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Asialista: 

 

1 § Kokouksen järjestäytyminen 

2 § Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajan valinta 

3 § Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 

2018 

4 § Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen kunnanvaltuuston 

kokoukseen 

5 § Nuorten edustajan nimeäminen Väärtipäivien työryhmään 

6 § Osallistujien nimeäminen Lapin nuorisofoorumiin 

7 § Nuorisovaltuuston toiminnasta tiedottaminen 

8 § Tiedoksi saatettavat asiat 

9 § Muut asiat 
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1§ Nuorisovaltuuston kokouksen järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Nuorisovaltuuston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elmeri Kirkkala ja Ibbá Lauhamaa  

Nuorisovaltuusto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen. 

  

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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2§ Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajan valinta 

 

Päätös: 

Ibbá Lauhamaa ehdotti varapuheenjohtajaksi Elmeri Kirkkalaa. Elmeri 

Kirkkala ehdotti varapuheenjohtajaksi Ibbá Lauhamaata. Suoritettiin 

äänestys ja äänin 6-2 Elmeri Kirkkala valittiin nuorisovaltuuston 

varapuheenjohtajaksi. 

 

Ehdotus: 

Nuorisovaltuusto valitsee varapuheenjohtajan. 

 

Selostus: 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 
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3§ Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 

2018 

 

Päätös: 

Päätettiin että erillistä työryhmää ei perusteta. Nuorisovaltuuston 

jäsenet keräävät ideoita toisilta nuorilta mm. idealaatikoiden 

avulla, näin kaikki halukkaat pääsevät vaikuttamaan 

nuorisovaltuuston toimintaan. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

käsitellään seuraavassa kokouksessa.  

 

Käsittely: 

Jenni Peteri saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 

12.25 

 

Ehdotus:  

Nuorisovaltuusto asettaa työryhmän laatimaan toimintasuunnitelman ja 

talousarvion vuodelle 2018. Työryhmään voidaan ottaa jäseniä myös 

nuorisovaltuuston ulkopuolelta. Työryhmän esitys esitellään 

seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa. 

 

Selostus: 

Nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaan nuorisovaltuusto laatii 

vuosittain toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja suunnittelee 

määrärahansa käytön. Nuorisovaltuustolle on varattu 3 800 euron 

määräraha vapaa-aikatoimen talousarviossa vuodelle 2018. 

 

Tiedoksi: 
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4§ Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen kunnanvaltuuston 

kokoukseen 

 

Päätös: 

 

Nuorisovaltuusto päätti esittää kunnanhallitukselle, että 

nuorisovaltuustosta osallistuu kunnanvaltuuston kokoukseen aina yksi 

edustaja, jonka nuorisovaltuusto valitsee/nimeää kokouskohtaisesti 

itse sopimallaan tavalla. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja toimittaa 

kokouskutsun ja esityslistan edustajalle. 

Nuorisovaltuusto toteaa että seuraavassa kunnanvaltuuston 

kokouksessa nuorisovaltuuston edustajana on Viljami Alatörmänen ja 

varalla Joel Hakala. 

 

Käsittely: 

Keskusteltiin asiasta. Jäsenet pitivät tärkeänä, että jokainen saisi 

vuorollaan mahdollisuuden toimia nuorisovaltuuston edustajana 

kunnanvaltuuston kokouksessa. Asiaa selvitettiin myös kunnan 

hallintojohtajalta kokouksen aikana ja hän ei nähnyt estettä 

nuorisovaltuuston esitykselle. Käytännössä vuorottelu tapahtuisi 

aakkosjärjestyksen mukaan ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

huolehtisi kokouskutsun ja esityslistan kulloinkin vuorossa olevalle 

edustajalle 

 

Ehdotus:  

Nuorisovaltuusto nimeää edustajan ja varaedustajan kunnanvaltuuston 

kokoukseen. 

 

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: 

Kunnanhallitus 
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5 § Nuorten edustajan nimeäminen Väärtipäivien työryhmään 

 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto päätti esittää että nuoret saisivat kaksi edustajaa 

Väärtipäivien työryhmään. Edustajaksi nimettiin Jan Wahlberg ja Ibbá 

Lauhamaa. Mikäli kaksi edustajaa ei ole mahdollista on edustaja Ibbá 

Lauhamaa ja varalla Jan Wahlberg. 

