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Lappajärven kunta nuorisopalvelut – Nuorisofoorumi kokous nuorisotilat Maneesintie 1 A4 11.11.2020
klo 15.00 alkaen.
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Sänkiaho 4H, Anssi Kuusela Lappajärven kunta vapaa-aikasihteeri

Asialista:
1. Osallistava budjetointi – loppuvuoden hankinnoista päättäminen
2. Nuorten toimintaviikkojen ohjelmien ja tapahtumien läpikäynti
3. Muut asiat

Pöytäkirja:
1. Osallistava budjetointi – loppuvuoden hankinnoista päättäminen
Nuorisofoorumi päätti, että Nufo:n loput määrärahat vuoden 2020 käytetään hankintoihin
seuraavassa järjestyksessä:
1. ison yleistilan valaistus uusiminen kautta muuttaminen esim. kohdevaloiksi
2. enemmän vaihtoehtoja peleihin, ensimmäisenä toiveen on uusia playstation 4 konsoli, sillä
vanhaan konsoliin ei saa enää vaihdettua pelejä
3. lautapelihankinta – pelikortteja (mm. uuno ja skippo) sekä lautapeleistä mukavia toiminnallisia
uusia pelejä
4. pingispöydän korjaaminen (tämä voidaan tehdä myös omalla työllä)
Vapaa-aikasihteeri lähtee valmistelemaan hankintoja määrärahojen puitteissa ylläluetellussa
järjestyksessä.

2. Nuorten toimintaviikkojen ohjelmien ja tapahtumien läpikäynti
Vapaa-aikasihteeri esitteli tulevien Lasten ja nuorten viikkojen nuorille suunnattua ohjelmaa.
Nuoret pääsivät vielä itse vaikuttamaan toiveillaan ohjelman ajankohtiin ja sisältöihin. Nuoret olivat
tyytyväisiä viikkojen ohjelmatarjontaan. Lasten ja nuorten toimintaviikot alkavat 4.12. ja päättyvät
19.12.

3. Tilojen sääntökeskustelu / päivitetyn turvallisuussuunnitelman läpikäynti
Nuorisofoorumi päätti, että nuoret pääsevät myös itse vaikuttamaan tilojen sääntöihin.
Nuorisofoorumi päätti, että muodostamme sähköisen kyselyn sääntöihin liittyen. Etsimme
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sääntöihin ratkaisukeskeisiä näkökulmia ja nuoret pitivät erittäin tärkeänä sitä, että on jo
ennakkoon tiedossa, kuinka tulemme reagoimaan mahdollisiin rikkeisiin tms. Säännöissä
huomioidaan myös nuoren oma henkinen toimintaympäristö ja kuinka tätä voidaan edistää
tilaohjauksen keinoin – ryhmäytyminen ja muu osallistava toiminta.

4. Muut asiat
Muissa asioissa Nuorisofoorumi päätti, että nuorten vuosi 2021 pitäisi sisällään jotain erityistä
ohjelmaa nuorille kerran kuukaudessa. Nuorisofoorumi päätti myös, että nuorten teemavuodesta
2021 järjestetään nuorille asiasta sähköinen kysely – mihin teemavuoden lisäresurssit halutaan
kohdentaa.
Muissa asioissa vapaa-aikasihteeri tiedotti, että Lappajärven Elinvoimalautakunta järjestää
kokouksen nuorisotiloilla 3.12. klo 17.00 alkaen. Kutsumme tänne ainakin nuorisofoorumissa
osallistuneita nuoria paikalle. Pääsette tapaamaan Lappajärven kunnan luottamushenkilöitä, ketkä
päättävät nuorisopalveluiden kokonaisuudesta Lappajärven kunnassa.

Seuraava kokous järjestetään nuorisotiloilla 13.01.2021 klo 15.00 alkaen.

