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JOHDANTO

Nuorten vuosikokous 2014 lähenee kovaa vauhtia ja nyt onkin aika julkaista vallankäyttäjän materiaalit, koska

nuorten  vuosikokous  on  ennen  kaikkea  vaikuttamisen  paikka!  Aiemmin  olemme  julkaisseet  Annual  Youth

Meeting Kit  2014:n ensimmäisen osan,  joka sisälsi  perustietoa nuorten vuosikokouksesta.  Nyt  käsissäsi  on

Annual  Youth  Meeting  Kitin  II  osa,  jonka  on  työstänyt  valtakunnallisen  nuorisotoimikunnan  nuorten

vuosikokouksen  kehittämistyöryhmä.  Toinen  osa  sisältää  seuraavat  kokonaisuudet:  kokoustekniikan  laaja-

alaisesti ja tietoa valtakunnallisen nuorisotoimikunnan valintaprosessista sekä ehdokasasettelusta.

Annual Youth Meeting Kit 2014:n seuraava kolmas osa julkaistaan vielä ennen nuorten vuosikokouksen alkua.

Silloin  on  julkaistu  kaikki  kolme  osaa  ja  ne  yhdistämällä  sinulla  onkin  kaikki  tarpeellinen  tieto  ennen

vuosikokousta ja koko pumaskaan syvällisesti perehtymällä olet hyvin valmistautunut kokoukseen.

Lähde  rohkeasti  hakemaan  uuteen  valtakunnalliseen  nuorisotoimikuntaan  ja  perehdy  tarkasti  myös  tähän

Annual Youth Meeting Kitin II osaan, koska Sinä – olet vaikuttaja!

Joonatan

Nuorten vuosikokouksen kehittämistyöryhmän puolesta
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KOKOUSTEKNIIKKAA

Mitä ihmettä minä teen täällä ja mistä ihmeestä me puhutaan? 

On universaali totuus, että kokouksissa on aina aivan liian monta asiaa käsiteltävänä ja ihan liian vähän aikaa

käydä  asiat  läpi.  Siksi  pyrimmekin  tällä  infopaketilla  sujuvoittamaan  kokouksen  kulkua,  jotta  pystyisimme

käsittelemään vuosikokouksen esityslistalla olevia asioita mahdollisimman perusteellisesti.

Kokouksessa ei hirveästi ole valinnanvaraa sen suhteen, millä tavalla ja missä järjestyksessä asioita käydään

läpi.  Kokoukseen kuuluu aina tietyt alkutoimet, jotka on pakko käydä läpi erilaisten sääntöjen takia.  Nämä

toiminnot eivät vaadi sinulta, piirin edustajalta tai tarkkailijalta, mitään toimenpiteitä ellei toisin mainita. Kaikki

kokoukset  noudattavat  samaa  periaatetta.  Alla  löytyy  kokouksen  esityslistaan  kuuluvat  kohdat  ja  mitä  ne

oikeastaan tarkoittavat.

KOKOUKSEN ALKU

Kokouksen avaus avaa vuosikokouksen. Eli joku tärkeä henkilö (nuorten vuosikokouksessa se on

yleensä  valtakunnallisen  nuorisotoimikunnan  puheenjohtaja  tai  varapuheenjohtaja)  avaa

kokouksen koputtamalla puheenjohtajanuijaa ja julistamalla kokouksen avatuksi. 1.
Tässä vaiheessa voit fiilistellä hienoa edessä olevaa viikonloppua ja tutkia muita ympärilläsi olevia nuoria ihan

rauhassa.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Nuorten vuosikokouksen työohjeesta

luetaan ajankohta ja koollekutsuminen - pykälä ja todetaan kohdan määräyksen täyttyminen. Tämä

tarkoittaa: Nuorten vuosikokouksen työohjeesta luetaan äänivallan käyttäminen vuosikokouksessa

-pykälä ja todetaan päätösvaltaisuuden täyttyminen.

2.
Periaatteessa kokous todetaan “lailliseksi  ja  päätösvaltaiseksi”,  koska yhdistyslain mukaan niin pitää tehdä.

Kokous lasketaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kun kokouskutsu on lähetetty riittävän ajoissa ja ainakin puolet

(tai oleellisimmat henkilöt) heistä, joilla on äänioikeus, ovat paikalla. Tämäkin on enemmänkin rutiinijuttu, sillä

jos jompikumpi kohta ei toteutuisi, ei meillä edes olisi kokousta tai se loppuisi aika nopeasti.

