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Johdanto

Nuorten vuosikokous päätti vuonna 2011 Lahdessa, että piirien nuorisotoimikunnille luodaan 
ohjeistus, jossa toimikuntien yhteiset tehtävät määritellään valtakunnallisesti. Piirin nuoriso-
toimikunnan tehtävä on myös jatkossa heijastaa paikallisia erityistarpeita.

Tässä ohjeistuksessa piirien hallitusten nuorisotoimintaa varten asettamia luottamuselimiä 
kutsutaan selkeyden vuoksi piirien nuorisotoimikunniksi. Jokaisessa piirissä voidaan jatkos-
sakin toimia nykyisillä nimillä. Piirin nuorisotoimikunnalla voi olla myös muita piirihallituksen 
määräämiä tehtäviä, mikä voi näkyä toimikunnan nimessä ja toiminnassa.

Tätä ohjeistusta on valmistellut Sami Laitisen johdolla työryhmä, johon ovat kuuluneet Jaana 
Jylhä, Otto Kari, Minna Peltoniemi ja Eero Rämö sekä Johanna Andersson ja Heini Aaltonen. 
Ohjeistusta on käsitelty myös nuorten vuosikokouksessa ja piirien nuorisotoimikuntien  
puheenjohtajatapaamisessa vuonna 2013. 

Kiitämme piirejä hyvien käytäntöjen ja esimerkkien jakamisesta. Tämän valtakunnallisen 
ohjeistuksen avulla on mahdollista suunnitella, arvioida ja kehittää piirin nuorisotoimikunnan 
työskentelyä.

Helsinki helmikuu 2014
Valtakunnallinen nuorisotoimikunta
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Ohjeistuksen tavoitteet

Tällä ohjeistuksella pyritään siihen, 
että…

■■ Nuorten ääni saadaan alueellisesti  
ja valtakunnallisesti kuuluviin.

■■ Varmistetaan, että paikallistason  
toiminta on tulevaisuusorientoitunutta  
ja sille on selkeä alueellinen tuki.

■■ Haetaan uusia ja erilaisia näkökulmia  
nuorisotoiminnan kehittämiseen.

■■ Kaikkien toimialojen nuoret osallistuvat 
nuorten vaikuttamistyöhön.

■■ Selvitetään, miten nuorisotoimikuntaan 
pääsee mukaan.

■■ Nuorisotoimikunnan työskentely  
ja päätöksenteko on avointa.

■■ Laaditaan realistiset tavoitteet ja  
mittarit, joita säännöllisesti seurataan  
ja arvioidaan.

■■ Toimikuntalaiset ovat toimikunnassa  
yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta.

■■ Uusille toimikuntajäsenille tarjotaan  
tarpeeksi perehdytystä tehtävään.

■■ Piirin työntekijät ja nuorisotoimikunta  
tukevat toisiaan ja perehtyvät toistensa 
työhön. 

Näin tavoite näkyy käytännössä

Nuorisotoimikuntalaiset osallistuvat nuor-
ten vuosikokoukseen ja yleiskokoukseen.

Piiritasolla keskitytään osastojen tukemi-
seen, ja nuorisotoimikunta löytää roolinsa 
osastojen tukemisessa.

Toimikunnassa voi olla ulkopuolinen asian-
tuntijajäsen. Työryhmiä voidaan perustaa 
tarpeen mukaan.

Toimikunnan kannattaa ottaa huomioon 
myös nuoret esimerkiksi ensiapu- ja  
ystävätoiminnassa.

Uusia toimikuntalaisia kannattaa rekry toida 
avoimella haulla. Lisäksi osastot voivat esit-
tää uusia jäseniä.

Kokousten päätökset kannattaa lähettää 
piirihallitukselle, osastojen yhteyshenkilöille 
ja piirin nettisivuille.

Yhteistyössä piirihallituksen kanssa määri-
tellään toimintalinjauksen tavoitteet, jotka 
on sopeutettu nuorisotoimintaan.

Nuorisotoiminnassa kuusi vuotta on pitkä 
aika, joten maksimiaika voi olla lyhyempikin.

Jokaisella uudella jäsenellä on tukenaan  
nimetty toimikuntalainen.

Toimikuntalaiset ja työntekijät toimivat  
asiantuntijoina toisilleen.
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Mikä on piirin nuorisotoimikunta?

