NUORISONEUVOSTON KOKOUS 23.1.2018 KLO 17.00 – PÖYTÄKIRJA – HIETANIEMENKATU 9B

Paikalla: Mikael, Sadiq, Saaid, Ousman, Evi, Sigrid, Elias, Kasper, Jim, Jesse, Kaapo, Dan, Jani, Oona,
Viivi, Khalid, Hamsa, Huda

Kokouskäytännöt:
Valitaan puheenjohtaja: Jim
Valitaan sihteeri: Viivi
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 17:15


Haluavatko jotkut toimia pöytäkirjan tarkastajina? Dan ja Kasper

2. Vieraana kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio

 Tutustumista ja keskustelua
o Nuorisoneuvostolta toivotaan ja odotetaan aktiivisuutta
o Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla halutaan tarjota tulevaisuudessa esimerkiksi
ilmaisia harrastuksia ja lisää liikuntaa nuorille
o Kysymys: voisiko nuorisoneuvosto saada hel.fi-sähköpostiosoitteet?
3. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Escape Room Helsinki 15.1.


Hauskaa, kivaa, stressaavaa ja mahtavaa!

4. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
1. Leiri Meriharjussa 26.–28.1.





Tapaamme Vuosaaressa Columbuksen edessä perjantaina klo 16.45. Päivän viimeinen
bussi Meriharjuun lähtee viideltä. Älä myöhästy!
Ruokaa voi äänestää keskiviikkoaamuun asti
o Onko erityisiä aamupala-/naposteluehdotuksia?
 Esimerkiksi bataattilastuja, mozzarella-leipiä, viinirypäleitä, riisipuuroa
kanelilla ja sokerilla, nutellaa leivän kanssa, kaakaota, muroja
Leirin ohjelmassa:
o Kokouskäytännöt ja säännöt
o Neuvottelutaidot (erikoisvieraiden vetämänä!)
o Toimialatiimeihin jakautuminen
o Reaktorin suunnitteleminen
o Vapaata, saunomista, hengailua, pelejä, mässäilyä!



Leiri loppuu sunnuntaina viideltä. Suosittelemme hankkimaan omat kyydit pois!

5. Tiedotettavaa, yhteydenottoja
1. RKP:n valtuustoryhmä haluaisi kutsua nuorisoneuvostolaisia vierailemaan heidän
kokoukseen 14.2. klo 16.30–18.00 (saatte itse valita tarkan ajan)





Kiinnostuneita: Khalid, Evi, Sigrid, Elias, Kasper, Jim, Jesse, Kaapo, Dan, Hamsa, Tilda ja
Viivi
Paras kellonaika valittiin äänestämällä: klo 16.30
Kiinnostuneille luodaan WhatsApp-ryhmä
Dan on yhteydessä RKP:n edustajaan (voiko kaikki osallistua yms.)

2. Helsinki-päivän raati
Helsinki-päivää varten tapahtumajärjestäjät voivat anoa tuotantorahaa (arvoltaan 1003000 €) ja erityinen ohjelmaraati valitsee hakijoista tuotantorahan saajat. Ohjelmahaku ja
tuotantorahan haku tapahtuu 1.2.-31.3.2018. Haun päättyessä raati kokoontuu yhteen ja
valitsee tuotantorahan saajat jotka sitten tämän rahan turvin voivat toteuttaa
tapahtumaideansa Helsinki-päivänä 2018.
Raati kootaan tammikuun aikana. Raadin työskentely tarkoittaa käytännössä sitä että
ohjelmahaun päätyttyä hakemukset kootaan yhteen ja toimitetaan raadille ennakkoon
tutustumista varten. Sen jälkeen raati kokoontuu yhteen yhden kerran Helsinki
Marketingin toimistolle Yrjönkadulle ja valitsee rahan saajat. Kokoontuminen tapahtuu
käytännössä viikon 14 tai 15 aikana. Tapaamisessa menee parisen tuntia riippuen hiukan
hakemusten määrästä. Raatiin haetaan yhtä edustajaa nuorisoneuvostosta


