YDINRYHMÄN KOKOUS 13.2.2017 KLO 17.00 – PÖYTÄKIRJA – HIETANIEMENKATU 9B

Paikalla: Zahra, Oli, Tilda, Dan, Jim, Antti, Aapeli, Jani, Eerika, Eetu, Ida, Jere

1. Kokouskäytännöt
Valitaan puheenjohtaja: Jim
Valitaan sihteeri: Eerika
Puheenjohtaja aloittaa kokouksen: klo 17.06
2. Vierailijat
Inari Penttilä ja Ilona Ogbeide tulivat kertomaan Ruuti-rahan jakamisesta ja ydinryhmän
roolista prosessissa.
- RuBuGaala maanantaina 27.2 Maunulatalossa klo 17- Paikalle pääsee ainakin: Eerika, Zahra, Tilda, Jani, Aapeli, Dan, Oli, Jim, Ida
- Päivät milloin katsellaan ja tutkitaan ehdotuksia (mille 200 000€ myönnetään): torstaina
16.2. klo 17 ja tiistaina 21.2 klo 12 Hietsussa. Ainakin toiseen pitää päästä paikalle, että voi
olla päättämässä rahanjaosta
3. Pienryhmät ja NOP
1. Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokous oli 9.2. Kisahallilla. Terveiset sieltä Eetulta ja
Janilta
- Liikuntavirasto isännöi ja esitteli toimintaansa
- Puhuttiin, kuinka liikkuva koulu näkyy kaupungissa > toimintaa lisätään toiselle asteelle
- Ydinryhmäläisiä mukaan suunnittelemaan toimintaa keskiviikkona 15.2. klo 8.30-10.00
opetusvirastolla. Tapaamiseen osallistuu Oli ja Jani. Toinen tapaaminen maanantaina 6.3.
klo 14.30 opetusvirastolla
- Sote-virasto: ITE- iltoja. Ideana opastaa nuoria itsenäistymiseen ”itsenäistymiskurssin”
kautta
- Tämän suunnittelukokous perjantaina 17.2. klo 14-16 Kallion virastotalolla. Ydinryhmästä
kokoukseen osallistuvat Jim ja Dan
2. Pienryhmät
Joni on laittanut viestiä viime vuoden ydinryhmälle, guruille sekä viime vaalien ehdokkaille
pienryhmistä. Katsotaan, minkä verran heiltä tulee ilmoittautumisia. Sen jälkeen
pienryhmät sopivat ensimmäiset kokouksensa ja aloittavat virallisesti toimintansa!
Pienryhmien tämänhetkiset kokoonpanot:
Koulu ja opiskelu: Eetu, Dan, Saaid
Liikenne: Benjamin, Oona, Jim, Hamsa
Nuorten työllisyys ja itsenäistyminen: Jani, Antti, Jere, Laura

