YDINRYHMÄN KOKOUS 12.10.2017 KLO 16.00 – PÖYTÄKIRJA – RUUTIEXPO, KAUPUNGINMUSEO

Paikalla: Antti, Jani, Jim, Eetu, Eerika, Tilda, Jere, Oona, Aapeli, Dan, Benjamin, Laura, Sadiq,
Hamsa, Zahra, Saaid
Kokouskäytännöt:
Valitaan puheenjohtaja: Jani Alanen
Valitaan sihteeri: Antti Avoranta
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 15
● Haluavatko jotkut toimia pöytäkirjan tarkastajina?
Dan ja Jim
2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. RuutiExpo 2.0 aiemmin tänään
● Mitkä tunnelmat tapahtumasta? Onnistumiset ja kehittämisen kohteet?
o Tapahtuma oli oikein hyvä.
o Tällä hetkellä on 69 ehdokasta, hienoa!
o Kivoja työpajoja.
o Osa piti vanhasta RuutiExposta enemmän. Osan mielestä taas ei huonompi kuin
vanha.
o Tilat olivat todella hyvät.
o Yllättävän paljon osallistujia.
o Vanhukset kahvilatyöpajassa oli jees.
o Ehkä tulevaisuudessa voitaisiin järjestää tapahtuma, jossa molemmat: messu- ja
työpajat?
● Palautetta ydinryhmän pisteen suunnittelutapaamisesta 5.10.
o Ydinryhmän pisteen toiminta ei ollut täysin suunnitellun mukainen.
o Vastasi odotuksia n. 90 prosenttisesti.
2. Lähiöfestit 30.9.-1.10. Vuosaaressa, Malmilla, Haagassa ja Herttoniemessä
● Osallistujat, miten eri alueilla meni?
o Mainoksia ei näkynyt
o Vuosaari: Täysi farssi nuorten tavoittamisen kannalta. Paikalla oli n. kolme
keski-ikäistä.
o Malmi: parempi
o Haaga: ei paljoa nuoria, vähän farssi
o Herttoniemi: vähän farssi, aikataulut eivät oikein pitäneet.
o Olivat hyvä lastentapahtumia, mutta ei niin hyvä nuorille. Vastaavanlainen kuin
kylä- ja kaupunginosatapahtumat yleensä.

● Vuosaaren Lähiöfesteissä järjestetyn K-marketin ruokapisteen tuotto lahjoitettiin
alueen nuorten toimintaan. Lahjoitusta olivat ydinryhmäläisistä vastaanottamassa Eetu
ja Dan tiistaina kaupungintalolla. Terveisiä?
o (taputusta)
o Rahanluovutustilaisuus oli hienosti järjestetty. Paikalla oli mm. Nasima Razmyar.
o Rahan käyttöä mietitään vielä. Asiasta järjestetään todennäköisesti kokous
lähitulevaisuudessa.
3.  Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston aloitustapaaminen 4.10. Ydinryhmää
edusti Eetu. Jim osallistui tapaamiseen MaNu-hankkeen asiantuntijana
● Terveiset tapaamisesta
o Hyvä fiilis. Helsinki saa viisi paikkaa Uudenmaan MaNusta. Kokouksessa
päätettiin myös keskeiset teemat: nuorten mielenterveys, julkinen liikenne ja
ympäristö
● Jimin MaNu-esitys
o Upea!!!! FANTASTISTA!!
● Ydinryhmän MaNu-edustajien valinta äänestyksellä. Kaikilla ehdokkailla on minuutti
aikaa perustella, miksi juuri häntä pitäisi äänestää
o Ehdokkaat: Jim, Jani, Dan, Eerika, Tilda, Jere, Eetu, Laura, Venla
o Pääedustajat valittiin suljetulla lippuäänestyksellä: Jim, Dan, Eetu, Jani, Jere
o Varaedustajat: Päätetään myöhemmin
o Edustajat edustavat koko ydinryhmää, kukaan ei sooloile vaan asioissa
kuunnellaan koko ydinryhmän mielipidettä.
4. Ydinryhmä teki lausuntonsa nuorten aloitteista
● Aloitteita käsitellään näillä näkymin kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.11.
o Hyvä lausunto! Se on lähetetty eteenpäin kaupunginvaltuuston käsittelyä
varten.
5. Tyttöjen päivän ”tyttöjen vallankaappaus” keskiviikkona 11.10.
● Miten meni? – Laura ja Tilda
o Tilda oli mukana vain suunnittelussa.
o Laura oli nuorisoasiainjohtajan Mikko Vatkan mukana koko päivän. Hän ja
toinen tapahtumaan osallistunut nuori Noor tekivät myös aloitteen. Päivä oli
hauska!
3. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
1. Ydinryhmän osallisuuspeli ensi viikolla. Mikä päivä?
● Ydinryhmän asettamispäätös käsitellään kaupunginhallituksessa joulukuussa ja sitä
ennen lautakunnissa marraskuussa. Teitä halutaan kuulla asiassa vielä kerran ennen
tätä. Menetelmänä käytetään Helsingin kaupungin lanseeraamaa ”osallisuuspeliä”
o Osallisuuspeli järjestetään ensi viikon keskiviikkona päivällä tai iltapäivällä.

