YDINRYHMÄN KOKOUS 24.4.2017 KLO 17.00 – PÖYTÄKIRJA – MAUNULATALO
Paikalla: Eerika, Jani, Eetu, Aapeli, Tilda, Jim, Dan, Oli, Ida, Zahra, Antti
1. Kokouskäytännöt
Valitaan puheenjohtaja: Tilda Lassila
Valitaan sihteeri: Eerika Aalto, Jim Koskinen
Valitaan pöytäkirjan tarkastaja(t): Aapeli Mölsä, Dan Cederlöf
2. Puheenjohtaja aloittaa kokouksen: klo 17:08
3. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Tapaaminen osastopäällikkö Katri Kairimon kanssa 4.4. liittyen ydinryhmän toiminnan
kehittämiseen





Tähän liittyen oli äänestys Facebookissa siitä, mitä ydinryhmän pitäisi
ensisijaisesti yrittää ajaa läpi ensiksi. Äänestyksen selkeiksi voittajiksi nousivat
”valtuustopaikat” sekä ”toimintakausi kaksivuotiseksi”
Asioita viedään eteenpäin työpaja-/sparrauspäivässä 15.5. klo 17.30-19.30
kaupungintalolla. Osallistuvia virkamiehiä ovat kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialajohtaja Tommi Laitio, kaupunginsihteeri Leena Mickwitz sekä
kaupunginsihteeri Anja Vallittu
Mukana tapaamisessa oli myös Vantaan nuorisovaltuustolainen, joka kertoi
kokemuksiaan siitä, kuinka hommat toimivat Vantaalla.

2. Kasvatuksen ja koulutuksen strategiatyön työpajat 6.4. (Ida, Jim, Eetu ja Oli) sekä 11.4.
(Eerika, Zahra ja Dan) Kuntatalolla


Terveiset: oli mukavaa porukkaa ja hyviä ihmisiä. Aikuiset kuuntelivat hyvin, ja
ydinryhmäläisten mielipiteitä arvostettiin oikeasti. Olisi ollut mukavaa, jos olisi
puhuttu myös toisen asteen asioista.

3. Kaupunginvaltuuston kokous 19.4. – ydinryhmän historiallinen puheenvuoro nuorten
aloitteista ja aloitejärjestelmän kehittämisestä. Miten meni? Mitä palautetta saatiin?
Kuka kirjoittaa blogin aiheesta?



Oli mahtavaa ja homma toimi. Eetun paras hetki ydinryhmässä ja hänellä jo 4.
vuosi menossa. Tuli hyviä, nuorten poliittista asemaa parantamaan pyrkiviä
ponsia. Herätti valtuutetuissa paljon keskustelua ja puheenvuoropyyntöjä sateli
Jim ja Jani kirjoittavat blogitekstin ruuti.netiin aiheesta

4. Päättäjämiitti 2017
Ketkä ovat kiinnostuneita ryhmien ohjaamisesta? Ohjaamisesta järjestetään koulutus
12.5. klo 12.30-15/16 alkaen Hietsussa




Kiinnostuneita: Eerika, Oli, Jim, Ida, Zahra, Aapeli. Antti varmistaa vielä
aikataulunsa, mutta on kiinnostunut
Valitaan järjestelmään tulleista aloitteista kaksi aloitetta lisää tapahtumaan:
Facebookiin tulee äänestys aloitteista. Aikaa äänestää vielä keskiviikkona
Toimintaryhmien aloitteet puuttuvat, koska saadaan puuttuvat?
o Erityiskiitos Työt ja itsenäistyminen –ryhmälle, joka palautti aloitteen
ajallaan!
o Muut ryhmät palauttavat mahdollisimman pian. Viestintä ja näkyvyys ryhmän kanssa pitää vielä keskustella aloitteesta

5. Tulevia tapaamisia/tapahtumia
1. YR2017: let's talk eli henkilökohtaiset keskustelut


Joni ja Ville haluaa käydä henkilökohtaisen välipalaute-/kehityskeskustelun
jokaisen kanssa huhti-toukokuun aikana
o Paikallaolijat saavat varata ajan valmiista ehdotuksista nyt. Varauslista on
Google Drivessa ja siihen löytyy kokouksen jälkeen linkki ydinryhmän
Facebookista

2. Alkuvuodesta tulleita nuorten aloitteita piti käsitellä osastopäällikkö Katri Kairimon
kanssa 26.4., mutta tälle pitää sopia uusi päivämäärä, sillä ne käsitelläänkin tulevan
nuorisoasiainjohtajan kanssa


Odotetaan, että nuorisoasiainjohtaja valitaan ja sovitaan sitten uusi aika.

