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Suomen Punaisen Ristin nuorisotoiminnan perustehtävänä on
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1. Johdanto

Tämä nuorisolinjaus asettaa suuntaviivat Suomen Punaisen Ristin nuorisotoiminnalle vuo-
teen 2020 saakka. Nuorisolinjausta on valmistellut kymmenestä nuoresta vapaaehtoisesta 
koostunut työryhmä keväästä 2013 alkaen. Prosessin aikana on kuultu Punaisen Ristin 
nuorten vuosikokousta, valtakunnallista nuorisotoimikuntaa, järjestön hallitusta, eri ohjel-
ma-alueita sekä järjestön jäsenistöä, vapaaehtoisia ja asiantuntijoita.
 
Nuorisolinjaus viitoittaa suuntaa koko Suomen Punaisen Ristin jäsenistölle ja kaikille sen toi-
mijoille nuoriin liittyvissä kysymyksissä. Se määrittelee keskeiset painopisteet ja tavoitteet 
tulevien vuosien nuorisotoiminnalle sekä ohjaa järjestön toimintaa keskustoimistolta piirei-
hin, osastoihin ja laitoksiin nuoriin liittyvissä kysymyksissä.
 
Nuoret ja nuorisotoiminta ovat koko järjestön yhteisiä asioita. Nuoret ohjaavat heille suun-
nattua toimintaa ja osallistuvat siihen (kasvatamme uutta auttajien sukupolvea) sekä 
toimivat kaikissa järjestön toimintamuodoissa (nuoret osana järjestön auttamisvalmiutta). 

Nuoret eivät ole vain toiminnan kohde, vaan heillä on merkittävä rooli vapaaehtoistoimin-
nan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä päätöksentekojärjestelmässä. Avun tarpeessa 
olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja sosiaalisen vahvistumisen tukeminen on kaikkien 
järjestön toimijoiden yhteinen asia (autamme tuen tarpeessa olevia nuoria).

Nuorten vuosikokous 5.10.2014

Suomen Punaisen Ristin hallitus 28.11.2014
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2. Missä olemme nyt?

Nuorten maailma

Nuoruus laajasti ymmärrettynä (mm. nuorisolain mukaisesti) kattaa monta ikävaihetta ja 
siirtymää lapsuudesta aikuisuuteen, aina 29 ikävuoteen saakka. Etenkin murrosikä ja nuori 
aikuisuus ovat aikaa, jolloin ihmisen arvot, identiteetti ja maailmankatsomus muokkautu-
vat, ja lapsi ja nuori kasvaa yhteiskunnan täysivaltaiseen jäsenyyteen. Nuoret voivat saman 
ikäryhmän sisälläkin olla keskenään hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, ja nuorella voi tilan-
teesta riippuen olla hyvin erilaisia ryhmiä ja identiteettejä samaistumisen kohteena.  
 
Nuorten syrjäytyminen on sekä yhteiskunnallisesti että myös SPR:n jäsenistön keskuudessa 
keskeinen huolenaihe. Vaikka nuorten syrjäytyneiden määrä ei ole viime vuosina kasvanut, 
nuorten mielenterveysongelmien aiheuttama työkyvyttömyys, sairauspoissaolot ja ma-
sennuslääkkeiden käyttö ovat lisääntyneet merkittävästi 2000-luvulla. Myös työttömyys, 
asunnottomuus ja ongelmat toimeentulossa ovat lisääntyneet. Joka neljäs nuori kokee it-
sensä yksinäiseksi.
 
Vuoden 2012 Nuorisobarometrin mukaan viisi prosenttia nuorista voi aiempaa huonommin 
ja heille kasautuu vakavia ongelmia. Ulkopuolelle jäämisen riski on suuri etenkin maahan-
muuttajataustaisilla nuorilla: 20 prosenttia vieraskielisistä nuorista on syrjäytyneitä, kun 
suomen- ja ruotsinkielisillä nuorilla osuus on 3,7 prosenttia. Suuressa syrjäytymisvaarassa 
ovat myös ne nuoret, jotka eivät peruskoulun jälkeen saa itselleen opiskelupaikkaa tai töitä.
 
Enemmistö nuorista voi silti entistä paremmin. Pääosin nuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä: 
he viihtyvät koulussa, heillä on läheisiä ystäviä ja hyvät välit vanhempiin. Sosiaalisen medi-
an käyttö on lisännyt nuorten tunnetta yhteisöllisyydestä. 80 prosenttia 15–24-vuotiaista 
kokee terveydentilansa hyväksi.
 
Nuoret osallistuvat jonkin verran aiempaa enemmän vapaaehtoistoimintaan: Vuoden 2012 
nuorisobarometritutkimuksen mukaan nuorten osallistuminen vapaaehtoistoimintaan on 
viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut 33 prosentista 37:ään. Tämän lisäksi noin 
kolmannes nuorista on kiinnostunut vapaaehtoisuudesta. Noin kolmannes nuorista ei kui-
tenkaan toimi eikä haluakaan toimia vapaaehtoisena. 

