YDINRYHMÄN KOKOUS 22.11.2017 KLO 17.00 – PÖYTÄKIRJA – HIETANIEMENKATU 9B

Paikalla: Eerika, Zahra, Antti, Dan, Saaid, Hamsa, Jim, Tilda, Aapeli, Oona, Venla, Sadiq, Jere, Eetu

Kokouskäytännöt:
Valitaan puheenjohtaja: Venla
Valitaan sihteeri: Jere
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 17.09


Haluavatko jotkut toimia pöytäkirjan tarkastajina?
o Dan, Eetu, Jim ja Tilda

2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Bussipysäkki-aloitteen tapaaminen HKL:n kanssa 7.11. – Eetu, Laura




Nuorten bussipysäkkikyselyn tulokset esitelty HKL:lle
Nuorten ja aikuisten kyselyjen tulokset summataan yhteen
Erikoisbussipysäkit mahdollisia

2. Ydinryhmän vierailu Vihreiden valtuustokokouksessa 8.11. – Dan, Laura, Jim, Antti, Tilda



Kuuntelivat ja esittivät kiinnostusta nuorten asioihin
Ydinryhmäläiset ovat tulevaisuudessa tervetulleita kaupunginvaltuuston kokoukseen
valtuuston puheenjohtaja Tuuli Kousan puolesta

3. Ehdokasilta Hietsussa 9.11. – paikalla oli 31 ehdokasta


Uudet ehdokkaat vaikuttivat hyviltä tyypeiltä!

4. Ydinryhmä tapasi pormestari Vapaavuoren ja apulaispormestarit Pakarisen ja Razmyarin
14.11.





Keskusteluyhteys luotu, ei kuitenkaan mitään kovin syvällistä
”Ihan hyvät ensitreffit”
Vapaavuori oli kiinnostunut ydinryhmästä, mutta häneltä jäätiin kaipaamaan
vakavampaa otetta tapaamisessa
Apulaispormestarit olivat hyviä

5. Ruudin asettamispäätöksen esittely Kuvan lautakunnan kokouksessa 14.11. – Laura,
Tilda


Ydinryhmän alaikärajan alentaminen nousi esiin keskustelussa



Lautakunta omaksui puheessa nopeasti ehdotetun uuden nimen ”Helsingin
nuorisoneuvosto”

6. Ruudin asettamispäätöksen esittely Kaskon lautakunnan kokouksessa 21.11. – Eetu, Dan,
Antti






Lautakunta osoitti kiinnostusta ydinryhmää kohtaan
Uusi nimi omaksuttiin nopeasti myös täällä
Esille nousi kysymys siitä, miksi meillä ei ole puheenjohtajaa
Kaiken kaikkiaan onnistunut kokous
Valtuutetut kehottivat ottamaan heihin tarvittaessa yhteyttä tulevaisuudessa

3. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
1. Ydinryhmän pikkujoulut tiistaina 28.11. Pasilan Saunatiloissa klo 17–21



Mahdollisuus saunomiseen, pelaamiseen, hengailuun yms. Onko jotain tiettyä
ohjelmatoivetta?
Ruokana burritoja! Onko teillä jotain huomioon otettavia ruokavalioita tai allergioita?

2. Nuorten aloitteita käsitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa keskiviikkona 29.11.
Kokous alkaa klo 18




Ydinryhmä pitää max. 10 min. pitkän puheenvuoron nuorten aloitteista ja omasta
lausunnostaan kokouksessa
o Puheenvuoron pitävät Tilda, Jim ja Venla
o Puheenvuoro valmistellaan etukäteen pikkujouluissa
Ydinryhmä pitää pistettä, jossa voi tavata valtuutettuja valtuuston kahvilassa ennen
kokousta klo 17–18
o Pisteellä pitää olla aktiivinen!

3. Nuorisojaoston kokous torstaina 30.11. Kisiksellä klo 16.15



Tarkoituksena keskustella ydinryhmästä, Ruudista ja uudistuksista
Kokoukseen osallistuvat ainakin: Jim ja Eetu sekä ehkä Tilda, Jere, Antti ja Zahra
o Kaikki halukkaat saavat osallistua!

