Demarinuorten työntekijöiden rooli
liittokokouksessa
Hei kaikki demarinuoret!
Jäsendemokratian riemujuhla lähestyy taas, eli tänä keväänä pääsemme kokoontumaan
Demarinuorten 28. liittokokoukseen 22.-24.5.2020.
Me työntekijät odotamme liittokokousta kovasti ja kokousjärjestelyt ovatkin jo kovasti
käynnissä. Liittokokouksessa päätetään isoista asioista: poliittisista suuntaviivoista,
toiminnan raameista, liiton säännöistä sekä tietysti valitaan toimijat liitolle seuraavaksi
kahdeksi vuodeksi. Näistä päätöksistä erityisesti jälkimmäisin on varmasti kaikkein
kutkuttelevin ja jännittävin. Henkilövalinnat ovat useimmissa järjestöissä suuria intohimoja
aiheuttava aihe, sillä yleensä hyviä ehdokkaita on enemmän kuin on valittavia paikkoja.
Henkilövalintojen tekemistä ohjaavat liiton säännöt, yhdistyslaki sekä liittokokouksessa
hyväksyttävä vaalijärjestys. Näiden sääntöjen puitteissa liittokokous, eli jäsenten
lähettämät delegaatit, äänestävät liiton puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista ja
liittohallituksesta.
Olemme kevään mittaan saaneet kyselyjä keskustoimistolle, voisimmeko antaa
ohjeistusta siitä miten ehdokkaat kampanjoivat tai siihen, millä tavalla esimerkiksi piirit tai
jäsenjärjestöt voivat tukea tai nimittää ehdokkaita. Tällaista ohjeistusta emme
valitettavasti voi antaa. Syy siihen on yksinkertainen: liittokokouksen tahto on meidän
yläpuolellamme. Me työntekijöinä emme voi, emmekä halua kertoa jäsenistölle millaisia
päätöksiä tulisi tehdä. Liittokokous on nimenomaan jäsenten paikka päättää, mitä liitto
tekee tulevat kaksi vuotta ja kuka sitä työtä johtaa. Liittokokouksen tarkoitus on tuoda
meidän
moninainen
jäsenistömme
yhteen
päättämään
yhdessä
asioista.
Jäsenistössämme on paljon erilaisia demokratiakäsityksiä, poliittisia tavoitteita ja
ajatuksia siitä, miten Demarinuorista tehdään Suomen paras poliittinen nuorisojärjestö.

Meidän roolimme työntekijöinä on järjestää teille puitteet tehdä näitä päätöksiä. Me
huolehdimme, että päätökset tehdään kaikkien sääntöjen puitteissa, kokousjärjestelyt
pelaavat ja että teille riittää kahvia koko kokouksen ajan. Voitte ajatella meitä ikään kuin
virkamiehinä: me varmistamme, että teillä on mahdollisuus tehdä päätöksiä ja viemme
liittokokouksen päätökset käytäntöön. Emme kuitenkaan kerro teille, mitä teidän tulisi
päättää.
Demarinuorten tehtävä on toimia sosialidemokraattisen nuorison äänitorvena ja myös
toteuttaa nuorisolaissa määrättyä kasvatustehtävää. Liittokokous on jokaiselle jäsenelle
oiva paikka oppia jäsendemokratiasta ja vaikuttamisesta tekemällä käytännön päätöksiä.
Kannustamme kaikkia toimimaan liittokokouksessa ja sitä ennen yhteisesti sovitun
Demarinuorten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman pohjalta. Me kaikki tulemme
erilaisista taustoista ja tämän ohjelman tarkoitus on antaa eväitä kunnioittavan ja
yhdenvertaisen ilmapiirin luomiseen. Sen ilmapiirin luominen on meidän kaikkien
yhteinen tehtävä.
Sydämellisin liittokokousterveisin,
Demarinuorten keskustoimisto

Liiton työntekijöiden yhteystiedot ja vastuut liittokokouksessa
Veera Alahuhta
Pääsihteeri
Vastuut: kokousasioiden (päätösasiat) sujuminen, kokouksen sihteerinä toimiminen
veera.alahuhta@demarinuoret.fi
Sara Salonen
Järjestösuunnittelija
Vastuut: kokousjärjestelyjen sujuminen; majoitukset, ruuat, logistiikka, ilmoittautuminen,
muu ohjelma sekä ehdokkaiden yhteinen tukeminen
sara.salonen@demarinuoret.fi
Jenni Lang
Viestintäsuunnittelija
Vastuut: ehdokasgalleria, liittokokouksen viestintä ja visuaalinen ilme, valokuvaus,
tiedotus ulospäin ja tiedotusvälineille
jenni.lang@demarinuoret.fi
Jere Mattila
Poliittinen suunnittelija
Vastuut: kenttäkierros ja muutosesitysten koordinointi liittohallitukselle
jere.mattila@demarinuoret.fi

Keskustoimiston muut työntekijät sekä aluetyöntekijät toimivat kokouksessa toimitsijoina
ja sihteereinä, eli auttavat käytännön järjestelyjen toteutuksessa ja kokousasioiden
sujumisessa.
Lisäksi kokoukseen nimetään häirintäyhdyshenkilöt, jotka tarkkailevat kokouksessa
yhdenvertaisuuden ja turvallisemman tilan toteutumista. Heihin voi olla yhteydessä,
mikäli näkee tai kokee epäasiallista tai häiritsevää käytöstä. Häirintäyhdyshenkilöistä
tiedotetaan lisää lähempänä liittokokousta.
Mikäli sinulla on kysyttävää liittokokouksesta, etkä ole varma mitä asiasi koskee
→ liittokokous@demarinuoret.fi

