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Asialista: 

 

10 § Kokouksen järjestäytyminen 

11 § Aloitelaatikon postit 

12 § Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle  

2018 

13 § Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen hyvinvointilautakunnan 

kokoukseen 

14 § Työryhmien ja kokousten kuulumiset 

15 § Tiedoksi saatettavat asiat 

16 § Muut asiat 

17 § Nuorisovaltuuston evästykset liikuntasalien 

käyttövuoromaksuihin ja periaatteisiin 

18 § Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen Lapin maakunnalliseen 

nuorisovaltuustoon 
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10§ Kokouksen järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Nuorisovaltuuston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elmeri Kirkkala ja Joel Hakala. 

Nuorisovaltuusto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen ja kaksi 

lisäpykälää (17§ ja 18§). Nuorisovaltuusto totesi että jatkossa 

kokouksen asialistat toimitetaan sähköpostitse kaikille, koska wilma 

ei ole jatkossa kattavasti kaikkien käytössä. 

  

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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11 § Aloitelaatikon postit 

 

Päätös: 

 

Nuorisovaltuusto kävi läpi aloitelaatikon postit ja kirjasi 

aloitteet itselleen ylös. Aloitteet huomioidaan toiminnan 

suunnittelussa. Kesäaikana aloitelaatikko löytyy Kiepissä. 

 

 

Selostus: 

Nuorisovaltuusto käy läpi aloitelaatikkoon saapuneet postit ja 

päättää jatkotoimenpiteistä 

 

Tiedoksi: 
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12§ Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 

2018 

 

 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto päätti toimintasuunnitelman ja määrärahan käytön 

loppu vuodelle 2018 seuraavasti: 

 

Toimintasuunnitelma 

- Kokoukset: elo/syyskuu, loka, marras-joulukuu 

- osallistuminen Lapin nuorisofoorumiin 15.9 

- edustajat uuteen nuorisovaltuustoon nimetään syyskuussa 

- uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa 1.10 

- koulutus nuorisovaltuuston jäsenille nuorisovaltuusto 

toimintaan mahdollisesti yhteistyössä lähikuntien kanssa. 

Koulutusta myös kunnan viranhaltijoille sekä luottamusmiehille 

- osallistuminen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 

laatimiseen. Nuorten ja päättäjien päivä. 

- pyrimme parantamaan enontekiöläisten nuorten vapaa-ajanvietto 

mahdollisuuksia ja elinoloja 

- tehdään tiivistä yhteistyötä eri tahojen  

 

Määrärahan käyttö 

Kokouspalkkiot  1 875 euroa (5*375 euroa) 

Kokoustarjoilut    200 euroa 

Matkakulut    425 euroa 

Lapin nuorisofoorumi 1 000 euroa  

Koulutus     300 euroa 

yhteensä    3 800 euroa 

 

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. 

 

Nuorisovaltuusto päätti kokouksessaan 19.4.2018 3§ että 

nuorisovaltuuston jäsenet keräävät ideoita toisilta nuorilta mm. 

idealaatikoiden avulla, näin kaikki halukkaat pääsevät vaikuttamaan 
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nuorisovaltuuston toimintaan. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

 

Tiedoksi: 

 

Kunnanhallitus 
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13§ Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen hyvinvointilautakunnan 

kokoukseen 

 

 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto päätti, että nuorisovaltuustosta osallistuu 

hyvinvointilautakunnan kokoukseen aina yksi edustaja, jonka 

nuorisovaltuusto valitsee/nimeää kokouskohtaisesti itse sopimallaan 

tavalla. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja toimittaa kokouskutsun ja 

esityslistan edustajalle. Samaa tapaa käytetään myös jos 

nuorisovaltuuston edustaja kutsutaan elinvoimalautakunnan 

kokoukseen. 

 

Ehdotus:  

Nuorisovaltuusto nimeää edustajan ja varaedustajan 

hyvinvointilautakunnan kokoukseen 

 

Selostus:  

Enontekiön kunnan hyvinvointilautakunta on käsitellyt 

nuorisovaltuuston esityksen koskien nuorisovaltuuston edustajan 

läsnäoloa- ja puheoikeutta hyvinvointilautakunnan kokouksessa. 

 

Päätöshistoria: 

 

Hyvinvointiltk 22.5.2018 50 § Nuoriso-, vammais-, ja vanhusneuvoston 

edustajan läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksessa  

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Hyvinvointilautakunta päättää, että nuoriso-, vammais-, ja 

vanhusneuvoston edustaja on läsnäolo- ja puheoikeus 

hyvinvointilautakunnan kokouksissa julkisten asioiden osalta 

lautakunnan seuraavasta kokouksesta alkaen toistaiseksi.  

 

Selostus:  

Enontekiön nuorisovaltuusto on kokouksessaan 19.4.2018 valtuuttanut 

puheenjohtajan tekemään kunnanhallitukselle esityksen, jotta 

kunnanhallitus myöntäisi nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja 

läsnäolo-oikeuden elinvoima- ja hyvinvointilautakunnan kokouksiin 

siltä osin, kun kokouksessa ei käsitellä salassa pidettäviä asioita. 

