YDINRYHMÄN KOKOUS 7.6.2017 KLO 16.30 – ESITYSLISTA – KETTUTIEN NUORISOTALO

Paikalla: Jani, Eetu, Tilda, Aapeli, Antti, Jim, Oli
Kokouskäytännöt:
Valitaan puheenjohtaja: Jani
Valitaan sihteeri: Tilda
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen: klo 16.50


Haluaako joku toimia pöytäkirjan tarkastajana? – Eetu, Aapeli ja Oli

2. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Ydinryhmän leiri 19. – 21.5. Benkussa



Rento ja onnistunut leiri, jee!
Ruoka herätti tunteita suuntaan ja toiseen

2. Jim osallistui ydinryhmän edustajana Nuorisovaltuustojen huipputapaamiseen
Huippikseen 22.5.





Mukava kokemus ja siellä saatiin konkreettisesti asioita aikaan
Puhuttiin Helsingin ja pienempien paikkakuntien eroista nuorisotyön kannalta
Lisäinfoa löytyy Nuva ry:n nettisivuilta
Eduskunnan puhemies seuraa Ydinryhmää Instagramissa!

3. Päättäjämiitti 23.5. Hapessa





Osallistujia olisi pitänyt olla enemmän
o Ryhmät erikokoisia, joka saattoi hankaloittaa suunnittelua
Asiantuntijat olivat hyviä
Tärkeä vaikuttamisen kokemus nuorille
Eetu: pidin uudesta Päättäjämiitistä enemmän kuin aiemmasta, sillä valmiiden
ehdotusten pohjalta oli helpompi lähteä liikkeelle ja aloitteet eivät tulleet päättäjille
puun takaa

4. Laura ja Jim olivat edustamassa ydinryhmää Lännen Ruudin järjestämässä SuperPäivässä
Pitskussa 24.5.


Kiva ”kokeilu” syksyllä aloitettavasta toiminnasta, jossa ydinryhmäläiset käyvät
useammin tapaamassa muita nuoria ympäri kaupunkia

5. Nuorten aloitteiden käsittely Mikko Vatkan ja Katri Kairimon kanssa 30.5.


Ydinryhmäläisiä oli paikalla liian vähän!





Hyvää keskustelua
Aloitteiden vastaamisaikaa pitäisi lyhentää. Katri Kairimo lupasi selvittää asiaa
Ydinryhmä seuraa joidenkin aloitteiden toteutumista
o Tarkemmat tiedot löytyvät ydinryhmän Facebook-ryhmästä

6. Jim oli esittelemässä Ruutia ulkomaalaisille vieraille 5.6. Hietsussa Villen kanssa



Oli hauskaa nähdä ihmisiä ympäri maailmaa, hyvä fiilis
Vierailijat olivat vaikuttuneita ydinryhmän vaalien äänestysprosentista

7. RuutiExpo 2.0:n suunnittelua 5.6. Hapessa. Ydinryhmäläisistä paikalla olivat Eetu, Tilda,
Aapeli ja Oli


Ydinryhmä ehdottaa, että RuutiExpo pitäisi nimensä, mutta mainostuksessa pitää
näkyä se, että tapahtumaa uudistetaan

8. Ida muutti opiskelemaan Tansaniaan, mutta jatkaa edelleen ”etäydinryhmäläisenä”
verkossa
3. Tulevia tapaamisia/tapahtumia
1. Kokous Keskustanuorten kanssa keskiviikkona 14.6. Hietsussa klo 18. Kokouksessa
suunnitellaan pääministeri Juha Sipilän tapaamista syksyllä


Tätä et voi jättää väliin ilman TODELLA hyvää syytä!

2. Karting elokuun alussa


Maanantai 31.7. ei ilmeisesti ollut hyvä päivä? Entä seuraava maanantai 6.8.?
o Sovittiin, että Ville varaa maanantain 6.8.

3. Seuraava leiri on 18. – 20.8. Benkussa


Lupalappuja saa Villeltä elokuun alussa

4. Toimialajohtajien tapaaminen elo-syyskuussa


Tällöin ydinryhmä jakautuu pienempiin toimialatiimeihin oman kiinnostuksensa
mukaisesti

5. Ydinryhmän vaalit työllistävät ydinryhmäläisiä syksyllä




Ehdokas- ja äänestysvideoita kuvataan elo-syyskuussa
Ehdokas- ja äänestystempaukset
Syksyn Ruuti-tapahtumat
o RuutiExpo (2.0?) kaupunginmuseolla 12.10.
o RuutiGaala/vaalivalvojaiset kaupunginmuseolla ja Valkoisessa Salissa 7.12.

4. Muistutuksia/huomioitavaa
1. Jonin ja Villen Ruuti-toimisto on muutettu nuorten huoneeksi




Ydinryhmän ja NÄT:n nuoret suunnittelivat sisustusta toukokuun lopussa ja silloin
sovittiin, että maanantaina 26.6. Joni ja NÄT:n Anna lähtee halukkaiden nuorten
kanssa Ikeaan klo 11 shoppailemaan. Saa tulla mukaan, jos kiinnostaa!
Ruudin ja NÄT:n työntekijöiden uusi toimisto on lautakunnan neukkaria vastapäätä

2. Helsinki on kesällä täynnä toimintaa ja erilaisia tapahtumia. Jos osallistutte niihin, saatte
oikein mielellään laittaa halutessanne materiaalia myös esim. ydinryhmän Instagramiin tai
Snapchatiin!
3. Ohjaajien lomat



Ville on lomalla 3. – 30.7.
Joni on lomalla 3.7. – 6.8.

5. Toimintaryhmät, NOP ja LAPE
1. Toimintaryhmät: toimintaryhmien tulee tavata ainakin kerran kesän aikana ennen
elokuun leiriä!


Ville alkaa kuumottelemaan asiasta lomalta palattuaan

2. NOP ja LAPE: onko jotain uutta ydinryhmän viime kokouksen jälkeen?



Eetu ja Jani ihmettelivät, että NOP:n jatkosta ei ole heillä mitään tietoa
LAPE:n seuraava kokous on elokuussa

6. Missä ja koska seuraava kokous?


Viikolla 32 Oulunkylän nutalla

7. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 18.26

Nyt mennään jätskille! Hyvää kesää kaikille!

