
SUOMEN PUNAINEN RISTI    

Vapaaehtois- ja nuorisoyksikkö     

        

 NUORTEN VUOSIKOKOUS 2015, JYVÄSKYLÄ 

 P Ö Y T Ä K I R J A 

 

1§ KOKOUKSEN AVAUS 

Päätös: Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Otto Kari avasi ko-

kouksen 2.10.2015 klo 19.32. 

 

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Esitys: Kokous on nuorten vuosikokouksen työohjeen mukaisesti koolle kutsut-

tu. Todetaan virallisten edustajien määrä piireittäin. 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikal-

la oli 29 edustajaa 58 mahdollisesta ja seitsemän piiriä 12 piiristä oli edustettu-

na. 

 

3§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Esitys: Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden 

valinta 

 

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Lampinen Länsi-Suomen pii-

ristä ja sihteeriksi kutsuttiin Kirsi Salo keskustoimiston vapaaehtois- ja nuori-

soyksiköstä. 

  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Cozma Helsingin ja Uudenmaan piiristä ja 

Jyri Linnakoski Länsi-Suomen piiristä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Ela Arasola ja 

Emilia Väänänen Varsinais-Suomen piiristä. 

 

4§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

  

5§  NUORISOTOIMIKUNNAN RAPORTTI VUODESTA 2014 JA NUORTEN VUO-

SIKOKOKOUKSEN 2014 ALOITTEIDEN RAPORTOINTI 

 Esitys: Käydään asiasta keskustelua ja merkitään tiedoksi 

 

 Päätös: Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Otto Kari esitteli nuorisotoimikun-

nan raportin kolmesta onnistumista vuodelta 2014 sekä raportoi nuorten vuosi-

kokouksen 2014 aloitteiden toimenpiteistä. Kirjallinen raportti oli etukäteen lä-

hetetty osallistujille ja nähtävillä RedNetissä sekä tulostettu kokousosallistujille. 

 

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 

 

6§ PIIRIEN RAPORTIT VUOSIKOKOUKSEN 2014 PÄÄTÖSTEN TOIMEENPA-

NOSTA JA PIIRIEN NUORTEN FOORUMIEN PÄÄTÖKSET  

 Esitys: Käydään asiasta keskustelua ja merkitään tiedoksi 

 

Päätös: Seitsemän piirin edustajat esittelivät raporttinsa kolmesta onnistumi-

sesta vuosikokouksen 2014 päätösten toimeenpanosta ja piirin nuorten tapaa-

misten päätöksistä.  

 

Senja Multala esitteli Helsingin ja Uudenmaan piirin raportin. 

Jenni Soltin esitteli Hämeen piirin raportin. 

Emmi Tanskanen ja Jyri Linnakoski esittelivät Länsi-Suomen piirin raportin. 

Sami Laitinen esitteli Oulun piirin raportin. 

Niina Fisk esitteli Satakunnan piirin raportin. 

Antero Kautto ja Stina Ratsula esittelivät Varsinais-Suomen piirin raportin. 

Andrea Södergård esitteli Åbolands distrikt:n raportin. 



 

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 

 

Muutos työjärjestykseen, avattiin kohta 11. Otto Kari esitteli järjestön hallituk-

sen päätöksen valtakunnallisen nuorisotoimikunnan täydentämisestä. Kokous-

kohdan käsittelyä jatkettiin sunnuntaina 4.10. 

 

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen 2.10. klo 20.41. 

 

Kokousta jatkettiin 3.10. klo 9.07. 

 

Virallisten edustajien määrä kokouksessa oli muuttunut, ja puheenjohtaja totesi 

paikalla olevan nyt 31 virallista edustajaa ja kahdeksan piiriä edustettuna. 

 

7§  KÄYDÄÄN LÄHETEKESKUSTELUA ALOITTEISTA, PONSISTA, KANNAN-

OTOISTA  

Esitys: Vuosikokoukselle saapuneet aloitteet, ponnet, kannanotot esitellään ja 

niistä käydään keskustelua.  

 

Päätös:  

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsenet Noora Magd ja Laura Musta esitte-

livät Open space -tilaisuuden tavoitteet ja fasilitaattori Lari Karreinen sen mene-

telmät. Etukäteen tulleet aloitteet esiteltiin open space -tilaisuudessa ja niitä kä-

siteltiin klo 10.30 - 14.00.  

 

Kokous keskeytettiin Open space -tilaisuuden jälkeen 3.10 klo 14.00.  

  

Kokousta jatkettiin 4.10. klo 10.48. 

 

8§ VUOSIKOKOUKSELLE SAAPUNEET ALOITTEET 

Esitys: Open space -tilaisuudessa tulleet muutosesitykset aloitteisiin, ponsiin ja 

kannanottoihin esitellään ja niistä äänestetään. Aloitteista, ponsista ja kannan-

otoista tehdään päätökset valtakunnallisen nuorisotoimikunnan käsittelyä var-

ten.  

 

Päätös: Nuorten vuosikokouksen käsittelyyn lähetettiin etukäteen viisi aloitetta. 

Aloitteita työstettiin open space -tilaisuudessa.  

 

Katja Leino Satakunnan piiristä esitteli aloitteen 1 (Viestinnän kehittäminen ny-

kyaikaisemmaksi) ja se hyväksyttiin muutosten jälkeen esityksen mukaisesti. 

