
Tervetuloa Suomen Punaisen Ristin Nuorten 
yleiskokoukseen 13.-15.3.2020 

Nuorten yleiskokous lähestyy ja onkin aika virittäytyä 
innostavaan ja mielenkiintoiseen kokousviikonloppuun! 

Tämä infopaketti kokoaa sinulle olennaisen tiedon nuorten 
yleiskokoukseen liittyen. Jos mikä tahansa asia jää epäselväksi 
tai mietityttämään, ole yhteydessä nuorisotoiminnan 
koordinaattoriin Tiinaan (yhteystiedot vasemmalla). 
Infopaketissa on hyödynnetty vuoden 2014 nuorten 
vuosikokouksen Welcome Kit -materiaalia. 

Nuorten yleiskokous järjestetään Rovaniemellä Santasport 
Lapin urheiluopistossa (Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi), 
noin kolmen kilometrin päässä Rovaniemen rautatieasemalta 
ja kahden kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta. Matkat 
Rovaniemelle ja takaisin järjestää oma piirisi. Jos sinulla on 
matkajärjestelyihin liittyviä kysymyksiä, ole yhteydessä piirisi 
työntekijään.

Kokous alkaa perjantaina ilmoittautumisella klo 16-18 ja 
yhteisellä päivällisellä klo 17. Sunnuntaina kokous loppuu 
lounaaseen noin klo 12. 
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Sisällys 

Kokousmateriaalit 

Kokousmateriaaleja ei jaeta 
kokouspaikalla tulosteina ellei 
niitä erikseen pyydetä 
ennakkoon. Pyynnöt voi laittaa  
sähköpostitse Tiinalle. 
Huomioithan tämän 
valmistautuessasi kokous- 
viikonloppuun. Kaikki 
kokousmateriaalit sekä tämän 
infopaketin materiaali löytyvät 
Rednet-sivuilta: 
rednet.punainenristi.fi/
nuortenyleiskokous2020 

Mietityttääkö jokin? 

Kaikissa kysymyksissä voit olla 
yhteydessä nuorisotoiminnan 
koordinaattoriin: 
Tiina Lehtovirta 
tiina.lehtovirta@redcross.fi   
040 151 1815 
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Majoitus järjestetään pääsääntöisesti neljän hengen huoneissa urheiluopiston tiloissa. Huoneissa on 
lakanat ja pyyhkeet, joten niitä ei tarvitse pakata mukaan. Mukaan kannattaa pakata ainakin 
muistiinpanovälineet, hygieniatarvikkeet ja uima-asu, mikäli tahdot polskimaan Santasportin 
kylpyläosastolle. Viikonlopun aikana istumme paljon kokoussalissa, joten varustaudu mukavilla 
vaatteilla. Lauantaina ohjelmassa myös ulkoilua, joten kannattaa vähän etukäteen tutkailla, millaista 
säätä on Rovaniemelle luvassa ja varautua sen mukaan.

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan linjauksen mukaan viikonlopun aikana tarjottava ruoka on 
kasvisruokaa. Huomioimme ne ruoka-ainerajoitukset ja allergiat, jotka olet ilmoittautumisen 
yhteydessä kertonut. Mikäli nyt huomaat, että olet unohtanut kertoa mahdollisesta ruoka-allergiasta, 
lähetä pikaisesti sähköpostia Tiinalle (yhteystiedot etusivulla).

Nuorten yleiskokous on päihteetön tapahtuma. 

Huomioithan, että tapahtumaan osallistumisen peruutusaika on päättynyt ja osallistumisen voi 
peruuttaa vain lääkärintodistusta vastaan. Mikäli osallistuminen perutaan ilmoittautumisajan 
päätyttyä ilman lääkärintodistusta, tullaan tapahtuma veloittamaan täysihintaisena (50€). 
Lääkärintodistus toimitetaan nuorisotoiminnan koordinaattorille Tiinalle, ja osallistumismaksut 
laskutetaan piireiltä jälkeenpäin.

Tapahtuma on suomenkielinen ja se tulkataan ruotsiksi niille osallistujille, jotka ovat ilmoittaneet 
tulkkaustarpeestaan ilmoittautumisen yhteydessä. Alaikäiset osallistujat ovat piirien työntekijöiden 
vastuulla koko tapahtuman ajan. 

