
 

Utsjoen nuorisovaltuusto 
 

NUORISOVALTUUSTON KOKOUS 3/2022 

 

Aika   30.05.2022 klo: 17:30 

 

Paikka 

Kunnanhallituksen huone, Utsjoen kunnantalo, Luossa 1 a, 

 99980 UTSJOKI 

TAI etäyhteydellä Microsoft Teamsin välityksellä. 

 

Paikalla 

Joel Väänänen 

Ellen Saijets 

Oskari Kontio 

Sandra Kontio 

 

vs. vapaa-aikasihteeri Janne Mustonen 

 

 

KOKOUKSEN ASIALISTA 

 

§1 Kokouksen avaus 

                        Kokous avattiin klo: 17:46 

  

 

§2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

§3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

 Puheenjohtajaksi valitaan Joel Väänänen. Sihteeriksi valitaan Janne Mustonen. 

 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Oskari Kontio ja Sandra Kontio. 

                         

§4 Kasvisruokaa tarjottavaksi Utsjoen kouluille osaksi kouluruokailua 
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 Tällä hetkellä Utsjoen kunnan kouluruokailu ei mahdollista kasvisruokailua 

halukkaille, vaan kasvisruokailusta on tehtävä erillinen ilmoitus. 

 Päätös: 

 Nuorisovaltuusto päättää esittää sivistyslautakunnalle, että Utsjoen kunta aloittaa 

Utsjokisuun koululle kokeilujakson, jossa kouluruokailun yhteydessä tarjotaan myös 

kasvisruokavaihtoehto oppilaille. 

 

§5 Frisbeegolfkoreja Utsjokisuun koulun piha-alueelle 

 Kunnan nuoret kaipaavat harrastusmahdollisuuksia koulupäivien yhteyteen. 

Harrastusmahdollisuuksia laajentaisi frisbeegolfkorien saaminen koulun läheisyyteen, 

mikä laajentaisi välitunnilla tapahtuvaa toimintaa. 

 Päätös: 

 Nuorisovaltuusto päättää esittää sivistyslautakunnalle, ja edelleen kunnanhallitukselle 

ja -valtuustolle, että kunnan koulujen piha-alueille kustannetaan 3 kpl/koulu 

frisbeegolfkoreja, ja frisbeegolfkori -hankintoja ja näihin liittyviä oheistuotteita varten 

myönnetään kunnan kouluille lisämääräraha yhteensä 2000 €. 

                       

 

§6 Utsjoen nuorisovaltuuston edustajien valinta kalastus- ja mediatuotantoteemaisen 

nuorten kesäleirin suunnittelutyöryhmään 

 Utsjoen kunnan Kätevästi yhdessä -hanke, sekä Saamelaisen kulttuurin vahvistaminen 

Tenonjokilaaksossa -hanke ja Deanuleagis Sámastit -hanke järjestävät heinäkuussa 

2022 kalastus- ja mediatuotantoteemaisen nuorten kesäleirin Nuorgamissa, Utsjoella 

ja Karigasniemessä. Työryhmään toivotaan mukaan myös nuorisovaltuuston 

edustajaa. 

 Päätös: 

 Nuorisovaltuusto valitsee Oskari Kontion edustamaan Nuorisovaltuustoa 

hanketyöryhmään. 

 

§7 Nuorisovaltuuston osallistuminen Ulkokuntosali Utsjoelle -hankkeeseen 

talkootöihin 
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 Utsjoen kunta on osallistunut Pohjoisimman Lapin Leaderin rahoittamaan 

Ulkokuntosali Utsjoelle -hankkeeseen. Rahoituksen saaminen edellyttää yksityistä 

sponsorirahaa sekä kuntalaisten sitoutumista talkootyöhön. 

 Ehdotus: 

 Nuorisovaltuusto nimeää keskuudestaan työryhmän osallistumaan talkootyönä 1) 

hankkeen tiedottamiseen, 2) ulkokuntosalin logon ja nimen suunnitteluun, 3) 

ulkokuntosalin avajaistapahtuman julisteen suunnitteluun ja 4) saamelaisen 

liikuntateemaisen perinnetiedon keräämiseen.  

  

 Päätös: 

 Nuorisovaltuusto kokoaa ja nimeää kunnan nuorista työryhmät tekemään talkootyötä 

hankkeen eteen ehdotuksen mukaan. 

 

§8 Muut esille tulevat asiat 

 Ei muita esille tulleita asioita. 

 

§9 Kokouksen päättäminen 

                        Kokous päätettiin kellon ollessa 18:47. 

 

 

Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset: 

 

 

 

 

 


