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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä     6. päivänä maaliskuuta 2019 
     
 
Mika Koskela 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivuille 7. päivänä maaliskuuta 2019 
 
 
 
Strömsund Mari 
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1. DISKORYHMÄN TILANNEKATSAUS 

Edellisessä kokouksessa (tammikuu 2019) päätettiin koota diskoryhmä, joka lähtee ajamaan nuor-
ten ”kevät diskoa” eteenpäin. Diskoryhmä on kokoustanut kerran helmikuun aikana ja määrittänyt 
toimiaan tulevalle keväälle. Missä mennään tällä hetkellä? 
 
Esitys: Mika Koskela ehdottaa, että diskoryhmä selvittää yhdessä tapahtuman sijainnin pikimmiten. 

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyy ehdotuksen.  

 

2. AISAPARI 

Aisapari järjestää oman toiminta-alueen (Järviseutu) nuorisovaltuustoille suunnatun tapahtuman ”Mi-
ten tulevaisuus tehdään?”. Tapahtuma keskittyy tulevaisuusajatteluun sekä Aisaparin Nuoriso Lea-
derin esittelyyn. Luvassa on mukavaa yhteistä ideointia tulevaisuuteen liittyen työpajahengessä. Ta-
pahtumassa puhujana on tulevaisuuden asiantuntija Mikko Dufva. Dufva tarkastelee työkseen tule-
vaisuuden kehityskulkuja, niiden välisiä jännitteitä ja tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia.  
 
Aisapari Leader on päättänyt 5.3.2019 järjestetyssä kokouksessa, että Evijärven edustaja saa 20€ 
kokouspalkkion sekä kilometrikorvauksen.  
 
Miten tulevaisuus tehdään? on avoin kaikille nuorisovaltuuston jäsenille! 
 
Ilmoita oma nuorisovaltuustosi osallistujamäärä 15.3 mennessä Jaakko Erkinheimolle ja kerro myös 
samalla mahdollisista erityisruokavalioista.  
 
Tapahtuma alkaa 29.3.2019 kello 17:30 Kauhavan Hela-ravintolassa osoitteessa Kappatie 109, 
6220 Kauhava. Ohjelma ja tiedot: liitteet 1 ja 2. 
 
Esitys: Tapahtuma on myös avoin muille nuorisovaltuustolaisille.  

Päätös: Nuorisovaltuusto päättää, että asiasta keskustellaan lisää WhatsApp ryhmässä. 

 

3. SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS NUORISOVALTUUSTON LÄSNÄOLO- JA PU-
HEOIKEUDESTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA 

Nuorisovaltuusto on anonut lupaa kahdelle edustajalleen osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin. 
Anominen tapahtui sähköpostitse edellisessä kokouksessa (tammikuu 2019). Sivistystoimi on käsi-
tellyt asian 29.1.2019 järjestetyssä kokouksessa ja päättänyt asiasta seuraavasti: 
 
”Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden 
sivistyslautakunnan kokouksiin nuorisovaltuutetuille Teresa Murtomäki ja Ronja Järvinen. Läsnä-
olo-oikeutta ei ole silloin, kun käsiteltäviin asioihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.” 
 
”Päätös hyväksyttiin yksimielisesti.” 
 
Esitys: Hyväksytään nuorisovaltuuston edustajat sivistyslautakunnan kokousedustajiksi. 

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyy sivistyslautakunnan edustajat.  
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4. OSTOSREISSU TAMPEREELLE 

Nuorisovaltuuston edellisessä kokouksessa (tammikuu 2019) päätettiin, että Nuorisovaltuusto jär-
jestää kunnan nuorille ostosreissun Tampereelle keväällä 2019. Mika Koskelalle määriteltiin tehtävä 
selvittää bussikuljetuksen hintaa. Hinnaksi muodostuu noin 1 000€, riippuen matkan pituudesta ja 
reitistä. Nuorisovaltuuston tulee pohtia sopivaa ajankohtaa ja sitä, että otetaanko tarjous vastaan ja 
lähdetään ostosreissulle. Tarkistakaa budjetti liitteistä (Liite 3.) 
 
