YDINRYHMÄN KOKOUS 10.8.2017 KLO 18.00 – PÖYTÄKIRJA – HIETANIEMENKATU 9 B

Paikalla: Laura, Antti, Jim, Dan, Aapeli, Antero, Jere, Eetu, Eerika, Benjamin (ja Oliver)

Kokouskäytännöt:
Valitaan puheenjohtaja: Antti Avoranta
Valitaan sihteeri: Eerika Aalto
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 18.11


Haluaako joku toimia pöytäkirjan tarkastajana? Edustajat Aapeli & Dan

2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Kesä tuli, loma meni, yhä on kesä. Mitkä meiningit? Tapahtuiko Ruuti-juttuja?



Some-päivitykset?
o Ne, joille tämä annettiin tehtäväksi, eivät ole paikalla
Mites ne toimintaryhmien tapaamiset?
o Toimintaryhmät pyrkivät järjestämään kokoukset tämän ja ensi viikon
aikana. Osalla aika on jo sovittu. Tasa-arvo-ryhmästä ei ollut edustajia
kokouksessa

2. Pääministeri Juha Sipilän tapaaminen - tapahtuma NÄT:n ja Keskustanuorten kanssa





Aiheesta kokoustettiin ensimmäisen kerran kesäkuussa ja silloin tapahtumasta
lähetettiin myös kutsu pääministerille
Tapahtumalle on varattu alustavasti Gloria 9.11.
Ydinryhmäläiset ovat toivoneet mahdollisuutta tavata pääministeri Sipilä privaatisti
ennen yleistä tilaisuutta
Seuraava suunnittelukokous Hietsussa 29.8. klo 17 – 19 Keskustanuorten kanssa

3. Tulevia tapaamisia/tapahtumia
1. Ruudin ilmeen uudistaminen-kokous 15.8. klo 17.30 – 19.30 Hietsussa


Kokouksessa mukana Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja
markkinointipäällikkö Saara Suojoki sekä toimittaja Ulla Paukku
o Vastatkaa tapahtumakutsuun Facebookissa!

2. Ydinryhmäläisten vierailut alueilla (suunnitellaan päiväleirillä)


Ensimmäinen tilaisuus Herttoniemi Block Party 26.8. (lauantai)
o Ydinryhmä pitää tapahtumassa kahvilaa Herttoniemen yksikön kanssa



o Kiinnostuneita: Laura, Benjamin, Antti, Eerika, Jere, Jim (ehkä) sekä Oliver
(ehkä)
o Kun sinulla ei ole työvuoroa kahvilassa, jaat Ruuti-ilmapalloja (mistä
helium?)
o Pitää myös saada vapaa-aikaa!
”Avoin” kokous jossain vaiheessa syksyä? Mitä mieltä?
o Äänestettiin, että kokous pidetään RuutiExpo 2.0:n yhteydessä 12.10.
 Hyöty siitä, että pidetään ehdokasasettelun aikaan = mahdollisuus
saada uusia nuoria kiinnostumaan ehdokkuudesta
 Kutsuttavia: vanhoja ydinryhmäläisiä, ehdokkaita jotka eivät ole
päässeet aiempina vuosina, päättäjiä
 Pitää olla kiinnostava esityslista, että ihmiset jaksavat seurata

3. Mainosvalokuvaukset ja -videot sekä syksyn ehdokas- ja äänestystempaukset
(suunnitellaan päiväleirillä)
4. Toimialajohtajien tapaaminen elo-syyskuussa – odottelemme päivämääräehdotuksia
toimialajohtajilta


Tarkoituksena jakautua pienempiin ”toimialatiimeihin” oman kiinnostuksensa
mukaisesti

4. Päiväleiri 19. – 20.8.


Benkun leiri peruuntui, koska ilmoittautumisia tuli aivan liian vähän. Sen tilalla
pidetään ”päiväleiri” Helsingissä lauantaina ja sunnuntaina
o Mikä aikataulu? Mihin aikaan aloitetaan?
 Klo 12 – 19
o Hietsussa ja/tai jossain muualla?
 Äänestyksen perusteella ykkösvaihtoehto on Kannelmäen
nuorisotalo, varavaihtoehto Hietsu
o Syksyn suunnittelua: ohjelma ja sisältö tulee ohjaajilta
o Miten ruokaillaan? Kokataanko itse vai käydäänkö syömässä?
 Äänestettiin, että toisena päivänä syödään ulkona ja toisena päivänä
kokataan itse
o Mitä ”vapaa-ajan” ohjelmaa?
 Facebookiin luodaan äänestys, johon kaikki voivat lisätä omia
ehdotuksiaan

5. Muistutuksia/huomioitavaa



Olitte keväällä kiinnostuneita osallistumaan yleisönä ”Noin Viikon Uutisiin”.
Ilmoittautuminen syksyn nauhoituksiin alkaa 1.9. Vieläkö kiinnostaa? Kyllä!
Jani, Zahra, Venla, Jere, Eetu: teidän matkakortteihin pitää ladata loppuvuodeksi







kautta 1.9. – 31.12. Hakekaa koulultanne opiskelijoiden alennuslippuhakemus
oppilaitoksen leimalla sekä allekirjoituksella varustettuna ja tuokaa se (ja
matkakorttinne) Jonille tai Villelle
o Keskustelua jatketaan WhatsApp-ryhmässä
Jim valittiin maakunnallisten nuorisovaltuustojen ohjausryhmään!
Ydinryhmän somet ovat about kuolleita, koska kukaan ei päivitä niihin mitään.
Miten ne saataisiin herätettyä henkiin? Näkyvyys ja viestintä-toimintaryhmän rooli?
o Jatkamme keskustelua leirillä
o Jim lupautui ns. ”some-vastaavaksi”
Nyt saa toimintakauden 2017 – 2018 jäsenkortteja. Hankkikaa ne meiltä tai omalta
nuorisotaloltanne. Tsekkaus syyskuussa!
Meidän pitää hakea ensi vuoden leirivuoroja lähiviikkojen aikana. Ehdotamme
pieniä muutoksia. Haluatteko kommentoida? Toimii!
o Tammikuun leiri Meriharjussa 19. – 21.1. (viikkoa aiemmin)
o Toukokuun leiri Benkussa 25. – 27.5. (viikkoa myöhemmin)
o Elokuun leiri Östiksessä (Helsingissä) 24. – 26.8. (viikkoa myöhemmin)
o Joulukuun leiri Meriharjussa 14. – 16.12.

6. Toimintaryhmät, NOP ja LAPE
1. Toimintaryhmät (käsiteltiin jo aiemmin)



Toimintaryhmien tuli tavata ainakin kerran kesän aikana ennen elokuun leiriä
Miten jatketaan syksyllä?

2. NOP ja LAPE: onko syksylle sovittu kokouksia?



Kukaan ei tällä hetkellä oikein tiedä mitään NOP:n jatkosta. Eetu lähestyy asiassa
Tommi Laitiota
LAPE:n syksyn kokoukset ovat 7.9. ja 14.12.

7. Missä ja koska seuraava kokous?


Oulunkylän nuorisotalolla, viikolla 34 (päivästä äänestys Facebookissa)

8. Muita asioita:


Dan nosti esille jo keväällä aloitetun keskustelun siitä, että ydinryhmän pitäisi saada
lisää oikeata vaikutusvaltaa Helsingissä. Tätä asiaa pitäisi edelleen viedä eteenpäin.
Asiasta keskustellaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa

9. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 20.26