3. Toimialajohtajien tapaaminen keskiviikkona 3.5. kaupungintalolla
(kaupunginvaltuuston lähetystöhuoneessa) klo 14.30-15.30


Ajatuksena on tutustua sekä keskustella nuorten vaikuttamismahdollisuuksista
uudessa kaupunkiorganisaatiossa. Mistä haluaisitte puhua?
o Ydinryhmän jaostopaikat
o Ydinryhmäläisiä mukaan toimialojen virkamiesten välisiin kokouksiin
mukaan

4. Nuorisoasiainkeskukselle ympäri Eurooppaa vierailulle tulevien nuoriso-/sosiaalialan
opiskelijoiden iltapäivä Hietsussa keskiviikkona 3.5. klo 15-17 (HUOM! samaan aikaan
toimialajohtajien tapaamisen kanssa)


Tarkoituksena olisi esitellä Ruutia, jutella ja tehdä jotain toiminnallista



Tähän saa osallistua, mutta toimialajohtajien tapaaminen menee
tärkeysjärjestyksessä edelle. Kiinnostuneiden kanssa pidetään
suunnittelutapaaminen loppuviikosta tai viimeistään ensi tiistaina
o Oli tulee paikalle. Jani ja Jim myöhässä tulevat tilaisuuteen myöhässä

5. Vaikuta!-messut perjantaina 5.5. Maunula-talossa klo 10-16


Edellisessä ydinryhmän kokouksessa oltiin kiinnostuneita osallistumaan
tapahtumaan. Emme ikävä kyllä ole saaneet tapahtumasta mitään lisätietoa, eikä
sähköposteihimme ole vastattu. Miten edetään?
o Ydinryhmälle tulee tapahtumaan piste
o Osallistujat: Tilda, Oli, Zahra, Aapeli

6. Ydinryhmän kehittämisen työpaja-/sparrauspäivä 15.5. klo 17.30-19.30
kaupungintalolla


Tapahtumakutsu löytyy Facebookista.

7. Kalliolan setlementin ”Arvorulettia: UnelmaKapina”-tapahtuma maanantaina 15.5. klo
19-21


Onko kiinnostuksensa ilmoittaneihin oltu yhteydessä?
o Kiinnostuneihin on oltu yhteydessä. Ydinryhmäläisten pitää olla aktiivinen
ennakkotapaamisen järjestämiseksi

8. Ydinryhmän leiri Benkun leirisaarella, Hangossa 19.-21.5.



Pääteemana sitä seuraavalla viikolla olevan ”päättäjämiitin” viimeistely,
alkuvuoden yhteenveto sekä tulevan kesän ja syksyn alustamista
Leirikirjeet ja lupalaput tulevat jakoon tällä viikolla. Palautus maanantaihin 8.5.
mennessä
o Dan ja Antti eivät pääse. Jim ja Zahra vielä epätietoisia

9. Päättäjämiitti tiistaina 23.5. toimintakeskus Hapessa
6. Yhteydenottoja
1. Nuorten työpaja Oman muotoinen koti-hankkeen kanssa keskiviikkona 10.5.
Hietsussa klo 16.30-18.00



Keskustelua nuorten asumisesta sekä työn ja asumisen yhdistävästä
innovaatiosta (Vuosisadan rakentajat-finalisti). Aiheeseen kaivataan nuorten
näkökulmaa!
Ketkä kiinnostuneita? Jatkossa ilmoittautumiset ella.lautaniemi@hel.fi
o Kiinnostuneita: Jim, Antti ja Zahra

2. Voit käydä kommentoimassa Nuva Ry:n lausuntoa nuorten vaikuttamisesta sekä
osallistumisesta maakunnissa (linkki ydinryhmän Facebookissa)

