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PÖYTÄKIRJA 5/2013
Aika:

Keskiviikko 21.8.2013 klo 12.00 – 14.55

Paikka:

Kunnantalon valtustosali, Ivalo

Läsnä:

Sanna Muhonen
Jenna Portti
Jere Valle
Elmeri Putkonen
Oona Pennanen
Hannele Fofonoff
Pekka Moilanen
Jaakko Joentakanen
Sunna Kokkonen, pj.
Miikka Törmänen

Muut:

Seppo Körkkö, nuorisosihteeri
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Sakke Kaitsalo
Eemeli Kokkonen
Ville Lukkari
Anni Sipilä
Maija Pernu
Juuso Fofonoff
Iita Jaakonaho
Ville Linna
Anna-Katariina Feodoroff
Kaisu Ljetoff
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KOKOUKSEN AVAUS
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:09

41 §

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:
NuVa päättää kokouksen laillisuudesta ja toteaa päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

42 §

NUORISOVALTUUSTON KOULUTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA 2013
Vasatokan koulutusviikonlopun keskeinen tehtävä tilanteessa, jossa syksyllä on edessä uudet
vaalit ja on odotettavissa merkittäviä henkilövaihdoksia, oli pohtia seuraavia asioita:
 miten NuVa tiedottaa toiminnastaan kouluille jne. vielä kevään aikana
 miten onnistutaan motivoimaan uusia nuoria kiinnostumaan ehdokkuudesta
 miten saadaan myönteinen liike jatkumaan syksyllä
Ryhmätyöskentelyjen tuloksena koottiin oheinen koulutus- ja tiedotussuunnitelma, josta osa
toteutetaan jo keväällä ja loput uuden NuVan valinnan jälkeen.
Ehdotus:
NuVa hyväksyy koulutus- ja tiedotussuunnitelman ja käy sen toteuttamiseen liittyvän
yksityiskohtaisen keskustelun.
Päätös:
Ivalon lukiolla esittely elokuun loppuun mennessä ( Aka, Jaakko, Ville ja Pekka)
Ivalon yläasteella niveltämisviikko kutosille (Maija, Anni ja Oona jos ehtii) + Loppu yläaste
Anni ja pojat (;
SAKK (Miikka, Kaisu ja Sakke) mietitään huhtikuun kokouksessa
Inarin koulu päätetään ensi kokouksessa (Sakke ei tuu koska SAAAKKI PROTRO)
------------------------------------------NuVa 23.4.2013:
Ehdotus:
NuVa käy keskustelun toteutetuista toimenpiteistä ja tarkentaa jatkoa Vasatokassa
tekemänsä suunnitelman pohjalta. NuVa myös katsoo miten SAKK:n ja Inarin koulun infot
järjestetään
Päätös:
Jenna ja Eemeli (Mahd. myös Sanna) menevät elokuun aikana Inarin koululle.
Iita ottaa selvää Saakin ”tilasta” Inarin toimipisteessä.
Anna-Katariina otti hoitaakseen julisteet, tehdään yhteistyössä viestintäpajan kanssa.
NuVa 14.5.2013:
Ehdotus:
NuVa jatkaa asian käsittelyä
Päätös:
Käytiin läpi tilanne.
NuVa 21.8.2013

Puheenjohtaja Sunna ja Seppo ovat 13.6.2013 käyneet Inarin Vintillä läpi sen miten
tiedotussuunnitelma on toteutunut ja mitä vielä pitäisi tehdä. Päivitetty suunnitelma
määräaikoineen ja työnjakoine liitteenä.
Jaakko ja Seppo ovat jatkaneet aloitelaatikko – roll up standin suunnittelua viestintäpajalla
19.6.2013.
Molemmissa palavereissa on todettu, että elokuussa on riittävästi aikaa, mutta että pitää
toimia heti. Päivitetty suunnitelma on toimitettu Sunnalle, Akalle, Jaakolle, Pekalle ja Villelle
20.6.2013 toimenpiteitä varten.
Ehdotus:
NuVa tarkistaa tilanteen ja hyväksyy tehdyt lisäesitykset tiedotustoimenpiteiksi sekä uuden
NuVan toimikauden aloittamiseksi.
Päätös:
NuVa hyväksyi tiedotus- ja koulutussuunnitelman tarkistukset. Peruskoulutus käynnistetään
ja järjestäytymiskokous pidetään Nuoreisokeskus Vasatokassa 27. – 28.9.2013.