19



Kokouksen järjestäytyminen. Kokousvirkailijoiden eli puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan 

tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.                                                                       

                                 3.
SPR:n nuorten vuosikokouksissa kokouksen puheenjohtaja valitaan etukäteen ja hän on yleensä järjestävän

piirin jäsen (esim. piirin nuorisotoimikunnan puheenjohtaja). Sihteerinä taas toimii usein joku keskustoimiston

työntekijä.  Pöytäkirjan  tarkastajat  ja  ääntenlaskijat  voivat  olla  ketkä  tahansa,  kunhan  he  ovat  tehtävään

suostuvaisia ja kokouksen virallisia edustajia. Halutessaan molemmat pöytäkirjan tarkastajat voivat toimia myös

ääntenlaskijana. Pöytäkirjan tarkastajien täytyy kuitenkin olla läsnä koko kokouksen ajan.

Esityslistan  hyväksyminen.  Kun  esityslista  on  hyväksytty,  se  muuttuu  työjärjestykseksi.



Tässä  vaiheessa  esityslistaan  voi  vielä  ehdottaa muutoksia,  kuten  asioiden  käsittelyjärjestyksen

muuttamista  tai  jonkun  käsiteltävän  asian  lisäämistä  esityslistaan.  Jos  tulee  muutosehdotuksia,  ne  joko

hyväksytään tai hylätään. Jos niitä ei tule, esityslista hyväksytään, jonka jälkeen se muuttuu “työjärjestykseksi”.

4.
Jos sinulla on muutosehdotus tai haluat kysyä jostain esityslistalla olevasta asiasta, tulee sinun nostaa kylttisi,

jossa lukee ketä edustat,  ilmaan kun puheenjohtaja kysyy hyväksytäänkö esityslista ja odottaa että sinulle

annetaan puheenvuoro. Saatuasi puheenvuoro sinun tulee nousta seisomaan ja esittää asiasi mahdollisimman

selkeästi ja ytimekkäästi.

Menettelytavoista sopiminen. Menettelytapojen läpikäyminen sisältää esim. puheenvuorojen 

pyytäminen, puheenvuorojen pituudet, tarkkailijoiden asema yms.                                                     

5.
Tässä  kohtaa  todennäköisesti  kerrataan  vielä,  miten  puheenvuoroja  pyydetään,  käydään  läpi  tarkempia

aikatauluja,  mitä  tarkkailijat  saavat  tai  ei  saavat  tehdä  jne.Tässä  kohtaa  voidaan  myös  sopia  puheiden

pituudesta, puhevuorojen määrästä, jne. Kannattaa kuunnella ohjeita tarkasti ja muistaa, että puheenjohtaja voi

halutessaan  kokouksen  aikana  poiketa  aiemmin  sovituista  jutuista,  kuten  esim.  vähentää  sallittujen

puheenvuorojen määriä tai pidentää puheenvuoron sallittua pituutta.
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OPEN SPACE -MENETELMÄ

Yleensä  kokouksessa  siirrytään  tässä  kohtaa  käsittelemään  seuraavaa  asiaa  työjärjestyksessä  (eli

esityslistassa),  mutta  tämän  vuoden  nuorten  vuosikokouksessa  siirrymme  kokouksen  ulkopuolelle

keskustelemaan  ja  työstämään  aloitteita.  Puheenjohtaja  keskeyttää  kokouksen  sillä  välin  kun  aloitteita

käsitellään open space -tilaisuudessa. 

Kokoonnumme  ns.  open  space  -menetelmän  avulla  työstämään  aloitteita  ja  kannanottoja.  Open  space

-menetelmä on rennompi ympäristö, jossa ihmiset voivat paremmin vaihtaa ajatuksia keskenään. Osallistujana

sinun on tärkeätä tietää, että aloitteet ja kannanotot on tarkoitus käsitellä niin perinpohjaisesti Open space

-menetelmän  aikana,  ettei  sunnuntaina  kokouksen  lopussa  enää  tarvitse  keskustella  aloitteista  tai

muutosehdotuksista.  Ole  siis  tarkkana  ja  valppaana  kiertäessäsi  tilassa  ja  miettiessäsi  aloitteiden  hyviä  ja

huonoja puolia. Käytä tämä mahdollisuus myös hyödyksesi ja juttele sinulle tuntemattomien ihmisten kanssa. Ei

ikinä tiedä kuinka mielenkiintoisia juttuja tai eri näkökulmia muut voivat tarjota asioihin!

