NUORISONEUVOSTON KOKOUS 19.3.2018 KLO 17.30 – PÖYTÄKIRJA – HIETANIEMENKATU 9B

Paikalla: Hamsa, Saaid, Sadiq, Evi, Sigrid, Jim, Ousman, Kaapo, Oona, Mikael, Tilda, Vivian, Dan,
Kasper

Valitaan puheenjohtaja: Jim
Valitaan sihteeri: Tilda
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 17.32


Ketkä haluavat toimia pöytäkirjantarkastajina?
Evi ja Kaapo

2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Puheenjohtajakeskustelu




Keskustelun viimeistely ja äänestys 20.3. Hietsussa
Esitys puheenjohtajan tehtävistä (LIITE ja Facebook)
Mahdollisuus äänestää myös niille, jotka eivät pääse itse kokoukseen paikalle.
o Kooste argumenteista/keskustelluista jutuista jakoon heti kokouksen jälkeen
o Äänestys WhatsAppissa Villelle keskiviikkoaamuun klo 9 mennessä

2. Ammattikoululaisten vaikuttamistapahtuma PUSH 7.3.


Kaapo, Kasper ja Oona olivat paikalla. Fiilikset?
o Ihan mukava, sai lisätietoa amiksesta
o Oli erikoista, että opiskelijat eivät noudattaneet ohjeita helmiäänestyksessä.

3. Nuorisojaoston kokous 6.3.


Terveiset kokouksesta?
o Kokouksessa olivat Tilda, Jim, Jani, Sigrid, Kaapo, Kasper
o Paljon kontakteja, esim. Perussuomalaiset Nuoret ja vasemmistoliitto haluavat
tavata tulevaisuudessa
o Nuorisoneuvoston asioista keskustellessa muiden asioiden suhteen vartin
kokous venyi 1,5h pitkäksi
o Mukavia ihmisiä oli paikalla

3. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
1. Kaskas median työpaja Ruudin viestinnästä 26.3. klo 15.30-18.00


Ketkä pääsevät paikalle?

o Sadiq, Mikael, Sigrid, Oona pääsevät, Jim ja Vivian ehkä
2. Aloiteasema





Tapahtuman päivä siirtyy! Uusi päivä 3.5.
Aloitteet valittu 28.2. Yhdeksän aloitetta – yhdeksän työpajaa.
Ketkä pääsevät ohjaamaan työpajoja ja olemaan kummeina työpajan aloitteille?
o Sigrid, Sadiq, Jim, Kaapo, Oona, Viivi, Tilda, Evi(ehkä)
Ohjaajakoulutus 19.4. klo 13.30-15.30. Onko hyvä ajankohta?
o Ajankohta hyvä kaikille paitsi Tildalle ja Eville. Koulutus pidetään silloin.

3. Inarin leiri 6.-11.6.



Mukaan pääsee kuusi nuorisoneuvostolaista
Hakulomakkeita saa Villeltä
o Deadline hakemukselle on 26.3. Hakekaa, jos kiinnostaa!

4. Aloitteiden valtuuskäsittely 25.4.


Lausunnon deadline 5.4. Koska kirjoitetaan ja ketkä kirjoittavat?
o -Tilda, Jim, Hamsa, Viivi, Evi, Sigrid, Dan, Kaapo
o muodostetaan Whatsapp-ryhmä tarkoitusta varten ja sovitaan kokousaika.

5. Pääkaupunkiseudun nuvien miitti / Jim
o 21.4. Espoossa järjestettävä rento verkostoitumistilaisuus
o Tilaisuus Kirkkojärven nuorisotilalla, Espoon keskus, Kylätorintie 5, klo 11-16
o Ei virallista ilmoittautumista, Jimille ilmoitus
6. Apulaispormestari Nasima Razmyar haluaa tavata nuorisoneuvoston. Tapaaminen 17.4.
klo 15-16.30
o Oletettavasti Kaupungintalolla
o Kaikkia toivotaan paikalle.
4. Ajankohtaista, nuorisoneuvostolaisten nostoja
1. Nuorten lehti nuorten palveluista – Sigrid / Kuvan toimialaryhmä
o flyer-tyylinen, jossa näkyy kaikki nuorten jutut Helsingissä: osoitteet,
tapahtumat, palvelut.
o Yhteistyö NÄTin (ja Hattumedian) kanssa.
o Tarkoitus näyttää nuorille Helsingin monipuolista tarjontaa ja ohjeita nuorena
oloon Helsingissä (esim. aloitteiden tekeminen).
o Tehdään asiasta aloite?

