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NUORISOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Aika:

keskiviikko 3.11. klo 16.40-18.55

Paikka:

Nuorisotila Kieppi ja Teams

Paikalla:
Jarmo Näkkäläjärvi
Jarno Viitanen
Mari Syväjärvi
Jani Ollila
Jutta Keskitalo
Per-Jona Labba
Kimi Keskitalo
Jan Wahlberg
Väinö Kotavuopio

puheenjohtaja (valtuutettu)
valtuutettu
sihteeri (koulunuorisotyöntekijä)
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen (etänä)

Pöytäkirjan allekirjoitus

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Per-Jona Labba

Jutta Keskitalo
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Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.40 ja totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jutta Keskitalo ja
Per-Jona Labba.

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.
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Esittäytymiset ja uusien valtuutettujen evästys
Nuorisovaltuuston jäsenet sekä valtuutetut esittäytyivät. Nuorisovaltuuston jäsenet ja
sihteeri kertoivat nuvan toiminnasta ja vapaamuotoisesti keskustellen asioista jotka
ovat pinnalla nuorten elämässä tällä hetkellä, ja mitä toiveita nuorilla on nuvan osalta
tulevaisuudessa. Esille nousivat mm. koronan vaikutukset kylien toimintaan, nuvan
palautelaatikot kouluilla ja lukion oppilaiden tyytymättömyys opetuksen tasoon
tietyiltä osin. Viime vuoden ja tämän syksyn aikana lukion opetuksessa on esiintynyt
opiskelijoiden mukaan puutteellisuutta, jonka seurauksena osa nykyisistä ja
mahdollisesti tulevista oppilaista olisi hakeutumassa muualle lukioihin opiskelemaan.
Valtuutettujen mielestä mahdollinen oppilaiden siirtyminen muualle lukioihin
opiskelemaan on erittäin huolestuttavaa kuultavaa. Esille nousi mahdollisuus
valmistella yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa asiaa koskeva lausunto.

Käytiin läpi Hetan yläkoulun palautelaatikkoon tulleet ehdotukset, joita olivat:
-

uusia sohvia aulaan
parempaa kouluruokaa
lisää kameroita koululle
ilmaista välipalaa

Oppilas- ja opiskelijakuntien hallituksilla on ruokavastaavat, joilla on mahdollisuus
vaikuttaa kouluruokaan. Ilmaisen välipalan kohdalla nuorisovaltuuston jäsenet jäivät
pohtimaan aloitteen tekemisen mahdollisuutta.
Valtuutetut käyttivät puheenvuorot kannustaakseen nuoria ottamaan rohkeasti
yhteyttä päättäjiin ja tekemään aloitteita.
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Selostus:
Nuorisovaltuustoon on valittu uuden kunnanvaltuutetut, jotka ovat ensimmäistä
kertaa mukana kokouksessa. Nuorisvaltuuston jäsenet ja valtuutetut esittäytyvät ja
nuorisovaltuuston toiminta esitellään uusille valtuutetuille.
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Uusien jäsenten valinta eronneiden tilalle
Kaksi jäsentä on eronnut alkusyksyn aikana, ja uudet valitaan tilalle yläkoulusta.
Eronneet jäsenet ovat Kilpisjärven koulun oppilaita. Sihteerin tiedusteluista
huolimatta koulun nykyiset oppilaat eivät ole ilmaisseet kiinnostustaan
nuorisovaltuuston jäseniksi liittymistä kohtaan.
Lisäksi nuorisovaltuuston jäsenten paikkajako on muuttunut toimikauden pidennyttyä
vuodesta kahteen vuoteen, joten Enontekiön erälukiosta on tällä hetkellä neljä
edustajaa ja ammattikoulusta on yksi, ja yläkoulusta ainoastaan yksi edustaja.
Hetan yläkoululla nuvan uusiksi jäseniksi liittymisestä kiinnostuneita on reilusti
enemmän kuin mitä nykyinen paikkajako mahdollistaa. Valtuutettu muistuttaa myös
sukupuolten tasa-arvon huomioinnista uusien jäsenten valinnassa.
Päätetään tehdä muutosehdotus toimintasääntöön, joka mahdollistaisi erilaisen
paikkajaon ja suuremman määrän jäseniä. Ehdotukseen sisällytetään viisi (5)
varsinaista jäsentä yläkoulusta, viisi (5) jäsentä Enontekiön erälukiosta/toiselta
asteelta sekä neljä (4) yleistä varajäsentä.
Kunnanhallitus käsittelee muutosehdotuksen ja vaalit pidetään heti kun
toimintasäännön päivittäminen on tehty. Samalla ehdotetaan muutosta vaalien
järjestämiseen: oppilaskunnan hallitus ei valitse uusia jäseniä vaan nuorisovaltuusto
pitää vaalit koululla. Tämä ehdotus syntyi siitä, että nuorisovaltuuston toiminnasta
kiinnostuneita nuoria on enemmän kuin aikaisempina vuosina, ja jäsenten valinta
vaalilla on perinteinen tapa nuorisovaltuuston muodostamisessa.