Tärkeimpiä nuorten motiiveja toimia vapaaehtoisena ovat auttamisenhalu, mutta myös yh-
dessä tekeminen, kaverit ja uudet tuttavuudet. Myös uuden etsiminen sekä opintoihin tai 
työelämään saatava hyöty ovat nuorille tärkeitä motiiveita toimia vapaaehtoisena. 



6

3. Suomen Punaisen Ristin nuorisotoiminta

Suomen Punaisen Ristin nuorisotoiminta pohjautuu kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punai-
sen Puolikuun liikkeen periaatteisiin ja liikkeen toimintaa ohjaavaan strategiaan (Strategy 
2020) sekä Suomen Punaisen Ristin arvoihin ja strategisiin suuntaviivoihin. Kansainvälisessä 
viitekehyksessä nuorisotoimintaa ohjaavat myös Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kan-
sainvälisen liiton linjaukset Youth Policy ja Youth Engagement Strategy.
 
Nuoret ovat tärkeä osa Punaisen Ristin auttamisen ketjua. Nuoret vapaaehtoiset lisäävät 
Punaisen Ristin valmiutta auttaa hädässä olevia ihmisiä luonnonkatastrofien, onnettomuuk-
sien, konfliktien ja arkipäivän ongelmien keskellä. Teoilla, kannanotoilla ja omilla asenteillaan 
nuoret ottavat kantaa moniarvoisen lähiympäristön puolesta. Punaisen Ristin nuorisotoimin-
ta perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Suomen Punainen Risti on asettanut toiminnalleen 
seuraavat kasvatustavoitteet:

”Järjestön toiminnan ja arvojen kautta lapsi ja nuori kasvaa elämää kunnioittavaan ja suvait-
sevaisuutta tukevaan arvomaailmaan. Tavoitteenamme on, että lapsi ja nuori uskaltaa seistä 
hyvän puolella, hän uskoo myötätunnon tekoihin ja läsnäolon voimaan. Hänellä on rohkeut-
ta puhua tukea tarvitsevien puolesta ja ottaa kantaa.”

Kaikki alle 29-vuotiaat Suomen Punaisen Ristin jäsenet luokitellaan nuorisojäseniksi. Jär-
jestössä nuoret jaetaan eri ikäryhmiin iän ja tarjolla olevien toimintamahdollisuuksien 
perusteella. 
 
Nuorille tarjottava toiminta on jaoteltu ikäryhmittäin:
 
• 7–12-vuotiaat lapset eli varhaisnuoret nähdään pääosin toiminnan kohteina esimerkiksi 
 kerho- ja leiritoiminnassa. Varhaisnuorten toiminnan kautta he saavat tietoa ja oppia 
 järjestön toiminnasta ja kasvavat sitä kautta osaksi järjestön auttamisvalmiutta.  
 
• 13–17-vuotiaat nuoret nähdään sekä toiminnan kohteina että vapaaehtoisina. Nuoret 
 voivat saada tukea ystävätoiminnan, Nuorten Turvatalojen, seksuaaliterveyden ohjelmien 
 sekä päihdetyön kautta. Vapaaehtoisena 13–17-vuotiaat voivat puolestaan toimia
 monenlaisissa tehtävissä esimerkiksi nuorisoryhmissä, ensiapuryhmissä, kerhoissa ja 
 leireillä tai kampanjoissa ja tempauksissa. 

• 18–28-vuotiaat nuoret aikuiset osallistuvat vapaaehtoisina lähes kaikkeen Suomen 
 Punaisen Ristin vapaaehtois- ja järjestötoimintaan. 

 Nuorten turvataloissa vastaanotto- ja päivystystoiminnassa vapaehtoiset ovat vähintään 
 24-vuotiaita ja muussa toiminnassa täysi-ikäisiä.
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Vuonna 2013 Suomen Punaisella Ristillä oli:

• 6 861 nuorisojäsentä (kokonaisjäsenmäärä 85 971)
• 823 nuorta vapaaehtoista mukana osastojen toiminnassa (osastojen vapaaehtoisten 
 määrä kokonaisuudessaan 24 804)
• 101 osastoa toteuttivat nuorisotoimintaa ja 272 osastoa kouluyhteistyötä

Nuorisotoiminta osastoissa jakautuu alla olevan kuvan mukaisesti kerho-, nuorisoryhmä-, 
leiri- ja läksykerhotoimintaan.

Nuorisotoiminta osastoissa: 

Reddie Kids -kerhot, nuorisoryhmät, leirit ja Läksyhelppi-kerhot
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4. Missä haluamme olla 2020? 

Mitä pitää muuttua, että visio toteutuu?

