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Asialista: 

 

19 § Kokouksen järjestäytyminen 

20 § Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajan valinta 

21 § Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma ja talousarvio  

vuodelle 2019 

22 § Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen Lapin maakunnan 
nuorisovaltuustoon 

23 § Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen kunnanvaltuuston 

kokoukseen 

24 § Nuorisovaltuuston edustajien ja varaedustajien nimeäminen 

hyvinvointilautakunnan ja  elinvoimalautakunnan kokouksiin  

25 § Nuorten edustajien nimeäminen Väärtipäivien työryhmään 

26 § Nuorisovaltuuston näkökanta ja kommentit nuorisolain mukaisen 

työpajan toiminnan mahdolliseen loppumiseen  

27 § Enontekiön kunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021 

28 § Huomioita/toiveita/ajatuksia mahdolliseen Hetan liikuntahallin 

remonttiin 

29 § Aloitelaatikon postit 

30 § Työryhmien ja kokousten kuulumiset 

31 § Tiedoksi saatettavat asiat 

32 § Muut asiat 
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19 § Kokouksen järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Pöytäkirjantarkastajiksi 

valittiin Kalle Keskitalo ja Jan Wahlberg. Työjärjestys 

hyväksyttiin. 

  

Ehdotus:  

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja nuorisovaltuusto päättää valita 

pöytäkirjantarkastajiksi kaksi nuorisovaltuuston jäsentä 

tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen nuorisovaltuusto 

päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus: 

Toimintasäännön mukaan kokouskutsu lähetetään 7 vuorokautta ennen 

kokousta sähköpostilla tai muulla sovitulla tavalla 

nuorisovaltuuston jäsenille. Kokouskutsussa mainitaan paikka, aika 

ja käsiteltävät asiat. Tarvittaessa nuorisovaltuusto voi kokoontua 

lyhyemmälläkin varoitusajalla. 

 

Nuorisovaltuuston kokoukset ovat päätösvaltaisia silloin, kun 

paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä. 
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20 § Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajan valinta 

 

Päätös: 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Maren Elle Mäkitalo 

 

Ehdotus: 

Nuorisovaltuusto valitsee varapuheenjohtajan 

 

Selostus: 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee  

keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 
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21 § Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 

2019 

 

Päätös: 

Hyvinvointilautakunnan esitys merkittiin tiedoksi. Nuorisovaltuusto 

keskusteli alustavasti asiasta ja toimintasuunnitelmaan ehdotettiin 

opintomatkaa, koulutusta mahdollisesti viranhaltijoiden ja 

luottamushenkilöiden kanssa sekä tapaamista lähikuntien 

nuorisovaltuustojen kanssa. Myös kevään nuorisofoorumiin 

osallistutaan Kittilässä. Kokouspalkkiot ovat noin 1500. 

 

Ehdotus:  

Nuorisovaltuusto merkitsee hyvinvointilautakunnan esityksen tiedoksi 

ja keskustelee alustavasti vuoden 2019 toiminnasta.  

 

Selostus: 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto laatii 

vuosittain toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja suunnittelee 

määrärahansa käytön. Hyvinvointilautakunta on käsitellyt 

talousarvio- ja toimintasuunnitelmaansa 27.9.2018 74 §. Esitys 

sisältää nuorisovaltuustolle vapaa-aikatoimen toimialalle 4800 euron 

määrärahan.  

 

Tiedoksi: 

Hyvinvointilautakunta 

Kunnanhallitus 
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22 § Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen   Lapin maakunnan 
nuorisovaltuustoon 

 

Päätös: 

Nuorisovaltuuston edustajaksi Lapin maakunnan nuorisovaltuustoon 

nimettiin Maren Elle Mäkitalo ja varaedustajaksi Ronja Linnala. 

 

Ehdotus: 

Nuorisovaltuusto nimeää edustajan ja varaedustajan Lapin maakunnan 

nuorisovaltuustoon 

 

Selostus: 

Lapin maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun liittyen on kuntia 

pyydetty nimeämään edustajat maakunnalliseen nuorisovaltuustoon. 

 

Maakunnallinen nuorisovaltuusto on lakisääteinen vaikuttamistoimi-

elin. Se on kunnallisten nuorisovaltuustojen edustajien sekä 

maakunnan viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöelin sekä 

edustamansa väestöryhmän vaikuttamiskanava. Se ei ole 

edunvalvontaelin eikä poliittinen toimija. Se asetetaan, jotta 

taataan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet maakunnan 

toiminnassa. Sen tehtävänä on vaikuttaa maakunnan toiminnan 

suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan kaikilla 

hallinnonaloilla.   

