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1. Puheenjohtaja avaa kokouksen:
2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
3. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
4. Ajankohtaista, nuorisoneuvostolaisten nostoja
5. NOP, LAPE
6. Toimialaryhmät
7. MaNu
8. Muuta tiedotettavaa / yhteydenottoja
9. Seuraava kokous pidetään X.X. Missä?
10. Puheenjohtaja päättää kokouksen

Pöytäkirjan tarkistus:
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Paikalla:
Kasper, Evi, Sigrid, Jesse, Jim, Vivian, Khalid, Ousman, Dan, Kaapo ja Saaid

1.Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 17.42
-

Ketkä haluavat toimia pöytäkirjantarkastajina?
- Dan ja Kasper

2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen
-

-

-

-

-

-

Ennen kokousta Helsingin nuorisoneuvosto tapasi KASKO:n koulutussuunnittelija Ulla
Juhangon ja keskusteltiin SDP:n ryhmäaloitteesta täysin maksuttomaan toisen asteen
koulutukseen. Lisäksi keskusteltiin Next Level -sivustosta. Mietteitä?
- Nuorisoneuvosto antaa lausunnon. Deadline on 7.5 ja päivä päätetään
Whatsappissa.
NÄT:n toimituksen ohjaaja Ella Airas-Salminen kertoi NÄT:n kesätoiminnasta ja
nuorisoneuvoston kanssa yhteistyötä tekevästä viestintätoimistosta. Mietteitä?
- Kutsutaan Nuorten Ääni-toimituksen ohjaaja Ismo ensi kokoukseen.
Nuorisoneuvoston uusi ohjaaja Krista Huovinen aloitti maanantaina 16.4. Tervetuloa
mukaan!
- Krista esitteli itsensä. Hän on päässyt hyvin mukaan toimintaan.
Nuorisoneuvosto tapasi 17.4. kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin Nasima
Razmyarin. Mitkä fiilikset?
- Budjettia koskeva asia jäi vielä vaiheeseen.
- Jäi positiiviset fiilikset, ja nuorisoneuvosto odottaa innolla apulaispormestarin
tapaamista uudestaan.
Puheenjohtajisto tapasi 6.4. Tapaamisessa sovittiin puheenjohtajiston työnjaosta ja käytiin
läpi puheenjohtajien tehtäviä. Puheenjohtaja kertoo tapaamisesta tarkemmin.
11.4. osa nuorisoneuvoston jäsenistä kävi tapaamassa entistä neuvoston ohjaajaa Villeä.
Miten meni?
- Hauska tapaaminen, oli mukavaa nähdä Villeä.
- Ville ilahtui tulostamme.
AloiteAseman koulutus oli aiemmin tänään. Kuinka sujui?
- Ymmärrettävästi kerrottu, tästä on helppoa jatkaa itse tapahtumaan.
- Ei mitään negatiivista.
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3. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
-

-

-

-

-

Helsingin nuorisoneuvosto on kutsuttu tapaamaan Helsingin vihreitä nuoria. Tapaaminen
pidetään heidän toimistollaan Fredrikinkatu 33A kello 16:30-18:00 23.4.2018
- Ilmoittautukaa Facebookin kautta.
Nuorten aloitteiden valtuustokäsittely 25.4. Ketkä esittelevät lausunnon
kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.4.?
- Valtuustopuhujat: Kasper, Evi ja Dan.
AloiteAsema pidetään Helsingin kaupunginmuseolla 3.5.
- Osallistujia kaivataan lisää! Ne nuorisoneuvoston jäsenet, jotka eivät ole
tapahtumassa työpajan vetäjinä, osallistuvat haluamaansa työpajaan
mahdollisuuksien salliessa.
Nuoriso-ohjaajien perinteiset Let’s talk -keskustelut ovat tulossa. Keskusteluissa
keskustellaan vapaasti siitä, kuinka alkuvuosi on sujunut sekä mahdollisista omista huolista.
Muistakaa käydä varaamassa aika Facebookissa!
Nuorisoneuvoston leiri Bengtsårin leirisaareen toukokuussa 25.-27.5.
- SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 9.5. mennessä, sillä junaliput ja ruokailut pitää tilata
hyvissä ajoin etukäteen. Leirikirje ja lupalappu tulee ladattavaksi ensi viikolla.
- Keskusteltiin mm. ajanvietosta leirillä, sekä ohjaajat kertoivat, että leiri on
vapaamuotoisempi kuin edellinen leiri tammikuussa.

4. Ajankohtaista, nuorisoneuvostolaisten nostoja
-

Keskustelua lautakuntapaikasta. Evi on pyytänyt, että kokouksessa keskusteltaisiin
nuorisoneuvoston lautakuntapaikkojen tarpeesta ja mahdollisesta hakemisesta.
- Jim, Kasper ja Kaapo kävivät Turussa tapaamassa Turun nuorisovaltuustoa. Turku on
kiinnostunut tekemään yhteistyötä meidän kanssamme.
- Hyvää Turun nuorisovaltuustossa oli heidän sähköpostiosoitteensa, he käsittelivät
kaavoitusasioita ja heillä on käteviä työryhmiä. Meille pitäisi lisätä edustavuutta ja
näkyvyyttä, sekä Helsingissä pitäisi kuunnella enemmän nuoria ja kokouspalkkiot
voisi järjestää. Koemme tärkeiksi mahdolliset kokouspalkkiot tulevaisuudessa.