Piirin nuorisotoimikunta on Suomen Punaisen Ristin nuorten luottamuselin, jolle piirin hallitus 
on siirtänyt nuorisotyöhön ja -toimintaan liittyvää toimivaltaa piirissä (piirien johtosäännön  
14 §:n mukaisesti). Piirien nuorisotoimikunnat ovat osa alla kuvattua nuorten luottamusjärjes-
telmää, johon kuuluvissa toimielimissä nuoret voivat osallistua järjestön päätöksentekoon.

Piirin nuorisotoimikunnan toiminta-ajatuksena on  
kehittää nuorisotoimintaa ja tukea osastoja,  

vaikuttaa järjestössä ja yhteiskunnassa,  
tehdä yhteistyötä järjestön sisällä ja ulkopuolella

sekä viestiä tehokkaasti.

OSASTON 
HALLITUS

PIIRIN  
NUORISO TOI

MI KUNTA

PIIRIN  
HALLITUS

VALTA
KUNNALLINEN 
NUORISOTOI

MIKUNTA

SUOMEN  
PUNAISEN RISTIN 

HALLITUS

Nuorten  
vuosikokous

Nuorten  
foorumi

Osaston kevät-
ja syyskokous

Piirin vuosikokous

Yleiskokous
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Piirin nuorisotoimikunnan tehtävät

Piirien nuorisotoimikuntia kannustetaan tekemään seuraavia asioita, mutta tehtävälistan 
kaikkia asioita ei ole pakko tehdä. Kaiken toiminnan lähtökohtana on yleiskokouksen  
hyväksymä järjestön toimintalinjaus sekä järjestön hallituksen hyväksymä nuorisolinjaus.  
Alueellisesti toimintaa määrittelee myös piirin vuosikokouksessa hyväksyttävä piirin  
toimintasuunnitelma. Kaikkiin tehtäviin kuuluu olennaisena osana tehokas viestintä. 

Piirin nuorisotoimikunta...

Kehittää nuorisotoimintaa ja tukee osastoja

■■ Kehittää tavoitteellisesti nuorisotoimintaa.

■■ Seuraa alueen nuorten hyvinvointia ja suuntaa piirin alueella toimintaa  
tarpeiden mukaisesti.

■■ Tukee osastojen toimintaa ja vaikuttaa osastojen asenneilmapiiriin  
kannustamalla nuorten mukaan ottamiseen.

■■ Tukee nuoria osastojen hallituksen jäseniä sekä nuorisotoiminnan  
ja kouluyhteistyön yhteyshenkilöitä.

■■ Arvioi säännöllisesti omaa työskentelyään ja kehitystarpeitaan.

■■ Seuraa tavoitteiden toteutumista ja raportoi toiminnastaan piirihallitukselle.

Vaikuttaa

■■ Edustaa alueellaan Punaista Ristiä ja järjestön nuorisotoimintaa  
sekä lisää nuorisotoiminnan näkyvyyttä ja tunnettuutta.

■■ Osallistuu itse ja kannustaa nuoria osallistumaan piirin vuosikokoukseen,  
osastojen kokouksiin, nuorten vuosikokoukseen ja yleiskokoukseen.

■■ Pyrkii vaikuttamaan piirin hallituksessa tehtäviin päätöksiin,  
jotka koskevat lasten ja nuorten toimintaa järjestössä. 

■■ Järjestää piirin nuorten foorumin.

Tekee yhteistyötä

■■ Tekee aktiivista yhteistyötä muiden piirien nuorisotoimikuntien kanssa  
sekä piirin muiden toimi- ja valiokuntien kanssa.

■■ Toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kanssa.

■■ Puhuu nuorten puolesta yhdessä osastojen ja muiden alueen järjestöjen kanssa.

Nämä tehtävät käydään läpi tarkemmin seuraavilla sivuilla. Tehtäviä on havainnollistettu selityksin ja esimerkein.
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Piirin nuorisotoimikunta kehittää  
nuorisotoimintaa ja tukee osastoja

Kehittää tavoitteellisesti nuorisotoimintaa.

Nuorisotoimikunta vastaa osaltaan piirin alueen nuorisotoiminnan kehittämisestä.  
Tätä varten kannattaa asettaa tavoitteita, jotta tiedetään, mitä on tekemässä ja mihin 
pyritään. Nuorisotoimikunta voi laatia itselleen työsuunnitelman. Esimerkki piirin nuoriso-
toimikunnan työsuunnitelmasta löytyy sivulla 15.

Seuraa alueen nuorten hyvinvointia ja suuntaa piirin alueella  
toimintaa tarpeiden mukaisesti.

