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INLEDNING

Det är äntligen här, ungdomarnas årsmöte 2014! Vi väntar redan med spänning på mötesveckoslutet och att få

träffa er alla! 

I  din hand har du nu den tredje och sista delen av Annual Youth Meeting Kit  2014. Denna del  innehåller:

praktisk  information,  mötets  övriga  program  och  information  om  mötets  färgtema  samt  information  om

distriktens rapporter,  kort  puff till  organisationens strategi,  info om valet av medlemmar till  riksomfattande

ungdomskommittén och övriga mötesdokument. Då du läst igenom alla Welcome Kit 2014 delarna I, II & III så

kan du vara säker på att du vet massor och kan med gott sinne påbörja din resa mot Helsingfors. Om det vid

något skede kommer fram något du vill fråga så ta modigt kontakt med oss under helgen. 

Kom ihåg att packa med allt du behöver med dig, rikta in dig på att vara påverkare och le så mycket själen bara

klarar av. Bildsköna Jollas och allt det bjuds på är här och väntar på dig!

Noora & Joonatan

På Ungdomarnas årsmötes utvecklingsgrupps vägnar
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PRAKTISK INFORMATION

Vårt möte närmar sig och det börjar bli dags att förbereda sig för en inspirerande och spännande möteshelg! 

Mötet  ordnas  i  Helsingfors,  i  Jollas  (adress  Jollasvägen  89,  00850  Helsingfors),  ca  halvtimmes  resa  från

Helsingfors centrum. Mera information om mötesplatsen finns på adressen www.jollas.fi. Resorna till och från

Helsingfors sköts av ditt eget distrikt, ifall du har frågor kring resorna var i kontakt med ditt eget distrikt. 

Mötet börjar på fredagen 3.10 kl. 16.30 med anmälning och med middag kl. 17.30. På söndagen slutar mötet

efter lunch, som börjar kl. 12.  

Övernattningen  har  ordnats  i  två  personers  rum  samt  som  golvinkvartering.  I  rummen  finns  lakan  och

handdukar,  så  dem behöver  du  inte  packa  med.  Ifall  du  sover  på  golvet  skall  du  ta  med  egen  sovsäck,

liggunderlag, handduk samt bra spökberättelser du kan berätta åt dina kompisar före ni somnar 

Enligt beslutet på ungdomarnas årsmöte 2013 är lunchen på lördagen och söndagen vegetariska. Vi har beaktat

alla matallergier och dieter som anmälts då ni anmält er. Om du nu märker att du glömt meddela om matallergi

eller diet så skicka då genast e-post om saken till adressen marjatta.andersson@redcross.fi. 

Under  helgen  kommer  vi  att  sitta  en  hel  del  i  mötessalen,  så  ta  med  sköna  och  bekväma  kläder  samt

anteckningsmaterial. Under lördagen får ni delta i en Röda Korsets aktivitets utomhus, mera information om den

i nästa kapitel. Ta med varma och regntåliga kläder så kan ni njuta för fullt av kontrollbanan ifall höstregnet

överraskar oss. Ta även med eventuella mediciner du behöver, toalettgrejer och annat kul du tycker du behöver

under veckoslutet.  

I mötessalen får man sitta hur man vill under fredagen och lördagen. Men under söndagen finns det chans att vi

skall rösta. Det är bara officiella ombuden som röstar och vi kommer att utföra röstningen så att alla sitter kvar

på sina platser. Rösträknaren står bredvid stolsraden och röstningslådan passerar från ett officiellt ombud till

den nästa.  Det  här  betyder  att  officiella  ombuden under söndagen sitter  distriktsvis  på de platser  som är

utmärkta. Observatörerna och de övriga deltagarna får sitta på de övriga platserna hur de själva vill. 

Mötets tidtabell, program, föredragningslista och alla de papper som behandlas under mötet finns i årsmötets

RedNet-grupp på adressen:  rednet.punainenristi.fi/Nuovuo2014. (svenska länkarna lite lägre ner på sidan).  I

slutet på denna handbok hittar du detta års initiativ och valnämndens förslag till medlemmar i riksomfattande

ungdomskommittén. 

