Nuorten Hallituksen kokous
08.03.2021
Kokouspaikka: Google Meet
Kokous avattu klo 18.15
Paikalla:
5
Poissa:
3
1. Kuulumiskierros
2. Lindiskabat – Päätettiin perua lindiskaba, joka piti järjestää 18.3. ja myöhemmin
keväällä järjestettäviä skaboja katsotaan myöhemmin.
3. Nuorten tulevaisuusseminaari kirkko 2030 – Nuorten tulevaisuusseminaariin
(27.3.) tarvitaan kaksi edustajaa nuorista, joista toinen on alle 18-vuotias. NuHan
ulkopuolelta yksi nuori on luvannut lähteä mukaan, ja NuHan jäsenistä valittiin
toinen nuori mukaan. Tapahtuma järjestetään etänä.
4. NuHan toimintasääntö – Työntekijä on kirjoittanut ylös Nuorten hallituksen
toimintasäännöt. Keskusteltiin säännöistä ja korjattiin pieniä virheitä. NuHa
hyväksyi ylös kirjatut säännöt.
5. Kevätleiri, iskoleiri ja isosten siunaaminen – Kevätleiri 9. – 11.4. on päätetty
pitää etänä. Keskusteltiin eri etämahdollisuuksista, sekä mahdollisuuksista nähdä
pienissä ryhmissä ulkona, turvavälit ja maskisuositus huomioiden. Tuli esille
ideoita esimerkiksi musiikin kuuntelusta, ”vertaistukikeskusteluista”, sekä
mahdollisesta ulkona olevasta radasta tai retkestä. Toivotaan leirin teemaksi jotain
toivoa ja voimaa antavaa, ei koronaan liittyvää. Pohdittiin myös eri alustoja, joissa
etätoimintaa voisi pitää. Kannatusta saivat erityisesti Discord, mutta myös Teams ja
Meet. Kevätleirin teemaksi ehdotettiin kevättä ja kesän odotusta, jotka voisi liittää
luomakuntaan ja Jumalaan. Tämä olisi positiivinen ja voimaannuttava aihe.
Kevätleirin suunnittelu järjestetään tiistaina 16.3. klo 17, ja sinne ovat kaikki
tervetulleita. Iskoleiristä palautetta tuli, että viime vuoden etämalli oli toimiva.

Samoin viime vuoden malli kahdessa osassa järjestetty isosten siunaaminen toimi
hyvin, toivottavasti silloin saisi kokoontua.
6. Muut asiat
Syntyi keskustelua siitä, että seurakunta voisi järjestää jotakin
keskustelumahdollisuuksia muiden nuorten kanssa, jossa saisi purkaa ajatusta ja
ahdistusta (koronaan ja muuhun liittyen), mutta niin että lopuksi mielialaa ja
tunnelmaan saadaan kohotettua. ”NuHalaisten terapiatuokio” päätettiin järjestää
NuHalaisten toimesta nuortenillassa 25.3. Teamsissa. NuHa voisi pitää snäpissä my
weekin myös samalla viikolla, ja 25.3. nuortenillan toimintaa mainostettaisiin
järjestelmällisesti somessa. Valittiin tiimi suunnittelemaan yhdessä työntekijän
kanssa tätä tapahtumaa sekä my weekin toteuttajat Snapchatiin viikolle 12.
Instagramissa järjestettäviin tutustumistiistai-päivityksiin toivottiin esittelyä
NuHasta. Valittiin tekijät tähän. Tiistaina 9.3. Instassa esitellään siis nuorten
hallitusta ja sen jäseniä.
Kokous päätettiin klo 19.38

