
Nuorisovaltuusto 2020-2021/     Pöytäkirja 5.10.2020/                      Kokous 9  

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  

Jenni Kiiskilä 

Sanna Tauriainen ja Pirjo Ranta  

Eero Kauppi 

 

Esityslista:  

1. Kokouksen avaus 17.00 

Kokous alkoi 1707 

Puheenvuorojen ajastus? 

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

 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Esityslista on lähetetty 29.9 2020 Nuvalaisille sähköpostilla. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

PJ + vpj tarkastaa spostilla ja whatsapin kautta. 
 
Pinja-Riikka puheenjohtajana 17.07-17.14 
Sini Pekkala saapui paikalle klo 17.14 
 
4. Suomen harrastamisen malli, Eero Kauppi Kempele Akatemian johtaja 

Eero kertoi itsestään ja koulu ja työhistoriastaan. Harrastamisen malli (historia Islannista, 90 -luvulla), 
kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi harrastus. Syrjäytymisen ja päihdeongelmien ehkäisyyn. Suomen 
harrastamisen malli, rahoitusta valtiolta, pilottiin haku alkaa marraskuussa. Tavoitellaan niitä Kempeleläisiä, 
joilla ei ole harrastus, matalankynnyksen toimintaa. Mahdollisuus kokeilla harrastamista koulupäivän 
aikana.  

Kysely yläkoululaisille. Ryhmätyöskentely. 

 

 



5. Valiokunta asiat  

Valtuuston seminaari/iltakoulu: Talousarvio 2021 (käyttötalous), vakinaistamisen käsitteet, Oulu-
Koillismaan palolaitoksen tilanne. 

Resurssivaliokunta: Taloudentasapainottamissuunnitelma, sopeuttamistoimet 

Elinvoimavaliokunta: - 

Palveluvaliokunta: Aloite, etäopetuksena vieraat kielet lukiossa, sotepalvelustrategiatyö, sopeuttaminen, 
kestävän taloudenohjelma, 3milj (2020-2023), käytiin läpi sopeuttamislista, osavuosikatsaus (nollatulos),  

Yhteisöllisyysvaliokunta: - 

Kirkonkylän rakennustyöryhmä: perusasiat läpi, minimiehtojen määrittely, kilpailutus ja yrityksien esittely. 
B-rakennuksen korjaus? Lukio rakennetaan toisessa vaiheessa, jota ei ole aikataulutettu.  

 

6. Nuva:n toiminta, syksy 2020/ kevät 2021 

Valtuustoseminaari 9.11.12.00-13.30 Lukion sali/ Kahoot esittely (Nuvasta) 

Sisältönä: Mitä on olla nuori 2020? (Inga, Pinja, Onni) 

Aloitetaan Nuvalaisten esittelystä 

Mitä Nuva on saanut aikaan, toiminnan esittely? 

 

Jokainen kuvaa max. 30sek videon ja video laitetaan valiokunta whatsapp ryhmään. Syysloman loppuun 
mennessä. 

Nuvahupparit päälle! 

 

Mikä Kempeleessä on hyvin? 

MTT palvelut, vaikuttaminen, koulunkäynti, päätöksenteon läpinäkyvyys, ympäristö, koulukiusaaminen, 
joukkoliikenne, liikkuminen, avunpyyntö ei ole häpeä, syrjäytyminen,  

 

Onko kysyttävää Nuvalaisille? 

 

Kysely syksylle palveluista 

- käydään kysely, aikataulut, kyselyn vastausten aikataulu. 

Nuva päätyi siihen iltakoulussa, että Nuvan on hankala toteuttaa kysely, aiheiden laajuuden ja määrän 
vuoksi. Akatemian toiminnoista tehtävä kysely on parempi toteuttaa asiaa tuntevien kesken. Nuva on 
mukana kertoen mielipiteensä. On havaittu, että Akatemia termillä on nuorten keskuudessa eri merkitys 
kuin mitä se todellisuudessa sisältää. Näin on mahdotonta saada todenmukaisia tuloksia Akatemian 
palveluja koskevasta kyselystä. Nuvalaisten mielestä ei ole oleellista, kuka palveluja nuorille tarjoaa, vaan se 



että palveluja on tarpeeksi tarjolla. Palvelujen tarjoajat pitävät omia tilastoja kävijöistään ja sen tulisi riittää 
tiedoksi palvelujen käyttöasteesta. 

 

Koulussa tehtävä toiminta (oppilaskunnat, koulukierrokset) 

- Oppilaskunnan kanssa tehtävä yhteistyö 
- Oppilaskuntavastaavat ovat osallistuneet oppilaskuntien kokouksiin 

 

Somessa tehtävä toiminta 

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

 

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

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

Kysymyksiä on lähetetty oppilaskuntiin, jotka vastaavat kysymyksiin. Vastaukset kootaan ja jatko työstetään 
Lasten ja Nuorten Foorumeissa.  

 

7. Muut asiat 

Alustavan suunnitelman mukaan Jenni K oli tarkoitus olla kokouksessa mukana. Henkilökohtaisen menon 
vuoksi Jennin mukana olo siirtyy seuraavaan kokoukseen. 

-Ehkäisevän päihdetyö, Jenni Kiiskilä 

Keskustelua ehkäisevästä päihdetyöstä ja nuorten näkökulmia asiaan. 

Siirtyy seuraavaan kokoukseen. 

 

 

8. Seuraava kokous  

Seuraava kokous on 26.11.2020 klo 17.00 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 19.27  

 