Open space -tilaisuuden viisi osaa

1. Saapuneiden aloitteiden, ponsien ja esitysten esittely.

2. Keskustelua aloitteista, ponsista ja esityksistä.

3. Äänivaltaiset edustajat voivat ehdottaa, että alkuperäisen esityksen tekstiin lisätään, siitä otetaan pois tai 

muutetaan jotain. Keskustelua jokaisesta aloitteesta, ponnesta ja esityksestä johtaa keskustelunvetäjä. Hän 

voi auttaa muutosehdotuksen oikeanlaisessa muotoilussa. Muutosehdotus ei voi olla täysin uusi aloite tai  

ponsi, eikä uusia aloitteita tai ponsia voi enää tämän osan jälkeen jättää. Muutosehdotuksia ei enää voi  

tehdä seuraavissa osissa 4 ja 5 eikä yleisistunnossa, eli kaikki muutosehdotukset kannattaa tehdä tässä  

vaiheessa. Tarkkailijat voivat osallistua keskusteluun ja jättää ideoita ja kommentteja, jotka äänivaltaiset  

edustajat voivat ottaa huomioon tehdessään muutosehdotuksia.

4. Ota  kantaa!  Käytä  "Tykkää"-tarroja  näyttääksesi,  että  tuet  ehdotusta.  Jos  olet  äänivaltainen,  kirjoita  

numerosi.

5. Keskustelua  aloitteista,  ponsista,  esityksistä  ja  ehdotetuista  muutoksista.  Tässä  osassa  osallistujat,  

erityisesti äänivaltaiset edustajat, tutustuvat ehdotettuihin muutoksiin ja niiden merkityksiin.
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Open space on menetelmä keskustelun ja yhteistyön lisäämiseksi suuremmassa

ryhmässä. Menetelmä perustuu siihen, että osallistujat keskustelevat toistensa

kanssa  tietyn  ajan.  Osallistujien  ei  tarvitse  valmistella  etukäteen

puheenvuorojaan tai olla keskusteltavan aiheen asiantuntija. Kaikki mielipiteet,

tiedot ja ajatukset ovat tärkeitä ja edistävät keskustelua.



Eri roolit open space -tilaisuudessa 

■ Äänivaltainen edustaja piiristä

Edusta  omaa  piiriäsi  kertomalla  piirisi  näkökulmista

aloitteen,  ponnen  tai  esityksen  pääkohtiin  ja

keskustelemalla  niistä  omien  tietojesi  ja  kokemustesi

pohjalta.  Voit  edistää avointa ja  rakentavaa keskustelua,

kirjoittaa  muutosehdotuksia  ja  tukea  ehdotuksia

numerollasi.  Kun tuntuu siltä,  ettet enää jaksa tai  halua

keskustella aiheesta, voit siirtyä seuraavaan.  

■ Tarkkailija piiristä

Keskustele  aloitteiden,  ponsien  ja  esitysten  pääkohdista

omien  tietojesi  ja  kokemustesi  pohjalta.  Vaikuta,  edistä

avointa  ja  rakentavaa  keskustelua,  kirjoita  ideoita  ja

kommentteja sekä tue äänivaltaisten ehdotuksia "Tykkää"-

tarroilla.  Kun  tuntuu  siltä,  ettet  enää  jaksa  tai  halua

keskustella aiheesta, voit siirtyä seuraavaan. 

■ Valtakunnallinen nuorisotoimikunta

Edusta  valtakunnallista  nuorisotoimikuntaa  esittämällä

toimikunnan  kantoja  käsiteltäviin  aiheisiin  ja  keskustele

niitä,  tuo  esille  omia  tietojasi  ja  edistä  avointa  ja

rakentavaa keskustelua.

■ Keskustelunvetäjä

Huolehdi siitä, että keskustelu etenee ja pysyy rakentavalla

tasolla,  auta  osallistujia  kirjoittamaan muutosehdotuksia.

Kerää muutosehdotukset, jotka ovat saaneet eniten tukea.

Open space -tilaisuuden jälkeen

Keskustelunvetäjät keräävät muutosehdotuksia, jotka saivat kannatusta. Jos ehdotuksia ei voi muotoilla yhdeksi

yhtenäiseksi  ehdotukseksi,  kirjoitetaan  pääehdotus  ja  yksi  tai  useampia  vastaehdotuksia  pääehdotuksen

vaihtoehdoiksi. Ehdotukset viedään yleisistuntoon sunnuntaina, jolloin niistä äänestetään. Alkuperäinen teksti

säilyy  pääehdotuksena,  jos  se  on  saanut  eniten  kannatusta.  Jos  alkuperäinen  teksti  ei  ole  saanut  eniten

kannatusta, tulee siitä yksi vaihtoehdoista äänestykseen. 
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PÄÄTÖSASIAT

Kokouksen  virallista  osuutta  ei  avata  uudelleen  kuin  vasta  sunnuntaina,  jolloin  käsittelemme  aloitteet  ja

kannanotot  sekä  äänestämme  vaalitoimikunnan  ehdotuksesta  valtakunnallisen  nuorisotoimikunnan  uusista

jäsenistä ja nuoriso- sekä kouluyhteistyölinjauksesta.