 

Ehdotus: 

Nuorisovaltuusto nimeää nuorten edustajan Väärtipäivien työryhmään. 

 

Selostus: 

Enontekiön kunnassa järjestetään Väärtipäivät 31.8-2.9.2018. 

Nuorisovaltuustoa on pyydetty nimeämään nuorten edustaja työryhmään 

joka vastaa tapahtuman suunnittelusta. Nuorten edustajan ei tarvitse 

olla nuorisovaltuuston jäsen. 

 

Tiedoksi: 

Kehittämisen ja elinvoiman toimisto- ja tapahtumasihteeri 
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6 § Osallistujat Lapin nuorisofoorumiin  

 

Päätös: 

Nuorisofoorumiin osallistuminen herätti suurta kiinnostusta ja 

tavoitteena on, että mahdollisimman moni osallistuu tapahtumaan. 

Asiaan päätettiin palata lähempänä ajankohtaa. 

 

Ehdotus: 

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan osallistujat Lapin 

nuorisofoorumiin. 

 

Selostus: 

Lapin nuorisofoorumi järjestetään Lapin aluehallintoviraston 

juhlasalissa lauantaina 15.9.2018 Rovaniemellä. Pääaiheena on 

maakunnan nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuustoja on pyydetty 

valitsemaan osallistujat kevään aikana. Osallistujien määrää ei ole 

rajoitettu. 

 

Tiedoksi: 
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7 § Nuorisovaltuuston toiminnasta tiedottaminen 

 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto päätti tiedottaa toiminnastaan muita nuoria 

seuraavasti:  

- järjestämällä yhteisen päivänavauksen Hetan koululla 26.4  

- 16.5 Mennään seiskalle ryhmäytyksen yhteydessä 6 luokan 

oppilaille  

- kokouksen asialista laitetaan esille Hetan koulun 

ilmoitustaululle ja käsiteltävistä asioista tiedotetaan myös 

Instagramissa 

- Enontekiön sanomia pyydetään tekemään juttu nuorisovaltuustosta 

esim. seuraavan kokouksen yhteydessä 

- Kokousten pöytäkirjat tulevat nähtäville Enontekiön kunnan 

internet-sivuille 

- Kunnan internet sivuille sekä Lanutin sivuille tulee tietoa 

nuorisovaltuustosta 

 

Nuorisovaltuusto päätti myös että he luovat yhteisen WhatsApp-

ryhmän jonka kautta toimitetaan kutsut nuorisovaltuuston 

kokouksiin. Ryhmässä käydään keskustelua yhteisistä asioista ja 

sitä käytetään jäsenten väliseen tiedottamiseen. 

Selvitetään myös mahdollisuutta saada oma sähköpostiosoite kunnan 

atk-vastaavalta 

 

Käsittely: 

Jenni Peteri poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 13.50 

 

Ehdotus: 

Nuorisovaltuusto päättää toiminnastaan tiedottamisesta. 

 

Tiedoksi: 

Viestintäkoordinaattori 

atk-vastaava 
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8 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

Ei ollut tiedoksi saatettavia asioita 
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9 § Muut asiat 

 

- Nuorisovaltuusto haluaa saada edustajan läsnäolo- ja 

puheoikeudella hyvinvointilautakuntaan sekä 

elinvoimalautakuntaan. Puheenjohtaja laatii asiasta aloitteen 

 

- Nuorisovaltuusto voisi järjestää yhteistä tekemistä lapsille ja 

nuorille esim. jonkin reissun. Yhteistyötä voisi tehdä myös 

lähikuntien sekä nuorisotoimen kanssa 

 

- Nuorisovaltuusto toivoo ja haluaa kehittää yhteistyötä muiden 

kuntien nuorisovaltuustojen kanssa esim. yhteiset koulutukset 

ja tapaamiset 

 

- Seuraava kokous järjestetään toukokuussa 

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.16 


