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Evijärvellä     6. päivänä marraskuuta 2019 
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1. NUORTEN SALIBANDY 

Nuorten pelivuorolle on ollut kyselyitä syksyn 2019 aikana. Liikuntavuoroa ollaan pohdittu pitkään ja 
olemme tulleet erillisissä keskusteluissa siihen tulokseen, että aloitamme liikuntatoimen päätöksellä 
nuorten salibandyvuoron 7.11.2019 klo 19:30 alakoulun liikuntasalissa. Salibandy on tarkoitettu kai-
kille Evijärven yläkoulu ja lukiolaisille. Nuorten salibandyä ohjaa nuoriso-ohjaajaksi opiskeleva Anu 
Peltokangas. 
 
Esitys: Mika Koskela esittää, että nuorisovaltuusto rekrytoi peleihin porukkaa ja huolehtii siitä, että 

kaikki ovat tietoisia peleistä. Koskela ehdottaa myös, että salibandyn päämarkkinointihenkilö on nuo-

risovaltuuston Joni Vesala, joka saa ensimmäiseksi tehtäväkseen tehdä nuvan sometilille mainok-

sen. 

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyy ehdotuksen ja päättää, että Joni Vesala tekee nuvan sometilille 

mainoksen 6.11 aikana. 

 

2. LAN -TAPAHTUMA 

Viime keväänä Evijärven keskikoulun tiloissa järjestettiin LAN-tapahtuma, jonka toteutti nuorisoval-
tuusto. LAN-tapahtuma keräsi kivasti väkeä pelien ääreen ja sille ollaan esitetty jatkoa. Sopivia tiloja 
LAN-tapahtumaan ovat keskikoulun projektiluokka sekä uusi nuorisotila. Jos LAN-tapahtuma järjes-
tetään, niin se voi olla loppuvuodesta 2019 tai alkuvuodesta 2020. 
 
Esitys: Mika Koskela esittää, että nuorisovaltuusto pohtii LAN-tapahtuman järjestämistä. Onko ta-

pahtumasta tullut kyselyitä ja onko sille tarvetta nuvan mielestä? 

Päätös: Nuva päättää pitää LAN-tapahtuman 2020 tammikuussa. 

 

3. NUORISOVALTUUSTON RUOKAILU 

Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus järjestää kuluvan vuoden aikana esimerkiksi ruokailuillallinen, 

jossa voisi olla vaikkapa keskustelua menneestä ja tulevasta vuodesta. Nuorisovaltuusto voi itse 

suunnitella illan rakenteet, jos se päätetään toteuttaa. Nuorisovaltuuston yhdessäolo vapaammassa 

ympäristössä helpottaa puherohkeutta ja auttaa tutustumaan toisiin paremmin. Jos tapahtuma pää-

tetään järjestää, niin on suotavaa pitää se 2019 vuoden puolella, jotta se saadaan 2019 vuoden 

budjettiin. 

Esitys: Veera Vesala esittää, että haetaan esimerkiksi mäntyhovista pitsaa, ja pidetään ”pikku jou-

lut”. 

Päätös: Nuva päättää pitää pikku joulut 27.11 keskiviikkona klo. 18.00 ja Veera Vesalainen on vas-

tuussa illasta.  

 

4. OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN ALOITTAMISESTA JA KEHITTÄMISESTÄ 2020 

Evijärven kunnan valtuustosta on tullut nuorisotoimeen valtuustoaloite 30.9.2019, jossa on aiheena 
osallistuvan budjetoinnin aloittaminen ja kehittäminen nuorisotoimen budjetissa. Osallistavan 
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budjetoinnin tarkoituksena on saada nuorten ideoita esiin erilaisten toimintamallien avulla. Ideoista 
voidaan poimia esimerkiksi parhaimmat ja tehdä niistä äänestystä yms. Parhaimmat tai paras 
nuorten idea voidaan laittaa toteutukseen, jos se sopii budjettiin. Budjetista on varattu toiminnalle 
oma osio. 
 
