NUORISONEUVOSTON KOKOUS 5.2.2018 KLO 17.30 – PÖYTÄKIRJA – TAPANILAN NUORISOTALO

Aiemmin sovittujen kokouskäytäntöjen tarkennus – miten puheenjohtaja ja sihteeri
valitaan?


Arpomalla ehdokkaista kokouksen aluksi

Valitaan puheenjohtaja: Tilda
Valitaan sihteeri: Jesse
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 17.36


Ketkä haluavat toimia pöytäkirjantarkastajina? Dan ja Evi

2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Nuorisoneuvoston leiri Meriharjussa 26.–28.1.




Fiiliksiä leiristä:
o Viivi: sairaan kivaa!
o Dan: välillä ärsytti, kun kaikki eivät olleet yhtä aktiivisesti mukana yhteisessä
työskentelyssä
o Tilda: Mukavaa oli! Ehkä hieman parempaa keskittymistä tulevaisuudessa
Seuraava nuorisoneuvoston leiri pidetään Benkussa: 25.5.–27.5.

3. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
1. Nuorisoneuvoston toimintasuunnitelman työstöä Hietsussa perjantaina 9.2. klo 17



Runko koko vuoden toiminnalle
Ovatko kaikki vastanneet Facebook-tapahtumakutsuun?

2. Vierailu RKP:n valtuustoryhmän kokouksessa 14.2.




Kaikki kiinnostuneet voivat osallistua. Jos et pysty osallistumaan, poistu tapaamisen
WhatsApp-ryhmästä
Tapaamiseen osallistuvat voisivat miettiä käsiteltäviä asioita WhatsAppissa – mistä
puhutaan?
Kaskon toimialatiimillä samaan aikaan ensimmäinen tapaaminen

3. Reaktori 21.–23.2. talvilomaviikolla
o Tapahtumassa ollaan aina töissä koko päivän ajan (klo 12.45–20.15), mutta ei
joka päivä (joka päivä saa tulla, jos haluaa!)






o Ohjaajat tekevät toiveiden perusteella työvuoroehdotukset
o Tapahtumassa koko päivän työskentelevät nuoret saavat ilmaisen ruoan
Messukeskuksessa Fazerin Eat & Meet-ravintolassa klo 14.30–17.00 välillä
Minä päivinä pääset paikalle?
o Lista kokouksen osallistujien työvuorotoiveista erillisenä liitteenä
Ohjelma lyödään lukkoon
o Päätetyt asiat löytyvät erillisestä liitteestä
Pisteen materiaaleja valmistellaan porukalla Hietsussa tiistaina 13.2 klo 16
Pistettä saa tulla rakentamaan tiistaina 20.2. Messukeskukseen. Kiinnostuneita?
o Dan, Evi, Viivi, Oona, Sigrid, Sadiq, Kasper, Hamsa(?)

4. Ajankohtaista, nuorisoneuvostolaisten nostoja







Muut esille nousseet tarkennukset puheenjohtajan tehtäviin ja kokouskäytäntöihin
o Sovitut tarkennukset löytyvät erillisestä liitteestä. Esille nousi kysymyksiä, joita
käsitellään seuraavassa kokouksessa
Nuorisoneuvoston somet
o Käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen
Nuorisoneuvoston budjetin suunnittelua
o Nuorisoneuvoston budjettia suunnitellaan toimintasuunnitelman tekemisen
yhteydessä 9.2. klo 17 Hietsussa
Kevään kokousaikataulun vahvistaminen – merkatkaa päivät ylös jo nyt!
o Helmikuu: maanantai 19.2.
o Maaliskuu: perjantai 2.3. ja maanantai 19.3.
o Huhtikuu: keskiviikko 4.3. ja torstai 19.4.
o Toukokuu: perjantai 4.5. ja perjantai 18.5.
o Kesäkuu: tiistai 19.6.
 Ohjaajilla on maanantai 4.6. vapaapäivä. Sen päivän mahdollisesta
kokouksesta päätetään myöhemmin

