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TERVETULOA SUOMEN PUNAISEN RISTIN NUORTEN VUOSIKOKOUKSEEN 3.-5.10.2014

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta haluaa kutsua nuoret  Suomen Punaisen Ristin Nuorten vuosikokoukseen

Jollakseen,  Helsinkiin  3.–5.10.2014.  Tule  vaikuttamaan,  valitsemaan,  kehittämään,  olemaan  osa  muutosta,

ottamaan  kantaa,  verkostoitumaan  ja  innostumaan!  Kuinka  saadaan  Punaisen  Ristin  Nuorten  toiminnasta

vaikuttavampaa? Miten Reddie Kids -toimintaa pitäisi  laajentaa? Miten Punaisen Ristin Nuorten tulisi  näkyä

paremmin ulospäin? Minkälaisen kannanoton haluamme tehdä nuorten vuosikokouksessa?

Nuorten vuosikokouksessa valitaan nyt  myös ensimmäistä  kertaa vaaleilla  demokraattisesti  valtakunnallinen

nuorisotoimikunta. Voisitko sinä olla ehdolla? Nyt on hyvä aika alkaa pohtimaan tätä kysymystä! 

Nuoret, tervetuloa tekemään yhdessä Punaisen Ristin nuorten toiminnasta entistä näkyvämpää, rohkeampaa ja

vaikuttavampaa. Tule tekemään yhdessä Punaisesta Rististä luotettavampi auttaja kotona ja maailmalla ja jonka

toimintaa lähtee paikallisista tarpeista. Nyt on aika vaikuttaa!

Eero, Minttu, Joonatan, Anna, Sami, Danielle, Noora ja Jenna

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI TOIVOTTAA TERVETULLEEKSI VÄRILOISTEEN KESKELLE

Teemana on tänä vuonna värit cocktail-hengessä. Pukeutukaa siis väriteeman mukaan! Piirien olisi hyvä olla 

mahdollisimman monivärisiä. Sopikaa vielä piirinne kesken jokin Teitä yhdistävä asia, jonka perusteella 

tunnistatte toisenne.

Toivomme, että sanoitatte (Punaisen Ristin teemaisesti) jonkin tutun laulun uudelleen. Lähettäkää laulun sanat 

sähköpostitse katriina.kallio@redcross.fi sekä mainitkaa viestissänne alkuperäinen laulu, esimerkkinä Saku 

Sammakko. Lauluja tullaan laulamaan yhteisesti iltajuhlassa sitsihenkisesti.

Lisäksi toivomme teidän esittelevän piiriänne perjantaina luovin keinoin (laulu, tanssi, pantomiimi tms, EI 

POWERPOINTTIA). Esityksen kesto on n. 3-5 min.

Helsingin ja Uudenmaan piiri toivottaa 

Teidät lämpimästi tervetulleeksi!

Pukukoodina on värit/cocktail.
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ANNUAL YOUTH MEETING KIT 2014, OSAT I, II JA III

Valtakunnallisen  nuorisotoimikunnan Nuorten vuosikokouksen uudistamistyöryhmä perustettiin  viime vuonna

Turun nuorten vuosikokouksen jälkeen. Työryhmän jäseninä on valtakunnallisesta nuorisotoimikunnasta Danielle,

Noora, Sami ja Joonatan. Olemme kehittäneet nuorten vuosikokousta systemaattisesti viime syksystä lähtien ja

tulevana syksynä nuorten vuosikokous tulee muuttumaan merkittävästi! 

Kehitystyömme  näkyy  ennen  kaikkea  kolmessa  eri  osa-alueessa:  etukäteisinformaation  selkeytymisessä  ja

laajenemisessa, kokouksen sisällössä sekä kokousasioiden käsittelymetodeissa. Esimerkiksi aloitteiden, ponsien

ja kannanottojen käsittely tapahtuu syksyllä Open Space –metodilla, josta kuulet myöhemmin lisää.

Tulemme  tiedottamaan  nuorten  vuosikokouksesta  kolmessa  eri  osassa.  Tiedotus  tapahtuu Annual  Youth

Meeting Kit 2014:n avulla. Kyseinen pumaska julkaistaan kolmessa eri osassa, I, II ja  III, ja luet juuri osaa I.