Seuraava toimintatapa saattaa tuntua sekavalta lukiessasi  sitä,  mutta tulemme kertaamaan päivän kulun ja

miten toimia sunnuntaiaamuna ja aina voi kysyä, jos jää epäselvyyksiä. Sunnuntai on kaikista kiireisin, virallisin

ja päätöspainotteisin kaikista päivistä. Siksi toivommekin, että erimielisyydet kannanotoista ja aloitteista sekä

mahdolliset  muutosehdotukset  ja  lisätiedon  kaivaminen  hoidettaisiin  jo  open  space  tilaisuuden  aikana.

Sunnuntaina kaikkien äänivaltaisten edustajien tulisi olla valmiita äänestämään tärkeistä päätöksistä.

Sääntöjen vuoksi puheenjohtajan on aina käsiteltävä asia saman kaavan mukaan:

1. Asian esittely

2. Keskustelun avaaminen

3. Keskustelu

4. Keskustelun päättäminen 

5. Ehdotusten toteaminen ja tarkastaminen

6. Mikäli asiassa joudutaan äänestämään laaditaan ja hyväksytään äänestysjärjestys

(esim. kolleginen, yksityiskohtainen tai lyhyt äänestysjärjestys)

7. Äänestystavan sopiminen

(esim. kädennostoäänestys äänestyslippujen avulla, suljettu tai avoin lippuäänestys)

8. Äänestys ja ääntenlasku

9. Äänestystuloksen julistaminen ja hyväksyminen 

10.Päätös esillä olevasta asiasta

Sääntöjen vuoksi jokainen kohta on käsiteltävä erikseen. Asian helpottamiseksi jokainen aloitus ja siihen tulleet

muutosehdotukset kohdellaan yhtenä kohtana. Ensin esitellään aloite, jonka jälkeen esitellään mahdollisesti

esille tulleita muutosehdotuksia. Puheenjohtaja avaa keskustelun, jossa muutoksen ehdottaja voi halutessaan

lyhyesti esitellä muutosehdotuksen ja vastata mahdollisiin kysymyksiin. Toivomme kuitenkin, että kysymykset

esitetään jo Open Space-tilaisuudessa eikä vasta seuraavana aamuna kokouksessa. 

Sitten  äänivaltaiset  edustajat  (eli  piirin  viralliset  edustajat,  joilla  on  vihreät  ja  punaiset  äänestyslipukkeet)

pääsevät äänestämään muutosehdotuksen puolesta tai vastaan. Tämä ei vielä vaikuta siihen, meneekö aloite

läpi  vai  ei.  Jos  yli  puolet  edustajista  äänestävät  muutosehdotuksen  puolesta,  se  lisätään  alkuperäiseen
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ehdotukseen. Näin tehdään kaikkien muutosehdotusten kanssa. Kun kaikki muutosehdotukset on käyty läpi,

äänestetään aloitteen lopullisesta muodosta. Ellei toisin mainita, tullaan nämä äänestykset hoitamaan avoimella

lippuäänestyksellä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki viralliset edustajat äänestävät heille annetuilla lipuilla, jotka

nostetaan samanaikaisesti ilmaan puheenjohtajan käskystä.

Esityslistan jokaisen kohdan lopussa puheenjohtaja sanoo sitten: "kohta n:o x on loppuunkäsitelty". Tämä on

siltä varalta, että se, joka haluaa ilmoittaa eriävän mielipiteensä tai vastalauseensa, ehtii tehdä sen ennen kun

puheenjohtaja sulkee kokouskohdan koputtamalla puheenjohtajanuijaa. 

Uuden kohdan yhteydessä puheenjohtaja sanoo: "Siirryn kohtaan n:o z."

Ellei toisin mainita kaikki äänestykset tullaan suorittamaan avoimella lippuäänestyksellä, sillä se säästää aikaa ja

vaivaa.  Ainoa  poikkeus  on  vaalit,  jotka  tapahtuvat,  jos  enemmistö  virallisista  edustajista  ei  hyväksy

vaalitoimikunnan  ehdotusta  valtakunnallisen  nuorisotoimikunnan  jäsenistä.  Tällöin  joudutaan  äänestämään

yksittäisiä henkilöitä. Asioista äänestäessä toimenpiteen nimi on äänestys, henkilöitä äänestettäessä kyseessä

on  vaalit.  Vaali  on  toimitettava  salaisena  ja  suljettuna,  mikäli  yksikin  kokouksen  osanottaja  sitä  vaatii.

