YDINRYHMÄN KOKOUS 14.9.2017 KLO 16.30 – PÖYTÄKIRJA – HIETSU

Paikalla:  Jani, Tilda, Antti, Dan, Jim, Laura

Kokouskäytännöt:
Valitaan puheenjohtaja: Dan
Valitaan sihteeri: Ville
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 16.51
● Tilda ja Dan toimivat pöytäkirjan tarkastajina.
2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Ydinryhmän piste Herttoniemi Block Partyissa 26.8. (ensimmäinen aluevierailu). Paikalla
olivat Antti, Benjamin, Laura ja Jere
● Miten meni? Vinkkejä/huomioita tulevaan?
o Nuoria oli vaikea löytää, piti nähdä paljon vaivaa, että löytyi halukkaita. Oli
aika paljon humalaisia ihmisiä, mikä oli vähän tylsää.
o Aika harva oli kuullut Ruudista. Se hankaloitti toimintaa.
2. Kokous Keskustanuorten ja NÄT:n kanssa 29.8. Paikalla olivat Eetu, Dan, Venla, Tilda,
Laura ja Antti
● Miten Sipilä-tapahtuma edistyy?
o Epävarmuus tapahtuman järjestämisestä masentaa. Tuntuu turhalta tehdä
töitä mahdollisesti turhaan.
o YR:llä ja Nätillä mahdollisuus tavata Sipilä ennen tapahtumaa, jonka jälkeen
yleisötilaisuus.
3. Vaalien mainoskuvaukset 6.9. (ja käsikirjoittaminen 4.9.)
● Miten meni? Koska nähdään valmiit tuotokset?
o Tilda, Laura ja Saaid olivat kuvauksissa. Oli tylsää, kun paikalla oli vain kolme.
Tilda ja Laura kävivät eilen editoimassa, videot toimivat ihan hyvin kuitenkin.
o Pitää sopia uusi ajankohta äänestysvideon tekemiselle. Aika pitää ilmoittaa
Hattumediaan. Ville/Joni hoitaa asian edistämisen FB:ssä
3. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
1. Ehdolle asettumis-ajan somevuorot pitää varata.
● Tsekataan vaalien someohjeet ja varauslista
o Ville tekee varauslistan nettiin.
o Someohjeet laitetaan FB:hen

o Jim ottaa ensimmäisen päivitysvuoron 18.9.

2. Toimialajohtajien tapaaminen järjestetään maanantaina 25.9. kaupungintalolla klo 17
alkaen. Kaikki mukaan! Ilmoittautuminen viimeistään 21.9.
-

Dan tulee mukaan. Mainostusta jatketaan FB:ssä

3. Aluevierailutaulukon päivittäminen
- Ruudin esittelyt Lähiöfesteissä
- La 30.9. klo 12:30, 10 min / Vuotalolla ja Vuosaaren lukiolla
- La 30.9. klo 14:30, 5 min / Malmitalolla ja Ala-Malmin puistossa
- Su 1.10. klo 12:00, 5 min / Pohjois-Haagan yhteiskoululla
- su 1.10. klo 14:30, 5-10 min / Herttoniemenrannan ala-asteella ja
liikuntahallissa
4. Tiedotettavaa / yhteydenottoja
1. Lapsiasiavaltuutettujen konferenssi Helsingissä – nuorten delegaatio haluaa tavata
ydinryhmäläisiä keskiviikkona 20.9. 15.30-17.30
-

Tilda tulee, Dan, Laura (alustavasti), Jim tulee myöhässä (paitsi jos pääsee aiemmin
bilsantunnilta)

2. Olemme olleet yhteydessä Helsingin pormestarien sihteereihin ydinryhmän toiveesta
tavata pormestareita. Odotamme vastauksia.
3. Noin Viikon Uutiset-kuvaukset täyttyivät vauhdilla. Olemme ilmoittautuneet varasijoille.
Don’t get your hopes up.
4. Nyt saa toimintakauden 2017 – 2018 jäsenkortteja. Hankkikaa ne meiltä tai omalta
nuorisotaloltanne. Tsekkaus syyskuun lopulla!
5. Kiinnostaako tapahtumatuotanto? The Movement järjestää ilmaista koulutusta ja
hakuaika on käynnissä. Lisätiedot: themovement.fi
5. NOP ja LAPE
1. NOP – kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna vie asiaa eteenpäin
2. LAPE – syksyn ensimmäinen kokous oli 7.9. Terveisiä?
- Tietoa kokouksesta ei ole saapunut. Tämä on outoa.
6. Miten saadaan jengi kokoon paremmin?

Toivomuslista:
Kokouspalkkiot. Ydinryhmä toivoo, että ne otettaisiin käyttöön
Toivomus olisi, että ydinryhmä saisi Alepa-pyörät rajattomaan käyttöön.
Ilmainen sisäänpääsy urheilu- ja liikuntahalleihin.
Yhteiset tapahtumat, kuten leffa.
Nuija. Hankitaan seuraavaan kokoukseen.
7. Muuta? Ydinryhmäläisten nostoja?
Viestintäasiat - Tilda
- Ruudin tunnettavuuden parantaminen. Viestinnän parantaminen kannanotto asiasta ydinryhmältä?
- MaNu - Jim
- Jim ollut kaksi kuukautta MaNun kokouksissa. Jokaisesta Uudenmaanalueen
NuVasta halutaan edustaja perustamiskokoukseen. Kokous on 4.10. neljän
jälkeen Pasilassa. Edustajalta toivotaan apua MaNun perustamiseen liittyen.
- Tilda ja Jani ovat kiinnostuneet asiasta
- Valitaan syyskuun aikana
- Marraskuussa valitaan ydinryhmästä edustajat MaNuun
- Jim valmistelee MaNu-kokouksen
- Vaalijärjestelmätsekkaus
- Ydinryhmä kertoi mielipiteensä Villen suunnitelmiin ydinryhmän vaaleja
koskien. Tärkeintä ydinryhmän mielestä oli se, että äänestystilaisuudet ovat
mahdollisimman samanlaiset ja että kaikille helsinkiläisille nuorille taataan
aito mahdollisuus äänestää
- Ruudin kannanottoja:
- Nimen vaihtaminen nuorisovaltuustoksi
- Budjetin nostaminen (kokouspalkkiot yms.)
- Kuka kirjoittaa todistuksen ydinryhmässä mukanaolosta. Ritva Viljanen kirjoitti
viime vuonna. Apulaispormestari Nasima Razmyar? Joni selvittää.
8. Missä ja koska pidetään seuraava kokous?
-

MaNu-kokous 25.9. Kaupungintalolla klo 16.30 alkaen. Jos ei onnistu, niin kivan jutun
yhteyteen myöhemmin samalla viikolla
9. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 19.00