Jokainen osa sisältää kaiken informaation, jonka kyseisenä hetkenä tarvitset ennen nuorten vuosikokousta.

Ennen kokouksen alkua olet siis saanut kaikki kolme osaa ja ne sisältävät kaiken tarvittavan tiedon tulevasta

nuorten vuosikokouksesta.

Kitin tavoitteena on siis selkeyttää ja laajentaa tiedotusta ennen yleiskokousta, jotta kokousosallistujilla olisi

kaikki  tarvittava tieto saatavilla,  ja  että  kokousosallistujat  olisivat entistä paremmin valmistautuneita ennen

kokoukseen saapumista. 

Toivottavasti  tämä  ja  muut  nuorten  vuosikokouksen  uudistukset  ottavat  askeleen  kohti  parempaa,

tehokkaampaa ja vaikuttavampaa nuorten vuosikokousta!

Joonatan

Nuorten vuosikokouksen kehittämistyöryhmän puolesta
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ESITYSLISTA

1§ KOKOUKSEN AVAUS

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esitys: Kokous on nuorten vuosikokouksen työohjeen mukaisesti 

koolle kutsuttu. Todetaan virallisten edustajien määrä piireittäin.

3§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja 

ääntenlaskijoiden valinta.

4§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

5§ NUORISOTOIMIKUNNAN  RAPORTTI  VUODESTA  2013  JA  NUORTEN  

VUOSIKOKOKOUKSEN 2013 ALOITTEIDEN RAPORTOINTI

Esitys: Käydään asiasta keskustelua ja merkitään tiedoksi.

6§ PIIRIEN  RAPORTIT  VUOSIKOKOUKSEN  2013  PÄÄTÖSTEN  

TOIMEENPANOSTA JA PIIRIEN NUORTEN FOORUMIEN PÄÄTÖKSET 

Esitys: Käydään asiasta keskustelua ja merkitään tiedoksi.

7§ VAALITOIMIKUNNAN ESITYS

Esitys: Vaalitoimikunta esittelee ehdotuksensa valtakunnallisen 

nuorisotoimikunnan jäseniksi vuosille 2014-2017. 

8§ KÄYDÄÄN  LÄHETEKESKUSTELUA  ALOITTEISTA,  PONSISTA,  

KANNANOTOISTA 

Esitys: Vuosikokoukselle saapuneet aloitteet, ponnet, kannanotot 

esitellään ja niistä käydään lähetekeskustelua. 
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9§ VALTAKUNNALLISEN NUORISOTOIMIKUNNAN VALINTA

Esitys: Nuorten vuosikokous tekee esityksen Suomen Punaisen 

Ristin hallitukselle valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsenistä.

10§ VUOSIKOKOUKSELLE SAAPUNEET ALOITTEET

Esitys: Open space-tilaisuudessa tulleet muutosesitykset 

aloitteisiin, ponsiin ja kannanottoihin esitellään ja niistä 

äänestetään. Aloitteista, ponsista ja kannanotoista tehdään 

päätökset valtakunnallisen nuorisotoimikunnan käsittelyä varten. 

11§ NUORISOLINJAUS

Esitys: Nuorisolinjaus hyväksytään.

12§ KOULUYHTEISTYÖLINJAUS

Esitys: Kouluyhteistyölinjaus hyväksytään.

13§ VUOSIKOKOUKSEN VIESTIT

Esitys: Käsitellään toimintalinjaustyöskentelyssä nousseita viestejä

ja tehdään tarvittavat päätökset.

 

14§ ILMOITUSASIAT

15§ MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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NUORTEN VUOSIKOKOUKSEN ALUSTAVA OHJELMA JA AIKATAULU

Perjantai 3.10.

16:30 – 18:30 Kokousedustajien saapuminen, ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkistus ja 

majoittuminen

17:30 – 18:45 Päivällinen 

19:00 Tervetulon toivotukset 

 Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan tervehdys 

 Kokoustekniikan perehdytys

 Yleisinfo

KOKOUS ALKAA

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 Virallisten edustajien toteaminen

Kokouksen järjestäytyminen

 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Esityslistan hyväksyminen 

20:00 Nuorisotoimikunnan raportti vuodelta 2013

 Toimintakertomus vuodelta 2013 ja vuoden 2013 aloitteiden raportointi

Piirien raportit vuosikokouksen 2013 päätösten toimeenpanosta ja piirien nuorten 

kokousten päätökset

Vaalitoimikunnan esitys 

 Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee vaalitoimikunnan esityksen 

valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäseniksi 2014–2017.

