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JOHDANTO

Se on vihdoin täällä, nuorten vuosikokous 2014! Odotamme jo innolla vaikuttavan kokousviikonlopun alkua ja

teidän kaikkien tapaamista!

Käsissäsi  on nyt  Annual  Youth Meeting Kit  2014:n kolmas ja  viimeinen osa.  Tämä osa sisältää:  käytännön

asioita, tietoa kokouksen oheisohjelmasta ja väriteemasta, tietoa piirien raportoinnista, pikaperehdytys järjestön

toimintalinjaukseen,  tietoa  valtakunnallisen  nuorisotoimikunnan  vaaleista  ja  muista  kokousdokumenteista.

Luettuasi kaikki Welcome Kit 2014 osat I, II & III läpi voit olla varma osaamisestasi ja lähteä luottavaisin mielin

matkaan.  Jos  sinulle  tulee  missään  vaiheessa  kysyttävää  mieleen,  ota  rohkeasti  meihin  yhteyttä  tai  tule

vetämään hihasta viikonlopun aikana.

Muistakaa pakata kaikki tarvittava mukaan, virittää vaikuttajan asenne kohdalleen ja hymyillä niin paljon kuin

sielu sietää. Kuvankaunis Jollas ja ylevät tarjoilut ovat jo täällä odottamassa teitä!

Noora & Joonatan

Nuorten vuosikokouksen kehittämistyöryhmän puolesta
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HYVÄ TIETÄÄ

Kokouksemme lähestyy ja on aika valmistautua innostavaan ja jännittävään kokousviikonloppuun! 

Kokous järjestetään Helsingissä, Jollaksessa (osoite Jollaksentie 89, 00850 Helsinki), noin puolen tunnin matka

Helsingin keskuksesta. Lisätietoa kokouspaikasta löytyy osoitteesta www.jollas.fi. Matkat Helsinkiin ja takaisin

kotiin järjestää oma piirisi, mikäli sinulla on matkajärjestelyihin liittyviä kysymyksiä niin ole yhteydessä oman

piirin työntekijään.

Kokous  alkaa  perjantaina  3.10.  ilmoittautumisella  klo  16.30  ja  päivällisellä  klo  17.30.  Sunnuntaina  kokous

loppuu lounaaseen klo 12 jälkeen.  

Kokouksen majoitus on järjestetty kahden hengen huoneissa ja lattiamajoituksena instituutin tiloissa. Huoneissa

on  lakanat  ja  pyyhkeet  talon  puolesta,  niitä  ei  tarvitse  pakata  mukaan.  Jos  nukut  lattialla  niin  ota  oma

makupussi,  makuualusta  ja  pyyhe  mukaan  sekä  hyviä  satuja  jota  voitte  kertoa  toisillenne  ennen

nukkumaanmenoa 

Nuorten vuosikokouksen 2013 päätöksen mukaisesti lounas on lauantaina ja sunnuntaina kasvisruoka. Olemme

huomioineet ne ruoka-ainerajoitukset ja allergiat, jotka olet ilmoittautumisen yhteydessä kertonut. Mikäli nyt

huomaat,  että  olet  unohtanut  kertoa  meille  mahdollisesta  ruoka-allergiasta  niin  lähetä  heti  sähköpostia

osoitteeseen marjatta.andersson@redcross.fi. 

Viikonlopun  aikana  istumme  aika  paljon  kokoussalissa,  joten  ota  mukavat  vaatteet  mukaan  ja

muistiinpanovälineet. Lauantaina pääsemme kaikki ulos suorittamaan Punaisen Ristin rastirataa, lisää tietoa siitä

seuraavassa luvussa. Ota lämpimät ja sateenkestävät vaatteet mukaan niin nautit täysin rastiradasta, mikäli

syksyinen sää yllättää meidät. Mukaan tulee myös ottaa mahdolliset omat lääkkeet, hygieniatuotteet ja muuta

kivaa mitä koet tarvitsevasi viikonlopun aikana. 

