JÄMIJÄRVEN NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN PÖYTÄKIRJA
11.11.2021 klo: 16.35 – 17.56
Paikka: Kunnanviraston kokoushuone
Läsnä:

Osallistuja

Paikalla:

Vilja Haapaniemi, pj

X

Perttu Yli-Rämi, vpj

X

Aada Eloranta

X

Minttu Jokela

X

Helmi Raitinpää

X

Sara Pietilä

X

Toni Ojala

X

Poissa:

25. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.36
26. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, läsnäolijat
Todetaan paikallaolijat. Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

27. Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksytään kokouksen esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin.

28. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio
Hyväksytään kokouksen muistio.
Päätös: Hyväksyttiin.

29. Menneet tapahtumat
Käydään läpi menneet tapahtumat, miten ne meni ja mielipiteitä niiden järjestelystä.

Päätös: Käytiin yhteenvetona läpi syksyn 2021 tapahtumia läpi


Halloween:
o

Tila oli tapahtumaan sopiva, joka oli helppo somistaa halloween
teemaan sopivaksi.

-

o

Osallistujia oli 81kpl (eskari – 6lk) ja 26 (yläkoulu – 17-vuotiaat)

o

Koristeita riitti hyvin, jotka hyödynnetään tulevina vuosina

o

Toiminta oli turvallista suuresta määrästä huolimatta, ei vahinkoja.

o

Musiikkia oli sopivassa määrin.

Yökahvilat
o

Yökahviloita on ollut 2kpl, jotka molemmat ovat keränneet n. 30
osallistujaa / tapahtuma. Yökahvilat ovat olleet yläkoululaisten
suosiossa.

o

Päiväkahviloissa on ollut yksittäisiä alakoululaisia kävijöinä.

o

Tortilla tarjoilut ovat olleet suosittuja

o

Kokonaisuutena hyvä sisältö on ollut tykätty

30. Taloudellinen tilanne
Ohjaaja Toni kertoo taloudellisen tilanteen.
Päätös: Todettiin, että rahaa on jäljellä 1472€ vuodelle 2021.

31. Tulevat tapahtumat
Käydään läpi tulevista tapahtumista, niiden vastuuhenkilöistä ja niiden osuus loppu
budjetissa.
(Vastuuhenkilöllä tarkoitetaan sitä kuka hoitaa tapahtuman järjestämisestä ja
tehtävien delekoimisesta)

Tapahtuma:

Pvm:

Vast
uuhe
nkilö
:

Massit:

Paikka:

Liittokokous

1921.11

Vilja

Osallistumispaketit
15€ kpl
Mitä syödään?

Raharinne

Päivä- ja yökahvila

26.11

Biljardikilpailun
voittajan palkinto.
Ruoka.

Cellari

Mainostus

Kaikkien
toivotaan
osallistuvan

Cellarin inventario ja
supersiivous

päivä
auki

Safkaa päivälle

Cellari

Vilja hankkinut
lisävoimia

Kaikkien
kynnelle
kykenevien.

Torppa?

Mainostus
Yhteistyökum
ppanit.

Kaikki

Joulubingo?

Muut:

Osallistujat
:

Kaikki muut
kuin Perttu.

Päätös: Keskusteltiin loppuvuoden 2021 tapahtumista ja päätettiin tapahtumakohtaisesti
seuraava:
Liittokokous 19–21.11.2021:
o

Avaimet hakea torstaina

o

Tietokoneet samalla ottaa mukaan

o

Kokoontuminen raharinteellä pe 15.00

o

Haetaan ruokaa Jämiltä ja Nesteeltä (Toni lasku)

Päivä- ja yökahvila 26.11.2021
o

Biljardikilpailu  palkintona langattomat nappikuulokkeet

o

Ruoka: Tortillat

Cellarin inventaario + siivous (ajankohta sovitaan erikseen):
o

Yleisilme sotkuinen ja epäjärjestystä

o

Tilatuntu tuo turvallisuutta

o

Tavarat ja kaapit järjestää

o

Siivouspäivänä Cellari kiinni järjestetään keskiviikko tai
maanantaipäivänä
Hankintoja

o

Vilttikori  Viltit Pestä

o

Suteja, maaleja ja alustoja  Maalaustarvikkeita

o

Tuoleja, eteisen matot  Taitettavat tuolit voisi olla parempia

o

Kengille kura-alustat

o

Lautapelejä

o

Pleikkari pelejä  Mario

o

Jatkojohtoja

o

Pieni pingispöytä

Joulubingo  Siirretään eri ajankohtaan

32. Virka- ja luottamushenkilöiden ajankohtaisasiat
Nuorisotoimen edustaja kertoo ajankohtaisasiat.
Päätös: Ohjaaja kertoi syksyllä tapahtuneista ajankohtaisista asioista
-

Uudisrakennus ja tilannekatsaus

-

Toimintasuunnitelma 2022

-

Talousarvion valmistelu

33. Nuorten vaikuttajaryhmän omat tuotteet
Käydään läpi millaisia tuotteita halutaan hankkia, minkä värisiä sekä mistä ne
hankitaan.
Päätös: Päätettiin hankkia kangaskassit ja huppari NuVa logoilla.

-

Musta kangaskassi, sininen / kultainen pohja ja logo painattaa kassiin

-

Huppareista selvittää mallikappaleita ja painatusmahdollisuutta

-

Hinta-arviota huppareista

-

Puuvilla hupparit

-

Mahdollisesti Sportiasta selvittää hankintaa (Aada)

34. Cellarin tilanne
Käydään keskustelua Cellarin toiminnasta ja sovitaan että tehdään Cellarille säännöt.

Liite 34.1 ja Liite 34.2

Päätös: Keskusteltiin Cellarin nykytilanteesta nuorten näkökulmasta. Mietittiin jatkotoimia,
jotta ohjaajan ja nuorten olisi turvallista olla nuorisotilassa.
-

Hyväksyttiin Cellarin säännöt ja turvallisemman tilan periaatteet (Liite 34.1
ja 34.2.)

35. Muut asiat
35.1 Kunnanvaltuustopaikan tilanne
Käydään läpi mitä valtuustopaikan valtuustoaloitteelle kuuluu.
35.2 Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan
käydään keskustelua mahdollisesta webropol kyselystä johka vastattaessa
halutessa voisi osallistua arvontaan jonka palkinto on vaikkapas lahjakortti
johonkin kauppaan.

35.3 Idea ilmaisesta kuntosalista alle 18-vuotiaille
Uuteen kouluun tulee kuntosali. Käydään keskustelua mahdollisuuksista kuntosalin
maksuttomuudesta alle 18.vuotiaille Jämijärveläisille nuorille.

Päätös: Merkitään tietoon saatetuksi. Laaditaan nuorille sähköinen kysely viimeiselle
kouluviikolle
o

Nuorten ajatukset toiminnan laadusta syksyn aikana

o

Vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan ajatuksia

o

Arvotaan vastanneiden kesken leffaliput

o

Toteutetaan sähköisenä kyselynä viimeiselle lomaviikolle

o

Ei ilmoitettavia asioita

36. Ilmoitusasiat

37. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen:

Kokous päättyi 17:56