21:00 Iltaohjelma Helsingin ja Uudenmaan piirin nuorten kanssa

21:45 Iltapala
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Lauantai 4.10.

7:45 – 8:45 Aamiainen

9:00 KOKOUS JATKUU

Aloitteet, ponnet ja kannanotot

 Valtakunnallinen nuorisotoimikunta esittelee miten aloitteita, ponsia ja 

kannanottoja käsitellään vuosikokouksessa. Esitellään open space-menetelmää ja 

sunnuntain äänestysprosessia. 

 Piirit esittelevät omat aloitteensa, ponnet ja kannanotot ja käydään 

lähetekeskustelua. 

10:00 – 12:00 Open space, osa 1

 Käsitellään aloitteet, ponnet, kannanotot piireistä. Käsitellään myös nuorisolinjaus 

ja kouluyhteistyölinjaus. 

 Open space-tilaisuuden aikana kaikilla vuosikokouksen osallistujilla on 

mahdollisuus tutustua aloitteisiin, ponsiin ja kannanottoihin ja tehdä 

muutosehdotuksia. Muutosehdotuksia tehdään klo 12:00 asti.

12:00 – 13:00 Lounas

13:00 – 14:00 Open space, osa 2

 Kokouksen osallistujilla on mahdollisuus tutustua muutosehdotuksiin ja käydä 

”tykkäämässä” muutosehdotuksista.

14:00 – 14:30 Välipala

14:45 – 16:00 a) Helsingin ja Uudenmaan piirin järjestämää

ohjelmaa ulkona

TAI vaihtoehtoisesti

b) Toimintalinjaustyöskentelyä työpajoissa – 

miten toimintalinjauksen tulee näkyä 

Suomen Punaisen Ristin nuorten 

toiminnassa?

16:30 – 17:30 Piirien omat kokoukset

17:30 Valmistautuminen illan ohjelmaan

18:30 Iltajuhla

 Illallinen

 Ohjelmaa

 Valtakunnalliseen nuorisotoimikuntaan pyrkivien ehdokkaiden vaalitentti

 Musiikkia

22:00 Ohjelma loppuu
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Sunnuntai 5.10.

7:45 – 8:45 Aamiainen

9:00 KOKOUS JATKUU

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsenten valinta 

 Nuorten vuosikokous käsittelee vaalitoimikunnan esityksen ja tekee esityksen 

Suomen Punaisen Ristin hallitukselle valtakunnallisen nuorisotoimikunnan 

jäsenistä. 

Piirien ja osanottajien aloitteet, esitykset ja kannanotot

 Open space-tulokset esitellään ja aloitteiden muutoksista äänestetään.

Nuorisolinjaus esitellään ja hyväksytään.

Kouluyhteistyön linjaus esitellään ja hyväksytään.

Nuorten vuosikokouksen viestit 

 Käsitellään yleiskokouksen toimintalinjaustyöskentelyssä nousseita viestejä 

toimintalinjauksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat

12:00 Lounas

Kotia kohti
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ALOITTEET JA PONNET – MITÄ NE OVAT JA MITEN NIITÄ TEHDÄÄN? 

”Järjestön jokaisella jäsenellä ja toimielimellä on oikeus tehdä 

järjestön paikallista, alueellista tai valtakunnallista toimintaa 

koskevia aloitteita.”

(SPR-asetus 17 §)

Nyt  on  aika  vaikuttaa!  Valtakunnallista  nuorisotoimintaa  koskevia  aloitteita  ja  ponsia  voi  jättää  nuorten

vuosikokoukselle.  Nuorten  vuosikokoukselle  voi  jättää  aloitteita  ja  ponsia  myös  kaikista  muista  sellaisista

asioista, joihin valtakunnallisen nuorisotoimikunnan tai piirien nuorisotoimikuntien olisi  tartuttava.  Aloitteet,

ponnet ja kannanotot lähetetään osoitteeseen johanna.andersson@redcross.fi viimeistään 12.9.2014 klo

16:00.

