Nuorten hallituksen kokoontuminen
maanantaina 19.4 klo 17.30–18.30
LIVE Uudenkaupungin seurakuntakeskus (max 6 hlöä) +
ETÄ (teams tai WhatsApp)
Ennakkoilmoittautumiset Roselle 050 3634 1311.

Läsnä:
Tonja Viitasaari (etänä), Oona Koskivaara, Cecilia Paldanius, Veeti Kantola,
Jaana Kulmala, Päivi Aaltonen ja Rose Virolainen

1) Kuulumiset
Esitys: Kaikilla sana vapaa, jonka jälkeen käydään läpi kokemuksia 26.-28.3 pääsiäiskurssista
(Cecilia) ja 27.3 nuorten tulevaisuusseminaarista (Veeti ja Jaana).

Toteuma: Esityksen mukaan. Kokemukset (etänä järjestetyistä) seminaarista sekä
pääisäiskurssista olivat hyviä. Päivi muistutti, että nyt ensivuoden seminaariin etsitään uusia
toteuttajia. Tästä luvattiin laittaa lisätietoja NuHan WhatsApp- ryhmään.
Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2030 27.3.2021
(Järjestäjänä Kirkkohallitus, Lasten ja nuorten keskus, NAVI)
”Tapahtuma onnistui, oli oikein kiva. Sai uusia ystäviä. Sai vaihtaa kulumisia. Oli
hyvää musiikkia. ” – Veeti
”Yllättävän kiva juttu, tosi hyvin järjestetty.” - Jaana
”Konsertti oli tosi kiva, löytyy vielä YouTubesta tallenteena.” - Veeti
Pääsiäiskurssi (Järjestäjänä European Fellowship of Christian Youth)
”Vaikka oli muutaman päivän mittainen, niin jaksoin hyvin. Sai kuulla muitten
maitten nuorten toiminnasta.” - Cecilia

2) Nuorten hallitus antaa vastineen seurakunnan päättäjille liittyen
nuorten tilojen vuokraamiseen

Esitys: Neuvosto päättää 28.4.2021 seurakuntakeskuksen nuorten tilojen (nuorten huone,
biljardi aula, rippikoululuokka, kerhotila/ pingishuone, keittiö, nuorisotoimisto) mahdollisesta
vuokraamisesta koulun väistötiloiksi. Jos vuokraukseen päädytään, siirtyy nuorisotyö ja nuoret
väistötiloihin noin kolmeksi vuodeksi. Uudet mahdolliset niin sanotut väistötilat olisivat
mahdollisesti seurakuntakeskuksen taloustoimistossa.
Koska asialla on vaikutuksia alle 18-vuotiaisiin seurakuntalaisiin, tulee päätöksen tueksi tehdä
lapsivaikutusten arviointieli LAVA. Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä,
jolla toimintaa ja päätöksentekoa punnitaan seurakunnan lasten edun näkökulmasta. Lapsilla
tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita.
Lava märittelee, että lapset ja nuoret huomioitava kaikessa kirkon päätöksenteossa. NuHalla ei
ole päätösvaltaa, mutta sen voi tuoda nuorten näkökulma esiin neuvoston päätöksenteon
tueksi.
Näin ollen:
•Tutustumme kokouksen yhteydessä seuriksella nykyisiin tiloihin JA taloustoimiston tiloihin,
niihin, minne Ugin seuriksen nuorten tila ja -toiminta kenties siirretään.
•Teemme NuHan kannanoton/vastineen seurakunnan päättäjille päätöksenteon tueksi 21.4
mennessä.
” Lapsen ja nuoren kannalta parasta ratkaisua ei voida saada selville ilman, että ollaan
kiinnostuneita heidän omista näkemyksistään.” (Lava)
”Lasten ja nuorten mielipiteet muodostavat osan siitä tiedosta, jota päätöksen tueksi tarvitaan”
(Lava)
Toteuma: Esityksen mukaisesti. (Rose koostaa kirkkoherralle erillisen vastineen, joka
toimitetaan sitä ennen nuorten hallituksen whatsapp-ryhmäännähtäväksi.) Asiasta käytiin