Kannattaa pohtia, millaisia harrastusmahdollisuuksia lapsilla ja nuorilla on ja mitä erilaiset 
selvitykset, kuten kouluterveystutkimukset, kertovat heidän hyvinvoinnistaan. Osastot ja piirin 
työntekijät tuntevat nuorten paikalliset tarpeet ja voivat suunnata paikallista nuorisotoimin-
taa niiden mukaisesti.

Tukee osastojen toimintaa ja vaikuttaa osastojen asenneilmapiiriin  
kannustamalla nuorten mukaan ottamiseen.

Jokaisessa piirin osastossa voi olla nuoria toimijoita ja nuorisotoimintaa. Nuorisotoimikunta-
laiset kannustavat ja neuvovat osastoja nuorten vapaaehtoisten mukaan saamisessa ja 
osastojen toiminnan kehittämisessä nuoria kiinnostavaksi.

Tukee nuoria osastojen hallituksen jäseniä sekä nuorisotoiminnan  
ja kouluyhteistyön yhteyshenkilöitä.

Toimikuntalaiset voivat vierailla osastojen tapahtumissa ja toimintaryhmissä, pitää osastojen 
toimijoihin yhteyttä ja osallistua yhteisiin koulutuksiin.

Arvioi säännöllisesti omaa työskentelyään ja kehitystarpeitaan.

Tätä ohjeistusta kannattaa käyttää apuna arvioinnissa. Missä toimikunta ja toimikuntalaiset 
ovat onnistuneet? Onko toimikuntalaisten tehtävienjako toimiva? Onko yhteistyö ja viestintä 
tehokasta?

Seuraa tavoitteiden toteutumista ja raportoi toiminnastaan piirin hallitukselle.

Osallistutaan piirin toimintakertomuksen laatimiseen. Nuorisotoimikuntalaiset voivat olla  
piirin hallituksen kokouksessa kertomassa toiminnastaan.
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Tarpeista lähtevää toimintaa
Kotkan osaston Taitojen Talo sijaitsee Karhuvuoren 
ostoskeskuksen kulmalla, alueella jossa on paljon 
sosiaalisia haasteita eikä lapsille suunnattua ohjat-
tua toimintaa ole juuri tarjolla. Taitojen Talon tiloissa 
aiemmin toimineen Reddie Kids -kerhon haasteina 
olivat lasten vähyys sekä vetäjien saaminen. Keväällä 
2013 kerhon kehittämistä alettiin suunnitella kahden 
uuden aikuisen vetäjän kanssa, jotta kerho saataisiin 
vastaamaan paremmin alueen tarpeisiin. Syksyllä 
2013 Reddie Kids -kerho aloitti uudistetulla toimin-
tatavalla: Reddie Kids -lastenilloilla. Ajatuksena oli 
tarjota lapsille väljempää ohjattua toimintaa heidän 
kiinnostustensa mukaisesti aikuisten seurassa ja 
valvonnassa. Jokaisessa illassa on mukana vähintään 
kaksi aikuista vastuuvetäjää ja heidän lisäkseen 

sosionomiopiskelijoita auttamassa ja tutustumassa 
toimintaan. Lasten ikähaarukka on 6-12 vuotta, ja 
kävijöitä illoissa on ollut 20–25. Tyttöjä ja poikia 
illoissa käy yhtä paljon, ja myös maahan-muuttaja-
taustaisia lapsia osallistuu toimintaan.

Tällainen toiminta edellyttää pitkäjänteisyyttä, 
sillä luottamus lasten ja vetäjien välillä muodostuu 
hiljalleen. Puolen vuoden tapaamisten jälkeen lapset 
tulevat jo luontevammin juttuun aikuisten kanssa: 
meno illoissa on rauhoittunut ja sääntöjen noudat-
taminen parantunut. Lasteniltoja vetävät ainoastaan 
aikuiset, jotta lapset saavat tarvitsemansa huomion 
ja aikuisen luoman turvan toiminnalleen.

Jenna Pesonen, Kaakkois-Suomen piiri

ESIMERKKI

Osastojen tukeminen
Satakunnan nuorisotoimikunta päätti perustaa  
Facebookiin narikka-tapahtumaryhmän, jota 
ylläpitävät piirin nuorisotoiminnan suunnittelija 
ja nuorisotoimikunnan puheenjohtaja. Ryhmästä 
on tiedotettu osastojen hallituksille ja nuorisoyh-
teyshenkilöille, ja sinne onkin liittynyt aktiivisesti 
vapaaehtoisia osastoista ja niiden toimintaryhmistä. 
Osastot ja ryhmät voivat pyytää ryhmän ylläpitäjiltä 
apua tapahtumien ja kampanjoiden markkinointiin 
Facebookissa ja saada sitä kautta vapaaehtoisia 

mukaan toimintaan. Ryhmän tarkoituksena onkin 
saada tapahtumat laajasti vapaaehtoisten ulottu-
ville ja saada heitä lähtemään mukaan toimintaan. 
Narikkaryhmän kautta on onnistuneesti rekrytoitu 
vapaaehtoisia yli osastorajojen muun muassa koulu-
keikoille, Punaisen Ristin viikon tapahtumiin  
ja rasisminvastaisen viikon tapahtumiin.

