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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä     23. päivänä tammikuuta 2019 
     
 
Mika Koskela 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivuille 24. päivänä tammikuuta 2019 
 
 
 
Strömsund Mari 
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1. NUORISOVALTUUSTON SALASSAPITO JA MEDIASSA ESIINTYMISEN VASTUUT 

Nuorisovaltuustoa haastateltiin joulukuussa 2018 Järviseudun Sanomiin, josta aiheutui harmia Evi-

järven koulukeskukselle ja lukiolle. Asian on puitu ja loppuun käsitelty osallisten kanssa, mutta syytä 

on muistuttaa salassapidosta ja vastuullisuudesta sekä sitä, että kommentoidaan medialle asialli-

sesti realistisiin tietoihin viitaten. Medialle ei ole syytä kertoa perättömiä epäilyjä, kuulopuheita tai 

käyttää negatiivista asennetta, koska niistä voi aiheutua harmia useille osallisille, vaikka haastatel-

tava ei sitä tarkoitakaan. 

Mika Koskelan esitys: Muistetaan median edessä esiintymisen vastuut ja salassapito. Esiinnytään 

nuorisovaltuuston jäseninä median edessä asiallisesti sekä keskitytään positiivisiin asioihin.  

Päätös: Kaikki nuorisovaltuuston jäsenet ymmärsivät ja hyväksyivät kunnan asiallisen edustamisen.   

 

2. LIIKKUVA OPISKELU 2019-2020 

Liikkuva opiskelu on vuonna 2017 pilottihankkeena alkanut uusi hallituksen kärkihanke, joka on seu-

raaja liikkuva koulu hankkeelle. Liikkuva koulu hanke loppuu vuoteen 2018 ja tilalla aloittaa liikkuva-

opiskelu, joka tulee toisen asteen koulutuksiin lukukaudelle 2019-2020. Toimintaan voi hakea rahoi-

tusta vuoden 2019 alkupuolella.  

Alkuun pääseminen on helppoa, koska rekisteröiminen on maksutonta ja mahdollista kaikille oppi-

laitoksille (liikkuvaopiskelu.fi) Lisäksi jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö saa toteuttaa liikkuvam-

paa opiskelupäivää omalla tavallaan. Toiminnan suunnittelussa kannattaa olla mukana opiskelijoita 

ja henkilökuntaa. Huomioitavaa on, että pienestäkin voi aloittaa ja paljon voidaan tehdä ilman lisä-

resursseja.  

Aktiivisuuden lisääminen tukee oppimista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Koulu päivien aikana ta-

pahtuva aktiivisuus lisää myös opiskelijoiden kokonaisvaltaista aktiivisuutta sekä parantaa opiskelu-

kykyä. Jo pienen määrän liikuntaa on todettu lisäävän keskittymistä oppituntien aikana. Tarkoituk-

sena on myös lisätä myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

 

Esitys: Mika Koskela ehdottaa, että Evijärven lukio hakee liikkuva opiskeluohjelmaan ja sitä kautta 

saatavaa rahoitusta. Huomioitavaa on, että myös yläkoulu hyötyy hankkeesta, koska koulut toimivat 

samoissa tiloissa. Mitä mieltä nuorisovaltuuston jäsenet ovat liikkuva opiskelu hankkeesta?  

 

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyy idean hakemuksesta ja yrittää edesauttaa hakemuksen syntyä  

ja toivoo asian etenemistä. 

 

3. AISAPARI RY:N TOIMINTA-ALUEELLE NUORISOJAOSTO 

Nuorisojaosto tulee koostumaan Aisaparin alueella asuvista nuorista. Jaosto tuo Aisaparin strate-
gian toteutukseen nuorten näkökulmaa ja asiantuntemusta. 
 
Jaoston tehtäviin kuuluu arvioida nuoria koskevia hankehakemuksia ja esittää niitä Aisaparin halli-
tukselle. 
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Nuorisorahastosta nuorisorahaa voivat hakea ryhmät, joissa on vähintään kolme 13-25 vuotiasta 
henkilöä. Ryhmän nuorista vähintään kaksi kolmasosaa tulee olla 13-25 vuotiaita. Taustalla ei tar-
vitse välttämättä olla yhdistys, kunta tai yritys, mutta hakijaryhmälle tulee olla nimettynä täysi-ikäinen 
vastuuhenkilö. 
  
Nuoriin kohdistuvien hankkeiden teema on vapaa. Hanke voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestä-
minen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta, tai mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää te-
kemistä. 
 
Esitys: Mika Koskela ehdottaa, että yksi nuorisovaltuuston jäsen liittyy Aisaparin hanketyöryhmään. 
 
Päätös: Minttu Kangasmetsä ilmoittautui vapaaehtoiseksi edustamaan nuorisovaltuustoa Aisaparin 
hankkeeseen. Kangasmetsä hyväksyttiin yksimielisesti nuorisovaltuuston edustajaksi.  
 