Ja ehkä tärkeimpänä tämä:

Ota mukaan avoin ja rento asenne sekä iloinen mieli. Nuorten yleiskokouksessa on mahdollisuus 
harjoitella kokouskäytäntöjä ja vaikuttamista eli vaikka kokous välillä tuntuisikin hankalalta ja jäykältä, 
niin siellä ollaan oppimassa ja mokaaminen on ihan ok! 

Lämpimästi tervetuloa Rovaniemelle nuorten yleiskokoukseen. Pian nähdään!

           Valtakunnallinen nuorisotoimikunta
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Kokouksen esityslista 

1§ KOKOUKSEN AVAUS 

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
Esitys: Kokous on nuorten yleiskokouksen 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 YLEISKOKOUSKAUDESTA 2017-2020 JA NUORTEN 
VUOSIKOKOKOUKSEN 2017 ALOITTEIDEN RAPORTOINTI  
Esitys: Käydään asiasta keskustelua ja merkitään tiedoksi.  

6§ PIIRIEN RAPORTIT YLEISKOKOUSKAUDESTA 2017-2020  
Esitys: Käydään asiasta keskustelua ja merkitään tiedoksi.  

7§ KÄYDÄÄN LÄHETEKESKUSTELUA NUORISOLINJAUKSESTA, TOIMINTALINJAUKSESTA, 
ALOITTEISTA, PONSISTA JA KANNANOTOISTA  
Esitys: Nuorisolinjaus ja toimintalinjaus sekä kokoukselle saapuneet aloitteet, ponnet ja 
kannanotot esitellään ja niistä käydään keskustelua. Nimetään työryhmiin vastuuhenkilöt.
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Lapin piiri toivottaa tervetulleeksi Rovaniemelle! 

Nuorten yleiskokouksen 2020 teemana on avaruus.  

Lauantai-iltapäivän vapaa-aikaohjelma toteutetaan ulkona Santasportin alueella. Varaathan mukaan 
ulkoiluun, mahdollisesti urheiluun, sopivat varusteet.  

Lauantai-illan iltajuhla vietetään avaruus -teeman merkeissä. Iltajuhlan pukukoodina on juhlava 
pukeutuminen teeman liittyen kuitenkin niin, ettei sinun tarvitse ostaa uusia vaatteita tätä varten. 
Mielikuvitus lentämään! 

Iltajuhlaan kuuluu myös musiikkia ja tanssia. Mikäli mahdollista, ota mukaan omat kuulokkeet ja 
musiikkilaitteet (älykännykkä).  

Tervetuloa Lappiin!



8§ NUORTEN YLEISKOKOUKSEN KOMMENTIT TOIMINTALINJAUSLUONNOKSEEN 2021-2023 
Esitys: Merkitään tiedoksi työpajassa esiin nousseet kommentit.  
9§ NUORISOLINJAUKSEN HYVÄKSYMINEN  
Esitys: Hyväksytään valtakunnallisen nuorisotoimikunnan esitys nuorisolinjauksesta.

10§ VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN  
Esitys: Nuorten yleiskokous asettaa vaalitoimikunnan, joka koostuu kuudesta jäsenestä ja 
kuudesta varajäsenestä.  

11§ KOKOUKSELLE SAAPUNEET ALOITTEET  
Esitys: Työryhmästä tulleet muutosesitykset aloitteisiin, ponsiin ja kannanottoihin esitellään ja 
hyväksytään.

12§ NUORTEN YLEISKOKOUKSEN VIESTI YLEISKOKOUKSEN VAALITOIMIKUNNALLE  
Esitys: Nuorten yleiskokous esittää sopivia ehdokkaita yleiskokouksessa valittavaan Suomen 
Punaisen Ristin hallitukseen. Nuorten yleiskokouksen päätös viedään tiedoksi yleiskokouksen 
vaalitoimikunnalle. Lisäksi kannustetaan nuoria asettumaan ehdolle valtuustoon. 

13§ JULKILAUSUMA  
Esitys: Nuorten yleiskokous päättää mahdollisen julkilausuman laatimisesta ja hyväksyy sen 
käsittelyn jälkeen. 

14§ ILMOITUSASIAT 

15§ MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT  

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
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Viikonlopun aikataulu 

Muutokset kokouspäivien ohjelmaan ovat mahdollisia (kuitenkin kokouksen alkamis- ja 
päättymisajankohdista pidetään kiinni).  