4. RuutiGaala 7.12. kaupunginmuseolla klo 15–18 ja Valkoisessa Salissa klo 18–21





RuutiGaalan rahanjaon äänestys alkoi tänään osoitteessa www.nuortenbudjetti.fi ja
jatkuu 3.12. asti
Ydinryhmäläiset neuvottelevat ja päättävät rahanjaosta aluepäälliköiden kanssa
Kuka/ketkä pitävät ydinryhmän 2017 puheen iltatapahtumassa?
o Äänestyksen jälkeen päätettiin, että puheen pitävät Eetu, Aapeli ja Venla
Osoitteessa www.ruutivaalit.munstadi.fi/ehdota voi ehdottaa palkittavaksi henkilöä,

joka on edistänyt nuorten vaikutusmahdollisuuksia Helsingissä
5. Ydinryhmän päätösleiri Meriharjussa 15.–17.12.




Lupalappuja saa Jonilta ja Villeltä. Sen voi myös ladata ja printata itse. Linkki löytyy
WhatsAppista ja Facebookista. Palautus 5.12. mennessä!
Leirin ohjelman läpikäynti
Mitä syödään? Ehdotukset tänään, äänestys Facebook-tapahtumassa

4. Tiedotettavaa, yhteydenottoja
1. Soten apulaispormestari Sanna Vesikansa on ehdottanut tapaamista


Ydinryhmä äänestää Facebookissa päiväehdotuksista tiistai 19.12. klo 9 ja keskiviikko
20.12. klo 9

2. Mikä on toimialatiimien tapaamisten tilanne?


Moni ei ole vielä vastannut kutsusähköposteihin 
o Hoitakaa! Näitä ei saa feidata!

3. Haluatteko olla yleisönä Teatterikorkeakoulun forumteatteriesityksessä?


Kiinnostaa, mutta ei sovi riittävän monen aikatauluihin

4. Nuorten aloitteet pitäisi vielä käsitellä joulukuussa Mikko Vatkan ja Katri Kairimon kanssa


Ehdotamme viikkoa 51 Mikolle ja Katrille ja kysymme heille sopivia päiviä. Lopullinen
päätös tehdään Facebookissa

5. Ruudin asettamispäätös kaupunginhallituksessa joulukuussa


Tilanteeseen ei tullut lautakuntien jälkeen mitään radikaalia muutosta

6. Vaalien kouluäänestykset jatkuvat 24.11. asti. Ensi viikolla äänestetään nuorisotaloilla



Äänestysprosentti tällä hetkellä: 29,8%
Muistakaa somevuorot!

5. MaNu
1. Uudenmaan MaNu:n järjestäytymiskokous 14.11.



Jim valittiin puheenjohtajaksi! Mahtavaa, onnittelut!
Terveisiä? Mitä jatkossa?
o Hieman hämmennystä ilmassa, mutta kokous oli ”ihan hyvä”

6. NOP, LAPE, toimintaryhmät



Ei mitään uutta

7. Muuta? Ydinryhmäläisten nostoja?
1. Haluatteko tehdä kannanoton liittyen ydinryhmän alaikärajan alentamiseen?


Kyllä haluamme! Kiinnostuneita kirjoittamaan: Antti, Jim ja Dan. Aikataulu: mielellään
marraskuun puolella

2. Lähiöfestin ja K-Marketin lahjoitus Ruuti-toiminnalle


Mennään Katrin ehdotuksen mukaan: ydinryhmä päättää asiasta RuutiGaalan
rahanjaon neuvottelujen yhteydessä. ”Ydinryhmän jokeri”, jolla voidaan toteuttaa joku
ylimääräinen hanke

3. Joulupuurot poliittisten päättäjien kanssa joulukuussa


Kellään ei ole aikaa ottaa tätä vastuulleen. Ideasta luovutaan.

4. Kannelmäen seurakunnan nuorisoparlamentin ja ydinryhmän tapaaminen?


Eerika kysyi asiasta ydinryhmältä WhatsAppissa, mutta kukaan ei osoittanut asiaan
kiinnostusta, joten tapaamisesta luovuttiin

5. Voisiko kaupunki maksaa tulevaisuudessa ydinryhmäläisten Nuva Ry-jäsenyyden?





Hyötynä esimerkiksi mahdollisuus osallistua Nuvan kursseihin
Maksaisi yhteensä vain alle 300€ vuodessa
Helsingissä Nuva Ry:n liittokokous 24.–26.11.
o Lisäinfot Nuva Ry:n nettisivuilta
Kysymys lähetetään perusteluineen Katri Kairimolle ja Sari Granölle
o Viestiä suunnittelevat: Jim, Eetu, Eerika, Dan, Antti ja Jere

8. Missä ja koska pidetään seuraava kokous?


Äänestyksen jälkeen päädyttiin vaihtoehtoon Pikku Huopalahden nuorisotalo viikolla 50
o Äänestyksen kakkoseksi ja varavaihtoehdoksi valittiin Kannelmäen nuorisotalo

9. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 19.08