Aloite on konkreettinen muutosesitys johonkin asiaan. Aloitteen voi tehdä yksittäinen vapaaehtoinen tai jokin

ryhmä, kuten piirin nuorisotoimikunta tai osaston nuorisoryhmä. Aloite osoitetaan sille luottamuselimelle, joka

päättää  kyseisestä  asiasta.  Aloitteeseen  on  vastattava  tietyn  ajan  kuluessa  riippuen  elimestä,  jolle  se

osoitetaan. Ponsi taas on toivomusaloite, jolla halutaan nostaa asia keskusteluun. Ponnen vastaanottaneen

elimen ei tarvitse vastata siihen.

Aloitteiden ja ponsien laatimisessa voi käyttää oheista mallia, johon voi kirjoittaa esitykselle myös taustatietoa

ja  perusteluja.  Varsinaisen  ehdotuksen  on  kuitenkin  hyvä  olla  lyhyt  ja  ytimekäs,  yksi  tai  kaksi  lausetta.

Ehdotuksesta käy ilmi,  mitä muutosta aloitteella tai  ponnella tavoitellaan. Taustatiedoilla ja perusteluilla voi

kertoa, miksi asia on merkittävä, ja näistä tiedoista voi olla hyötyä myös hyväksytyn esityksen toimeenpanossa.

Nuorten  vuosikokouksessa  esitellään  määräaikaan  mennessä  jätetyt  aloitteet  ja  ponnet,  joista  käydään

kokouksen aikana keskustelua. Kokouksen aikana aloitteisiin ja ponsiin voi ehdottaa muutoksia. Sunnuntaina

äänestetään  esitettyjen  aloitteiden  ja  ponsien  hyväksymisestä  tai  hylkäämisestä.  Hyväksyttyjen  aloitteiden

toimeenpanosta vastaa järjestöjohtaja. 

Aloitteita ja ponsia voi tehdä seuraavalla sivulla olevan mallin mukaan.
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□  Aloite □  Ponsi

Otsikko:                                                                                                                                                                 

JOHDANTO

■ Taustatietoa esitykselle
■ Nykytilan kuvaus
■ Ongelman tai muutosta vaativan asian osoittaminen
■ Esitetty tavoitetila

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

TOIMEENPANO

■ Mitä toimenpiteitä esitys vaatisi?
■ Ehdotus vastuuhenkilöistä ja -tahoista

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

EHDOTUS

■ Lyhyt, konkreettinen tiivitelmä siitä, mitä esitetään nuorten vuosikokoukselle

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

EHDOTTAJA

                                                                                                                                                                     

Ehdottajan nimi ja rooli (piirin nuorisotoimikunta/osasto/jäsen/tms.) Aika ja paikka

MA L L I



NUORTEN VUOSIKOKOUKSEN TYÖOHJE

1. Asema ja toimivalta

Nuorten vuosikokous on Suomen Punaisen Ristin nuorten valtakunnallinen vaikutuskanava ja neuvoa antava elin

järjestön nuorisotoiminnan kehittämiseksi.

2. Ajankohta ja koollekutsuminen

Nuorten vuosikokous järjestetään joka vuosi marraskuun loppuun mennessä. Valtakunnallinen nuorisotoimikunta

kutsuu vuosikokouksen koolle vähintään kuukautta ennen kokousta.

Ylimääräinen vuosikokous pidetään, kun kolme piiriä vaatii kirjallisesti valtakunnalli#se#lta nuorisotoimikunnalta

vuosikokouksen  koollekutsumista  määrättyä  asiaa  varten.  Valtakunnallinen  nuorisotoimikunta  kutsuu

ylimääräisen vuosikokouksen koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.

