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Malli kouluttajalle

NÄIN VAIKUTAN YLEISKOKOUKSESSA

 – järjestökoulutuksen yleiskokouserikoinen  
äänivaltaisille yleiskokousedustajille

Koulutuksen sisällöt

Yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin

• Osastojen ja piirien edustajat päättämässä

• Valitsee luottamushenkilöt ja vahvistaa toimintalinjauksen vuosille 
2018-2020

Yleiskokousasioiden valmisteluprosessi ja osaston osallistuminen 
yleiskokousprosessiin

• millaisessa prosessissa hallituksen esitys yleiskokoukselle on valmisteltu, 
miten osastot ovat olleen mukana valmisteluprosessissa

• vaalitoimikunnan toiminta

• aloitteet

Mihin ja miten yleiskokouksessa voi vaikuttaa?

• Toimintalinjaus – valiokuntatyöskentely, keskustelu ja päätöksenteko 
suuressa salissa

• Sääntömuutos – valiokuntatyöskentely, keskustelu ja päätöksenteko 
suuressa salissa

• Luottamushenkilövalinnat – vaalitoimikunnan rooli yleiskokouksessa, 
valintojen tekeminen

• Aloitteet – hallituksen esitykset, keskustelu ja päättäminen

• Ponsi vaikuttamisen mahdollisuutena

Käytännön kokoustekniikka yleiskokouksessa

• Ilmoittautuminen - valtakirja, pöytäkirjanote

• Kokouksen kulku ja menettelytavat - kokouksen toimihenkilöt, 
esityslista, menettelytavoista päättäminen, puheenvuorojen pyytäminen

• Asiakysymysten käsittely - asian käsittelyn kaava ja äänestykset

• Luottamushenkilövalinnat ja vaalit

Yleiskokouspäätökset suuntaavat järjestön ja osaston arkea

• yleiskokouspäätösten toteuttaminen järjestössä ja osastossa – miten 
päätökset vaikuttavat?

• yleiskokousedustajan rooli päätösten viemisessä tietoon ja käytäntöön 
osastoissa

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti osaston valitsemille äänivaltaisille 
yleiskokousedustajille. Koulutuksen tavoitteena on:

• vahvistaa äänivaltaisten edustajien tuntemusta ja ymmärrystä järjestön 
päätöksentekorakenteista ja yleiskokouksen merkityksestä koko järjestön 
ja jokaisen osaston toiminnan suuntaajana. 

• vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien kokousteknisiä taitoja 
ja näin osallistumismahdollisuuksia yleiskokouksessa, sekä edistää 
innostunutta, aktiivista ja sitoutunutta yleiskokousilmapiiriä.

Koulutus toteutetaan alueellisesti ja paikallisesti piirin työntekijöiden ja 
järjestökouluttajien toimesta. Koulutuksen viitteellinen kesto on noin kolme 
tuntia. Koulutus linkittyy yleiskokouksen valmistautumisaikatauluun, joten 
ensisijainen aika koulutusten toteuttamiselle on huhti-toukokuu 2017, jolloin 
osastojen yleiskokousedustajat on valittu.

Koulutusmateriaalit

Jaettava materiaali:

• PUNAINEN RISTI TOIMII – Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko

• NÄIN VAIKUTAN YLEISKOKOUKSESSA 

• Yleiskokouksen käsiohjelma (valmistuu toukokuussa)

Kouluttajan materiaali:

• PUNAINEN RISTI TOIMII – Punaisen Ristin organisaatio  
ja päätöksenteko –kouluttajan sivut

• JÄRJESTÖKOULUTUKSEN YLEISKOKOUSERIKOINEN –kouluttajan sivut

• YLEISKOKOUSESITTELY JA NÄIN VAIKUTAN YLEISKOKOUKSESSA 
– kalvosarja

• Video Suomen Punaisen Ristin yleiskokous 2014 (youtube)

• Sääntökirja
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Malli kouluttajalle

SISÄLTÖALUE TAVOITE
KOULUTTAJAN  
MENETELMÄT (esim.)

Yleiskokous on Suomen  
Punaisen Ristin ylin 
päättävä elin

Osallistujat tuntevat Punaisen Ristin päätöksentekojärjestelmän ja yleiskokouksen 
merkityksen ylimpänä päättävänä elimenä. Osallistujat ymmärtävät, millaisista 
asioista yleiskokouksessa päätetään (luottamushenkilövalinnat, toimintalinjaus, 
järjestön kehittäminen). 

Osallistujat pohtivat, millaiset asiat vaikuttavat yleiskokouksen päätöksentekoon.

Suomen Punaisen Ristin organisaatio -kalvo

Järjestörenkaat –harjoitus

Organisaatiokaavion piirtäminen

Yleiskokous –kalvo

Aivoriihi päätöksenteon perusteista

Yleiskokousasioiden 
valmisteluprosessi ja 
osaston osallistuminen 
yleiskokousprosessiin

Osallistujat tuntevat yleiskokousasioiden ja luottamushenkilövalintojen 
valmisteluprosessin. 

Osallistujat tietävät, miten osastot ovat olleet mukana esitysten 
valmisteluprosessissa. 

Yleiskokousesittely ja näin vaikutan 
yleiskokouksessa -kalvo

Yleiskokoussykli/jana seinälle

Mihin ja miten 
yleiskokouksessa voi 
vaikuttaa?

Osallistujat tuntevat yleiskokouksen vaikuttamisen kanavat, valiokuntien, 
toimikuntien ja suuren salin työskentelyn. 

Osallistujat ymmärtävät, miten luottamushenkilövalintoihin, toimintalinjaukseen, 
sääntöuudistukseen ja aloitteista päättämiseen voi osallistua yleiskokouksessa. 
Osallistujat tuntevat ponsien tekemisen mahdollisuutena vaikuttaa.

Yleiskokousesittely ja näin vaikutan 
yleiskokouksessa -kalvo

Käytännön  
kokoustekniikka 
yleiskokouksessa

Osallistujat tuntevat käytännön kokoustekniikan ja kokouksen kulun 
yleiskokouksessa. He hallitsevat ilmoittautumiseen ja kokouksen 
menettelytapoihin liittyvät käytännöt kuten puheenvuorojen valmistelun ja 
pyytämisen, esitysten tekemisen ja äänestys- ja vaalikäytännöt yleiskokouksessa.

Yleiskokousesittely ja näin vaikutan 
yleiskokouksessa -kalvot

Yleiskokoustapauksia -harjoitus

Yleiskokouspäätökset 
suuntaavat järjestön ja 
osaston arkea

Osallistujat ymmärtävät yleiskokouspäätökset koko järjestöä sitovina päätöksinä. 
Osallistujat pohtivat yleiskokouspäätösten merkitystä esim. osastossa, piirissä ja 
keskustoimistossa. 

Osallistujat pohtivat omaa rooliaan päätösten eläväksi tekemisessä omassa 
osastossaan yleiskokouksen jälkeen. 

Päätöksestä toimeenpanoon -esimerkki

Yleiskokousedustajan rooli ja tehtävä 
ennen-kokouksessa-jälkeen –harjoitus


