
Nuorisovaltuusto 2020-2021/     Pöytäkirja 7.9.2020/                      Kokous 8  

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 17.00 

Kokous alkoi klo 17.04 

Pidetään puheenvuorot napakkana. Jos kokoukset ovat jatkossakin pitkiä, rajataan aika. Ja pysytään 
aiheessa.  

 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Esityslista on lähetetty 1.9.2020 Nuvalaisille sähköpostilla. Ylipuolet on paikalla. 

Viivi Huotari tuli kokoukseen klo 17.17 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

PJ + vpj tarkastaa spostilla ja whatapin kautta 
 
 

4. Kesätyöseteli 2021 ja jako 

- onko jakotilaisuus + cv pajat? 

- Toivottiin työhakemus ja cv pajaa + palkintoja 

Tätä suunnitellaan marras-joulukuussa työllisyysyksikön työntekijän kanssa. 

-onko vuonna 2021 kesäsetelin jako kahdelle eri ikäryhmälle? 

Seminaarissa otetaan kantaa Nuva:na, että kesätyöseteli jaettaisiin kahdelle ikäryhmälle.  

 

 

5. Valiokunta asiat  

Valtuuston seminaari/iltakoulu: KK kouluhanke, Oulunseudun omaishoitajat, Kempeleessä ihan hyvä 
tilanne. Kunnantalon paikalle tuleva alue; millaiseksi alue muodostuu? Kaava on vielä auki. Zatelliitin alueen 



ja keskustan alueen tontit. Vihiluodon hotellialue; millaiseksi alue muodostuu? Yhteistyötä myös 
kyläyhdistyksen kanssa.  

Resurssivaliokunta: - 

Elinvoimavaliokunta: Suunnitteluilta Mourungissa ja keskustelua esitys Kempele äpistä ja elinvoimasta. 

Palveluvaliokunta: Kehitysvammaisten asuntola Martintalon toiminta, TA2021 esitys, huostaanottojen 
määrä on kasvanut, sopeuttamistoimia käsitellään palvassa. Aloite, virtuaalinen vesijumppa. Käytiin läpi 
nuorisopalvelujen tilastoja ja lasten ja nuorten palvelujen kyselyä.  

Yhteisöllisyysvaliokunta: Linnakaarron itäpuolen asuinalueen asemakaavan laajennusta ja kaavarunkoja. Vie 
vanhus ulos –kampanja, yhteiskokous tulevalle syyskaudelle.  

 

6. Ohjaamo Kempele –hanke 

Ohjaamon ohjausryhmään Nuvan edustajan valinta. 

Valittiin Pinja-Riikka Karvonen 

 

7. Nuva:n toiminta, syksy 2020 

Koulussa tehtävä toiminta (oppilaskunnat, koulukierrokset) 

- Oppilaskunnan kanssa tehtävä yhteistyö 
-> Esittäytyminen oppilaskunnissa, Nuvan esittely laajemmin (diasarja),  
seminaari lasten ja nuorten palvelujen kehittämisestä sekä mielenterveyden haasteista. Aikataulu? 

- Valtuustoseminaarissa Nuva osio, otetaan koppia, milloin seminaari voisi onnistua? 
-> on ehdotettu 9.11 klo 12.00-13.30 
- Nuva tekee itsestään videon yhdessä ja kyselyn purku.  
KK: Viivi ja Patrik 
Linnakangas: Vili 
YK: Eetu ja Ville 
Lukio: Senni ja Pinja 
 
Työryhmä työskentely kyselyn tiimoilta 2.10 klo 16.30 alkaen, varautukaa olemaan 22.00 saakka. 
Kysely kouluissa viikolla 42 
Koostamista vko 44 ja 45  
 

Teemana: nuorten palvelut ja niiden kehittäminen, Nuvalla on ajatus tehdä kyselyä. 
Toinen ajatus voisi liittyä lasten ja nuorten mielenterveyteen, joka on vuoden syksy2020-kevät2021 
teema. 

  
        -     Vilin kanssa mukana Vilja, Pirjo ja Sanna tarvittaessa. 

 

 

 



Somessa tehtävä toiminta 

- Nuvalaisten esittelyt valmiiksi, kuinka ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä. 
- Kokouksista päivitystä 
- Bingo (työryhmä), haastetaan seminaarissa valtuutetut binkkoon. 

 

 

Osallisuus työssä syksy 2020/ kevät 2021 teemana lasten ja nuorten mielenterveys 

- Työryhmä: Vilja, Pinja, Vili, Patrik ja Inga 

Osallisuus työryhmä (oppilaskunnan ohjaavat opettajat ja nuorisopalvelut) 17.9.2020 

 

8. TA2021 

- talousarviokeskustelut on aloitettu, talous on tiukka ja säästöjä haetaan 

 

9. Nuvan osallistuminen valtuustoseminaariin 

Suunnittelu käynnissä 

 

10. Nuva Ry:n kysely 

Kyselyyn vastaa pj 

 

11. Muut asiat  

Lukion oppilaskunnan ja Nuvan yhteistyö 

 pinja laittaa viestiä puheenjohtajalle 

 

Kk rakennustyöryhmä jäsen + vara 

Anni-Maria Teirikko ja Vili Kanniainen 

 

Hupparit 

 

 

12. Seuraava kokous  

Seuraava kokous on 5.10 klo 17.00 

 



 

13. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 19.12 

 