Vad har hänt med förra årets initiativ? Kolla in årsrapporten samt rapporten över initiativens åtgärder i det e-

post som skickats dig, som bilaga i e-posten. 
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Du minns säkert att Röda Korsets ungdomsevenemang är rusmedelsfria, vi accepterar ingen alkohol eller andra

rusmedel under mötet. 

Mer  information  om  mötet  får  du  genom  att  logga  in  på  RedNet  och  gå  med  i  gruppen  ”Nuorten

vuosikokous/Ungdomarnas årsmöte 2014”.   

Under officiella mötet har vi två tolkar på plats. I stora mötessalen kommer ni att delas upp i två mindre grupper

och ha en egen tolk. Då ni vill säga något i salen, t.ex. rapportera över ert distrikts verksamhet, så talar ni på

svenska och tolken översätter sedan efteråt åt hela gruppen. Dela gärna upp era talturer med pauser så att

tolken  får  tolka  emellanåt  utan  att  behöva  minnas  hela  talet   Under  open  space,  kontrollbanan  och

strategiworkshopen rör sig dessa två tolkar med er och hjälper er.  

 

Ta en bekväm huppare med dig! Det är veckan för ungdomsarbete, och du kan visa ditt stöd för hupparefolket

(#HupparikansanPuolella) med en bild under veckoslutet. Men hur skall jag klä mig till lördag-kvällens fest? I

nästa kapitel får du mera information om kvällsprogrammen och mötets färgtema.

MÖTETS ÖVRIGA PROGRAM OCH TEMA 

Temat och klädselkoden för i år är färger. 

Under kvällsprogrammet på fredag presenteras distrikten. Vi  hoppas att varje distrikt presenterar sig för de

andra mötesdeltagarna på ett kreativt sätt. Som exempel kan nämnas sång, dans, pantomim eller något annat

liknande. Presentationen kunde räcka 3–5 minuter.

På lördag eftermiddag ordnas extra program i form av en aktivitetsbana, där deltagarna i små grupper kan gå

från kontroll till kontroll både inne och ute. Vid varje kontroll finns en uppgift, ett spel eller möjligheten att få

veta mer om Röda Korsets verksamhet. Vid varje kontroll får man dessutom en stämpel på sitt kontrollkort, de

personer som samlat flest stämplar belönas. Ta därför med kläder som lämpar sig för utomhusaktiviteter!

Klädselkoden för lördagens kvällsfest är färger. Klä er alltså enligt temat! Det skulle vara bra om deltagarna

sinsemellan hade på sig så olika färger som möjligt, d.v.s. att varje deltagare väljer en färg (t.ex. blå, röd, gul)

och gärna är klädd i denna färg från topp till tå. Bestäm ännu inom distriktet om något i klädseln som gör att ni

känner igen varandra, varje medlem inom distriktet kan t.ex. bära en likadan hatt, skarf eller ett smycke som

visar att ni hör till samma distrikt.

Under kvällsfesten kommer vi också att sjunga sånger som ni själv skrivit texterna till enligt Röda Korsets tema.

Skicka de nya sångtexterna i förväg senast 30.9 till katriina.kallio@punainenristi.fi. Nämn den originella sången i

meddelandet, t.ex. Bä bä vita lamm.

Välkommen till färgprakten!
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MÖTETS NYA PROGRAM

Fredag 3.10

16:30 – 18:30 Anmälningen börjar, ombuden anländer och checkar in sig, fullmakterna granskas

17:30 – 18:45 Middag 

TILL AUDITORIET

19:00 Välkomstord 

 Riksomfattande ungdomskommittén presenterar sig

 En kort introduktion till mötesteknik 

 Allmän information

MÖTET BÖRJAR

Mötets laglighet och beslutförhet

 Antalet officiella ombud konstateras

Mötets konstituering

 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare 

Godkännande av föredragningslistan 

Ungdomskommitténs rapport för år 2013

 Verksamhetsberättelsen för år 2013 och rapportering om initiativen för år 2013.