 
Osallistuva budjetointi on yksi tärkeä suoran demokratian toimintamalli. Sitä voidaan kutsua pro-
sessiksi, jossa keskustellaan rajallisten taloudellisten resurssien jakamisesta. Toteutustapoja osal-
listavaan budjetointiin on useita ja onkin tärkeää, että sivistystoimi yhteistyössä kunnan muun hal-
linto-organisaation kanssa luo Evijärvelle toimivan osallistuvan budjetoinnin mallin osan nuoriso-
työn määrärahojen osalta. Osallistuva budjetointi viedään käytäntöön 2020 vuoden aikana. Toimin-
nan käytäntöön viemiseen edellytetään vielä runsaasti selvitystyötä ja siitä tiedotetaan lisää vuo-
den 2020 aikana.  
 
Helsinki -malli 
Osallistuva budjetointi - perusidea 
 
”Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunki osoittaa vuosittain noin 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten 
ideoiden toteuttamiseen. Määräraha jakautuu suurpiireittäin asukasmäärän perusteella. Lisäksi vii-
desosa budjetista varataan koko kaupunkia koskevien ehdotusten toteuttamiseen. Ehdotukset, ää-
nestys sekä ajankohtaiset tiedot löytyvät digitaaliselta alustalta osoitteesta OmaStadi.hel.fi.” 

”Ehdotuksia voivat antaa kaikki ikään tai asuinpaikkaan katsomatta. Ensimmäinen ehdotusvaihe oli 
vuoden 2018 lopussa ja siinä saatiin peräti 1 261 ehdotusta. Niistä jalostettiin 369 suunnitelmaa 
yhteiskehittelyvaiheessa, johon osallistuivat ehdottajat ja kaupungin asiantuntijat. Kaupungin toi-
mialat tekevät näille suunnitelmille budjettiarvion.” 

”Toteuttamiskelpoiset suunnitelmat siirtyvät äänestykseen. Äänestysvuonna 12 vuotta täyttävät hel-
sinkiläiset voivat äänestää. Äänestys toteutetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2019 ja eniten ääniä 
saavat ehdotukset tulevat valituiksi. Ehdotusten toteutuksesta vastaa kaupunki.” 

 
Esitys: Mika Koskela esittää, että nuorisovaltuusto ottaa osallistavan budjetoinnin hallinnan vuonna 

2020. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuuston edustajat ottavat osaa osallistuvan bud-

jetoinnin toimintamallissa eli laativat yhdessä Mika Koskelan kanssa osallistuvan budjetin toteutus-

mallia. Asia selkenee 2020 vuoden aikana. Nella Kontiainen esittää, että luodaan valmiiksi vaihto-

ehtoja äänestykseen, mutta ehdotuksia voi tehdä myös itse.  

Päätös: Nuva päättää, että vuoden 2020 aikana nuva ottaa osaa osallistuvan budjetoinnin toiminta-

mallissa ja laaditaan osallistuvalla budjetoinnilla toteutusmalli. Nella Kontiaisen esitys myös hyväk-

sytään.  

  

5. MUUT ASIAT; SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEEN LÄHTEVÄN VALINTA 

 
Esitys: Mika Koskela esittää, että sivistyslautakuntaan valitaan uusi jäsen, Ronja Järvisen lisäksi. 

Nella Kontiainen esittää itseään lähtemään sivistyslautakunnan kokouksiin.  

 

Päätös: Nuva hyväksyy ehdotuksen. 

https://osallistu.hel.fi/
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6. MUUT ASIAT; LUKION SIIVEN AULAN KEHITTÄMINEN 

 

Esitys: Mika Koskela esittää, että nuva tekee esityksen lukion siiven aulan opiskelu mahdollisuuk-

sien kehittämisestä/parantamisesta sivistyslautakunnan kokouksessa. 

 

Päätös: Nuva päättää, että Ronja Järvinen ja Nella Kontiainen tekevät esityksen aulan kehittämi-

sestä seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa.  

 

 

TIEDOKSI 

 

• Kaukalohankeen tilanne 

 

• Kuntoilukeskuksen tilanne ja aikataulu 

 

• Luontopolun rakentamisen tilanne 

 

• Aisaparin tiedote 6.11.2019; Leader ilmoitus 

 

 


