YDINRYHMÄN KOKOUS 3.4.2017 KLO 17.00 – PÖYTÄKIRJA – MUNKKINIEMEN NUORISOTALO
Paikalla: Dan, Aapeli, Laura, Zahra, Tilda, Oona, Sadiq, Jere, Eetu, Eerika, Ida, Hamsa, Oli

1. Kokouskäytännöt
Valitaan puheenjohtaja: Dan
Valitaan sihteeri: Jere
Valitaan pöytäkirjan tarkastaja(t): Eetu ja Dan
2. Puheenjohtaja aloittaa kokouksen: klo 17.09
3. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmän kokous tiistaina 28.3. Jani, Jim ja Ida
Ida ei ollut paikalla. Jani ja Jim eivät päässeet tämän päivän ydinryhmän kokoukseen. Janin
Facebook-sivulta asiaan liittyvä päivitys: ”Palaverissa keskustelu kävi vilkkaana ja erityisesti
keskustelua herätti vanhempien rooli opiskelijan koulunkäynnissä. Itse toin keskustelussa
esiin muun muassa opiskelijan valinnanvapauden tärkeyden sekä nuorten
itsenäistymismahdollisuuksien parantamisen.”
2. Helsinki-päivän raati tiistaina 28.3. Jani ja Jim
Sama kuin edellisen kohdan kanssa. Janin Facebook sivulta: ” Raatiin kuuluivat minun
lisäkseni muun muassa myös Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri,
rapartisti Noah Kin sekä HS:n toimituspäällikkö Erja Yläjärvi. Valitsimme kokouksessa
mielestämme parhaimmat tapahtumaideat Helsinki-päivään, joille Helsingin kaupunki
myöntää stipendirahoituksen. Hauska Helsinki-päivä siis luvassa!”
3. Nuorisolautakunnan kokous torstaina 30.3.
Tilaisuus meni hyvin. Osa lautakunnan jäsenistä vaikutti siltä, että heitä ei kiinnostanut
nuorten asia. Toisaalta osa lautakunnasta oli todella kiinnostunut. Ydinryhmäläisiltä
kysyttiin nostoja viime vuoden aloitteista, mutta sitä ei osattu tehdä. Valtuuston kokousta
varten pitää tehdä taustatyö paremmin
4. Tulevia tapaamisia/tapahtumia
1. Tapaaminen osastopäällikkö Katri Kairimon kanssa tiistaina 4.4. liittyen lausuntoon
ydinryhmän toimintakauden pituudesta sekä ikäskaalasta. Tämän lisäksi puhutaan myös
lautakuntapaikoista. Kokoukseen osallistuu ydinryhmän, Katrin ja Jonin lisäksi Ville
Nordström ja Nuva Ry:n edustaja.

2. Kasvatuksen ja koulutuksen strategiatyön työpajat 6.4. Kuntatalolla (Ida, Jim, Eetu ja Oli)
ja 11.4. (Eerika ja Dan)
Kutsut tulleet asianosaisten sähköpostiin. Jos sitä ei löydy kannattaa tarkistaa
roskapostikansio.
3. Kaupunginvaltuuston kokous keskiviikkona 19.4.
Juuri ennen tämän päivän ydinryhmän kokousta tuli tieto, että ydinryhmän edustajat
pääsevät samaan tilaan valtuuston kanssa. Virallisesti kokous keskeytetään ydinryhmän
puheenvuoron ajaksi. Puheenvuoron pituus on 8 min. Valtuustokokouksen Facebooktapahtumassa voi ilmoittaa kiinnostuksena puheenvuoroon osallistumisesta.
Puheenvuoron lisäksi ydinryhmä pitää omaa pistettä aulassa ennen kokousta.
Viime vuoden aloitteiden läpikäyminen ja muutaman noston tekeminen: Kaikki
ydinryhmäläiset käyvät aloitteet läpi ruuti.netistä ja tutustuvat niihin omalla ajallaan. Omat
nostot postataan Facebook-tapahtumaan. Ennen valtuustokokousta, ensi viikolla,
järjestetään kokous, jossa käsitellään aloitteita ja ydinryhmän puheenvuoroa.
4. Alkuvuodesta tulleiden nuorten aloitteiden läpikäynti Katri Kairimon kanssa
Päivämääräehdotus Katrille: viikko 17, 24.-30.4. Aloitteiden pienen määrän vuoksi käydään
aloitteet yhdellä kerralla läpi.
5. Ydinryhmän leiri Benkun leirisaarella, Hangossa 19.-21.5.
Pääteemana sitä seuraavalla viikolla olevan ”päättäjämiitin” viimeistely, alkuvuoden
yhteenveto sekä tulevan kesän ja syksyn alustamista. Leiriä suunnitellaan vielä
myöhemmin. Paikalle mennään junalla. Hyvissä ajoin ennen leiriä tulee sitova
ilmoittautuminen, koska junaliput pitää ostaa.
6. ”Päättäjämiitti” tiistaina 23.5.
Tapahtuma uudistuu, mutta ydinryhmä katsoo, että Päättäjämiitti on edelleen toimiva
nimi. Ydinryhmä toivoo, että sen kantaa kuunnellaan tässä asiassa.
5. Yhteydenottoja
1. NK:lle on tulossa vieraaksi nuoriso-/sosiaalialan opiskelijoita ympäri Eurooppaa
keskiviikkona 3.5. On toivottu, että heille pidettäisiin kahden tunnin rento iltapäivä
Ruudista. Tälle on varattu tila Hietsusta klo 15-17. Ajatuksena olisi esitellä Ruutia, jutella ja
ehkä tehdä jotain toiminnallista. Kiinnostuneita: Eerika, Oli, Tilda, Ida, Dan, Jere. Pidämme
suunnittelukokouksen kiinnostuneiden kanssa lähempänä tätä päivää.