5. NOP, LAPE
-

Annetaan puheenvuoro edustajille, jotka kertovat terveisensä nuorisoneuvostolle.
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6. Toimialaryhmät
-

-

Sote
- Kokous tulossa.
Kasko
- Peruutettu kokous. Siirtyy toukokuulle.
Kymp
- Tapaaminen maanantaina:
- He ovat hyvin kiinnostuneita yhteistyöstä: puhuimme mm.
kaupunkipyöristä, kaupunkibulevardeista sekä viheralueista.
Kuva
- Tapaaminen 17.4. Kuulumisia?
- Mukava kokous Kirjasto 10:ssä. Keskusteltiin Oodista ja nuorisotyöstä siellä.
- Kiinnostuneet Pride-tapahtumasta: Tilda, Sigrid, Kaapo, Khalid, Krista, Saaid, Kasper
ja Viivi, mahdollisesti myös Ousman, Evi ja Saaid.

7. MaNu
-

Helsingin maakuntanuorisovaltuutetut kertovat terveisensä Uudenmaan
maakunnallisesta nuorisovaltuustosta.
Maakunnallinen nuorisovaltuusto järjestää mahdollisesti tapahtuman, jossa nuorten
ehdokkaiden on mahdollista esiintyä.

8. Nuorisoneuvoston somet ja esittelyvideon tila
-

-

Keskustelu nuorisoneuvoston somesta ja some-tiimin toiminnasta jäi kesken. Miten
edetään?
- Lisää aktiivisuutta some-tiimissä.
Viimeisin tapaaminen esittelyvideo-tiimin kanssa peruuntui. Esittelyvideon valmistuminen
lykkääntyy.
- Kohta alkaa olla kiire, videon pitää esitellä nuorisoneuvoston toimintaa. Voidaan
kuvata mahdollisesti leirillä.

9. Muuta tiedotettavaa / yhteydenottoja
-

Helsingin nuorisoneuvoston vaalivalvojaisten paikkaa pohditaan uudelleen
kaupunkikirjasto Oodin valmistumisen myötä. Nuorisoneuvoston kanta?
- Siirretään myöhempään, ristiriitaista tietoa saatu.
- Perustetaan pienempi työryhmä/puheenjohtajisto välittää viestin.
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-

-

-

-

-

-

Katri Kairimo ehdotti viime kokouksessa ns. “virkamiesvarttien” käyttöönottoa.
“Virkamiesvartit” järjestettäisiin nuorisoneuvoston kokouksien yhteydessä, ja
ajankohtaisista asioista olisi kertomassa Katri tai joku muu virkamies. Nuorisoneuvoston
kanta “virkamiesvartteihin”?
- Venyvätkö kokoukset? Olisi mukavaa, jos virkamiehet tulisivat kokouksiimme ja
saisimme informaatiota ja pysyisimme näin kärryillä. Tärkeää saada luotua yhteys
virkamiehiin.
Sami Makkula on ottanut nuorisoneuvostoon yhteyttä muotoilutoimisto Kuudennesta.
Nuorisoneuvostolta pyydetään noin kuutta henkilöä haastatteluun koskien Nuorten
osallistuvan budjetoinnin mallia. Mahdollisia päivämääriä ovat 4.5, 7.5 ja 9.5. Halukkaita?
- Viivi, Sigrid, Khalid ja Kasper. 4.5?
- Deadline osallistumiselle on sunnuntaina klo 12.
Juha Sipilän avustajalta on saatu informaatiota liittyen suunnitteilla olevaan tapaamiseen.
Pääministerin tapaamista ei pystytä järjestämään keväälle, mutta yritetään ehdottomasti
järjestää syksyllä.
Etsivän nuorisotyön yksikön toiminnanjohtaja Timo Kontio kutsui nuorisoneuvoston
tutustumaan yksikön toimintaan. Mietteitä?
- Ehdottomasti menemme, puheenjohtaja hoitaa asian kuntoon.
Kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita 25.4. Vihreä valtuustoryhmä toivoisi
Ruudin edustajia ryhmäkokoukseen ennen valtuustoa (klo 16-18 Kaupungintalolla)
keskustelemaan aloitteista. Ketkä menevät?
- Ne, jotka puhuvat valtuustossa. Lisäksi muutama muu.
Puoluepoliittiset nuorisojärjestöt haluavat pitää sote-aiheisen keskustelutilaisuuden 16.5
klo 14-16 Hietsussa.
Virpi Hakalax on laittanut viestiä.
Mikko Vatka isännöi tapaamista Kokkolan ja Hyvinkään nuorisovaltuustojen kanssa
Hapessa 2.5.
7.5 klo 18 keskusteltaisiin budjettiasiasta Hietsussa.
Unelmafoorumi - kokouksesta sovitaan Whatsappissa

10. Seuraava kokous pidetään 4.5. Ungdomsgården Rastiksessa
11. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 20.07