Saavuttaaksemme nuorisolinjauksessa asetetut tavoitteet tarvitsemme toimintakulttuurin 
muutosta järjestön kaikilla tasoilla. Tavoitteiden kannalta on keskeistä, että järjestö on avoin 
kaikille halukkaille toimijoille ja että kiusaamista ja syrjintää vastaan vallitsee nollatoleranssi. 

Seuraavat suuntaviivat ovat tärkeitä visiomme toteutumisessa: 
 
• Toiminta vastaa lähiyhteisön tarpeisiin

Punaisen Ristin lasten ja nuorten toiminta on laadukasta ja selkeää, ja se vastaa paikalli-
siin tarpeisiin. Toiminnan tarvetta arvioidaan ja sitä tuotetaan yhteistyössä viranomaisten ja 
muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Osastoille luodaan malleja ja välineitä, joilla ne voi-
vat arvioida avun tarpeen paikallisella tasolla. 

• Toimintaa on tarjolla eri-ikäisille

Tarjoamme eri ikäisille lapsille ja nuorille heille sopivia toiminnan paikkoja. Toimintamme tar-
joaa heille mielekästä tekemistä ja puitteet kehittää sosiaalisia taitoja, vahvistaa itsetuntoa 
ja oppia toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. 

• Toiminta vahvistaa vapaaehtoisen osaamista, itsetuntoa ja osallisuuden tunnetta 

Tarjoamme vapaaehtoistoimintaa, joka vahvistaa nuoren vapaaehtoisen osaamista, itse-
tuntoa ja osallisuuden tunnetta. Vapaaehtoistoimintaan on helppo tulla mukaan riippumatta 
nuoren taustasta, taidoista tai erityistarpeista.  

• Yhteistyö nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyön välillä on tiivistä

Vahvistamme yhteistyötä nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyön välillä. Kouluyhteistyö on vah-
va ja luonteva osa Suomen Punaisen Ristin nuorisotoimintaa. Kouluyhteistyöllä edistetään 
nuorten auttamisvalmiutta ja inhimillisiä asenteita, painopisteenä peruskoululaisten tavoitta-
minen. Osastot toteuttavat kouluyhteistyötä säännöllisesti ja pitkäjänteisesti mm. koulu- ja 
oppilaitosvierailuiden, oppimateriaalien ja kerhotoiminnan muodossa.

Toiminta-ajatus
Suomen Punaisen Ristin nuorisotoiminnan perustehtävänä on tavoittaa, tukea ja
auttaa avun tarpeessa olevia nuoria, edistää tasa-arvoa, nuorten hyvinvointia ja

auttamisvalmiutta sekä kasvattaa uutta auttajien sukupolvea. 
Punaisen Ristin nuorten toiminta rakentaa moninaista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa 

sekä ottaa vahvasti kantaa inhimillisyyden puolesta.

Suomen Punaisen Ristin visio: 

Olemme rohkea ja luotettava ihmisten auttaja kotona ja maailmalla.
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5. Miten pääsemme tavoitteisiimme?

Näin toteutamme visiomme

Suomen Punaisen Ristin nuorisotoiminnalla on kolme strategista tavoitetta, joiden avulla 
saavutamme visiomme: Olemme rohkea ja luotettava ihmisten auttaja kotona ja maailmalla. 

Strategiset tavoitteet ovat:

1) Tuemme lasten ja nuorten sosiaalista vahvistumista ja hyvinvointia
2) Nuoret ovat osa auttamisvalmiutta
3) Nuoret vaikuttavat yhteiskunnassa ja järjestössä

Tulevina vuosina keskitymme entistä enemmän edistämään nuorten hyvinvointia sekä aut-
tamaan tuen tarpeessa olevia nuoria. Kasvatamme myös uutta auttajien sukupolvea ja 
varmistamme, että Suomen Punaisen Ristin nuoret näkyvät ja vaikuttavat. 

Linjauksen kolme strategista tavoitetta käsitellään tässä luvussa seuraavasti: 
- Ensin todetaan tavoite, jonka haluamme saavuttaa. 
- Tämän jälkeen käydään lyhyesti läpi ne toimenpiteet, joita Suomen Punainen Risti tekee 
 tavoitteiden saavuttamiseksi. 
- Kolmantena tuomme esiin ne asiat, joita pitää vielä kehittää, jotta saavutamme 
 tavoitteet. 
- Viimeisenä listaamme ne asiat, joita seuraamalla arvioimme onnistumistamme.
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STRATEGINEN TAVOITE 1:

Tuemme lasten ja nuorten 
sosiaalista vahvistumista 

ja hyvinvointia.

STRATEGINEN TAVOITE 2: 

Nuoret ovat osa
auttamisvalmiutta.

STRATEGINEN TAVOITE 3: 

Nuoret vaikuttavat
yhteiskunnassa ja

järjestössä.

Tavoitteet:
Toiminta vastaa heikommas-
sa asemassa olevien lasten ja 
nuorten tarpeisiin paikallisesta 
näkökulmasta.

