVAUS
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen

44 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu on toimitettu postitse maanantaina 13.8.2012. 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:
Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti
45 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Kokouspöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja on
hyväksytty seuraavassa kokouksessa.
Ehdotus:
NuVa hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti

46 §

SAAMELAISKÄRÄJIEN NUORISONEUVOSTON TOIMINTA
Pekka Moilanen on tehnyt NuVan kokouksessa 3.2.2012 (10 §/12) esityksen siitä, että
NuVa kokoontuisi vuoden aikana saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Asiaa on
valmisteltu (nuorisosihteerit Inka Nuorgam ja Seppo Körkkö) siten, että kokous
pidetään ma 20.8.2012, jolloin paikalla olisi tavattavissa myös Saamelaiskäräjien
nuorisoneuvoston jäseniä. Tarkoitus olisi, että NuVa tutustuisi neuvoston toimintaa ja
edustajistot voisivat käydä keskustelua yhteisistä asioista.
Ehdotus:
NuVa kuulee Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston edustajia
Päätös:
Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Laura-Maija Niittyvuopio esitteli Saamelaiskäräjien
nuorisoneuvoston syntyhistoriaa ja toimintaa. Kokouksen osallistujat kävivät asiaan
liittyen vilkkaan keskustelun. Vuorovaikutusta jatketaan ja tarvittaessa vaikutetaan
yhdessä nuorten hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
Kokous keskusteli siitä miten suhtaudetaan 18.9.2012 Rovaniemellä toteutettavaan
Lapin NuPo-ohjelman julkistamistilaisuuteen sekä sen yhteydessä pidettävään
valtakunnallisen Yhteiskuntatakuu Road Shown Lappi tilaisuuteen.
Lapin Ely-keskus oli pyytänyt mielipidettä siitä toteutetaanko Pohjois-Lapin tilaisuus
videoteitse (Sajos) vai haluavatko inarilaiset matkustaa Rovaniemelle.
Kokous keskusteli asiasta ja totesi yksimielisesti, että käynnistetään valmistelut
yhteisen (Saamelaiskäräjät, Inarin kunta, Nk. Vasatokka) matkan toteuttamiseksi
Rovaniemelle. Matkavalmisteluista vastaavat Inka Nuorgam. Mika Suomaa ja Seppo
Körkkö.
NuVa nimesi edustajikseen tässä vaiheessa Anna-Katariina Feodoroffin sekä Sunna
Kokkosen

47 §

KÄRKIHANKELISTAN TILANNE
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 ok
Lukio: Sunna Kokkonen ok
SAKK: Kaisu Ljetoff – Eivät halunneet osallistua
Törmänen: Mauri Mäkelä ok
Ivalo ala-aste: Oona Pennanen – Eivät halunneet osallistua
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.

NuVa 11.4.2012,29 §:
Inarin koulun sekä Ivalon yläasteen koulun ehdotukset kärkihankelistaan 2012 - 14
asialistan liitteenä.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto:
1. toteaa mitkä koulut ovat jo toimittaneet ehdotukset kärkihankelistalle
2. määrittelee lopullisen takarajan niille kouluille, joilta esityksiä ei ole vielä tullut

3. käynnistää ehdotusten käsittelyn
4. päättää, että lopullinen lista valmistuu toukokuun kokouksessa
5. nimeää henkilön/henkilöt, jotka NuVan puolesta esittelevät kärkihankelistan
valtuustoseminaarissa 31.5.2012
6. päättää mahdollisista muista kärkihankelistan laadintaan liittyvistä asioista
Käsittely:
Jaettiin Sevettijärven koululta, Ivalon lukiolta sekä Törmäsen ala-asteelta tulleet
esitykset.
Päätös:
Nuorisovaltuusto totesi, että ehdotuksia oli toimitettu kaikilta muilta kouluilta lukuun
ottamatta Ivalon ala-astetta ja Saamelaisalueen Koulutuskeskusta. Aikataulusyistä
johtuen NuVA totesi, että kärkihankelista muodostetaan jo toimitettujen ehdotusten
pohjalta.
Nuorisovaltuusto aloitti ehdotusten käsittelyn. Käydyn keskustelun pohjalta NuVa
jatkaa listan käsittelyä toukokuun kokouksessaan, jossa lopullinen lista valmistuu.
Myös listan esittelijät valtuustoseminaariin nimetään silloin.
NuVa 10.5.2012:
Kunnanvaltuuston, nuorisovaltuuston jne. tahojen yhteinen valtuustoseminaari, jossa
on tarkoitus esitellä mm. NuVan kärkihankelista sekä Lapin nuorisopoliittinen
ohjelma, oli sovittu pidettäväksi torstaina 31.5.2012.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto:
1. laatii lopullisen kärkihankelista vuosille 2012 – 14
2. nimeää henkilöt, jotka sen puolesta esittelevät kärkihankelistan
valtuustoseminaarissa 7.6.2012
3. päättää osallistumisestaan kyseiseen seminaariin ja kunnanvaltuuston kokoukseen
Päätös:
1. NuVa kokosi kärkihankelistan ja seurantaan pantavat asiat.
2. Sunna, Juuli, Maija, Sanna, Kaisu (?)
3. NuVa osallistuu
Kunnanhallitus 2.7.2012 (240 §/12):
Kunnanhallitus on käsitellyt NuVan kärkihankelistan 2012 – 14 kokouksessaan
2.7.2012 ja päättänyt siihen liittyen seuraavaa:
1. pyytää ehdotuksen Ski Saariselkä oy:ltä NuVan hissilippualoitteen toteuttamisesta
2. lähettää kärkihankkeen kouluruoan tasosta Ruokapalvelu liikelaitokselle ja
sivistyslautakunnalle