Nuorisovaltuusto pitää tärkeänä, että nuoret pääsevät vaikuttamaan 

kunnan asioihin ja näkemään kunnan päätöksentekoa käytännössä. 

Nuorten osallisuuden vahvistaminen edistää myös Enontekiön 

kuntastrategian mukaista kokeilukulttuuria ja ”Met tehemä yhessä ” –

henkeä.  
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Elinvoimalautakunta päättänyt kokouksessaan 4.5.2018, että 

vaikuttajaelinten edustajat voivat osallistua kokouksiin kutsusta.  

Hallintosäännön 132 §:n mukaan toimielin päättää läsnäolo- ja 

puheoikeudesta kokouksista. 

 

Tiedoksi: 

Hyvinvointilautakunta 
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14 § Työryhmien ja kokousten kuulumiset 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan 

 

Ehdotus: 

Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi työryhmien ja kokousten 

kuulumiset  

 

Selostus: 

Nuorisovaltuusto nimesi edellisessä kokouksessaan edustajia mm. 

Väärtipäivien työryhmään sekä kunnanvaltuuston kokoukseen. 

 

Tiedoksi: 
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15 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 

- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen on 

aloitettu. Toivotaan tiivistä yhteistyötä nuorisovaltuuston 

kanssa. 

 

- Valtionavustuspäätös (LAAVI/1491/2017) Digitaalisuus ei katso 

välimatkaa hankkeeseen. Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt 

Enontekiön kunnalle 5 000 euroa valtionavustusta digitaalisen 

nuorisotyön kehittämiseen. Hakemuksessa esitetyt kustannukset 

ovat 10 000 euroa. Avustuksen käyttöaika on 1.6-2018-31.5.2019. 

Hankkeessa toivotaan tiivistä yhteistyötä nuorisovaltuuston ja 

nuorten kanssa. 

 

- Walkers-auto Wauto Enontekiöllä 17.9-30.9. sekä 10.11-5.12.2018 

 

- Vapaa-aikatoimi järjestää kesätoimintaa alakouluikäisille 

kesäkuussa (avointa kesätoimintaa Hetassa, peltovuomassa, 

Karesuvannossa ja Kilpisjärvellä, 4-6 lk pelikerho ja Kieppi) 
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16 § Muut asiat 

 

- Nuorisovaltuuston sähköpostiosoitetta ei vielä ole olemassa 

vapaa-aikasihteeri on yhteydessä atk-vastaavaan. 

- Instagram tili nuorisovaltuustolle: odotetaan kunnan some-

ohjeita 

- lapin maakuntavalmistelijat kävivät koululla 31.5. klo 11-11.30 

keskustelemassa nuorten kanssa. Paikalla oli n. 20 

yläkouluikäistä nuorta. Valmistelijat olivat hyvin otettuja 

enontekiöläisten nuorten positiivisesta asenteesta ja 

tapaaminen oli onnistunut.  
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17 § Nuorisovaltuuston evästykset liikuntasalien 

käyttövuoromaksuihin ja periaatteisiin 

 

Päätös: 

 

Nuorisovaltuusto keskusteli asiasta ja mahdollisuus hakea vapautusta 

nähtiin hyvänä asiana. Tärkeänä nähtiin että tilojen käyttäjät tulee 

sitouttaa toimintaan. Vastuuhenkilöitä olisi hyvä olla useampi. 

Nuorten harrasteporukat myös tärkeää huomioidaan esim. nuorisotoimen 

harrastevuorojen kautta. Salin käyttövuorojen hakemisesta 

tiedottaminen tulee olla selkeää ja kuntalaisten tiedossa. 

Mahdollisuudesta salin tilapäiseen käyttöön tulisi tiedottaa 

paremmin. 

 

Käsittely: 

Valtteri Kultima poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 13.06. 

 

Ehdotus:  

Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi valmistelun tilanteen ja antaa 

evästyksen jatkovalmisteluun. 

 

Selostus: 

Vapaa-aikasihteeri on valmistelemassa Hetan koulukeskuksen 

liikuntasalin sekä Kilpisjärven monitoimitalon liikuntasalin käyttöä 

koskevia periaatteita ja käyttövuoromaksuja. 

 

Tiedoksi: 
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18 § Nuorisovaltuuston edustajan nimeäminen Lapin maakunnalliseen 

nuorisovaltuustoon 

 

 

Päätös: 

Asia käsitellään WhatsApp ryhmässä tänään ja vapaa-aikasihteeri 

ilmoittaa edustajan lapin maakunta ja –sote valmisteluun. 

 

 

Ehdotus:  

Nuorisovaltuusto nimeää edustajan ja varaedustajan maakunnalliseen 

nuorisovaltuustoon 

 

Selostus: 

Lapin maakunta-ja sote uudistuksen valmisteluun liittyen on pyydetty 

kuntia nimeämään edustajat maakunnalliseen nuorisovaltuuston. 

 

tiedoksi: 

Lapin maakunta ja sote-valmistelu 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15 