Ilmoittaa tulee muun muassa: 
-Ajankohta 
-Reitti 
-Kellon ajat 
-Arvioitu väkimäärä 
 
Esitys: Viljami Rannisto ehdottaa, että tehtäisiin Tampereen retki kesäkuussa ja LANI -tapahtuma 

aiemmin keväällä.  

 

Päätös: Nuorisovaltuusto päättää järjestää LANI -tapahtuman huhtikuussa.  

 

Matka Tampereelle ja takaisin kestää noin 11h. Väkimäärä alle 50. Päivämäärä päätetään myö-

hemmin.  

 

5. KULTTUURITYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN EVIJÄRVELLE 

Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa, jonka toteuttamiseksi kunta edistää kulttuurin ja 
taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luo edellytyksiä ammattimaiselle taiteel-
liselle työlle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, tarjoaa mahdollisuuksia tavoitteelliselle taide- 
ja kulttuurikasvatukselle, edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä. Lisäksi kunta edistää kulttuuria ja 
taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja 
alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa. 
 
Kulttuuripalvelut kuuluvat sivistystoimen alaan. Toiminnan kannalta palveluiden tuottamiseen ja nii-
täs vastaamiseen on tarkoituksen mukaista nimetä useampijäseninen tiimi tai toimikunta, johon kuu-
luisi myös muiden vastuualueiden työntekijöitä. 
 
Tiimin tehtäviä on muun muassa yhteistyö järjestöjen, kunnan eri sektoreiden ja muiden kuntien 
kanssa, tilaisuuksien järjestäminen, Tiiran markkinointi ja näyttelyt sekä erilaisten avustusten hake-
minen ja raportointi. 
 
”Sivistystoimenjohtajan ehdotus: 
 
1. Perustaa kulttuuritiimin, jonka tehtävä on muun muassa yhteistyö järjestöjen, kunnan eri sektorei-
den ja muiden kuntien kanssa, tilaisuuksien järjestäminen, Tiiran markkinointi ja näyttelyt sekä eri-
laisten avustusten hakeminen ja raportointi 
2. Nimetä tiimin vetäjäksi sivistystoimen toimistonhoitajan ja hänen virkavapaansa ajaksi kehittäjä-
koordinaattorin 
3. Nimetä tiimin jäseneksi kirjastonjohtaja, yhden edustajan keskikoulusta ja yhden edustamaan ala-
kouluja 
4. Pyytää Järvilakeuden kansalaisopistoa nimeämään edustajansa 
5. Pyytää Nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa 
6. Antaa tiimille luvan täydentää itseään tarvittaessa asiantuntijajäsenillä 
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.” 
 

Esitys: Esitetään nuorisovaltuuston jäsen kulttuurityöryhmän mukaan.  

 

Päätös: Nuorisovaltuustosta ei kokouksessa löytynyt vapaaehtoista, mutta epäillään että Minttu 

Kangasmetsä, joka ei ollut paikalla, saattaisi olla kiinnostunut paikasta. 

 

6. NUORTEN YHTEISTYÖTIIMI PANKKITILIN 

Nuorten yhteistyötiimillä on ollut vuosia sitten käytössään pankkitili Kokkolan Osuuspankissa, jota 
on käyttänyt nuorisovaltuustoa edeltävä nuorten asioita ajanut ryhmä nimeltä nuorten yhteistyötiimi 
NYT. NYT on lopettanut toimintansa ja jättänyt pankkitilinsä käyttämättä vuodesta 2010. Tästä 
syystä johtuen nykyiselle nuorisovaltuustolle on jäänyt perinnöksi pankkitili, jossa on varoja 91€ 
edestä. Varjoa ei voida käyttää uusien pankkipäivitysten jälkeen, ellei pankkitiliä valtuuteta jonkun 
nimeen nuorisovaltuuston toimesta erillisellä käsittelyllä. Valtuutettu voi olla nuorisovaltuuston jäsen 
tai koordinaattori.  
 