WhatsAppissa tiedotetaan tarkempi aika.
o Ydinryhmäläisillä myös mahdollisuus kommentoida WhatsAppissa asiaa, jos
eivät pääse paikalle pelaamaan peliä.
2. Vaali-infojen suunnittelua ensi viikolla. Mikä päivä?
● Vaali-infot järjestetään 23. – 26.10. Hietsussa ja jokaisessa infossa pitäisi olla
ydinryhmäläisiä esittelemässä Ruutia ja ydinryhmää ehdokkaille
o Suunnittelusta kiinnostuneita: Jani, Laura, Jim, Benjamin, Eerika, Aapeli, Oona,
Jere, Sadiq, Saaid
o Suunnittelukokous järjestetään maanantaina klo 17
3. Nuorisotyöyksiköiden osallistuvasta budjetoinnista nouseville toimenpide-ehdotuksille
jaetaan 200 000€ RuutiGaalassa 7.12. Ydinryhmäläiset saavat olla neuvottelemassa rahojen
jaosta. Tämä toteutetaan erilailla ja paremmin kuin helmikuussa
● Tätä on tarkoitus suunnitella Ruudista vastaavan aluepäällikön Katri Kairimon sekä
toimialan suunnittelijan Johanna Laukkasen kanssa 1. tai 2.11.
● Ketkä ovat kiinnostuneita olemaan mukana ja kumpi päivä käy paremmin?
o Kiinnostuneet: Jim, Tilda, Jere, Hamsa, Laura, Dan, Eetu, Saaid
o Päivä: 1.11.
4. Tiedotettavaa / yhteydenottoja
1. Ydinryhmän toimialatiimeihin pitää ilmoittautua nyt! Tiimit tapaavat alustavan
suunnitelman mukaan kaksi kertaa tämän vuoden aikana. Loppuvuodesta tavataan vielä
kerran koko porukalla ja silloin katsotaan, miten homma toimii
● Minkä toimialan tiimiin haluaisit liittyä?
o Kasvatus ja koulutus: Antti, Eetu, Tilda, Dan, Oli
o Sosiaali- ja terveyspalvelut: Jim, Hamsa, Jere, Saaid
o Kaupunkiympäristö: Benjamin, Jani, Laura, Aapeli
o Kulttuuri- ja vapaa-aika: Eerika, Zahra, Sadiq, Oona, Antero
Lopuilta ydinryhmäläisiltä kysytään heidän toiveensa WhatsAppissa.
2. Äänestys-julisteiden kuvien valinta ensi viikolla
● Kolme kuvaa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin julisteihin
● Voisiko e
 sim. vaali-infojen suunnitteluporukka valita? Kaikki ovat tervetulleita!
o Vaali-infon suunnitteluporukka päättää
o Kuvat laitetaan jakoon ydinryhmälle
3. Pormestarien tapaaminen 14.11.
● Myös kaskon apulaispormestari Pia Pakarinen liittyy joukkoon
4. Ensi vuoden ydinryhmällä on todennäköisesti mahdollisuus tavata ensi kesänä Lapissa

Inarin ja Tornion nuorisovaltuustoja sekä Saamelaiskäräjiä
● Vierailua aletaan suunnittelemaan jo tänä vuonna. Kiinnostaako olla mukana?
o Kiinnostaa!!!!
5. NOP ja LAPE
o Ei uutta
o Loppuvuoden tavoite: NOPille vielä yksi kokous
o LAPE: jotain infoa tullut vihdoin. Kokous toteutuu ennemmin tai myöhemmin.
6. Muuta? Ydinryhmäläisten nostoja?
1. Ehdokasasettelu jatkuu vielä tämän viikon loppuun asti!
2. Äänestysajan somevuorot pitää varata
● Varauslista ja someohjeet löytyy netistä, linkki WhatsAppista
o Käykää tsekkaamassa!
o Käykää laittamassa jotain (Jim ja kumppanit ei halua tehdä kaikkea)
3. Vaalien äänestys-videoiden kuvaaminen HattuMedian kanssa peruuntui huonon
osanoton vuoksi ☹
o Villelle ja Jonille voi kertoa palautetta siitä, miksi asia ei onnistunut.
4. Esille on noussut kysymys, voisivatko ydinryhmäläiset saada Helsinki-hupparit ja
–heijastimet?
o Joni ja Ville selvittää
5. Eetun ehdotus Lauran, Jeren ja Jimin kannattamana: RuutiGaalan yhteydessä
lounastreffit kaupungin poliittisten päättäjien kanssa (vrt. vanha RuutiExpon ”aamiainen
päättäjien kanssa”)
o Kuulostaa hyvältä!
o Ydinryhmä voisi kokata itse ja lähteä edistämään asiaa.
o Kysytään Oliverilta apua kokkausasioissa.
o Asiaa suunnitellaan lisää myöhemmin.
6. Eerikan ja Tildan idea: tavataan mummoja. Tehdään vapaaehtoistyötä vanhusten
kanssa.
7. Kannelmäen nuorisoparlamentti haluaa tavata ydinryhmäläisiä.
o Ydinryhmäläiset ovat myös kiinnostuneita tapaamisesta.
7. Missä ja koska pidetään seuraava kokous?
o Hietsussa viikolla 44

8. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 17:30

