YDINRYHMÄN KOKOUS 24.3.2017 KLO 17.00 – PÖYTÄKIRJA – HIETANIEMENKATU 9B

Paikalla: Benjamin, Antti, Aapeli, Ida, Eetu, Oli, Dan, Jim, Antero, Laura

1. Kokouskäytännöt
Valitaan puheenjohtaja: Jim Koskinen
Valitaan sihteeri: Benjamin Feiring
2. Puheenjohtaja aloittaa kokouksen: klo 17:05
3. Vierailijat
Ville Nordström: ydinryhmän ikäskaala ja toimintakauden pituus
 Ville Nordström ja Eetu Vienonen ovat tehneet aiheesta lausunnon, jota
ydinryhmä on puoltanut. Asiaa käsiteltiin kokouksessa osastopäällikkö Katri
Kairimon kanssa
 Kysymyksiä herätti esimerkiksi täysi-ikäisenä toimiminen Ruudin ydinryhmässä.
Kahden vuoden toimintakausi voisi johtaa siihen, että 17-18-vuotiaana valittu
nuori olisi jo 19-20-vuotias toimintakauden päättyessä. Toisaalta esille nousi
myös ajatus neljän vuoden toimintakaudesta. Tämä kuulosti hieman absurdilta.
Sovittiin, että esimerkiksi espoolaisilta voitaisiin kysyä, miten heillä on lähestytty
asiaa nuorisovaltuuston osalta
 Ydinryhmä tapaa Katri Kairimon aiheen tiimoilta seuraavan kerran 4.4 klo 17-20
Hietsussa. Eetu luo Facebook-tapahtuman ja kutsuu ydinryhmän lisäksi mm.
Villen. Tarkoituksena on muokata lausuntoa tarkemmaksi
4. Toimintaryhmät ja NOP
1. Fiilikset ensimmäisistä toimintaryhmien kokouksista? Ovatko kaikki ryhmät päässeet
hyvään alkuun? Lyhyesti ryhmän tavoitteista:
Koulu ja opiskelu: ei ole vielä aloittanut toimintaansa
Liikenne: Benjamin valittiin puheenjohtajaksi. Teemoina esimerkiksi julkisen liikenteen
hinnan alentaminen nuorille sekä tarve saada enemmän minibusseja reuna-alueille
Nuorten työllisyyys ja itsenäistyminen: kesäsetelin laajentaminen toisen asteen
ensimmäiselle vuodelle asti sekä kaupungin kesätöiden hakujen aikaistaminen ja
ikäskaalan muutos 15-17 vuoteen
Ruudin näkyvyys ja viestintä: kouluvierailuja niihin kouluihin, joissa paljon opiskelijoita
ja joissa äänestysprosentti alhainen, ”Ruuti-koulutus” opoille tai oppilaskunnan
vastaaville
Tasa-arvo: Oli valittiin puheenjohtajaksi. Teemoina esimerkiksi kiusaamisen
vähentäminen sekä pyrkimys saada koulujen terveystiedon tunneille enemmän opetusta
seksuaalivähemmistöistä
2. Kuulumisia NOP:sta: seuraava kokous 20.4.

5. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Rasisminvastaisen viikon aloitustempaus 20.3. Fiilikset, palautteet?
Olisi voinut toimia paremmin. Ruudin ydinryhmä piste olisi voinut olla näkyvämpi/
tavoittavampi
2. Vuosisadan rakentajat sparraus Porvoossa 16.-17.3. Eerika, Oli ja Jim
Jim oli paikalla (samoin Tarja Halonen)
3. Sosiaalialan asiantuntijapäivät
Tilaisuudessa oli paneelikeskustelu, johon Jim osallistui. Avaava kokemus. Teemana
esimerkiksi läksytuen tarjoaminen
4. Ohjaamon keskustelupäivä 24.3. Ida ja Aapeli
Ohjaamon kehittämispäivä, jossa aiheina esimerkiksi löydettävyys, ohjaus ja toiminta.
Ohjaamosta ehdotettiin yhteistyötä ruudin ydinryhmän kanssa (varsinkin
toimintaryhmien) kanssa. Päivä oli pitkä, ruoka oli jees, päättäjiä oli paljon.
5. Kuntavaalitapahtuma Kirjasto 10:ssä. Aapeli, Eetu, Antti
Täyskymppi! Paneelikeskustelun osallistujat olivat nuoria kuntavaaliehdokkaista sekä
nuorisonäkökulman asiantuntija Onni Koponen
6. Vuosaaren SPR:n Iltakioski. Benjamin
Ei mitään uutta. Tavoitteena edelleen toiminnan mainostuksen parantaminen.
Benjaminin lisäksi myös Ida, Oli ja Jim olivat kiinnostuneita vierailemaan Iltakioskissa
huhtikuun alussa
6. Tulevia tapaamisia/tapahtumia
1. Päättäjämiitti ja ideat sitä varten (Powerpoint liitteenä)
 Tapahtuman nimi?
 Ydinryhmäläisten rooli tapahtumassa? Osa esittelee aloitteita, osa ohjaa ryhmiä?
 Koulutus ohjaamisesta nuoriso-ohjaajille ja nuorille fasilitoijille. Muodostetaan
työparit
 Mahdollinen ulkopuolinen kouluttaja?
 Keskustelua aloitekanavaan tulleista aloitteista. Päätettiin valita Ruuti.netin
aloitekanavasta kolme aloitetta mukaan tapahtumaan jo nyt:
 Nuoret suunnittelemaan viihtyisämpiä bussipysäkkejä
 Musiikki/kulttuuritapahtuma Suvilahteen
 Gemensamt utrymme för regnbågsunga
2. Helsinki-päivän raati. Jim, Jani, Eerika
Ensimmäinen kokous 28.3. klo 16-18 tai 29.3. klo 9-11 Yrjönkatu 21 B
3. Helsingin kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmän kokous tiistaina 28.3. klo 10-12
kodin ja koulun yhteistyöstä sekä opiskelijoiden osallisuudesta opiskeluhuollon
suunnittelussa ja toteutuksessa (Powerpoint liitteenä)


Kiinnostuksena ilmoittaneista arvottiin osallistujat järjestyksessä: Jim, Ida, Jani,
Dan ja Oli.

