
Nuorisovaltuusto 2020-2021/     Pöytäkirja 15.4.2021/                      Kokous 16 

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 klo 17.11 

 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Esityslista on lähetetty 7.4.2021 nuvalaisille sähköpostilla. 

Poissa: Onni Kuivala 

Paikalla on tarvittava määrä nuvalaisia. 

Vilja Peltokorpi paikalle 17.46 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

PJ + vpj tarkastaa spostilla ja whatsapin kautta. 
Raakaversio pöytäkirjasta whatsappi ryhmään kokouksen jälkeen. 
 
 
4. Kunnan ajankohtaiset kaavoitukset, kunnantalon kortteli ja Zeniitti (Suvi Jänkkälä) 
 
Esitys kaavoista ja kaava-asioiden käsittelyaikatauluista, kuulemisesta yms. 
Suvi tulee seuraavaan kokoukseen. 
 
 
 
5. Valiokunta asiat  

Valtuuston seminaari/ kokous: Koronatilanteen ja rokotustilanne. Tiepoliittinen ohjelma, nykyinen 

liikennepoliittinen ohjelma, nopeusrajoitukset, alueelliset päätiet yms. teiden kunnossapito, vaaralliset 

risteykset. Lapsivaikutusten arviointi, lapset ja nuoret pitäisi ottaa päätöksenteossa huomioon. 

Yritystonttien hinnoittelu ja tilintarkastuspalveluiden hankinta.  

Resurssivaliokunta: Martintalon yksikön tilanne. Kempeleen kunnan yhtenäiskoulujen johtamisjärjestelmä, 
yhteneväiset johtamisjärjestelmät. Tilinpäätös, ylijäämäinen korona-tukien vuoksi. 



Elinvoimavaliokunta: Vihiluodon kaavamuutostarpeet, Liimatantien korjausavustus, Kokkokankaantien 
tontin myyntitarjouspyyntö, MDI aluekehityksen laajantilannekuva, Rajakorventien maneesilupa, 
asemakaavamuutos, Metsärinne, Zeniitin asemakaavamuutos, Zatelliitin yritystonttien kaavoitus. 

Palveluvaliokunta: Zeniitin alueen ja länsikaarron asuinkaavat, tilinpäätös, koronavaikutukset menoihin ja 

tuloihin. Liikuntavälinelainaamon toiminta, Hyvänkasvun ohjelma, työllisyyden kuntakokeilun katsaus, 

kotihoidon henkilöstön lisäystarve, avoimienvirkojen ja toimien täyttö ja Martintalon toiminnan muutos.  

Yhteisöllisyysvaliokunta: - 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto: - 

Ohjausryhmät Akatemia Action ja Ohjaamo Kempele –hanke: Akatemia Action hankkeesta on uusi 

hankehakemus lähetetty ja Ohjaamo Kempele – hankkeessa ensimmäinen maksatushakemus meni läpi. 

 

6. Toimintasuunnitelma 

Maaliskuu  

- Nuva kokous 

-toimintasäännön tekeminen 

-Kuukausi viesti oppilaskunnille (pj ja ohjaavat opettajat) 

- 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, laitetaan viesti 

-Kuukausi viesti oppilaskunnille 

-Viestintä, päivitys joka viikko :D! 

 

Nuvavaalien suunnittelun aloittaminen. Pidetään iltakoulu/ yökoulu 

-työryhmän perustaminen 

-tehtävien jako  

-mainostaminen 

-aikataulutus 



7. Poliittinen paneeli 26.3. klo 18.30-20.00 Kempele Akatemialla, stiimaten 

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. 

Etätapahtuma. Jokaiselle jaettiin puheenvuoro 30sek/1min. Zuumit tai Teamsin tapaisen kautta. Nuvalaiset 

esittävät kysymyksiä, nuoriin liittyviä aihealueita. 

Miten ilta meni? Ja miten materiaalia työstetään eteenpäin? 

Alustus + lämmittelykysymykset: n. 22 minuuttia 
Ensimmäinen aihealue/KOULUTUS: n. 23 minuuttia 
Toinen aihealue/HYVINVOINTI: n. 23 minuuttia 
Kolmas aihealue/VAPAA-AIKA: n. 17 minuuttia 
Neljäs aihealue/YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ: n. 11 minuuttia 
Viides aihealue/OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN: n. 6 minuuttia 
Viimeinen kysymys (verot vai palvelut) ja loppulurittelu: n. 3 minuuttia 
 

Sumennetaan Nuvalaisten nimet. 

Parin viikon välein ulos, tehdään viisi videota ja laitetaan ulos Nuvan sekä Nuorisopalvelujen instagam tilillä. 

 

 

8. Toimintasääntö asia 

Työstöpalaveri on sovittu 28.4 klo 17.00 

-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. 

 

 

9. Muut asiat 

Oppilashuolto haluaisi jatkaa asioiden työstöä Nuvalaisten kanssa. Ehdotin keväälle iltakoulua, jossa nuva 

työstäis heiltä tulleita aiheita. oppilashuolto mukana. Mitä mieltä? 

 

Tiedoksi: Nuoriso Leader rahoitusta ei voi käyttää opintomatkaan. 

 

Oikeusministeriö ja Humak kysely, jaetaan nuvalaisille linkki. 

Popsote sosiaali ja terveyspalvelujenkysely, jaetaan eteenpäin. 

Nuva ry:n viesti. 



Amazing Kempele osallistuminen 1 porukka ainakin kasaan. 

Yökoulu/ yönyli reissu Akalla 7-8.5.2021 klo 18.00. 

 

10. Seuraava kokous  

Seuraava kokous on 17/ 19.5.2021 

Pidetään kameraa päällä ja käytetään joka kokouksessa ainakin 1 puheenvuoro. 

Yritetään pitää kameraa päällä. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 19.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________ 

 

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) 


