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Asia
1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17:08.

2

Pöytäkirjantarkastajien ja tilapäisen kokoussihteerin valinta
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin edustajat Tilda Lassila ja Dan Cederlöf.
Valitaan kokoukselle tilapäinen kokoussihteeri paikalla olevista
edustajista.
Tilapäiseksi kokoussihteeriksi valittiin edustaja Kasper Rautalinko.

3

Virkamiesvartti ja nuorisoneuvoston budjetti

3.1

Virkamiesvartti
Nuorisopalveluiden itäisestä nuorisotyöyksiköstä ja Ruudista vastaava
aluepäällikkö Katri Kairimo keskustelee nuorisoneuvoston kanssa
ajankohtaisista asioista virkamiesvartissa. Loppuvuoden aloitteiden
käsittely.
Käsiteltiin ajankohtaisia asioita Katri Kairimon kanssa.
Noin 80% helsinkiläisistä kouluista on lupautunut järjestämään
nuorisoneuvoston vaalit 12.-23.11. välisellä ajalla.
Kaupunginvaltuutettu Maria Ohisalon (vihr.) toivomusponsi on tullut
toimialojen valmisteluun.
Kesän jälkeen tullut vain kaksi aloitetta aloitejärjestelmän kautta.
Tulossa tapaaminen tapaaminen Helsingin kaupungin
nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatkan ja itäisestä nuorisotyöstä ja
Ruudista vastaavan aluepäällikkö Katri Kairimon kanssa.
Tapaamisessa keskustellaan syksyn aloitteista sekä budjetista.
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Tapaamisen päivämäärä tarkentuu myöhemmin, puheenjohtajisto
ehdottaa päivämääriä. Nuorisoneuvoston budjettiesitys tulee saada
valmiiksi ennen tapaamista.
Nuoriso-ohjaaja Joni Oksanen jää opintovapaalle tammikuusta lähtien.
Herttoniemen nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja Sari Granö on
luvannut pitää nuorisoneuvoston mukana uuden ohjaajan
rekrytointiprosessissa.
Käsiteltiin esityslistan järjestyksestä poiketen kohta 10.3 tässä
kohdassa.
Käsiteltiin esityslistan järjestyksestä poiketen kohta 10.6 tässä
kohdassa.
3.2

Nuorisoneuvoston loppuvuoden budjetti
Puheenjohtajan ehdotuksesta nuorisoneuvosto käsittelee loppuvuoden
budjettinsa nyt, sillä viime kokouksessa oli liian vähän edustajia
paikalla, eikä budjettiasiaa voitu käsitellä. Budjettiasiaa käsittelee
nuorisoneuvosto ohjaajien kanssa.
Käsiteltiin asia ja käytiin keskustelua loppuvuoden budjetista.
Ehdotetaan mahdollisia koulutuksia uusille nuorisoneuvoston jäsenille
tammikuussa.
Budjetista luotiin FB-kysely, johon voi ehdottaa käyttötarkoituksia
loppuvuoden budjetille.

4

Kuulumiset – mitä on tapahtunut edellisen kokouksen jälkeen?

4.1

Helsingin nuorisoneuvoston vaalien ehdokasinfot
Helsingin nuorisoneuvoston vaalien ehdokkaille järjestettiin neljä
ehdokasinfoa, joissa esiteltiin nuorisoneuvoston toimintaa ja annettiin
ehdokkaille infoa vaaleista ja nuorisoneuvoston toiminnasta.
Ehdokasinfot järjestettiin 22.-25.10 Hapessa.
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Lopullinen ehdokasmäärä on 60, joista kolmekymmentä valitaan
nuorisoneuvostoon. Käydään keskustelua ehdokasinfoista.
Käytiin keskustelua ehdokasinfoista.
4.2