Äänestyksen saamiseksi salaiseksi ja suljetuksi lippuäänestykseksi täytyy enemmistön kokousväestä kannattaa

tällaista menettelyä.

Ehdotetut  henkilöt  pääsevät  mukaan  vaaliin,  vaikkei  kukaan  olisi  asianomaista  kannattanutkaan.

Asiaäänestyksissä  mukaan  pääsevät  aina  nuorisotoimikunnan  valmistelemat  ehdotukset  myös

kannattamattomina ja kokousedustajien tekemät kannatetut ehdotukset.

Lopuksi  käsitellään  vielä  nuorisolinjaus  ja  kouluyhteistyölinjaus.  Valtakunnallinen  nuorisotoimikunta  ja  muu

kokous  ehdottaa,  että  molemmat  aloitteet  hyväksytään  sellaisenaan.  Tarvittaessa  linjauksista  käydään

keskustelua ja äänestetään linjauksista.

ILMOITUSASIAT

Ilmoitusasioissa  ei  tehdä  päätöksiä,  vaan  puheenjohtaja  sanoo:  "Merkitään  tiedoksi".  Mikäli  ilmoitusasiat

vaativat  toimenpiteitä,  voidaan  esim.  valtakunnalliselle  nuorisotoimikunnalle  antaa  tehtäväksi  näistä

päättäminen.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää nuorten vuosikokouksen ja kopauttaa nuijaa kahdesti.  Tämän jälkeen on aika kerätä

kimpsut ja kampsut, hyvästellä uudet ja vanhat tutut, käydä syömässä ruhtinaallinen lounas ja suunnata kotia

päin.
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ASIAT, JOTKA KANNATTAA MUISTAA

1. Puheenvuoro  pyydetään  nostamalla  oma  lipuke  ilmaan  ja  odottamalla  puheenjohtajan  antamaa  

puheenvuoroa.

2. Puheenjohtajan sana on pitkälti laki, vaikka se ei aina olisi kivaa. Jos puheenjohtaja käskee hypätä, niin  

sitten hypätään.

3. Keskustele asioista rohkeasti muiden kanssa open space -tilaisuuden aikana.

4. Muiden  ihmisten  edessä  puhuminen  pelottaa  vain  kerran,  sen  jälkeen  se  alkaa  vähitellen  tulla  ihan  

luonnostaan.

5. Aina voi kysyä.

6. Ei ole olemassa vääriä mielipiteitä tai tyhmiä kysymyksiä.

7. Muista hymyillä ja pitää hauskaa!
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PS: Meitä valtakunnallisen 

nuorisotoimikunnan jengiä 

voit aina tulla nykimään 

hihasta kysyäksesi mistä 

tahansa tai halutessasi ihan 

muuten vaan jutella  :)



KOKOUSSANASTOA 

(= kätevä cheat sheet, kun ei tiedä mistä puhutaan)

Aloite: Päätöstä  koskeva  ehdotus,  jonka  yksittäinen  henkilö  tai  ryhmä  henkilöitä  tekee  päätösvaltaisessa

kokouksessa, kuten vuosikokouksessa. Aloitteeseen vastaa taho, jolle aloite on suunnattu. 

Aloitteen tekijä: Henkilö tai ryhmä, joka on kirjoittanut aloitteen.

Ehdokasasettelu: Ehdotus henkilöistä, jotka tulisi valita esimerkiksi nuorisotoimikuntaan, vaalitoimikuntaan tai

kokouksen puheenjohtajaksi.

Ehdoton enemmistö: yli 50% äänistä.

Eriävä  mielipide: Tapa  näyttää,  että  ottaa  etäisyyttä  päätökseen.  Se  tulee  tehdä  kirjallisesti  ja  liittää

pöytäkirjaan.

Esityslista: Lista niistä kysymyksistä ja kohdista, joita vuosikokouksessa käsitellään. 

Istuntosali: Sali, jossa päätökset tehdään. 

Kolleginen (kollegiaalinen,  lyhyt)  äänestysjärjestys: Kaikista  ehdotuksista  äänestetään samalla  kerralla  ja

eniten ääniä saanut ehdotus voittaa.

Konsensus: Kaikki äänioikeutetut ovat samaa mieltä. 

Lykkäysehdotus: Asian käsittelyn keskeyttäminen ja siirtäminen myöhempään ajankohtaan.

Lykkäysehdotus: Asian käsittelyn siirtäminen myöhempään ajankohtaan. 

