YDINRYHMÄN KOKOUS 25.1.2017 KLO. 17.00 – PÖYTÄKIRJA – HIETANIEMENKATU 9B

Paikalla:

Eerika, Jani, Zahra, Dan, Saaid, Benjamin, Ida, Hamsa, Jim, Tilda, Laura, Aapeli, Oona,
Oli, Venla, Sadiq, Jere, Eetu

1. Kokouskäytännöt
Valitaan puheenjohtaja: Eerika
Valitaan sihteeri: Jani
2. Vierailijat
Taustatietona: SPR:n rasisminvastaista viikkoa vietetään 20.-26.3. Sen kick off-tapahtuma
järjestetään Narinkkatorilla maanantaina 20.3. klo 16-20. Ydinryhmä on ilmoitettu
pitämään toiminta-/esittelypistettä tapahtumassa.
1. Safe Stadi-hanke etsii raatia valitsemaan rasismin vastaisella viikolla maalattavaa
graffitia. Graffiteista ei tarvitse tietää mitään ja oikeastaan on eduksi, että graffitissa
painottuisi rasismin vastainen teema eikä niinkään itse graffiti.
2. Safe Stadi-hankkeessa toteutetaan rasismin vastainen some-kampanja yhdessä Ellun
Kanojen kanssa. Tähän haetaan viestinnästä ja somettamisesta kiinnostuneita nuoria.
Aiempaa osaamista ei tarvita. Ellun Kanat ohjeistaa ja kouluttaa kampanjaan osallistuvat
nuoret.
Vierailijat esittäytyivät: Topias Suksi (NK), Kira Hagström ja Panu Mäenpää (Ellun Kanat). He
kertoivat Safe Stadi-hankkeesta ja innostivat ydinryhmäläisiä messiin kampanjaan.
-

Kampanjan tärkein sanoma on Helsingin monimuotoisuus ja Helsingin monet kasvot

-

Asiallisia hommia luvassa! Koulutusta someseteistä ja esiintymistaidoista

-

Haluaako ydinryhmä osallistua somekampanjaan? Linkin tultua voi ilmoittautua
mukaan koulutuspäiviin

-

Facebook: SafeStadi

-

Instagram: safestadi

3. Pienryhmät
Pienryhmien toiminta käynnistetään leirillä. Ydinryhmäläiset suunnittelevat pienryhmien
teemat ja jakautuvat niihin omien kiinnostustensa mukaan. Tämän jälkeen pienryhmistä
tiedotetaan muille kiinnostuneille nuorille ja heillä on mahdollisuus liittyä mukaan niiden
toimintaan. Leirillä sovitaan myös pienryhmän käytännöt sekä toiminnan suuntaviivat.

Pienryhmät sopivat ensimmäiset kokouksensa helmikuulle. Joni on niissä paikalla. Tämän
jälkeen ne toimivat itsenäisesti, mutta nuoriso-ohjaaja voidaan tarvittaessa pyytää
vierailemaan kokoukseen
-

Uudistusta siitä, miten aiemmin on tehty

4. Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?
1. Prison Island 19.1. Salmisaaren liikuntakeskuksessa
- ”Oli jees, meidän joukkue voitti” – Eetu
2. Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) edustajat äänestettiin 19.1.
- Ydinryhmän edustajiksi valittiin Eetu Vienonen (varajäsen: Aapeli Mölsä) ja Jani Alanen
(varajäsen: Jim Koskinen)
- ”Kiitos kaikille luottamuksesta” - valitut
3. Trondheimin nuorisokonferenssiin osallistuvat ydinryhmäläiset ovat kokoustaneet
matkaan liittyvistä asioista
5. Tulevia tapaamisia/tapahtumia
1. Ydinryhmän leiri Meriharjussa 27. – 29.1.
- Ohjelman esittely
- Mitä syödään?
Perjantain päivällinen: pizzaa (täyte-ehdotukset faceen!)
Lauantain lounas: tomaattikeitto (koskenlaskija), lämmin vaalea leipä
Lauantain päivällinen: tortillat (kanalla)
Erikoisherkut: popcorn, jäätelö, nachoja, viinirypäleitä, banaaneja, nugetteja
Itse saa tuoda omia namuja, limua yms.
6. TAUKO
2. Ungdommens Hjerte Og Smerte-konferenssi Trondheimissa, Norjassa 2. – 4.2.
3. Ydinryhmä ja Nuorten Ääni-toimitus suunnittelee kuntavaalitempausta keskiviikkona 8.2.
klo 17-20 Hietsussa
4. Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokous on torstaina 9.2. Kisahallilla
- Eetulle ja Janille saa esittää kysymyksiä ja lähettää terveisiä
5. Ydinryhmä tapaa kaupunginjohtaja Jussi Pajusen perjantaina 10.2. klo 14.30
kaupungintalolla
6. Ydinryhmä tapaa Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustojen edustajat keskiviikkona 15.2.
Hietsussa. Suunnittelette tällöin Reaktorissa pidettävää ”nuvamiittiä”

7. Reaktori hiihtolomaviikolla 22. – 24.2. Messukeskuksessa
- Ydinryhmän pisteen toimintaa suunnitellaan leirillä
- Työvuoroehdotukset on jo tehty
7. Muistutuksena
1. Sinun pitää hankkia toimintakauden 2016-2017 jäsenkortti, jos sinulla ei vielä sellaista
ole
2. Sekä leirin lupalapun että kuvausluvan viimeinen palautuspäivä on keskiviikkona 25.1.
klo 23.59 mennessä!
3. Jokaisesta ydinryhmäläisestä tulee esittelyteksti Ruuti.netiin. Deadline tämän
palautukselle oli 17.1. Nämä tehdään viimeistään leirillä!
4. Keneltä on vielä tekemättä ”kerro Jonille”, ”minä vaikuttajana” tai ”kirje tulevalle
itselle”? Nämäkin tehdään viimeistään leirillä!
8. Muuta?
1. Eerika, Ida, Zahra ja Dan osallistuvat torstaina 26.1. nuorisolautakunnan kokoukseen
- Nuorisotoimen päällikkö (sekä toimialajohtaja) Tommi Laitio esittelee lautakunnalle
marraskuussa valmistuneen Ruudin arvioinnin ja ydinryhmäläiset ovat mukana
kommentoimassa sitä
2. Joni kokoustaa poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa 1.2.
- Tarkoituksena aloittaa mahdollisesti yhteistyö ydinryhmän kanssa
3. Jonilla on SPR:n rasisminvastaisen viikon suunnittelukokous 14.2. muiden ohjaajien
kanssa
- Tämän jälkeen ydinryhmäläiset suunnittelevat pisteen toiminnan
4. Ruudin uusi työntekijä palkataan helmikuun aikana
- Tulee Jonin työpariksi ja ydinryhmän sekä Ruudin toiseksi ohjaajaksi
9. Missä ja koska seuraava kokous?
- Hietsussa
- Viikolla 7, päivästä äänestetään tarkemmin Facebookissa
10. Kokous päättyy: klo 18:37

