
 
Nuorisovaltuusto 2020-2021/     Pöytäkirja 11.2.2021/                      Kokous 14 

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 aloitettiin 17.04 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Esityslista on lähetetty 4.2.2021 nuvalaisille sähköpostilla. 

Paikalla on tarvittava määrä nuvalaisia. 

Poissa:  

Viivi Huotari paikalle 17.11, poistui 19.35 

Vilja Peltokorpi tuli paikalla 17.51 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

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

Valtuuston seminaari/ kokous: Kempeleen korona ja rokotustilanne ja kehitys, asukastyytyväisyyskysely, 

viisaan liikkumisen suunnitelman loppuraportti ja uuden paloaseman rakentaminen. asemakaavan muutos, 

TA2021 muutos käyttötalouteen ja investointiosaan,  

Resurssivaliokunta: Itsearviointi 2020 vuodelta, asemakaavan muutos/laajennus Metsärinne, Karhulenkki, 
Pirilän alue, linnakaarto, Liikuntapalvelujen päällikön viran lakkauttaminen, Zimmarin itsepalvelupiste 
siirtyy 1.3 Monetralle. Ylikylänkoulun peruskorjaus, moduli/solutoiminta, liikuntasalin suunnittelu, 
muunneltavuus, pisteytys laatu/hinta 40%/60%, 3. sektorin käyttö, sähköinenvaraus 

Elinvoimavaliokunta: Paloaseman sijaintivaihtoehdot, merellinen matkailu –hanke, valtuustoaloite 
sähkölatauspaikat & 3D suojatie, linnakaarron kaavoitus, metsärinteen kaavoitus, kunnantalon 
asemakaava. Kempeleen liikennepoliittinen ohjelma, Zeniitin kaavoitus, matkailun tilastot, Kempele viikko 
ja HKK tapahtuma, maastoreitin avaus, joukkoliikenteen muutokset. 



Palveluvaliokunta: koulupoliisin toiminta & kiusaamisen tilanne, valtuustoaloite kiusaamiset ilmoitettaisiin 

poliisille, Korona rokotus tilanne. Kaava-asiat Metsärinne, Karhunlenkki, (päivähuollon tarve huomioidaan 

suunnittelussa), Pirilän alue, (huomioidaan liikenneturvallisuus, luonnon läheisyys, matkailun edistäminen 

yms.) Linnakaarto, Ylikylän Moduli ja sen toimintatavat ja neuvottelumenettely, sähkölukot, KK opetuksen 

tilannekatsaus. 

Yhteisöllisyysvaliokunta: - 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto: Työstetty toimintasääntö 15.2 esittely eteenpäin 

Ohjausryhmät Akatemia Action ja Ohjaamo Kempele –hanke: Kerhotoiminta on lähtenyt toimintaan 

Akatemia Actionissa, valtakunnallinen hanke, maksuton ja koulupäivän yhteydessä tapahtuva toiminta. 

Hankehakemuksen osallisuutta, lukujärjestelyjä, budjettia, monipuolista toimintaa. koronan vuoksi 

toimintaa soluissa, mukana ei ole 1-2lk. Toukokuussa arviointikokous. 

Ohjaamon ohjausryhmä käytiin läpi verkostot, budjetit, raportointi, avajaiset yms. 

PoPsote osallisuuskokous: Lakeudenkuntien terveys ja sosiaalipalvelujen tulevaisuuden kehittämispaja, 21 

hyvinvointialuetta, joille sotepalvelut tulee hoidettavaksi. Alue jaettu 6 alueeseen (me ollaan lakeuden 

alueessa), mitä nuorten näkökulmasta tärkeä huomioida tulevaisuuden sote palveluissa? Tehtiin kysely ja 

käytiin läpi tulokset. Käydään läpi materiaalit, kunhan ne tulevat. Toiveessa yhteistyöstä jatkossa.  

 

5. Toimintasuunnitelma, jatkotyöskentely 

Viestintä: some, toimintasuunnitelma 

Toiminta: toiminta vuodelle 2021 

Yhteistyö: valiokunta, muut nuvat,  

Työstetty kokouksessa aikataulut, toiminta ja viestintä yhteiseksi toimintasuunnitelmaksi. 

 

6. Poliittinen paneeli 26.3. klo 18.30-20.00 Kempele akatemialla 

Mukana illassa: Sini, Senni, Anni, Vili, Inga, Vilja, Sannat, Pirjo 

Mukana suunnittelussa: Inga, Vili, Vilja, Anni, Sannat, Pirjo (ryhmässä Senni ja Sini), Vili hoitaa ryhmän. 

Kutsu:  

hei, kunnallisvaalit ovat tulossa ja Nuvalaisten kanssa mietimme järjestää Nuorten vaikuttamisen ilta 26.3 klo 18.30.  

Ilta on sovittu alustavasti, mutta tarkkailemme Korona tilannetta. Olemme sitä mieltä, että jos emme voi pitää 
tapahtumaa nuorten läsnä ollessa, vedämme illan striimaten (instagram/ youtube). Ajatuksena olisi jutella Akatemian 
Yökahvilassa nuorten vaikuttamisesta, tulevista kuntavaaleista sekä kunnallisvaaliehdokkailla olisi mahdollista saada 
nuorten ajatuksia ja toiveita eteenpäin vietäväksi. Toivoisimme paikalle yhtä paikallista nuorta kunnallisvaaliehdokasta 
jokaisesta puolueesta osallistumaan illan jutustelutilaisuuteen. 

