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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  

Jukka Ojala 

Sanna Tauriainen ja Pirjo Ranta  

 

Esityslista:  

1. Kokouksen avaus 17.15  

Kokous alkoi 17.17 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Esityslista on lähetetty 28.5.2020 Nuvalaisille sähköpostilla. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

PJ + vpj tarkastaa spostilla ja whatapin kautta 
 
 
4. Kirkonkylän kouluhanke 
 
Teamsin kautta linjoilla rehtori Jukka Ojala kertoo hankkeen tilanteesta 
 
 
Nuorisovaltuusto toivoo, että voi olla mukana mahdollisimman monipuolisesti päätöksenteossa, 
tilaratkaisujen suunnittelussa sekä mahdollisessa tilojen pisteyttämisessä. Kempeleen Nuorisovaltuusto on 
käsitellyt Kirkonkylän kouluhanketta seuraavista näkökulmista: Lasten ja nuorten terveys, riittävä tilakoko, 
tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys, sekä oikeus ja mahdollisuus oppia. Tällä hetkellä Kirkonkylän 
koulu ei ole siinä kunnossa, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus tasavertaiseen ja 
turvalliseen oppimiseen. Tästä syystä Kirkonkylän koulun rakentaminen on aloitettava mahdollisimman 
pian huonosta taloustilanteesta huolimatta. Vaikka taloustilanne on tiukka ei rakentaessa tule säästää 
paikoista, jotka saattavat tulevaisuudessa koitua haitaksi, ja mahdollisesti kalliiksi. Hankkeen siirtäminen on 
riskialtista myös D-talon huonon kunnon vuoksi. Tiettyjä hankkeen investointeja, jotka ovat suhteellisen 
hintavia voitaisiin harkita korvattavan edullisemmin. Nuorisovaltuusto pitää tärkeänä tilojen 
monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta. Nykyinen pedagoginen linja kannustaa yhdessä oppimiseen ja hyvät 
muunneltavat tilaratkaisut mahdollistavat sen. Tilojen suunnittelussa on otettava huomioon kaikenlaiset 
oppijat ja tilojen riittävyys tulee huomioida. Käyttäjäkokemukset niin hyvät kuin huonot, olisi hyvä ottaa 
huomioon myös muun muassa oppilailta Ylikylältä ja Linnakankaalta. Kokemusten pohjalta pystytään 
käyttämään uusia, parempia tai samanlaisia ratkaisuja myös Kirkonkylätalossa.  
 

 



5. Valiokunta asiat  

Valtuuston seminaari: Kirkonkylän kouluhanke, Honkasen päiväkoti, palkkioista ei makseta lisäpalkkiota 1.8-
31.12.2020. 

Resurssivaliokunta: Kirkonkylän kouluhanke, rahoitus vaihtoehdot rakentamisen suhteen 

Elinvoimavaliokunta: Kirkonkylän kouluhanke, rahoitus vaihtoehdot rakentamisen suhteen.   

Palveluvaliokunta: Kirkonkylän kouluhanke valmistelu & talous, Honkasen päiväkodin peruskorjaus, 
siirtyminen etäopetuksen, EU:n rahoittama Horisontti hanke, oppimisen ja osaamisen arviointi, Ehkäisevän 
päihdetyön toimintaohjelma/vuosisuunnitelma – nuvan mukanaolo 

Yhteisöllisyysvaliokunta: Kirkonkylän kouluhanke, sisä- ja liikuntatilojen hinnastot, urheiluseurojen, 
järjestöjen ja yhteisöjen toiminta-avustukset 

 

6. Talouskatsaus 

Osavuosikatsaus, alijäämä 5-7 milj. Kevät heikompi kuin viime vuonna. Verotulot tulevat alenemaan 
loppuvuotta kohti. Huoli, että syksylle tulee isompi palvelujen tarve.  

 

7. Ohjaamo Kempele –hanke 

Sanna Tauriainen esitteli hankkeen, Nuvasta pyydetään edustaja Ohjaamon ohjausryhmään.  

 

 

8. Pohjois-Suomen piirihallituksen kysely 

 
Paikallisten nuorisovaltuustojen tukeminen on Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toiminnan 
ytimessä. Tämän vuoksi liitto on aloittanut jälleen keräämään tietoa paikallisista 
nuorisovaltuustoista Nuorisovaltuustoselvityksen muodossa. 
Kyselyssä pyritään selvittämään nuorisovaltuustojen tilaa, toimintaedellytyksiä ja asemaa. 
Tämän vuoden teemana on nuorisovaltuustojen erilaiset vaikuttamistavat. Haluamme kuulla 
esimerkiksi, millaisia tapahtumia nuvat järjestävät ja, miten valmistautuvat eri kokouksiin.  
Tarkoitus on, että kyselyyn vastaa yksi nuorisovaltuuston edustaja (ensisijaisesti puheenjohtaja). 
Kyselyyn voi vastata perjantaihin 5.6. asti.  
Kysely löytyy täältä: https://link.webropolsurveys.com/S/38EA40A1375CA8BB 
Terveisin: Pohjois-Suomen piirihallitus, Nuva ry:n puolesta 
 

 

9. Ajatuksia Nuva:n toiminnasta, kevät 2020 

Hyvin on mennyt etätyöskentelystä huolimatta 

Asiat on saatu käytyä läpi 

https://link.webropolsurveys.com/S/38EA40A1375CA8BB


Paremmin otettu huomioon nuorten mielipide, valiokunta paikat ovat hyvä juttu vaikuttamisen kannalta.  

Valiokunnissa on otettu hyvin vastaan nuorten edustajat. 

Mielenkiintoinen kevät. 

Jokainen hakee omia rooleja ja Nuva hakee omaa paikkaansa. Kaikkeen ei välttämättä aina tarvitse ottaa 
kantaa, tai olla matkassa 150%, jokainen oman jaksamisen mukaan. Priorisoidaan asioita. Jokaisen 
jaksaminen on tärkeää, huolehditaan omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Välttämättä ihan kaikkiin 
kokouksiin ei tarvitse osallistua, jos on omia menoja.  

Kehittämisen kohde: Sekavaa viestintää ja Tehdään luvatut hommat.  

 

10. Muut asiat 

Haasteidea syksylle, Hyvinvointi bingo, omalla sisällöllä 

Nuvan esittely kouluilla, Vili ottaa pohjan teosta koppia, siirretään seuraavaan kokoukseen 

Tehkää omat videonne instaan!!  

Kokousten aikataulun tiivistäminen, minuutin puheenvuorot.  

 

11. Seuraava kokous  

Seuraava kokous on 20.8.2020 klo 16-20.30 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 20.28 

 

 

 