3. lähettää kärkihankkeen remontista Ivalon yläasteella Tilapalvelu liikelaitokselle ja
sivistyslautakunnalle
4. todennut, että Sevettijärven jalkakäytäväesitys käsitellään samassa yhteydessä
kuin muutkin liikenneturvallisuushankkeet
Puheenjohtaja Sunna Kokkosen valtuustoseminaarissa esittelemä lista liitteenä.
NuVa 20.8.2012:
Ehdotus:
NuVa merkitsee kärkihanke-esitysten käsittelyvaiheen tiedoksi ja nimeää hankkeille
vastuuhenkilöt, jotka nuorisovaltuuston puolesta seuraavat miten niiden käsittely
etenee
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Hissilippuasiaa seuraa Maija P., kouluruoka-asiaa Sunna K. ja Ivalon yläasteen
remonttiin liittyviä asioita Maija P. ja Anni S. Seppo K. selvittää missä vaiheessa
on kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän työ.
Nimetyt henkilöt raportoivat seurannasta nuorisovaltuustolle.
48 §

OPINTOMATKA HELSINKIIN 28.11. – 2.12.2012
NuVa on tehnyt vuosina 2008 ja 2010 opintomatkat Helsinkiin pääasiallisena
kohteena eduskunta. Vuoden 2010 matka tehtiin yhteistyössä Tornion
nuorisoneuvoston kanssa. Nytkin on suunniteltu yhteistä matkaa kohteena eduskunta
sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Aikatauluksi on kaavailtu 28.11. – 1.12.2012.
Ryhmän enimmäiskoko on 25 henkilöä (eduskuntarajaus).
Ehdotus:
NuVa käy asiaan liittyen alustavan ja periaattellisen keskustelun.
Käsittely:
Seppo esitteli asian taustat. Todettiin, että kohteena eduskunta (29.11.) sekä opetus- ja
kulttuuriministeriön nuorisoyksikkö (30.11.).
Päätös:
Lähetekeskustelussa hyväksyttiin yksimielisesti lähtökohdat ja valmistelutyö (Seppo
K. ja Jan-Mikael Hakomäki/Tornio) jatkuu.

49 §

KUNTAVAALIT JA NUORISOVALTUUSTO
Valtuustokausi päättyy 31.12.2012. Kuntavaalit pidetään seuraavasti:
-

ennakkoäänestys
varsinainen vaalipäivä

17. – 23.10.2012
28.10.2012

Viestintäpajalla (Radio Inari) on kaavailtu varsinaisen tulosillan (su 28.10.2012)
lisäksi sitä, että ehdokkaita asettaville ryhmille annetaan tilaisuus radioesiintymiseen.
Tilaisuus on puolue-/ryhmäkohtainen ja ajatuksena on haastatella ehdolle asettaneiden
ryhmien edustajia ajankohtaisista kunnallispoliittisista aiheista. On ajateltu, että kukin
ohjelma sisältää nuorten asioihin liittyvän jakson, johon nuorisovaltuustoa pyydetään
laatimaan omat kysymyksensä.
Ehdotus:
Nuorisovaltuusto käy kuntavaaleihin liittyen alustavan keskustelun
Päätös:
NuVa päätti asiaan liittyen tässä vaiheessa, että kukin jäsen miettii 1 – 2
kuntavaaliehdokkaille esitettävää ja nuoriin liittyvää kysymystä.
50 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:.
Lapin nuorisofoorumi 10 v:
Lapin Ely-keskus pyytänyt ideoita juhlafoorumiin., joka Rovaniemellä 27.10.2012.
NuVa keskusteli ja totesi, että toiminnallisuus olisi kova juttu: hohtokeilaus,
musiikkia, hyvää ruokaa, osallisuusputki
NuVa kävi kierroksen siitä ketkä jatkavat vielä NuVassa ja ketkä ovat muuttaneet
kesän jälkeen muualle opiskelemaan. NuVa totesi, että edustukset tarkistetaan kunhan
syksyn perinteiset täydennysvaalit on pidetty. Uusien jäsenten nimet yhteystietoineen
tulee toimittaa Sepolle nuorisotoimistoon viimeistään maanantaina 24.9.2012
Inarin koululta yksi uusi, ehkä seiska, joka jatkossa varajäsen. Jenna hoitaa.
Ivalon yläasteen koululta mukaan uudet seiskat, Maija ja Anni hoitavat. Lukiossa
Pekka jatkaa ja kakkosen osalta Maurin tilalle joku. Pekka ja Sunna hoitelevat. Lukion
kiitiö toimintasäännön mukaan on 2 varsinaista ja 2 varajäsentä. Aka ja Sunna vielä
jatkavat.
Todettiin, että Ivalon uuden urheilukentän avajaiset pidetään lauantaina 8.9.2012.
Nuorisotoimisto on läsnä ja pitää ovet Stönön avoinna kiinnostuneille avajaispäivänä.
NuVa voi halutessaan pitää omaa esittelypistettään. Asiasta olivat kiinnostuneita
Miikka, Anni ja Maija.

51 §

SEURAAVA KOKOUS
Päätös:
Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 3.10.2012 klo 12.00
Kunnantalon valtuustosalissa Ivalossa.

52 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

Sunna Kokkonen
puheenjohtaja

Seppo Körkkö
sihteeri