2. Nuorisoneuvoston esittelyvideo


Kiinnostuneita jo ilmoittautuneiden lisäksi? Koska pidämme ensimmäisen
suunnittelupalaverin?
o Mikael kiinnostunut muiden ilmoittautuneiden lisäksi
o suunnittelupalis pidetään 27.3. klo 17.30

3. Nuorisoneuvoston tilakysymys. Hietsun tiloista ollaan luopumassa lähitulevaisuudessa.
Nuorisoneuvoston ”päämaja” sijoitetaan uudestaan tämän uudistuksen yhteydessä. Asiaa
käsitellään seuraavan kokouksen yhteydessä 4.4. klo 15.30-17.30.
o Tehdään aloite siitä, että kaupungintalon sääntöjä pitäisi muuttaa niin, että
nuorisoneuvosto voisi pitää kokouksensa siellä.
4. Lisätään ehdotukseksi: Helsingin järjestämä Uudenmaan nuvatapaaminen
o Tästä keskustellaan lisää seuraavassa kokouksessa.
5. NOP, LAPE


Kuulumisia?
o NOPista ei mitään uutta, seuraava kokous ilmeisesti 9.5.
o Tänään olisi ollut LAPEn kokous, epämääräisesti kokoon kutsuttu, kukaan
nuorisoneuvostosta ei ollut paikalla.
o Vivian ei ole saanut kokouskutsua sähköpostilla. Asia pitää tarkastaa.

6. Toimialaryhmät








Terveisiä kokouksista?
Kuva: 17.3.
o Kierreltiin paikkoja Itiksessä
o Chilli meininki
o Ideoitiin tulevaa vuotta
o Nuorisoneuvosto voi myös osallistua Prideen
Kasko: 15.3.
o Ei puhuttu mitään konkreettista
o Yhteistyöhalussa suuria puutteita. Kaikkiin ehdotuksiin saatiin kumoava
vastaus.
o Tehdään aloite seksuaalivähemmistöjen seksuaalikasvatuksesta.
Sote: 22.3.
o Tapaaminen kulmakahvila Ipissä Kalliossa.
Kymp: ?
o Kaapo on ollut yhteydessä sähköpostilla Kympin vastuuhenkilöön. Asiat
toivottavasti etenevät pian.

7. MaNu


Puheenjohtajan terveiset?
o Seuraava kokous on ensi kuussa.

8. Yhteydenottoja
1. Vihreät nuoret haluavat tavata nuorisoneuvostolaisia. Tapaaminen on heidän
toimistollaan 23.4. klo 16.30-17.30


Kiinnostuneita: Tilda, Kaapo, Evi, Kasper, Sigrid, Jim, Hamsa, Oona, Dan, Saaid

9. Muuta tiedotettavaa/lisättävää
1.Ruudin toisen ohjaajan paikka on avoimessa haussa. Haku päättyy tiistaina 20.3. ja
tehtävään valittava ohjaaja aloittaa 1.4.
2. Tänään on kaupunginhallituksen käsiteltävänä esitys, joka takaisi nuorisoneuvon
kolmelle edustajalle aina läsnäolo- ja puheoikeuden nuorten aloitteiden käsittelyn
yhteydessä.
3. OAJ on julkaissut oppivelvollisuuden pidentämiseen kannanoton, haluaako
nuorisoneuvosto tehdä kannanoton?


kiinnostuneet voivat sopia keskenään

4. Pöytäkirjan kääntäminen ruotsiksi






Kaupunki ei tarjoa pöytäkirjojen kääntämistä ruotsiksi.
jos haluamme, voi nuorisoneuvosto itse kääntää pöytäkirjat.
Nuorisoneuvosto kokee tärkeänä ruotsiksi kääntämisen.
Viivi on vapaaehtoinen kääntäjä, jos ja kun oikolukuapua löytyy. (Oona haluaa
henkiseksi tueksi).
Nuorisoneuvosto haluaisi käyttää kaupungin resursseja kääntämiseen.

10. Seuraava kokous pidetään 4.4.


Missä?
o Hietsu

11. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 19.22