Distriktens rapporter om verkställigheten av årsmötets beslut 2013 och besluten från 

distriktens ungdomsforum.

Valnämndens förslag 

 Valnämndens ordförande presenterar valnämndens förslag till medlemmar i 

riksomfattande ungdomskommittén 2014-2017.

21:00 Kvällsprogram med Helsingfors och Nylands distrikts ungdomar

21:45 Kvällsmål
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Lördag 4.10

7:45 – 8:45 Frukost

9:00 MÖTET FORTSÄTTER I AUDITORIET

Presentation av open space-tillställningen

 Riksomfattande ungdomskommittén beskriver hur klämmen, strategierna, 

eventuella ställningstaganden och verksamhetens utvecklingsplaner behandlas 

under lördagen.

 Satakunda distrikt presenterar sin kläm och därefter remissdebatt. 

VI FÖRFLYTTAR OSS TILL NEDRE VÅNINGEN

10:00 – 12:00 Open space, del 1

 Klämmen, strategierna för ungdomsverksamhet och skolsamarbete behandlas. 

 Vi planerar hur vi skall fördubbla andelen ungdomsmedlemmar och unga frivilliga 

till år 2017.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00 FÖR OFFICIELLA REPRESENTANTERNA

Open space, del 2

 Deltagarna har möjlighet att bekanta

sig med förändringsförslagen och gå 

och ”gilla” förändringsförslagen.

FÖR ÖVRIGA DELTAGARE

Aktivitetsbana utomhus

14:00 – 14:30 Mellanmål

14:45 – 16:00 a) Aktivitetsbana utomhus b) Arbete kring strategin 2015-2017 – hur 

syns nya strategin i Finlands Röda Kors 

verksamhet för ungdomar?

16:30 – 17:30 Distriktens egna möten

17:30 Förberedelser inför kvällens program

18:30 Kvällsfest

 Middag

 Program

 Valdebatt mellan de som söker en plats i riksomfattande ungdomskommittén

 Musik

22:00 Programmet tar slut
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Söndag 5.10

7:45 – 8:45 Frukost

9:00 MÖTET FORTSÄTTER I AUDITORIET

Val av medlemmar till riksomfattande ungdomskommittén 

 Ungdomarnas årsmöte behandlar valnämndens förslag och gör ett förslag till 

Finlands Röda Kors styrelse på medlemmar i riksomfattande ungdomskommittén. 

Distriktens och deltagarnas initiativ, förslag och ställningstaganden

 Open space-resultaten presenteras och mötet röstar om förändringsförslagen till 

initiativen, klämmarna och ställningstaganden.

Strategin för ungdomsverksamheten presenteras och godkänns.

Strategin för skolsamarbete presenteras och godkänns.

Hälsningarna från årsmötet 

 Behandlas de budskap som lyftes fram i diskussionerna om strategin 2015-2017 

för att nå målsättningarna i strategin.

 Behandlas den utvecklingsplan för ungdomsverksamheten som gjorts upp för åren 

2015–2017 under open space.

Anmälingsärenden och övriga ärenden

12:00 Lunch

Avfärd hem

Distrikten rapporterar över sin verksamhet år 2013

Varje distrikt rapporterar på fredagen om deras verksamhet och de åtgärder distriktet gjort angående förra årets

initiativ.

Varje  distrikt  har  tre minuter  tid  på  sig  att  presentera sin verksamhet från år  2013,  vi  kommer att  ha en

visselpipa vi använder då tiden går ut  Ni får använda powerpoint, max en hinna och den skall skickas i förväg

åt johanna.andersson@redcross.fi.