Kokouksessa  saa  perjantaina  ja  lauantaina  istua  oman  mielensä  mukaan  kokoussalissa.  Sunnuntaina  on

mahdollista,  että  äänestetään.  Vain  viralliset  edustajat  äänestävät  ja  tulemme  suorittamaan  äänestyksen

istualtaan.  Ääntenlaskija  seisoo  tuolirivin  vieressä  ja  äänestyslaatikko  siirtyy  viralliselta  edustajalta  toiselle

rivissä.  Tämä  tarkoittaa,  että  sunnuntaina  viralliset  edustajat  istuvat  heille  varatuille  paikoille  piireittäin.

Tarkkailijat saavat istua muilla paikoilla miten itse haluaa.   

 

Kokouksen  aikataulu,  ohjelma  ja  esityslista  sekä  kaikki  kokouksessa  käsiteltävät  paperit  löytyvät

vuosikokouksen  RedNet-ryhmästä  osoitteessa:  rednet.punainenristi.fi/Nuovuo2014.  Tämän  ohjekirjan

loppupuolella löytyy tämän vuoden aloitteet sekä vaalitoimikunnan esitys valtakunnallisen nuorisotoimikunnan

jäsenistä.
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Mitä  tapahtui  viime  vuoden  nuorten  vuosikokouksen  aloitteille?  Katso  nuorisotoiminnan  ja  kouluyhteistyön

raportti ja aloitteiden toimenpiteiden raportointia sinulle lähetetyn sähköpostin liitteestä. 

Muistathan,  että Punaisen Ristin nuorisotapahtumat, kuten nuorten vuosikokous, ovat päihteettömiä, emme

hyväksy alkoholia tai muita huumausaineita kokouksen aikana. 

Lisätietoja  nuorten  vuosikokouksesta  saa  kirjautumalla  RedNetiin  ja  liittymällä  ”Nuorten  vuosikokous  2014”

ryhmään.   

Kokouksen  aikana  on  järjestetty  tulkkaus  suomesta  ruotsiksi  tarvittaessa.  Ruotsinkieliset  puheenvuorot

käännetään yhteisesti suomen kielelle.

Mukaan  kannattaa  ottaa  huppari,  sillä  viikonlopun  aikana  voi  osallistua  nuorisotyön  viikon

#HupparikansanPuolella-haasteeseen kuvan muodossa. Entä miten minun pitää pukeutua lauantai-illan juhliin?

Seuraavassa luvussa lisätietoa iltaohjelmista ja kokouksen väriteemasta.

KOKOUKSEN OHEISOHJELMA JA VÄRITEEMA 

Teemana ja pukukoodina on tänä vuonna värit. 

Perjantain iltaohjelmassa on piirien esittely. Toivomme, että jokainen piiri esittelee itsensä muille kokoukseen

osallistujille luovia keinoja käyttäen. Esimerkiksi laulu, tanssi, pantomiimi, tai muu esitys. Esityksen kesto olisi

hyvä olla noin 3-5 minuuttia. 

Lauantaina  oheisohjelmana  iltapäivällä  on  rastirata,  jossa  osallistujat  voivat  kiertää  sisällä  ja  ulkona  olevia

rasteja pienissä ryhmissä. Jokaisella rastilla on joku tehtävä, peli tai mahdollisuus saada uutta tietoa Punaisen

Ristin eri toiminnoista. Jokaiselta rastilta saa myös leiman rastirata-korttiin ja eniten leimoja keränneet palkitaan.

Huomioithan siis, että pakkaat mukaasi myös ulkoiluun sopivat vaatteet! 

Lauantain  iltajuhlan pukukoodina on  värit.  Pukeutukaa siis  väriteeman mukaan!  Osallistujien  olisi  hyvä  olla

mahdollisimman erivärisiä keskenään tarkoittaen että  jokainen osallistuja valitsee itselleen yhden värin (esim.

sininen,  punainen,  keltainen)  ja  mielellään  pukeutuu  tähän  samaan  väriin  päästä  varpaisiin.  Sopikaa  vielä

piirinne kesken jokin teitä yhdistävä asia, jonka perusteella tunnistatte toisenne, eli esimerkiksi jokaisella piirin

jäsenellä on samantyyppinen hattu, huivi, koru tai muu asia joka kertoo, että kuulutte samaan piiriin. 