Määräenemmistö: esim. 2/3 tai 5/6 annetuista äänistä

Open space  -tilaisuus: Fyysinen  foorumi,  jossa  kaikki  osallistujat  voivat  keskustella  ja  esittää  kysymyksiä

aloitteista,  ponsista,  eri  linjausten  luonnoksista  sekä  kannanotoista.  Open space on  tapa välttää  pitkiä

keskusteluja yleisistunnossa, jossa kaikki eivät myöskään voi käyttää puheenvuoroa.

Parlamentaarinen (yksityiskohtainen) äänestysjärjestys: Kaksi asiaa pannaan aina äänestettäessä kerrallaan

vastakkain  ja  tässä  äänestyksessä  voittanut  ehdotus  pääsee  seuraavalle  kierrokselle  jne.  Se  johtaa

ehdottomaan enemmistöön.

Ponsi: Eräänlainen  tahdonilmaus.  Se  on  rinnastettavissa  toivomukseen,  jolla  pyritään  vaikuttamaan  esim.

nuorisotoimikunnan toiminnan suuntaan. Ponnen velvoittavuus on pienempi kuin aloitteen.

Puheenjohtaja: Kokousta johtava(t) henkilö(t). Kokouksen valitsema.  

Puheenjohtajisto: Ne, ketkä johtavat kokousta, antavat puheenvuoroja salissa sekä kirjoittavat ylös kaiken

sanotun ja kaikki päätökset – toisin sanoen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.
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Puheenvuoropyyntö: Pyytää  oikeutta  puhua.  Kun  puheenjohtaja  sanoo,  että  sana  on  vapaa,  voit  pyytää

puheenvuoroa nostamalla kätesi.

Pääehdotus: Käsittelyn  pohjana  oleva  valmisteltu  ehdotus  tai  muu  puheenjohtajan  nimeämä  ehdotus.

Pääehdotuksen tekijä saa aina ensimmäisen puheenvuoron. Ei tarvitse kannatusta. 

Pöytäkirja: Kirjallinen selonteko kokouksessa käydystä keskustelusta ja päätöksistä. 

Pöytäkirjantarkastaja: Henkilö, joka varmistaa että pöytäkirjan sisältö vastaa kokouksessa tehtyjä päätöksiä.

Repliikki:  Repliikkipuheenvuorolla  voi  korjata  edellisessä  puheenvuorossa  esitetyn  virheellisen  tiedon  tai

harhaanjohtavan lausunnon. Repliikki ohittaa muita pyydettyjä puheenvuoroja. 

Salainen äänestys: Nimetön ääni. Valtuutetut kirjoittavat lapulle mitä ehdotusta he tukevat.

Sovittelu: Kun kaksi äänioikeutettua tai useampi sopivat uudesta ja yhteisestä vaatimuksesta.

Tarkkailija: Henkilö, jolla ei ole äänioikeutta vuosikokouksessa, mutta joka osallistuu open space -tilaisuuteen,

ja keskustelee sekä vaikuttaa siellä.

Työjärjestys: Järjestys, jonka mukaan käsittelemme kokouksen aiheita. Määrittelee myös tapaamme keskustella,

tehdä päätöksiä ja valintoja.

Työjärjestyspuheenvuoro: Työjärjestykseen liittyvä tai kokouksen kulkua tarkentava kysymys, jonka voi esittää

yleisistunnossa. Kysymys ohittaa muita pyydettyjä puheenvuoroja.

Vaalitoimikunta: Valmistelee henkilövaaleja ja nimeää ehdokkaita. Vuosikokous nimittää vaalitoimikunnan.

Vaatimus: Konkreettinen ehdotus, johon vuosikokouksen tulisi ottaa kantaa. 

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta: Koko järjestön nuorisotoimikunta, jonka jäsenet valitaan vuosikokouksen

aikana ja esitetään Punaisen Ristin hallitukselle. Hallitus tekee lopullisen nimityksen.  

Vastaehdotus: Muut  kuin  pääehdotukset  ovat  nimeltään  vastaehdotuksia.  Asiakysymyksissä  vastaehdotus

tarvitsee kannatuspuheenvuoron johtaakseen äänestykseen. Henkilökysymyksissä ei kannatusta tarvita.

Virallinen edustaja: Piirin edustaja, jolla on oikeus äänestää vuosikokouksessa. 

Yleisistunto: Istunto, johon kaikki äänioikeutetut osallistuvat ja jossa päätökset tehdään.

Äänestys: Äänet voidaan laskea esimerkiksi lappujen tai kädennoston avulla.  

Äänestysjärjestys: Äänestysehdotuksia laadittaessa noudatettava perusjärjestelmä.