Toiminnan ohjaajilla on valmi-
us kohdata lapset ja nuoret, 
joilla on erityistarpeita. 

Nuorten kokema yksinäisyys 
vähenee.

Järjestön toiminta vahvistaa 
nuorten aktiivista kansalai-
suutta ja edistää nuorten 
hyvinvointia.

Lapset ja nuoret voivat osallis-
tua toimintaamme sosioeko-
nomisesta tai muusta taustas-
ta riippumatta.

Tavoitteet:
Punaisessa Ristissä kasvaa 
uusi auttajien sukupolvi.

Nuoret osallistuvat järjestön 
kaikkiin toimintamuotoihin ja 
osastot tietävät missä tehtä-
vissä nuoret voivat toimia.

Kansainvälisyys on osa järjes-
tön nuorten toimintaa.

Nuoret vapaaehtoiset koke-
vat arvostusta ja saavat tukea 
sekä koulutusta.

Tavoitteet:
Nuoret vaikuttavat ja näkyvät  
yhteiskunnassa.

Näkyvän ja kohdennetun toi-
minnan ansiosta nuoret tun-
nistavat Punaisen Ristin 
helposti lähestyttävänä avun-
tarjoajana. 

Nuoret osallistuvat toiminnan 
suunnitteluun, kehittämiseen, 
arviointiin sekä päätöksen-
tekoon.

Suomen Punainen Risti saa 
uusia vapaaehtoisia, jäseniä 
ja lahjoittajia ja kantaa huolta 
heidän pysyvyydestään.

 Tätä teemme:
• Nuorten ystävätoiminta
• Nuorten Turvatalot
• Kansainväliset klubit
• Läksykerhot
• Reddie Kids –kerhot ja muu 
    varhaisnuorten kerho-
    toiminta
• Terveyden edistämisen 
    toiminta

Tätä teemme:
• Nuorisoryhmät
• Reddie Kids -kerhot
• Leirit
• Yläkoulujen ensiapuohjelma
• Ensiapuryhmät
• Keräykset
• Kouluvierailut
• Kansainvälinen nuoriso-
    toiminta
• Nuorisodelegaattitoiminta
• Ystävätoiminta
• Terveyden edistämisen 
    toiminta
• Valmiustoiminta

Tätä teemme: 
• Rasisminvastainen toiminta
• Humanitaarisen oikeuden 
    toiminta
• Koulu- ja oppilaitosyhteis
    työ
• Nuorten vuosikokous 
• Valtakunnallinen nuoriso-
    toimikunta
• Piirien nuorisotoimikunnat
• Nuoret jäsenet osastojen, 
    piirien ja koko järjestön 
    hallituksissa.

Kehittämiskohteet: 
Osastoissa on nuorten toimin-
taa, joilla vastataan heikom-
massa asemassa olevien las-
ten ja nuorten tarpeeseen.

Nuorten ystävätoimintaa on 
enemmän. 

Kehittämiskohteet: 
Nuorille tarjotaan rohkeita, 
näkyviä ja innostavia toimin-
nan paikkoja. 

Nuorille on tarjolla mahdolli-
suuksia kansainväliseen nuori-
sotoimintaan. 

Vapaaehtoiset kokevat arvos-
tusta sekä saavat tukea ja 
koulutusta.

Kehittämiskohteet: 
Nuoret vaikuttavat näkyvästi 
yhteiskunnassa.

Nuorten toiminnasta viestitään 
rohkeasta, näkyvästi ja innos-
tavasti 

Nuoret osallistuvat järjestön 
päätöksentekoon.
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Tuemme lasten ja nuorten sosiaalista vahvistumista
ja hyvinvointia

Järjestön toiminta on sosiaalisesti vahvistavaa silloin kun lapsi ja nuori saa sen kautta on-
nistumisen kokemuksia, oppii kantamaan vastuuta ja pääsee osallistumaan toiminnan 
kehittämiseen. 

Haluamme, että:
• Suomen Punaisen Ristin lasten ja nuorten toiminta vastaa heikommassa asemassa 
 olevien lasten ja nuorten tarpeisiin paikallisesta näkökulmasta.
• Toiminnan ohjaajilla on valmius kohdata lapset ja nuoret, joilla on erityistarpeita. 
• Nuorten kokema yksinäisyys vähenee.
• Järjestön toiminta vahvistaa nuorten aktiivista kansalaisuutta ja edistää nuorten 
 hyvinvointia.
• Lapset ja nuoret voivat osallistua toimintaamme kulttuurisesta, taloudellisesta tai muusta 
 taustasta riippumatta. 