 

 

Tiedoksi: 

Lapin maakunta- ja sotevalmistelu  
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23 § Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen kunnanvaltuuston 

kokoukseen 

 

Päätös: 

 

Nuorisovaltuuston edustajaksi kunnanvaltuustoon nimettiin Ronja 

Linnala ja varaedustajaksi Per Jona Labba 

 

Ehdotus:  

Nuorisovaltuusto nimeää edustajan ja varaedustajan. 

 

Selostus:  

Kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan nuorisovaltuusto voi nimetä 

valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. 

Vaikuttajaelimien edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta 

valtuuston suljetussa kokouksessa. 

 

Tiedoksi:  

Kunnanvaltuusto 
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24 § Nuorisovaltuuston edustajien ja varaedustajien nimeäminen 

hyvinvointilautakunnan ja elinvoimalautakunnan kokouksiin 

Päätös: 

Hyvinvointilautakuntaan nimettiin edustajaksi Maren Elle Mäkitalo  

ja varaedustajaksi Mona Wallén.  

Elinvoimalautakuntaan nimettiin edustajaksi Marielle Näkkäläjärvi ja 

varaedustajaksi Kalle Keskitalo.  

 

 

Ehdotus:  

Nuorisovaltuusto nimeää edustajan ja varaedustajan molempiin 

lautakuntiin. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua 

elinvoimalautakunnan kokoukseen vain kutsusta. 

 

 

Selostus:  

Hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 22.5.2018 50 §, 

että nuoriso-, vammais- ja vanhusneuvoston edustajalla on läsnäolo- 

ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksissa julkisten asioiden 

osalta lautakunnan seuraavasta kokouksesta alkaen toistaiseksi.  

 

Elinvoimalautakunta on päättänyt kokouksessaan 4.5.2018 174 §, että 

vaikuttajaelinten edustajat voivat osallistua kokouksiin kutsusta.  

Hallintosäännön 132 §:n mukaan toimielin päättää läsnäolo- ja 

puheoikeudesta kokouksista. 

 

Tiedoksi: 

Elinvoimalautakunta 

Hyvinvointilautakunta 
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25 § Nuorten edustajien nimeäminen Väärtipäivien työryhmään 

 

Päätös: 

 

Väärtityöryhmään nimettiin Jan Wahlberg.  

Viiden minuutin tauko 11.15-11.20.  

 

Ehdotus: 

Nuorisovaltuusto nimeää jäsenet Väärtityöryhmään. 

  

Selostus: 

Enontekiön kunnassa järjestetään Väärtipäivät elo-syyskuun 

vaihteessa 2019. Nuorisovaltuustoa on pyydetty nimeämään nuorten 

edustajat työryhmään, joka vastaa tapahtuman suunnittelusta. Nuorten 

edustajan ei tarvitse olla nuorisovaltuuston jäsen. 

 

 

Tiedoksi: 

Kehittämisen ja elinvoiman toimiala 
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26 § Nuorisovaltuuston näkökanta ja kommentit nuorisolain mukaisen 

työpajan toiminnan mahdolliseen loppumiseen 

 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto katsoo, että säästöjä ei saisi kohdistaa nuoriin, 

etenkään syrjäytymisvaarassa oleviin. Erityistä tukea tarvitsevien 

nuorten ammattitaitoinen tukemisen jatkuminen on erityisen tärkeää 

jossain muodossa. Osaavan tuen antaminen erityistä tukea 

tarvitseville nuorille vaatii koulutusta ja innostavaa otetta. 

Keskustelussa nousi huoli, onko kunnan työntekijöillä oman työnsä 

ohella resursseja ja asiantuntemusta vastata erityistä tukea 

tarvitsevien nuorten ohjaamisesta. 

 

Ehdotus: 

Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja antaa kommentit nuorten 

näkökohdat huomioiden. 

Selostus: 

Hyvinvointilautakunta on 27.9.2018 talousarvioesitystään 

käsitellessään keskustellut nuorten työpajan lakkauttamisesta ja 

päättänyt, että nuorten työpajan jatko siirretään seuraavaan 

kokoukseen.  

