NUORISONEUVOSTON KOKOUS 4.4.2018 KLO 17.30 – PÖYTÄKIRJA – HIETANIEMENKATU 9B

Paikalla: Jesse Lomma, Tilda Lassila, Kasper Rautalinko, Khalid Omar, Jim Koskinen, Sadiq
Suleiman, Vivian Ljungqvist, Saaid Farah, Hamsa Hussein, Huda Mumin, Kaapo Haapanen, Evi
Koivunen, Dan Cederlöf ja Oona Sainio.

Ennen virallista kokousta valitaan nuorisoneuvoston puheenjohtajisto sekä sihteerit.
Puheenjohtaja valitaan ensimmäiseksi ja hän johtaa kokousta tästä eteenpäin
● Ehdokkailla on mahdollisuus pitää max. kolmen minuutin mittainen puheenvuoro.
Tämän jälkeen osallistujat voivat pitää max. minuutin mittaisen kannatuspuheenvuoron
● Valitaan puheenjohtaja, ehdokkaana: Jim, Kasper, Dan, Khalid, Viivi, Mikael
o Puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen: Jim Koskinen
● Valitaan kaksi varapuheenjohtajaa, ehdokkaana: Evi, Kaapo, Jesse, Tilda
o Varapuheenjohtajiksi valittiin äänestyksen jälkeen: Kaapo Haapanen ja Jesse
Lomma
● Valitaan sihteeri, ehdokkaana: Oona, Kaapo
o Sihteeriksi valittiin Oona Sainio, sillä Kaapo Haapanen valittiin aiemmassa
äänestyksessä toiseksi varapuheenjohtajaksi ja nuorisoneuvostolainen voi
toimia ainoastaan yhdessä vastuutehtävässä kerralla
o Varasihteeriksi valittiin kokouksessa halukkaista Vivian Ljungqvist

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo: 18.49
● Ketkä haluavat toimia pöytäkirjantarkastajina?
- Khalid ja Kasper

2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Villen määräaikainen työsuhde nuorisoneuvoston ohjaajana päättyi viime viikolla. Uusi
ohjaaja Krista Huovinen aloittaa maanantaina 16.4.
-

Sari Granö ja Katri Kairimo olivat kokouksessa kommentoimassa ohjaajan valintaa ja
vastaamassa keskustelua nostaviin kysymyksiin.
Virkamiehet pahoittelevat huonoa tiedotusta koskien ohjaajan valintaa sekä
nuorten ulkopuolelle jättämistä päätöksessä. Päätöstä tehdessä nuoret unohdettiin
osallistaa kiireiden vuoksi. Ohjaajan valinta oli kiperä päätös, joka noudatti
annettuja kriiteitä. Virkamiehet ehdottivat tiedotuksen ja vuoropuhelun
parantamiseksi ns. “virkamiesvarttien” käyttöönottoa. Nuorisoneuvosto siirtää

asian käsiteltäväksi ensi kokoukseen.
2. Kaskas Median työpaja Ruudin viestinnästä 26.3.
● Terveisiä tapaamisesta?
- Keskusteltiin Ruudin viestinnän levittämisestä. Hyvä työpaja!
● Ruudin viestinnän taso tällä hetkellä? Miten nuorisoneuvoston somet/some-tiimi?
- Some-tiimille sovittava pikaisesti kokousaika.
3. Nuorisoneuvoston esittelyvideon suunnittelua 27.3.
● Mitä tehtiin ja mitä seuraavaksi tapahtuu?
- Ensimmäinen tapaaminen pidettiin. Tutkittiin eri vaihtoehtoja ja saatiin hyvä pohja
itse videon suunnittelulle.
4. Vieraat Vermontista, USA:sta ja Ruudin esittely 28.3.
● Kerrottavaa?
- Hauska tapaaminen! Erittäin mielenkiintoista kuulla Vermontin
nuorisovaikuttamismahdollisuuksista ja vastoin kertoa toimintamalleista
Helsingissä.
5. Nuorisoneuvoston tilakysymys
● Työpaja ennen kokousta. Mitä jäi käteen?
- Käytiin läpi tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi sijainnin määrittämistä tiettyjen
lähellä pidettävien ihmisten perusteella. Uusi tila tulee saada keskustan alueelta.
Järjestetään uusi tilatyöpaja, jossa konkreettisia ehdotuksia.

3. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
1. Aloitteiden valtuustokäsittely 25.4.
● Lausunnon hyväksyminen. Tämän jälkeen se pitää laittaa eteenpäin kaupunginsihteeri
Anja Vallitulle. Lausunnon palautuksen deadline on 5.4.
● Valitaanko valtuustopuhujat nyt vai seuraavassa kokouksessa? Puhujat valitaan
seuraavassa kokouksessa.
2. Aloiteasema
● Tapahtuman päivä siirtyi! Uusi päivä 3.5.
● Ohjaajakoulutus 19.4. klo 13.30–15.30 (kalenteriin ylös)
● Mukaan ohjaajaksi voi vielä ilmoittautua – ketkä ovat jo mukana?
● Jim, Tilda, Jesse, Kasper, Viivi ja Oona
3. Pääkaupunkiseudun nuvien miitti / Jim
● 21.4. Espoossa järjestettävä rento verkostoitumistilaisuus
● Tilaisuus Kirkkojärven nuorisotilalla, Espoon keskus, Kylätorintie 5, klo 11–16
- Ei tarvita virallista ilmoitusta. Jimille ilmoittautuminen riittää.

4. Apulaispormestari Nasima Razmyar haluaa tavata nuorisoneuvoston. Tapaaminen 17.4.
klo 15.00–16.30 kaupungintalolla
● Ketkä tulevat paikalle?
- Jim, Jesse, Kasper, Vivi, Khalid, Tilda, Sadiq, Evi, Kaapo, Oona, Dan, Hamsa ja Saaid
5. Helsingin Vihreät nuoret haluavat tavata nuorisoneuvostolaisia. Tapaaminen on heidän
toimistollaan: Fredrikinkatu 33 A, 2. kerros. 23.4. klo 16.30–17.30
● Tarkempia tietoja saa Okko Karvoselta (okkopekkakarvonen@gmail.com)
- Kiinnostuneita: Jesse, Kasper, Khalid, Jim, Tilda, Evi, Hamsa, Oona, Kaapo, Dan
4. Ajankohtaista, nuorisoneuvostolaisten nostoja
1. Inarin leirin hakuprosessi
● Leirille saatiin lopulta kuusi hakemusta. Mukaan hakivat: Viivi, Jim, Sigrid, Oona,
Kasper, Mikael
● Mitä tapahtuu seuraavaksi?
- Hakemusaika on päättynyt
- Seuraavat kuusi hakemusta käydään läpi ja tieto leirin vahvistumisesta ja leirille
lähtijöistä myöhemmin
2. Uudenmaan nuvatapaaminen Helsingin nuorisoneuvoston järjestämänä
● Miten asian kanssa edetään?
- Käsitellään seuraavassa kokouksessa

5. NOP, LAPE
● Kuulumisia?
-

NOP-kokouksesta pitkä aika
LAPE tavannut. Hyvin meni!

6. Toimialaryhmät
● Terveisiä kokouksista, missä mennään?
o Kuva: Kokous tulossa
o Kasko: Kokous tulossa
o Sote: Ei mitään uutta
o Kymp: Ei mitään uutta. Otetaan yhteyttä ja varmistetaan tapaaminen.
7. MaNu

● MaNu:n puheenjohtajan terveiset?
- Maakunnallisesta nuorisovaltuustosta ei erikoisia kuulumisia
- Tämä kohta vaihdetaan pöytäkirjapohjaan muotoon “edustajien terveiset”.

8. Muuta tiedotettavaa/yhteydenottoja
1. Koulutussuunnittelija Ulla Juhanko toivoi nuorisoneuvostolta kirjallista palautetta 26.4.
mennessä (jos haluatte, hän voi tulla sparraamaan teitä 19.4. kokoukseen) seuraaviin
valmistelussa oleviin asioihin:
● Käyttäjäkokemus Next Level-sivustosta, http://nextlevel.hel.fi/
- Sivusto on luotu viime syksynä
- Idea on herätellä peruskoulun 8. ja 9.-luokkalaisia pohtimaan omia unelmiaan ja
mihin sitä suuntautuisi peruskoulun jälkeen
- Sivuston tarkoitus tukea yhteishakua
- Onko sivusto innostava/herättelevä?
- Antaako sivusto ideoita / faktatietoa?
- Parannusehdotuksia?
● Sosiaalidemokraattien ryhmäaloite: Maksuttomat opiskelun välineet toisen asteen
opiskelijoille (liite)
- Kommentit aloitteessa esitettyihin vaihtoehtoihin
- Mitä muuta sanottavaa / lausuttavaa nuorilla teemaan liittyen
- Nuorisoneuvosto halukas lähtemään mukaan. Kutsutaan Ulla seuraavaan
kokoukseen käymään
9. Seuraava kokous pidetään 19.4.
● Missä?
- Sovittu paikka: Rastis Ungdomsgård, jollei esteitä tule. Vieraiden saapumisen
vahvistuessa paikka vaihdetaan Hietaniemenkaduksi.

10. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo: 20.04