Perjantai 13.3 

16:00-18:00  Ilmoittautuminen ja majoittuminen 
17:00-18:00  Päivällinen 
18:00-19:30   Tervetuloa nuorten yleiskokoukseen (auditorio) 
       Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan ja muiden vieraiden tervehdykset 
       Kokoustekniikan perehdytys, yleisinfo 
       Kokous alkaa , kokouksen järjestäytyminen 
       Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan ja piirien raportit yleiskokouskauden ajalta 
19.30-21:00  Iltaohjelma 
           -20:45  Kylpylä avoinna 
21:00     Iltapala 
       Halukkaille keskusteluhetki yleiskokouksessa luottamustoimiin ehdolle asettumisesta 

Lauantai 14.3 

8:00-9:00    Aamupala 
9:00-12:00   Kokous jatkuu auditoriossa 
       Keskustelua nuorisolinjauksesta, toimintalinjauksesta, aloitteet, ponnet ja kannanotot  
       Open space -tilaisuuden esittely ja työskentely 
12:00-13:00   Lounas 
13:00-14:00   Väliaikaohjelmaa (mahdollisesti ulkona) 
14:00-16:00  Kokous jatkuu (auditorio) 
        Nuorisolinjaus 
        Vaalitoimikunta 
16:00-16.30  Kahvi 
16.30-17:00   Kokous jatkuu (auditorio) 
17:00-17.30  Miten yleiskokous toimii -perehdytys (auditorio) 
17.30-18:00  Paneeli / esittäytyminen järjestön luottamustoimiin hakeville nuorille (auditorio) 
18:00- 22:00  Iltajuhla 
       Päivällinen 
       Ohjelmaa, musiikkia ja tanssia 
       Iltapalaa 

Sunnuntai 15.3 

8:00-9:00    Aamupala 
9:00-11:00   Kokous jatkuu (auditorio) 
11:00-12:00  Lounas  
12:00     Nuorten yleiskokous päättyy ja kotimatka alkaa 
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Kiinnostaako luottamustoimet? 

Nuorten yleiskokouksessa järjestetään lauantaina 
14.3 paneeli- ja esittelytilaisuus nuorille, jotka 
aikovat hakea kesäkuun yleiskokouksessa Suomen 
Punaisen Ristin luottamustoimiin (hallitus, valtuuston 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja).  

Nuorisotoiminnan koordinaattorille voi jo tässä 
vaiheessa ilmoittautua, jos tietää hakevansa 
luottamustoimeen ja haluaa osallistua paneeli- ja 
esittelytilaisuuteen. Paneeliin voi ilmoittautua myös 
paikanpäällä nuorten yleiskokouksessa.  

Valtakunnallisiin luottamustehtäviin eli järjestön 
hallitukseen ja valtuustoon hakemisesta 
kiinnostuneille nuorille järjestetään myös nuorten 
yleiskokouksen perjantai-iltana keskusteluhetki. 
Hetkeen ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet, eikä 
siihen tullessaan tarvitse tietää, onko hakemassa 
luottamustehtäviä. Hetken aikana annetaan myös 
lyhyt briiffi lauantain paneeliin osallistuville.  

Jos haluat lisätietoa järjestön luottamustoimista ja 
niihin hakemisesta, ole yhteydessä 
nuorisotoiminnan koordinaattori Tiinaan tai 
valtakunnallisen nuorisotoimikunnan puheenjohtaja 
Sami Laitiseen sami.laitinen@redcross.fi. 

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 
yleiskokoukselle. Nuorten yleiskokoukselle voi jättää aloitteita ja ponsia myös kaikista muista sellaisista 
asioista, joihin valtakunnallisen nuorisotoimikunnan tai piirien nuorisotoimikuntien olisi tartuttava. 
Nuorten yleiskokoukselle voi myös tehdä aloitteen yleiskokousaloitteesta, mikäli mielessä on jokin koko 
järjestöä koskeva idea. Aloitteet, ponnet ja kannanotot lähetetään osoitteeseen 
tiina.lehtovirta@redcross.fi viimeistään 2.3.2020. 

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. 

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. 

Kerro huippuhetkesi! 

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta toivoo, 
että kaikkien piirien nuorisotoimikunnat tai 
kokoukseen osallistuvat nuoret  työstävät 
piirien työntekijöiden tuella lyhyen raportin 
seuraavasti: 

• kolme piirin nuorten huippuhetkeä tämän 
yleiskokouskauden ajalta 

• esitetään lyhyesti, esim. 3-5 powerpoint-
diaa tai video 

Materiaali toimitetaan sähköpostitse Tiinalle 
11.3.2020 mennessä. Esitykset kootaan 
kokousta varten RedNetiin nuorten 
yleiskokouksen sivulle. 