Kiinnostuneita: Khalid, Evi, Kasper, Jani, Viivi
o Äänestyksen jälkeen valittiin Jani Alanen

3. Kiinnostaako lähteä suunnittelemaan Helsingin kaupungin uusia nettisivuja? Tätä
tehdään verkossa toimivan sovelluksen avulla


Kiinnostuneita: Elias, Kasper, Jesse, Kaapo, Khalid, Oona, Jim, Jani, Hamsa

6. MaNu


Nuorisoneuvosto päätti, että MaNu:n helsinkiläiset edustajat, jotka eivät ole tämän
vuoden nuorisoneuvostossa, voivat osallistua nuorisoneuvoston kokouksiin erikseen
kutsuttuina. Heillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus MaNu:a koskevissa asioissa

7. NOP, LAPE, toimialatiimit


NOP on Nuorten Ohjaus- ja Palveluverkosto
o Virkamiesverkosto, joka käsittelee nuorten asioita. Sen edustajat tulevat
kaupungin eri toimialoilta sekä myös nuorisoneuvostosta





LAPE on Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
o Hanke, jonka tarkoituksena on uudistaa lapsi- ja perhepalveluita niin, että ne
vastaisivat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Edustajat
myös nuorisoneuvostosta
Toimialatiimit – nuorisoneuvosto jakautuu toimialatiimeihin leirillä
o Sote on sosiaali- ja terveystoimiala
 Terveydenhuolto, sosiaalipalvelut yms.
o Kasko on kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 Koulut, oppilaitokset, varhaiskasvatus yms.
o Kymp on kaupunkiympäristön toimiala
 Liikenne, puistot, rakentaminen, ympäristö yms.
o Kuva on kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 Nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kirjastot, museot yms

8. Muuta? Ydinryhmäläisten nostoja?










Nuorisoneuvosto pääsee suunnittelemaan omaa budjettiaan vuodelle 2018. Ketkä
ovat kiinnostuneita?
o Khalid, Evi, Sigrid, Kasper, Jim, Kaapo, Elias, Ousman, Dan, Hamsa, Oona,
Jani, Jesse, Huda ja Viivi
o Tästä pidetään oma tapaaminen helmikuun alussa
o Joni ja Ville tekee WhatsApp-ryhmän
Inarin Osallisuusleiri kesäkuussa
o Inarilaiset nuoret toivoivat, että osallistuvista ryhmistä valittaisiin
yhteyshenkilöt, joiden kanssa leiriä voidaan suunnitella. Tätä ennen pitää
valita itse osallistujat
o Osallistujat valitaan lähettämällä hakemus ohjaajille. Tarkemmat ohjeet
hakemuksen tekemiseen tulevat myöhemmin
Aiemmin Päättäjämiittinä tunnettu Ruudin tapahtuma järjestetään huhtikuussa.
Nuorisoneuvostolla/ydinryhmällä on perinteisesti ollut iso rooli tapahtumassa ja
sen järjestämisessä
o Nimi muuttuu – onko jo tässä vaiheessa nimiehdotuksia?
 Nimiä voi ehdottaa WhatsAppissa, jos saa jonkun kuningasidean!
Hietsuun ja 2. Kerroksen ”Nätti Ruuti”-huoneeseen pääsee sisään ovikoodilla. NÄT:n
nuorilta sellainen löytyy, jotta he pääsevät käyttämään huonetta työtilana myös
silloin, kun ohjaajat eivät ole paikalla
o Myös nuorisoneuvosto haluaa koodin
Danin ehdotus: kutsutaanko kokoukseen vieraaksi Kamilla Sultanova Global Dignityjärjestöstä?
o Tervetuloa!

9. Missä ja koska pidetään seuraava kokous?



Tapanilan nutalla viikolla 6

10. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 19.27