Ruudin näkyvyys ja viestintä: Ida, Eerika, Sadiq, Venla
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus: Oli, Tilda, Zahra
4. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Ydinryhmän leiri: kivaa oli!
- Mikä toimi?: tyynyt, ruoka
- Mikä ei toiminut?: Wifi, toinen jääkaappi ei ollut päällä, guacamole puuttui, herätys oli
liian aikaisin, lisää aikaa valvomiseen
- Ehdotuksia: huone, jossa voi valvoa, jutella ja hengailla (mutta ei huutaa) hiljaisuuden
jälkeen. Ne, jotka haluavat nukkua, saavat nukkua. Benkussa rantaan pitäisi saada mennä
yöllä, jos omalle huoneelle sopii
2. Pohjoismaisten nuorten vaikuttajaryhmien konferenssi Norjassa
- Osallistujien terveiset: oli kivaa, jee!
- Ehdotus: samanlainen Stadiin!
3. Ydinryhmän ja NÄT:n nuorista sekä viime vuoden ydinryhmävaalien ehdokkaista
koostuva porukka suunnitteli kuntavaaleihin liittyvää toimintaa 8.2. ja tapasi
puoluepoliittisten nuorisojärjestöjen edustajia aiemmin tänään asian tiimoilta. Tämän
lisäksi keskusteltiin myös muista mahdollisista yhteistyökuvioista.
- Suunnittelutapaamisessa syntyi kolme ”pienryhmää” (homekoulut, palvelut ja nuorten
itsenäistyminen). Toimintoja: paneelikeskustelu, videon teko, juttuja ja kannanottoja
kuntavaaleihin ja aihealueisiin liittyen.
4. Nuva Ry:n kannanotto Ruudin toiminnasta ja aiheesta järjestetty keskustelutilaisuus 9.2.
- Miten meni: Eerika ja Eetu?
- Hyvin! Olemme lasten ”leikkikerho”. Oli yksitoikkoista ja suurimmaksi osaksi puhuttiin
vain siitä, että ydinryhmällä pitäisi olla lautakuntapaikka. Tähän pitää keksiä meille ja
Helsingille sopiva ratkaisu, koska kukaan ei halua olla tämän keskustelun äärellä yhä
uudelleen
- Halutaanko lautakuntapaikka?: tutkitaan, jutellaan, mietitään > äänestetään?
- Eetun blogiteksti, jossa vastattiin Nuva Ry:n kannanottoon, on avattu 155 kertaa, ”mikä
on tosi hyvin ilman mainosrahaa. Kannattaa kirjoittaa ajankohtaisista aiheista siis
jatkossakin!” – Outi Puukko, viestintä
5. Ydinryhmä tapasi kaupunginjohtaja Jussi Pajusen 10.2. Tapaamisessa käytiin keskustelua
ydinryhmän toiminnasta, vuoden 2016 nuorten aloitteista sekä Ruudin arvioinnista
- Miten meni? Ihan kiva, keskustelu ei ollut hirveän syvällistä
6. Ruudin uuden työntekijän rekrytointi
- Jonin työsopimusta jatkettiin vuoden loppuun asti
- Ville Leino aloittaa Jonin työparina ja ydinryhmän toisena ohjaajana maanantaina 20.2.

5. Tulevia tapaamisia/tapahtumia
1. Ydinryhmä tapaa Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustojen edustajia keskiviikkona 15.2.
klo 17-19 Hietsussa. Suunnittelette tällöin Reaktorissa pidettävää ”nuvamiittiä”, josta
hahmottelitte leirillä jo ensimmäisen ohjelmaehdotuksen
2. Reaktori hiihtolomaviikolla 22. – 24.2. Messukeskuksessa
- Missä mennään pisteen toiminnan suhteen? (Liite: ydinryhmän pisteen ohjelma)
> Hyvältä näyttää. Osa ydinryhmästä tulee maanantaina 20.2. kasaamaan tavaroita
Hietsuun
- Työvuoroehdotusten läpikäynti: jatkokeskustelu Facebookissa
6. Muistutuksena
1. Lausunto nuorten aloitteista 2016 kaupunginvaltuuston kokoukseen
- Ketkä lähtevät kirjoittamaan tätä ja millä aikataululla? Miten muut voivat kommentoida
sitä?
> Eerika, Eetu, Jim, Jani hiihtolomaviikon jälkeen, valmiina viimeistään 10.3. Kommentointi
ydinryhmän FB-ryhmässä
2. Tekemättömät tehtävät!
- Esittelyteksti jokaisesta ydinryhmäläisestä Ruuti.netiin!
- ”Kerro Jonille”, ”minä vaikuttajana” tai ”kirje tulevalle itselle”
3. Seuratkaa Facebookia ja WhatsAppia! Vastatkaa (asap) tapahtumakutsuihin ja
ilmoittakaa, jos ette pääse jonnekin paikalle!
4. Ydinryhmän perehdytyskansio, vuosikalenteri sekä nuorisolautakunnan vahvistamat
tehtävät löytyvät ydinryhmän omasta Facebook-ryhmästä
7. Yhteydenottoja
1. Punaisen Ristin Nuorten turvatalon Vuosaaren Iltakioski-toiminnan suunnitteleminen
- Benjamin, Eerika, Oli, Sadiq, Oona ja Hamsa: onko Tiina Ikoukchen tai joku muu ollut
teihin yhteydessä? – Kutsu tullut sähköpostitse
2. Ohjaamo haluaisi kutsua Ruudin ydinryhmästä kaksi nuorta mukaan Ohjaamossa
järjestettävään keskustelupäivään pe 24.3. klo 9-15. Päivän tarkoitus on arvioida
Ohjaamo Helsingin toimintaa ja vaikuttaa Ohjaamon ja helsinkiläisten nuorten
palveluihin päättäjien kanssa käytävän keskustelun kautta. Tilaisuuteen kutsutaan n. 15
nuorta ja n. 10 kaupungin virkamiestä ja päättäjää.
- Ydinryhmän osallistujat: Jani ja Aapeli, varalla Oli ja Ida
3. Ydinryhmän edellinen ohjaaja Kaisa Bremer lähti opiskelemaan sosionomiksi ja heidän
ryhmällään alkoi kurssi, jossa heidän pitäisi haastatella nuoria siitä, missä he näkevät
itsensä 10 vuoden päästä. Kaisa ehdotti, että jos ydinryhmä suostuisi yhteistyöhön,
tämän voisi toteuttaa esim. seuraavan kokouksen yhteydessä. ”Ajatus olisi tavata
ryhmä nuoria, pyytää heitä vastaamaan kyltille kysymykseen ’missä näet itsesi 10