Kokoustekniikkaa 

1. Kokouksen avaus avaa nuorten yleiskokouksen. Nuorten kokouksissa yleensä valtakunnallisen 
nuorisotoimikunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen koputtamalla 
puheenjohtajanuijaa ja julistamalla kokouksen avatuksi. Tässä vaiheessa voit fiilistellä hienoa edessä 
olevaa viikonloppua ja tutkia muita ympärilläsi olevia nuoria ihan rauhassa.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Nuorten yleiskokouksen työohjeesta 
luetaan ajankohta ja koollekutsuminen - pykälä ja todetaan kohdan määräyksen täyttyminen. Tämä 
tarkoittaa: nuorten yleiskokouksen työohjeesta luetaan äänivallan käyttäminen yleiskokouksessa 
-pykälä ja todetaan päätösvaltaisuuden täyttyminen.

3. Kokouksen järjestäytyminen. Kokousvirkailijoiden eli puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan 
tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 

Suomen Punaisen Ristin nuorten yleiskokouksessa 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.

4. 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”.

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 puheenvuoron sinun tulee nousta seisomaan ja esittää 
asiasi mahdollisimman selkeästi ja ytimekkäästi.

5. Menettelytavoista sopiminen. Menettelytapojen läpikäyminen sisältää esim. puheenvuorojen 
pyytäminen, puheenvuorojen pituudet, tarkkailijoiden asema yms. 
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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 nuorten 
yleiskokouksen 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.



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.

6. Päätösasiat. 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

7. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioissa ei tehdä päätöksiä, vaan puheenjohtaja sanoo: "Merkitään tiedoksi". Mikäli 
ilmoitusasiat vaativat toimenpiteitä, voidaan esim. valtakunnalliselle nuorisotoimikunnalle antaa 
tehtäväksi näistä päättäminen.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää nuorten yleiskokouksen 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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Kokoussanastoa   

Aloite Päätöstä koskeva ehdotus, jonka yksittäinen henkilö tai ryhmä henkilöitä 
tekee päätösvaltaisessa kokouksessa, kuten nuorten yleiskokouksessa. 
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 kokouksessa 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.

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.

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.
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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 kokouksessa, mutta osallistuu 
keskusteluun. 

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. Nuorten yleiskokous 
nimittää vaalitoimikunnan.

Vaatimus Konkreettinen ehdotus, johon kokouksen tulisi ottaa kantaa.

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 kokouksessa.

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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Nuorten yleiskokouksen työohje  

1. Asema 

Nuorten yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin nuorten valtakunnallinen vaikutuskanava ja neuvoa 
antava elin järjestön nuorisotoiminnan kehittämiseksi.

2. Ajankohta ja koollekutsuminen 

Nuorten yleiskokous järjestetään joka kolmas vuosi maaliskuun loppuun mennessä ennen järjestön 
varsinaista yleiskokousta. Valtakunnallinen nuorisotoimikunta kutsuu nuorten yleiskokouksen koolle 
vähintään kuukautta ennen kokousta.

Ylimääräinen nuorten yleiskokous pidetään, kun järjestön hallitus tai valtakunnallinen 
nuorisotoimikunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun kolme piiriä vaatii kirjallisesti valtakunnalliselta 
nuorisotoimikunnalta nuorten yleiskokouksen koollekutsumista määrättyä asiaa varten. 
Valtakunnallinen nuorisotoimikunta kutsuu ylimääräisen nuorten yleiskokouksen koolle kuukauden 
kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.

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

3. Tehtävät  

Nuorten yleiskokouksen tehtävänä on:

1) keskustella järjestön toiminnasta;

2) antaa nuorten vapaaehtoisten näkökantoja ja sisältöjä yleiskokouksessa päätettävään 
toimintalinjaukseen;

3) esittää sopivia ehdokkaita yleiskokouksessa valittaviin luottamustoimiin;

4) päättää valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaalien ajankohdasta sekä asettaa vaalitoimikunta 
valmistelemaan näitä vaaleja;

5) käsitellä sille osoitetut esitykset ja aloitteet;

6) ottaa kantaa ajankohtaisiin nuorten elämään liittyviin kysymyksiin;

7) seurata ja tarvittaessa antaa suosituksia nuorten osallisuudesta järjestössä;

