
Nuorten vaikuttajaryhmä     MUISTIO 

9.4.019 

Klo: 15.15 – 16.10 

Paikka: Keskuskoulu 

 

Paikalla: 

Siru Leskelä Puheenjohtaja 

Aino Ruuska Varapuheenjohtaja 

Sofia Pohjola 

Tuomas Ruuska 

Sonja Komu 

Simo Nieminen 

Rami Nieminen 

Mikko Kangas 

Titta Laakkonen 

Noora Kähärä 

Anni Eskelinen 

Roope Smed 

Ohjaaja Marika Tavasti Sihteeri 

 

1. Päätimme että nuorten vaikuttajaryhmällä ei ole kiinteää puheenjohtajaa vaan 

puheenjohtajana toimivat vuorotellen Siru Leskelä ja Aino Ruuska. Tässä kokouksessa 

puheenjohtajana toimi Siru ja sihteerinä ohjaaja Marika Tavasti. Sihteerinä jokainen 

ryhmän jäsen tulee olemaan vuorotellen. 

2. 15.5.2019 on tulossa Pyhäjärven sanomiin kaupungin liite, johon voitaisiin tehdä 

ryhmän esittely. Päätettiin, että Aino Ruuska kirjoittaa jutun meidän 

toiminnastamme ja otetaan ryhmästä kuva juttuun. Juttu tulee toimittaa Minna 

Pikkaraiselle 17.4.2019 mennessä. Tehdään kyselylappu huoltajille, saako kuvata 

lehtijuttuun. 

3.  Rami ja Sofia ovat luoneet vaikuttajaryhmälle omat instagram ja facebook tilit, joiden 

kautta vaikuttajaryhmä voi mainostaa ja tuoda omia tekemisiään julki muille nuorille. 

Rami ja Sofia ovat ryhmän sosiaalisen median vastaavia ja tulevat hoitamaan tätä 

yhdessä. 



 Mietimme voisimmeko tehdä ryhmän esittelyn myös sosiaaliseen mediaan. 

Instagramiin voitaisi julkaista jokaisesta ryhmän jäsenestä kuva ja pieni esittely 

hänestä. Simo hoitaa lupalappujen teosta. 

 Marika mainostaa nuorisotoimen facebookissa myös vaikuttajaryhmän toimintaa. 

4. Nuorten vaikuttajaryhmä sponsoroi oppilaiden hygieniapassin hankkimiseen 200 €. 

Ryhmä oli yksimielinen päätöksestä. Marika hoitaa ilmoittamisesta Hanna opolle ja 

Tuijalle. 

5.  Wappu tapahtuman järjestäminen on lähtenyt käyntiin. Rami ja Simo ovat kysyneet 

grilliä Juhalta ja tulemme saamaan sen tapahtumaan käyttöön. Rami, Simo, Roope, 

Titta, Noora ja Anni ottavat tapahtumassa grillin ja muun tarjottavan vastuulleen. 

Sofia, Tuomas, Mikko ja Sonja ovat suunnittelemassa ohjelmaa. 

 Aino ja Siru hoitavat mainoksen teon ja huolehtivat mainokset näkyviin. 

 29.4.2019 menemme Sofian ja Simon kanssa koulun jälkeen tekemään ostokset 

tapahtumaa varten. 

6. Mietimme vaikuttajaryhmän sääntöjä. Sovimme, että kokous on laillinen kun paikalla 

on vähintään puolet. On myös reilua ilmoittaa, jos ei pääse paikalle. 

 Muuten samanlaiset säännöt ovat hyvät, mitä ovat edelliset nuorisovaltuustot 

käyttäneet. 

7.  Loput verokortit ja tilinumerot tulee toimittaa Marikalle pikapuoliin. Palkka tullaan 

maksamaan kesäkuussa. 

8. Seuraava kokous pidetään 23.4.2019 klo:15.15 koululla. Aino ja Siru hoitavat tilat 

meille ja Marika muistuttaa lähempänä kokouksesta. 

 

 

Puheenjohtajan allekirjoitus 

 

________________________________________ 

 

 

Sihteerin allekirjoitus 

 

________________________________________ 


