
 
Nuorisovaltuusto 2020-2021/     Pöytäkirja 4.3.2021/                      Kokous 15 

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 17.02 

Vilja Peltokorpi saapui paikalle 17.50 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen   

Esityslista on lähetetty 24.2.2021 nuvalaisille sähköpostilla. 

Poissa:  

Paikalla on tarvittava määrä nuvalaisia. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  

PJ + vpj tarkastaa spostilla ja whatapin kautta. 
Raakaversio pöytäkirjasta whatsappi ryhmään kokouksen jälkeen. 
 
 
4. Oppilashuollon kuulumiset: Kuinka parantaa oppilashuollon palveluja? Jonna Ammunet (30min) 

Miten nuoret ohjautuisivat paremmin? 
 
-Palveluissa pitää olla matala kynnys, usein kysytään: onko omat murheet ja huolet tarpeeksi suuria 
palveluille? 
-Kuraattori, psykologi ja terveydenhoitajat esittäytyisivät 1 –luokkalaisille 
-Walk-In -aikoja 
-kuraattori ja psykologi ovat mukana koulun toiminnoissa, etäkahveissa yms. mukana oppilaiden arjessa. 
-Teemaviikot esim. hyvänmielenviikko on hyvä konkreettinen asia tuoda tärkeää aihetta 
-Hyvä tietää, kuka on oma kuraattori & psykologi 
-paikan näkyvyys ei ole niin merkitykselllinen vaan ennemminkin juurikin se, että millaisia palveluita 
tarjotaan lapsille ja nuorille 
-tärkeää on, että nuoret uskaltavat hyvillä mielin mennä sinne tapaamiseen ilman nolouden tunnetta 

Pitäsikö olla avoimia vastaanottoaikoja tai muuten? 
-on hyvä, että pääsee rauhassa menemään sisään. Että sisäänmeno-ovi ei ole avoimella paikalla. 
 



Muuta mieleen? 
-Pidetään huolta sovituista, esim. ajan lähettäminen. 
-Joilla on isompia haasteita, pysyvän avun saaminen on haastavaa. Voi nostaa kynnystä hakea muutakin 
apua. Ohjattaisiin nopeasti eteenpäin. 
-oppilashuoltotyö on tärkeää. Vaikutusta pitemmälle elämään 
-Yhteistyötä mt-neuvolan kanssa? Esim. lääkityksen saamisen suhteen. suoraa konsultointia, suoraa 
ohjausta psykiatrille, parannettavaa odotusajoissa. 
 
- Kiusaamiseen puuttuminen kuuluu ensisijaisesti opettajan työhön. Kiusaamisen jälkikäsittelyä tehdään 
kuitenkin jonkin verran. 
 
5. Nuoriso Leader esittely, Marjo Takalo ja Elina Seppälä (30min) 
Esitys ja keskustelua nuorten asioista ja Nuoriso -leader avustuksesta. 
Käytössä Ment. 
 
 
6. Valiokunta asiat  

Valtuuston seminaari/ kokous: Painottui nuoriin ja kouluun. KK koulun tilanne ja koulukiusaamisen tilanne. 

Oppivelvollisuusuudistus. Oppivelvollisuuden laajentaminen.  

Resurssivaliokunta: Kunnantalon ja Zeniitinkaava, taidetta ja puistoja. Sähkölatauspisteitä. 

Elinvoimavaliokunta: - 

Palveluvaliokunta: Yhteistyösuunnitelma KK ja metsähallitus, luonto mukaan sisälle. Erilaisia ideoita mm. 

akustiikkalevyihin. Opetuksessa hyödynnettäisiin lähialueita ja kehitetään luontosuhdetta. Popsote ja 

oppivelvollisuuden laajentaminen. Nuoret aiheena päiväkodit esiteltiin, museoaloite, Kempeleen lukion 

opetussuunnitelma, Unicefin lapsiystävällisen kuntastatuksen hakemisen prosessi. Koronarajoitukset. KK 

väistötilat. 

Yhteisöllisyysvaliokunta: Koulukiusaaminen, mukana koulupoliisi.  

Toive: kuinka saada nuorten äänestys aktiivisuutta nostettua? Ideoita 

Tuoda esiin nuoria ehdokkaita ja tiedottaa nuoria heistä. 

Oppilaitosten kautta viestiä ja tietoa kuntavaaleista. Postauksia. 

➔ viestintätiimi valmistelee 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto: Hyväksyttiin maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintasääntö 

maakuntahallituksessa. Mahdollisesti tulossa nuorille puhe ja läsnäolo oikeus maakuntavaltuustoon ja 

maakuntahallitukseen. 

Ohjausryhmät Akatemia Action ja Ohjaamo Kempele –hanke: - 

PoPsote osallisuuskokous: Osallisuuskokouksen materiaali on laitettu nuvalaisille 

 

7. Toimintasuunnitelma 

Helmikuu  

-Nuva kokous 



-Viestintä, päivitys joka viikko :D! 

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! 

 

8. 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. 

Kokous sovittiin to 18.3. klo  

 

Teema, aihe: 

-miten haluaisi parantaa nuorten asioita? 

-2. asteen koulutus/lukiokoulutus, miten pidetään houkuttelevana? 

-mitä asioita lähtisit uudistamaan kempeleen lukiokoulutuksessa? Miten fressaisit? 

-samaa mieltä/ eri mieltä kysymyksiä 

-Miten turvaa lasten turvalliset ympäristöt? 

-kiusaaminen, miten turvata? 

-kuinka kitkeä kiusaaminen pois? 

-vapaa-ajan palvelujen kehittäminen? 

-erilaiset oppijat? x2 

-nuorten ja aikuisten vapaa-ajan toiminta ja harrastukset? 

-nuorten mielenterveys, miten kehittää palveluihin pääsyä? 

-miten ottaa nuorten mielipiteet huomioon päätöksenteossa? 

-miten voidaan taata tasa-arvoinen tilanne (opetus, tilat, jatko) koulujen välillä? 

 



9. Toimintasääntö asia 

Ouluun otettu yhteyttä ja saatu nähtäville heidän toimintasääntö 

Rovaniemeltä saatu myös heidän toimintasääntö. 

Käytiin läpi Rovaniemen, Oulun ja maakunta nuorisovaltuuston toimintasäännöt läpi.  

Päätettiin perustaa toimintasääntötyöryhmä:  

Halukkaita: Vili Kanniainen, Onni Kuivala, Vilja Peltokorpi ja Sanna Tauriainen 

Kuka päättää toimintasäännön? Käydään keskustelu Virvan kanssa.  

Työryhmälle lähetetään kaikki kolme pohjaa. Valmiina touko-kesäkuussa. 

 

Kokous sovittiin 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. 

 

 

10. Seuraava kokous  

Seuraava kokous on to 15.4 klo 17.00 

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) 

 