Lauantain iltajuhlassa myös laulamme yhdessä lauluja, joita olette itse sanoittaneet uudelleen Punaisen Ristin

teeman  mukaisesti.  Lähettäkää  laulun  sanat  etukäteen  sähköpostilla  katriina.kallio@punainenristi.fi 30.9.

mennessä. Mainitkaa viestissä alkuperäinen laulu, esimerkkinä Saku Sammakko.

Tervetuloa väriloisteeseen!
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NUORTEN VUOSIKOKOUKSEN UUSI OHJELMA

Perjantai 3.10.

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

majoittuminen

17:30 – 18:45 Päivällinen

SIIRTYMINEN AUDITORIOON

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 

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 AUDITORIOSSA

Open space -tilaisuuden esittely

Aloitteet, ponnet ja kannanotot

 Valtakunnallinen nuorisotoimikunta esittelee miten ponsi, linjaukset, mahdolliset 

julkilausumat ja toiminnan kehittämissuunnitelma käsitellään vuosikokouksessa. 

Esitellään open space-menetelmää ja sunnuntain äänestysprosessia. 

 Satakunnan piiri esittelee omat pontensa ja siitä käydään lähetekeskustelua. 

SIIRTYMINEN ALAKERTAAN

10:00 – 12:00 Open space, osa 1

 Käsitellään ponsi, nuorisolinjaus ja kouluyhteistyölinjaus. 

 Pohditaan, miten tuplaamme nuorten vapaaehtoisten ja nuorisojäsenten määrän 

vuoteen 2017 mennessä.

12:00 – 13:00 Lounas

13:00 – 14:00 VIRALLISILLE EDUSTAJILLE

Open space, osa 2 

 Kokouksen osallistujilla on 

mahdollisuus tutustua 

muutosehdotuksiin ja käydä 

”tykkäämässä” muutosehdotuksista.

MUILLE OSALLISTUJILLE

Rastirata ulkona

14:00 – 14:30 Välipala

14:45 – 16:00 a) Rastirata ulkona jatkuu 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 AUDITORIOSSA

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.

 Käsitellään open space -tilaisuudessa laadittua nuorisotoiminnan 

kehittämissuunnitelmaa vuosille 2015–2017.

Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat

12:00 Lounas

Kotia kohti

Piirit raportoivat vuoden 2013 toiminnastaan

Jokainen piiri raportoi perjantaina 3.10. toiminnastaan ja edellisen vuoden aloitteiden toimeenpanosta omalta

osaltaan.

Jokaisella piirillä on kolme minuuttia aikaa esitellä toimintansa vuodesta 2013, tulemme käyttämään äänitorvea

kun  aika  päättyy   Saa  käyttää  powerpointia,  maksimissaan  yksi kalvo  ja  se  tulee  lähettää  etukäteen

johanna.andersson@redcross.fi.

Piirejä pyydetään kertomaan

 miten viime vuoden nuorten vuosikokouksen aloitteet, ponnet ja haasteet on toteutettu omassa piirissä

 mikäli piirissä on järjestetty nuorten foorumi (entinen piiriparlamentti) ja sen päätöksistä

 vuoden 2013 kohokohta piirissä
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OPEN SPACE JA UUSI TEEMA

Nuorten vuosikokouksen käsiteltäväksi saapui ainoastaan yksi ponsi. Tämä tarkoittaa, että meillä on loistava

tilaisuus heittää esiin uudet ideat ja teemat kehiin!

Open  space  -tilaisuudessa  tulemme  alkuperäisen  suunnitelman  mukaisesti  käsittelemään  nuoriso-  ja

kouluyhteistyön  linjaukset  sekä  vuosikokoukselle  saapuneen  ponnen.  Mutta  sen  lisäksi  tarjoamme

mahdollisuuden laittaa kehittämisen ja vaikuttamisen tuntosarvet liikkumaan ja kynät sauhuamaan. 