2. Ydinryhmä osallistuu Vaikuta!-messuihin, jotka järjestetään perjantaina 5.5. Maunulatalossa. Osallistujat: Aapeli, Oli, Eerika, Tilda, Eetu ja Zahra.
3. Kalliolan setlementin ”Arvorulettia talk show”-tapahtuma maanantaina 15.5. klo 19-21.
Teemana nuoret ja nuorten unelmat.Tapahtumaan osallistuvat: Hamsa, Tilda, Zahra, Sadiq,
Aapeli, Eetu, Jere, Oona ja Oli.
6. Sovittavaa/huomioitavaa
1. Ydinryhmäkiva. Mitä tehdään ja koska?
Päivän budjetti on n. 600€ eli 30€ ydinryhmäläistä kohden.
Ehdotukset: Särkänniemi, Lintsi, syömään, megazone, Pimé cafe, seinäkiipeily, Hop on Hop
off -turistibussi, päiväristeily Viroon. Ajankohta on juuri ennen kesälomaa toukokuun
lopussa. Teemme äänestyksen Facebookiin, kuka tahansa saa lisätä ehdotuksia ja äänestää
voi useampaa ehdotusta.
2. Ville on lomalla viikon 15 eli 10.-16.4. Pärjäämme ilman Villeä, mutta Ville ei ilman meitä.
3. Amnestyn nuorisokonferenssi Oslossa 24.-28.7. 16-25-vuotiaille. Hakuaika 2.5. saakka
Ohjaajat lisäävät linkin Facebookiin viimeistään tiistaina 4.4.
7. Toimintaryhmät, NOP ja LAPE
1. Toimintaryhmät
 Koulu ja opiskelu: Ensimmäinen kokous oli viime viikon perjantaina. Päättäjämiitin
aloitteeksi ryhmä tekee aloitteen, jossa pyritään lisäämään oppilaskunnanhallitusten
päätäntävaltaa kouluissa. Lisäksi ryhmä keskittyy oppilaskunnanhallitusten valinnan
kehittämiseen ja yliopiston lukukausimaksuihin. Ryhmä tekee yhteistyötä Ruudin
näkyvyys–ryhmän kanssa Ruudin näkyvyyden edistämiseksi kouluissa
 Liikenne: Ei uutisia.
 Nuorten työllisyys ja itsenäistyminen: Kokous torstaina, muuten ei mitään uutta.
 Ruudin näkyvyys ja viestintä: Seuraava kokous 6.4.
 Tasa-arvo: Seuraavan kokouksen ajankohta yritetään sopia mahdollisimman pian.
2. NOP
Seuraava kokous on 21.4. Tämä on viimeinen kokous ennen organisaatiomuutosta. On
tärkeää keskustella ydinryhmän roolista ryhmässä muutoksen jälkeen.
3. LAPE-ryhmä
Terveiset 30.3. kokouksesta: Ryhmän tavoite oli vielä kaikille osanottajille vähän epäselvä.
Ydinryhmäläiset otettiin vastaan hyvin. Ryhmän seuraava kokous järjestetään 18.5.

8. Muistutuksena
Tekemättömät tehtävät:
 Ruuti.netin esittelytekstin deadline oli 31.3. 6/20 tehnyt tekstin. Puuttuvat tekstit
lisätään mahdollisimman pian.
 ”Kerro Jonille”, ”minä vaikuttajana” tai ”kirje tulevalle itselle”: Lisätään lista
puuttuvista tehtävistä Facebookiin. Yritetään tehdä tehtävät mahdollisimman pian.
9. Missä ja koska seuraava kokous?
Seuraava kokous on Maunula-talossa viikolla 17. Tarkempi ajankohta päätetään Facebookäänestyksellä.
10. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 18.55