Minna Peltoniemi,  
Satakunnan piirin nuorisotoimikunta

ESIMERKKI
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Toimikunnan kehittäminen
Toimikunnan työskentelyn kehittäminen voi olla 
tavoitteellista ja johdonmukaista. Yksi Helsingin  
ja Uudenmaan piirin (HUP) nuorisotoiminnan ke-
hittämisryhmän tavoitteista on mallintaa toimivaa 
nuorten luottamustoimintaa, joten kiinnitämme 
huomiota myös omiin toimintatapoihimme.  
Kehittämisryhmä laati toimikautensa aluksi pii-
rin nuorisotoiminnan tavoitteiden pohjalta koko 
toimikauden kattavan toimintasuunnitelman, jossa 
kuvataan kehittämisryhmän tavoitteita ja toiminta-
tapoja. Tässä yhteydessä kuultiin niin piirihallitusta 
ja nuoria luottamustoimijoita kuin piirin henkilö-
kuntaa. 

Suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Itsearvioinnit 
ovat keskeinen oman toiminnan kehittämisen työ-
kalu, ja niitä voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisen 
lomakkeen avulla. Seuraamme sanoin ja numeroin 
annettavin palauttein mm. ryhmän itse asetta-
mien tavoitteiden mielekkyyttä sekä kokemusta 
niiden edistymisestä, jäsenten kokemuksia omasta 
työskentelystään ja ryhmän toiminnasta yleisesti, 

unohtamatta jäsenten motivaatiota ja puheenjohta-
jan toimintaa. Ryhmän jäsenet pääsevät halutessaan 
antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia nimet-
tömästi, eikä osallistuminen ole pakollista. Tulokset 
käsitellään yhdessä ja toimintaa kehitetään  
määrätietoisesti sen perusteella. 

Toimintasuunnitelman eri versiot ja itsearvioin-
tien tulokset säilytetään toimintasuunnitelman 
yhtey dessä, jotta kehittämisryhmälle muodostuu 
toiminnan edistymisestä “yhteinen muisti”.

Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin ohella huo-
lehditaan ryhmän yhteishengestä ja motivaation 
säilymisestä jäsenten kiittämisellä, vapaamuotoi-
silla tilaisuuksilla ja opintomatkoilla. Puheenjohtaja 
raportoi toiminnasta säännöllisesti myös piirihalli-
tukselle, jossa ohjaus- ja kehittämisryhmät voivat 
jakaa keskenään kokemuksia hyvistä käytännöistä.

Otto Kari, Helsingin- ja Uudenmaan  
piirin nuorisotoiminnan kehittämisryhmä

ESIMERKKI
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Piirin nuorisotoimikunta vaikuttaa

Edustaa alueellaan Punaista Ristiä ja järjestön nuorisotoimintaa  
sekä lisää nuorisotoiminnan näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Nuorisotoimikunta voi esim. esitellä piirin nuorisotoimintaa messuilla, toritapahtumissa,  
eri järjestöjen tapahtumissa ja leireillä.

Osallistuu itse ja kannustaa nuoria osallistumaan piirin vuosikokoukseen,  
osastojen kokouksiin, nuorten vuosikokoukseen ja yleiskokoukseen.

Kokouksiin voi tehdä aloitteita, ja kokouksissa voi käyttää puheenvuoroja. Tutustukaa kä-
siteltäviin asioihin etukäteen! Kannattaa kannustaa nuoria asettumaan ehdolle osastojen 
hallituksiin, piirin hallitukseen ja valtakunnalliseen nuorisotoimikuntaan. Nuorisotoimikunta 
voi järjestää koulutuksia kokoustekniikasta sekä nuorten tapaamisia kokousten yhteydessä.

Pyrkii vaikuttamaan piirin hallituksessa tehtäviin päätöksiin,  
jotka koskevat lasten ja nuorten toimintaa järjestössä. 