 

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjan mukaan Nuorisolain mukaista 

työpajavalmennusta tarvitsevien määrä on vähäinen. Tavoitteena on, 

että sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin avulla nuorille 

järjestetään sosiaalista kuntoutusta. Nuoret sijoitettaisiin 

tarvittaessa kuntouttavaan työtoimintaan, työharjoitteluun, 

työkokeiluun tai palkkatukityöhön kunnan eri toimipisteisiin. Heidän 

ohjaamisestaan vastaisi kunnan vakituinen henkilöstö.  

 

Lautakunnan keskusteluissa tuli esille myös, että tarkoituksena on 

selvittää ennen päätöksentekoa myös nuorten työelämään valmennuksen 

vaihtoehdot.  
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27 § Enontekiön kunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021 

 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto toivoo, että enontekiöläisiä nuoria osallistetaan 

alueen kehittämiseen liittyvään suunnitteluun, muun muassa 

Karesuvannon monitoimitoimitalon, Jyppyrän alueen ml. Hetta 

Hiihtomaan ja liikuntahallin osalta.     

 

Ehdotus:  

Nuorisoneuvoston jäsenet tutustuvat kunnan kotisivuilla olevaan 

kunnan talous- ja toimintasuunnitelman v. 2019-2021 yhteenvetoon 

ennen kokousta. Kokouksessa nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja 

antaa kommentit asiakirjaan nuorten näkökohdat huomioiden. 

 

Selostus: 

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto nuorten 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. 

Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien 

kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja 

seurantaan.  

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa 

päätöksenteossa.  
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28 § Huomioita/toiveita/ajatuksia mahdolliseen Hetan liikuntahallin 

remonttiin 

 

Päätös: 

Kokousaika oli loppumassa, eikä asiasta ehditty kunnolla 

keskustella. Kuntosali liikuntahallin yhteydessä olisi hyvä.  

Esille tuli myös, että liikuntahalliin tarvittaisiin vesiautomaatti.  

 

Ehdotus:  

Nuorisovaltuusto keskustelee asiasta ja antaa nuorten näkökannat 

huomioiden kommentit mahdolliseen liikuntahallin remonttiin 

liittyen. 

 

Selostus: 

Teknisen toimen johtaja on toivonut nuorten näkemyksiä ja toiveita 

mahdolliseen Hetan liikuntahallin remonttiin liittyen 

 

Tiedoksi: Tekninen toimi 
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29 § Aloitelaatikon postit 

 

Päätös: 

Aloitelaatikoissa ei ollut postia. 

 

Ehdotus: 

Nuorisovaltuusto käy läpi aloitelaatikkoon saapuneet postit ja 

päättää jatkotoimenpiteistä 

 

Selostus: 

Nuorisovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 19.4.2018 3§, että 

nuorisovaltuuston jäsenet keräävät ideoita toisilta nuorilta mm. 

idealaatikoiden avulla, näin kaikki halukkaat pääsevät vaikuttamaan 

nuorisovaltuuston toimintaan.  

 

Tiedoksi: 
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30 § Työryhmien ja kokousten kuulumiset 

 

Päätös: 

Väärtipäivien työryhmän jäsen Jan Wahlberg kertoi, että 

Väärtipäivien palautekokous oli viime viikolla. Samalla alkoi ensi 

vuoden tapahtuman suunnittelu.  

 

Ehdotus: 

Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi työryhmien ja kokousten 

kuulumiset  

 

Selostus: 

Nuorisovaltuusto on nimennyt 19.4.2018 kokouksessaan edustajia mm. 

hyvinvointilautakuntaan, Väärtipäivien työryhmään sekä 

kunnanvaltuuston kokoukseen. 

 

Tiedoksi: 
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31 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

- Walkers-auto Wauto on Enontekiöllä 10.11.-5.12.2018. Aikataulu 

tarkentuu myöhemmin. 

 

- Nuva-koulutus Kolarissa 27.10.2018. 

 

- Nuorten vaikuttamiselimen kokous 10.11.2018 klo 12 – 15 

Rovaniemellä  

 

- Digitaalisuus ei katso välimatkaa –hanke jatkuu 31.5.2019 

saakka  

 

- Avin hankeavustukset on haettavissa 14.12. asti.  

 

- Lapin nuorisofoorumi pidetään vuoden 2019 helmikuussa 

Kittilässä. 
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32 § Muut asiat 

 

Muita asioita ei ollut.  

Kokous päättyi klo 12.06.  

 

 


