
  
 

NUORISOKOKOUS 2022 
 

Kutsumme Kuurojen Liiton jäsenyhdistysten nuortenkerhoja, nuorisoyhdistyksiä, kuurojen yhdistyksen nuoria (jos 
yhdistyksellä ei ole nuortenkerhoa), jäsenjärjestöjä ja kuulovammaisten koulujen oppilaskuntia osallistumaan Kuurojen 

Liiton nuorisotyön nuorisokokoukseen 26.11.2022 klo 10.00 Valkeassa Talossa, Helsingissä. Ilmoittautuminen tähän 
www.lyyti.in/nuorisokokous2022 

 
Jos nuortenkerhon, kuurojen yhdistyksen, jäsenjärjestön tai oppilaskunnan edustaja on 16–18-vuotias, hänellä on lupa 

päästä edustamaan tahoaan nuorisokokouksessa. 
 

Kuurojen Liitto maksaa kahden (2) edustajan matkakorvaukset halvimman julkisen kulkuneuvon (juna, bussi) mukaan. 
Mikäli edustaja ei tuo valtakirjaa ennen nuorisokokouksen alkamista, matkakorvausta ei makseta eikä edustajalla ole 

äänioikeutta nuorisokokouksessa. 
 

Nuorisokokouksen jälkeen nuorisotyö tarjoaa lounaat nuorisokokouksen edustajille. Tarvittaessa jokainen hoitaa 
majoitukset. Yhdistykset voisivat kustantaa majoitusta omille edustajilleen, kuten aiemmin on aina kustantaneet 

nuorisopäivien osallistumismaksuja. 
 

Huom! On poikkeusta, että tänä vuonna nuorisokokousta ei järjestetä nuorisopäivien yhteydessä. Perinteisten 
nuorisopäivien kaltainen tapahtuma järjestetään Virroilla 28.-30.10.2022. 

 
Nuorisokokouksen jälkeen nuorisotyö järjestää häirintäyhdyshenkilöiden koulutuksen kaikille. Häirinnän ehkäisty on osa 

yhteisöjen turvallisuutta ja hyvän ilmapiirin luomista. Nykyään keskusteltiin usein turvallisemman tilan periaatteista. 
Kaikissa tapahtumissa on aina hyvä huomioida tähän liittyviä asioita. Koulutuksessa tehdään myös case-harjoituksia ja 
keskustelua. Koulutus on ilmaista kaikille. Nopeinta 30 nuorta pääsee mukaan. Koulutus tapahtuu samassa paikassa, 

Valkeassa Talossa klo 14.30-17.30. Ilmoittautuminen löytyy tästä; 
www.lyyti.fi/reg/hairintayhdyshenkiloiden_koulutus2022  

 
Koulutuksen jälkeen on iltaohjelma yhteistyössä Helsingin Kuurojen Yhdistyksen nuortenkerho NK:n kanssa. Tästä 

lisätietoja tulee erikseen myöhemmin. 
 
 

Liitteinä: 
                                                 nuorisokokous 
                                                                                                               valtakirja 

    nuorisokokouksen esityslista 
viime nuorisokokouksen pöytäkirja 

 
 

         Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
 

Juha Vahtera 
Nuorisotyö 

Kuurojen Liitto 
juha.vahtera@kuurojenliitto.fi 

044 741 7254 

http://www.lyyti.in/nuorisokokous2022
http://www.lyyti.fi/reg/hairintayhdyshenkiloiden_koulutus2022
mailto:juha.vahtera@kuurojenliitto.fi


  

 

NUORISOKOKOUS 
 

Nuorisokokous alkaa lauantaina 26.11.2022 klo 10.00. Muistakaa tuoda valtakirjanne asianmukaisesti allekirjoitettuina. 
 

Pyydämme nuortenkerhoja (- tai yhdistyksiä/järjestöjä) ja oppilaskuntia miettimään ja kyselemään nuorilta etukäteen 
valmiiksi, ketkä olisivat omalta koti- ja opiskelupaikkakunnalta kiinnostuneita asettumaan ehdolle Kuurojen Liiton 

nuorisotoimikunnan puheenjohtajaksi 2023 tai jäseneksi 2023–2024. Suosittelemme, että kerho/yhdistys/oppilaskunta 
järjestää ensin äänestyksen omasta ehdokkaastaan nuorisotoimikuntaan. Täten nuoret pääsevät vaikuttamaan myös 

omalla alueellaan. Edustajat voivat ilmoittaa omasta ehdokkaastaan etukäteen nuorisotyön nuorisosihteerille tai 
viimeistään lauantaina nuorisokokouksessa. Ehdokkaan tulee itse olla tietoinen asiasta, ja halukas toimimaan 

nuorisotoimikunnassa. Ehdokkaaksi pääsee 16–30 -vuotias nuori. 
 

On toivottavaa, että nuorisotoimikunnassa näkyy myös moninaisuus. 
 
 

Lyhyesti nuorisotoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten tehtävistä: 
 

1. Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja/jäsen on aktiivisesti yhteydessä Kuurojen Liiton nuorisotyöhön ja on 
mukana tarvittaessa nuorisotyön järjestämillä lasten ja nuorten leireillä ja muissa tapahtumissa. 

