NUORISONEUVOSTON KOKOUS 19.2.2018 KLO 17.30 – PÖYTÄKIRJA – HIETANIEMENKATU 9B

Paikalla: Evi, Sadiq, Sigrid, Dan, Jim, Kaapo, Oona
Valitaan puheenjohtaja: Dan
Valitaan sihteeri: Kaapo
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 17.39


Ketkä haluavat toimia pöytäkirjantarkastajina? Jim ja Evi

2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Nuorisoneuvoston toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelua 9.2. Hietsussa



Mitä saatiin aikaan?
o Toimintasuunnitelmasta tuli hyvä!
Budjettikeskustelu jäi kesken – viimeiset viilaukset:
o Poistetaan ehdotuksesta Nuva ry:n jäsenmaksun kustantaminen kaikille
nuorisoneuvostolaisille ja osan virkistyspäiviin varatuista rahoista.

2. Reaktorin pisteen suunnittelua 13.2. Hietsussa


Miten suunnitteleminen meni (ohjelma käydään läpi tarkemmin kohdassa 3.1)?
o Hyvin.

3. Kaskon toimialaryhmän tapaaminen 14.2.



Terveisiä?
o Kukaan kokouksessa olleista ei ollut tapaamisessa.
Muistakaa osallistua toimialaryhmiin! Teillä on itsellä vastuu niiden hoitamisesta!

4. RKP:n valtuustoryhmän kokous 14.2.


Oli mukava tapaaminen. Keskusteltiin mm. siitä, että lautakuntien jaostojen
pöytäkirjoja kannattaisi lukea, jotta pysyy paremmin perillä siitä mitä tapahtuu
helsinkiläisessä päätöksenteossa.

5. Vierailija Global Dignity-järjestöstä ennen kokousta.


Nuorisoneuvosto järjestää oman työpajan ko. järjestön järjestämään tapahtumaan
24.5.

3. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
1. Reaktori 21.–23.2. talvilomaviikolla




Pistettä rakennetaan tiistaina Messukeskuksessa klo 15, mukana Evi, Sigrid, Jim, Oona,
Kaapo, Sadiq ja Dan.
Reaktorin työvuorot käytiin läpi – muistakaa Ruuti-huppari!

4. Ajankohtaista, nuorisoneuvostolaisten nostoja
1. ”Päättäjämiittiä” ja nuorisoneuvoston roolia tapahtumassa pitäisi alkaa suunnittelemaan
pian, sillä tapahtuma on 5.4. Kävimme teidän, meidän, Ruudin suunnittelijan Johannan ja
tapahtumatuotannon Kirsin kalenterit läpi ja keskiviikko 28.2. oli ainoa kaikille sopiva päivä.



Mihin aikaan sopisi parhaiten?
o Klo 17.00
Uudeksi nimeksi on ehdotettu “Aloiteklinikka”. Tapahtumassa käsitellään nuorten
aloitteita ja annetaan heille työkaluja niiden edistämiseksi. Mitä mieltä nimestä?
o Nimi on vähän huono, sillä monet ovat tottuneet edelliseen nimeen.
Haluaisimme myös säästää ”miitti” –sanan. Ehdotamme nimeksi Aloitemiittiä.

2. Tarkennukset kokouskäytäntöihin




Jos vähintään puolet edustajista on sitä mieltä, että käytäntöjä pitää muuttaa, se
voidaan hyväksyä. Kuka tahansa saa ehdottaa muutoksia kokouskäytäntöihin.
Esityslistaan pitää lisätä etukäteen kohta, jossa pyydetään muutosta
kokouskäytäntöihin. Jotta ehdotus voidaan hyväksyä, pitää sen saada kokouksessa
vähintään kymmenen ääntä.
Miten kokousvieraiden kanssa toimitaan tulevaisuudessa?
o Vieraille varataan kokouksesta aikaa klo 17-17.30. Kokous alkaa vieraan
esityksen jälkeen.

3. Nuorisoneuvoston somet (liite)


Ville tekee Whatsapp –ryhmän, jonka jäsenet koostuvat kiinnostuneista somettajista.
o iivi, Oona, Kaapo, Ousman

4. Nuorisoneuvostolaisilta nousi esille kysymys ”valtuustokummeista”


Kiinnostusta on. Ohjaajat selvittävät sitä millaisia käytäntöjä lähialueen kunnissa on.

5. Tarvitsetteko nuorisoneuvosto@hel.fi-sähköpostiosoitteen?


Kyllä. Osoitteesta pitäisi olla myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Se loisi
nuorisoneuvostosta yhtenäisemmän ja virallisemman kuvan. Uudet yhteystiedot voisi
laittaa mahdollisesti uusille nettisivuille. Sähköpostin kautta viestit ohjattaisiin myös
nuorisoneuvostolaisten henk. koht. sähköposteihin. Toivotaan, että ohjaajat
selvittäisivät, onko mahdollista hankkia tämän lisäksi vielä henkilökohtaiset osoitteet.

5. NOP, LAPE



NOP- ja LAPE-edustajat valitaan tämän viikon perjantaina Reaktorissa klo 12 suljetulla
lippuäänestyksellä.

6. MaNu



Maakuntajohtajan tapaaminen meni hyvin ja rahoitus on saatu.
Ensimmäinen kokous pidetään 1.3. Helsingin kaupungintalon valtuustosalissa.

7. Yhteydenottoja


Nuorisojaosto haluaa kutsua nuorisoneuvoston tapaamaan heitä kokouksensa aluksi
tiistaina 6.3. klo 16.15 Kisahallille. Ajatuksena on esittäytyä ja kuulla nuorisoneuvoston
terveiset alkuvuodesta. Kaikki halukkaat voivat osallistua!
o Kiinnostuneita olivat: Kaapo, Evi, Sigrid ja Jim.

8. Muuta tiedotettavaa








Toimintasuunnitelmaa työstettäessä teiltä nousi esille toive päästä puhumaan nuorisoohjaajille nuorisoneuvostosta
o Tähän olisi tulossa mahdollisuus syyskuun alussa nuorisopalvelujen syksyn
aloituspäivän yhteydessä! Silloin on koko henkilöstö paikalla
 Ajankohta kuulostaa hyvältä!
o Nuoriso-ohjaajat toivoivat nuorisoneuvostolta jo nyt lyhyttä esittelyvideota.
Miltä kuulostaisi?
 Kuulostaa oikein hyvältä!
Apulaispormestari Razmyar lupautui järjestämään nuorisoneuvoston kokouksen
tulevaisuudessa kaupungintalolla
o Kokous tulisi järjestää siten, että se päättyy viimeistään klo 19
o Nasima huolehtisi tarjoiluista
Eetu toivoi, että nuorisoneuvostolla olisi erikseen määritelty yhteyshenkilö Nuva ry:n
suuntaan. Valitaanko tällainen? Kuka se on?
o Jim ja Evi esittävät kiinnostuksensa asiaan liittyen.
Kokouspalkkiokeskustelu.
o Monien mielestä kokouspalkkioita ei tarvita varsinkaan jos ne lähtisivät
nykyisestä budjetistamme. Budjettirahat on järkevämpää käyttää muuhun.

9. Seuraava kokous pidetään 2.3. Hietsussa.
10. Puheenjohtaja päättää kokouksen klo: 19.37

