
 

Utsjoen nuorisovaltuusto 

 

Pöytäkirja 

Utsjoen nuorisovaltuuston kokous 2/2021 

 

Aika  20.4.2021 klo 16.04-16.56 

Paikka  Teams-kokous 

Osallistujat  Hilla-Maija Logje puheenjohtaja paikalla 

Ánte Tenoranta jäsen  paikalla 

Leevi Halonen jäsen  poissa 

Ellen Saijets  jäsen  paikalla 

Vilma Halonen jäsen  paikalla 

Iina Kaattari  jäsen  poissa 

Joel Väänänen jäsen  paikalla 

 

 Kaisa Tapiola-Länsman vapaa-aikasihteeri 

 

Esityslista 

§1 Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04. 

 

 

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§3 Kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat 

Vapaa-aikasihteeri valittiin kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 

Joel Väänänen ja Ánte Tenoranta. 

 

 



 

Utsjoen nuorisovaltuusto 

 

§ 5 Nuorisovaltuuston toimintasääntö 

Nuorisovaltuusto on käsitellyt toimintasäännön uudistamista kahdessa 

kokouksessaan. 

Esitys: 

Nuorisovaltuusto käy läpi tähän hetkisen esityksen uudeksi toimintasäännöksi ja 

tekee siihen tarvittaessa muutoksia. Sen jälkeen se viedään sivistyslautakunnan, 

kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. 

Päätös: 

 Nuorisovaltuusto käsitteli kokouksen ulkopuolella tehtyjä muutoksia 

toimintasääntöön ja hyväksyi ne liite 1. Nuorisovaltuuston edustaja tehtävät 

kunnanvaltuustossa ja nuorisovaltuustokummi asia lisätään toimintasääntöön 

myöhemmin. 
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§ 6 Vaalipaneelin järjestäminen 

 Nuorisovaltuusto on päättänyt pitää vaalipaneelin liittyen kesäkuun kuntavaaleihin ja 

pyytänyt yhteistyöhön Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostoa. Nuorisoneuvosto alkaa 

yhteistyöhön. 

Esitys: 

Nuorisovaltuusto keskustelee vaalipaneelin käytännön järjestelyistä ja yhteistyön 

sisällöstä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa sekä päättää vaalipaneelin 

ajankohdan sekä siihen kutsuttavat ehdokkaat. 

Päätös: 

Utsjoen saamelaislukion äidinkielenkurssin opiskelijat, joilla kuuluu kurssiin 

paneelikeskustelun järjestäminen, otetaan mukaan paneelin järjestelyihin. 

Nuoria osallistetaan kysymysten valmisteluun. Alustavasti kysymykset voivat käsitellä 

mitä vain, mistä nuoret ovat kiinnostuneita.  

Paneeli toteutetaan Teamsissa, 1,5 tunnin pituisena tiistaina 11.5.2021 klo 18.00. 

Paneeli lähetetään streamina sivistystoimen tai Nuoraidbargin Youtube kanavan 

kautta. Kysymyksiä voi esittää Youtuben chatissä. 

Hilla-Maija Logje ja Joel Väänänen toimivat tapahtuman juontajina. 

Paneeliin kutsutaan nuoria ehdokkaita eri puolueista: Eemeli Hekkanen, Leevi 

Halonen, Laura Niittyvuopio-Valle, Anastassia Adamova, Aslak Holmberg, Anni-Sofia 

Niittyvuopio ja Sebastian Rasmus. Puolueista (Perussuomalaiset, RKP ja KD), joissa ei 

ole nuoria ehdokkaita pyydetään muu ehdokas. Puheenjohtaja ja vapaa-aikasihteeri 

valmistelevat kutsukirjeen ehdokkaille. 

Nuorisovaltuusto ehdottaa Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolle viikolle 24 tai 25 

yhteispalaveria. Yhteispalaveriin osallistuvat puheenjohtaja ja vapaa-aikasihteeri. 

Tapahtumaa markkinoidaan somekanavissa.  
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§ 7 Nuvan sivistyslautakunnan edustajan kuulumiset ensimmäisestä kokouksesta 

Joel Väänänen valittiin nuvan edustajaksi sivistyslautakuntaan edellisessä 

kokouksessa ja hän osallistui sivistyslautakunnan kokoukseen 23.3.2021. 

 Esitys: 

Joel Väänänen kertoo, kuinka ensimmäinen sivistyslautakunnan kokous nuvan 

edustajana sujui. 

Päätös: 

 Joel Väänäsen selonteko otettiin tiedoksi. 

 

§ 8 Muut esille tulevat asiat 

 

§ 8 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.56. 

 

 

 

_____________________________________              ____________________________________ 

Hilla-Maija Logje   Kaisa Tapiola-Länsman 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

_____________________________________              _____________________________________ 

Joel Väänänen   Ánte Tenoranta   

pöytäkirjan tarkistaja   pöytäkirjan tarkistaja 

 