5. NOP, LAPE, toimialatiimit


NOP-edustajien valinta
o NOP-info liitteenä
o Miten ja milloin edustajat valitaan?
 Suljettu lippuäänestys. Tehtävästä kiinnostuneet ilmoittautuvat
ohjaajille ennen seuraavaa kokousta. Kokouksessa pidetään lyhyet
puheenvuorot. Jos et pääse paikalle kokoukseen voit lähettää
puheenvuorosi etukäteen ja se luetaan ennen äänestystä
 Läsnäolijoista tehtävästä olivat kiinnostuneet: Dan, Evi, Tilda, Jesse,
Kasper, Jim ja Viivi
o Ensimmäinen kokous on perjantaina 2.3. aamulla
o Kuvan kehittämisasiaintuntija Pirjo Mattila lupasi sparrata jäseniä ennen





tapaamista
LAPE-edustajien valinta
o LAPE-info liitteenä
o Miten edustajat valitaan?
 LAPE-edustajat valitaan samalla tavalla kuin NOP-edustajat
 Jokainen voi olla ehdolla LAPE-edustajan tehtävään. Jos kyseessä on
tasapelitilanne, jossa toinen ehdokas on jo valittu NOP-edustajaksi, on
toisella henkilöllä oikeus tehtävään ensisijaisesti
 Läsnäolijoista kiinnostuneita: Dan, Evi, Tilda, Jesse, Hamsa
o Seuraava kokous on maanantaina 19.3. iltapäivällä (ryhmä on tavannut jo
kerran aiemmin tänä vuonna)
Toimialatiimien kokoonpano – mennäänkö näillä (kokoonpanot liitteenä)?
o Kukaan paikalla olleista ei halunnut vaihtaa toimialatiimiä
o Toimialat lähettävät teille kokouskutsut. Ne eivät tule ohjaajien kautta

6. MaNu




MaNu:n puheenjohtajisto tapaa maakuntajohtajaa 9.2. Tapaamisessa käsitellään
MaNu:n budjettia
Jim kertoi MaNu-hankkeen tilanteesta
Jos MaNu:sta on lisäkysymyksiä, osoittakaa ne Jimille

7. Yhteydenottoja




Ydinryhmä 2017 ja Nuorten Ääni-toimitus yrittivät järjestää viime vuonna tapaamista
pääministeri Juha Sipilän kanssa. Asia on jälleen etenemässä ja myös teillä on sen
toteutuessa mahdollisuus osallistua tapaamiseen
o Nuorisoneuvosto on halukas lähtemään mukaan tapahtumaan ja sen
järjestelyyn
Nuva ry:n Aktiivipäivät ABC Ylivieskassa 16.–18.3.
o http://www.nuva.fi/aktiivipaivat-abc/
o Kyseessä tapahtuma, johon voi osallistua itsenäisesti – nuorisoneuvosto ei
osallistu yhdessä
o Tapahtumaan osallistuminen maksaa Nuva ry:n jäsenille 120 euroa ja ei-jäsenille
160 euroa
o Nuva ry tarjoaa erilaisia vaikuttamiskoulutuksia. Tähän palataan
myöhemmin/tarvittaessa

8. Muuta tiedotettavaa



Hietsuun ja 2. kerroksen ”Nätti Ruuti”-huoneeseen pääsee sisään ovikoodilla xxxx.
Koodi toimii alaoveen arkisin klo 16–19. Sisäovissa se toimii vuorokauden ympäri
Kasper: löytyy olemassa olevia kontakteja (Korjaamo, Allas Sea Pool), joita voidaan
mahdollisesti myöhemmin hyödyntää

9. Seuraava kokous pidetään 19.2. klo 17.30



Ensisijainen kokouspaikka Helsingin kaupungintalo (ohjaajat selvittävät). Jos se ei
onnistu, kokous pidetään Hietsussa
Seuraavaan kokoukseen kutsutaan Global Dignity Girls & Boys-järjestön edustaja (Dan
on yhteydessä)

10. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 19.39