keskustelua ja tilat kierrettiin. Tonja tutustui tiloihin kännykän WhatsApp- puhelun näkymän
kautta, muut olivat tiloissa fyysisesti.
Millaisia ajatuksia mahdolliset uudet tilat herättivät nuorissa?
Nuorten näkökulmat olivat pääsääntöisesti ratkaisukeskeisiä ja myönteisiä. Mahdollisten uudet
tilat koettiin hyvin erilaisina, mutta kierroksen lopuksi todettiin, että niistä saa hyvät, vaikka
tilojen pienuus suhteessa aikaisempiin tiloihin saattaa olla ongelmallista. ”Tää on hyvin erilainen
(tila)”, totesi Veeti, ja nosti esiin värimaailmojen muutoksen ja tilojen visuaalisen puolen. Uudet
tilat ovat kulmikkaammat, hienot, tosin lattiamatot keltaiset. ”Värimaailma on hyvin erilainen.
Mattoja voitaisiin laittaa. Ihan kivaa vaihtelua”.
”Tulevatko nämäkin huoneet nuorten käyttöön” kysyttiin pieniä toimistoja katsoessa, jolloin
vastauksena oli, että nuorisotyöntekijätkin tarvitsevat toimistonsa. Tilojen katsomiseen liittyi
kysymyksiä mahdollisten seinien purkamisista ja tilan suurentamisesta toimiston tai toisen
verran. Asioista ei ollut varmuutta tilojen katsomisen hetkellä. Nuoret kokivat hyvänä, jos
voisivat olla mukana suunnittelemassa ja laittamassa mahdollisia uusia tiloja. Neuvoston
päätöksestä toivottiin infottavan heti tiedon tultua.
Käytännöllisyys ja uudistuksen kautta tuleva ilme mietityttivät. Myös se, että mitkä huonekalut
jäävät ja lähtevät, säilyykö birjardi, kuinka paljon esimerkiksi yhteiskäytössä olevia tiloja, kuten
ns. kirjastoa voidaan uudelleen sisustaa. Veeti totesi kirjaston nähtyään ”tämähän on hieno”. ”Kai
me saadaan tätä käyttää?” – kysyttiin kirjastoon liittyen. Se koetiin tärkeänä. ”Useat eri ovet
herättävät mielenkiintoa”, totesi Oona hymyillen kävellessään taloustoimistolta wc-käytävän
kautta kirjastotilaan.
Mitä hyvää:
Kun nuorilta kysyi mitä hyvää tilojen muutos toisi, nousi nuorilta kolme ajatusta
•

Uusi tila ja uutta

•

Vaihtelua

•

Erilaisuus

•

Mahdollisista uusista tiloista tehtäisiin oman näköiset. Nuoret olisivat mukana
suunnittelemassa.

Mitä huonoa:

•

Ei voi tietää, miten tilat toimivat.

•

Nykyiset, mahdollisesti menetettävät tilat koettiin tilavampina, kuin mahdolliset uudet.

•

Veeti havahtui, että nykyisessä kerhotilassa ei enää ole vauvakerhoa, vaan siellä on
pingistila. Nuoret ovat nykyisissä tiloissaan saaneet juuri väljyyttä enemmän kyseisen
pingistilan kautta.

•

Vaikka tiloista saisi kuinka kivat, muuttuvat ne kuitenkin pienemmiksi. Tämän
näkökulma nousi esiin erityisesti Tonjalta: ”Siis kylhän toi on ihan kiva tila, mut siis niinku
ku ottaa huomioon ne tilat mitä meil on ennen ollu ni kyl siin niinku muutost tulee” totesi
Tonja myös kriittisesti. ”Voi olla, että tulee huonoja puolia, ongelmallisia juttui jos tilaa on
ennen ollu niin paljon enemmän, niin miten niinku asiat toimii tääl nois uusis tilois.”