Esitys: Mika Koskelan ehdotus on, että siirretään pankkitilin käyttöoikeus Mika Koskelalle, joka 

käyttää jäljellä olevat varat nuorisotilojen kehittämiseen. Käytön jälkeen tili suljetaan. 

 

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyy yksimielisesti esityksen.  

 

7. MUUT ASIAT 

Mika Koskela sai sähköpostia Suomen Nuorisovaltuustojen liitto, Pohjanmaan piiri Nuva ry:ltä, 

jonka sisältönä oli piirialueen kirje. Kirje on kolme sivua pitkä ja se löytyy liitteistä (Liite 4) 

 

Esitys: Luetaan kirje. 

 

Päätös: Nuorisovaltuusto lukee kirjeen. 
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LIITTEET 

Liite 1. Miten tulevaisuus tehdään?  
 

 
 

 

 

 



EVIJÄRVEN KUNTA 6.3.2019 7 
Nuorisovaltuusto 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

Liite 2. Aisaparin tiedote 

 

Hei, 
 
Tervetuloa Aisaparin toiminta-alueen nuorisovaltuustoille suunnattuun "Miten tulevaisuus teh-
dään?" - tapahtumaan Kauhavan Hela-ravintolaan 29.03.2019! 
Tapahtuma keskittyy tulevaisuusajatteluun sekä Aisaparin Nuoriso Leaderin esittelyyn. Luvassa on 
myös mukavaa yhteistä ideointia tulevaisuuteen liittyen työpajahengessä. 
Tapahtumassa puhujana on tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva. Dufva tarkastelee työkseen tule-
vaisuuden kehityskulkuja, niiden välisiä jännitteitä ja tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia. 
 
Miten tulevaisuus tehdään? on avoin kaikille nuorisovaltuustojen jäsenille!  
 
Ilmoitathan oman nuorisovaltuustosi osallistujamäärän 15.03. mennessä minulle sähköpostitse 
ja kerro myös samalla mahdollisista erityisruokavalioista. 
 
Hela-ravintolan osoite on Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Tapahtuma alkaa 29.03.2019 klo. 17:30, 
tarkempi ohjelma löytyy tässä sähköpostissa liitteenä olevasta kutsusta. 
 
PS. Välittäkää tätä kutsua eteenpäin myös muille oman nuorisovaltuustonne jäsenille. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Jaakko Erkinheimo 

 
hanketyöntekijä 
Aisapari Ry 
Loppusuora 9, 62200 Kauhava 
041 319 5807 
nuoret@aisapari.net 
  

callto:041%20319%205807
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Liite 3. Nuorisovaltuuston talous 2018-2019 
 
Luku - Talous 
Nuorisovaltuusto toimii kunnalta saatavan vuosittaisen määrärahan turvin, joka on kunnan 
nuorisotoimen budjetin alaisena. Nuorisovaltuuston varojen käytön seuranta tapahtuu nuori-
sotyöntekijän ja nuorisopalveluiden johtajan toimesta. 
 
Budjetti vuosina 2018-2019 on noin 2000€ 
 
Talousarvio suunnitelma 2018  
  
Edustuspaidat   XX€ 
Elintarvike ja ruokailu  200€ 
Kokouspalkkiot   720€ 
Koulutus ja majoitus  XX€ 
Lahjakortit   XX€ 
Matkakulut   XX€ 
Nuorisovaltuustovaalit  XX€ 
Nuorten oma sponsorointi  XX€ 
Nuorten tapahtuma  XX€ 
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Liite 4. Suomen Nuorisovaltuustojen liitto, Pohjanmaan piiri Nuva ry. (1-3) 
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