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Lappajärven kunta nuorisopalvelut – Nuorisofoorumi kokous nuorisotilat Maneesintie 1 A4 19.8.2020 klo
15.00 alkaen.

Osallistujat:
Petra Väkeväinen, Mira Osmonen, Ida Pakulla, Oscar Pakulla, Onni Roponen, Santtu Kivinen, Tanja
Näätänen 4H, Veera Muilu Etsivä nuoristyö, Ellinoora Takala Aisapari, Anssi Kuusela vapaa-aikasihteeri

Asialista:
1.
2.
3.
4.
5.

Nuorisofoorumin avaaminen ja esittely / Anssi Kuusela
Aisaparin nuorisojaoston esittely / Ellinoora Takala
Nuorisotilojen avajaiset – ajankohta, ohjelma, tarjoilut
Osallistava budjetointi
Muut asiat

Pöytäkirja:
1. Lappajärven kunta vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela avasi nuorisofoorumin ja kertoi sen sisällöstä:
TAVOITE - Osallistava toiminta osaksi nuorisotyön perustehtävää: Osallistavan toiminnan kautta
varmistamme, että nuoren ääni kuuluu nuorisopalveluita kehitettäessä. Nuorten palveluihin
perustetaan uusi toimielin joka yhdistää nuorisovaltuusto- ja tilatoimikuntatoiminnan.
TOIMINTATAPA - Aktiivinen matalankynnyksen kokoontuminen ja osallistava budjetointi: Uusi
toimielin on itsenäinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimijataho, joka koostuu 13–
23-vuotiasta nuorista. toimii yhteistyössä nuorten, nuorisopalveluiden ja kunnallisten päättäjien
kanssa. Toiminnassa on matala kynnys, ei vaaleja vaan kaikki halukkaat ovat tervetulleita
kehittämisfoorumeihin/-kokouksiin paikalle.
2. Aisaparin Ellinoora Takala avasi Aisaparin nuorisojaoston toimintaa, Lappajärveläisillä nuorilla on
mahdollisuus ilmoittautua mukaan.
3. Nuorisofoorumi päätti, että avajaiset järjestetään la 26.9.2020. Kello 17.00-18.00 avajaisten
virallinen osuus, jossa nuorisofoorumilaiset esittelevät tiloja kunnanvaltuutetuille sekä
ehostusprojektin yhteistoimintakumppaneille. Kello 18.00-24.00 nuorten tilat, jossa pizzaa ja
herkkuja sekä bingo stipendipalkinnoin. Virallisessa osuudessa nuorisofoorumi suunnitteli, että
järjestämme paneelikeskustelun, jossa Lappajärven kunnanvaltuutetut pääsevät keskustelemaan
nuorien kanssa kunnan tulevaisuudesta nuorten näkökulmasta – ajatuksella mitkä asiat täällä ovat
hyvin ja miten Lappajärven kunnan palveluja tulisi kehittää nuorten näkökulmasta. Nuorisofoorumi
päätti, että avajaisten suunnittelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.
4. Lappajärven kunta mahdollistaa osallistavalla budjetoinnilla 2000 € suuruisen summan, jonka
käytöstä nuoret saavat itse päättää. Nuorisofoorumi hahmotteli budjettia käytettäväksi
seuraavasti:
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300 € - avajaisten tarjoilut
100 € - avajaisten bingon palkinnot
800 € - Pleikka 5 (hankinta vasta 2021 budjetista)
350 € - Tilojen valaistuksen uusiminen
500-800 € - Uusi sohva
Budjetointia ja hankintoja jatketaan Nufon seuraavassa kokouksessa.
5. Muissa asioissa keskustelimme, että nuoret maalaisivat ikkunan puoleisen seinän – maalit ja muut
tarvikkeet maksetaan Vapaa-aikapalveluiden budjetista. Sovimme, että kutsumme halukkaat
nuoret maalaustalkoisiin syksyn 2020 aikana.

Seuraava kokous järjestetään nuorisotiloilla 16.9.2020 klo 15.00 alkaen.

