
Nuorisovaltuusto 2020-2021/     Esityslista 14.4.2020/                      Kokous 4 

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 16.15 
Kokous alkoi 16.25 
 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Esityslista on lähetetty 6.4.2020 Nuvalaisille sähköpostilla. Paikalla olo yli puolen, joten kokous on 
päätösvaltainen 

 
3. Paikalla Teams palaverissa olevat edustajat 

Käyty läpi 
Anni-Maria Teirikko poistui 17.00 
Senni jouhten poistui klo 19.02 

 
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

PJ + vpj tarkastaa spostilla ja whatapin kautta 

 
5. Valiokunta asiat 

Valtuuston seminaari: kouluterveyskysely 2019, Kirkonkylän yhtenäiskoulun remontti/rakentaminen 
Resurssivaliokunta: - 
Elinvoimavaliokunta: Haluttaisiin järjestää messut, ideoita? 
Palveluvaliokunta: 5v maksuton viskari toiminta, ei lähdetä mukaan ja iloa liikunnasta –hanke siirretään 
seuraavalle vuodelle. Sosiaalipäivystyksessä mahdollisia muutoksia. Isek Kempele –monikulttuurinen 
päiväkoti tulossa syksyllä. Sopeuttamistoimia ja tilinpäätös. Liikuntaväline –lainaamo aloite. Perusopetukseen 
opetussuunnitelmaan lisänä metsästäjä kurssi, löytyy jo Kempele Opistolta.  
Yhteisöllisyysvaliokunta: Tilinpäätös ja toimintakertomus. Kestävämpi Kempele -kilpailun voittajan valinta.  

Yhteisöllisyysvaliokunta oli pyytänyt miettimään, kuinka kunnan facebook, instagram olisi kiinnostavampi 
nuorille ja millä aiheilla? 

Millaista sisältöä halutaan tuottaa? Mahdollisimman monella kanavalla mainostus. Onko Facebook enää 
nuorten kanava? Tiedotteet eivät välttämättä kiinnosta nuoria, ei kyllä ole tykkäyksiä paljonkaan. Kunta 
tiedottaa ei tarinoi. Hankalaa vastat mikä nuoria kiinnostaa, jokaisella meillä on oma maku. toivotaan 
mahdollisimman helppoja ja yksinkertaisia juttuja. Matalan kynnyksen juttuja, pääsee helposti, nopeita, 
helppo katsoa. Fase = kunnan ajankohtainen tiedote, nähty jo, erilaiseen muotoon. Visuaaliset, kauniit 
julkaisut ovat hyviä. Stooriin arvontoja, kyselyjä, haasteita, hauskoja vitsejä. Harrastaako kunta hauskuutta ;)? 
Kun kerrotaan asiat yksinkertaisesti, jäävät mieleen. Nuorille iskevämpää kieltä, ei hankalia termejä, lyhyitä 
tekstejä.  

 



Palva: lukion opetussuunnitelma työ;  

Hyvä asia, että opinto-ohjausta on pitemmälle ajalle.  

Koonti whatsapissa. 

 

6. Keskustelu viruspandemiaan ja poikkeusoloihin liittyen 

Tilanne on tosi haastava kaikille. Kuitenkin on tärkeä huomioida kaikki oppilaat, varsinkin ne, joilla on 
oppimisen vaikeuksia. Oppilaille ja opettajillekin tarvittaisiin koulutuksia etäopetuksessa tarvittaviin laitteisiin 
ja ohjelmiin. Kuinka huolehditaan oppilaista, joita opiskelu ei välttämättä kiinnosta. Tarvitaan helppoa 
ohjeistusta ja tieto, missä ne ovet.  
Yhtenevä linjaus tehtäviin ja palautuksiin. Opettamiseen yhtenevä linja. 
Oppilaille oppimisen turva, tasavertainen mahdollisuus kuin lähiopiskelussa. 
Matalankynnyksen henkilökohtaista apua. 2. asteen opiskelijoille myös opettajien apu, ettei kukaan putoa. 
Ryhmän/luokanohjaajat ottavat yhteyttä organisoidusti ja huolehtivat, että oppilaat pysyvät opiskelussa 
mukana.  
Yhteydenpidon pitää tulla opettajalta.  
9lk pitää saada tietoja, miten syksy. Kuinka arvioidaan? Kuinka jatko-opiskelupaikkojen suhteen toimitaan? 
Keskitettyä tietoa! 
Pääsykokeisiin valmistautuminen? 
 
Peukku! 
Just näin! 
Somekanavat, paikallislehti,  
 
Äänestys, käydään läpi, 12 ääntä annettu valtuustoaloitteen puolesta. 
Tiimi: Onni, Inga, Sini ja Vili, sopikaa aika ja infotkaa muita ajasta, niin joku halukas voi tulla mukaan. 
Teams palaveri 22.4 klo 16.15 
 
 
 

7. Toimintasuunnitelma Nuva 2020 
 Vuoden 2020 toiminnot, aikataulutus 
 Talous 

 
Tällä hetkellä emme pysty järjestämään tapahtumia tai suurempia kohtaamisia. Siirretään toiminnan 
suunnittelu myöhemmäksi epävarman ajanjakson vuoksi. 
 
Kävimme keskustelua kunnan taloudellisesta tilanteesta sen tiedon pohjalta, mitä meillä oli. 

 
 
 

8. Nuorisopalvelut, mitä se tekee? 
- Pieni esittely Ohjaamo –hankkeesta 
 
Tulemme käymään tämän osion kesällä/ alku syksyllä.  

 
 

9. Nuvan markkinointi/some aktivoituminen 
 jäsenten esittelyt 
 mitä muuta keksitään? 

 
Laitetaan infoa ja postauksia enemmän sekä laitetaan Nuvalaisten stooripäivitykset.  
Kysymykset: Kuka mä oon? Harrastukset ja mielenkiinnon kohteet? Miksi nuva? Mihin haluan vaikuttaa?   



Päivitykset viikoilla 16 vilja ke (laita info nuvalaisten esittäytymisestä) /vko 17 inga ti, eetu pe/vko 18 sini ti, 
venla ke, viivi pe/ vko 19 vili ti, ville ke, patrik pe ja vko 20 aada ma, onni ti, senni to  
(puuttuu Anni ja Pinja) 
Laajemmin tähän asiaan tullaan pureutumaan myöhemmin. 
 
 

10. Nuvalle esitetyt viestit 
 Oulu Onen lähettämä haaste 

Tehdään haaste Vilja ja Inga ja haastetaan Lumijoen nuva, seurakunnan nuoret, Kempeleen kunta, 
Nuorisopalvelut ja Rovaniemen Nuva. 

 Yhteistyö Tyrnävän kanssa sählyturnauksessa, 

Katsotaan tilannetta, kun aika on parempi. 

 
 

11. Muut asiat 
Keskustelu sähköisestä asiakirjasta yms. Keskustelu valiokuntatyöskentelystä 
Hupparin tilaus, mitat hupparista ja nuvalaiset infoavat koon, tilaus tehdään. toukokuussa hupparit 
Kempeleessä.   
 
 
Tiedoksi 
Valtuuston kokoukset + seminaarit ovat: 4.5/ 1.6 

 
 

12. Seuraava kokous 
Seuraava kokous 6.5 klo 16.15 

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

13. Kokous päätetään 
Kokous päätettiin klo 19.29 


