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1. Kuulumiskierros
2. Kesän toimintaa
Lindkullaa saa todennäköisesti kesällä pitää auki, mutta maskit ja turvavälit ovat
edelleen voimassa. Toiveissa on mahdollisimman normaalia olemista ja kavereiden
näkemistä, sekä ulkonaolomahdollisuus. Toiveita saa ilmoittaa Marjolle
nuorteniltoja varten, ja Lindi olisi auki ainakin kerran viikossa. Syömisestä lisää
selviää rajoitusten vapautuessa. Nousi esiin esimerkiksi ehdotus ”Summer night at
Lindkulla”, jossa voisi olla ulkona ja esimerkiksi grillata. Sovittiin, että lisää ideoita
laitetaan NuHan whatsapp-ryhmään niitä ilmaantuessa.
3. NuHan vaalien suunnittelu syksyllä
Koronarajoitusten mukaan katsotaan, voidaanko loppukesästä järjestää
jatkoriparia. Jos tämä on mahdollista, vaaleihin asetutaan ehdolle todennäköisesti
siellä, tai sähköisellä lomakkeella. Myös ensimmäisissä isoskoulutuksissa on
mainostettu nuorten hallitusta, ja sen voisi toteuttaa tänäkin vuonna.
Pyritään panostamaan mainosukseen, jotta saataisiin nuhaan mahdollisimman
paljon hakijoita. Mainostaminen tapahtuisi ainakin seurakunnan someissa. Myös
postereita voisi kiinnittää esimerkiksi kauppojen ilmoitustauluille. Sovittiin
mainostukseen vastuuhenkilöitä. Ripareilla voisi näyttää nuhan näköistä videota

siltä varalta, ettei leirillä ole ketään nuhalaista isosta. Sovittiin kuvausvastuu.
Kuvauspäiväksi sovittiin alustavasti tiistai 1.6.
Ehdolle voi asettua jatkoriparilla tai sähköisellä lomakkeella 10.-31.8. Äänestyksen
voisi suorittaa muutamana eri päivänä iskossa ja Lindkullassa. Äänestyspäivät ovat
7.9. (Mäntynummen isko), 9.9. (Lindkullan nuortenilta) ja 11.9. (Saukkolan isko).
4. NuHan kiitosretki syksylle
Ajatuksena on pitää syksyllä nuhavaalien jälkeen uuden ja vanhan nuhan yhteinen
retkipäivä, jossa voisi vaihtaa ajatuksia, kertoa vinkkejä, ja tutustua toisiin.
Retkipäivän tekemiseksi ehdotettiin pakohuoneen ja kirkkovierailun yhdistämistä.
Mikäli koronarajoitukset tämän estävät, olisi laavuretki kakkosvaihtoehto. Jussi ja
Marjo rakentavat ehdotuksen retkipäivästä seuraavaan kokoukseen mennessä.
Alustavaksi päivämääräksi retkipäivälle sovittiin 25.9. tai 2.10.
5. Lindiskabat
Vielä ei tiedetä, saako Lindiä pitää auki tai kuinka monta ihmistä siellä saa olla
toukokuussa. Päätettiin perua toukokuun lindiskaba, eikä nuha toivo muutakaan
erikoista ohjelmaa lindin auetessa, pelkkää rentoa hengailua pitkästä aikaa
yhdessä.
6. Fiiliksiä luottamushenkilöisen tapaamisesta
Kokous luottamushenkilöiden kanssa ei ollut päätösvaltainen, mutta siellä
puhuttiin nuorten tekemisistä nuorten hallituksessa ja siitä, kuinka nuoria voisi
osallistaa päätöksentekoon. Luottamushenkilöt esittivät kysymyksiä ja nuhalaiset
vastailivat, vaihdeltiin kuulumisia. Puhuttiin siitä, että nuhalaisia voisi mennä
joskus heidän kokoukseensa kuuntelemaan, ja toisin päin.
Kokous päätettiin klo 19.44