Ehdotuksia:
Lähtökohtaisesti nuoret suhtautuivat mahdollisiin tilamuutoksiin myönteisesti ja
ratkaisukeskeisesti. ”Mun mielestä tää on ihan jees” Totesi Oona kirjastosta ja lisäsi, että ”kyllä
tostakin (viitaten taloustoimistoon) saa kivan tilan”. Muut myötäilivät, että uusista tiloista saa
hyvät.
•

Veeti pohti, voisiko koululle vuokrattavat tilat sisällyttää Julius varausjärjestelmään, jota
kautta nuoret voisivat myös itsenäisesti varata tiloja, kuten seurakuntasalia.

•

Cecilia toi esiin ajatuksen, voisiko pienempiä kokoontumisia, joihin saadaan
yhteiskyyditys pitää Kalannin seurakuntakodin tiloissa.

•

Cecilia kysyi, voisiko rippikoululuokkaa edelleen käyttää jatkossa rippikoululuokkana,
olisiko se meidän käytössämme.

Nuorityöntekijöillä oli myös ajatuksia jaettavaksi, mutta ne linjattiin tässä ulkopuolelle. Kaikkiin
aikaisempiin NuHan kokouksiin poikkeuksellisesti kokoukseen osallistui useampi
nuorisotyöntekijä.

3) Muut asiat
ISOSAPU-DRIVESSÄ
www.sites.google.uudenkaupunginseurantra

Uki.srk.nuoret@gmail.com

Veeti esitteli (nuorten ideointi-illasta 3.3.2021 syntyneen ajatuksen kautta rakentuneen)
sähköisen isosavun. Veeti rakensi digi-isosavun alustan, jota kaikki isoset saavat yhdessä
rakentaa ja käyttää. Juhalan Emma on luvannut (nuorten ideointi-illassa) luoda sivustolle oman
QR-koodin, jota kautta sivuston löytyminen helpottuu. QR-koodi sijoitetaan Haukharjan
leirikeskuksen ohjushuoneen oven sisäpuolelle.
Sähköinen isosapu→ Kyseessä on seurakunnan isosten yhteinen sivusto, jota isoset voivat
hyödyntää leiriohjelmaa suunniteltaessa. Sivusto on yhteishallinassa ja sitä myös rakennetaan
yhteisöllisesti. Kaikkien leirien isoset saavat lisätä ja lukea isosavussa
-leikkivinkkejä
-sketsivinkkejä
-ryhmätoiminnan ja pelien sekä rastiratojen vinkkejä
-ym. virikettä ja ideaa leirien ohjelmien suunnittelun ja toteutuksen tueksi
PUNAISEN VEISUKIRJAN KARAOKEVERSION
JULKAISUTILAISUUS TO 22.4 KLO 14–15
Tutusta nuorten veisukirjasta on tehty karaokeversio, jonka julkaisutilanteeseen NSV
karaokejulkkarit voi ilmoittautua 20.4.2021 mennessä Lasten ja nuorten keskuksen kotisivuilla
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/

Striimi nähtävillä myös Lasten ja nuorten keskuksen Facebook-tilin kautta.

KUMMINPÄIVÄ 6.6.2021
Valtakunnallinen kumminpäivä sunnuntaina 6.6. Riparin käynyt konfirmoitu nuori voi toimia
kumminroolissa. Voisiko NuHan IG-tilillä huomioida päivä jotenkin? Cecilia ehdotti, että luodaan
stooriin värikäs info kummiudesta. Rose lupasi ottaa asian vastuulleen.
4) Seuraavan kokouksen ajankohta.
Päätetään kokouksessa
Toteuma: Seuraavan kokouksen ajankohta jäi päättämättä kokoontumisen aikataulun
venyttyä. Sovitaan myöhemmin NuHan WhatsApp-ryhmässä.

