
SUOMEN PUNAINEN RISTI    

Vapaaehtois- ja nuorisoyksikkö     

        

 NUORTEN VUOSIKOKOUS 2017, KANKAANPÄÄ 

 P Ö Y T Ä K I R J A 

 

1§ KOKOUKSEN AVAUS 

Päätös: Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Otto Kari avasi ko-

kouksen 17.3.2017 klo 19.55. 

 

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Esitys: Kokous on nuorten vuosikokouksen työohjeen mukaisesti koolle kutsuttu. 

Todetaan virallisten edustajien määrä piireittäin. 

 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 

oli 33 edustajaa 57 mahdollisesta ja yhdeksän piiriä 12 piiristä oli edustettuna. 

 

3§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

Esitys: Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden 

valinta. 

 

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Emmi Lehikoinen Satakunnan pii-

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

siköstä. 

  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Tammi Länsi-Suomen piiristä ja Noora 

Aho Helsingin ja Uudenmaan piiristä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Sinituuli Dufva ja 

Minttu Aho Savo-Karjalan piiristä. 

 

4§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

  

5§  NUORISOTOIMIKUNNAN RAPORTTI VUODESTA 2016 JA NUORTEN VUO-

SIKOKOKOUKSEN 2015 ALOITTEIDEN RAPORTOINTI 

 Esitys: Käydään asiasta keskustelua ja merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös: Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Otto Kari esitteli nuorisotoimikunnan 

ja kouluyhteistyön raportin vuodesta 2016 sekä raportoi nuorten vuosikokouksen 

2015 aloitteiden toimenpiteistä. Kirjalliset raportit olivat nähtävillä ennakkoon 

RedNetissä ja ne oli tulostettu kokousosallistujille.  

 

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 

 

6§ PIIRIEN RAPORTIT TOIMINTAVUODESTA 2016 JA PIIRIEN NUORTEN 

FOORUMIEN PÄÄTÖKSET  

 Esitys: Käydään asiasta keskustelua ja merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Kymmenen piirin edustajat ja työntekijät esittelivät raporttinsa toimin-

tavuodestaan 2016 ja piirien nuorten foorumien päätöksistä.  

 

Kukka Nuora ja Noora Aho esittelivät Helsingin ja Uudenmaan piirin raportin. 

Riitta Niminen, Kaisa Partanen ja kaikki muut Hämeen piirin vuosikokouksen osal-

listujat esittelivät Hämeen piirin raportin. 

Satu Sirviö, Aino Räisänen ja Iikka Purhonen esittelivät Lapin piirin raportin. 

Jyri Linnakoski esitteli Länsi-Suomen piirin raportin. 

Riikka Kesonen esitteli Oulun piirin raportin. 

Leena-Mary Ylituomi esitteli Satakunnan piirin raportin. 

Minttu Aho ja Sinituuli Dufva esittelivät Savo-Karjalan piirin raportin. 



Sara Parhiala, Sofia Henriksson, Eliisa Saarela, Stiina Ratsula ja Antero Kautto 

esittelivät Varsinais-Suomen piirin raportin. 

Simone Berlin ja Kalle Valkeakari esittelivät Österbottens svenska distrikt:n ra-

portin. 

Olof Collin esitteli Åland distrikt:n raportin (ei virallisia edustajia). 

 

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 

 

7§  KÄYDÄÄN LÄHETEKESKUSTELUA ALOITTEISTA, PONSISTA, KANNAN-

OTOISTA  

Esitys: Vuosikokoukselle saapuneet aloitteet, ponnet, kannanotot esitellään ja 

niistä käydään keskustelua. Asetetaan aloitteet ja kannanotot -työryhmä, joka 

koostuu yhdestä äänivaltaisesta edustajasta/piiri. 

 

Päätös: Vuosikokoukselle saapui ajoissa yksi kannanotto (Kannanotto nuorten 

mukaan saamiseksi osastojen hallituksiin), jonka Kaisu Virtanen Satakunnan pii-

ristä esitteli. Lisäksi Kaisa Partanen Hämeen piiristä esitteli myöhässä tulleen 

aloitteen (Sukupuolen moninaisuus huomioon). 

 

Näistä kannanotosta ja aloitteesta sekä muista mahdollisia kokoukselle saapu-

vista aloitteista ja kannanotoista käydään keskustelua lauantaina työpajassa. 