8) todeta kuluneen yleiskokouskauden aikaiset valtakunnalliset ja piirien nuorten tapaamisten 
päätökset; 

9) tuoda esille huomioita järjestön hallitukselle kuluneen yleiskokouskauden toimintalinjauksen, 
vapaaehtoistoiminnan linjauksen, nuorisolinjauksen sekä kouluyhteistyölinjauksen toimeenpanosta 
nuorten ja nuorisotoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen näkökulmasta; 

10)  hyväksyä muutokset nuorten yleiskokouksen työohjeeseen valtakunnallisen nuorisotoimikunnan 
esityksen pohjalta.
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4. Äänivallan käyttäminen nuorten yleiskokouksessa ja vaaleissa 

Piirit nimeävät nuorten yleiskokoukseen äänivaltaiset edustajansa. Nuorten yleiskokouksessa 
äänivaltaisena edustajana voi toimia Suomen Punaisen Ristin alle 29-vuotias henkilöjäsen. 
Äänivaltaisten edustajien tulee täyttää SPR-asetuksen luottamushenkilöiden kelpoisuusvaatimukset. 
Äänivaltaisella edustajalla voi olla kullakin vain yksi ääni. Nuorten yleiskokous on päätösvaltainen, kun 
äänivaltaisia edustajia on läsnä seitsemästä piiristä.

Nuorten yleiskokouksessa kullakin piirillä on seitsemän äänivaltaista edustajaa ja lisäksi yksi 
äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 alle 29-vuotiasta jäsentä kohden. Äänivaltaisten edustajien 
määrän perusteena on edellisen vuoden 31. joulukuuta mennessä jäsenmaksunsa suorittaneiden alle 29-
vuotiaiden henkilöjäsenten määrä. 

5. Läsnäolo- ja puheoikeus nuorten yleiskokouksessa 

Nuorten yleiskokouksessa on läsnäolo-oikeus järjestön kaikilla jäsenillä ja työntekijöillä, sekä kaikilla 
niillä, joilla on puheoikeus. Äänivaltaisten edustajien lisäksi puheoikeus nuorten yleiskokouksessa on 
kaikilla alle 29-vuotiailla järjestön jäsenillä, valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsenillä, järjestön 
hallituksen jäsenillä, pääsihteerillä sekä niillä, joille nuorten yleiskokous on päätöksellään myöntänyt 
puheoikeuden.

6. Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaalit 

Järjestön varsinaisen yleiskokouksen jälkeen suoritettavia valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaaleja 
valmistelee vaalitoimikunta, jonka jäseninä toimivat nuorten yleiskokouksen valitsemat kuusi jäsentä ja 
kuusi varajäsentä. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vaalitoimikunta järjestää valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaalit viimeistään neljä kuukautta 
järjestön varsinaisen yleiskokouksen jälkeen. Vaalitoimikunta määrittelee vaalien menettelytavan. 
Ehdokasasettelu päättyy kolme viikkoa ennen vaaleja. Vaalikelpoisia ehdokkaita ovat kaikki ennen 
vaalien alkamista alle 29-vuotiaat järjestön jäsenet, jotka täyttävät SPR-asetuksen 
luottamushenkilöiden kelpoisuusvaatimukset.

Vaalien äänestyksen lopputulos viedään esityksenä järjestön hallitukselle valtakunnallisen 
nuorisotoimikunnan kokoonpanosta. Vaalituloksen pohjalta valtakunnalliseen nuorisotoimikuntaan 
esitetään valittavaksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. 

Vaaleissa piirien äänimäärä ja äänivaltaiset edustajat määräytyvät työohjeen kohdan 4 mukaan. 

7. Esitysten toimeenpano 

Pääsihteeri vie nuorten yleiskokouksen esitykset päätettäväksi järjestön hallitukselle. Valtakunnallinen 
nuorisotoimikunta ja piirien nuorisotoimikunnat valvovat päätösten toimeenpanoa.

8. Julkisuus ja viestintä 

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

Nuorten vuosikokous

Kankaanpäässä 19. päivänä maaliskuuta 2017
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Lämpimästi tervetuloa Rovaniemelle 
Nuorten yleiskokoukseen.  

Pian nähdään! 
 

Kuvat (Suomen Punaisen Ristin aineistopankki):  
s.1 Otto-Ville Väätäinen s.6 Miisa Kaartinen s. 13 Maria T. Lehtman
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