NUORISONEUVOSTON KOKOUS 2.3.2018 KLO 17.30 – PÖYTÄKIRJA – HIETANIEMENKATU 9B

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

Puheenjohtajakeskustelu ennen varsinaisen kokouksen alkamista










Avoin keskustelu – miten jatkossa toimitaan?
Edellisessä kokouksessa sovittua: kuka tahansa saa ehdottaa muutoksia
kokouskäytäntöihin. Jotta kokouskäytäntöjä voi muuttaa, pitää olla esityslistaan
valmiiksi laadittu kohta, jossa pyydetään muutosta kokouskäytäntöihin. Jotta muutos
hyväksyttäisiin, täytyy olla vähintään kymmenen nuorisoneuvostolaisen suostumus
Keskustelua käytiin kokouksen aikana
Ehdotus: Nuorisoneuvostolla tulee olemaan pysyvä puheenjohtajisto.
Ehdotus: Nuorisoneuvostolla tulee olemaan yhteyshenkilö.
Ehdotus: Nuorisoneuvosto valitsee puheenjohtajan jonka tehtävänä on johtaa puhetta
kokouksen aikana, tekee esityslistan, toimii jossain vaiheissa yhteyshenkilönä,
tarkempia tehtäviä tullaan kirjaamaan kokouskäytännöissä. Nuorisoneuvosto tulee
myöskin valitsemaan kaksi varapuheenjohtajaa joilla on puheenjohtajan estyessä sama
rooli kuin puheenjohtajalla.
Puheenjohtaja päätti että nuorisoneuvosto pitää erillisen kokouksen puheenjohtaja
keskustelusta. Kokouksen päivämäärästä käydään äänestys Facebookissa.

Valitaan puheenjohtaja: Vivi
Valitaan sihteeri: Dan
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo. 17.42



Ketkä haluavat toimia pöytäkirjantarkastajina?
Evi ja Jim toimivat pöytäkirjantarkastajana

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




Miten meni? Mikä toimi, mikä ei?
o Siellä oli kivaa. Toinen suunnittelukokous olisi tullut tarpeen. Aloitteiden teko
unohdettiin usein.
Helmiäänestyksen tulosten käsittely
o Voisiko Ruudin nettisivuille laittaa kyselyjä?
o Tildan ehdotus: nuorisoneuvosto ottaa tästä koppeja, kirjoitetaan aloitteita

näistä
2. ”Aloiteaseman” suunnittelutapaaminen 28.2.




Mitä saatiin aikaan?
o Nimi muuttui Aloiteasemaksi ja ryhmien nuorten puheenjohtajien vastuu
työskentelystä kasvaa. Tänä vuonna pj myös seuraa aloitteen etenemistä
tapahtuman jälkeen.
Tuleva aikataulu
o Aloiteasema on koeviikon aikana 5.4

3. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
1. Nuorisojaoston kokous tiistaina 6.3. klo 16.15 Kisahallilla



Ajatuksena on esittäytyä ja kuulla nuorisoneuvoston terveiset alkuvuodesta. Kaikki
halukkaat voivat osallistua
Osallistujien nimet pitäisi tietää etukäteen. Ketkä ovat osallistumassa?
o Kokoukseen osallistuu: Kasper, Tilda, Vivi, Kaapo, Sigrid ja Jim

4. Ajankohtaista, nuorisoneuvostolaisten nostoja
1. Tarkennukset nuorisoneuvoston some-käytäntöihin




Millaisen kuvan haluamme antaa itsestämme somessa? Minkälaista materiaalia
kannattaa julkaista?
o Julkaisuja jotka eivät anna meille leikkikerhomaista kuvaa.
Sigrid haluaa kuulua some-ryhmään

5. NOP, LAPE
1. NOP


Nuorisoneuvoston NOP-edustajat ovat Jesse (varaedustaja Tilda) ja Jim (varaedustaja
Dan)

2. LAPE




Nuorisoneuvoston LAPE-edustajat ovat Dan (varalla Hamsa) ja Viivi
Evi valittiin toiseksi varaedustajaksi
Seuraava kokous on 19.3.

6. Toimialaryhmät




Kuva: 5.3.
Kasko: 14.3.
Sote: 22.3.



Kymp: ?

7. MaNu


Ensimmäinen kokous pidettiin 1.3. Terveisiä kokouksesta?
o Oli kivaa!
o Oli vaikeuksia pöytäkirjan kääntämisessä

8. Yhteydenottoja
1. Eetu toivoi, että nuorisoneuvostolla olisi erikseen määritelty yhteyshenkilö Nuva ry:n
suuntaan. Häneen otetaan yhteyttä, kun piirissä tapahtuu jotain tai kun Helsingistä
tarvitaan tietoja.
Kiinnostuneita olivat Hamsa, Evi, Tilda ja Vivi.
Nuorisoneuvosto valitsi äänestyksellä Tildan yhteyshenkilöksi
2. Ruudin viestinnästä alkaa vastaamaan ulkopuolinen viestintätoimisto Kaskas Media. He
haluaisivat pohtia viestintäasioita myös nuorisoneuvoston kanssa: mitkä kanavat ja sisällöt
nuorisoneuvosto kokee nuorille tärkeiksi viestinnällisesti ja miten uudistuksia kannattaisi
lähteä tekemään? He haluaisivat vetää Ruudin viestinnästä nuorisoneuvostolle jonkin
vähän työpajamallisen setin aiheesta, mielellään vielä maaliskuussa


Onko kiinnostusta? Entä päivämääräehdotuksia?
o Kiinnostuneita: Sigrid, Jim, Kaapo, Tilda
o Odotamme Kaskasilta päivämääräehdotuksia.

3. Helsingin Vihreät Nuoret haluaisivat kutsua nuorisoneuvoston vierailulle tapaamaan
heitä Vihreiden puoluetoimistolle maanantaina 23.4 alustavasti klo 16.30 alkaen


Onko kiinnostusta?
o Kaikki kokoukseen osallistuvat ovat kiinnostuneita

9. Muuta tiedotettavaa/lisättävää


Danin ehdotus: Pöytäkirjat olisi hyvä kääntää myös ruotsiksi ja julkaista samaan aikaan
suomenkielisen version kanssa.
o Ohjaajat selvittävät käännösasiaa.

10. Seuraava kokous pidetään 19.3.




Missä?
Ehdotuksia: Hietaniemi 4, Happi 5, Annantalo 0 ja Rastis 1
Päätös: Happi

11. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo. 19.38