 

Todettiin Aloitteet ja kannanotot -työpajan osallistujat. 

 

8§  KÄYDÄÄN LÄHETEKESKUSTELUA NUORTEN VUOSIKOKOUKSEN TYÖOH-

JEESTA 

Esitys: Valtakunnallinen nuorisotoimikunta esittelee esityksensä nuorten vuosi-

kokouksen uudeksi työohjeeksi. Käydään asiasta keskustelua. Asetetaan työoh-

jetyöryhmä, joka koostuu yhdestä äänivaltaisesta edustajasta/piiri. 

 

Päätös: Nuorten luottamusjärjestelmän kehittämistyöryhmän jäsen Sami Laiti-

nen esitteli työryhmän raportin luottamusjärjestelmän uudistamisesta sekä uuden 

työohjeen. 

 

Luottamusjärjestelmän kehittämisestä ja uudesta työohjeesta käydään keskuste-

lua lauantaina työpajassa. 

 

Todettiin Työohje -työpajan osallistujat. 

 

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen 17.3.2017 klo 21.17. 

 

Kokousta jatkettiin 19.3. klo 9.07. 

 

9§ VUOSIKOKOUKSELLE SAAPUNEET ALOITTEET 

Esitys: Työryhmästä tulleet muutosesitykset aloitteisiin, ponsiin ja kannanottoi-

hin esitellään ja niistä äänestetään. Aloitteista, ponsista ja kannanotoista tehdään 

päätökset valtakunnallisen nuorisotoimikunnan käsittelyä varten.  

 

Päätös: Nuorten vuosikokouksen käsittelyyn lähetettiin etukäteen yksi kannan-

otto. Kannanotosta keskusteltiin Aloitteet ja kannanotot -työpajassa, jossa työs-

tettiin myös kahta myöhässä saapunutta aloitetta.  

 

Kaisu Virtanen Satakunnan piiristä esitteli kannanoton 1 (Kannanotto nuorten 

mukaan saamiseksi osastojen hallituksiin) ja se hyväksyttiin muutosten jälkeen 

esityksen mukaisesti. 

 

Katariina Kojo Hämeen piiristä esittele aloitteen 1 (Sukupuolen moninaisuus huo-

mioon) ja se hyväksyttiin muutosten jälkeen esityksen mukaisesti. 

 

Minttu Aho Savo-Karjalan piiristä esitteli aloitteen 2 (Lapsen ja nuoren polku Pu-

naiseen Ristiin) ja se hyväksyttiin muutosten jälkeen esityksen mukaisesti. 



Nuorten vuosikokouksen hyväksymä kannanotto on pöytäkirjan liitteenä (LIITE 

1) ja aloitteet ovat pöytäkirjan liitteenä (LIITE 2). 

 

10§ NUORTEN VUOSIKOKOUKSEN TYÖOHJE 

 Esitys: Työryhmässä tulleet muutosesitykset nuorten vuosikokouksen työohjee-

seen esitellään ja niistä äänestetään. Valtakunnalliselle nuorisotoimikunnalle an-

netaan tehtäväksi viedä työohje hallitukselle hyväksyttäväksi.  

 

 Päätös: Sinituuli Dufva Savo-Karjalan piiristä esitteli muutokset nuorten yleisko-

kouksen työohjeen ja se hyväksyttiin muutosten jälkeen esityksen mukaisesti 

(LIITE 3). Valtakunnallinen nuorisotoimikunta vie työohjeen hallitukselle hyväk-

syttäväksi. 

 

11§ VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 

 Esitys: Nuorten vuosikokous asettaa vaalitoimikunnan, joka koostuu viidestä jä-

senestä ja kahdesta varajäsenestä. 

  

 Päätös: Vaalitoimikunnan jäseneksi valittiin Minttu Aho Savo-Karjalan piiristä, 

Aija Närvänen ja Hanna Träff Hämeen piiristä, Kukka Nuora Helsingin ja Uuden-

maan piiristä sekä Kalle-Hermanni Laakso Länsi-Suomen piiristä. Vaalitoimikun-

nan varajäseniksi valittiin Roosa Penttilä Hämeen piiristä ja Simonen Berlin Öster-

bottens svenska distrikt:stä.  

