
 
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry 

Liittokokous 2021 

Esityslista 

Perjantai 26.11. 
 

1. Kokouksen avaus 

 Esitys: Hallituksen puheenjohtaja Brigita Krasniqi avaa kokouksen klo 17.30. 

 Päätös:  

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Liite: Vihreiden nuorten voimassa olevat säännöt 

Asia: Kokouskutsu on lähtenyt sääntöjen mukaisesti viimeistään kolme viikkoa 

ennen kokousta. Päätösvallan toteamiseksi pääsihteeri toimittaa nimenhuudon. 

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 Päätös: 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

 Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtajat, kolme sihteeriä,  

 kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijoiden vanhinta ja neljää 

ääntenlaskijaa. 

Päätös:  

 

4. Tervehdykset 

Esitys: Merkitään liittokokoukselle tulleet tervehdykset tiedoksi. 

Päätös:  



 

5. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista. 

Päätös:  

 

6. Menettelytapasäännön hyväksyminen 

Liite: Hallituksen esitys menettelytapasäännöksi liittokokoukselle 2021 

Asia: Pääsihteeri esittelee menettelytapasäännön. 

Esitys: Hyväksytään liittokokoukselle menettelytapasääntö. 

Päätös:  

 

7. Ilmoitusasiat 

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös:  

 

8. Ehdokkaiden asettaminen puheenjohtajaksi vuosille 2022-2023 

Asia: Vihreiden nuorten liittokokouksessa 2014 vahvistettujen sääntöjen  

mukaan Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa, joiden toimikaudet 

ovat kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtajat valitaan vuorovuosin toimikaudekseen. Tässä 

liittokokouksessa valitaan toinen puheenjohtaja vuosille 2022-2023. 

Esitys: Todetaan ehdokkaat ja pidetään puheenjohtajapaneeli. 

Päätös:  

 

 
 
 
 
Lauantai 27.11. 
 

9. Toimintakertomus 2020: esittely ja vahvistaminen 

Liite: Hallituksen vahvistama toimintakertomus vuodesta 2020 

Esitys: Vahvistetaan hallituksen toimintakertomus vuodesta 2020. 

Päätös:  

 

10. Tilinpäätös 2020: esittely ja vahvistaminen 

Liite: Hallituksen vahvistama tilinpäätös vuodelta 2020 



Liite: Tilintarkastuskertomus 

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2020 tilinpäätös. Käsitellään tilintarkastuskertomus. 

Päätös:  

 

11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 

Esitys: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2020 tilivelvollisille. 

Päätös:  

 

12.  Tilintarkastajan valinta vuodelle 2022 

Asia: Vihreiden nuorten tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä 

tilintarkastaja (KHT) Helena Sinisalo. 

Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi vuodelle 2022 KHT Helena Sinisalo. 

Päätös: 

 

 

13. Poliittinen keskustelu 

Asia: Käydään keskustelu ajankohtaisista poliittisista asioista. 

Esitys: Merkitään poliittinen keskustelu tiedoksi. 

Päätös:  

 

14. Liittokokouskannanotto: esittely ja keskustelu 

Asia: Hallitus on valmistellut pohjan liittokokouskannanotolle. 

Esitys: Esitellään hallituksen esitys kannanotoksi ja käydään siitä keskustelu. 

Siirretään tarvittaessa kannanoton jatkovalmistelu kaikille liittokokousedustajille 

avoimelle työryhmälle, joka kokoontuu kokoustauolla lauantai-iltana. 

Päätös:  

 

15. Liittokokousaloitteet: esittely ja keskustelu 

Liite: Liittokokousaloitteet 

Liite: Hallituksen vastaus liittokokousaloitteisiin 

Asia: Vihreiden nuorten sääntöjen mukaan  

 

"Yhdistysjäsenillä, suorilla henkilöjäsenillä ja yhdistysjäsenten henkilöjäsenillä on oikeus 

tehdä aloitteita käsiteltäviksi liittokokouksessa. Liittokokous päättää, mihin 

toimenpiteisiin aloitteiden johdosta se velvoittaa liittohallituksen. Aloitteet on toimitettava 

viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta kirjallisena hallitukselle." 