2. Osallistuu neljä kertaa vuodessa nuorisotoimikunnan kokouksiin. 
3. Nuorisotoimikunnan kokouksissa jäsen ideoi, pohtii, suunnittelee, ehdottaa ja osallistuu erilaisiin toimintoihin, 

esim. kurssien järjestämiseen, vetämiseen ja edustusmatkoihin tarvittaessa. 
 

Sekä pyydämme nuortenkerhoja (- tai yhdistyksiä/järjestöjä) harkitsemaan hakemista seuraavien nuorisopäivien 
järjestäjäksi yhteistyössä Kuurojen Liiton nuorisotyön kanssa. 

 
 
 

 

 

 

NUORISOTOIMIKUNTA 2022 
 

Monika Hämälä 
 

Laura Laht 
Maija Lindström 
Roberta Rajala 

Juuso Ojala 
Lauri Luoma 

Jonas Kemppi 
 
 

NUORISOKOKOUKSESSA VALITAAN 
UUSI NUORISOTOIMIKUNTA 2023 

 
Puheenjohtajaehdokas 2023 

 
Jonas Kemppi jatkaa kaudella 2023 

Juuso Ojala jatkaa kaudella 2023 
Lauri Luoma jatkaa kaudella 2023 

Jäsenehdokas 2023-2024 
Jäsenehdokas 2023-2024 
Jäsenehdokas 2023-2024 

 



  
 

 
 
 

VALTAKIRJA 

 
 
 

Täten valtuutetaan liiton 
jäsenjärjestön/oppilaskunnan nimi: 

 
________________________________________ 

 
Edustajan nimi:  

 
_______________________________ 

 
Edustajan nimi:  

 
_______________________________ 

 
 

edustamaan liiton jäsenjärjestöämme / 
oppilaskuntaamme Kuurojen Liitto ry:n nuorisotyön 

nuorisokokouksessa Helsingissä 26.11.2022 
 
 
 
 

Paikka ja aika: 
 

________________________________________ 
 
 
 

________________________________________ 
(puheen-/ varapuheenjohtajan tai sihteerin 

allekirjoitus) 
 
 

 

Valtakirjan allekirjoittaa liiton jäsenjärjestöjen säännönmukaiset 

nimenkirjoittaja (puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja/sihteeri) tai 

oppilaskunnan puheenjohtaja/ varapuheenjohtaja/sihteeri. Edustajien on 

tuotava allekirjoitettu valtakirja mukanaan ja esitettävä se ennen 

nuorisokokouksen alkamista valtakirjan tarkastajille. 



NUORISOKOKOUKSEN ESITYSLISTA  
  

 

 
     

 
Nuorisokokous 2022 

Aika: 26.11.2022 klo 10.00 
Paikka: Valkea Talo, Ilkantie 4, Helsinki 

  
 
 

Kokouksen avaus 
 

 
Todetaan läsnä olevat edustajat 

 
 

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä ääntenlaskijat (2) 
 

 
Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

 
Esitetään nuorisotyön katsaus edellisen vuoden toiminnasta 

 
 

Esitetään nuorisotyön linjaukset ja annetaan evästyksiä sen käytännön toteuttamiseen sekä tulevan 
toimintasuunnitelman laatimista varten 

 
 

Käsitellään kokousedustajien esittämät asiat 
 

 
Hyväksytään esitys nuorisotoimikunnan puheenjohtajan valinnasta liiton hallitukselle 

 
 

Hyväksytään esitys liiton hallitukselle nuorisotoimikunnan kokoonpanoksi 
 

 
Esitetään, kuka ottaa vastuun nuorisopäivien järjestämisestä seuraavan kahden vuoden aikana 

 
 

Kokouksen päätös 
 

 
 
   

 
 



NUORISOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  
  

 

 
     

 
Nuorisokokous 2021 
Aika: 23.10.2021 klo 15.00 
Paikka: Pormestarisauna, Hallituskatu 3, 33200 Tampere 
  

  
      

 
1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja Monika Hämälä avasi kokouksen klo 15.46 
 

2. Todetaan läsnä olevat edustajat 
 

Todettiin seuraavasti 
 
Helsingin Kuurojen Yhdistys / NK Iivari Hanhikoski ja Jonas Kemppi 2 
 
Espoon Viittomakieliset  Juuso Ojala   1 
 
Finlandssvenska teckenspråkiga Elin Westerlund ja Lina Karlsson 2 
 
Jyväskylän Kuurojen Yhdistys / Jyky Olivia Timmermans ja Milla Pitkänen 2 
 
Kuurojen Vanhempien Kuulevien Lasten yhdistys Rami Kiiskinen 2 
 
Tammersign  Tea Rinne ja Tuomo Jussila  2 
 
Turun Kuurojen Yhdistys / NK Thor Lauri Luoma   0  
 
Viito!    Eelis Seilola   2 
 

 
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä ääntenlaskijat (2) 
 

Valittiin Iina Öykkönen puheenjohtajaksi, Juha Vahtera sihteeriksi ja Tea Rinne 
ääntenlaskijaksi 

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
Hyväksyttiin 

 
5. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Hyväksyttiin 
 
6. Esitetään nuorisotyön katsaus edellisen vuoden toiminnasta 
 

Esiteltiin nuorisotyön toimintakertomus 2020 
 

7. Esitetään nuorisotyön linjaukset ja annetaan evästyksiä sen  



NUORISOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  
  

 

käytännön toteuttamiseen sekä tulevan toimintasuunnitelman laatimista varten 
 

Esiteltiin nuorisotyön toimintasuunnitelma 2022 ja 2023. 
 
