
 

Utsjoen nuorisovaltuusto 

 

Pöytäkirja 

Utsjoen nuorisovaltuuston kokous 3/2021 

 

Aika  2.9.2021 klo 16.09-16.50 

Paikka  Teams-kokous 

Osallistujat  Hilla-Maija Logje puheenjohtaja paikalla 

Ánte Tenoranta jäsen  poissa 

Leevi Halonen jäsen  paikalla 

Ellen Saijets  jäsen  paikalla 

Vilma Halonen jäsen  paikalla 

Iina Kaattari  jäsen  paikalla 

Joel Väänänen jäsen  poissa 

 

 Kaisa Tapiola-Länsman vapaa-aikasihteeri paikalla 

 Elisa Kuvaja  koulunuorisotyöntekijä paikalla 

 

 

§1 Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.09. 

  

 

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§3 Kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat 

Vapaa-aikasihteeri valittiin kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 

Ellen Saijets ja Iina Kaattari. 
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§ 4 Nuorisovaltuuston toimintasääntö 

Nuorisovaltuusto on käsitellyt toimintasäännön uudistamista kolmessa 

kokouksessaan. 

Esitys: 

Nuorisovaltuusto käy läpi tähän hetkisen esityksen (liite 1) uudeksi 

toimintasäännöksi ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia. Sen jälkeen se viedään 

sivistyslautakunnan, kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. 

Päätös: 

Nuorisovaltuuston ehdotus uudeksi toimintasäännöksi liite 2. Se viedään 

sivistyslautakunnan, kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. 

 

 

§ 5 Tapaaminen valtuuston kanssa 

 Nuorisovaltuuston tulisi pyytää tapaamista valtuutettujen kanssa ja kertoa 

nuorisovaltuuston toiminnasta ja Nuva ry:n nuvamyönteinen kunta sertifikaatista 

sekä esitellä uudistettua toimintasääntöä. 

 Esitys: 

 Nuorisovaltuusto keskustelee tapaamisen ajankohdasta ja ehdottaa valtuutetuille 

tapaamista. 

 Päätös: 

 Hilla-Maija Logje ja Joel Väänänen osallistuvat tapaamiseen, ajankohdaksi esitetään 

torstaita 9.9. klo 18.00, Teamsin kautta. Vapaa-aikasihteeri ja koulunuorisotyöntekijä 

osallistuvat myös. Vapaasihteeri lähettää valtuutetuille tapaamiskutsun. 
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§ 6 Syksyn toiminta 2021 

 Vapaa-aikasihteerin viransijainen aloittaa lokakuussa, siihen asti nuvaohjaajana 

toimii Elisa Kuvaja. 

 Esitys: 

 Nuorisovaltuusto keskustelee järjestelystä ja syksyn toiminnasta. 

 Päätös: 

 Nuva ideoi yhdessä koulunuorisotyöntekijän kanssa Nuva näkyväksi kampanjan 

kouluissa, kulut katetaan nuorisovaltuuston budjetista. 

 

Leevi Halonen saapui kokoukseen klo 16.33 pykälän käsittelyn aikana. 

 

 

§ 7 Uusien nuorisovaltuuston jäsenten rekrytointi 

 Nuorisovaltuustoon tarvitaan uusia jäseniä. 

 Esitys: 

 Nuorisovaltuusto keskustelee uusien jäsenten rekrytointitavasta. 

 Päätös: 

 Nuva ja koulunuorisotyöntekijä suunnittelevat rekrytointikampanjan ja tarpeen 

mukaan järjestetään vaalit. 

 

 

§ 8 Muut esille tulevat asiat 

Eropyynnöt nuorisovaltuustosta 

Leevi Halonen, Iina Kaattari, Ánte Tenoranta ja Vilma Halonen ovat pyytäneet eroa 
nuorisovaltuustosta. 

Päätös: 

Hyväksyttiin eroilmoitukset. 
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§ 9 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.50. 

 

 

_____________________________________              ____________________________________ 

Hilla-Maija Logje   Kaisa Tapiola-Länsman 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

_____________________________________              _____________________________________ 

Ellen Saijets    Iina Kaattari 

pöytäkirjan tarkistaja   pöytäkirjan tarkistaja 

 

 