Äänestystapaehdotus: Puheenjohtajan  ehdotus  siitä  tavasta  (avoin/suljettu),  jolla  äänestäjät  ilmoittavat

kantansa.
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VALTAKUNNALLINEN NUORISOTOIMIKUNTA 2014–2017

Haemme nyt nuorisotoimikunnan jäseniksi innostuneita ja sopivia SPR:n nuorisojäseniä.

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous on valinnut uuden hallituksen ja valtuuston järjestölle. On taas aika valita

jäseniä  uuteen  hallituksen  nimeämään  valtakunnalliseen  nuorisotoimikuntaan.  Nuorten  vuosikokouksen

työohjeen  mukaan vuosikokous  tekee  esityksen  valtakunnallisen  nuorisotoimikunnan  jäsenistä  hallitukselle,

joka sitten nimeää nuorisotoimikunnan.

Valtakunnallisen  nuorisotoimikunnan  valintaprosessia  valmistelee  nuorten  vuosikokouksessa  2013  valittu

vaalitoimikunta, jonka jäsenet ovat Otto Kari (pj.), Outi Myllymäki (vpj), Riitta Nieminen, Emmi Tuohimaa, Eeli

Sulku  ja  Linda  Karvonen.  Vaalitoimikunta  on  päättänyt  alla  olevat  valintakriteerit,  aikataulut  sekä  laativat

syyskuussa  nuorten  vuosikokoukselle  pohjaesityksen  valtakunnallisen  nuorisotoimikunnan  jäsenistä  (johon

kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä).

Valintakriteerit

Toimikunnan  osaaminen  perustuu  asiantuntijuuteen  eli  kokemukseen  ja  näkemykseen  nuoriso-  ja

vapaaehtoistoiminnasta  Suomen  Punaisessa  Ristissä.  Toimikuntalaisen  tulee  olla  15–29-vuotias  Suomen

Punaisen Ristin jäsen ja täyttää SPR:n asetuksissa olevia kriteerejä koskien henkilövalintoja (Luku 3 §18 ja 19).

Toimikuntalaisten  osaamisalueissa korostetaan kokemusta järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta (ei välttämättä

Punaisesta Rististä), kokemusta luottamustoiminnasta, sitoutumista Punaisen Ristin periaatteisiin, innostusta,

visioita ja vahva halu kehittää Punaisen Ristin nuorten toimintaa. Nuorisotoimikunnan päätehtävä on kehittää

nuorten  toimintaa  järjestön  toimintalinjauksen  2015-2017  sekä  syksyllä  hyväksyttävien  nuoriso-  ja

kouluyhteistyölinjausten mukaisesti.

Lisäksi huomioidaan järjestön kaksikielisyyttä, molempien sukupuolten edustus, alueellinen jakautuminen sekä

eri ikäryhmät ja eri etninen tausta. Työskentelyn sujuvuuden kannalta suomenkielen taito on eduksi.

Toimikunta asetetaan yleiskokouskaudeksi.  Työskentely vaatii noin 20 päivää vuodessa, johon sisältyy neljä

kokousta, nuorten vuosikokous, piirivierailuja, työryhmätyöskentelyä, osallistumista kansainvälisiin kokouksiin,

edustustehtäviä  sekä  mahdollisia  puhelinkokouksia  ja  aktiivista  sähköpostiviestittelyä  kokousten  välillä.

Toimikuntatyöskentely tapahtuu pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin, mutta voi myös vaatia osallistumista

arkipäivinä.
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Näin haet 

valtakunnallisen 

nuorisotoimikunnan 

jäseneksi

Valtakunnallisen 

nuorisotoimikunnan 

jäseneksi voi hakea 

4.8.2014 alkaen 

sähköisellä lomakkeella 

osoitteessa 

http://digiumenterprise. 

com/answer/?

sid=1200015& 

chk=3Y78KYUH.

Hakemuksessa oleviin kysymyksiin voi tutustua RedNetin ryhmässä SPR Nuoret (rednet.punainenristi.fi/nuoret).

Sieltä  löytyy  myös  tausta-materiaalia  hakijoille,  mm.  uusi  toimintalinjaus  sekä  linkki  sähköiseen

hakulomakkeeseen.

Hakemukseen voi  liittää mahdollisen CV sekä valokuva hakijasta (ei  pakollisia).  Mikäli  et  saa kuvan ja  CV:n

liitettyä digiumin kautta, liitteitä voi lähettää sähköpostitse keskustoimiston nuorisotoiminnan suunnittelijalle

osoitteeseen johanna.andersson@ punainenristi.fi.

