
Nuorisovaltuusto 2020-2021/     Esityslista 10.6.2021/                      Kokous 18 

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 16.00 

Kokous aloitettiin klo 16.14 

 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Esityslista on lähetetty 3.6.2021 nuvalaisille sähköpostilla. 

Poissa:  

Paikalla on tarvittava määrä nuvalaisia. 

Kokouksessa toimii puheenjohtajana Pinja-Riikka Karvonen 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

PJ + vpj tarkastaa spostilla ja whatapin kautta. 
Raakaversio pöytäkirjasta whatsappi ryhmään kokouksen jälkeen. 
 
 
 
4. Valiokunta asiat  

Kirjataan jatkossa vain nuoria koskevat asiat. 

Valtuuston seminaari/ kokous: Teams kokous, joukkoliikenne tulevaisuudennäkymin, kaava-asiat 

Linnakangas-Metsokangas, keskusta-aluekaava. 

Resurssivaliokunta: - 

Elinvoimavaliokunta: - 

Palveluvaliokunta: Kempeleen lukion opetussuunnitelma, palkkatuki asia 

Yhteisöllisyysvaliokunta: - 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto: kesäkuun kokous siirtyi elokuulle 

Ohjausryhmät Akatemia Action ja Ohjaamo Kempele –hanke: Akatemia Action hankkeen päätöskokous, 

uutta rahaa saatiin jatkoon. 



KK rakennustyöryhmä: 24.5 käytiin läpi pisteytetyt tarjoukset. Katsottiin 10min video. Valittiin halvin ja 

pisteytetty parhaaksi, Rakennusteho valittiin loppujen lopuksi. D-talo menee purkuun.  

 

5. Toimintasuunnitelma 

Nuva vaalien suunnittelun aloittaminen. 

-työryhmän perustaminen 

-tehtävien jako  

-mainostaminen 

-aikataulutus 

 

Toukokuu 

- Nuva kokous 

- Yhteinen ilta  

- Koulutus 

-Viestintä, päivitys joka viikko :D 

 

Kesäkuu 

- Nuva kokous 

- Helsingin/Eduskunnan reissu (syksyllä) 

-Viestintä, päivitys :D! 

 

 

6. Toimintasääntö esittely 

Katsotaan millä mallilla on säännöt 

Työryhmä on kokoontunut uudestaan. 

Toimintasääntö siirtyy NuValaisten ja hallintojohtajan tarkasteltavaksi. 

Toimintasääntö astuu voimaan uuden NuVan valinnan yhteydessä. 

 

7. Valtuustoaloite 

Ehdotus ilmaisesta ehkäisystä alle 25-vuotiaat. 

➔ pohjatyö 

➔ olisi varmaan fiksua tarkastella eri kuntien/ kaupunkien käytänteitä 



Työryhmä: Senni, Onni, Inga, Sini ja Vilja 

 

- Työryhmä sopii kokoontumisen ja tekee pohjatyön ja aloitteen muotoilun. Aloite tulee NuVan 

hyväksyttäväksi elokuussa. (olisi varmaan fiksua tarkastella eri kuntien/ kaupunkien käytänteitä) 

 

 

8. Vaalien suunnittelu 

Käytiin keskustelua vaalien aikataulusta, hausta, markkinoinnista yms. 

Uuden kauden Nuvan haku on 9.8-9.9.2021. Haku tulee nuorisopalvelujen sivulle auki. 

 

 

9. Muut asiat 

Lanupe kokous ja sen terveiset 

Yhteistyötä suunnitellaan lisää kun uusi kunnanvaltuusto on valittu. 

sannat tekee syksyn ratkaisukeskeistä coutsaamista viikoittain Ohjaamolla, Nuvalaisista toivotaan 

harjoitteluasiakkaita.   

 

10. Seuraava kokous  

 

Seuraava kokous on 4.8 klo 17.30 Akatemialla 

Pidetään kameraa päällä ja käytetään joka kokouksessa ainakin 1 puheenvuoro. 

Yritetään pitää kameraa päällä. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 18.11 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Liitteenä Toimintasuunnitelma 2021: 



Tammikuu  

-Nuva kokous 

-Ohjaamon avajaiset, PopUp 

Helmikuu  

-Nuva kokous 

-Kuukausi viesti oppilaskunnille 

-Viestintä, päivitys joka viikko :D! 

Maaliskuu  

- Nuva kokous 

-toimintasäännön tekeminen 

- Poliittinen paneeli 26.3 ▪ yökahvilan yhteydessä ▪ jokaisen puolueen edustus 

 ▪ keskustelumahdollisuus ja kahoot  

-Viestintä, päivitys joka viikko :D! 

