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Nuorten vuosikokouksen viesti yleiskokouksen vaalitoimikunnalle 

 

Arvoisa vaalitoimikunta, 

 

Nuorten vuosikokouksessa 17.–19.3.2017 ehdokkuudestaan Suomen Punaisen Ristin 

hallituksen varapuheenjohtajaksi ilmoittivat:  

Kaisa Partanen, 24, Hämeen piiri 

Sami Laitinen, 25, Oulun piiri 

 

Ehdokkaat pääsivät esittelemään itsensä kokousväelle ja heille järjestettiin vaalikeskustelu. 

Kokouksen osallistujat esittivät ehdokkaille kysymyksiään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Kummatkin ehdokkaat ovat olleet pitkään mukana Suomen Punaisen Ristin toiminnassa ja 

heillä on vahvaa osaamista nuorisotoiminnastamme: Laitisen taustassa korostuu vahva 

järjestöhallinnollinen kokemus, kun taas Partanen on osoittanut poikkeuksellista aktiivisuutta 

uusien jäsenten ja vapaaehtoisten rekrytoinnissa mukaan toimintaan. Molemmilla on 

kokemusta vastuullisista luottamustehtävistä ja siten edellytykset toimia nuorten edustajana 

järjestön johtotehtävissä.  

 

Kummatkin ehdokkaat ilmoittivat ehdolle asettumisestaan kokouskutsussa esitetyn takarajan 

jälkeen, jolloin ehdokkaiden tuominen tiedoksi ennakkoon piirien nuorisotoimikunnille ja 

heidän osaamiseensa perehtyminen vaalikeskustelua laajemmin ei ollut mahdollista. Lisäksi 

kokouksen äänivaltaisten edustajien määrän (yhteensä 33 mahdollisesta 57:stä) nähtiin 

olevan järjestödemokratian näkökulmasta liian matala, jotta kokous voisi tehdä vahvan 

suosituksen vain yhdestä ehdokkaasta edeltävät kohdat huomioiden. Ehdokkaita tullaan 

esittämään vaalitoimikunnalle virallisesti osastojen tai piirien toimesta.    

 

Alkuperäisestä esityksestä poiketen nuorten vuosikokous esittää vaalitoimikunnalle, että 

sekä Partasen että Laitisen katsotaan asettuvan ehdolle järjestön hallituksen 

varapuheenjohtajaksi nuorten ehdokkaina. Näin mahdollistamme ehdokkaiden 

tasapuolisen kohtelun ja heidän osaamisensa ottamisen huomioon täysimääräisesti 

vaalitoimikunnan valmistellessa esitystään järjestön hallitukseksi. Valinta 

varapuheenjohtajan tehtävään jätetään siten vaalitoimikunnan ja yleiskokouksen tehtäväksi 

– paras valintakoe ”nuorten puheenjohtajaksi” on vakuuttaa kummatkin tahot omasta 

osaamisestaan. Toivomme, että molemmat ehdokkaat huomioidaan myös esitettäessä 

ehdokkaita järjestön hallituksen jäseniksi sekä myöhemmin hallituksen alaisia toimikuntia 

asetettaessa.  

 

 

Nuorten vuosikokouksen puolesta kunnioittaen, 

 

 
 

Otto Kari 

SPR:n hallituksen varapuheenjohtaja 

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan puheenjohtaja 
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