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Otto Torkki (talotoimikunta)
Juuso Perttunen (talotoimikunta)
Anna Kivilä
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.09.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Paikalla on puolet ryhmän jäsenistä, joten kokous on päätösvaltainen.
3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Oona Salminen ja sihteeriksi Julia Isotalo.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
a) Seuraava sivistyslautakunnan kokous on 6.9. Päätettiin ehdottaa lautakunnalle kokouspalkkion
myöntämistä vaikuttajaryhmän jäsenille. Palkkio olisi 20 € per henkilö. Oona allekirjoittaa ryhmän
ehdotuksen ja Nadine esittelee sen lautakunnan kokouksessa.
b) Kesän siivoustalkoot ja pihan siivous. Talkoissa oli hienosti paikalla myös nuoria osallistujia, kiitos
kaikille mukana olleille! Pihansiivoukseen ei saatu vaadittua kolmea osallistujaa per ryhmä, joten
kannustuspalkinnon arvontaan emme voineet osallistua.
6. Tulevat tapahtumat
a) Heinäjamit 25.8.: Pop Up -nuokkari. Nimeksi päätettiin Nukkari. Tarvitaan nuoria pystyttämään
telttaa ja kantamaan säkkituoleja ym. tavaraa. Jos kaikki sujuu hyvin, saadaan Oripään yrittäjiltä
100 eurolla herkkuja Nukkari-telttaan.
b) Syysloman ohjelma
Tiistaina 16.10. retki SuperParkiin ja Caribiaan yhteistyössä MLL:n kanssa. Perjantaina 19.10. retki
Turun Kakolaan huonepakopeliin yhteistyössä Pöytyän nuorisotoimen kanssa. Pelin hinta per hlö on
aika kova (6 hlö 20 € per hlö / 4 hlö 25 € per hlö / 2 hlö 45 € per hlö). Jotta hinta ei ole nuorille liian
suuri, sovittiin että kunta kustantaa bussimaksun ja vaikuttajaryhmä tukee osallistujia niin, että
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jokaiselta pyydetään 20 € per hlö riippumatta ryhmän koosta. Seuraavaksi retkikohteeksi toivottiin
Jumboa.
7. Muut asiat
a) Vaikuttajaryhmän jäsenhakemukset
Hakemuksia saapui kolme. Talotoimikunnan edustajat siirtyivät ulos keskustelun ajaksi.
Puheenjohtaja luki hakemukset ääneen ja keskusteltiin jäsenten aktiivisuudesta. Tsempataan
kaikkia rohkeasti kertomaan omat mielipiteensä kokouksissa ja olemaan aktiivisia keskusteluissa.
Päätettiin valita kaikki ehdokkaat mukaan ryhmään. Uusia jäseniä ovat Peppi Taurén, Juho
Toivonen ja Juuso Perttunen.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous tullaan pitämään lokakuussa, Anna lähettää kutsun ja päiväehdotuksia.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37.