Vihreiden valtuustoryhmän kokous 24.10.
Vihreiden valtuustoryhmä oli kutsunut nuorisoneuvoston jäseniä
kokoukseensa keskustelemaan 24.10. kaupunginvaltuuston
kokouksessa käsiteltävistä nuorten aloitteista. Paikalla olleet edustajat
kertovat nuorisoneuvostolle lisää tapaamisesta.
Olisi hyvä, jos tapaamisiin olisi varattu enemmän aikaa.
Informoidaan muita valtuustoryhmiä mahdollisuudesta tavata
nuorisoneuvostoa ennen aloitekäsittelyä, sillä nuorisoneuvosto ei halua
profiloitua yhden puolueen tukijaksi, vaan haluaa toimia
periaatteidensa mukaan kaikkien puolueiden kanssa yhteistyötä
tekevänä puoluepoliittisesti sitoutumattomana toimielimenä.

4.3

Kaupunginvaltuuston kokous 24.10. kaupungintalolla
24.10. kaupunginvaltuusto käsitteli nuorten aloitteita toista kertaa tänä
vuonna. Nuorisoneuvoston puheoikeutta käyttivät
varapuheenjohtaja Jesse Lomma sekä edustajat Tilda Lassila ja Vivian
Ljungqvist. Samalla nuorisoneuvosto tapasi vieraita Japanista. Paikalla
olleet edustajat tiedottavat nuorisoneuvostolle lisää kokouksesta.
Valtuustossa oli hyvää keskustelua ja valtuutetut tekivät ponsiesityksiä,
mutta vain yksi niistä koski aloitejärjestelmää.
Nuorisoneuvoston osa edustajista arvioi, että on epätodennäköistä,
että aloitejärjestelmä kehittyisi valtuuston toimesta.
Nuorisoneuvoston kokoukseen voitaisiin kutsua itsessään
aloitejärjestelmästä vastaavat työntekijät.
Nuorisoneuvosto voisi lähteä selvittämään tarkemmin
kaupunginvaltuuston toimintatapaa käsitellä nuorten tekemiä aloitteita.
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4.4

Japanilaiset vieraat 24.10 Helsingin kaupungintalolla
Osa nuorisoneuvoston edustajista tapasi vieraita Japanista, jotka olivat
nuoriso-ohjaajia ja nuorisotyön opiskelijoita. Vieraita tavanneet
edustajat tiedottavat nuorisoneuvostoa tapaamisen asioista.
Paikalla olleet edustajat tiedottivat nuorisoneuvostoa tapaamisesta.

4.5

Haagan RuBu-neuvottelutoimikunta 30.10.
Nuorisoneuvosto on kutsuttu paikalle asiantuntijarooliin. Neuvottelut
pidetään Pitäjänmäen nuorisotalolle 30.10. klo 9-11.
Puheenjohtaja Jim Koskinen on valitettavasti estynyt pääsemään
paikalle. Paikalla oli nuorisoneuvoston ohjaaja Krista Huovinen

5

Tulevia tapaamisia / tapahtumia

5.1

Lautakuntapaikka-suunnittelutilaisuus perjantaina 2.11.
Nuorisoneuvostolle on myönnetty vuoden 2019 tammikuusta
kesäkuuhun läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin lautakuntiin. Tähän
liittyen järjestetään suunnittelutilaisuus, johon nuorisoneuvoston
edustajat voivat halutessaan osallistua. Paikalla myös työskentelyn
tueksi palkattu Hanna Suortti. Tilaisuus järjestetään toimintakeskus
Hapessa perjantaina 2.11. klo 16-19. Tilaisuudessa käydään läpi
lautakuntien esityslistoja sekä pohditaan tulevan vuoden
lautakuntatyötä.
Kaikki edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.
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5.2

Nuorisoneuvoston puheenjohtajiston tapaaminen 5.11.
Puheenjohtajisto kokoustaa 5.11. Tapaamisen teemana on
nuorisoneuvoston testamentin suunnittelua tulevalle
nuorisoneuvostolle. Samalla puheenjohtajisto keskustelee
nuorisoneuvoston tulevaisuudesta ja nuorisoneuvostoa koskevista
asioista. Puheenjohtajisto toivoo, että nuorisoneuvosto voisi ilmaista
asioita, joita puheenjohtajisto voisi käsitellä muiden asioiden kanssa.
Mikäli jollakin on ehdotuksia asioista, joita puheenjohtajiston pitäisi
käsitellä kokouksessa, niin ehdotusten esittäminen on mahdollista.

