Nuorten hallituksen kokoontuminen 3.12.2020 klo 18-19.15 (etä/teams)
Paikalla:
Eerika Vilmunen, Silja Pietilä (lähti kesken), Cecilia Paldanius, Tonja Viitasaari, Hanne Sarametsä
(liittyi kesken), Oona Koskivaara, Rose Virolainen

1) Nuorten vaikuttajaryhmien tapaaminen arkkihiippakunnan ohjaajapäivillä 30.1 (live tai etä)
Esitys: Nuorten hallitus osallistuu tapaamiseen ugin srk nuorten paidat päällä. Tarkoitus tavata
muita nuorten vaikuttajaryhmiin kuuluvia, saada uusia ideoita ja jakaa omia kokemuksia. Koska
tapahtumaan vaaditaan ennakkoon ilmoittautuminen ja mahdollisesti livenä toteutuessaan
seurakunnan nuorisotyönohjaaja ja kyyditys, joku NuHasta ottaa vastuulleen sopia asiasta
nuorisotiimin kanssa. Alustavasti nuorisotiimi on sopinut, että Jaana lähtee päiville nuorten
kanssa.
Toteuma: Silja ja Cecilia nimettiin vastuunkantajiksi ja he kysyvät toteutuksesta nuorisotiimiltä,
ilmoittavat lähtijät jainfoavat nuorten hallitusta whatsappin kautta.

2) Uusi alku tapahtuma 9.1 livestriimin kautta
Esitys: Käydään läpi tapahtuman info. Päätetään, ottaako nuorten hallitus koppia tästä ja
mahdollisen etäkatsomon järjestämisestä. Järjestämiseen kuuluu innostaminen, mainostaminen ja
osallistuminen.
Toteuma: Koronan takia ei järjestetä isoa/yleistä kisakatsomoa. Nuorten hallitus (n.10 nuorta)
kokoontuu seurakuntasaliin yhdessä, Rose ilmoittaa osallistumisesta Lempäälään järjestäjille.
Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan tapahtumaan kotoa käsin. Eerika tekee IG-stooriin
”meno”vinkin.

3) Valtuuston kokous 16.12. ja päättäjille esittäytyminen
Esitys: Koronan takia emme voi mennä livenä paikalle. Ideoita toteutukseen? Uutiskirje tai
tallenne?
Toteuma: Tiistaina 8.12 klo 18.15 Uudessa kirkossa kuvataan lyhyt video, joka lähetetään
päättäjille joko yhdessä tai erikseen katsottavaksi. Eerika tai Silja editoi tallenteen. Osallistutaan
vain maskien kanssa.

4) Joulukalenteri
Esitys: Sovitaan yhdessä NuHan luukun vastuunjako ja suunnitelman luominen.
Toteuma: Kuvataan tiistaina 8.12 klo 18.15 tapaamisessa Uudessa kirkossa NuHan oma
joulutervehdys ja lähetetään se Paula Pöntiselle seurakunnan IG-tilin joulukalenteria varten.
Osallistutaan vain maskien kanssa. Luukku julkaistaan ke 9.12.

5) Palautetta menneestä
Esitys: Leffamaratonin palautekyselyn tuloksien katsominen.
Toteuma: Esityksen mukaan. Lyhyesti sanottuna koettiin tapahtuma oikein onnistuneena.
Vastuunjakoa voisi ensi kerralla tasapuolistaa.

6) Muut asiat
Esitys: Käydään läpi muut mahdolliset asiat ja sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta
Toteuma:
-Sovittiin, että NuHa toteuttaa IG-tilillään jouluaiheisen kyselyn/kisan. Tämä kootaan ti 8.12
tapaamisessa. Tonja ja Hanne paketoivat pieniä paketteja, joita arvotaan/ tai annetaan
vastauksien mukaan osallistujille. Rose pyytää nuorisotiimiä ostaman pieniä jouluisia herkullisia
sisältöjä paketteihin. Pakettien nouto voisi olla 7.12 alkavalla viikolla esim. to-pe seurikselta.
-Eerika toi esiin epätietoisuutensa Suomen seurakunta nuorten liiton (SoSe ry) toiminnasta, johon
hän NuHa: laisena on kuulunut syksystä 2020 lähtien. Aiheesta käytiin keskustelua.
- Seuraava kokous tammi tai helmikuussa, miten tarve nähdään. Rose kutsuu koolle. Tammikuussa
on kuitenkin jo tapahtumien merkeissä 2 tapaamista. WhatsApp toimii keskustelualustana , jos
kysymyksiä.
-Eerika tekee hyvän joulun toivotuksen ja esittelyn itsestään hallituksen jäsenenä IG-postauksena
jouluna.

