Oripään nuorten vaikuttajaryhmä
AIKA

17.5.2019 klo 17.00

PAIKKA

Nuorisotila, Turuntie 1

LÄSNÄ

Oona Salminen, pj
Nadine Mikkola
Mirabelle Mikkola
Juho Paju
Julia Isotalo
Juuso Perttunen
Juho Toivonen
Peppi Taurén

17. toukokuuta 2019
MUISTIO

Saku Hakanen (talotoimikunta)
Anna Kivilä
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.13.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oona Salminen ja sihteeriksi Mirabelle Mikkola.
4. Esityslistan hyväksyminen ja paikallaolijat
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Sihteeri kirjasi ylös paikallaolijat.
5. Sivistyslautakunnan asiat
a. Seuraava sivistyslautakunnan kokous on 22.5., puheenjohtaja kävi läpi lautakunnan kokouksen
esityslistan. Ei erityisiä huomioita käsiteltävistä aiheista.
6. Menneet tapahtumat
a. Kv-työn kehittämispäivä Aurassa 30.3. Mirabelle kertoi mitä tapaamisessa tehtiin ja mistä
keskusteltiin.
b. Liedon Nuva-tapaaminen 13.4. Nadine, Juuso ja Saku osallistuivat, Saku kertoi lyhyesti mitä
päivän aikana tehtiin ja mistä keskusteltiin.
7. Tulevat tapahtumat
a. Okra 3.-6.7. Pohdittiin keinoja joilla vaikuttajaryhmä saisi kerättyä rahaa Okrassa, ei keksitty
mitään kannatusta saavaa ehdotusta, joten päätettiin jättää varainkeruu tällä kertaa välistä.
b. Mopomiitti 21.5. Päästään Leijonien luvalla ajelemaan lentokentälle, kumin poltto kielletty.
Leijonien ehdoilla mennään, jotta ylipäätään päästään alueelle.
c. Nosen kevätkauden päätös ja Annan läksiäiset 31.5. Suunnitelmissa grillausta laiturilla.
Käytetäänkö jouluruokailusta ylijääneet rahat (94,94 €) tähän? Sovittiin että käytetään rahat
perjantain grillaukseen. Kerättiin ylös toiveita ruokien ja juomien suhteen.
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8. Muut asiat
a. Okran nuorten osasto. Ks. keskustelu yllä.
b. Kokouspalkkiolomakkeet. Vielä puuttuu verokortteja jäseniltä. Maksut lähtevät kesällä tileille
jos tiedot kunnossa.
c. Nosen tulevaisuus / uusien tilojen vuokraus? Yksi vapaana oleva tila olisi apteekin vieressä
(maitolaiturilla), 60 m². Pienempi kuin NOSE, mutta vaihtoehtoja ei hirveästi ole.
Pankinjohtajalta kyselty mahdollisuutta tulla tutustumaan paikkaan nuorten kanssa. Anna
kyselee ryhmässä sopivaa aikaa, jolloin päästäisiin tutustumaan tilaan.
d. Tiina aloittaa vapaa-aikaohjaajana elokuun 1. päivä
e. Oona, Julia, Nadine ja Juho ovat jäämässä pois ryhmästä valmistumisen jälkeen. Etsitään
ryhmään lisää jäseniä syksyllä.
9. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan Tiinan kanssa whatsapissa.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.37.

Oripäässä 3.6.2019

Anna Kivilä
ma. vapaa-aikaohjaaja