5.3

Lautakuntapaikka-suunnittelutilaisuus maanantaina 12.11. klo
16-19 toimintakeskus Hapessa.
Nuorisoneuvostolle on myönnetty vuoden 2019 tammikuusta
kesäkuuhun läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin lautakuntiin. Tähän
liittyen järjestetään suunnittelutilaisuus, johon nuorisoneuvoston
edustajat voivat halutessaan osallistua. Paikalla on myös Katri Kairimo.
Tämä tapaaminen on jatkoa edelliselle suunnittelutilaisuudelle.

5.4

Maakuntatreffit 21.11. Vantaalla
Uudenmaan maakunnan vaikuttajaelimet tapaavat Vantaan kaupungin
isännöimässä tapahtumassa 21.11.2018. Tapahtumaan on kutsuttu
maakuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuustojen
edustajia. Jokaisesta nuorisovaltuustosta on kutsuttu puheenjohtaja
tapahtumaan. Puheenjohtajisto päätti, että nuorisoneuvoston virkaa
sijaistava sihteeri Vivian Ljungqvist edustaa nuorisoneuvostoa. Vivian
Ljungqvistin lisäksi nuorisoneuvostosta Maakuntatreffeille osallistuvat
puheenjohtaja Jim Koskinen sekä edustaja Dan Cederlöf, tosin he
edustavat tapahtumassa maakunnallista nuorisovaltuustoa, eivät
suoranaisesti Helsingin nuorisoneuvostoa.

Helsingin kaupunki
Helsingin nuorisoneuvosto

Pöytäkirja
1.11.2018

18/2018

__________________________________________________________
Kokouspaikka:

Helsingin Musiikkitalo

Kokousaika:

Torstai 1.11.2018 klo 17-20

__________________________________________________________
5.5

Ehdokasilta Hapessa 22.11. klo 17-19
Nuorisoneuvosto järjestää vapaaehtoisen ehdokasillan
nuorisoneuvoston ehdokkaille Hapessa 22.11. klo 17-19. Käydään
keskustelua siitä, mitä ehdokasillassa tapahtuu.
Ohjaajat ja nuorisoneuvoston jäsenet järjestävät yhdessä illan
ohjelman.
Ideana tavata ehdokkaita, kertoa vaaleista ja kampanjoinnista, mutta
pääasiassa kyseessä on kuitenkin rento tilaisuus.

5.6

Nuorisoneuvoston, aluepäälliköiden ja nuorisoasiainjohtajan
RuBu-neuvottelut 3.12. klo 16.00-17.30 Frediksbergissä
Nuorisoneuvosto tapaa nuorisopalveluiden johtoa. Tapaamisessa
neuvotellaan nuorisopalveluiden myöntämä 150 000€, joka jaetaan
nuorten aloitteille 4.12. järjestettävässä RuutiGaalassa.
Käsiteltiin asia.
Neuvotteluiden toimintatapaa muutettu tälle vuodelle.

5.7

RuutiGaala kulttuuriareena Gloriassa 4.12. klo 18-21
RuutiGaalassa pidetään nuorisoneuvoston vaalivalvojaiset ja
julkistetaan RuBu-kohteet.
Tapahtumayksikön Kirsi Kurki-Miettinen on tänään tavannut Movement
ry:n nuoria. Tapahtuman järjestelyistä lisää infoa myöhemmin.