Tätä teemme:
• Nuorten ystävätoiminta
• Nuorten Turvatalot
• Kansainväliset klubit
• Läksykerhot
• Reddie Kids –kerhot ja muu varhaisnuorten kerhotoiminta
• Terveyden edistämisen toiminta: HIV/seksuaaliterveys ja päihdetyö

Tätä meidän pitää vielä kehittää: 

1) Osastoissa on nuorten toimintaa, jolla vastataan heikommassa asemassa olevien
 lasten ja nuorten tarpeisiin.

Punaisen Ristin osastot arvioivat paikallisen elinympäristön uhkia, mahdollisuuksia ja tarpei-
ta yhdessä viranomaisten, paikallisten järjestöjen sekä nuorten ja lasten kanssa. Nuorten 
toimintaa kohdennetaan ja sovelletaan vastaamaan haavoittuvassa asemassa olevien nuor-
ten tarpeisiin. Jo olemassa olevia toimintamuotoja kuten Reddie Kids -kerhotoimintaa, 
nuorten ystävätoimintaa, leirejä ja nuorisoryhmien toimintaa kehitetään vastaamaan entistä 
paremmin myös erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja maahanmuuttajanuorten tarpeisiin. 
Vahvistamme nuorisotoiminnan ohjaajien taitoja kohdata haasteellisia tilanteita ja järjestää 
esteetöntä toimintaa.   

STRATEGINEN TAVOITE 1
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2) Nuorten ystävätoimintaa järjestetään enemmän ja sillä tavoitetaan avun 
 tarpeessa olevia.  

Nuorten ystävätoiminnalla vähennetään nuorten kokemaa yksinäisyyttä ja lisätään 
hyvinvointia. Lisäämme nuori nuorelle -ystävätoimintaa ja nuorten ryhmämuotoista ystä-
vätoimintaa. Kehitämme yhteisiä toimintamalleja ja tarjoamme vapaaehtoisille koulutusta. 
Kehittämisessä käytämme entistä laajemmin myös Nuorten Turvatalojen osaamista.

7–10
-vuotiaat

11–13
-vuotiaat

14–16
-vuotiaat

17–20
-vuotiaat

21–25
-vuotiaat

Tätä 
teemme

Läksykerhot Nuorten 
ystävätoiminta

Nuorten ystävätoiminta
(vapaaehtoinen)

Nuorten Turvatalot
(asiakas)

Nuorten 
Turvatalot 

(vapaaehtoinen)

Kansainväliset klubit

Tätä 
kehitämme

Malleja todeta paikallinen avun tarve sekä löytää sopivat toimintamallit

Nuorten ystävätoimintaa

Reddie Kids -toimintaa 
kehitetään kaikille sopivaksi

Nuorisoryhmätoimintaa 
kehitetään kaikillesopivaksi

Leiritoimintaa kehitetään kaikille sopivaksi

Tätä seuraamme:
• Nuorten ystävätoimintaa järjestävien osastojen määrä
• Ystävätoiminnalla tavoitettavien nuorten määrä
• Nuorten ystävien määrä
• Läksykerhojen määrä
• Kansainvälisten klubien määrä
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Nuoret ovat osa auttamisvalmiutta
 
”Auttamisvalmius on oman alueen asukkaiden arjen hyvinvoinnin, selviytymisen ja tur-
vallisuuden tukemista vapaaehtoistoiminnan keinoin. Auttamisvalmiutta rakennetaan 
yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden järjestöjen, seurakuntien ja kyläyhdistysten kanssa. 
Se käsittää myös toimenpiteet, joilla varaudutaan ennalta oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen 
toimintaan onnettomuuksien ehkäisemiseksi, niiden vaikutusten lieventämiseksi ja seurauk- 
sista selviämiseksi. Punaisen Ristin valmius täydentää viranomaisvalmiutta. Osastojen toi-
mintamuodot sekä henkilö- ja materiaaliresurssit ovat koko järjestön auttamisvalmiuden 
perusta.” Valmiina auttamaan -vihko

Nuoret toimivat osana Punaisen Ristin auttamisvalmiutta osallistumalla keräystoimintaan, 
oppimalla ja ylläpitämällä ensiaputaitoja sekä kasvattamalla uutta auttajien sukupolvea 
Reddie Kids -kerhoissa, nuorisoryhmissä ja leireillä. Nuoret ovat aktiivinen osa järjestön val-
miustoimintaa esimerkiksi Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun jäseninä, ystävinä tai terveyden 
edistäjinä. Kansainvälisen nuorisotoiminnan kautta nuori tutustuu kansainväliseen avustus-
työhön ja maailmanlaajuisen liikkeen toimintaan.