vuoden päästä’, kuvata nuoret kylttien kanssa ja haastatella nuoria ihan
peruskysymyksillä (kuka olet, mistä tulet, minkä ikäinen olet). Kuvat tulostettaisiin ja
laitettaisiin näytille ryhmän tiloihin. Kuvan yhteydessä olisi pieni esittely henkilöstä.
Kuvassa ei välttämättä tarvitse näkyä henkilön kasvoja. Saisitte samalla pienen esittelyn
uudesta ydinryhmästä esim. Hietsun tiloihin”.
- Miltä kuulostaa? – Tervetuloa!
4. Nuorisoasiainkeskuksen Ruuti-tiimin edustajat osastopäällikkö Katri Kairimon johdolla
haluaisivat istua ydinryhmän kanssa alas ja käydä keskustelua ydinryhmän toiminnan
kehittämisestä ja vaikuttavuuden parantamisesta kevään aikana. He ehdottivat
tapaamista viikolle 10.
- Miltä kuulostaa? Mitä päivää ehdotatte?
> Hyvä! Äänestys Facebookissa päivästä
5. Katutaidepuolelta ehdotettiin, että heiltä voitaisiin tulla maaliskuun kokoukseen
kertomaan siitä, miten katutaideasioihin liittyvät nuorten aloitteet etenevät ja
minkälaiset ”katutaidetoiminnan pelisäännöt” he ovat kehittäneet yhdessä nuorten
kanssa. Samalla on myös mahdollisuus ilmoittaa oma kiinnostuksensa osallistua
esimerkiksi ensi kesän katutaideprojekteihin (mm. Malminkartanon juna-aseman
maalaus)
- Miltä kuulostaa? – Hyvä, tervetuloa!
8. Muuta?
1. Jonilla on SPR:n rasisminvastaisen viikon kick off-tapahtuman suunnittelukokous 14.2.
muiden NK:sta osallistuvien toimintojen ohjaajien kanssa. Ydinryhmä pääsee
suunnittelemaan omaa pistettään tämän jälkeen
- Onko tässä vaiheessa ideoita pisteen toimintaan? – Ei. Jatketaan aiheesta seuraavassa
kokouksessa
2. Eetun ja Villen lausunto äänestyksen sekä ehdolle asettumisen yläikärajan nostamiseksi
ja ydinryhmäkauden keston pidentämiseksi kaksivuotiseksi
- Ydinryhmältä kommentteja Facebookissa
3. Joni on lomalla 3.-19.3. eli olkaa silloin tarvittaessa yhteydessä Villeen (ja Ville on
varmasti yhteydessä teihin)!
9. Missä ja koska seuraava kokous?
- Maunulatalossa
- Viikolla 9, päivästä äänestys Facebookissa
10. Puheenjohtaja päättää kokouksen: klo 19.14

