YDINRYHMÄN KOKOUS 29.9.2017 KLO 17.00 – PÖYTÄKIRJA – HIETANIEMENKATU 9B

Paikalla: Jani, Antti, Dan, Saaid, Benjamin, Hamsa, Jim, Tilda, Laura, Eetu

Kokouskäytännöt:
Valitaan puheenjohtaja: Eetu Vienonen
Valitaan sihteeri: Jim Koskinen, Jani Alanen (kohdasta 3.3 eteenpäin)
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 17.20


Haluavatko jotkut toimia pöytäkirjan tarkastajina? Dan, Jim

2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Toimialajohtajien tapaaminen 25.9.






Ydinryhmälle perustetaan toimialatiimit, joihin jakaudutaan oman kiinnostuksen
mukaan. Tiimit tapaavat alustavan suunnitelman mukaan kaksi kertaa tämän vuoden
aikana. Loppuvuodesta tavataan vielä kerran koko porukalla ja silloin katsotaan, miten
homma toimii
Ehdotuksemme on, että toimialatiimit korvaisivat tulevaisuudessa nykyiset
toimintaryhmät. Mitä mieltä?
o Kyllä, mutta pitää kuitenkin olla mahdollisuus toimintaryhmiin, jotka voivat
käsitellä yksityiskohtaisempia asioita tai sellaisia aiheita, jotka ei liity
toimialoihin
o Toimintaryhmät ovat tärkeitä, mutta ne eivät välttämättä aina toimi
Minkä toimialan tiimiin haluaisit liittyä?
o Kasvatus ja koulutus: Antti, Eetu
o Sosiaali- ja terveyspalvelut: Jim
o Kaupunkiympäristö: Benjamin, Jani, (Tilda)
o Kulttuuri- ja vapaa-aika: Dan

2. Noin Viikon Uutiset-nauhoitukset 21.9. – osallistujina Tilda, Oli ja Eerika



Oikein kivasti meni, oli hauskaa!
Loppusyksyn nauhoituksiin tulee todennäköisesti tarjolle peruutuspaikkoja.
Kiinnostuneita: Jim, Tilda, Eetu, Dan, Benjamin, Jani

3. Lapsiasiavaltuutettujen konferenssi Helsingissä 20.9. – Jim, Eerika ja Tilda tapasivat
nuorten delegaation


Terveiset tapaamisesta: hyvää keskustelua nuorten vaikuttamismahdollisuuksista eri
maissa! Porukkaa oli Italiasta, Kyprokselta, Puolasta, Skotlannista ja Ranskasta.

4. Oppilaskuntapäivät Hapessa 26. ja 27.9. – Eerika, Jim ja Jani olivat esittelemässä
ydinryhmää ja Ruutia (varsinkin vaaleja ja RuutiExpoa)




Jim meni esittelemään tiistaina, mutta paikalla ei enää ollut ketään 
Jani kävi keskiviikkoaamuna ja tapasi samalla apulaispormestari Pia Pakarisen
Benjamin ja Dan esittelivät ydinryhmän toimintaa 19.9. ruotsinkielisten koulujen
oppilaskuntapäivillä

3. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
1. Ehdokasasettelu alkoi maanantaina ja jatkuu 15.10. asti!


Asettukaa itse ehdolle, kannustakaa kavereitanne ehdokkaiksi ja mainostakaa esim.
kouluillanne!

2. RuutiExpo torstaina 12.10. Helsingin kaupunginmuseolla klo 9 – 15:30






Oletko jo ilmoittautunut tapahtumaan ja työpajoihin?
Ydinryhmän pisteellä on tarkoitus esitellä ydinryhmän toimintaa ja tavata ehdokkaita
o Pitää kertoa mitä konkreettisia asioita on saatu aikaan ja miksi ydinryhmä on
olemassa
o Tarvitaan: tussitaulut, iso tausta, tekemisen meininki
o Ensi viikolla pistettä suunnitellaan tarkemmin. Kiinnostuneita: Jim, Benjamin,
Tilda (ehkä), Laura, Dan. Asiasta lisää WhatsApp-ryhmässä
o Työvuorot sen mukaan, miten ydinryhmäläiset osallistuvat itse työpajoihin
Ydinryhmän avoin kokous järjestetään RuutiExpon jälkeen klo 16 kaupunginmuseon
tiloissa.
Kysymys viestinnältä: haluatteko ottaa päävastuun RuutiExpon työpajoista
somettamisesta?
o Työpajaan osallistuva ydinryhmäläinen ottaa kuvan Instagramiin ja kertoo sen
toiminnasta jotakin

3. Kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteet 1.1. – 30.6. kokouksessaan 25.10.
Ydinryhmältä toivotaan lausuntoa aloitteista.


