JÄMIJÄRVEN NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN PÖYTÄKIRJA
18.1.2022 klo: 16.31 – 17.49
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

Essi Ritakorpi

X

Poissa:

38§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen: Klo 16:31.

39§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, läsnäolijat
Todetaan paikallaolijat. Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

40§ Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin.

41§ Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksytään kokouksen pöytäkirja (liite 4).

Päätös: Hyväksyttiin.

42§ Virka- ja luottamushenkilöiden ajankohtaisasiat
Nuorisotoimen edustaja kertoo ajankohtaisasiat.

Päätös: Nuorisotoimen edustaja kertoi ajankohtaiset toimialan asiat.
-

Toni Ojala siirtyy uusiin työtehtäviin tammikuun lopussa, Teemu Huhtakankaasta tulee uusi
VT. hyvinvointipäällikkö. Aloittaa virallisesti 1.2.2022

-

Koronatilannetta seurataan ja valmistauduttava mahdollisiin muutoksiin mm. Cellarin osalta

-

Hyvinvointitoimialan vuosisuunnittelua

-

Nuorten vaikuttajaryhmän vuosikellon läpikäynti ja uusien tapahtumien suunnittelu

-

Essi Ritakorpi aloitti 10.1.2021 työharjoittelussa Cellarilla / Jämijärven kunnalla

43§ Menneet tapahtumat
Mitkä tapahtumat, milloin pidettiin, osallistujamääriä, oliko ohjelmaa yms.

Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan (liite 5)

Päätös: Ei tapahtumia vuoden 2021 lopussa.

44§ Kyselyn tulokset
Käymme läpi loppuvuodesta suoritetun kyselyn tulokset sekä toimenpiteet vastauksiin
liittyen.

Päätös: Merkitään tiedoksi Nuorten vaikuttajaryhmän kyselyn tulokset.

Yhteenveto


28 % ei tiennyt mitä Nuorten vaikuttajaryhmä tekee ja 34 % vastasi ehkä tietävänsä.
Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaan oltiin kyselyn perusteella yleisesti tyytyväisiä.



Yökahviloihin oltiin tyytyväisiä. Tarjoilulta toivottiin vaihtelevuutta.



Laneja, yöcellari ja yökahviloita toivottiin järjestettävän

45§ Taloudellinen tilanne
Ohjaaja kertoo taloudellisen tilanteen
Päätös: Budjetti vuodelle 2022 on 4500 €. Budjetin käyttöä tulee suunnitella, miten budjetti
käytetään vuoden aikana.

46§ Tulevat tapahtumat

Käydään läpi tulevista tapahtumista, niiden vastuuhenkilöistä ja niiden osuus
budjetissa.
-

Yökahvila

-

Aktiivipäivät ABC & HC

Päätös: Merkitään tiedoksi tulevat tapahtumat:


Peli-iltapäivä/yökahvila järjestetään pe 28.1.2022 klo 14.00–24.00 ja tästä eteenpäin
joka kuun viimeinen perjantai. Seuraavaan yökahvilaan on suunniteltu ohjelmaksi
bingoa



Yökahvilan tarjoiluihin oltiin tyytyväisiä, mutta vaihtelua toivottiin



Kyselyn perusteella lanit nousivat ehdottomasti suosituimmaksi aktiviteetiksi, johon
haluttaisiin seuraavaksi osallistua



Aktiivipäivistä on tykätty ja niihin halutaan osallistua tulevaisuudessa, mutta
etäaktiivisuuspäiviin ei monilla ole halukkuutta osallistua. Seuraavat aktiivipäivät
ABC & HC järjestetään Hyvinkäällä 18.–20.2.2022

47§ Nuorten vaikuttajaryhmän omat tuotteet
Käydään läpi uudet tuotteet, mahdollisuudet lisäykset ja mielipiteet.

Päätös: Hankittiin hupparit ja kangaskassit Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenille

48§ Vuosikalenteri
Hyväksytään alustava vuosikalenteri sekä todetaan vuosikalenteri päivitettäväksi joka
kokouksessa (liite 6)

Päätös: Nuorten vaikuttajaryhmän vuosikalenteri hyväksyttiin. Vuosikalenteria päivitetään jokaisen
kokouksen yhteydessä.

49§ Muut asiat
48.1§ Kunnanvaltuustopaikan tilanne
Käydään läpi mitä valtuustopaikan valtuustoaloitteelle kuuluu.

Päätös: Kunnanhallituksessa 17.1. hyväksyttiin Nuvaa koskeva valtuustoaloite, joka etenee 21.2.
kunnanvaltuustolle.

50§ Ilmoitusasiat
Käymme läpi ilmoitusasiat ja soville seuraavan kokouspäivän (ehdotus 15.2.).

Päätös: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat.


Keskusteltiin kouluun tarvittavista uusista välineistä ja tilojen käytöstä mm. oppilaskunnan
tilasta. Tiloihin kaivataan viihtyisyyttä ja erilaisia tuoleja ja pöytiä (esim. seisomapulpetti)
sekä tasapainotyynyjä/lautoja.



Seuraava kokous pidetään 15.2.2022 klo 16:30 kunnanvirastolla.

51§ Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen: Klo 17:49.

