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1. MLL NUORTEN SALIVUORON TULEVAISUUS 

Tilanne marraskuussa 2018 

Nuorten pelivuorolla kävijämäärä on ollut jostain syystä laskussa ja nuoria on käynyt viime aikoina 

pelaamassa vain muutamia. Mitä asian eteen täytyisi tehdä, jotta harrastajia olisi enemmän? 

Mika Koskelan esitys: Vaihdetaan viikoittainen lajiteema kokonaan pois eli, että nuoret saavat itse 

päättää pelattavan lajin tai lajit. Lisäksi täytyy selvittää nuorten halukkuutta toimia itsenäisesti vuoron 

vastaavana ohjaajana. Vastuuohjaaja voisi tulla esimerkiksi nuorisovaltuustosta.  

Nuorisovaltuusto ehdotti, että aukioloaikaa pidennettäisiin ja aikaistettaisiin. On myös mahdollista, 

että nuoret saavat itse alkaa pyörittämään toimintaa ilman aikuista. 

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyy esityksen aukioloajan pidentämisestä sekä aikaistamisesta.  

 

2. KUINKA MARKKINOIMME LUKIOAMME? 

 

Evijärven lukiosta halutaan pitää lujasti kiinni nyt ja tulevaisuudessa ja siksi onkin tärkeää, että 

saamme lukiosta mahdollisimman hyvän kuvan nuorille. Tulevaisuutta ajatellen lukion markkinointia 

täytyisi tehostaa ja siihen kunta tarvitsee myös evijärveläisten nuorten apua ja näkökulmia. Millai-

selta lukio tällä hetkellä näyttää ja mitä markkinointi sekä kehitysmenetelmiä lukio vaatisi jatkossa, 

jotta kiinnostavuus säilyy tulevaisuudessa? 

 

Esitys: Sivistystoimenjohtajan Päivi Lappisen ehdotus on, että nuorisovaltuusto, lukion oppilaskunta 

yläkoulun oppilaskunta pohtisivat yhdessä, kuinka lukion markkinointia ja kiinnostavuutta tehoste-

taan nuorten näkökulmasta. Työstäminen tapahtuu kevään 2019 aikana. 

 

Nuorisovaltuusto ehdottaa, että lukion toimintaa ja etuja mainostettaisiin enemmän muun muassa 

somessa. Valtuusto mainitsi myös lukion siiven sisäilman parantamisesta. Lisäksi jonkun nykyisen 

lukiolaisen on suotavaa tulla kertomaan lukiosta yläasteellisille. 

 
Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyy markkinoinnin lisäämisen keväällä 2019. Markkinointia pyritään 
toteuttamaan esittelemällä lukiota yläasteelle sekä somen ja järviseudun sanomien kautta. Lisäksi 
lukion esittely pyritään toteuttamaan yläasteellisille. 
 

 
3. LAN -TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 2019 

Nuoret ovat kyselleet Mika Koskelalta LAN -tapahtuman järjestämisestä keskikoulun tiloissa lähitu-

levaisuudessa. Mitä mieltä nuorisovaltuusto on LAN -tapahtumasta ja paljonko osallistujia se mah-

dollisesti kerää? Nuorisovaltuusto voisi ottaa tapahtumasta esimerkiksi markkinointivastuun. 

 

Mika Koskelan esitys: Pidetään LAN -tapahtuma tammikuussa 2019 keskikoulun lukion siiven abit-

luokassa. Nuorisovaltuusto ottaa tehtäväkseen markkinoida tapahtumaa ja etsimään vastuuhenkilön 

tai -henkilöt LAN-tapahtumaan. 
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Nuorisovaltuusto ehdotti, että LAN -tapahtuma pidettäisiin jossain muualla koulurakennuksessa. Li-

säksi ehdotettiin ihmisiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita tapahtuman markkinoinnista, järjestämi-

sestä ja pitämisestä. Mahdollisuus pelata änäriä ja tuoda omia pelejä, pleikkareita ja ruutuja. 

 

Päätös: Nuorisovaltuusto kannattaa LAN -tapahtumaa siten, että järjestetään se PC- sekä Playsta-

tion -pelaajille yhteistapahtumana yläasteen tiloissa. 

 
 

4. NUORISOTILOJEN KEHITYSIDEOINTI 

Nuorisotiloja voidaan kehittää 2019 vuoden aikana nuorisovaltuuston toimesta. Kehitysideat täyty-

vät olla realistisia ja helposti toteutettavia toimintoja, kuten vaikkapa tilojen maalaaminen ja yleinen 

ehostaminen. Mitä asioita nuorisovaltuusto kehittäisi tiloilla? 

 

Esitys: Ehdotettiin, että huone joka tiloilla ei ole käytössä remontoitaisiin ja otettaisiin käyttöön. 

Pyydettiin myös harkitsemaan tilojen siirtoa lähemmäs keskustaan. 

 

Päätös: Nuorisovaltuusto kannattaa ehdotusta. 

 

 

5. TAPAHTUMIEN IDEOINTI VUODELLE 2019 

Nuorisovaltuusto voi järjestää vuoden 2019 erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Nuorisovaltuustolla 

on budjetti, jonka avulla he voivat järjestää tapahtumia. Millaisia tapahtumia nuorisovaltuusto voisi 

Evijärvellä järjestää? 

 

Esitys: Ystävyysottelu naapurikunnan yläasteen/lukion kanssa. Kehotettiin miettimään lisää ideoita 

tulevia kokouksia varten. 

 

Päätös: Nuorisovaltuusto hyväksyy ystävyysottelu idean naapurikuntien kanssa ja lupaa miettiä li-

sää ideoita tapahtuman toteuttamiseen. 

 
 

6. LASKETTELUREISSU 2019 

 

Liikunnan ja vapaa-ajanohjaaja Mika Koskela on kaavaillut laskettelureissun järjestämistä keväälle 

2019. Laskettelureissun kohteena on ollut useita kohteita, mutta kilometrirajana on pidetty 250 kilo-

metrin rajaa. Mitä mieltä nuorisovaltuusto on laskettelureissusta ja herättääkö se nuorissa kiinnos-

tusta? 

 

Esitys: Mika Koskela ehdottaa, että järjestetään laskettelureissu keväällä 2019 Himokselle yhdeksi 

päiväksi.  

 

Päätös: Nuorisovaltuuston mielestä ehdotus on hyvä ja toteutuskelpoinen. 
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7. MUUT ASIAT 

 

Esitys: Nuorilla ei ollut muita aiheita. Jatkoimme keskustelua LAN -tapahtumasta. 

 

Päätös:  


