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1. NUORISOVALTUUSTON JATKO 2019-2020
Evijärven Nuorisovaltuusto on perustettu syksyllä 2018 kaksi päivää pitkillä vaaleilla. Nuorisovaltuuston yksi vaalikausi kestää kaksi vuotta, josta on nyt kulunut yksi vuosi. Nuorisovaltuuston varsinaisten osallisten määrä on yhdeksän henkilöä ja kuusi varahenkilöä. Seuraavat nuorisovaltuuston
vaalit järjestetään syksyllä 2020. Nykyinen Nuorisovaltuuston 9+6 henkilöä jatkaa vielä toimintakauden 2019-2020 sellaisenaan taikka varajäsenten avulla.
Nuorisovaltuuston varsinaisten edustajien tulee ilmoittaa tässä kokouksessa heidän jatkostaan valtuustossa. Mikäli joku eroaa toiminnasta, niin varalta nostetaan tilalle uusi henkilö. Kaikki jäsenet
voivat halutessaan jatkaa nuorisovaltuustossa kauden 2019-2020.
Esitys: Mika Koskela esittää, että nuorisovaltuusto jatkaa nykyisellä kokoonpanollaan kauden 20192020
Päätös: NV hyväksyy päätöksen.

2. PELIVUORO 2019-2020
Nuorten pelivuoro on varattu kaudelle 2019-2020 torstaiksi klo 19:30-21:00. Ohjaajina toimivat muun
muassa Jenni Hanka, Mika Koskela, Juho Fränti ja Toni Peltokangas. Pelattavat lajit ovat nuorten ja
ohjaajien päätettävissä. Pelivuoro alkaa todennäköisesti syyskuussa 2019.
Evijärven lukio on osallistunut vuodelle 2019-2020 liikkuva opiskelu hankkeeseen, johon on saatu
rahoitusta Aluehallintovirastosta 2500€ ja Evijärven kunnalta 2500€. Tavoitteena on tuoda koululle
pieniä liikkumista ja hyvinvointia lisääviä välineitä sekä jakaa henkilöstölle ja oppilaille liikkumisen
asennetta. Liikkuva opiskelu on saanut myös lukiolaisille oman pelivuoron, joka on toistaiseksi keskiviikkoisin klo 16:00-17:30. Vuorolle on tarkoitus palkata ulkopuolinen ohjaaja tai lukiolaisten joukosta ohjaaja. Ohjaajalle maksetaan asianmukainen korvaus.
Esitys: Mika Koskela ehdottaa, että yksi lukiolainen voisi pitää pelivuoroa 1 kk kerrallaan, palkkana 25-30 euroa/1,5h.
Päätös: NV päättää kysellä lukiolaisten kiinnostusta.

3. PRO GRADU TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMINEN
Yliopisto-opiskelija Tiina Taipale lähestyi Evijärven nuorisovaltuustoa seuraavanlaisella viestillä:
”Hei!
Löytyisikö Evijärven nykyisistä tai entisistä nuorisovaltuutetuista muutama (yli 15-vuotias) henkilö,
joita kiinnostaisi osallistua Nuoret, ympäristö ja ilmastonmuutos pro gradututkimukseeni? Tarvitsisin
kipeästi lisää vastauksia aineistoa varten. Tutkimustiedotetta saa välittää eteenpäin. Kyselylomake
on avoinna elokuun loppuun saakka.”
Esitys: Mika Koskela esittää, että yli 15-vuotiaat nuorisovaltuutetut osallistuvat kyselyyn.
Päätös: Ari Rasivirta, Henni Perälä, Mari Strömsund ja Villiam Rannisto suostuvat kyselyyn.
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4. NUORISOTILAT 2019Evijärven kunnan nuorisotilat muuttavat syyskuussa 2019 uusiin tiloihin Evijärven kunnantalon alakertaan. Tiloille on tulossa yksi iso huone, välikäytävä ja ikkunallinen pieni keittiö. Tiloihin on mahdollista päästä aikaisintaan syyskuun 2019 alussa.
Nuorisovaltuustoa pyydetään välittämään nuorille tietoa uusista nuorisotiloista. Toiveessamme olisi,
että nuoret tulisivat itse miettimään uuden tilan sisustusta ja värityksiä. Ajankohdista tiedotetaan
myöhemmin, mutta mahdollisimman nopeaa.
Esitys: Mika Koskela ehdottaa, että seuraava nuorisovaltuuston kokous pidetään kunnantalolla,
jonka yhteydessä tutustutaan uusiin nuorisotiloihin.
Päätös: NV hyväksyy ehdotuksen.

5. MUUT ASIAT
Koulun piha-alueita muutetaan lähitulevaisuuden aikana merkittävästi, niin alakoulun kuin yläkoulunkin osalta. Yläkoulun ja lukion alueelle on tulossa laadukkaampia pelailu- ja oleilualueita. Pelailu- ja oleilualueiden osalta nuorisovaltuustolla on mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön.
Esitys: Mika Koskela esittää, että NV voisi miettiä mitä pihavälineitä ja myös kysellä, mitä muut
nuoret toivovat koulunpiha-alueen harrastamista ajatellen.
Päätös: NV hyväksyy.

TIEDOKSI
Jääkiekkokaukalon uusiminen ja muuntaminen tekojääksi etenee aikataulun mukaisesti. Viikolla 34
asennetaan tekonurmi Saltex Oy yrityksen toimesta ja heti sen jälkeen myös laidat. Jäädytyskontti
pyritään saamaan myös talveksi käyttökuntoon.
Evijärven kunta rakentaa koulun alueelle useaa kohdetta. Kohteita on muun muassa jääkiekkokaukalo, alakoulun hirsirakennuksen laajennus sekä päiväkoti. Lisäksi pihat asvaltoidaan ja koululle
kulku muutetaan. Tulevaisuudessa myös liikuntasalia tullaan laajentamaan nykyajan mukaisten
standardien mukaisesti. Asioista tiedotetaan lisää niiden edettyä.
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