 

Nina Fisk Satakunnan piiristä esitteli aloitteen 2 (Selkeämmät ja nykyaikaisem-

mat esitteet) ja se hyväksyttiin muutosten jälkeen esityksen mukaisesti. 

 

Stina Ratsula Varsinais-Suomen piiristä esitteli aloitteen 3 (SPR seksuaalista hy-

väksikäyttöä vastaan). Alkuperäinen aloite hylättiin ja open space -tilaisuudessa 

tehty uusi aloite hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

Laura Musta valtakunnallisesta nuorisotoimikunnasta esitteli aloitteen 4 (Nuoret 

mukaan työhaastatteluihin) ja se hyväksyttiin muutosten jälkeen esityksen mu-

kaisesti. 

 

Otto Kari valtakunnallisesta nuorisotoimikunnasta esitteli aloitteen 5 (Nuorten 

vuosikokouksen siirtäminen keväälle 2017) ja se hyväksyttiin alkuperäisen esi-

tyksen mukaisesti.  

 

Nuorten vuosikokouksen hyväksymät aloitteet pöytäkirjan liitteenä LIITE 1. 

 



9§ JULKILAUSUMA 

 Esitys: Nuorten vuosikokous hyväksyy esitetyn julkilausuman. 

 

Päätös: Jenni Soltin Hämeen piiristä esitteli open space -tilaisuudessa tehdyn 

kolmivaiheisen esityksen julkilausumasta, jolla nuoret ottavat kantaa turvapai-

kanhakijatilanteeseen ja nykyiseen keskusteluympäristöön. Julkilausuma hyväk-

syttiin esityksen mukaisesti.  

 

Nuorten vuosikokouksen hyväksymä julkilausuma pöytäkirjan liitteenä LIITE 2. 

 

10§ VUOSIKOKOUKSEN VIESTIT 

Esitys: Käsitellään open space -työskentelyssä ja sääntöpajassa nousseita vies-

tejä ja tehdään tarvittavat päätökset.  

 

Päätös: Vuosikokouksen puheenjohtaja Elina Lampinen Länsi-Suomen piiristä 

esitteli open space -tilaisuudessa ja sääntöpajoissa tehdyt nuorten vuosikokouk-

sen viestit ja ne merkittiin tiedoksi.  

 

Nuorten vuosikokouksen hyväksymät open space -tilaisuuden viestit pöytäkirjan 

liitteenä LIITE 3 ja sääntöpajojen viestit pöytäkirjan liitteenä LIITE 4. 

 

11§ ILMOITUSASIAT 

 

Otto Kari esitteli järjestön hallituksen päätöksen valtakunnallisen nuorisotoimi-

kunnan täydentämisestä. Nuorisotoimikunnan uudet jäsenet ovat Camilla Matt-

jus Österbottens svenska distrikt:stä ja Teemu Väisänen Helsingin ja Uuden-

maan piiristä. Uusien jäsenien valinnassa painotettiin nuoriso- ja kouluyhteistyö-

linjausten mukaista osaamista, kokemusta vapaaehtois- ja järjestötoiminnasta 

ja mahdollisuutta sitoutua toimikunnan toimintaan.  

 

Johanna Kylmäoja esitteli 19. - 20.3.2016 pidettävän nuorten kevättapaamisen. 

Tapaaminen on sisällöltään koulutuksellinen. 

 

Johanna Kylmäoja esitteli #Tuplataan -kampanjan. Piireihin tullaan tekemään 

tuplaussuunnitelma keskustoimiston työntekijöiden Johanna Kylmäojan ja Kirsi 

Salon kanssa. 

 

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta ja Johanna Kylmäoja esittelivät ja palkitsivat 

#Tuplataan -kilpailun voittajat Riitta Niemisen ja Pilvi Peltolan Hämeen piiristä. 

 

Otto Kari kiitti kokouksen fasilitaattoreita avustamisesta open space -

tilaisuudessa ja sääntöpajoissa. 

 

Otto Kari kiitti kokouksen osallistujaa Antero Kauttoa, joka mahdollisti kokouk-

sen streemauksen nettiin viikonlopun aikana.  

 

Otto Kari kiitti Länsi-Suomen piirin kokousvapaaehtoisia avustamisesta kokouk-

sessa. 

 

Otto Kari kiitti Länsi-Suomen piirin nuorisotoimikuntaa ja nuorisotoiminnan 

suunnittelijaa Kaisa Tauriaista kokousjärjestelyistä. 

 

Otto Kari kiitti valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäseniä vuosikokouksen jär-

jestelyistä. 

 

Otto Kari kiitti nuorten vuosikokouksen puheenjohtajaa Elina Lampista puheen-

johtajana toimimisesta. 

 

Johanna Kylmäoja kiitti valtakunnallisen nuorisotoimikunnan puheenjohtajaa Ot-

to Karia vuosikokouksen järjestelyistä. 

 



12§  MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

 Ei muita mahdollisia asioita tuotu kokouksen tietoon.  

 

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja Elina Lampinen kiitti kokoukseen osallistuneita sekä päätti ko-

kouksen 4.10. klo 11.59. 

 

 

 

 

 

 

Vakuudeksi 
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________________________________ ________________________________ 

Elina Lampinen   Kirsi Salo 

Puheenjohtaja    Sihteeri    

   

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Heidi Cozma   Jyri Linnakoski  

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

 