Huhtikuu 

- Nuva kokous 

- Valtuustoaloite  

-toimintasäännön tekeminen 

-Rovaniemen nuva?? 

-Kuukausi viesti oppilaskunnille 

-Viestintä, päivitys joka viikko :D! 

Toukokuu 

- Nuva kokous 

- Yhteinen ilta  

- Koulutus 

-Viestintä, päivitys joka viikko :D 

Kesäkuu 

- Nuva kokous 

- Helsingin/Eduskunnan reissu 

-Viestintä, päivitys :D! 

Heinäkuu 

- 



Elokuu 

- Nuva kokous 

- Jokin yhteinen tilaisuus/tapahtuma (hyvä kasvaa Kempeleessä 28.8->)  

-Kuukausi viesti oppilaskunnille 

-Viestintä, päivitys joka viikko :D! 

Syyskuu 

- Nuva kokous 

-Rovaniemen nuva?? 

- Jalkautuminen esim. Zeppeliinissä, tietoiskut/pop-up 

- Koulutus 

- Ruokailu valtuuston (uusi valtuusto) kanssa. 

-Viestintä, päivitys joka viikko :D! 

Lokakuu 

- Nuva kokous 

- Valtuustoaloite  

- Jalkautuminen esim. Zeppeliinissä, tietoiskut/pop-up  

-Kuukausi viesti oppilaskunnille 

- Nuvan esittely & yhteistyön kehittämisilta oppilaskunnille 

-Viestintä, päivitys joka viikko :D! 

 

Marraskuu 

- Nuva kokous 

-Viestintä, päivitys joka viikko :D! 

- uusi Nuva haku 

 

Joulukuu 

- Nuva kokous 

- Uuden nuvan valintatilaisuus/ilta, samalla tyylillä kuin viime vuonna  

- Yhteinen ilta  

-Kuukausi viesti oppilaskunnille 

- toimintavuoden yhteenveto ja arviointi, kysely 



-Viestintä, päivitys joka viikko :D! 

 

 

Yhteistyö: 
Pääyhteistyötahot/tehtävänanto: 

• oppilas- ja opiskelijakunnat 

o Kuukausitiedote/nuvakirje? 

o Säännölliset mielipiteet oppilaskunnilta? 

o Nuvan esittely oppilaskunnille 

▪ vastuuhenkilö 

o Koulujen info-televisiot 

▪ myös kohdennetut infot/asiat eri kouluilla 

• Valtuusto 

o Aloitteita ja kysymyksiä useammin valtuustossa 

o Epäsäännöllisen säännöllinen ajatusten vaihto 

o Ruokailu valtuuston (uusi valtuusto) kanssa. 

o Esittäytyminen uudelle valtuustolle 

o Kommunikaation parantaminen, mitä käsitellään. 

▪ Kerrotaan kysymättäkin. 

• Valiokunnat 

o Yhteinen kokous yhteisen aiheen ympärillä. 

o Kuulumiset säännöllisesti valiokuntiin 

• muut Nuvat/alueellinen Nuvien yhteistyö 

o Lakeuden yhteistyö?  

o Ajatusten vaihtaminen muiden Nuvien (Lakeus, Oulu) kanssa. 

▪ Kuntien asiat, toimintatavat…. 

o Haasteet muille nuville, ja toisaalta haasteisiin vastaaminen? 

 

Someviestintä ja muu viestintä 

Viestintä 

- somevastaavat 

- muita kanavia kuin Instagram (Facebook?) 

- enemmän aktiivisuutta toivotaan 

- koulujen välistä viestintää tulisi lisätä 

- oppilaskuntiin kuukausiviesti 

- somevastaavat äänestetään 

- yleisen toimintasuunnitelman laatiminen (tavoitteet, tehtävät ja vastuut vuodeksi, koko nuva laatii 

toimintasuunnitelman, joka toimii yleisenä mallina vuodesta toiseen. Päivitetään tarpeen mukaan) 

- koulutus tehtävään, miten tehdään? 

- vuosikatsaukset toimintasuunnitelmista? 

- vanhat somevastaavat luovuttavat tunnukset uusille 

- nuvaesittelyiden tarkentaminen uusista/vanhoista jäsenistä? 

Logoasiat 



- pitäisikö päivittää? 

- kanta: hyvä logo ennestään 

Vastuujako 

- somevastaavat (äänestyksellä) 

- kouluviestintävastaavat (nimetään?) 

- somevastaavia 3, kouluviestintävastaavia 1 per koulu (lukio, kirkonkylä, linnakangas, ylikylä, amk) 

 

 


