
 

Nuorisovaltuusto 2020-2021  MUISTIO 18.8.2021                       

Paikka: Kempele Akatemia 

Aika: 18.8. klo 18.00 

Paikalla:  Viivi Huotari, Vili Kanniainen, Inga Koskenniemi, Onni Kuivala, Patrik Neitola, Sini Pekkala, 
Vilja Peltokorpi, Eetu Vainionpää, Senni Jouhten, Pinja-Riikka Karvonen, Aada Nissinen 

Pirjo Ranta, Heidi Alatalo (siht.)  

Poissa:  Ville Palinsaari, Venla Pieniniemi, Anni-Maria Teirikko 

 

Senni Jouhten poistui kokouksesta klo 19:39.  

 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.    
 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  
Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Sini Pekkala ja Pinja-Riikka Karvonen. Päätettiin, että ääntenlaskijat 
valitaan tarvittaessa, mikäli on tarvetta äänestää jostakin.  
 

4. Valtuustoaloite ilmaisesta ehkäisystä alle 25-vuotiaille 
Asia ei ole vielä edennyt, lähdetään tekemään pohjatyötä nopealla aikataululla. Onni etsii netistä 
pohjatietoa naapurikuntien käytänteistä, Inga luonnostelee rakennetta valtuustoaloitteelle ja 
tarkistaa Kempeleen nykytilanteen, Vilja perehtyy soten täydentävään valtionavustushakuun, jossa 
yhtenä kärkenä nuorten ilmainen ehkäisy, Eetu etsii tilasto- ja faktatietoa asiasta. 
Suunnitteluryhmän kokous Akatemialla 26.8. klo 18. 
 

5. Työryhmäpäivän sopiminen vaalityöskentelyyn  
Nuva-haku päättyy 8.9.2021 klo 21. Mikäli hakemuksia on tullut yli 15, järjestetään vaalit seuraavan 
alustavan aikataulun mukaisesti: 
- Yhteydenotot hakijoihin 9.-13.9. välisenä aikana 
- 14.9. Ilmoitus siitä, järjestetäänkö vaalit sekä mahdollisen vaalilistan julkaiseminen 
- 11.10. - 22.10. vaalit 
- Marras-joulukuussa tieto valituista jäsenistä. 
 
Vaalityöskentelypäiväksi sovittiin 11.9. klo 11 alkaen, Akatemialla.  
 
Mitä tehtävä? 
- somemateriaali 
- kouluesittelyt 
- jalkautumista (esim. yökahvilat) 
- videot kouluille. 
 



Äänestyksen perusteella päädyttiin siihen, että jokainen tekee max. 15 sekunnin mittaisen 
vastauksen kysymykseen, joka annetaan etukäteen. Deadline 23.8. klo 18.  
 
- Miksi hakea Nuvaan? (Vilja, Sini, Viivi) 
- Mitä Nuva tekee? (Vili, Onni, Senni) 
- Mikä on parasta Nuvassa (oma kokemus)? (Inga, Patrik, Eetu, Anni) 
- Mitä olet oppinut Nuvassa? (Pinja, Venla, Aada, Ville) 
 
Videot toimitetaan Ingalle WhatsAppiin ja Inga kokoaa ne yhteen.  
Heidi laittaa videon eteenpäin kouluille (rehtorien kautta).  
 
Kaikki, jotka pääsevät, jalkautuvat yökahvilaan 20.8. kertomaan Nuva-toiminnasta.   
 

6. Webropol-kysely 
Todettiin, että kysely on tehty ja jaettu.  
 

7. Valiokuntakuulumiset 
Käytiin läpi kunnanvaltuuston, palveluvaliokunnan, elinvoimavaliokunnan, resurssivaliokunnan ja 
yhteisöllisyysvaliokunnan kuulumiset, jotka kaikkien osalta olivat järjestäytymiseen liittyviä.  
 

8. Uusi valtuustoedustus kunnanvaltuustoon 
Valtuustoon valittuna Onnin tulee hakea vapautusta Nuvasta. Koska Nuva-kausi on niin lopussa, voi 
Sini jatkaa vuoden loppuun Nuvassa toimien puheenjohtajana, kuten tähänkin asti. Selvitetään 
Virva Maskoselta, saako Sini jatkaa edelleen myös Nuvan edustajana valtuustossa. Jos ei, niin Sinin 
tilalle valittiin Vilja Peltokorpi.  
 
Valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi Vili Kanniainen ja sama henkilö jatkaa valtuustossa 
loppukauden Onnin tilalla.  
 

9. Muut asiat 
- Toimintasääntö käytiin läpi ja lähetetään hallintojohtajalle tarkistettavaksi, minkä jälkeen 

hyväksytään.  
 
- Keskusteltiin nuorisovaltuustojen liiton kyselystä, johon mahdollisimman monen toivotaan 

vastaavan. Heidi lähettää linkin kaikille ja mahdollisimman moni vastaa siihen omalla ajallaan.  
 
- Hallintojohtajan ja Onnin yhteisen keskustelun pohjalta Onni pyytää vapautusta Nuvasta. Onni 

toimittaa vapautuspyynnön kirjallisena Heidille. Hyväksyttiin, että Onnille myönnetään 
vapautus Nuvasta.  

 
- PoPNuva-kokous Oulussa 25.8. klo (11)12-16. Sini menee kokoukseen, selvitetään muut 

kokoukseen liittyvät asiat.  
 
- Päätettiin perua Helsingin reissu koronatilanteesta johtuen. Mietitään myöhemmissä 

kokouksissa korvaavaa toimintaa tilalle.  
 
- Ilmiökahvila 23.9. klo 17, teemana lasten ja nuorten runsas digipelaaminen. Pyydetty 

nuvalaiselta 4 min mittaista puheenvuoroa aiheesta. Päätettiin, että nuvalaiset työstävät 
yhdessä puheenvuoron ja Eetu käy esittämässä sen tilaisuudessa. 

 
  



 
- Anne Hirvelältä Ylikylän koululta on tullut pyyntö Nuvalaisille tulla esittelemään 9.-luokkien (5 

kpl) yhteiskuntaopin tunneille nuorisovaltuustoa ja vaaleja. Heidi laittaa Anne Hirvelälle viestiä 
ja pyytää häntä ehdottamaan aikatauluja ja sen jälkeen päätetään kuka pääsee paikalle 
esittelemään Nuvan vaaleja ja nuorisovaltuuston toimintaa. Heidi ilmoittaa aikataulut 
WhatsApp-ryhmässä.  

 

10. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 13.9.2021 klo 17.30 Akatemialla 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:15. 
 
 

 

 

 