 

 

Määräaika liittokokousaloitteille oli 29.10.2021. 

 

 

Esitys: Keskustellaan liittokokouksella tulleista aloitteista. Hallituksen puheenjohtajat 

esittelevät hallituksen vastaukset aloitteisiin. Siirretään tarvittaessa aloitteiden 

jatkovalmistelu kaikille liittokokousedustajille avoimeen työryhmään, joka kokoontuu 

kokoustauolla lauantai-iltana. 

 

Päätös:   

 

16. Muutosesitykset Vihreiden nuorten ohjelmiin: esittely ja keskustelu 

Liite: Muutosesitykset Vihreiden nuorten ohjelmiin  

Asia: Vihreiden nuorten ohjelmat on syysliittokokouksen 2012 päätöksellä avattu  

jäsenten ja jäsenjärjestöjen muutosesityksille. Muutosesityksiä Vihreiden nuorten 

ohjelmiin voi tehdä vähintään yksi jäsenjärjestö tai vähintään neljä henkilöjäsentä. 

Periaateohjelmaan ei voi tehdä muutosesityksiä sen hyväksymistä seuraavalle 

liittokokoukselle. 

 

 

Muutosesitykset liittokokouksen hyväksymiin ohjelmiin tehdään neljä viikkoa ennen 

liittokokousta nettilomakkeella. Määräaika muutosesityksille oli 8.10.2021. 

 

 

Syysliittokokouksen 2012 vahvistaman menettelyn mukaan ”hallitus käy läpi 

muutosesitykset ja esittää niitä liittokokoukselle joko hyväksyttäväksi, hylättäväksi tai 

hyväksyttäväksi muutettuna. 

 

 

Kolme viikkoa ennen liittokokousta muutosesitykset laitetaan internetiin, missä 

jäsenjärjestöt ja jäsenet voivat kommentoida niitä liittokokoukseen asti. Nettisivuille 

laitetaan muutosesitys perusteluineen, hallituksen esitys sekä alkuperäinen 

ohjelmateksti, johon muutosta esitetään. Mikäli Vihreillä nuorilla on työryhmä muutoksen 

kohteena olevan ohjelman aihepiiristä, tältä pyydetään kommentti muutosesityksestä. 



 

 

Liittokokouksessa muutosesityksistä käydään keskustelu ja niiden jatkovalmistelu 

siirretään tarvittaessa kaikille liittokokousedustajille avoimelle työryhmälle, joka 

kokoontuu 

kokoustauolla. Liittokokous päättää muutosesityksistä kuten normaalissa ohjelmien 

käsittelyssä.” 

 

Esitys: Keskustellaan liittokokoukselle tulleista muutosesityksistä. Hallituksen  

puheenjohtajat esittelevät hallituksen vastaukset muutosesityksiin. Siirretään 

tarvittaessa muutosesitysten jatkovalmistelu kaikille liittokokousedustajille avoimeen 

työryhmään, joka kokoontuu kokoustauolla lauantai-iltana. 

 

Päätös:  

 

17. Uusien jäsenjärjestöjen hyväksyminen 

 Esitys: Hyväksytään uudet jäsenjärjestöt hakemusten perusteella. 

 Päätös:  

 

18. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma, jatkuvan toiminnan kuvaus ja talousarvio:  

esittely ja keskustelu 

Liite: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022 

Liite: Hallituksen esitys jatkuvan toiminnan kuvaukseksi vuodelle 2022 

Liite: Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2022 

 

Esitys: Esitellään hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi, jatkuvan 

toiminnankuvaukseksi ja talousarvioksi vuodelle 2022. Käydään keskustelu 

asiakirjoista. Siirretään tarvittaessa asiakirjojen jatkovalmistelu kaikille 

liittokokousedustajille avoimelle työryhmälle, joka kokoontuu kokoustauolla lauantai-

iltana. 

 

Päätös:  

 

19. Vihreiden nuorten periaateohjelma 

Liite: Vihreiden nuorten periaateohjelma 



Asia: Vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa linjattiin Vihreiden nuorten  

periaateohjelman uudistamisesta. Avoin työryhmä on valmistellut periaateohjelman, 

jonka hallitus esittää hyväksyttäväksi liittokokoukseen. 

