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SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTAKUNNALLINEN NUORISOTOIMIKUNTA 2021-

2023 

TOIMEKSIANTO 

 

I ASETTAMINEN JA KOKOONPANO 

1. SPR:n hallitus asettaa valtakunnallisen nuorisotoimikunnan nuorisotoiminnan 

kehittämisen ja nuorten osallisuuden tukemiseksi järjestössä. 

 

2. Toimikuntaan kuuluu hallituksen hyväksymän nuorten yleiskokouksen työohjeen 

mukaisesti puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, viisi jäsentä ja enintään viisi 

varajäsentä. Hallituksen päätöksellä toimikunnan kokoonpanoa voidaan muuttaa 

tai täydentää kauden aikana.  

 

3. Kaikkien toimikunnan jäsenten tulee olla toimikunnan asettamishetkellä alle 29-

vuotiaita Suomen Punaisen Ristin jäseniä.  

 

4. Toimikunnan esittelijänä toimii järjestöpäällikkö tai hänen delegoimansa henkilö. 

Toimikunnan sihteerinä toimii keskustoimiston nuorisotoiminnan koordinaattori.  

 

5. SPR:n puheenjohtajalla, pääsihteerillä, järjestöjohtajalla, järjestöpäälliköllä sekä 

muilla toimikunnan kutsumilla asiantuntijoilla on läsnäolo- ja puheoikeus 

toimikunnan kokouksissa. 

 

6. Toimikunnan talousarvio on osa keskustoimiston nuorisotoiminnan 

kustannuspaikan talousarviota. 

 

II TEHTÄVÄT 

7. Toimikunnan tehtävänä on:  

 

a. toimia Suomen Punaisen Ristin asiantuntijaryhmänä nuorten maailmaan, 

nuorisotoimintaan, nuorten jäsenyyteen ja nuoriin vapaaehtoisiin liittyvissä asioissa; 

b. seurata ja toimia asiantuntijana järjestössämme nuoriin liittyvässä toiminnan ja 

koulutusten kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa; 

c. arvioida ja edistää omalla toiminnallaan toimintalinjauksen nuoriin liittyvien 

tavoitteiden ja nuorisolinjauksen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti; 

d. antaa hallitukselle lausuntoja ja suosituksia sekä tekee hallituksen pyynnöstä 

selvityksiä toimialaansa kuuluvista asioista; 

e. edistää nuorten mahdollisuuksia osallistua kaikkeen Punaisen Ristin toimintaan ja 

päätöksentekoon; 

f. tukea nuorten osallistumista järjestön luottamustoimintaan ja päätöksentekoon 

kaikilla järjestön tasoilla; 

g. valmistella nuorten yleiskokouksen ja tuo kokouksen päätökset pääsihteerille 

hallituksen käsittelyä varten; 

h. edistää omalta osaltaan nuorten kansainvälistä yhteistyötä ja osallistuu erityisesti 

pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen; 

i. tukea asiantuntijuudellaan toimihenkilöiden kehittämistyötä. 

 

8. Valiokunta laatii työskentelyään varten vuosittain työohjelman.  

 

 



III TYÖSKENTELY JA PÄÄTÖKSENTEKO 

9. Toimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä 

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.  

 

10. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri koordinoivat toimikunnan kokousten 

valmistelutyötä. Kokouksen esityslista ja tausta-aineisto lähetetään toimikunnan 

jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. 

 

11. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan toimikunnan päätökset ja 

lausunnot. Pöytäkirjasta vastaavat valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeri. 

 

12. Sihteeri toimittaa kokouksen jälkeen toimikunnan pöytäkirjan hallituksen 

käsiteltäväksi. 

 

IV KOKOONPANO 

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaalit pidettiin sähköisesti lauantaina 3.10.2020. 

Äänivaltaisia edustajia oli yhteensä 53 seitsemästä piiristä ja heistä 45 käytti äänioikeuttaan. 

Äänestäjät asettivat ehdokkaat järjestykseen ja ehdokkaiden pisteet tulivat tämän 

järjestyksen perusteella.  

  

Äänestystuloksen perusteella vaalitoimikunta esittää hallitukselle, että valtakunnallisen 

nuorisotoimikunnan puheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi valitaan:  

 

Puheenjohtaja 

Laura Musta 

 

Varapuheenjohtaja 

Sanna Mäntysaari 

 

Jäsenet 

Enni Järvinen    

Richard Backman    

Sofia Henriksson 

Caydaruus Abdi Mohamed 

Roosa Penttilä 

 

Varajäsenet 

Taika Vaulo 

Niko Suokas  

Heini Naukkarinen 

 

 

Esittelijä  

Järjestöpäällikkö 

 

Sihteeri 

SPR:n keskustoimiston nuoristoiminnan koordinaattori 

 

 

 


