YDINRYHMÄN KOKOUS 17.5.2017 KLO 17.00 – PÖYTÄKIRJA – MAUNULATALO

Paikalla: Aapeli, Venla, Jim, Tilda, Laura

Kokouskäytännöt:
Valitaan puheenjohtaja: Aapeli
Valitaan sihteeri: Ville
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 17.17
● Valitaan pöytäkirjan tarkastaja(t): Laura
2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Toimialajohtajien tapaaminen keskiviikkona 3.5. kaupungintalolla
● Mistä puhuttiin, mitä sovittiin?
o Puhuttiin, että jaettaisiin ydinryhmä toimialojen mukaan
2. Ruudin esittely saksalaisille vieraille Hietsussa keskiviikkona 3.5
● Miten meni? Jere, Eerika, Tilda, Jim
o Paikalla oli saksalaisia nuorisoalan opiskelijoita. Puhuttiin siitä mitä Ruuti on
ja miten se eroaa nuvasta. Jim leikitti saksalaisia
3. Nuorelta nuorelle-messut Maunula-talossa 5.5.
● Minkälainen homma? Aapeli, Oli, Eerika, Jim, Tilda
o Otettiin valokuvia vieraista, joita kävi ikävä kyllä aika vähän. Paikalla oli
Maunulan koululaisia
4. Ruuti-kiva 8.5. – Megazone ja ravintola Yamato
● Oliko kivaa?!
o Oli kivaa. Tilda oli kaikista paras Megazonessa, mutta ei vaatimattomuuttaan
kehtaa asiasta mainita. Oli kiva ampua kavereita selkään. Sushi oli tosi
hyvää. Oli myös hauskaa, kun mukana oli myös pikkulapsia
5. Nuorten työpaja Oman muotoinen koti-hankkeen kanssa keskiviikkona 10.5.
● Mites täällä? Jim, Antti
o Oman muotoinen koti-hankkeessa saa asua halvemmalla, kun tekee

yleishyödyllistä työtä asuinpaikassa.
o Puhuttiin siitä, miten projektia voisi kehittää edelleen ja miten sitä voisi
mainostaa
6. Ydinryhmän kehittämisilta 15.5. kaupungintalolla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laition, kaupunginsihteeri Leena Mickwitzin sekä kaupunginsihteeri Anja Vallittun
kanssa. Paikalla oli Jani, Ville Nordström, Hamsa, Sadiq
● Mihin päädyttiin?
o Toimialatiimit
o Selvitetään muiden kaupunkien käytännöt
o Lisätään nuorten käyttämistä asiantuntijoina lautakunnissa
o Järjestetään tilaisuuksia, joissa nuoret ja ydinryhmäläiset voivat tavata ja
käydä keskustelua
o Ydinryhmän lausunto? Haluatteko vielä tehdä ja päivittää?
7. Kalliolan setlementin ”Arvorulettia: UnelmaKapina”-tapahtuma maanantaina 15.5.
● Miten meni? Ketkä osallistuivat?
o Tilda oli paikalla. Paneelikeskustelu. Oli mukavaa, ihmisiä oli odotuksia
vähemmän. Juontaja olisi voinut olla parempi. Hyvää keskustelua oli!
8. YR2017: let's talk eli henkilökohtaiset keskustelut on nyt käyty kaikkien kanssa.
Kehitysideoita ja tärkeää palautetta tuli paljon! Näitä hyödynnetään toiminnassa nyt ja
tulevaisuudessa
● Onko teillä palautetta keskusteluista?
o Ei ollut pullaa :(