Haluamme, että:
• Suomen Punaisessa Ristissä kasvaa uusi auttajien sukupolvi 
• Nuoret voivat osallistua järjestön kaikkiin toimintamuotoihin ja osastot tietävät, 
 millaisissa vapaaehtoistehtävissä nuoret voivat toimia 
• Kansainvälisyys on osa järjestön nuorten toimintaa
• Nuoret vapaaehtoiset kokevat arvostusta ja saavat tukea sekä laadukasta koulutusta 

Tätä teemme:
• Nuorisoryhmät
• Reddie Kids -kerhot
• Leirit
• Yläkoulujen ensiapuohjelma
• Ensiapuryhmät
• Keräykset
• Kouluvierailut
• Kansainväliset opintomatkat, ryhmävaihdot ja leirit
• Nuorisodelegaattitoimintaa
• Ystävätoiminta
• Terveyden edistämisen toiminta
• Valmiustoiminta

STRATEGINEN TAVOITE 2
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Tätä meidän pitää vielä kehittää: 

1) Nuorille tarjotaan rohkeita, näkyviä ja innostavia toiminnan ja tekemisen 
 paikkoja 

Nuoret tarvitsevat nuorille räätälöityjä ja suunnattuja toimintamahdollisuuksia niin terveys-, 
ensiapu-, valmius-, keräys- kuin ystävätoiminnassakin. Kaikissa näissä toimintamuodoissa 
on mahdollista löytää nuorelle sopivia tehtäviä, vaikkei hän ikänsä puolesta voisi vielä osal-
listua kaikkiin toimintoihin, esimerkiksi ensiapupäivystyksissä. 

Innostamme nuoria mukaan eri tehtäviin tarjoamalla esimerkiksi ensiavun ja valmiuden tee-
moja ja materiaaleja leireillä, nuorisoryhmissä sekä yläkoulujen ensiapuohjelman kautta. 
Tarjoamme nuorille tekemisen ja toiminnan paikkoja osaston ensiapuryhmissä ja alueellises-
sa valmius- ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa.

Vahvistamme ensiapuohjelman toteutumista yläkouluissa ja herättelemme nuorten kiin-
nostusta ensiaputoimintaa kohtaan. Luomme nuorille mahdollisuuksia perustaa kouluun 
nuorten omia ensiapuryhmiä ja helpotamme näin mukaanpääsyä osaston ensiaputoimin-
taan. Tavoitteena on, että kasvatamme uutta auttajien sukupolvea myös tarjoamalla kaikille 
7. -luokkalaisille EA1-koulutuksen. Tuotamme alakouluille ensiapuaiheista materiaalia ja 
opastamme opettajia materiaalin käyttöön.

Tiedotamme Punaisen Ristin toimintamahdollisuuksista ja rekrytoimme aktiivisesti uusia 
vapaaehtoisia tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Kehitämme yhteistyötä etenkin 
sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa niin, että opiskelijat hyötyvät järjestö- ja vapaa-
ehtoistoiminnasta opinnoissaan muun muassa opintopisteiden muodossa.   

Hyödynnämme nuorisodelegaattien osaamista entistä enemmän osastojen kotimaan toi-
minnan kehittämisessä.

2) Tarjoamme entistä enemmän kansainvälisen nuorisotoiminnan mahdollisuuksia 
 nuorille vapaaehtoisille. 

Jaamme nuorisotoiminnan hyviä kokemuksia osallistumalla opintomatkoihin, kansainvälisille 
leireille ja lähialueyhteistyöhön naapurimaiden kansallisten yhdistysten kanssa. Hyödyn-
nämme kansainväliseen toimintaan osallistuneiden nuorten kokemuksia ja oppeja entistä 
paremmin kotimaan toiminnan kehittämisessä. 

3) Vapaaehtoiset kokevat arvostusta ja saavat tukea ja koulutusta

Nuoret vapaaehtoiset saavat laadukasta ja kattavaa tukea, ohjausta ja koulutusta vapaa-
ehtoistehtävissä toimiessaan. He tulevat kiitetyiksi ja heille tarjotaan mahdollisuuksia 
virkistyä, verkostoitua ja jakaa kokemuksia. Nuorten vapaaehtoisten kiittämistavat voivat olla 
innovatiivisia eikä niiden aina tarvitse olla järjestön palkitsemisjärjestelmän mukaisia. Palkit-
semiseen on hyvä kiinnittää huomiota erityisesti vapaaehtoisuran alussa. 
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Jokainen nuori vapaaehtoinen saa tehtäviinsä tarvittavan koulutuksen. Jokainen osasto 
nimittää nuorisotoiminnan sekä kouluyhteistyön yhteyshenkilön ja takaa, että kyseinen hen-
kilö saa riittävän perehdytyksen tehtäväänsä.

Nuorisotoiminnan kehittäminen osastoissa ei saa olla vain yhteyshenkilöiden tehtävä vaan 
koko osaston yhteinen tavoite. Vapaaehtoisvoimin toimivat osastot tarvitsevat nuoriso-
toimintansa tueksi piirin työntekijän panosta. Jokaisessa piirissä on varmistettava riittävät 
työntekijäresurssit osastojen nuorisotoiminnan tukemiseksi.