Distrikten ombeds berätta följande

 hur ni i distriktet tagit i beaktande förra årsmötets initiativ, klämmar och utmaningar

 ifall det ordnats ungdomsforum i distriktet och dess beslut (fd. distriktsparlamentet)

 höjdpunkten i distriktet år 2013
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OPEN SPACE OCH NYTT TEMA

Vi fick insänt endast en kläm för ungdomarnas årsmöte att behandla. Det här betyder att vi har en ypperlig

möjlighet att slänga in nya idéer och teman i ringen!

Under Open space-tillställningen kommer vi enligt ursprungliga planen att behandla klämmen och strategierna

för ungdomsverksamhet och skolsamarbete. Men utöver dessa erbjuder vi en chans att vässa utvecklar- och

påverkarattityden och låta pennorna flyta över pappret. 

FRK:s styrelse har under sitt senaste möte fattat beslut om att en av de stora målsättningarna de senaste tre

åren är att fördubbla antalet unga frivilliga och ungdomsmedlemmar. 

På lördagen har alla deltagare möjlighet att ta fram goda idéer, utvecklingsåtgärder och tankar om hur vi skall

fördubbla medlemsantalet och andelen unga frivilliga. Målsättningen är att  göra upp en utvecklingsplan för

FRK:s  ungdomsverksamhet  för  åren  2015–2017,  en  plan  som  guidar  såväl  arbetstagarnas  som  nya

ungdomskommitténs verksamhetsplanering. Under Open space-tillställningen har man även möjlighet att skriva

ihop nya initiativ som sedan presenteras och godkänns på söndagen. 

Riksomfattande ungdomskommittén frågar under open space bl.a. följande frågor av dig: 

1. Rekrytering av frivilliga

 Hur har du själv kommit med i Röda Korsets verksmahet?

 Ungefär 14 % av våra medlemmar skulle vilja bli frivillig men har inte hittat passlig verksamhet*.

Vad kunde vi göra åt saken?        *) Finlands Röda Kors medlemsenkät  2012

 Vad får dig att känna dig uppskattad för det du gör och fortsätta att vara medlem/frivillig i FRK?

2. Barn och unga i behov av hjälp

 Röda Korsets uppgift är att lindra mänskligt lidande. Vilka typer av svårigheter/lidande kan barn och

unga ha på orten där du bor?

 Mobbing och rasism förekommer i skolor över hela landet. Vad skulle du vilja göra som frivillig för att

skolan ska bli en plats där alla känner sig välkomna och trygga?

 Är det viktigt att FRK jobbar med att hjälpa just barn och unga? Varför?

3. Utveckling av verksamhetsformer

4. Skolsamarbete

 Hurdant stöd och material skulle du behöva till skolsamarbetet?

 Hurdana verksamhetsformer (nya eller gamla) behöver vi i vårt skolsamarbete?

 Skolsamarbetet sker oftast under dagen. Hur får vi frivilliga med?

5. Unga påverkar i organisationen och i samhället

 Hur  skulle  du  beskriva  för  en  ung  person  som  inte  är  medlem  i  Röda  Korset  vad  en

ungdomsmedlem/frivillig är?

 Reglerna för FRK säger att en ungdomsmedlem är en person som är 28 år eller yngre. Är din ålder

ett hinder eller något som gör det lättare för dig att göra det du vill i Röda Korset?  Varför?

 Om du skulle få 2000 euro för att göra en kampanj där du bor, vem skulle vara målgruppen (de du vill

påverka) och vad skulle den handla om och varför?
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Mellan kl 9:30 och 12 cirkulerar du fritt runt i salen med klämmen, frågorna och strategierna och skriver upp

förändringsförslag och idéer. Greppa tillfället och berätta för oss i distrikten, på centralbyrån och dem som sitter

i styrelsen med vilka konkreta åtgärder vi tillsammans når målet styrelsen ställt oss. Det här är påverkande i

allra högsta grad!

Efter lunch fortsätter officiella ombuden i open space del två. Övriga deltagare får delta i aktivitetsbanan som

Helsingfors och Nylands distrikt ordnar. 