4. TAPAHTUMA VUODELLE 2019 

Nuorisovaltuuston on suotuisaa järjestää vuonna 2019 tapahtuma tai tempaus. Nuorisovaltuustolla 

on käytössään budjetti, jonka avulla he voivat järjestää toimintaa. Millaisia tapahtumia nuorisoval-

tuusto voisi järjestää? 

 

Esitys: Mika Koskela ehdottaa, että nuorisovaltuusto päättää sekä ehdottaa muutamaa tapahtumaa 

keväälle 2019. Tapahtumien ideoinnissa käytetään fasilitointimenetelmää. Suositeltavaa on, että toi-

mintaa saataisiin pian raameihin, jotta toteutus onnistuu keväällä 2019. 

 

Ryhmä 1: Ronja, Henni, Teresa ja Veera. 

Ideat: Disko, reissu Tampereelle/Helsinkiin päiväksi (mainostettaisiin vain Evijärveläisille). 

 

Ryhmä 2: Ari, Joni, Minttu ja Mari. 

Ideat: Ostosreissu kaupunkiin, elokuvailta/konsertti auditoriossa, urheiluturnaus (laji mikä vaan).  

 

Äänestys: (1 henkilö saa äänestää 2 kohdassa)  

1. Ostosreissu kaupunkiin.  7/9 

2. Elokuvailta/konsertti auditoriossa. 2/9  

3. Disko 6/9 

4. Urheiluturnaus. 1/9 

 

Päätös: Nuorisovaltuusto päättää, että ostosreissu kaupunkiin sekä diskoilta tulevat mahdollisiksi 

tapahtumiksi, jossa nuorisovaltuusto on mukana. Teresa, Ronja ja Veera alkavat yhdessä Mikan 

kanssa miettimään diskoa. Lisäksi Mika selvittää linja-autokyyditysten mahdollisuuksia Tampereelle.   

 

5. NUORISOVALTUUSTON EDUSTUS SIVISTYSLAUTAKUNNASSA SEKÄ TEKNI-
SESSÄ LAUTAKUNNASSA 

Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus saada puhe- ja läsnäolo-oikeus eri hallintokuntien kokouksiin. 
Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluu mm. koulut ja liikunta- ja nuorisotyö. Lisäksi on tekninen lau-
takunta ja kunnanhallitus, joihin nuorisovaltuusto voi pyytää edustajalleen puhe- ja läsnäolo-oikeutta. 
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Sivistyslautakunta kokoontuu Evijärven kunnantalolla 29.1.2019. Nuorisovaltuuston sivistystoimen 
edustajilla on mahdollisuus päästä kokoukseen anomalla osallistumiseen lupaa sivistystoimen työ-
ryhmältä. Anominen on suotavaa tehdä 29.1 olevaan kokoukseen, eli se tulee kirjoittaa välittö-
mästi, jotta asia ehditään ottaa kokoukseen mukaan. Kahdella ehdokkaalla on hyväksymisen jäl-
keen mahdollisuus osallistua kokouksiin. 
Esitys: Mika Koskela esittää, että nuorisovaltuuston sivistystoimen edustajat anovat kokoukseen 
osallistumista kirjoittamalla anomuksen välittömästi. Anomus kirjoitetaan sihteerin kanssa. 
 
Päätös: Nuorisovaltuuston jäsenet Ronja ja Teresa kirjoittivat ja lähettivät anomuksen Päivi Lappi-
selle (Ronja Järvinen ja Teresa Murtomäki). 
 

6. NUORISOVALTUUSTON MIELIPIDE TILOJEN UUDESTA PAIKASTA 

Evijärven kunta haluaa kysyä nuorisovaltuuston mielipidettä tulevia nuorisotiloja ajatellen. Kunnan 
työryhmä on käynyt katsomassa useaa tilaa menneen vuoden aikana. Parhaimmaksi tilaksi työ-
ryhmä on määrittänyt kunnantalon yhteydessä olevat päiväkodin tilat. Mitä mieltä nuorisovaltuusto 
on nykyisistä päiväkodin tiloista ja sijainnista? Lisäksi kunta haluaa tietää, että onko nuorisoval-
tuustolla joitain muita ehdotuksia tuleviksi nuorisotiloiksi? 
 
Esitys: Nuorisovaltuuston jäsenet esittävät Satasaaren kellaria uudeksi nuorisotilaksi. 
 
Päätös: Päiväkodin sisäilma mietityttää nuorisovaltuuston jäseniä, mutta sen sijainti on erinomai-
nen. Näistä syistä johtuen nuorisovaltuusto katsoo, että esimerkiksi Satasaaren kellaritilat ovat pa-
rempi vaihtoehto. 
 

7. MUUT ASIAT 

Saatavilla vapaita pelivuoroja koulun salista. Niitä voi anoa Liikunnan- ja vapaa-ajanohjaaja Mika 

Koskelalta. 

 

Vapaita aikoja muun muassa: 

Keskiviikko klo 15:45-17:00 

Lauantai klo 12:30-14:30 

Lauantai klo 19:00-21:00 

Sunnuntai klo 10:30-11:30 

Sunnuntai klo 20:00-21:00 

 

Esitys: Nuorisovaltuusto hyväksyy tiedotuksen 

 

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyi tiedotuksen 


