Nuorten vaikuttajaryhmä

MUISTIO

6.2.2020 Keskuskoulu
Klo 15.15–16.15

Paikalla:
Mikko Kangas
Siru Leskelä Puheenjohtaja
Mila Savolainen
Aino Ruuska Sihteeri
Sofia Pohjola
Tuomas Ruuska
Marika Tavasti Nuoriso-ohjaaja
Vieras:
Eeva Vaskilampi Yhteisöasiamies

1. Saimme vieraaksemme Eeva Vaskilammen keromaan meille Pohjois-Pohjanmaan
nuorisovaltuustosta. Maakunnallinen nuorisovaltuusto hakee uusia jäseniä ja tarkoitus olisi löytää
myös Pyhäjärveltä sopivat nuoret mukaan toimintaan. Jäseneksi tarvitaan yksi varsinainen jäsen
sekä hänen varajäsen. Kokouksia tulisi olemaan muutama vuodessa ja kokoukset sijoittuvat
koulupäivän ajalle. Jäsen saa sivistysjohtajan luvalla olla mukana kokouksissa. Valittu jäsen
osallistuu kokouksiin yhdessä nuoriso-ohjaajan kanssa.
Paikalla olleista nuorista kukaan ei ilmaissut kiinnostustaan, mutta toivoivat että jäsen meidänkin
paikkakunnalta löytyisi. Marika lupasi kysellä vielä muilta jäseniltä kiinnostusta toimintaan.
2. Siru kertoi lape kokouksessa käytyjä asioita, jotka liittyivät nuoriin.
Pyhäjärvelle ollaan suunnittelemassa skeittiparkkia ja sen sijaintia on mietitty. Ehdotuksia
paikoista olivat Asematiellä nuorisotilan vastapäätä oleva parkkialue, Torkkolantiellä sekä
urheilukentän parkkialue. Vaikuttajaryhmä piti parhaana vaihtoehtona Torkkolantien sijaintia.
Siru oli ottanut lapessa puheeksi vaikuttajaryhmän suunnitteleman rantalentopallokentän. Kenttä
oli saanut myönteistä palautetta, joten vaikuttajaryhmä aikoo tehdä aiheesta esityksen Pyhäjärven
kaupungille.
Syksyllä 2020 Pyhäjärvellä järjestetään jälleen lasten maatalousnäyttely. Vaikuttajaryhmä
suunnittelee tapahtumaan jotain toimintaa.

3. Viime kokouksessa esiin noussut kouluruoka ja sen parantaminen etenee, että seuraavaan
kokoukseen kutsumme Satu Väyrysen sekä Raija Mykkäsen kertomaan tarkemmin mitä asialle
voisi tehdä. Kutsut kokoukseen hoitaa Sofia.
4. Vaikuttajaryhmä haluaa lisää näkyvyyttä nuorten ilmaiselle kuntosalivuorolle. Marika tekee
mainoksia ja lisää näkyvyyttä. Mietimme olisiko hyvä, jos nuoriso-ohjaaja voisi olla tavattavissa
kuntosalilla aina välillä. Nuoriso-ohjaaja voisi mainostaa mahdollista aikaa jolloin hänen kanssaan
voisi lähteä yhdessä treenaamaan.
5. 8.5.2020 järjestetään hyvinvointimessut työikäisille ja vaikuttajaryhmältä kysyttiin ehdotuksia
mitä messuilla voisi olla esillä. Esille nousi ravintovalistus, parempi näkyvyys ilmaisista
liikuntamahdollisuuksista sekä liikunnanohjaaja Markon palvelut.
6. Pyhäjärven kirjasto on kysellyt miten nuoria saisi tulemaan kirjastoon ja vaikuttajaryhmä tarttui
asiaan. Vaikuttajaryhmä olisi valmis järjestämään nuortenillan kirjastolle. Moni nuori harmittelee
kirjaston sijaintia ja kun sen palveluja ei tule enää käytettyä.
7. Seuraava kokous järjestetään 27.2.2020 klo 15.15

Puheenjohtajan allekirjoitus
_______________________________________

Sihteerin allekirjoitus
_______________________________________