Ketkä haluavat olla kirjoittamassa lausuntoa? Se hyväksytetään joka tapauksessa
kaikilla. Sen pitäisi olla valmis ensi viikon aikana.
o Jani, Laura, Jim, Antti, Tilda, Eetu, Benjamin, Dan

3. Aluevierailutaulukon päivittäminen:


Ruudin esittelyt Lähiöfesteissä
o La 30.9. klo 12.30 Vuotalolla ja Vuosaaren lukiolla (10 min.)
o La 30.9. klo 14.30 Malmitalolla ja Ala-Malmin puistossa (5 min.)
o Su 1.10. klo 12.00 Pohjois-Haagan yhteiskoululla (5 min.)

o Su 1.10. klo 14.30 Herttoniemenrannan ala-asteella ja liikuntahallissa (5-10
min.)
4. HattuMedian kanssa pitää sopia uusi ajankohta ”Äänestä”-videoiden kuvaamiselle


HattuMedian Reijo ehdotti viikkoja 41 tai 42 – kumpi käy paremmin? Ketkä ovat
kiinnostuneita ja voivat sitoutua osallistumaan?
o Viikko 41 käy paremmin (esim. keskiviikko)
o Sitoutuneet: Tilda, Eetu, Laura. Kysytään lisää porukkaa WhatsAppissa

4. Tiedotettavaa / yhteydenottoja
1. Saimme pääministeri Juha Sipilän eduskunta-avustajalta tiedon, että yleisötilaisuuden
järjestäminen tänä syksynä ei onnistu. Hän ehdotti, että se siirrettäisiin alkuvuoteen. Tässä
tapauksessa tapaaminen on ehdottomasti suunnattu myös tämän vuoden
ydinryhmäläisille!
2. Ydinryhmä tapaa pormestari Jan Vapaavuoren ja apulaispormestari Nasima Razmyarin
tiistaina 14.11. klo 10.00 – 10.30 Kaupungintalolla
3. Uudenmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston aloitustapaamiseen 4.10. osallistuu
ydinryhmän edustajana Eetu. Varaedustajana on Tilda. Jim osallistuu tapaamiseen MaNuhankkeen asiantuntijana.
4. YK:n kansainvälisenä Tyttöjen päivänä 11.10. tytöt ympäri maailmaa astuvat päiväksi
poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten johtajien saappaisiin. Nuorisopalvelut on
mukana tempauksessa ja etsii aktiivisia vaikuttamisesta kiinnostuneita tyttöjä, jotka
osaavat ilmaista mielipiteensä.



Vallankaappausta suunnitellaan keskiviikkona 4.10. kello 17 Hietsussa
Kiinnostuneita? Laura, Tilda

5. NOP ja LAPE



Jani ja Eetu tekevät aloitteen, että kaupungille tärkeä toimielin palautettaisiin
aktiiviseksi
LAPE on myös kärsinyt käynnistymisvaikeuksista ja tiedotusongelmista syksyllä

6. Muuta? Ydinryhmäläisten nostoja?
1. Vaali-infot järjestetään 23. – 26.10. Hietsussa



Nykyiset ydinryhmäläiset ovat perinteisesti olleet mukana vetämässä vaali-infoja
Onko kiinnostuneita lähteä suunnittelemaan niitä? Kiinnostuneet: Jani, Laura, Jim,
Benjamin

2. Vaalien somevuorot pitää varata



Varauslista ja someohjeet löytyy netistä, linkki WhatsAppista

3. Mitä esiintyjiä te haluaisitte ehdottaa RuutiGaalaan/vaalivalvojaisiin?



Räppäri: Cledos
Joku koomikko, esim. Niko Kivelä, Ilari Johansson, koomikkopappi Sampsa Simpanen

4. Esitys: hankitaanko ydinryhmälle puheenjohtajan nuija?


Nuija maksaa 36€ ja sille alusta 39€. Tarvikehankintojen budjetissa on varaa tähän,
mutta sen rahan voi käyttää myös johonkin muuhun (huomio: esim. kokous/leiritarjoilut tai ryhmäytystoiminta on budjetoitu erikseen)
o Äänestyksen perusteella (jaa: 7, ei: 2) nuija hankitaan

5. Janin ehdotus: selvitetään mahdollisuus järjestää Helsingin koulujen oppilas- ja
opiskelijakuntien hallitusten puheenjohtajien ja ydinryhmän välisiä tapaamisia


Hyväksytty yksimielisesti!

7. Missä ja koska pidetään seuraava kokous?


12.10. kaupunginmuseolla RuutiExpossa

8. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 19.13

