YDINRYHMÄN KOKOUS 9.1.2017 KLO 17.00 – PÖYTÄKIRJA – HIETANIEMENKATU 9B

Paikalla: Eerika, Jani, Zahra, Antti, Dan, Saaid, Benjamin, Hamsa, Jim, Tilda, Laura, Aapeli, Oona,
Oli, Venla, Sadiq, Jere, Antero, Eetu
Puheenjohtaja: (poikkeuksellisesti) Joni sekä Eerika & Jani
Sihteeri: (poikkeuksellisesti) Joni

1. Kokouksen aloitus klo 17.05
2. Lämmittely ja esittäytyminen
Keitä me ollaan ja mistä tullaan?
- Esitellään toisemme
Mitä ydinryhmässä tehdään ja minkälaisia kokoukset yleensä ovat?
- Esimerkki vanhan kokouksen esityslistasta/pöytäkirjasta
Miten Joni pitää teihin yhteyttä?
- WhatsApp ja Facebook ISOSSA roolissa!
Ydinryhmän somet ja blogi
- Mitä käytössä ja miten niitä on päivitetty?
- Facebook: Ruudin Ydinryhmä-sivu
- Instagram: ruudinydinryhma
- Snapchat: ruudinydinryhma
3. Kokouskäytännöt
Kokousaika: kuinka usein ja mihin kellonaikaan? Lähtökohtaisesti arki-iltana, ei
viikonloppuisin. Ehdotus: teiltä kerätyn palautteen perusteella keskiviikko sopisi
enemmistölle parhaiten kokouspäiväksi. Voisiko yksi kokouspäivä olla aina esimerkiksi joka
kuukauden ensimmäinen keskiviikko? Näin luotaisiin suunnitelmallisuutta ja rakennetta
kokousten aikatauluttamiseen
- Ei tiettyä kokouspäivää
- Kokoukset alkaa klo 17 ja lopetetaan viimeistään klo 21
- Edellisen kokouksen lopussa sovitaan, millä viikolla seuraava kokous pidetään
Kokouspaikka: miten kunkin kokouksen pitämispaikka päätetään?
- Edellisen kokouksen lopussa sovitaan paikka, paikallaolijat äänestävät

Kokouskutsut: kuka kutsuu ja miten? Miten ydinryhmäläisen pitää reagoida kutsuun?
- Joni kutsuu, muistuttaa joka paikassa
Esityslistat: kuka tekee kokouksien esityslistan ja mihin mennessä? Pitääkö sen tulla esille
ennen kokousta ja mihin?
- Joni tekee, kuka vain voi halutessaan ehdottaa asioita
Pöytäkirjat: mihin pöytäkirjat tulevat kokouksen jälkeen, kenen toimesta ja koska? Pitääkö
niihin reagoida jotenkin, jos ei vaikka ollut kokouksessa?
- Pöytäkirjan laittaa esille Joni tai sihteeri tapauksesta riippuen
- Pöytäkirjat julkiseksi Facebookiin ja ruuti.netiin
- On suositeltavaa lukea pöytäkirja läpi, jos ei ollut kokouksessa
Sihteerit: kuka toimii sihteerinä ja miten sihteeri valitaan?
- Sihteeri voi vaihtua joka kerta. Sihteeri päätetään kokouksen alussa.
Puheenjohtaja: kuka toimii puheenjohtajana ja miten puheenjohtaja valitaan?
- Puheenjohtaja valitaan aina kokouksen alussa samalla kuin sihteerikin
Muuta kokouksiin liittyvää?
- Blogitekstin kirjoittaja. Käytäntö käydään läpi ensi kerralla
4. TAUKO
5. Ydinryhmän säännöt
Käydään kohta kohdalta läpi ydinryhmälle vakiintuneet säännöt ja päivitetään niitä tarpeen
vaatiessa. Lopuksi sääntöpaperi printataan ulos ja kaikki allekirjoittavat sen
6. Yhteystietolapun täyttö ja kuvauslupalappujen jako
Kuvauslupalappujen palautus viimeistään tiistaina 24.1.
7. Tulevia tapaamisia/tapahtumia
Seuraavalla viikolla mennään Salmisaareen Prison Islandiin juhlistamaan uutta vuotta ja
uutta ydinryhmää, eikä tietenkään maksa teille mitään!
- Tapaamme torstaina 19.1. klo 17.30 Salmisaaressa
Aloitusleiri Meriharjun luontotalolla 27.–29.1.
- Minkälaisia leirit ovat? Minkälaista ohjelmaa on lupa odottaa? Eerika ja Jani esittelevät
- Pienryhmät luodaan leirillä
- Lupalaput ja leirikirjeet. Palautus viimeistään tiistaina 24.1.
Ungdommens Hjerte Og Smerte-konferenssi Trondheimissa, Norjassa 2.-4.2.
- Osallistujina kuusi vuoden 2016 ydinryhmäläistä, joista puolet ovat myös tämän vuoden
ryhmässä

Kuntavaalit 2017: ydinryhmä ja Nuorten Ääni-toimitus suunnittelee mahdollista
kuntavaalitempausta 8.2. klo 17 Hietsussa (varsinainen vaalipäivä on 9.4., ennakkoäänestys
alkaa 29.3.).
- Onko kiinnostuneita lähtemään mukaan?
Ydinryhmä tapaa kaupunginjohtaja Jussi Pajusen 10.2. klo 14.30 kaupungintalolla
- Puhutaan ydinryhmän toiminnasta sekä vuonna 2016 nuorten aloitekanavan kautta
tulleista aloitteista, jotka esitellään syksyllä kaupunginvaltuustolle
Reaktori Messukeskuksessa talvilomaviikolla 22.–24.2.
- Ydinryhmä on ilmoitettu mukaan pitämään pistettä. Mitä ohjelmaa haluatte järjestää?
- Tarkempi suunnittelukokous pidetään myöhemmin. Päivä sovitaan ensi viikon torstaina
ennen Prison Islandia
- Pääkaupunkiseudun ”nuva-miitti” Reaktoriin?
8. Muuta?
Kenestä Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston jäsenet vuodelle 2017 (2 varsinaista + 2
varajäsentä)?
- Itsensä voi ilmoittaa ehdokkaaksi Facebook-ryhmässä. Uudet jäsenet äänestään ensi
viikon torstaina ennen Prison Islandia.
Jokaisesta ydinryhmäläisestä tulee esittelyteksti Ruuti.netiin. Saatte kirjoittaa tämän itse.
Esittelyteksti pitää palauttaa Jonille viimeistään tiistaina 17.1.
Keneltä on vielä tekemättä ”kerro Jonille”, ”minä vaikuttajana” tai ”kirje tulevalle itselle”?
HSL:n matkalippujen jako
9. Missä ja koska seuraava kokous?
Viikolla 4 joku päivä 23.–26.1. Äänestys Facebook-ryhmässä
10. Kokous päättyy klo 20.15

