YDINRYHMÄN KOKOUS 3.11.2017 KLO 17.00 – PÖYTÄKIRJA – HIETANIEMENKATU 9B

Paikalla: Dan, Eetu, Oona, Aapeli, Oli, Venla, Sadiq, Zahra, Jim, Tilda, Laura ja Antti

Kokouskäytännöt:
Valitaan puheenjohtaja: Dan
Valitaan sihteeri: Eetu
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 17.12


Haluavatko jotkut toimia pöytäkirjan tarkastajina?
o Antti ja Jim

2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Safe Stadi-hankkeen Topias kävi ennen kokousta kuvaamassa ydinryhmäläisiä
vihapuheen vastaiseen #emmevaikene-kampanjaan
2. Ydinryhmän osallisuuspeli 18.10. Kaskolla


Jos ette osallistuneet, missasitte kivan jutun! Oli mahtavaa!

3. Ehdokasinfot 23.–26.10. Hietsussa





Tilda: hyvät fiilikset! Kiva että on paljon ehdokkaita
Laura: infot sujuivat vaihtelevasti
Jim: paljon nuoria ehdokkaita. Odotan innolla ensi vuoden ydinryhmää!
Oli: jee jee, kivaa, mahtavaa!

4. Ruuti-apurahan jakamisen suunnittelua ja viimeiset kommentit uuteen Ruudin
asettamispäätökseen 1.11. Hietsussa




Nuorten toimintaehdotuksille jaetaan 7.12. RuutiGaalassa 200 000€. Ydinryhmäläiset
neuvottelevat niiden jakamisesta aluepäälliköiden kanssa. Asiaan palataan tarkemmin
myöhemmin
Esitys Ruudin asettamispäätöksestä menee ensi viikolla lautakuntien ja joulukuussa
kaupunginhallituksen käsittelyyn (tarkemmin kohdassa 4.1)

3. Tulevia tapaamisia / tapahtumia
1. Ehdokasilta Hietsussa 9.11. klo 17–19


Vapaaehtoinen ja avoin kaikille ehdokkaille. Tarkoituksena hengailla ja saada viimeiset
vinkit, tsempit ja tuet ennen äänestyksiä. Myös ydinryhmäläiset ovat tervetulleita
paikalle!



Ohjelmaa suunnitellaan tarkemmin WhatsApp-ryhmässä
o Rento tapaaminen: leikitään ja syödään hyvää ruokaa
o Ei tylsiä koulun tutustumisleikkejä, ei nimileikkejä!
o Lauletaan karaokea!

2. Ydinryhmä tapaa pormestareita (Jan Vapaavuori, Nasima Razmyar, Pia Pakarinen) 14.11.
kaupungintalolla klo 10.00–10.30 (apulaispormestareita mahdollisesti klo 11.00 asti)


Tapaaminen pitää suunnitella hyvin. Asiaan palataan lähempänä
o Mikä on Vapaavuoren näkemys siitä, miten nuorten vaikuttaminen toimii?
o Miten hän kehittäisi nuorten osallisuutta?

3. Ydinryhmän vaalien äänestykset alkavat kouluäänestyksillä 16.–24.11.


Lopullinen virallinen ehdokasmäärä on 62

4. Koska pidetään ydinryhmän pikkujoulut?! Mitä ja missä?






Budjetti on 600€ (300€ ruokaan, 300€ toimintaan tai tilavuokraan tms.)
Paikkaehdotuksia:
o Caverna
o Pasilan saunatilat
o Löyly
o Allas Sea Pool
Ville ja/tai Joni selvittää, koska paikoissa on vapaata ja minkä hintaisia ne ovat
Asiasta äänestetään Facebookissa

4. Tiedotettavaa, yhteydenottoja
1. Ruudin ja ydinryhmän asettamispäätöksen kommentointi






Ydinryhmä ei kannata varajäseniä. Kanta ryhmän kokoon vuodesta 2020 alkaen
äänestyksen mukaisesti:
o 30 jäsentä: 10 ääntä
o 25 jäsentä: 2 ääntä
Ydinryhmän ikäskaala. Kaupunginkanslian mukaan pitää olla erityisen hyvä perustelu,
että ikäskaalaa nostettaisiin. Asiasta äänestettiin:
o 13-17 vuotta: 11 ääntä
o 13-18 vuotta: 0 ääntä
o 1 äänesti tyhjää
Ruudin ydinryhmän nimi tulevaisuudessa. Päättäjät haluaisivat Ruuti-nimen säilyvän.
Ydinryhmä haluaa Ruuti-sanasta eroon! Äänestys ydinryhmän kannasta ryhmän uudeksi
nimeksi:
o Helsingin nuorisoneuvosto: 10 ääntä
o Helsingin nuorisovaltuusto: 3 ääntä

2. Nuorten aloitteet ja ydinryhmän lausunto oli alustavasti aikataulutettu käsiteltäväksi
kaupunginvaltuuston kokouksessa keskiviikkona 8.11. Se siirtyy todennäköisesti
marraskuun viimeiseen kokoukseen 29.11.


