
NUORET PÄÄTTÄJÄT MUISTIO 2/2021 

 

Aika: Torstai 18.2.2021 klo 14.00-18.06 

Paikka: Teams, etäkokous 

Läsnä: Maria Salomaa, Julia Häkkinen, Sofia Roos, Linda Kukkonen, Heidi Pakarinen, toimistolta 
Anna Wessman ja hallituksesta Carina Nyholm 
Poissa: Eveliina Elo 

 
ASIALISTA 
 
1. Kokouksen avaaminen  
Anna Wessman avasi kokouksen klo 14.00.  
 
2. Järjestäytyminen 
Hallitus yhdenmukaisti Nuorten Päättäjien toimikauden muiden nyt perustettujen toimielinten 
mukaisesti. Ryhmän toimikausi on 2021-2023. Ryhmälle valittiin puheenjohtaja Heidi Pakarinen ja 
varapuheenjohtaja Maria Salomaa. Päätettiin, että sihteeri on kiertävä.  
 
Ryhmä kokoustaa noin 6-8 kertaa vuodessa koko porukalla. Lisäksi tarpeen mukaan aihekohtaisia 
lyhyempiä verkkokokouksia.  
 
Kokouksessa jaettiin ryhmän vastuualueet uudestaan.  
 
Hallituksen alaiset työryhmät:  
Reilu Peli: Julia Häkkinen. Tallijärjestelmän ohjausryhmä (osaamisperusteinen edustus): Linda 
Kukkonen. Seuratoiminnan ohjausryhmä: Maria Salomaa.  
 
Muut työryhmät:  
Talent: Julia Häkkinen. Hippoliksen hevostellen ohjausryhmä: Sofia Roos. NAPU-vastaavat: Maria 
Salomaa ja Julia Häkkinen. 
 
Lisäksi Nuorten Päättäjien osaamista ja asiantuntemusta hyödynnetään muun muassa liiton 
vastuullisuustyössä, hevostaitojen uudistamistyössä, liiton sosiaalisen median viestinnässä sekä 
tapahtumien ja messujen suunnittelutyössä.  
 
Nuoret Päättäjät esittelevät toimintaansa ja liiton nuorisotoimintaa hallituksen kokouksessa 18.3., 
yhdessä seuratoiminnan kehittäjän Anna Wessmanin kanssa. Lisäksi Nuoret Päättäjät järjestävät 
liiton toimiston väelle yhteisen verkkotilaisuuden, jossa keskustellaan nuorisotoiminnasta ja 
osallisuuden toteutumisesta liiton organisaatiossa.  
  
3. Vuoden 2020 ratsastusnuoren valinta  
Nuoret Päättäjät tekivät esityksen hallitukselle vuoden 2020 ratsastusnuoren valinnasta. Valinta 
tehtiin saatujen ehdotusten pohjalta. Perusteluinaan he näkivät esimerkillisen toiminnan, 
kannustavan ja auttavaisen asenteen sekä oppimisen ja kehittymisen halun yhdessä. 

 
4. Tulevat suunnitelmat  
Keskusteltiin mahdollisuudesta toteuttaa alueiden nuorisotiimien kanssa yhteinen tilaisuus kuluvan 
vuoden aikana. Keskusteltiin myös Suurleirin toteuttamisen mahdollisuuksista ja todettiin 
vallitsevan tilanteen olevan haasteellinen leirin järjestämiselle.  
 
Back on Track -yhteistyöstä keskusteltiin ja sen sisällöllinen toteutus hakee vielä muotoaan.  
 
Nuoret Päättäjät ovat mukana liiton Satulahuone -podcastin neljän jakson toteuttamisessa. 



Ensimmäinen jakso on julkaistu jo Suplassa.  
 
Nuorten Päättäjien roolia sosiaalisessa mediassa tarkennetaan yhdessä liiton viestintäasiantuntijan 
kanssa.  
 
5. Hevostaitouudistus 
Nuoret Päättäjät, alueiden nuorisotiimit ja NAPU tulee olemaan mukana hevostaitouudistuksen 
toteutuksessa myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Nuorisokouluttajien (ent. hevoskerho-ohjaaja 
kouluttaja) kanssa työstetään uutta hevoskerho-ohjaaja koulutusmateriaalia ja vuoden aikana 
myös uusitaan hevoskerho-ohjaajan opas.  
 
6. Seuraavat kokoukset 
Nuoret Päättäjät kokoustavat etänä seuraavan kerran tiistaina 23.3. klo 13-16 sekä maanantaina 
19.4. klo 9-12. 

 
7. Kokouksen päättäminen 
Heidi Pakarinen päätti kokouksen klo 18.06.  
 