5.8

Pormestari Jan Vapaavuoren tapaaminen 7.12.
Pormestari Vapaavuorta tavataan 7.12. Tapaaminen on pormestarin
kanssa toinen tänä vuonna. Nuorisoneuvosto tapaa pormestaristoa
vähintään kaksi kertaa vuodessa asettamispäätöksen mukaisesti.
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Laaditaan tapaamista varten asialista, joka todettiin viime kerralla
toimivaksi.
Varapuheenjohtaja Kaapo Haapanen on vastuussa asialistan
laatimisesta.
6

Ajankohtaista, nuorisoneuvoston edustajien nostoja

6.1

Puheenjohtaja Jim Koskinen: kutsu Turun nuorisovaltuustolta
Turun nuorisovaltuusto on kutsunut koko Helsingin nuorisoneuvoston
kokoukseensa 21.11. Tapaaminen olisi mahdollisesti ensimmäinen
konkreettinen ystävyysnuorisovaltuustotoimintaa edistävä tapaaminen.
Matkakustannukset (meno-paluu) olisivat Onnibus-yhtiön liikennöimänä
noin 11€ / henkilö.
Vierailu siirretään mahdollisesti joulukuulle.
Nuorisoneuvosto päättää yksimielisesti, että Turkuun matkustamisesta
aiheutuvat kustannukset rahoitetaan nuorisoneuvoston budjetista.

6.2

Varapuheenjohtaja Kaapo Haapanen: Helsingin kaupungin
osallistuva budjetointi
Varapuheenjohtaja ja kaupunkiympäristön toimialaryhmän edustaja
Kaapo Haapanen esittelee koko kaupungin laajuisen osallistuvan
budjetoinnin lyhyesti nuorisoneuvostolle. Linkki tiiviiseen diaesitykseen:
Osbu-esitys
Kaapo Haapanen esitteli osallistuvan budjetoinnin. Käytiin keskustelua
aiheesta.

6.3

Puheenjohtajisto: Helsingin nuorisoneuvoston pikkujoulut
Perinteiseen tapaan vietetään nuorisoneuvoston pikkujouluja.
Edustajat saavat ehdottaa paikkoja ja ohjelmaa pikkujouluille.
Keskustelua aiheesta.
27-29.11 ja 11.12. olivat ehdotettuja päivämääriä.
Ohjaaja Joni Oksanen tekee Facebook-kyselyn.
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7

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (NOP)
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE)
Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston edustajat tiedottavat
nuorisoneuvostoa NOP:in ajankohtaisista asioista.
NOP:in edustajat tiedottivat nuorisoneuvostoa ajankohtaisista asioista.
Viimeinen kokous järjestetään lähitulevaisuudessa.
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman edustajat tiedottavat
nuorisoneuvostoa LAPE:n ajankohtaisista asioista.
LAPE:n edustaja Dan Cederlöf tiedotti nuorisoneuvostoa
ajankohtaisista asioista.
Arviointikokous viime viikolla, kumpikaan varsinaisista edustajista ei
päässyt paikalle. Dan Cederlöfin varaedustaja Hamsa Hussein ja
Vivian Ljungqvistin varaedustaja Evi Koivunen eivät myöskään
päässeet paikalle.

8

Helsingin nuorisoneuvoston toimialaryhmät

8.1

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Toimialaryhmän edustajat tiedottavat nuorisoneuvostoa tarkemmin
kokouksessa toimialan toiminnasta.
Kukaan toimialaryhmän jäsenistä ei ole paikalla kokouksessa.

8.2

Sosiaali- ja terveystoimiala
Toimialaryhmän edustajat tiedottavat nuorisoneuvostoa tarkemmin
kokouksessa toimialan toiminnasta.
Edustajat tiedottivat ajankohtaisista asioista.
Seuraava kokous 27.11. Kallion virastotalolla.
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8.3

Kaupunkiympäristön toimiala
Toimialaryhmän edustajat tiedottavat nuorisoneuvostoa tarkemmin
kokouksessa toimialan toiminnasta.
Edustajat tiedottivat ajankohtaisista asioista. Toimialaryhmän ja
toimialan henkilöstön välinen tapaaminen 8.10.
Varapuheenjohtaja Kaapo Haapanen esittelee lyhyesti
nuorisoneuvostolle kaupunkiympäristön toimialaryhmän laatiman
toimintasuunnitelman vuoden 2019 kymp-toimialaryhmän toiminnan
selkeyttämiseksi. Linkki toimintasuunnitelmaan:
https://docs.google.com/presentation/d/1RqxnYSRvWxVhy3xHr4Zaper
v2UTBdTqLKoMlPvAmC8g/edit#slide=id.p
Ajanpuutteen vuoksi toimintasuunnitelman käsittely siirretään
Whatsappiin. Kehotetaan jokaista toimialaryhmää tekemään vastaava
toimintasuunnitelma seuraavan vuoden ryhmän työn helpottamiseksi.

