YDINRYHMÄN KOKOUS 23.8.2017 KLO 17.00 – PÖYTÄKIRJA – OULUNKYLÄN NUORISOTALO

Paikalla: Aapeli, Eetu, Oli, Jere, Venla, Tilda, Antti, Laura, Benjamin, Jim

Kokouskäytännöt:
Valitaan puheenjohtaja: Tilda Lassila
Valitaan sihteeri: Antti Avoranta
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 17.04


Haluavatko jotkut toimia pöytäkirjan tarkastajina? Eetu ja Jere

2. Itäisen nuorisotyön päällikön Katri Kairimon puheenvuoro





Ruutia nuorten vaikuttamisjärjestelemänä, sekä ydinryhmän roolia siinä, ollaan
uudistamassa
o Ydinryhmää tullaan kuulemaan asiassa säännöllisesti syksyn aikana
o Päättäjillä on vahvaa kiinnostusta Ruutiin ja sen kehittämiseen
Ehdotus kaksivuotisesta kaudesta ei ehdi koskettamaan vielä seuraavaa ryhmää
tällä aikataululla – ydinryhmän 2018 kausi kestää yhden vuoden
Kaupungin uutta strategiaa kannattaa tarkastella

3. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Ruudin ilmeen uudistaminen-kokous 15.8. Hietsussa



Ruudilla, kuten millään muullakaan kaupungin toiminnolla, ei saa enää olla omaa
erillistä logoa tai ilmettä
Ruudin mainontaan valittiin erilaisista vaihtoehdoista Helsinki-brändin mukainen
väri-ilme ja korokuviointi

2. Ydinryhmän päiväleiri Hietsussa




Leirillä suunniteltiin ydinryhmän vierailuja syksyn aluetapahtumissa, ydinryhmän
vaalien mainosvideoita ja some-suunnitelmaa sekä kouluilla pidettävää Ruuti-tuntia
o Some-suunnitelmien viimeistely tässä kokouksessa
Mitä mieltä olitte työskentelystä ja vapaa-ajan ohjelmasta?
o Oli kivaa – silti sääli, ettei päästy Benkkuun 

3. Ruudin mainosvalokuvaukset 22.8. toimialan viestinnän kanssa


Ketkä osallistuivat? Miten meni?
o Osallistujat: Tilda, Antti, Beni, Eerika, Laura, Eetu, Jani, Antero

o Enemmän ja vähemmän hyviä kuvia saatiin
o Ei saatu syötävää 
4. Tulevia tapaamisia/tapahtumia
1. Ydinryhmäläisten vierailut alueilla


Ensimmäinen tapahtuma Herttoniemi Block Party tämän viikon lauantaina 26.8.
(Antti, Laura, Jere, Benjamin ja Venla)

2. Kokous Keskustanuorten ja NÄT:n kanssa Hietsussa tiistaina 29.8. klo 17 – 19


Jatketaan pääministerin Juha Sipilän tapaamisen suunnittelua

3. Ydinryhmän vaalien mainosvideoiden kuvaukset. Olemme ehdottaneet HattuMedian
väelle viikkoa 36 (4. – 8.9.)
4. Toimialajohtajien tapaaminen järjestetään maanantaina 25.9. kaupungintalolla


Tommi Laition sähköpostiviestistä: ”tapaamisessa toimialajohtajat esittelevät
enintään 5 minuutin puheenvuorona, miten heidän toimialansa vaikuttaa nuorten
elämään. Kunkin esityksen jälkeen Ruudin ydinryhmällä on mahdollisuus kysyä
kysymyksiä toimialajohtajilta. Tapaamisen lopuksi muodostetaan 3-7 hengen
toimialakohtaiset tiimit Ruudin ydinryhmän tapaamisista. Toimialatiimit tapaavat
kyseisen toimialan johtoa säännöllisemmin ja miettivät yhdessä, miten ja missä
asioissa nuoria tulisi kuulla. Toimialajohtajia kannustetaan ottamaan mukaan
tapaamiseen 1-3 asiantuntijaa tai päällikköä omalta toimialaltaan. Toimialojen
osallisuustiimeistä olisi hyvä tapaamisessa nimetä yhteyshenkilö ydinryhmälle”

5. Muistutuksia/huomioitavaa



Ville on lomalla ja palaa töihin 31.8. Siihen asti kaikki yhteydenotot kannattaa
suunnata Jonille!
Nyt saa toimintakauden 2017 – 2018 jäsenkortteja. Hankkikaa ne meiltä tai omalta
nuorisotaloltanne. Tsekkaus syyskuussa!

6. Toimintaryhmät, NOP ja LAPE
1. Toimintaryhmät – toimintaryhmien kesän kokoukset piti pitää ennen elokuun leiriä.


Terveiset niistä:
o Liikenne: kaksi uutta aloitepohjaa tehty
o Tasa-arvo: yhden jäsenen puhelinnumero puuttuu. Kokousaika pitää sopia
o Näkyvyys ja viestintä: ei ketään paikalla
o Koulu ja opiskelu: kokousaika pitää sopia
o Työllisyys ja itsenäistyminen: kokous pidetty. Uusi aloitepohja kaupungin
kesätyöhaun aikaistamiseksi saatu aikaan

2. NOP – kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna vie asiaa eteenpäin
3. LAPE – kokous pitäisi syyskuun alussa. Kokouskutsua odotellaan
7. Muuta? Ydinryhmäläisten nostoja?
1. Haluaako Jim kertoa, miten maakunnalliset nuorisovaltuustot etenevät?



Lauantaina on kokous, jonka jälkeen Jim tietää enemmän
Lokakuun alussa on suunnittelukokous, johon valitaan kaikista Uudenmaan
nuorisovaltuustoista edustajat

2. Olisiko pormestarien kanssa tapaaminen mahdollista?



Kaikkien kanssa olisi hienoa tavata, mutta ainakin pormestari Jan Vapaavuorta sekä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestaria Nasima Razmyaria
Joni lähtee selvittämään asiaa

8. Missä ja koska seuraava kokous?



Äänestyksen jälkeen paikaksi valittiin Itäkeskuksen nuorisotalo Kipinä.
Varavaihtoehtona Pikku Huopalahden nuorisotalo
Viikolla 36 – äänestys Facebookissa

9. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 18.51