 

7. Muut asiat 

-Oppilashuollon kuulumiset: Kuinka parantaa oppilashuollon palveluja? Mukaan kokoukseen. 

-Kuntavaaliehdokkuus/ puoluetoiminta: Olisiko hyvä olla linjausta, kuinka toimitaan? 



- poliittisesti sitoutumaton 

- sisäistä rekrytointia ei voi tehdä 

- Nuva toiminnassa edustetaan Nuvalaisena ja ollaan puoluepoliittisesti sitoutumaton ja kun 

toimitaan ehdokkaana tai valtuutettuna toimitaan edustaman puolueen toiminnan mukaisesti. 

 

-Selvitetään, kuinka muualla on toimittu? Rovaniemi & Oulu -> toimintasääntöjen kirjoitus 

 

-Oulun seudun kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvä kysely: Millä tasolla on Oulun seudun kävelyn ja pyöräilyn 

tilanne? Kehitetään toimintaa. Kysely lähetetään Nuvalaisille, olkaa aktiivisia ja vaikuttakaa. 

-Nuoriso Leader asia: 

Hei! 

Nuoriso Leader rahoitusväline on tarkoitettu nuorten omille ideoille! 

Se kannustaa nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan omia projekteja, lisäksi tukee yhdessä tekemistä 
sekä nuorten yrittäjyyttä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteisien harrastusvälineiden hankkimista tai jonkin 
tapahtuman toteuttamista. 
  
Haluaisimme järjestää Teams -yhteydellä Kempeleen nuorisovaltuustolle Nuoriso Leader infon helmi-
maaliskuun aikana. Alkuun pitäisimme lyhyen esityksen toiminnastamme ja sen jälkeen olisi tarkoitus 
selvittää nuorten kehittämistarpeita ja toiveita, miten Nuoriso Leaderia voisi hyödyntää ideoiden 
toteuttamisessa. Aikaa tähän olisi hyvä varata n. tunti. 
  
Minulle voi laittaa sähköpostiin perjantaihin 5.2 mennessä ehdotuksia sopivista päivämääristä sekä 

kellonajasta, niin päätetään sitten yhdessä tämä ajankohta. 😊 
Lisätietoja Nuoriso Leaderista ja rahoitetuista esimerkeistä löytää osoitteesta www.nuorisoleader.fi 
  
Ystävällisin terveisin 
  

Marjo Takalo, Hankesihteeri 

 

8. Seuraava kokous  

Seuraava kokous on 4.3 klo 17.00 TEAMs/ Hybridi malli 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 20.09 

 

 

 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nuorisoleader.fi%2F&data=04%7C01%7Csanna.tauriainen%40kempele.fi%7C5cdd70ab8ad045d8301508d8c69caf01%7Ce1d97fcb7b994f47b4ea1d07342280af%7C0%7C0%7C637477724201603743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=XFnscInwVToK9HXiv8XPP8%2BJIhkUykA%2BPeP%2FWZCDhrg%3D&reserved=0


Toimintasuunnitelma 2021 

Toimintasuunnitelma kuukausittain mukana kokouspöytäkirjassa 

Tammikuu  

-Nuva kokous 

-Ohjaamon avajaiset, PopUp 

 

Helmikuu  

-Nuva kokous 

- Viestintäryhmä asettelee pelimerkkejä, mukana Vilja, Inga, Vili, Anni 

-Kuukausi viesti oppilaskunnille 

- poliittisen paneelin suunnittelu 

-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 nuvayhteistyö ? 

-Kuukausi viesti oppilaskunnille 

-Viestintä, päivitys joka viikko :D! 

-PP kokous 

 

Toukokuu 

- Nuva kokous 



- Yhteinen ilta <3 

- Koulutus (Uuden Nuvan haku) 

-Viestintä, päivitys joka viikko :D 

 

Kesäkuu 

- Nuva kokous 

- Helsingin/Eduskunnan reissu 

-Viestintä, päivitys :D! 

 

Heinäkuu 

LOMA 

 

Elokuu 

- Nuva kokous 

- Jokin yhteinen Popup (hyvä kasvaa Kempeleessä 28.8->)  

-Kuukausi viesti oppilaskunnille 

-Viestintä, päivitys joka viikko :D! 

 

Syyskuu 

- Nuva kokous 

-Rovaniemen nuvayhteistyö 

- 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/ vaalit??????? 

 

Joulukuu 

- Nuva kokous 

- Yhteinen ilta  

-Kuukausi viesti oppilaskunnille 

- toimintavuoden yhteenveto ja arviointi, kysely 

- Uuden nuvan valintatilaisuus/ilta 

-Viestintä, päivitys joka viikko :D! 

 

Liitteeksi: 

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? 

- Kunnan viestintä, sykronointia nuvalle?? 

Logoasiat 

- pitäisikö päivittää? 

- kanta: hyvä logo ennestään 

Vastuujako 

- somevastaavat (äänestyksellä) 

- kouluviestintävastaavat (nimetään?) 

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

 


