
 

Utsjoen nuorisovaltuusto 

 

Pöytäkirja 

Utsjoen nuorisovaltuuston kokous 1/2021 

 

Aika  24.2.2021 klo 16.06-17.16 

Paikka  Teams-kokous 

Osallistujat  Hilla-Maija Logje puheenjohtaja paikalla 

Ánte Tenoranta jäsen  paikalla 

Leevi Halonen jäsen  paikalla 

Ellen Saijets  jäsen  paikalla 

Vilma Halonen jäsen  paikalla 

Iina Kaattari  jäsen  paikalla 

Joel Väänänen jäsen  paikalla 

 

 Kaisa Tapiola-Länsman vapaa-aikasihteeri 

 

Esityslista 

§1 Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.06. 

 

 

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

§3 Kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat 

Vapaa-aikasihteeri valittiin kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 

Ánte Tenoranta ja Vilma Halonen. 
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§ 4 Nuorisovaltuuston toimintasääntö 

Nuorisovaltuusto en tehnyt uudistanut nuorisovaltuuston vanhaa toimintasääntöä 

kokouksessaan 5/2020, liite 1. Vapaa-aikasihteeri on saanut Tornion 

nuorisoneuvoston liite 2 ja Rovaniemen nuorisovaltuuston liite 3 toimintasäännöt 

vertailukohdiksi. 

 

Esitys: 

Nuorisovaltuusto käy läpi Tornion nuorisoneuvoston ja Rovaniemen 

nuorisovaltuuston toimintasäännöt ja miettii, tulisiko Utsjoen nuvan toimintasääntöä 

vielä muuttaa ennen sivistyslautakuntaan menoa. 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto kävi läpi Rovaniemen nuvan ja Tornion nuorisovaltuuston 

toimintasäännöt. Vapaa-aikasihteeri, puheenjohtaja ja Leevi Halonen viimeistelevät 

ja sovittavat esille tulleet ehdotukset toimintasääntöön ja uusi toimintasääntö 

hyväksytään nuvan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

§ 5 Nuorisovaltuuston edustajan valitseminen sivistyslautakuntaan 

 Nuorisovaltuustosta on edustaja kunnan sivistyslautakunnassa (läsnäolo- ja 

puheoikeus). 

 

Esitys: 

Nuorisovaltuusto valitsee jäsenen edustamaan nuorisovaltuustoa 

sivistyslautakunnan kokouksiin. 

Päätös: 

Joel Väänänen valittiin nuorisovaltuuston edustajaksi sivistyslautakunnan kokouksiin 

ja hänen varajäseneksi valittiin Vilma Halonen. 
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§ 6 Muut esille tulevat asiat 

§ 6 a Uimahallin käyttö maksuttomaksi Utsjoen saamelaislukion opiskelijoille 

 Päätös: 

Nuorisovaltuusto päätti ehdottaa sivistyslautakunnalle, että kunnassa asuvat toisen 
asteen opiskelijat saisivat käyttää uimahallia maksutta. Uimahallin ilmaiskäyttö tukisi 
opiskelijoiden vapaa-aikatoimintaa ja liikunnallista aktiviisuutta. Kuntosalin käyttö on 
jo maksuton toisen asteen opiskelijoille. 

 

§ 7 b Kuntavaaleihin liittyvä tapahtuma 

Päätös: 

Nuorisovaltuusto kehittää kuntavaaleihin liittyvän tapahtuman ja pyytää siihen 
mukaan mahdollisesti yhteistyökumppaneita esimerkiksi saamelaiskäräjien 
nuorisoneuvostosta. Tapahtuma voi olla esimerkiksi vaalipaneeli, johon otetaan 
mukaan nuoret ja nuvamyönteiset ehdokkaat. Nuoria osallistetaan kysymysten 
valmistelussa. Hilla-Maija Logje ja Joel Väänänen valmistelevat tapahtumaa ennen 
seuraavaa kokousta ja vapaa-aikasihteeri on yhteydessä saamelaiskäräjien 
nuorisovaltuustoon, mikäli he ovat kiinnostuneita, järjestetään yhteinen 
suunnittelutapaaminen. 

 

Leevi Halonen ilmoitti olevansa esteellinen pykälän käsittelyn aikana, eikä 
osallistunut päätöksentekoon 
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§ 8 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.16. 

 

_____________________________________              ____________________________________ 

Hilla-Maija Logje   Kaisa Tapiola-Länsman 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

_____________________________________              _____________________________________ 

Ánte Tenoranta   Vilma Halonen 

pöytäkirjan tarkistaja   pöytäkirjan tarkistaja 

 

 