3. Tehtävät

Vuosikokouksen tehtävänä on:

1) keskustella järjestön nuorisotoiminnasta;

2) seurata vuosikokouksen päätösten toimeenpanoa valtakunnan, piirien ja osastojen tasolla;

3) todeta piiriparlamenttien ja piirien nuorten tapaamisten päätökset;

4) hyväksyä muutokset nuorten vuosikokouksen työohjeeseen valtakunnallisen nuorisotoimikunnan esityksen

pohjalta;

5) tehdä yleiskokousvuonna esitys järjestön hallitukselle valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsenistä, joihin

kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä;

6) hyväksyä nuorisotoiminnan suuntaviivat yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen pohjalta ja arvioida

niiden toteutumista;

7) käsitellä vuosikokoukselle osoitetut esitykset ja aloitteet;

8) ottaa kantaa ajankohtaisiin nuorten elämään liittyviin kysymyksiin;

9) seurata ja antaa suosituksia nuorten osallisuudesta järjestössä.

4. Läsnäolo- ja puheoikeus vuosikokouksessa

Vuosikokouksessa on läsnäolo-oikeus järjestön kaikilla jäsenillä sekä kaikilla niillä, joilla on puheoikeus.

Äänivaltaisten  edustajien  lisäksi  puheoikeus  vuosikokouksessa  on  kaikilla  piirien  nimeämillä  osanottajilla,

valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsenillä, piirien ja keskustoimiston nuorisotyöntekijöillä sekä niillä, joille

vuosikokous on päätöksellään myöntänyt puheoikeuden.
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5. Äänivallan käyttäminen vuosikokouksessa

Piirit  nimeävät  vuosikokoukseen äänivaltaiset  edustajansa,  joiden  tulee  olla  nimeävän piirin  nuorisojäseniä,

jotka  täyttävät  SPR-asetuksen  luottamushenkilöiden kelpoi#suus#vaatimukset.  Äänivaltaisella  edustajalla  voi

olla  kullakin  vain  yksi  ääni.  Piirin  käytettävissä  oleva  äänimäärä  määräytyy  edellisen  vuoden lopussa  piirin

nuorisojäsenten määrän mukaan seuraavasti:

 yli 1600 nuorisojäsentä 8 ääntä

 1201 – 1600 nuorisojäsentä 7 ääntä

 801 – 1200 nuorisojäsentä 6 ääntä

 401 – 800 nuorisojäsentä 5 ääntä

 alle 401 nuorisojäsentä 4 ääntä

Vuosikokous on päätösvaltainen, kun äänivaltaisia edustajia on läsnä seitsemästä piiristä.

VIRALLISET EDUSTAJAT PIIREITTÄIN  (31.12.2013 nuorisojäsenmäärän mukaan)

piiri nuorisojäsenet edustajat (1 ääni / edustaja)

Helsinki ja Uusimaa 1514 7

Häme 1015 6

Kaakkois-Suomi 453 5

Lappi 235 4

Länsi-Suomi 706 5

Oulu 566 5

Satakunta 367 4

Savo-Karjala 770 5

Varsinais-Suomi 674 5

Åboland 184 4

Åland 124 4

Österbotten 253 4
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6. Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan jäseninä ovat yleiskokousta edeltäneen nuorten vuosikokouksen valitsemat viisi  jäsentä ja

nuorten vuosikokouksen jälkeen järjestettävän yleis#kokouksen valitsema nuorisojäsenikäinen SPR:n hallituksen

varapuheenjohtaja. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vaalitoimikunta huomioi esitykset,

jotka on toimitettu  sille  vähintään kaksi  viikkoa ennen nuorten vuosikokousta.  Vaalikelpoisia  ovat  järjestön

nuorisojäsenet, jotka täyttävät SPR-asetuksen luottamushenkilöiden kelpoisuusvaatimukset.

7. Päätösten toimeenpano

Järjestöjohtaja vastaa nuorten vuosikokouksen päätösten toimeenpanosta. Valtakunnallinen nuorisotoimikunta

ja piirit valvovat päätösten toimeenpanoa.

Vuosikokouksen päätökset viedään tiedoksi järjestön hallitukselle ja piirien hallituksille.

8. Julkisuus ja viestintä

Kokouskutsu julkaistaan järjestön internetsivuilla ja toimitetaan piireille vähintään kuukautta ennen kokousta.

Kaikki vuosikokouksen asiakirjat ovat julkisia, ja ne julkaistaan järjestön internetsivuilla ja toimitetaan piireille.

__________

Nuorten vuosikokous

Oulussa 18. päivänä maaliskuuta 2012
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