Tehdessään  pohjaesityksensä  nuorten  vuosikokoukselle  vaalitoimikunta  ottaa  huomioon  kaikki  hakemukset

jotka  ovat  lähetetty  18.9.2014 klo  16.00 mennessä  Digiumin  sähköisen  lomakkeen kautta.  Myös nuorten

vuosikokouksessa nuorisojäsen voi asettua ehdokkaaksi.

Nuorten  vuosikokous  päättää  pohjaesityksestään  nuorisotoimikunnan  jäsenistä  5.10.2014,  jonka  jälkeen

Suomen Punaisen Ristin hallitus päättää nuorisotoimikunnan kokoonpanosta. 

Uusi nuorisotoimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran 12.12.2014.

Lisätietoa valtakunnallisen nuorisotoimikunnan sekä vaalitoimikunnan työskentelystä antaa:

Hallituksen varapuheenjohtaja ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja Otto Kari

puhelin 040-751 7711, otto.kari@punainenristi.fi

Järjestö- ja nuorisotoiminnan suunnittelija Johanna Andersson

puhelin 040-630 8567, johanna.andersson@punainenristi.fi
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VALTAKUNNALLISEN NUORISOTOIMIKUNNAN HAKEMUSLOMAKE 2014

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäseneksi haetaan sähköisellä digiumlomakkeella tämän linkin kautta: 

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1200015&chk=3Y78KYUH

Haku on auki 4.8.–18.9. klo 16.00 välisenä aikana.

OSA I: TAUSTATIETOA EHDOKKAASTA

Nimi:                                                                                           

Ikä:                                                                                           

Jäsennumero:                                                                                           

Punaisen Ristin osasto ja piiri:                                                                                           

Kotiosoite:                                                                                            

                                                                                          

Sähköpostiosoite:                                                                                           

Puhelinnumero:                                                                                                          Kuva

Haen valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäseneksi:     □
Oletko myös käytettävissä valtakunnallisen nuorisotoimikunnan varapuheenjohtajatehtävään:   □
Kokemuksesi Punaisen Ristin tai muiden järjestöjen toiminnasta:

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

OSA II: KYSYMYKSIÄ EHDOKKAALLE

■ Miksi haet mukaan nuorisotoimikuntaan?

■ Miten toteutat Punaisen Ristin periaatteita omassa elämässäsi?

■ Mitä olet viimeiseksi tehnyt järjestössä?

■ Mitä vapaaehtoistoiminta merkitsee sinulle?

■ Onko sinulla kokemusta hallitustyöskentelystä? Mistä?

(Punaisessa Ristissä, muissa järjestöissä, toimikuntatyöskentestä jne.)

■ Miten Punaisen Ristin nuoret voisivat toimia näkyvämmin, rohkeammin ja innostavammin omassa 

lähiympäristössään? (esim. koulussa, kunnassa, harrastuksissaan)

H A K EM U S
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OSA 3: TOIMINTALINJAUS 2014–2017

Yleiskokouksessa hyväksytty toimintalinjaus järjestölle määrittelee nuorisotoiminnan kehittämisalueeksi mm.

seuraavan kehittämisalueen (sivu. 13):

Strateginen tavoite ”Vahva yhteisöllisyys – vahvistamme hyvinvointia ja turvallista elämää”

2.2 Aktiiviset nuoret nuorten tukena

Punaisen Ristin nuoret auttavat entistä rohkeammin avun tarpeessa olevia lapsia ja nuoria. Tähän toimintaan

rekrytoimme aktiivisesti uusia vapaaehtoisia, myös maahanmuuttajataustaisia nuoria. Hyödynnämme jo kou-

lutettuja vapaaehtoisia kuten promoja ja nuorisodelegaatteja. Nuorisotoiminta on aina nuorten tarpeista läh-

tevää. Toiminta edistää nuorten hyvinvointia ja auttamisvalmiutta sekä kasvattaa uutta auttajien sukupolvea.

Kuka on sinun vapaaehtoisurallasi ollut tärkeä kannustaja ja tukija? Miten?

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

Miten kehittäisit nuorten toimintaa Suomen Punaisessa Ristissä (pohjautuen järjestön toimintalinjaukseen)?

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

Mikä olisi ensimmäinen asia mitä lähtisit kehittämään nuorten toiminnassa?

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

OSA 4: MOTIVAATIOKIRJE

Miksi nuorten vuosikokouksen pitäisi ehdottaa sinut nuorisotoimikunnan jäseneksi tai varapuheenjohtajaksi?

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

Mahdollinen suosittelija (ei pakollinen):                                                                                                                 

Liitä mahdollinen CV hakemukseen sekä kuva itsestäsi.