4. Kasvatuksen ja koulutuksen strategiatyön työpajat 6. ja 11.4. Mukaan halutaan
molempiin kolme edustajaa. Kiinnostuneita? (Powerpoint liitteenä)
- Kysytään Facebookissa
5. SafeStadin some-työpajat alkavat 30.3. Nuorten toimintakeskus Luupissa (näitä
käytiin esittelemässä teille alkuvuodesta). Ilmoittautua voi netissä. (Powerpoint
liitteenä)
6. Lausunto nuorten aloitteista lautakunnan kokoukseen 30.3.
 Esittelemään menevät Jim, Eetu, Ida, Aapeli, Dan sekä mahdollisesti Antti.
Facebookiin tapahtumakutsu.
7. Valtuustokokous, jossa lausunto ja nuorten aloitteet käsitellään on 19.4.
 Miten ydinryhmä osallistuu tilaisuuteen? Ei vielä tietoa
 FB-Tapahtumakutsu ja suunnittelua lähempänä kokousta.
8. Kannanotto Helsingin kaupungin kesätöistä? (Powerpoint liitteenä)
7. Muistutuksena
Tekemättömät tehtävät! (lista liitteenä)
- Esittelyteksti jokaisesta ydinryhmäläisestä Ruuti.netiin! Tämän deadline 31.3.
- ”Kerro Jonille”, ”minä vaikuttajana” tai ”kirje tulevalle itselle”
8. Muuta?
1. RuutiExpo-keskustelua (Powerpoint liitteenä). Mitä mieltä Ruuti-tiimin suunnitelmista
syksyn tapahtumia koskien?
- Ihan hyvältä näyttää
2. Hyvä RasVa: miten saadaan toiminta taas käynnistettyä?
- Vanhoista ryhmäläisistä jatkamisesta kiinnostuneet ovat ilmoittautuneet
- Tasa-arvo ja rasismi-toimintaryhmä lähtee myös mukaan ja Joni lisää heidät Hyvä
RasVa:n FB-ryhmään
- Asiasta keskustellaan tarkemmin myöhemmin
3. Ydinryhmän edustajat Lape-ryhmään. Valitaan kaksi edustajaa ja varaedustajat
(Powerpoint liitteenä)
- Kiinnostuneet voivat ilmoittautua perusteluineen Facessa viikonlopun aikana.
Alkuviikosta ehdokkaista järjestetään äänestys ja ensimmäinen kokous on jo 30.3.
- Tässä vaiheessa kiinnostuneita: Dan, Jim (NOP), Oli, Laura (ehkä)
4. Aloitteiden käsittely Katri Kairimon kanssa. Koska tehdään?
- Huhtikuussa, tarkka päivämäärä sovitaan myöhemmin
5. Toimialajohtajien tapaaminen
- Kiinnostaako tavata? Kyllä, ehdottomasti. Ennen toimialauudistusta eli ennen 1.6.

6. Ydinryhmäkiva. Ehdotuksia siitä, mitä tehdään ja koska!
- Aiemmin tulleita ehdotuksia: tehdään ruokaa, ravintolaan syömään, Pimé Cafe, Escape
Room, Megazone
- Asiasta keskustellaan myöhemmin/ensi kokouksessa. Facessa ja WhatsAppissa ideoita
jne.
7. Pitääkö ydinryhmän kokouspöytäkirjoilla olla tarkastaja(t)?
- Tulevaisuudessa kyllä. Pöytäkirjan tarkistaa 1-2 henkilöä, jotka valitaan kokouksen
alussa
8. Haku auki Sitran järjestämään nuorten tulevaisuustyöpajaan 30.3. asti. Jos kiinnostuit,
hae!
9. Sovittu alustavasti tapaamisesta NÄTin, Keskustanuorten ja Juha Sipilän kanssa.
Suunnittelukokous tulossa jossain vaiheessa kevään mittaan.
10. Olkaa aktiivisia Facebookissa. On erittäin tärkeää, että tiedämme etukäteen ketkä
saapuvat paikalle. Pelkkä ilmoitus Whatsappissa kokouspäivänä ei riitä. !!!!!!!!!!!!!!
11. Noin viikon uutisiin oltu yhteydessä. Kaikki ohjelman nauhoitusajankohdat jo täyteen
varattu. Syksyllä tulee uusia nauhoituksia (nauhoitukset ovat k-16)
12. Kokousajankohta ei sopinut katutaideasioista kertomaan tulevalle Antti Salmiselle.
Hän tulee huhtikuun kokoukseen vierailulle.
9. Missä ja koska seuraava kokous?
- Äänestyksen jälkeen paikaksi valittiin Munkkiniemen nuorisotalo viikolla 14. Ohjaajat
ovat yhteydessä Munkkaan ja päivämäärästä tulee äänestys Faceen
10. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 19.30

