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1. Palautetta syksyn toiminnasta
- Pitäis mainostaa paljon enemmän.
-> Lindisnapissa ja isosten wappiryhmässä.
-> Päivittäin mainostusta seuraavasta. Että illat tulis 1-2
päivää ennen.
-> Valmiissa mainoksissa liikaa tekstiä.
-> Iskoon rastiradalle rastiksi ”miksi tärkeä käydä
nuortenilloissa” ”jos et käy niin miksi et”
-> Nuorteniltamainostus se kärki edellä että tutustuu uusiin
ihmisiin. Ja Jeesukseen. Järkevää tekemistä. Kivempi
lähtee isoseks kun tuntee muut isoset ja työntekijät.
-> Mainostus että saa iskopassiin merkinnän
- Aihe-ehdotus: Itsensä kehittämisiltoja, missä mietitään omaa itseään.
- Hyvä että Toni pitää lauantaita. Häntä helppo lähestyä. Vähän kun
isonen joka pitää iltoja.
- Raamis parempi ku et joku työntekijä höpöttää tunnin.

2. Lindkullan sisustus
- Kulmahuoneeseen pelipöytä ja säkkituoleja. Ei tarvitse paljon muuta.
- Pieni ja simppeli alttari. Salin puoli on ”leikkipuoli” ja kulmahuone
”pelipuoli”
- Kynttilät, tuikut yms. kaikki samaan paikkaan.
3. Nuorten joulujuhla
- Ohjelmaan paljon lauluja! Osallistumista eli ei istuta paikallaan. Sketsejä ja
leikkejä!
- Kake joulupukiksi!
- NuHa ei halua tehdä ohjelmaa.
- Pidetään messu! Lyhyt! Puol tuntia! Saarna yleensä tylsä. Iltakirkkomainen
messu! Toiminnallinen saarna!
- Kerhonohjaajille jotain hyödyllistä. Viime vuonna hyvä lahja!
- Messu -> ruoka -> sketsejä -> leikkejä -> ronttiklubi.
- Viime vuoden leikki missä piti istua tyynylle silmät kiinni ja muut oli piirissä
vois olla tänä vuonnakin.
- Emmi pyytää Hannu Backia soittamaan joulujuhlaan.
4. Nummen ja Pusulan edustaja NuHaan
- Mahdollinen edustaja selviää la 3.11.
5. Kevään toiminta
- Rippikoulu nuorteniltojen ohjelmiin pitää kiinnittää huomiota! Ohjelman
pitää olla samanlaista kun yleensä. Isosille pitää painottaa sitä että juttelee
riparilaisille.
- Riparilaisille tiedotus että voi tulla jo aikasemminkin.
- Iskoleiri ok. Palmuleiri hyvä idea. Paikaksi toivotaan Bergvikiä tai jotain ihan
uutta. Leiri Virossa ensi syksynä kuulostaa hyvältä.
6. Muut asiat
-

Nuorten hallitus vaatii wifiä Lindkullaan!
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