
Nuorisovaltuusto 2020-2021/     Pöytäkirja 26.10.2020/                      Kokous 10 

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  

 

Esityslista:  

1.Kokouksen avaus 17.00 

Kokous aloitettiin 17.07 

Pinja-Riikka Karvonen tuli paikalle 17.29 

Senni Jouhten tuli paikalle 17.42 

 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Esityslista on lähetetty 19.10.2020 nuvalaisille sähköpostilla. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

PJ + vpj tarkastaa spostilla ja whatapin kautta. 
 
 

4. Ehkäisevän päihdetyö, Jenni Kiiskilä 

Keskustelua ehkäisevästä päihdetyöstä ja nuorten näkökulmia asiaan. 

Millä mallilla on ehkäiseväpäihdetyö? Millaisia terveisiä? 

Akatemialla on löytynyt pöydiltä ennaltaehkäisevää materiaalia, informatiivisia lehtisiä. Koulussa on 
käsitelty ehkäisevän päihdetyön keskusteluja ja kehittämiskeskusteluissa jutellaan myös tarvittaessa 
päihteistä. Tärkeää, että infoa on tarjolla. Myös yleisopetuksessa tuodaan sopivassa tilanteessa esille 
päihdetyö. Voisiko ehkäisevän päihdetyön materiaalia löytyä myös kouluilla. Infotv:ssä kouluilla esim. 
päihdetyön viikolle tai 2-4 kertaa vuodessa pyörimään eri päihdeteemoilla. Käytetään eri viestinnän keinoja. 

Nuoria pelottaa (yläkoululainen), että jää päihteiden käytöstä kiinni. Tärkeää aikuisten puhe olla huolissaan, 
ei hyväksyvä mutta, ei kuitenkaan vihaista puhetta. Tärkeää välittävä puhe. Mitä vanhempi nuori, sitä 
suorempaa puhetta.  

Kokemuskirjasto, entisen käyttäjän kokemuksia. Monenlaisia kokemuksia. Matala kynnys jäädä juttelemaan 
asiasta. Fakta edellä.  



Kuinka paljon keskitytään syihin? Kouluterveyskyselyn pohjalta tulisi tehdä analyysia pitemmälle. Voisiko 
asemissa tehtävää analyysia koostaa yhteen? Koulujen välillä eroja esim. päihdekäytössä. Yhtenäistäminen 
ja tasalaatuinen käytäntö päihdepuuttumisissa yms. Hyvien mallien kierrätys.  

 

 

5. Ylikylän koulun investointi 

Palvassa oli asiana: Ylikylän koulussa on rakennevaurioita. Vaihtoehtoina rakennuksen korjaus, moduli 1, 
johon 50 –paikkainen päiväkoti tulee mukaan (ei tarvitse rakentaa Metsärinteelle päiväkotia), moduli 2, 
ilman päiväkotia, suppeampi vaihtoehto.  

Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

 

6. Valiokunta asiat  

 
Valtuuston seminaari/iltakoulu: -, seuraavaan valtuuston 9.11 klo 12-13.30, lukion liikuntasali kaikki pääsisi 
paikalle 

Resurssivaliokunta: - 

Elinvoimavaliokunta: Asemakaavamuutos Niemeläntiellä, Yritysten tilatarvekysely, TA2021 yrityskannan ja 
matkailuntavoitteita tuleville vuosille ja toimenpiteet tavoitteille. Zatelliitin tonttivaraukset.  

Palveluvaliokunta: Sisäisten erien esittely, tukipalveluiden käyttötalous avaus; tekninen, ateria- ja 
puhdistuspalvelu ja tietopalvelut, Ylikylän investointi, Zemppi Areenan sopimuksen kriittinen tarkastelu, 
Tulevaisuuden sote.  

Yhteisöllisyysvaliokunta: Avustusten selvitykset 2019 osalta, osavuosikatsaus hallintopalvelut, 
urheiluseurojen toiminta-avustusten myöntämisperiaatteet 

 

 

7. Muut asiat 

Nuva ry:n edustajan vierailu 

Liisa Yrjänä Pohjois-Suomen piirihallituksesta haluaisi tulla vierailemaan.  

Teamsin kautta info/ palaveri ok. Joulukuun kokokseen. 

Talousjohtajan terveiset 

Juho haluaisi tulla käymään kokouksessa. Leppoisa yleiskatsaus kunnan talouteen. Tervetuloa joulukuun 
kokoukseen. 

Poliittinen paneeli Akatemialla tammi/helmikuu 

Tapahtuma on 26.2 klo 18.30-20.00 

Seminaarin muistutus/ videot/ yms 



Osa on tehnyt videon. 1.11 on materiaalin oltava valmis. Jokaiselta video + yksikysymys ja vaihtoehtoineen 
Nuvasta valiokuntaryhmään. 

 5.11 klo 17.00 kokous on vain seminaariin liittyvän materiaalin tekemistä.  

 
 

8. Seuraava kokous  

Seuraava kokous on 5.11 klo 17.00 ja joulukuun kokous 2.12 klo 17.00 

Pikkujoulut 9.12 lähtö klo 17.00  

 

 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 19.10 

 