7–10
-vuotiaat

11–13
-vuotiaat

14–16
-vuotiaat

17–20
-vuotiaat

21–25
-vuotiaat

Tätä 
teemme

Reddie Kids -kerhot Nuorisoryhmät

Leirit

Keräykset (koulun kautta) Keräykset (vapaaehtoinen)

Kouluvierailut (yleisö) Kouluvierailut 
(yleisö/vapaaehtoinen)

Kouluvierailut 
(yleisö)

Yläkoulujen
ea-ohjelma

Ensiapuryhmät

Kv-toiminta (opintomatkat, leirit)

Kansainväliset klubit

Tätä 
kehitämme

Ensiaputoiminta

Valmiustoiminnan paikkoja ja tekemistä

Nuorisodelegaatit kehittävät ja edistävät toimintaa osastoissa

Enemmän kansainvälistä toimintaa osastoille

Teemakoulumallin valtakunnallistaminen ja kehittäminen

Tätä seuraamme:
• Toimivien Reddie Kids -kerhojen määrä
• Nuorten toimintaryhmien määrä
• Leirien määrä
• Nuorisotoimintaa järjestävien osastojen määrä
• Nuorten vapaaehtoisten määrä osastoissa
• Niiden osastojen määrä, joissa on nimetty nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyön
 yhteyshenkilöt
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Nuoret vaikuttavat yhteiskunnassa ja järjestössä

Suomen Punaisen Ristin toiminnan kautta nuori voi näyttää, että hän uskaltaa välittää itses-
tään, lähiympäristöstään ja maailmasta. Nuoret ottavat rohkeasti kantaa lähiympäristönsä 
epäkohtiin ja puhuvat heikommassa asemassa olevien nuorten puolesta. Järjestö on tunnet-
tu yhteiskunnallisen keskustelun herättäjä ja puolestapuhuja nuoriin liittyvissä asioissa. 

Nuoret vaikuttavat ja osallistuvat päätöksentekoon Punaisessa Ristissä järjestön kaikilla ta-
soilla. Nuorilla on annettavaa kaikkeen järjestön päätöksentekoon ja he tuovat arvokkaan 
panoksensa ja asiantuntemuksensa esiin yhdenvertaisina muiden jäsenten rinnalla. 

Haluamme, että:
• Suomen Punaisen Ristin nuoret vaikuttavat ja näkyvät yhteiskunnassa.
• Näkyvyyden ja oikein kohdennetun toiminnan ansiosta nuoret tunnistavat Punaisen
 Ristin helposti lähestyttävänä avuntarjoajana. 
• Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, arviointiin sekä 
 päätöksentekoon järjestössä.
• Suomen Punainen Risti saa uusia nuoria vapaaehtoisia, jäseniä ja lahjoittajia ja kantaa 
 erityistä huolta heidän pysyvyydestään. 

Tätä teemme:
• Rasisminvastainen toiminta
• Humanitaarisen oikeuden toiminta
• Koulu- ja oppilaitosyhteistyö
• Nuorten vuosikokous 
• Valtakunnallinen nuorisotoimikunta
• Nuorisotoimikunnat piireissä
• Nuoret jäsenet osastojen, piirien ja koko järjestön hallituksissa

Tätä meidän pitää vielä kehittää: 

1) Nuoret vaikuttavat näkyvästi yhteiskunnassa

Paikallisesti ja seudullisesti
Punaisen Ristin nuoret näkyvät ja toimivat inhimillisyyden puolesta. He järjestävät tem-
pauksia ja flashmobeja, keskustelevat sosiaalisessa mediassa sekä osallistuvat näkyvästi 
kampanjoihin esimerkiksi rasismin vastaisella viikolla tai Nälkäpäivänä. Osastot tukevat nuo-
ria ottamaan rohkeasti kantaa paikallisiin epäkohtiin ja luomaan keskustelua nuorten piirissä 
paremmasta lähiyhteisöstä.   

STRATEGINEN TAVOITE 3
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Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
Nuorten vuosikokous nostaa esiin Suomen Punaisen Ristin nuorten tärkeiksi kokemia kes-
kustelunavauksia julkilausumien ja näkyvien tempausten muodossa. Valtakunnallinen 
nuorisotoimikunta toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden maiden Punaisten Ristien nuo-
risotoimijoiden kanssa ja tuo esiin Suomen Punaisen Ristin nuorten näkemyksiä myös 
kansainväliseen keskusteluun ja vaikuttamistyöhön. 

Nuorisotapahtumien yhteydessä tarjotaan koulutusta ja innostusta nuorten viestintä- ja 
vaikuttamismahdollisuuksista. Paikallismedian kautta toimintamme tulee tutuksi alueen vä-
estölle ja tavoitamme vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita sekä teemme toimintaamme 
tutuksi myös mahdollisille avunsaajille. 