  

12§ NUORTEN VUOSIKOKOUKSEN VIESTI YLEISKOKOUKSEN VAALITOIMI-

KUNNALLE 

 Esitys: Nuorten vuosikokous päättää alle 29-vuotiaasta ehdokkaastaan SPR:n 

hallitukseen. Nuorten vuosikokouksen päätös viedään tiedoksi yleiskokouksen 

vaalitoimikunnalle. 

  

 Päätös: Nuorten vuosikokouksessa ehdokkuudestaan Suomen Punaisen Ristin 

hallituksen varapuheenjohtajiksi ilmoittivat Kaisa Partanen Hämeen piiristä ja 

Sami Laitinen Oulun piiristä. Ehdokkaat esittelivät itsensä ja kokouksen yhteyteen 

järjestettiin vaalikeskustelu. Esityksestä poiketen nuorten vuosikokous päätti 

viedä yleiskokouksen vaalitoimikunnalle tiedoksi molemmat ehdokkaat nuorten 

ehdokkaina (LIITE 4). 

 

13§ VUOSIKOKOUKSEN VIESTIT 

Esitys: Nuorten vuosikokous hyväksyy lauantain työpajoissa esiin tuodut viestit 

sääntöuudistusesitykseen sekä toimintalinjausluonnokseen. 

 

Päätös: Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Otto Kari esitteli 

sääntöuudistus- ja toimintalinjaustyöpajoista tulleet nuorten vuosikokouksen 

viestit ja ne merkittiin tiedoksi.  

 

Nuorten vuosikokouksen hyväksymät sääntöuudistustyöpajan ja toimintalinjaus-

työpajan viestit ovat pöytäkirjan liitteenä (LIITE 5). Lisäksi viestit on viety tiedoksi 

sääntöjä ja toimintalinjausta valmisteleville henkilöille. 

 

14§ JULKILAUSUMA 

 Esitys: Nuorten vuosikokous päättää mahdollisen julkilausuman laatimisesta ja 

 hyväksyy sen käsittelyn jälkeen. 

 

Päätös: Nuorten vuosikokouksen julkilausumaksi hyväksyttiin kannanotto 1 

(Kannanotto nuorten mukaan saamiseksi osastojen hallituksiin) ja se tullaan toi-

mittamaan piireille tiedoksi (LIITE 1).  

 

15§ ILMOITUSASIAT 

 

Kirsi Salo esitteli vuonna 2018 pidettävän nuorten valtakunnallisen ja kansainvä-

lisen kesäleirin vapaaehtoisrekrytoinnin sekä keskustoimiston nuorisotoiminnan 

äitiysloman sijaiset. 

 



Otto Kari kiitti kokouksen osallistujaa Antero Kauttoa, joka mahdollisti kokouksen 

striimauksen nettiin viikonlopun aikana.  

 

Otto Kari kiitti Satakunnan piirin kokousvapaaehtoisia avustamisesta kokouk-

sessa. 

 

Otto Kari kiitti nuorten luottamusjärjestelmän uudistamistyöryhmän jäseniä nuor-

ten luottamusjärjestelmän mallin vertailusta ja uuden työohjeen tekemisestä. 

 

Otto Kari kiitti valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäseniä vuosikokouksen jär-

jestelyistä. 

 

Otto Kari kiitti kansainvälisiä vieraita Sebastian van Rossumia, Azamat Baialinovia 

ja Sabrina Konzokia osallistumisesta vuosikokoukseen. 

 

Otto Kari kiitti nuorten vuosikokouksen puheenjohtajaa Emmi Lehikoista puheen-

johtajana toimimisesta. 

 

Otto Kari kiitti Satakunnan piirin nuorisotoimikuntaa ja nuorisotoiminnan suunnit-

telijaa Nina Fiskiä kokousjärjestelyistä. 

 

Otto kiitti keskustoimiston ja piirien työntekijöitä vuosikokouksen järjestelyjen 

eteen tehdystä työstä. 

 

Simone Berlin ja Otto Kari kiittivät tulkkeja kokouksen tulkkauksesta. 

 

16§  MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

 Ei muita mahdollisia asioita tuotu kokouksen tietoon.  

 

17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja Emmi Lehikoinen kiitti kokoukseen osallistuneita sekä päätti ko-

kouksen 19.3. klo 10.38. 

 

 

 

 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

 . 2017 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Emmi Lehikoinen   Kirsi Salo 

Puheenjohtaja    Sihteeri    

   

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Henna Tammi   Noora Aho  

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

 