3. Kaupunkistrategiakysely Kerro kantasi-palvelussa




Helsingin kaupunki valmistelee tulevaisuuden suuntaviivojaan. Kaupungin
tulevan kehityksen mahdollisuuksista on luotu neljä eri Helsingin tulevaisuuden
skenaariota, joita voi käydä kommentoimassa verkossa. Tarkoituksena on antaa
kaupunkilaisille mahdollisuus esittää näkemyksiään tulevaisuuden Helsingistä
(linkki tulee Facebookiin)
Haluaisitteko tehdä ydinryhmänä lausunnon/kannanoton teemasta?
o Innokkaita ei vielä löytynyt. Kiinnostuneet tsekkailevat kyselyä

4. Onko ydinryhmässä kiinnostuneita lähteä järjestämään syksyn Ruuti-tapahtumia
tapahtumatuotantoyksikön kanssa? Ydinryhmällä tulee joka tapauksessa olemaan joku
oma vastuualueensa tapahtumissa


Jim on kiinnostunut. Tilda ja Antti?

7. Sovittavaa/huomioitavaa
1. Ydinryhmäkiva – Megazone ja ravintola




Koska? -Viikolla ennen leiriä!
Mihin mennään syömään? Budjetti on 15€/hlö
Ehdotuksia:
o Buffet (esim. Rax?)
o Kiinalainen ravintola
o Roslund (hampurilaisia, ei kasvis)
o Kaisaniemen metroaseman/Kinopalatsin ravintolat
o Ravintola Ju Fu (aasialainen)
o Sushi-ravintola
o Laitetaan ehdotukset äänestykseen Facebookiin. Lisää paikkoja voi myös
ehdottaa. Toivottiin, että valitaan tunnelmallinen ravintola. Lisäksi pitää
ottaa huomioon erityisruokavaliot (gluteenittomia vaihtoehtoja,
kasvisruokaa, ei sianlihaa, yms.)

2. Amnestyn Oslossa 24.-28.7. järjestettävään nuorisokonferenssiin on haku käynnissä
2.5. asti (linkki ydinryhmän Facebookissa)
8. Toimintaryhmät, NOP ja LAPE
1. Toimintaryhmät
o Koulu ja opiskelu: Dan ei osannut kertoa, koska oli pois edellisestä kokouksesta
o Liikenne: Jim: Ei ole ollut kokousta pitkään aikaan, mutta ollaan hoideltu
aloiteasioita
o Nuorten työllisyys ja itsenäistyminen: Antti - Aloite hoidettu, Kesäsetelin
laajennus

o Ruudin näkyvyys ja viestintä: ryhmä ei ole kokoontunut. Asialle pitää tehdä jotain
o Tasa-arvo: Ryhmä tekee aloitteet siitä, että liikunnan ja uskonnon oppitunneilla
ei ryhmiä enää jaettaisi pienempiin osiin sukupuolen tai uskonnon perusteella.
2. NOP
o Terveiset 20.4. kokouksesta:
o Jani: kokous oli upea. Olimme kaupungintalolla, jossa Toimmi Laitio johti
kokousta. Suunniteltiin kaupungin juttuja. Puhuttiin siitä, että nuorten
ääni pitää kuulua Helsingissä. Puheenaiheena olivat myös Ohjaamon
palvelut. Paikalla oli edustajia monelta eri taholta. Puhuttiin myös
varusmiespalveluksesta. Jani ja Eetu esittelivät Ruutia kokouksessa ja
painottivat nuorten äänen merkitystä.
3. LAPE-ryhmä
o Koska seuraava kokous?
o Oli ja Dan: kokous toukokuussa. Ei ole ollut mitään konkreettista.
Tehtäviä tulee mahdollisesti ensi kokouksessa
9. Muistutuksena
1. Ruuti.netin esittelytekstin deadline oli aikoja sitten!
o Jos et vielä ole tehnyt sitä, jäät tekemään sen oman henkilökohtaisen
keskustelusi jälkeen. Voit myös vielä palauttaa sen sähköisesti sitä ennen
10. Missä ja koska seuraava kokous?
Äänestyksen jälkeen päätettiin, että seuraava kokous on jälleen Maunula-talossa.
Kokous järjestetään viikolla 20. Facebookiin tulee äänestys kokouspäivästä
11. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 19.15

