
 
KOKOUSKUTSU 

 

Enontekiön kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 12.6.2017 klo 17.00 al-

kaen kunnanvaltuuston istuntosalissa Enontekiön kunnanvirastolla. 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

33 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

34 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan  

mahdollisesti tehtävät muutokset 

35 § Kuntavaalien 2017 valtuutetut ja varavaltuutetut 

36 § Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021 

37 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

38 § Kunnanvaltuuston kokousten koollekutsuminen 

39 § Kunnanvaltuuston pöytäkirjan nähtävilläolo  

40 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen 

41 § Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaa-

li 

42 § Tarkastuslautakunnan vaali  

43 § Keskusvaalilautakunnan vaali  

44 § Elinvoimalautakunnan vaali  

45 § Hyvinvointilautakunnan vaali   

46 § Lapin käräjäoikeuden lautamiesten vaali 

47 § Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali  

48 § Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston  

jäsenen vaali  

49 § Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali  

50 § Tornionlaakson neuvoston jäsenten nimeäminen 

51 § Lapin liitto -kuntayhtymän edustajainkokouksen edustajan vaali 

52 § Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali 

53 § Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali 

54 § Kunnan edustajien valitseminen Revontuli-opiston jaostoon 

55 § Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta 

56 § Enontekiön kunnan edustajien ehdollepano Tunturi-Lapin kehitys ry:n val-

tuuskuntaan 

57 § Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten 

vaali  

58 § Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenen ja varajäsenen va-

linta 

59 § Kunnan edustajan valitseminen kuntapäiville 

60 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

61 § Vuoden 2017 investointiosan muuttaminen 

62 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

 

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 19.6.2017 klo 14 mennessä, minkä jälkeen se 

pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.  

 

Enontekiöllä 6.6.2017 

 

    SARI KESKITALO MERK. 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja  Sari Keskitalo 

 

 

 



ČOAKKÁNBOVDEHUS 

 

 

Eanodaga gielddastivrra čoakkán dollojuvvo mánnodaga 12.6.2017 dmu 17 rájes 

gielddastivrra čoakkánsáles, Eanodaga gielddadálus. 

 

Čoakkánáššit: 

33 § Čoakkáma lágalašvuođa ja mearridanválddi gávnnaheapmi 

34 § Beavdegirjjidárkkisteaddjiid válljen ja áššelistui vejolaččat boahtti 

nuppástusat 

35 § Gielddaválggaid 2017 áirasat ja várreáirasat 

36 § Gielddastivrra válgalávdegotti válga doaibmabadjái 2017 – 2021 

37 § Gielddastivrra ságajođiheaddji ja várreságajođiheaddjiid válga 

38 § Gielddastivrra čoahkkimiid čoahkkáibovden 

39 § Gielddastivrra beavdegirjji oaidninláhkai doallan 

40 § Gieldda almmuhusaid almmustahttin 

41 § Gielddaráđđehusa lahtuid sihke ságajođiheaddji ja 

várreságajođiheaddjiid válga  

42 § Dárkkistanlávdegotti válljen 

43 § Guovddášválgalávdegotti válga 

44 § Eallinfápmolávdegotti válga 

45 § Buorredillelávdegotti válga 

46 § Lappi gearretrievtti lávdeolbmuid válga 

47 § Eanajuohkodoaimmahusaid oskojuvvon albmáid válga  

48 § Lappi Buohccedikšunbiirre gielddaovttastumi ovttastupmestivrra lahtuid 

válga  

49 § Kolpene Bálvalanguovddáža gielddaovttastumi ovttastupmestivrra lahtuid 

válga  

50 § Durdnosleagi ráđi lahtuid nammadeapmi  

51 § Lappi lihtu – gielddaovttastumi ovddasteaddjiidčoakkáma ovddasteaddji 

válga 

52 § Polesa ráđđádallangotti lahtuid válga 

53 § Duottar-Lappi dálonguovlolávdegotti lahtuid ja várrelahtuid válga 

54 § Gieldda ovddasteaddji válljen Revontuli-opisto  

55 § Lappi bázahusfuolahus gielddaovttastumi ovttastupmečoahkkinovddasteaddji 

válljen 

56 § Eanodaga gieldda ovddasteaddjiid evttohassan ásaheapmi Tunturi – Lappi 

Kehitys Ry:i sáttagoddái 

57 § Muonio – Eanodaga Dearvvasvuođafuolahusa gielddaovttastupmi  

ovttastupmestivrra lahtuid válga 

58 § Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenen ja varajäsenen va-

linta 

59 § Gieldda ovddasteaddji válljen gielddabeivviide 

60 § Jagi 2017 investerenoasi rievdadeapmi 

61 § Jagi 2017 investerenoasi rievdadeapmi 

62 § Almmuhanáššit ja gielddastivraálgagat 

 

Čoakkáma beavdegirji dárkkistuvvo 19.6.2017 dmu 14 rádjai, man maŋŋá dat 

dollojuvvo almmolaččat oaidninláhkai gieldda internetsiidduin www.enontekio.fi. 

 

Eanodagas 6.6.2017 

     SARI KESKITALO MERK. 

Gielddaráđđehusa ságajođiheaddji  Sari Keskitalo 

http://www.enontekio.fi/

