
Nuorisovaltuusto 2020-2021/     Pöytäkirja 21.1.2020/                      Kokous 2 

Kempele Akatemia 

Paikalla:  

Viivi Huotari, Senni Jouhten, Vili Kanniainen, Pinja-Riikka Karvonen, Inga Koskenniemi, Onni Kuivala, Patrik 
Neitola, Aada Nissinen, Ville Palinsaari, Sini Pekkala, Vilja Peltokorpi, Venla Pieniniemi, Anni-Maria Teirikko 
ja Eetu Vainionpää 

 
Sanna Tauriainen ja Pirjo Ranta, 
 

Esityslista: 

1. Kokouksen avaus 16.30 
Kokous alkoi 1636 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Esityslista on lähetetty 10.1 Nuvalaisille sähköpostilla. Paikalla olo yli puolen, joten kokous on päätösvaltainen 
 

3. Paikalla olevat edustajat 
Pinja-Riikka Karvonen paikalle 1658 
 

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
PJ + vpj tarkastaa spostilla ja whatapin kautta 
Tässä kokouksessa tarkastus pj ja Senni Jouhten, ääntenlaskijat Inga ja Senni 
 

 
5. Muut vastuualueet ja niihin valittavat henkilöt 

Valitut vastuualueet Nuva toiminta. 
Some ja viestintä tiimi: Inga, Vilja ja Venla, lisätään porukkaa tarvittaessa lisää. 
Oppilas ja opiskelijakunta vastaava 
KK: Viivi, Patrik 
YK: Eetu, Ville 
LK: Inga, Vili 
Lukio: Senni, Pinja 

 
 
Valtuusto + seminaarit: pj Sini Pekkala + valittu Onni Kuivala 
kiinnostunut: Onni K, Pinja-Riikka K 
Valiokuntiin 1 varsinainen ja 1 varaedustaja 
 
Resurssivaliokunta:  Valittiin: Senni Jouhten varsinainen ja Pinja-Riikka Karvonen vara 
Kiinnostuneet: Senni J, Pinja-Riikka K 
 
Peruspalveluvaliokunta:  Valittiin:   Patrik Neitola varsinainen ja Vili Kanniainen vara 
Kiinnostuneet: Patrik N, Vili K, Ville P 
 
Yhteisöllisyysvaliokunta: Valittiin: Viivi Huotari varsinainen ja Aada Nissinen vara 
Kiinnostuneet:  Viivi H, Aada N 
 
Elinvoimavaliokunta:     Valittiin: Inga Koskenniemi varsinainen ja Vilja Peltokorpi vara 
Kiinnostuneet: Vilja P, Inga K, Patrik N 
 



Äänestys, kuinka valitaan edustajat: vaihtoehtoina äänestys/ vaihtoehto arpominen 
12 ääntä äänestyksen puolesta/ 1 arpomisen puolesta 
 
Ehdokkaat kertoivat tahtotilastaan ja äänestys käytiin peruspalveluvaliokunta paikasta   
Paikat on täytetty valintojen ja äänestysten mukaan. 
 
Maakunnallinen nuorisovaltuusto: Onni Kuivala ja Pinja-Riikka Karvonen 
Kirkonkylän Tilatyöryhmä: Anni-Maria Teirikko 
 
Ilmoitetaan valinnat Pia Hanskille sekä Virva Maskoselle.  
 
 

6. Toimintasuunnitelma 2020 
 Ryhmäytys 31.1-1.2 Rovaniemi, lähdetään tekemään! Whats app ryhmään viestiä. 

Ohjelma, aikataulut ja lupalappu yms. 
 

 Kevään toiminnot, aikataulutus 
Pidetään junassa työpaja  

 
7. Nuorisopalvelut, mitä se tekee? 

Siirretään seuraavaan kokoukseen 
 
 

8. Vastaus Nuvan kuntalaisaloitteeseen hiljaisesta tilasta 
Liitteenä vastaus  
Keskustelua vastauksesta käytiin, Nuva toivoi, että asiassa huomioitaisiin muutkin, kuin kirjaston tilat. 
Kirkonkylän uuden koulun rakentamisessa olisi hyvä ottaa huomioon hiljaisentilan tarve. Linnakankaan 
koulun kirjastotilat ovat hiljaisia omatoimiaikana. Nuva aikoo nostaa asiaa ja tarvetta mahdollisesti uudelleen 
myöhemmin esille. 
 

9. Muut asiat 
Hupparin tilaus ja väri 
Toivevärit: musta, hotpink, punainen, keltainen 
Huppari, ilman vetoketjua, taskulla. 
Äänestys: musta 11, hotpink 2, punainen -, keltainen 1, tyhjä 1 
 
Tiedoksi 
Valtuuston kokoukset + seminaarit ovat: 3.2/ 9.3/ 6.4/ 4.5/ 1.6 
 
Laitetaan uusi whatsap ryhmä valiokuntatyöskentelyyn. 

 
 

10. Seuraava kokous 
Seuraava kokous ti 25.2.2020 klo 17.00 Kempele Akatemia 

Vakiintunut käytäntö, ilmoittakaa pj:n viestiin, kuka pääsee paikalle. 

11. Kokous päätetään 
Kokous päätettiin klo 1842 
 
Voidaan julkaista tapahtumasta kuvan. Ideoita nimen suhteen ei tullut.  
KUVA nuvasta!!! 

 
 

 



Vastaus aloitteeseen hiljaisesta tilasta 

 

Kempeleen nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen hiljaisen työskentely ja opiskelutilan saamiseksi 
Kempeleeseen. Tällä hetkellä pääkirjastossa ei ole tiloja hiljaiseen työskentelyyn johtuen 
kirjastotilan pienuudesta. Samoin Tietotorilla oli aikaisemmin hiljaista työskentelytilaa, mutta kun 
tila muutettiin kirjasto- ja nuorisotilaksi, hiljaisesta työskentelytilasta jouduttiin siinä yhteydessä 
luopumaan. Pääkirjastolla on käytössä pieni tutkijanhuone, jota voi varata työskentelytilaksi, 
mutta tila on pieni ja ilmanvaihto huono. 

Hiljaisesta työskentely – ja opiskelutilasta tulee kyselyitä tasaisesti, mutta tällä hetkellä emme voi 
tarjota kirjaston puitteissa siihen tilaa. Pääkirjastolla löytyy pöytiä ja tuoleja lehtisalista, mutta 
siellä on harvoin rauhallista. Lukemista tai työskentelyä voi tehdä myös kirjahyllyjen välissä 
olevissa tuoleissa, mutta rauhallisuutta tai hiljaisuutta ei pysty takaamaan.  

Omatoimikirjastot ovat käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Siellä on mahdollisuus myös 
työskennellä tai lukea, mutta varsinaisesti sielläkään ei pystytä takaamaan täysin hiljaisuutta. 
Joskus voi olla, ettei kirjastolla ole ketään, mutta saattaa myös tulla väkeä.  

Pyrimme järjestämään kirjastoon työpisteitä opiskelua ja työskentelyä varten sopiviin paikkoihin, 
ja jatkossa jos tiloja saadaan lisää, otamme tarpeen huomioon tilojen suunnittelussa. 

 

 


