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.
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.
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