8.4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Toimialaryhmän edustajat tiedottavat nuorisoneuvostoa tarkemmin
kokouksessa toimialan toiminnasta.
Edustajat tiedottivat ajankohtaisista asioista.
Seuraavaa tapaamista siirretään eteenpäin.

9

Uudenmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto (MaNu)
Maakuntanuorisovaltuutetut kertovat Uudenmaan maakunnallisen
nuorisovaltuuston toiminnasta ja siellä tapahtuvista ajankohtaisista
asioista nuorisoneuvostolle. Käydään keskustelua myös siitä, miten ja
milloin uudet edustajat maakunnalliseen nuorisovaltuustoon valitaan.
Käytiin keskustelua MaNu-edustajien valinnasta.
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Ensi vuoden edustajia Uudenmaan maakunnalliseen
nuorisovaltuustoon ei valita tämän kauden nuorisovaltuutetuista, vaan
ensi vuoden nuorisoneuvoston edustajista.
MaNu pidentää kauttaan ainakin helmikuun alkuun, ja alustavasti sen
jälkeen toimintakausi pitenee kahden vuoden mittaiseksi, kunhan uudet
edustajat on valittu. Osa nuorisoneuvoston edustajista pitää
maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintatapaa erikoisena.
10

Muuta tiedotettavaa / yhteydenottoja

10.1

Lausuntopyyntö: Helsingin kaupungin liikkumisohjelma 2018-2021
Helsingin nuorisoneuvosto on saanut lausuntopyynnön koskien
Helsingin kaupungin liikkumisohjelmaa vuosille 2018-2021. Kyseinen
lausuntopyyntö tulee tiukalla aikataululla ja nuorisoneuvostolta
toivotaan lausuntoa marraskuun alussa. Lausunnon kokoamista varten
kootaan projektiryhmä, johon kuka vain edustaja voi ilmoittautua.
Lisätietoa saa puheenjohtajistolta. Käydään keskustelua aiheesta.
Käytiin keskustelua aiheesta.
Varapuheenjohtaja Jesse Lomma on ottanut vetovastuun lausunnon
tekemiselle. Halukkaat edustajat saavat osallistua lausunnon
laatimiseen.

10.2

Lausuntopyyntö valtuustoaloitetta koskien
Nuorisoneuvostolta on pyydetty lausuntoa varavaltuutettu Matias
Pajulan (kok.) ja kaupunginvaltuutettu
Suldaan Said Ahmedin (vas.) valtuustoaloitteeseen liittyen. Aloite
käsittelee läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämistä nuorisoneuvostolle
kaupunginvaltuuston kokouksiin.
Puheenjohtajisto tiedottaa tarkemmin lausunnosta. Käydään
keskustelua aiheesta.
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Käytiin keskustelua aiheesta. Halukkaat edustajat saavat tulla
tekemään lausuntoa.
10.3

Arvokkuutta tulevaisuuteen -tapahtuma
Global Dignity -järjestön Kamilla Sultanova on ottanut
nuorisoneuvostoon yhteyttä ja kysynyt, löytyisikö nuorisoneuvostosta
halukas edustaja edustamaan nuorisoneuvostoa tapahtumaan.
Edustaja Evi Koivunen informoi nuorisoneuvostoa lisää tapahtumasta.
19.11. Pasilassa, 13-14.30
Nuorisoneuvoston tehtävänä olisi kertoa yleisölle nuorisoneuvostosta,
vaikuttamisesta ja Helsingistä.
Osallistujat tulee valita mahdollisimman pian.
Aikaraja osallistujien valinnalle 2.11. klo 14.