I del två av Open space-tillställningen får alla officiella ombud 20 klistermärken till sitt förfogande. Med hjälp av

klistermärken kan du gå och gilla och rösta på idéer och förändringsförslag. Lägg ett klistermärke på den idé du

tycker är bra och du vill understöda. 

Efter omröstningen samlas riksomfattande ungdomskommittén och går igenom röstningsresultaten och gör upp

en  lista  inför  söndagens  behandling  med  de  förslag  som  fått  mest  röster.  Under  söndagen  diskuterar

ungdomarnas årsmöte utvecklingsplanen och godkänner den. 

STRATEGIN 2015–2017: VAD STÅR DET I DEN OCH VAD BETYDER DEN?

Rita ett moln, häng upp byket på byklinan – knåp och funderingar kring strategin. 

Det är viktigt att få förståelse och tankar om den nya strategin

och  nu  har  vi  en  ypperlig  chans  till  det.  Under  lördag

eftermiddag ordnar vi en öppen workshop om strategin. Då du

cirkulerar på aktivitetsbanan traskar du även in i auditoriet för

att fundera kring strategin. 

I denna årsmötets workshop är tanken att dela med sig av sina

idéer,  tugga  lite  på  strategin  och  fundera  vad

ungdomsärendena  i  strategin  på  riktigt  betyder  enligt  oss

ungdomar. 

 Vilka är de ungdomar som är i mest behov av hjälp? 

 Vem är stödet till unga frivilliga? 

 Hur får vi med mera ungdomar med invandrarbakgrund i  

vår verksamhet?

 Vad för behov har ungdomarna? 

Kom  med  och  fundera  med  nya  och  gamla  bekanta  vad

strategin betyder för just dig och knåpa upp dina egna idéer

på väggen.

41



VAL AV NY RIKSOMFATTANDE UNGDOMSKOMMITTÉ

Kandidaterna till riksomfattande ungdomskommittén 2014–2017:
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Tytti Hast

25 år

Tavastlands distrikt

Joonatan Juhajoki

22 år

Egentliga-Finlands distrikt

Tomi Malinen

17 år

Savolax-Karelens distrikt

Anu Lackman

28 år

Tavastlands distrikt

Katariina Kojo

19 år

Egentliga-Finlands distrikt

Noora Magd

19 år

Helsingfors och Nylands

distrikt

Sami Laitinen

22 år

Lapplands distrikt

Jenni Lehtonen

25 år

Tavastlands distrikt

Kuva
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Maria Poikajärvi

19 år

Lapplands distrikt

Laura Musta

21 år

Tavastlands distrikt

Sanna Mäntysaari

20 år

Västra Finlands distrikt

Pilvi Peltola

23 år

Tavastlands distrikt

Julia Mettovaara

18 år

Uleåborgs distrikt



MÖTETS ALLA PAPPER

På mötet behandlas olika papper och förslag. Alla dokument som hör till mötet finns som bilaga i det e-post

som skickats åt dig samt på RedNet-gruppens sida. 

Dokumenten som hör till mötet:

 Föredragningslista

 Årsrapport 2013

 Initiativens rapport 2013

 Valnämndens förslag

 Kläm

 Strategi för ungdomsverksamhet

 Strategi för skolsamarbete (skickas till mötets deltagare senare)

 Strategin 2015–2017
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http://rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tiedostolataukset/Satakunta_ponsi%20SV.pdf
http://rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tiedostolataukset/Valn%C3%A4mndens%20f%C3%B6rslag.pdf
http://rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tiedostolataukset/Vastaukset%20vuosikokouksen%20aloitteisiin_swe.pdf
http://rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tiedostolataukset/%C3%85rsrapport%202013.pdf
http://rednet.punainenristi.fi/sites/rednet.mearra.com/files/tiedostolataukset/F%C3%96REDRAGNINGSLISTA.pdf
http://rednet.punainenristi.fi/node/25917

