NUORTEN HALLITUS KOKOUS 1.9.2020

Paikalla:
Rose Virolainen, Eerika Vilmunen, Silja Pietilä ja Cecilia Paldanius
-

Alkuhartaus Esitys: Rose pitää
Toteuma: Rose johdatti alkurukoukseen.

-

Nuorten hallituksen nykytila, mennyt ja tuleva.
Esitys: Jokainen vuorollaan kertoo kokemuksia ja toiveita
Toteuma: Nuorten hallituksen työskentelyyn toivottiin aktiivisuutta, sillä säännöllisiä
kokoontumisia, informaatiota ja struktuuria koettiin olevan vähän. Kokemuksia oli
vaihtelevasti, joillakin pidemmältä ajalta, toisilta lyhyemmältä. Tuleva nähtiin innostuksesta
ja mahdollisuuksista käsin. Erityisesti jäsenhankintaan haluttiin panostaa.

-

Nuorten hallitus nuorten vaikuttajaryhmänä.
Esitys: Käydään läpi, mikä nuorten vaikuttajaryhmä on ja millä pelisäännöillä halutaan
jatkaa. Osallistutaan mm. nuorten tulevaisuusseminaariin keväällä 1-2 edustuksella.
Ikärajaa nostetaan 29-vuoteen asti eikä rajoituksia hallituksen koossa, kunhan nuoret on
konfirmoitu.
Toteuma: Käytiin läpi nuorten hallituksen taustoja ja Rose esitteli kirkossa nyt pakolliseksi
tulleiden nuorten vaikuttajaryhmien ajatusta. Jokaisessa seurakunnassa tulee jatkossa olla
nuorten vaikuttajaryhmätoimintaa. Päädyttiin siihen, että kaikki nuorten hallitukseen
haluavat, konfirmoidut alle 29-vuotiaat nuoret, otetaan toimintaan mukaan.
Jäsenvärväystä tehdään läpi vuoden ja liittyä saa vuodenajasta riippumatta. (Huom.
muutos entiseen syksyllä liittymiseen). Tärkeänä nähtiin jonkinlainen kytkös
seurakuntamme nuorisotoimintaan ja ymmärrys siihen, mihin hallitus työskentelyn kautta
voi vaikuttaa.

-

Nuorisotyön vuositasonsuunnittelusta
Esitys: Nuorten hallitus ideoi toiveita toimintaan, jotka voitaisiin huomioida
toimintasuunnitelmassa ja budjetissa. Tämän äärellä jatketaan sunnuntaina 6.9, jotta jää
aikaa pohtia.

Toteuma: Asian äärellä jatketaan 6.9, mutta nyt ideoina esitettiin MN-festariretki sekä
leffaillat. Päätettiin kysyä myös muiden nuorten toiveita hyödyntäen nuorten hallituksen
instagram-tilin stooria tai seinää. Paikalla olleet hallituksen edustajat toteuttavat
instagram-tiedustelun.
-

Nuorten ja päättäjien kokoontuminen.
Esitys: Suunnitellaan sitä sunnuntaina 6.9
Toteuma: Kokoontumista kannatetaan ja se nähdään tärkeänä. Suunnittelua jatketaan
sunnuntaina, mutta itse tapaaminen halutaan jo syksyksi ja jos mahdollista, niin mielellään
torstai-illaksi. Seurakunnan neuvostolle/päättäjille tehdään paperinen kutsu, jossa olisi
mahdollisesti nuorten hallituksen jäsenten kuvat. Rose toimittaa kutsun seuraavaan
neuvoston kokoukseen. Rose laittaa nuorten hallituksen ryhmän whatsappiin tällaisen
kokoontumisen toteutuksen valmiista ideoista.

-

Nuorisotyön viikko vk37
Esitys: Nuorten hallituksen nuoret jakaisivat nuorisotyön viikolla 1 kuvan seurakunnan
toiminnasta, jonka joskus ottanut ajatuksella ”Hyviä kuvia tai tarinoita jakoon meidän
nuorten toiminnasta”
Toteuma: Nuorten hallitus ottaa oman instagramin haltuun ja aktivoivat sitä. Stooreihin tai
seinälle tehdään nuorten hallituksen jäsenten esittelyt (kuka, ja missä jutuissa ollut mukana
seurakunnassa). Rose linkkaa seurakunnan instagramiin mainoksen nuorten hallituksen
instagramista, kunhan se on ensin aktivoitu. Rose tekee seurakunnan instagramiin
kohokohtiin oman nuorten hallituksen kohdan (jotta nuorten hallituksen ig-olisi linkitetty
seurakunnan ig:hen paremmin).

-

Nuorten hallituksen somekanavat
Esitys: Jatketaan WhatsAppin kanssa (ryhmän sisäinen keskustelu) ja selkeytetään
instagramin roolia ja jos sen ylläpitoa jatketaan, se aktivoidaan ja Roselle annetaan
tunnukset.
Toteuma: Whastapp koetaan parhaaksi viestiväyläksi edelleen. Ig- elvytetään ja tunnukset
annetaan kaikille nuorten hallituksen jäsenille. Postausprosenttia toivotaan suuremmaksi,
rennolla matalalla kynnyksellä sisältöä kaikesta seurakunnan toiminnasta, jossa ollaan
mukana. Pelisäännöksi se, että päivityksen tulee liittyä jotenkin siihen, mitä nuhassa tai
seurakunnan nuorissa tehdään. Rose linkkaa kotisivuille nuorten hallituksen kohtaan myös
ig-tilin.

-

Suomen srk nuorten liitto
Esitys: Valitaan 1-2 halukasta nuorta mukaan liiton toimintaan edustamaan
Uuttakaupunkia ja Vakka-Suomea.
Toteuma: Kysytään vielä nuhan whatsappissa muiden mielenkiintoa. Silja olisi erittäin
kiinnostunut ja Eerika ja Cecilia myös kiinnostuneita. Tehdään päätös viikon sisällä ja Rose
ilmoittaa vastauksen eteenpäin.

-

Muut asiat
- Jäsenhankintaa tulisi aktivoida, esim. ig:ssä ja syystartissa.

-

Seuraava kokoontuminen 6.9 klo 15 Ugin seuriksella.
Esitys: Mahdollisuus myös etäyhteyteen tarvittaessa. Kokouksessa otetaan kuva, joka
liitetään kotisivuille sekä muihin nuorten hallitusta koskeviin tiedotteisiin. Kaikille myös
seurakuntanuorten t-paidat, jos sellaista ei vielä ole. Pääpaino suunnittelussa.
Toteuma: Annettu tiedoksi. Silja ja Cecilia eivät pääse paikalle, kuten eivät välttämättä
kaikki muutkaan. Mahdollisuus antaa ajatuksia myös whastappin kautta etukäteen.