Ydinryhmä pääsee käyttämään puheenvuoron käsittelyssä

3. Vihreiden valtuustoryhmä kutsui ydinryhmän edustajia keskustelemaan nuorten
aloitejärjestelmän kehittämisestä heidän kokoukseensa ensi keskiviikkona 8.11. klo 16.30
kaupungintalolle (vihreiden ryhmähuone, 3. kerros)




Toiveena olisi lyhyt esittely Ruudin toiminnasta ja aloitejärjestelmästä sekä toiveista
sen kehittämiseksi. Tämän jälkeen olisi mahdollisuus keskusteluun ja valtuutettujen
kysymyksiin. Aikaa on varattu 15–20 minuuttia
Kiinnostuneita ovat: Antti, Tilda, Laura, Jim, Dan. Joni selvittää, voivatko kaikki
osallistua

4. Toimialatiimien tapaamisia järjestetään loppuvuodelle. Kutsu kokouksiin tulee suoraan
toimialoilta, ei Jonilta tai Villeltä. Tarkkailkaa sähköpostianne!
5. MaNu
1. Varajäsenten valinta



Varsinaisesta paikasta olivat valittujen lisäksi aiemmin kiinnostuneita Eerika, Laura,
Venla, Oli ja Tilda > ydinryhmä valitsee henkilöt varajäseniksi!
Varsinaiset edustajat jatkavat varajäsenten kanssa keskustelua siitä, kenestä tulee
kenenkin varajäsen
o Jimin varajäsen on Tilda
o Eetun varajäsen on Oli

2. MaNu äänestää itselleen puheenjohtajiston. Ehdokkaaksi saa asettua edustajista kuka
tahansa. Onko ydinryhmällä mielipidettä asiaan?



Paikalla olevista edustajista Dan ja Jim ovat kiinnostuneita puheenjohtajuudesta
Suuntaa antava äänestys asiasta:
o Ydinryhmällä pitäisi olla vain yksi puheenjohtajaehdokas: 7 ääntä
o Ydinryhmä ei valitse yhtä ehdokasta, jota kaikki kannattaa: 3 ääntä
o 1 äänesti tyhjää

6. NOP ja LAPE



Miksi NOP ei ole vieläkään kasassa? Helsinki rikkoo lakia!
LAPE:n kokous 14.12.

7. Muuta? Ydinryhmäläisten nostoja?
1. Lähiöfestin ja K-Marketin lahjoitus Ruuti-toiminnalle



Miten raha jaetaan/käytetään? Eetu ja Dan
o Eetu on yhteydessä Katri Kairimoon ja Kaisa Kivelään
o Kokous pyritään järjestämään tässä kuussa

2. Lounastreffit poliittisten päättäjien kanssa RuutiGaalan yhteydessä tai erikseen
loppuvuodesta?



RuutiGaala-päivästä tulisi liian raskas. Pidetään erikseen
Järjestetään joulupuurotapaaminen!

3. Äänestysajan somevuorot pitää varata


Varauslistaan ja ohjeisiin löytyy linkki WhatsAppista

4. Kannelmäen seurakunnan nuorisoparlamentin ja ydinryhmän tapaaminen?


Onko asia edistynyt? Eerika
o Eerika ei ollut paikalla, muilla ei ole tietoa asiasta

5. Eetun ja kumppaneiden bussipysäkkialoite



Kokous asiasta HKL:n kanssa 7.11. klo 12.30
Ketkä osallistuvat ydinryhmästä?
o Eetun lisäksi myös Laura

6. European youth parliament – Euroopan nuorten parlamentti. Dan


Tämän vuoden ydinryhmä suosittelee ensi vuoden ryhmää osallistumaan tänne!

8. Missä ja koska pidetään seuraava kokous?



Äänestyksen voitti Kannelmäen nuorisotalo
Viikolla 47

9. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 19.21