2) Nuoren toiminnasta viestitään rohkeasti, näkyvästi ja innostavasti 

Järjestö tarvitsee nuoria jäseniä ja vapaaehtoisia jatkuvuuden ja uudistumisen turvaami-
seksi. Nuorisojäsenten ja vapaaehtoisten määrä käännetään nousuun aktiivisella, näkyvällä 
toiminnalla ja viestinnällä. Nuorisojäsenmäärä on laskenut tasaisesti jo pitkään ja trendiin 
on saatava muutos. Nuorten viestinnässä panostetaan sähköiseen viestintään ja sosiaali-
seen mediaan. Tarvitsemme järjestöön viestintää, joka kertoo nuorten toiminnasta, tukee 
vapaaehtoisten rekrytointia sekä lisää vuorovaikutusta toimijoiden välillä. 

Tiedon kulku järjestön sisällä tulee taata. Yhteistyö ja kokemusten jakaminen eri osastojen 
välillä mahdollistavat hyviksi todettujen toimintatapojen hyödyntämisen koko järjestössä. 

3) Nuoret osallistuvat järjestön päätöksentekoon  

Nuorisojäseniä kannustetaan aktiivisesti ryhtymään hallitustehtäviin ja heille turvataan mah-
dollisuus vaikuttaa järjestön kaikilla tasoilla. Päätöksenteossa kiinnitetään erityistä huomiota 
siihen, että myös nuorten ikäluokkien (lapset ja varhaisnuoret) ääntä kuullaan, vaikka he ei-
vät vielä osallistu viralliseen päätöksentekoon. 

Osastoissa
Osastot rohkaisevat nuoria osallistumaan luottamustehtäviin ja huomioivat nuorten tarpeen 
saada koulutusta ja tukea kasvaakseen osaaviksi päätöksentekijöiksi. Nuorten osaaminen ja 
osallistuminen ei rajoitu vain nuoria koskevaan päätöksentekoon. Osastot tunnistavat nuor-
ten erityisen tarpeen vertaistukeen ja kannustavat heitä osallistumaan piirin järjestämään 
nuorten foorumiin.

Piireissä
Jokaisessa piirissä tarvitaan toimiva nuorisotoimikunta tai vastaava nuorten luottamus- 
elin, joka edustaa alueen nuoria ja toimii tiiviissä yhteistyössä piirihallituksen sekä nuori-
sotoimintaa koordinoivan työntekijän kanssa. Nuorisotoimikunnan tulisi edustaa kattavasti 
alueen nuoria. Nuorisotoimikunta ylläpitää, suunnittelee ja kehittää alueen nuorisotoimin-
taa. Jokainen piiri järjestää yhdessä piirin nuorisotoimikunnan kanssa vuosittain nuorten 
foorumin, joka kokoaa piirin nuorisojäsenet yhteen. Nuorten foorumi tarjoaa nuorisojäse-
nille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan, innostua yhdessä, arvioida nuorisotoimintaa ja 
verkostoitua piirin muiden nuorten kanssa. 
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Valtakunnallisesti 
Osastot tukevat nuorten osallistumista järjestön korkeimpaan päätöksentekoon. Osastot te-
kevät parhaansa päästäkseen siihen tavoitteeseen, että joka kolmas yleiskokousedustaja 
on nuorisojäsen. Suomen Punaisen Ristin hallituksen ja valtuuston kokoonpanossa pyritään 
takaamaan nuorisojäsenten edustus. Nuorten vuosikokous tekee hallitukselle esityksen val-
takunnallisesta nuorisotoimikunnasta. 

Kansainvälisesti
Nuorten osallistuminen Suomen Punaisen Ristin kansainvälisissä edustustehtävissä taataan 
mahdollisuuksien mukaan. Kansainvälisessä päätöksenteossa Suomen Punaisen Ristin nuo-
ria edustaa ensisijaisesti nuorten puheenjohtaja.

Tätä seuraamme:
• Niiden piirien ja osastojen määrä, joiden hallituksissa on nuorisojäsen
• Nuorien edustajien määrä järjestön hallituksessa
• Niiden piirien määrä, joissa on toimiva nuorisotoimikunta
• Järjestettyjen nuorten foorumien määrä
• Nuorille suunnattujen viestintä- ja vaikuttamiskoulutusten määrä
• Nuorten vuosikokoukseen edustajia lähettäneiden piirien määrä
• Nuorten vuosikokouksen osallistujien määrä
• Nuorisojäsenmäärä

7–10
-vuotiaat

11–13
-vuotiaat

14–16
-vuotiaat

17–20
-vuotiaat

21–25
-vuotiaat

Tätä 
teemme

Rasisminvastaisen työn toimintamallit ja materiaalit

Nuorten vuosikokous

Valtakunnallinen nuorisotoiminta

Nuorisotoimikuntia piireissä

Tätä 
kehitämme

Näkyviä tempauksia ja kannanottoja

Viestintä- ja vaikuttamiskoulutusta

Nuorisoviestintää

Nuorten foorumit piireissä
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