SPR:n hallitus on edellisessä kokouksessaan päättänyt, että yksi iso tavoite seuraavien kolmen vuoden aikana

tulee olla nuorten vapaaehtoisten ja nuorisojäsenten määrän tuplaaminen.

Lauantaina  kaikilla  nuorten  vuosikokouksen  osallistujilla  on  mahdollisuus  tuoda  esiin  hyvät  ideat,

kehittämistoimenpiteet  ja  ajatukset miten me tuplataan nuorisojäsenten ja  nuorten vapaaehtoisten määrän.

Tavoitteena on luoda kehittämissuunnitelma SPR:n nuorisotoiminnalle vuosille 2015–2017,  suunnitelma joka

ohjaa niin työntekijöiden kun uuden valtakunnallisen nuorisotoimikunnan toiminnan suunnittelua. Open space

-tilaisuudessa on myös mahdollista laatia uusia aloitteita, jotka sitten esitellään ja hyväksytään sunnuntaina. 

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta kysyy Open space-tilaisuudessa sinulta mm. seuraavia kysymyksiä:

1. Vapaaehtoisten rekrytointi

 Miten olet itse tullut mukaan Punaisen Ristin toimintaan?

 Lähes 14 % jäsenistämme haluaisi vapaaehtoiseksi mutta eivät ole löytäneet sopivaa toimintaa*.

Mitä asialle voisi tehdä?       *) Suomen Punaisen Ristin jäsenkysely 2012

 Mikä saa sinut jatkamaan SPR:n vapaaehtoisena ja tuntemaan itsesi arvostetuksi toiminnassasi?

2. Avun tarpeessa olevat lapset ja nuoret

 Punaisen Ristin tehtävänä on lievittää hätää. Millaisia vaikeuksia ja hätää lapsilla ja nuorilla on omalla

kotiseudullasi?

 Kiusausta ja rasismia on kouluissa ympäri Suomen. Mitä tekisit vapaaehtoisena, jotta kaikki tuntisivat

olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi koulussa?

 Onko tärkeää, että SPR pyrkii auttamaan juuri lapsia ja nuoria? Miksi?

3. Toimintamuotojen kehittäminen

4. Kouluyhteistyö

 Millaista tukea tai materiaalia tarvitsisit kouluyhteistyöhön?

 Millaisia toimintamuotoja (uusia tai vanhoja) kouluyhteistyössä tarvitaan?

 Kouluyhteistyö tapahtuu usein päivisin. Miten saadaan vapaaehtoiset mukaan?

5. Nuoret vaikuttavat järjestössä ja yhteiskunnassa

 Miten  kertoisit  henkilölle,  joka  ei  ole  mukana  Punaisessa  Ristissä,  mitä  nuorisojäsenyys/

vapaaehtoistoiminta on?

 SPR:n  sääntöjen mukaan 28-vuotiaat  ja  sitä  nuoremmat  jäsenet  ovat  nuorisojäseniä.  Onko  ikäsi

haitaksi vai eduksi Punaisessa Ristissä toimimiselle? Miksi?

 Jos saisit järjestää kampanjan kotiseudullasi 2000 eurolla, ketkä olisivat kohderyhmänä (johon haluat

vaikuttaa), mitä kampanja koskisi ja miksi tekisit juuri niin?
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Klo 9:30 ja 12 välillä kierrät vapaasti kysymysten, ponnen ja linjausten keskuudessa, kirjaat muutosehdotuksia ja

ideoita.  Käytä  tilaisuutta  hyväksi  ja  kerro  meille  niin  piireissä,  keskustoimistossa  kuin  hallitukselle  istuville

edustajille millä konkreettisilla toimenpiteillä me yhdessä saavutetaan hallituksen asettamaa tavoitetta. Tämä on

vaikuttamista toiminnan kehittämiseen ihan parhaimmillaan!

Lounaan  jälkeen  viralliset  edustajat  jatkavat  open  space  -tilaisuutta.  Tarkkailijat  saavat  lounaan  jälkeen

osallistua Helsingin ja Uudenmaan piirin järjestämään rastirataan.  