43 §

NUVAN VAALIEN JÄRJESTELYTILANNE
Tiedotus- ja koulutussuunnitelma:
Uuden nuorisovaltuuston nimilista yhteystietoineen on toimitettava nuorisotoimistoon
Sepolle viimeistään keskiviikkona 11.9.2013.
NuVa on jo aiemmin jakanut vastuut vaalien järjestämisestä eri kouluilla.
Ehdotus:
NuVa vahvistaa aikataulun sekä tarkistaa koulukohtaisesti vaalisuunnitelmat.
Päätös:
Pidetään kiinni deadlinesta 

44 §

VALTUUSTOSEMINAARIIN OSALLISTUMINEN
Kunnanvaltuuston seuraava kokous pidetään näillä tietämin torstaina 12.9.2013. Valtuuston
puheenjohtajan kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta toteuttaa nuorten asioita
käsittelevä valtuustoseminaari. Teemoiksi on ajateltu ulkopuolelle ajautumiseen
(syrjäytyminen) vaikuttavien syiden läpikäyntiä, NuVan kokemuksia kuulemisen
toteutumisesta Inarissa toimikaudella 2011-13 sekä Flow4YU –hankkeen 10 kultaisen
säännön käsittelyä.
Asia valmistellaan kokoukseen.
Päätös:

ỗ

Seminaariin osallistuvat Jaakko, Aka & Ville Li + Vertti Pajari (OPKH). Nuvakauden palautteen
esittävät Jaakko sekä Ville ja Flow10YU –hankkeen tuottamat 10 kultaista sääntöä
päätöksentekijöille esittelevät Aka ja Vertti.

45 §

NUVAN NÄKEMYKSET SELVÄ PELI –TYÖN KEHITTÄMISEEN
HUMAKin Tornion yksikön opiskelija Kati Jänkälä tekee opinnäytetyönään
kehittämissuunnitelman Selvä Peli –toiminnalle. Työhön kuuluu toiminnan nykytilan arviointi
(vahvuudet – heikkoudet) sekä kehittämislinjojen laadinta.
Yksi kommenttien antaja on NuVa. Kati Jänkälän kanssa on sovittu, että hän tulee nykyisen
NuVan kokoukseen esittelemään hanketta sekä kartoittamaan NuVan näkemyksiä.
Ehdotus:
NuVa kuulee Kati Jänkälää
Päätös:
NuVa kuuli Katia ja teki Katin vetämänä Selvä Peli –työn nykytilan arviointiin ja tuleviin
odotuksiin liittyvän oman, pienryhmissä tapahtuneen työskentelyn. Materiaali jäi
selvittelytyön käyttöön.

46 §

VIESTINTÄPAJAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 Sivistyslautakunta joutuu antamaan osana hallitun menokasvun ohjelmatyötä
nuorisotyöpajan (viestintäpaja) kehittämissuunnitelman 21.8.2013 mennessä.
Sivistyslautakunta kokoontuu 21.8.2013. Kehittämissuunnitelmaehdotus ohessa.
NuValta ei lausuntoa ole erikseen pyydetty. Koska asia koskee yleisellä tasolla suuresti
inarilaisnuoria, on NuVan syytä tulla kuulluksi asiassa (nuorisolaki).
Ehdotus:
NuVa antaa lausunnon liittyen viestintäpajan tulevaisuuteen ja kehittämisohjelmaan 2014 –
16. Tämä pykälä tarkistetaan heti ja asia toimitetaan sivistyslautakunnan ja edelleen
kunnanhallituksen käsittelyyn.
Päätös:
Nuva antoi lausuntonsa.

47 §

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Sunnan raportti kunnanhallituksen työllisyysseminaarista 7.6.2013. Sunna piti seminaarissa
kutsuttuna NuVan puheenvuoron.
Päätös:
Sunnan poissa ollessa Seppo kävi läpi seminaaritapahtumia. Sunnalla hyvä puheenvuoro,
ainoat seminaarin aploodit 

48 §

SEURAAVA KOKOUS
Päätös:
27.-28.9.2013 Vasatokassa

49 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:
Kokous ja samalla nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi päätettiin 14:54

Pekka Moilanen
puheenjohtaja

Ville Linna
sihteeri tässä koouksessa