 

 

Esitys: Esitellään hallituksen esitys Vihreiden nuorten periaateohjelmaksi ja käydään 

siitä keskustelu. Siirretään tarvittaessa periaateohjelman jatkovalmistelu kaikille 

liittokokousedustajille avoimelle työryhmälle, joka kokoontuu kokoustauolla lauantai-

iltana. 

 

 

Päätös:  

 

20. Vihreiden nuorten talouspoliittinen ohjelma: Irti fossiilitaloudesta 

Liite: Vihreiden nuorten talouspoliittinen ohjelma: Irti fossiilitaloudesta 

Asia: Vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa linjattiin Vihreiden nuorten  

talouspoliittisen ohjelman valmisteluista. Avoin työryhmä on valmistellut 

periaateohjelman, jonka hallitus esittää hyväksyttäväksi liittokokoukseen. 

 

 

Esitys: Esitellään hallituksen esitys Vihreiden nuorten talouspoliittiseksi ohjelmaksi ja 

käydään siitä keskustelu. Siirretään tarvittaessa talouspoliittisen ohjelman 

jatkovalmistelu kaikille liittokokousedustajille avoimelle työryhmälle, joka kokoontuu 

kokoustauolla lauantai-iltana. 

 

 

Päätös:  

 

21. Puheenjohtajan valinta vuosille 2022-2023: vaali 

Esitys: Valitaan liitolle puheenjohtaja vuosille 2022-2023. 

Päätös:  

 

22. Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2022 hallituksen jäseniksi 

Asia: Sääntöjen mukaan Vihreiden nuorten toimintaa liittokokousten välillä ohjaa ja 

toteuttaa hallitus, jonka koko on kymmenen varsinaista jäsentä. Hallituksen tehtävistä 

on säädetty tarkemmin säännöissä. 



 

 

Jatkuvan toiminnan kuvauksen mukaan Vihreiden nuorten hallitus on työhallitus. 

Hallitus jakaa keskenään vastuualueet. Kokousten välillä hallituksen jäsenet hoitavat 

vastuualueitaan, osallistuvat Vihreiden nuorten valtakunnallisten tapahtumien 

järjestämiseen sekä edustavat Vihreitä nuoria erilaisissa tilaisuuksissa. 

 

 

Esitys: Todetaan ehdokkaat ja pidetään hallituspaneeli. 

 

Päätös: 

 

 
 
Sunnuntai 28.11. 
 

23. Vuoden 2021 liiton palkintojen jako 

Asia: Vihreiden nuorten jäsenet ja jäsenjärjestöt ovat voineet esittää tekoja palkittaviksi. 

Palkinnonsaajat on valinnut Vihreiden nuorten hallitus, ja palkinto myönnetään 

liittokokouksessa 2021. 

Esitys: Julkistetaan palkinnon saajat. 

Päätös:  

 

24. Liittokokouskannanotto: äänestys muutosesityksistä ja hyväksyminen 

Liite: Hallituksen pohja liittokokouskannanotolle. 

Liite: Iltatyöryhmän muutosesitykset liittokokouskannanotolle. 

Asia: Iltatyöryhmän puheenjohtaja esittelee työryhmän esityksen liittokokoukselle. 

Esitys: Käsitellään mahdolliset muutosesitykset. Hyväksytään liittokokouskannanotto. 

Päätös:  

 

25. Liittokokousaloitteet: äänestys muutosesityksistä ja hyväksyminen 

Liite: Liittokokousaloitteet 

Liite: Hallituksen vastaus liittokokousaloitteisiin 

Liite: Iltatyöryhmän esitys liittokokousaloitteisiin 



Asia: Iltatyöryhmän puheenjohtaja esittelee työryhmän esityksen liittokokoukselle. 

Esitys: Käsitellään mahdolliset muutosesitykset. Hyväksytään vastaukset 

liittokokousaloitteisiin. 

Päätös:  

 

26. Muutosesityksen ohjelmiin: äänestys muutosesityksistä ja hyväksyminen 

Liite: Muutosesitykset vihreiden nuorten ohjelmiin 

Liite: Hallituksen vastaukset muutosesitykseen 

Liite: Työryhmän esitys ohjelmien muutosesityksistä 

Asia: Iltatyöryhmän puheenjohtaja esittelee työryhmän esityksen liittokokoukselle. 