Open space -tilaisuuden toisessa osassa viralliset edustajat saavat käyttöönsä 20 tarramerkkiä. Tarramerkeillä

saat käydä tykkäämässä ja äänestämässä ideoita ja muutosehdotuksia. Laita tarra sille idealle, jonka sinä koet

hyvänä ja jota haluat tukea. 

Äänestyksen  jälkeen  valtakunnallinen  nuorisotoimikunta  kokoontuu  ja  käy  läpi  äänestystulokset  ja  laatii

sunnuntain  käsittelyä  varten  listan  eniten  ääniä  saaduista  ehdotuksista.  Sunnuntaina  nuorten  vuosikokous

keskustelee kehittämissuunnitelmasta ja hyväksyy sen.    

TOIMINTALINJAUS 2015–2017: MITÄ SIINÄ LUKEE JA MITÄ SE TARKOITTAA?

Piirrä pilvi, laita pyykki kuivumaan - askartelua ja ajatuksia toimintalinjauksesta. 

On  tärkeää  saada  ymmärrystä  ja  nuorten  ajatuksia  uudesta

toimintalinjauksesta  ja  nyt  siihen  on  oiva  mahdollisuus.

Lauantai  iltapäivänä  tarjoamme  rastiradan  yhteyteen

toimintalinjauspajan.  Rastiradan  kiertämisen  yhteydessä

poikkeat auditorioon pohtimaan toimintalinjausta. 

Tässä nuorten vuosikokouksen työpajassa on tarkoitus jakaa

ajatuksia  ja  pureskella  hieman  auki  mitä  nuorten  asiat

toimintalinjauksessa oikeasti tarkoittavat nuorten mielestä. 

 Kuka on erityisen tuen tarpeessa oleva nuori? 

 Kuka on nuoren vapaaehtoisen tuki? 

 Miten saamme maahanmuuttajanuoret mukaan toimintaan?

 Mitä tarpeita nuorilla on? 

Tule ja pohdi  yhdessä uusien sekä vanhojen tuttujen kanssa

mitä  toimintalinjaus  tarkoittaa  juuri  sinun  kannaltasi  ja

askartele omat ajatuksesi seinälle. 
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VALTAKUNNALLISEN NUORISOTOIMIKUNNAN VAALI

Ehdokkaat valtakunnalliseen nuorisotoimikuntaan 2014–2017:
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Tytti Hast

25 vuotta

Hämeen piiri

Joonatan Juhajoki

22 vuotta

Varsinais-Suomen piiri

Tomi Malinen

17 vuotta

Savo-Karjalan piiri

Anu Lackman

28 vuotta

Hämeen piiri

Katariina Kojo

19 vuotta

Varsinais-Suomen piiri

Noora Magd

19 vuotta

Helsingin ja Uudenmaan piiri

Sami Laitinen

22 vuotta

Lapin piiri

Jenni Lehtonen

25 vuotta

Hämeen piiri

Kuva
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Maria Poikajärvi

19 vuotta

Lapin piiri

Laura Musta

21 vuotta

Hämeen piiri

Sanna Mäntysaari

20 vuotta

Länsi-Suomen piiri

Pilvi Peltola

23 vuotta

Hämeen piiri

Julia Mettovaara

18 vuotta

Oulun piiri



KOKOUKSEN KAIKKI PAPERIT

Kokouksessa  käsitellään  erilaisia  papereita  ja  esityksiä.  Kaikki  kokoukseen  liittyvät  kokouspaperit  löytyvät

sinulle lähetetyn sähköpostin liitteenä sekä RedNetin nuorten vuosikokous -ryhmässä. 

Kokoukseen kuuluvat paperit:

 Esityslista

 Toimintaraportti 2013

 Aloitteiden raportti 2013

 Vaalitoimikunnan esitys

 Ponsi

 Nuorisolinjaus

 Kouluyhteistyön linjaus (lähetetään kokouksen osallistujille myöhemmin)

 Toimintalinjaus 2015–2017
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