10.4

Kansainvälisten nuorisolähettiläiden työpaja
aamulla toimintakeskus Hapessa 7.11.
Ilona Taimela, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opetuskonsultti on
ottanut nuorisoneuvostoon yhteyttä ja pyytänyt nuorisoneuvoston
edustajia paikalle 7.11. toimintakeskus Hapessa järjestettävään
työpajaan, joka liittyy kasvatukseen ja koulutukseen. Samalla voi liittyä
nuorisolähettilästoimintaan mukaan. Ilona Taimelalta saa lisätietoja
tarvittaessa.
Aamulla toimintakeskus Hapessa, klo 8.30-9.30
Keskustellaan erilaisista taidoista, joista voi olla hyötyä
tulevaisuudessa.
Työpajoissa puhutaan englantia.
Edustajat Jim Koskinen, Tilda Lassila ja Jesse Lomma ovat
kiinnostuneita tulemaan paikalle.
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10.5

Ilmiöoppimisen paneelikeskustelu 7.11. klo 12-14 Tennispalatsissa
Englanninkielinen paneelikeskustelu ilmiöoppimisesta, joka liittyy
Helsinki Education Week:iin. Paneelikeskustelua voi halutessaan
mennä seuraamaan. Ilmoittautuminen:
https://goo.gl/forms/NeTLQn7zuGl9hza72
Käytiin keskustelua aiheesta.

10.6

Kaskon juhlaillallinen 8.11.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää juhlaillallisen
yhteistyössä Hundred Youth Ambassadorien kanssa. Illalliselle
toivotaan kahta nuorisoneuvoston edustajaa puhumaan englanniksi
illallisvieraille siitä, mikä merkitys kasvatuksella on tulevaisuudessa ja
mitä on hyvä koulutus. Illalliselle osallistuvat pormestari Jan
Vapaavuoren, kaskon apulaispormestari Pia Pakarisen ja kaskon
toimialajohtaja Liisa Pohjolaisen lisäksi useat muut kaskon johtavissa
asemissa olevat henkilöt sekä 150 kansainvälistä “Hundred-vierasta”.
Edustajat Evi Koivunen ja Jim Koskinen valittiin osallistumaan illalliselle
nuorisoneuvoston edustajina.
Kokouksen puheenjohtaja vaihdettiin. Kokouksen johti loppuun
asti varapuheenjohtaja Kaapo Haapanen.

10.7

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen liikkumisohjelman
ideointityöpaja 23.11. klo 12.30-15.30 Kalasataman
terveys- ja hyvinvointiasemalla
Nuorisoneuvoston edustajia on kutsuttu ideoimaan, miten soten
palveluita voidaan kehittää yhteistyössä eri järjestöjen kanssa siten,
että edistetään eri-ikäisten kuntalaisten arkiliikkumista.
Puheenjohtajisto kertoo aiheesta lisää, jonka jälkeen käydään
keskustelua asiasta.
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Käytiin keskustelua aiheesta. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua
nuorisoneuvoston ohjaajille.
10.8

Oulun nuorisovaltuuston yhteydenotto
Oulun nuorisovaltuusto “ONE” on tulossa Helsinkiin 13.-15.12.2018. He
kysyivät, olisiko Helsingin nuorisoneuvosto halukas tapaamaan heitä
jonain päivänä. Tällä hetkellä 13.12. näyttäisi olevan vapaa. (14.-16.12.
on nuorisoneuvoston viimeinen leiri.)
Helsingin nuorisoneuvosto tapaa Oulun nuorisovaltuustoa 13.12.
toimintakeskus Hapessa.
Selvitetään osallistujat myöhemmin.
Nuoriso-ohjaaja Joni Oksanen koordinoi tapaamisen järjestämistä.

11

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ilman ohjaajia Helsingissä 16.11.
Selvitetään mahdollisuutta saada kokouspaikaksi Kettutien nuorisotalo
Herttoniemessä.

12

Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja Kaapo Haapanen päättää kokouksen klo 19:54.