Selostus:
Nuorisovaltuuston jäseniä voivat olla enontekiöläiset 13-19-vuotiaat nuoret.
Nuorisovaltuustoon valitaan vähintään 7 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä sekä
kaksi kunnanhallituksen nimeämää valtuutettua. Mikäli kiinnostuneita nuoria on
vähän (enintään 10) voidaan nuorisovaltuustoon valita kaikki halukkuutensa
ilmoittaneet nuoret siten että he ovat kaikki varsinaisia jäseniä.
Nuorisovaltuuston jäsenten valinta tapahtuu siten että Hetan koulun oppilaskunta,
Erälukion opiskelijakunta ja Kilpisjärven koulun oppilaat nimeävät jäsenet seuraavalla
paikkajaolla:
Hetan koulu:

4 paikkaa

(1 varajäsen)
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Kilpisjärven koulu:

1 paikka

(1 varajäsen)

Erälukio

2 paikkaa

(1 varajäsen)

Jäsenten valinnassa on huomioitava, että kunnan eri alueet, kaikki sukupuolet sekä
kunnan kieli- ja kulttuuriryhmät ovat edustettuina. Jäseneksi haluavat nuoret
ilmoittavat kiinnostuksestaan oppilaskuntien hallituksille. Nuorisovaltuuston jäseniksi
voi halutessaan päässä myös muualla asuvat enontekiöläiset nuoret. Asiasta
tiedotetaan sosiaalisen median kautta ja kouluilla.
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Kunnanvaltuuston kokoukseen nuorisovaltuuston edustajan valinta
Kunnanvaltuutetut ovat erikseen toivoneet ja kannustaneet nuorisoneuvoston
edustusta valtuuston kokouksiin, ja ovat ehdottaneet, että yhden sijaan kaksi
nuorisovaltuuston jäsentä voi tulla paikan päälle kokoukseen.
Jutta Keskitaloa ehdotetaan ja Per-Jona Labba ilmoittautuu vapaaehtoiseksi jäseneksi.
Kunnanvaltuuston kokoukseen nuorisoneuvoston edustajiksi valitaan Jutta Keskitalo
ja Per-Jona Labba.
Selostus:
Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuuston puheenjohtajan, nuorisovaltuusto valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut toiminnan kannalta tarpeelliset
toimihenkilöt esim. edustajan/edustajat kunnanvaltuuston, lautakuntien tai
vastaavien kokouksiin. Edellisissä kokouksissa kunnanvaltuustoon ei ollut
vapaaehtoisia jäseniä.
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Toimintasuunnitelman tarkistus
Esiteltiin budjetti ja toimintasuunnitelma valtuutetuille. Toteuttamatta on jäänyt
vammais-, vanhus- ja nuorisoneuvoston yhteinen tilaisuus, ja nuoret eivät koe tarvetta
sen järjestämiselle. Budjetti on reilusti ylijäämäinen, sillä tapahtumia ja matkoja ei ole
voitu järjestää.
Päätetään järjestää nuorten ja päättäjien välinen iltakoulu tammi-helmikuulle, kun
uudet nuorisovaltuuston jäsenet on valittu. Iltakoulun tavoitteena on mahdollistaa
yhteinen keskustelu nuorten asioista Enontekiöllä ja tehdä päätöksentekoprosessia ja
päättäjiä tutummaksi nuorille.
Selostus:
Nuorisovaltuustolla on vuosittainen toimintasuunnitelma, joka sisältää budjetin.
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Nuorisovaltuuston koulutus yhteistyönä Pellon, Kolarin ja Muonion kanssa
Sihteeri esitteli koulutuksen tavoitteet ja ajankohdan. Koulutus matkoineen ja
ruokailuineen on osallistujille maksuton. Päätettiin hyväksyä kutsu ja palataan
ilmoittautumisten vahvistamiseen joulukuun aikana.
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Selostus:
Pellon, Kolarin ja Muonion nuorisovaltuustojen ohjaajat ovat olleet sihteeriin
yhteydessä ehdottaen yhteistä koulutusta jäsenille ja ohjaajille lauantaina 15.1.2022
Pellossa. Kouluttaja on nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan ammattilainen
Rovaniemeltä. Tilaisuuden tarkoitus on vahvistaa nuorten vaikuttamistaitoja ja
ryhmäyttää nuoria yhteistyön mahdollistamiseksi tulevaisuudessa. Koulutus ja kuljetus
on nuorille maksuton.
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Muut asiat
Nuorisovaltuuston jäsen toivoo hyppyreitä takaisin Jyppyrälle, ja kunnassa on muitakin nuoria
jotka ovat kaivanneet hyppyreitä takaisin. Nuorisovaltuusto on valmis käymään asiasta
keskustelua ja kehittämään hyppyrimahdollisuutta yhteistyössä Jyppyrän toimijoiden kanssa.
Valtuutettu haluaa kuulla nuorten mielipiteen siitä, ettei koulun jälkeen ole nuorille paikkaa
oleskelulle. Kaupassa ja kirjastossa oleilua on rajoitettu, ja Kieppi ei ole koulun jälkeen auki
joka päivä. Nuorisovaltuusto haluaa käydä keskustelua asiasta ja etsiä mahdollista ratkaisua.
Keskustelussa oli lisäksi nuorten ja Enontekiön moottorikerhon välinen mahdollinen yhteistyö,
jossa nuorille voitaisiin tarjota mahdollisuus harjoitella moottorikelkkailua radalla ja ohjatusti.
Yhteistyömahdollisuuden kartoittamista jatketaan ETMK:n, nuorten ja nuorisotyöntekijän
kanssa yhdessä.
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Seuraava kokous
Puheenjohtaja ja sihteeri päättävät ajankohdan ja ilmoittavat siitä nuorisovaltuuston
jäsenille sovitusti. Seuraava kokous pidetään, kun uudet jäsenet on valittu. Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 18.55.