Kysyttiin, miksi nuorten urheiluleiriä ei järjestetä. Sen tilalle järjestetään suurleiri elokuun 
alussa ensi vuonna. Toteutuuko pelileiri ensi vuonna. Järjestetään tämä vuonna 2023. 
 
Ensi vuonna on kurssi sisäkorvaisetta käyttäville nuorille. Edustajan kommenttina on 
huomioitavana ne, jotka lopettivat SI-laitteen käytön. 
 
Ehdotettiin tapahtumia 2023 tapahtumiin; 
 
• Purjehdusleiri 
• Amazing Race koko Suomessa 
• vanhat leirit uudestaan 

 
8. Käsitellään kokousedustajien esittämät asiat 
 

Kokousedustajoilta ei tullut esitettäviä asioita etukäteen. Tämän sijaan jokainen edustaja 
kertoi kuulumisia omasta kerhostaan. 
 
Coda: Sujuu ok, tänä vuonna järjestettiin 25 v juhlaa. Edessä järjestetään piknik ja coda-
elokuva yhteisellä elokuvaillalla. 
 
Viito ry: Ei mitään ihmeellistä tapahtumia koronatilanteen vuoksi. 
 
FST: Etätapaamisia järjestettiin usein viime aikoina, mutta nyt tapaaminen fyysisenä on 
alkanut. Viime kesänä toteutettiin kurssi yhteistyössä Kuurojen Liiton 
vertaistukitoiminnan kanssa. 
 
Tammersign: Etätapaamisia, mökkeily-viikonloppua, saunalauttaa, kartingia ja 
pikkujouluja järjestettiin. Heinäkuussa kokoonnuttiin ensimmäistä kertaa koronatilanteen 
jälkeen, kaikki sujui hyvin. Vuonna 2019 oli paljon pieniä tapahtumia, nyt painostetaan 
enemmän isoimpiin tapahtumiin. 
 
Jyky: Ei ole edelleen toiminnassa resurssipuutteen takia, paitsi halloween järjestettiin 
Jyväskylän Kuurojen Yhdistyksen ja Viito!:n kanssa. 
 
Espoo: Ei myöskään toiminnassa.  
 
NK Thor: Ei myöskään toiminnassa. Aiotaan järjestää jotain, vielä suunnitelman alla. 
 
NTK kommentoi, että kaksi viikkoa sitten tavattiin Kuuloliiton nuorisotoimintaa. 
Keskusteltiin paikallisten tahojen yhteisistä tapahtumista. 
 
 

9. Hyväksytään esitys nuorisotoimikunnan puheenjohtajan valinnasta liiton 
hallitukselle 

 
Monika Hämälä on ainoa ehdokas. Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
10. Hyväksytään esitys liiton hallitukselle nuorisotoimikunnan kokoonpanoksi 

 
2021 erovuorossa on Teresa. Vanhoina jäseninä jatkavat Roberta Rajala, Maija 
Lindström ja Laura Laht. 

 



NUORISOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  
  

 

.  
 
 
 
 
 

Juuso Ojala, Jonas Kemppi ja Lauri Luoma olivat ehdokkaita. Heidät valittiin yksinkertaisesti 
uusiksi nuorisotoimikunnan jäseniksi kaudelle 2022-2023.  

 
Nuorisokokouksen edustajien päätöksen pohjalta vuoden 2022 nuorisotoimikuntaan kuuluvat 
puheenjohtaja Monika Hämälä (1v) sekä jäsenet Juuso Ojala 2022-2023, Jonas Kemppi 
2022-2023, Lauri Luoma 2022-2023, Roberta Rajala 2022, Maija Lindström 2022 ja Laura 
Laht 2022. 

 
Nuorisotoimikunnan 2022 kokoonpano lähetetään vielä Kuurojen Liiton hallitukselle 
hyväksyttäväksi. 

 
11. Esitetään, kuka ottaa vastuun nuorisopäivien järjestämisestä seuraavan kahden 

vuoden aikana 
 

Sovittiin Kuuloliiton kanssa, että järjestetään yhteisiä nuorisotapahtumia ensi vuonna, 
kuten kaamosristeily oli.  
 
Kuurojen Vanhempien Kuulevien Lasten yhdistys ilmoitti haluavan järjestää 
nuorisopäiviä vuonna 2023. Tätä vahvistetaan seuraavassa nuorisokokouksessa. 

 
12. Kokouksen päätös 

 
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:18 
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