Esitys: Käsitellään mahdolliset muutosesitykset. Hyväksytään vastaus 

liittokokousaloitteeseen. 

Päätös:  

 

27. Vihreiden nuorten periaateohjema:  

äänestys muutosesityksistä ja hyväksyminen 

Liite: Vihreiden nuorten periaateohjelma 

Liite: Iltatyöryhmän esitykset periaateohjelmaan 

Asia: Iltatyöryhmän puheenjohtaja esittelee työryhmän esityksen liittokokoukselle. 

Esitys: Käsitellään mahdolliset muutosesitykset. Hyväksytään  

Vihreiden nuorten periaateohjelma. 

Päätös:  

 

28. Vihreiden nuorten talouspoliittinen ohjelma  

äänestys muutosesityksistä ja hyväksyminen 

Liite: Vihreiden nuorten talouspoliittinen ohjelma 

Liite: Iltatyöryhmän esitykset talouspoliittiseen ohjelmaan 

Asia: Iltatyöryhmän puheenjohtaja esittelee työryhmän esityksen liittokokoukselle. 

 Esitys: Käsitellään mahdolliset muutosesitykset. Hyväksytään  

Vihreiden nuorten talouspoliittinen ohjelma. 

Päätös:  

 

29. Toimintasuunnitelma ja jatkuvan toiminnan kuvaus vuodelle 2022:  

 äänestys muutosesityksistä ja hyväksyminen 

Liite: Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022 



 Liite: Hallituksen esitys jatkuvan toiminnan kuvaukseksi vuodelle 2022 

Liite: Iltatyöryhmän esitykset toimintasuunnitelmaksi ja jatkuvan toiminnan 

kuvaukseksi vuodelle 2022 

Asia: Iltatyöryhmän puheenjohtaja esittelee työryhmän esityksen liittokokoukselle. 

Esitys: Käsitellään mahdolliset muutosesitykset. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja 

jatkuvan toiminnan kuvaus toimintasuunnitelman liitteenä vuodelle 2022. 

Päätös:  

 

30. Talousarvio vuodelle 2022: jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen  

 sekä äänestys muutosesityksistä ja hyväksyminen 

 Liite: Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2022 

Liite: Iltatyöryhmän esitys talousarvioksi vuodelle 2022 

Asia: Iltatyöryhmän puheenjohtaja esittelee työryhmän esityksen liittokokoukselle. Vihreiden 

nuorten sääntöjen mukaan yhdistysjäsenten jäsenmaksun suuruuden vahvistaa liittokokous 

seuraavaksi kalenterivuodeksi. Jäsenmaksun liiton ja sen jäsenjärjestöjen henkilöjäsenille 

määrittää vuosittain puoluekokous. Puolue hoitaa jäsenmaksujen perinnän liiton suorilta 

henkilöjäseniltä ja tilittää liitolle tulevat jäsenmaksuosuudet liitolle. 

 

Esitys: Päätetään yhdistysjäsenten jäsenmaksun suuruudeksi jäsenjärjestöille 1,20 euroa per 

jäsen. Käsitellään mahdolliset muutosesitykset. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022. 

 

Päätös:  

 

31. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2022: vaali 

Esitys: Valitaan hallitus vuodelle 2022. 

Päätös:  

 

32. Poliittinen keskustelu 

Asia: Käydään mahdollisen ääntenlaskun aikana keskustelua ajankohtaisista    

poliittisista asioista. 

Esitys: Merkitään poliittinen keskustelu tiedoksi. 

Päätös: 

 

 

33. Muut esille tulevat asiat 

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat. 



Päätös:  

 

 

34. Kokouksen päättäminen 

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 15.30 

Päätös:  

 

 

_____________________________ 

Kokouksen puheenjohtaja  

 

_____________________________ 

Kokouksen puheenjohtaja  

 

_____________________________ 

Kokouksen puheenjohtaja  

 

_____________________________ 

Kokouksen 1. sihteeri  

 

_____________________________ 

Kokouksen 2. sihteeri  

 

_____________________________ 

Kokouksen 3. sihteeri  

 

_____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja  

 

_____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja  
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