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NUORISOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

 

Aika: torstai 22.4.2021 klo 17.30 -18.30 

Paikka:  Teams- verkkokokous  

Paikalla:  

Elina Rousu-Karlsen  puheenjohtaja (valtuutettu) 

Mari Syväjärvi  sihteeri (koulunuorisotyöntekijä) 

Jani Ollila  varapuheenjohtaja 

Jutta Keskitalo  jäsen 

Nea Karlsen   jäsen  

Tatu Lankinen jäsen 

Väinö Kotavuopio jäsen 

Per-Jona Labba jäsen 

Kimi Keskitalo  jäsen  

Jan Wahlberg jäsen 

 

 

 

Pöytäkirjan allekirjoitus 

 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

    

Per-Jona Labba   Jutta Keskitalo 
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Asialista:  

1 Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.44 ja totesi kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Per-Jona Labba ja Jutta 

Keskitalo. 

 

Selostus: 

Toimintasäännön mukaan kokouskutsu lähetetään neljä (4) vuorokautta ennen 

kokousta sähköpostilla tai muulla sovitulla tavalla nuorisovaltuuston jäsenille. 

Kokouskutsussa mainitaan paikka, aika ja käsiteltävät asiat. Tarvittaessa 

nuorisovaltuusto voi kokoontua lyhyemmälläkin varoitusajalla 

 

 

2 Toimintasäännön muutosehdotus 

Sihteeri ehdottaa, että toimintasääntöä muutetaan niin että jatkossa 

nuorisovaltuuston kausi kestäisi kaksi vuotta. Pidempi kausi mahdollistaisi 

pitkäjänteisemmän työskentelyn, kun jäsenet ehtisivät ryhmäytyä ja oppia 

työskentelemään yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen. Nuorisovaltuuston 

toimintaan tutustuminen jo itsessään vaatii aikaa. Toisaalta se joka olla mukana 

pidempään kuin yhden kauden voi hakea jatkokaudelle.  

Keskustelun jälkeen päätetään, että sihteeri tekee kunnanhallitukselle 

muutosehdotuksen kauden pidentämisestä kahteen vuoteen. Toimintasääntö 

mahdollistaa jäsenen eroamisen kesken kauden.  

 

Selostus: 

Nuorisovaltuuston toimintasääntö on toimintaa ohjaava asiakirja, jonka hyväksyy 

kunnanhallitus. Toimintasäännön mukaan valtuustokausi kestää yhden vuoden 

jonka jälkeen nuvaan valitaan uudet jäsenet.  

 

3 Harrastekyselyn tulosten esittely ja kommentointi 

Sihteeri esitteli nuvalaisille harrastekyselyn tulokset.  

 

Selostus: 

Nuorisotoimi on teettänyt harrastekyselyn enontekiöläisille nuorille 6-

luokkalaisista lukion 2. vuosikurssin opiskelijoihin.  

 

 

4 Harrastevälineiden hankinta 

Jutta Keskitalo ehdottaa, että nuorisovaltuuston budjetista voisi hankkia kylille 

harrastevälineitä kylän lasten ja nuorten käyttöön. Esimerkkinä Peltovuoman 

koulu, jossa kenttä jäädytetään ja pidetään kunnossa talkoovoimin, mutta 
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välineitä ei ole. Muita ehdotuksia oli koripallokorit Karesuvantoon, jalkapalloja 

kylille ja nyrkkeilysäkki Hettaan. Sihteeri alkaa edistää asiaa.  

 

Selostus: 

Nuorisovaltuuston budjetissa jää rahaa käyttämättä koska koronan vuoksi 

vierailuja ja matkoja ei pystytä tekemään, joten jäsenet voivat ehdottaa rahalle 

muita käyttökohteita.  

 

5 Kunnanvaltuuston jäsen 

Puheenjohtaja pyytää ehdotuksia kunnanvaltuustoon nuorisovaltuuston 

edustajaksi. Kaksi jäsentä jäi harkitsemaan asiaa, joten sovittiin että keskustelu 

käydään sähköpostitse ja hyväksytään mahdollinen päätös myös sähköpostitse.  

 

Selostus: 

Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuuston puheenjohtajan, nuorisovaltuusto 

valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut toiminnan kannalta 

tarpeelliset toimihenkilöt esim. edustajan/edustajat valtuuston, lautakuntien tai 

vastaavien kokouksiin. Edellisessä kokouksessa kunnanhallitukseen ei ollut 

vapaaehtoisia jäseniä. 

 

 

6 Muut asiat  

Koulunuorisotyön kysely 

Ennen koulujen loppumista teetetään kysely koulunuorisotyöstä tähän mennessä 

ja toiveista tulevaa lukuvuotta ajatellen. Kysely suunnataan kunnan koululaisille 

ja opiskelijoille, joten nuvalaiset saavat päättää kyselyn toteuttamistavan. 

Päätetään tehdä kysely sähköisesti koulupäivän aikana.  

Nuvan tutuksi tekeminen kunnan nuorille 

Jäsenten ja nuorisovaltuuston toiminnan esittely kunnan muille nuorille parantaa 

nuvan tunnettuutta ja tavoitteena on että se myös tekee nuvan toiminnasta 

helpommin lähestyttävää kaikille. 

Sovitaan, että sihteeri kysyy jokaiselta jäseneltä WhatsAppin kautta kuvan ja 

lyhyen esittelyn jäsenestä. Kuvat teksteineen julkaistaan Instagramissa 

kouluNTenontekio-profiilissa, jota käyttää sihteeri. Esittelyt tehdään toukokuun 

loppuun mennessä.  

 

7 Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään syyskuussa uuden kunnanvaltuuston järjestäytymisen 

jälkeen. Tarkempi aika ilmoitetaan WhatsAppissa.   

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30 