3. Tulevia tapaamisia/tapahtumia
1. Leiri 19.5. – 21.5. Mukaan on lähdössä 11 ydinryhmäläistä. Jonin ja Villen lisäksi
apuohjaajiksi tulee Amir ja Ville Nordström. Tapaamme perjantaina rautatieasemalla
Burger Kingin edessä klo 16.15
● Ruoka tulee Benkun keittiön kautta. Mitä naposteltavaa haluatte, että ostetaan?
Kannattaa varautua ottamaan mukaan myös omat mässyt ja limut tms.
o POPPAREITA! Riisikakkui, juustonaksui, keksei, paljo Vaahtokarkkei, suklaa
● Muista ottaa mukaan: petivaatteet, pyyhe ja hygieniatarvikkeet, omat
ruokailuvälineet, säähän sopivat vaatteet, puhelimen laturi
2. Nuva ry:n järjestämä valtakunnallinen nuorisovaltuustojen huipputapaaminen Huippis
Helsingissä maanantaina 22.5. (Jim edustamassa ydinryhmää)

● Ennakkotehtävät ydinryhmälle: käsitellään leirillä, voi osallistua myös sähköisesti
o Nopeutetaan siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään
o Tulevaisuuden nuorisotyö
3. Päättäjämiitti tiistaina 23.5. klo 9 – 15
● Jos et ole vielä ilmoittautunut tapahtumaan ilmoittaudu viimeistään kokouksen
jälkeen
4. Pitäjänmäellä toimivan Lännen Ruudin järjestämä SuperPäivä keskiviikkona 24.5.
koulupäivän aikana. Haluaako joku lähteä edustamaan Ruudin ydinryhmää?
● Jim ja Laura edustavat
5. Hietsun Ruuti-toimiston muokkaaminen nuorten huoneeksi
● Sisustussuunnittelua keskiviikkona 24.5. klo 16.30 – 18.00 Nuorten ääni-toimituksen
nuorten kanssa
6. Alkuvuodesta tulleiden nuorten aloitteiden käsittely nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatkan
ja osastopäällikkö Katri Kairimon kanssa.
4. Yhteydenottoja
1. Onko ydinryhmässä kiinnostuneita lähteä järjestämään syksyn Ruuti-tapahtumia
tapahtumatuotantoyksikön kanssa? Ydinryhmällä tulee joka tapauksessa olemaan joku
oma vastuualueensa tapahtumissa
● Viime kokouksessa Jim ilmoittautui, Tilda ja Antti ehkä, Venla, Laura (ehkä)
2. Verna Virkkunen Nuorten ääni-toimituksesta otti yhteyttä: ”Olen mukana tekemässä
nuoriso-ohjaajille opasta omaehtoisten nuorten ryhmien ohjaamisen tueksi. Oppaaseen on
tarkoitus haastatella erilaisia nuorten ryhmiä, jotka kertoisivat sekä hyviä että huonoja
kokemuksia oman ryhmän toiminnasta ja siitä mitä he toivovat ohjaajalta. Jos
kiinnostuneita keskustelijoita löytyy, ehdottaisin haastatteluajankohdaksi esimerkiksi
keskiviikkoa 24.5. klo 17 – 19. Jos se ei sovi kellekään kiinnostuneelle, minun olisi
mahdollista tavata myös esimerkiksi jonakin viikonloppupäivänä”.
● Onko kiinnostuneita? Koko teksti löytyy myös Facebookista
3. Palaveri keskustanuorten kanssa koskien tapaamista Juha Sipilän kanssa. Ehdotettu
kokousta viikolle 24.
● Kiinnostuneet? Sopiva päivä ja aika?
o Tiistai, keskiviikko klo 17->

5. Sovittavaa/huomioitavaa
1. Ruuti-jätskit
● Koska ja missä? Mitä muuta ohjelmaa?
o Viikko 23 illalla. Toiveena on, että jätskiä ja hengailua
2. Syksyn vaalien mainosvideoiden kuvaukset kesäkuussa
● Näitä suunnitellaan leirillä. Ketkä haluaisivat olla mukana itse kuvauksissa?
o Tilda, Aapeli, Laura
6. Missä ja koska seuraava kokous?
Kettutien nuorisotalo, viikko 23
7. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 18.50

