
NUORET PÄÄTTÄJÄT KOKOUS 4/2021  

 

Aika: Torstaina 22.4. klo 16.30-19.52 

Paikka: Teams 

Osallistuu: Linda Kukkonen, Sofia Roos, Maria Salomaa, Julia Häkkinen, Heidi Pakarinen 

Vierailijat: Tuomas Tirkkonen (kohta 2), Jukka Koivisto (kohdat 3-7), Carina Nyholm (kohdat 3-8)  

Poissa: Anna Wessman 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa klo 16.30.  

 

2. Verkkotapahtuma  

Verkkotapahtuma 23.5. alueiden nuorisotiimeille ja Nuorille Päättäjille järjestetään Zoomissa. 

Tapahtumassa on fasilitaattorina Tuomas Tirkkonen, joka osallistui kokoukseen tämän asialista 

kohdan ajaksi keskustelemaan tapahtuman suunnittelusta.  

 

Tapahtumassa tiimit esittäytyvät ennakkoon kootuilla videoilla. Verkkotapahtumassa on ohjattua 

keskustelua nuorisotoiminnasta ja ideariihi syksyn toimintaan.   

3. Vastuuryhmien kuulumiset  

Kävimme vastuutyöryhmien (Reilu Peli, TAJU, STORY, NAPU, #ratsastus-sometiimi) ajankohtaiset 

asiat läpi. 

 

4. Nuorisotoiminnan yhteiset toimintatavat  

Keskusteltiin nuorisotoiminnan yhteisten raamien työstämisestä sekä ohjekirjasta, jota Heidi ja 

Maria on kirjoittanut kevään aikana. 15.4. oli verkkotapaaminen alueiden nuorisotiimien ja 

nuorisovastaavien kanssa, jossa kuultiin alueiden näkökulmia ja käytiin hyvää keskustelua.  

 

Materiaali etenee seuraavaksi hallituksen käsittelyyn. Sisäiset raamit jaetaan sisäiseen käyttöön ja 

ohjekirja tulee nettisivuille julkaistavaksi.  

 

5. Toimiston rekrytoinnit 

Jukka esitteli kokouksessa hallituksen päätöksiä liiton rekrytoinneista.  

 

6. Satulahuone -podcastin aiheet  

Keskusteltiin podcastin tulevien jaksojen aiheesta, sovittu vielä 2 jakson nauhoittamisesta NP:n 

osalta. Ehdotettiin esimerkiksi aiheina hevoset ja kesä,  haastattelu vuoden ratsastusnuoresta 

Gerda-Eerika Viinanen ja askellajiratsastuksesta sekä hevoset ja harrastaminen ilman hevosia.  

 

Linda ja Sofia yrittävät selvittää podcastin kuulijaprofiilia, jotta saisimme tarkemman kuvan, minkä 

ikäiset ihmiset kuuntelevat podcastia.  

 

7. Muut asiat 



o Heppativoli 

Maria on lähestynyt Ullaa ja Kirsiä Heppativolin toteuttamisen osalta, kysynyt miten NP ja 

nuorisotiimit ovat mukana tapahtumissa ja niiden järjestämisessä. Alueiden nuorisotiimien kanssa 

keskusteltu aiheesta NAPUssa. 

o Tuntsarit 

Keskusteltiin Jukan kanssa Tuntsareista ja SRL100 osuudesta.  

o Rahoitusasiat  

Nuorisotoiminnalle ollaan pohdittu hakea hankerahoitusta. Mahdollisissa hankkeissa nostettaisiin 

esiin mm. vaikuttamisen näkökulma ja/tai miten hevosharrastus tukee esim. hyvinvointia. 

o Blogi  

Blogiin tehdään uusi banneri, jossa tulee esiin blogin uusi nimi “Nuorten äänellä”. Kun banneri on 

vaihdettu, lisätään kirjoittajatunnukset Emmi Kupiaiselle, jotta hän voi julkaista liiton mahdollisten 

trainee-harjoittelijoiden kirjoittamia tekstejä.  

o Viestintä  

Keskusteltiin liiton someviestinnästä ja NP:n osallistumisesta siihen. Pyritään järjestämään kokous 

asiasta Katin kanssa.  

o Vastuullisuustyö 

Linda edustaa ryhmää 3.5. vastuullisuustyöpajassa. Ryhmä kommentoi ennakkotehtävää verkossa, 

josta Linda kokoaa vastaukset työpajaan.  

 

8. Seuraava kokous  

 Pidetään seuraava kokous 11.5. klo 16.30 

 

9.  Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.52.  

 

 

 


