YDINRYHMÄN KOKOUS 12.12.2017 KLO 17.00 – PÖYTÄKIRJA – PIKKU HUOPALAHDEN NUTA

Paikalla: Antti, Saaid, Benjamin, Hamsa, Jim, Tilda, Laura, Aapeli, Venla, Sadiq, Jere, Eetu

Kokouskäytännöt:
Valitaan puheenjohtaja: Jim Koskinen
Valitaan sihteeri: Benjamin Feiring
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: 17.12


Haluavatko jotkut toimia pöytäkirjan tarkastajina? Eetu ja Jim

2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. RuutiGaala 7.12. – RuutiBudjetin rahanjaot ja vaalivalvojaiset






Palautetta rahanjaon onnistumisesta
o Tilda: Olisi varmaan voinut olla sujuvampi rahanjako
o Venla: Eri alueiden ehdotuksiin olisi pitänyt tutustua tarkemmin etukäteen
o Eetu: loppuneuvotteluille oli liian vähän aikaa. Meni vähän hosumiseksi. Tähän
pitää varautua paremmin ensi kerralla
o Suurin osa ydinryhmästä oli samaa mieltä siitä, että aikaa oli liian vähän
Mitä mieltä RuutiGaalasta?
o Valkoinen Sali oli nätti mesta
o Catering oli Valkoisessa Salissa monin verroin aiempien vuosien juhlapaikkaa
Gloriaa kalliimpaa. Siksi vieraille ei ollut mitään tarjoiluja. Keskusteltiin,
meneekö ruoka menee tilan edelle vai toisinpäin
Uusi ydinryhmä tapasi sunnuntaina 10.12. Hietsussa - meni hyvin!
o Haikea fiilis, kun ryhmä vaihtuu

2. Ydinryhmän pikkujoulut Pasilan Saunatiloissa 28.11.


Oli kiva ja ruoka oli hyvää!

3. Nuorten aloitteet kaupunginvaltuustossa 29.11.



Hyvin meni! Kiva fiilis
Valtuutetut olisivat voineet tehdä useampiakin toivomusponsia

4. Nuorisojaoston kokous 30.11.



Kiva tapaaminen ja hyvää keskustelua
Toivottiin, että yhteyttä pidettäisiin myös tulevaisuudessa

3. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
1. Ydinryhmän päätösleiri Meriharjussa 15.–17.12.




Treffit Vuosaaren metroasemalla perjantaina klo 16.45
o Päivän viimeinen bussi 819 lähtee klo 17 laiturilta 15. Jos siihen ei ehditä,
menee kävelyhommiksi!
Ruokakeskustelu on vieläkin aivan auki. Tsekkaa FB-tapahtuma!
o Torstaihin klo 14 asti aikaa tehdä ehdotuksia ja äänestää ruoasta

2. Ydinryhmä tapaa Soten apulaispormestari Sanna Vesikansan Vanhalla Raatihuoneella
keskiviikkona 20.12. klo 9


Sovi poissaolosta koulun kanssa!

3. Ydinryhmä käy loppuvuoden nuorten aloitteet läpi Mikko Vatkan ja Katri Kairimon
kanssa Hietsussa torstaina 21.12 klo 17-19


Aloitteisiin voi tutustua etukäteen WhatsAppissa

4. Tiedotettavaa, yhteydenottoja
1. Kansallismuseon työpaja maanantaina 18.12. klo 15.00–17.30


Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet WhatsAppissa

2. Ruudin asettamispäätös käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 18.12.
5. Toimialatiimit - miten tapaamiset ovat menneet?





Kuva: ei jäseniä paikalla
Kasko: hyvä kokous. Aikaa asioiden käsittelyyn vähän
Sote: mahtava kokous! Helpotti ensi vuoden ydinryhmän hommien aloittamista
Kymp: tapaaminen vasta tulossa 15.12.

6. MaNu



Budjettihakemus jätetty maanantaina 11.12.
Helmikuun alussa vuoden 2018 ensimmäinen kokous

7. NOP, LAPE, toimintaryhmät



Apulaispormestari Nasima Razmyar pahoitteli, että toimintaa ei saatu käytiin
organisaatiouudistuksen jälkeen ja sanoi, että NOP starttaa jälleen ensi vuonna
Toimintaryhmät eivät tapaa enää. Ydinryhmäläiset laittavat WhatsApp-ryhmiin kiitos/pahoitteluviestit tämän kuun aikana

8. Muuta? Ydinryhmäläisten nostoja?

1. Palaute vaaleista ja äänestyssysteemistä



Uusi äänestyssysteemi oli hyvä ja mutta tilaisuudet olivat joissain kouluissa hieman
kaoottisia
Äänestys meni monissa lukioissa koeviikon päälle

2. Tuleeko ydinryhmältä kannanotto liittyen alaikärajan alentamiseen?


Tehdään viikonloppuna leirillä!

3. Miten etenee tiedustelu siitä, maksaako kaupunki ensi vuonna NuVa Ry:n jäsenmaksut?


Tommi Laitio on luvannut selvittää asiaa

4. Todistukset toimintaan osallistumisesta



Apulaispormestarien kiitoskirjeet postitetaan tammikuussa
Jonilta voi pyytää henkilökohtaisia todistuksia
o Pistä Jonille pyyntö/muistutus WhatsAppissa

9. Missä ja koska pidetään seuraava kokous?


Ydinryhmän 2017 viimeinen “itkutapaaminen” pidetään torstaina 28.12 klo 13
Hietsussa

10. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 18.38