Piirin hallituksen päätöksiin voi vaikuttaa vaikkapa tekemällä aloitteita piirin hallitukselle  
tai piirin työntekijöiden välityksellä. Toivottavaa olisi myös, että jokaisessa piirin hallitukses-
sa olisi ainakin yksi alle 29-vuotias jäsen, joka muiden rooliensa ohella toimisi viestinviejänä 
piirin nuorisotoimikunnan ja hallituksen välillä.

Järjestää piirin nuorten foorumin.

Nuorten foorumi on piireissä järjestettävä tapahtuma, jonka tarkoituksena on kerätä piirin 
nuorisojäsenet yhteen vuosittain. Nuorten foorumi tarjoaa nuorisojäsenille mahdollisuuden 
jakaa kokemuksiaan, arvioida nuorisotoimintaa ja sen kehittämistarpeita sekä verkostoitua 
piirin muiden nuorten kanssa. Tapahtumaan kannattaa kehittää menetelmiä pohtia piirin 
nuorisotoiminnan painopisteitä järjestön toimintalinjauksen, nuorisolinjauksen ja piirin toi-
mintasuunnitelman pohjalta.  Enemmän tietoa nuorten foorumista sivuilla 17-18. 

Aloitteet
”Järjestön jokaisella jäsenellä ja toimielimellä on 
oikeus tehdä järjestön paikallista, alueellista tai  
valtakunnallista toimintaa koskevia aloitteita.”

(SPR-asetus 17 §)

Aloite on konkreettinen muutosesitys johonkin  
asiaan. Aloitteen voi tehdä yksittäinen vapaa-
ehtoinen tai jokin ryhmä. Aloite osoitetaan sille 
luottamuselimelle, joka päättää kyseisestä asiasta. 
Aloitteeseen on vastattava tietyn ajan kuluessa  
riippuen elimestä, jolle se osoitetaan. Ponsi taas  

on toivomusaloite, jolla halutaan nostaa asia keskus-
teluun. Ponnen vastaanottaneen elimen ei tarvitse 
vastata siihen.

Aloitteita ja ponsia voi jättää osaston hallitukselle, 
osaston kokouksille (paikallista toimintaa koske-
vat), piirin hallitukselle, piirin kokoukselle (alueellista 
toimintaa koskevat), valtakunnalliselle nuorisotoimi-
kunnalle, nuorten vuosikokoukselle (valtakunnallista 
nuorisotoimintaa koskevat), hallitukselle tai yleisko-
koukselle (valtakunnallista toimintaa koskevat).

ESIMERKKI
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Piirin nuorisotoimikunta tekee yhteistyötä

Tekee aktiivista yhteistyötä muiden piirien nuorisotoimikuntien kanssa  
sekä piirin muiden toimikuntien kanssa.

Muiden toimikuntien kanssa voi järjestää yhteisiä tapaamisia kahden tai useamman toi-
mikunnan kesken. Yhteistyö ja tietojen, kuten hyvien kokemusten vaihto kannattaa olla 
säännöllistä. Valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä on hyviä mahdollisuuksia tutustua 
muiden piirien nuoriin.

Toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa valtakunnallisen  
nuorisotoimikunnan kanssa.

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsen toimii piirille kummina, johon piirin nuorisotoimi-
kunta pitää yhteyttä ja joka kertoo valtakunnallisista nuorisoasioista. Kummin voi kutsua 
vierailulle ja tälle kannattaa kertoa toimikunnan päätöksistä.

Puhuu nuorten puolesta yhdessä osastojen ja muiden alueen järjestöjen kanssa.

Toimikuntalaisten kannattaa tutustua muiden järjestöjen toimintaan ja tehdä yhteistyötä. 
Toimikunta voi kirjoittaa alueen lehteen mielipidekirjoituksia, käyttää sosiaalista mediaa  
esimerkiksi ylläpitämällä Facebook-sivua ja osallistumalla keskusteluihin. Nuorisotoiminnasta 
voi kertoa monissa yhteyksissä.

OuLa-yhteistyö
Oulun ja Lapin piirin nuoret ovat tehneet pitkään 
yhteistyötä. Kahden jäsenmäärältään melko pienen 
mutta alueeltaan suuren piirin välillä yhteistyö  
on koettu tärkeäksi, tehokkaaksi ja antoisaksi. 
Yhteistyö on monimuotoista, ja sitä ylläpidetään ja 
kehitetään säännöllisissä piirin nuorisotoimikuntien 
välisissä OuLa-tapaamisissa pari kertaa vuodessa. 

Tapaamisissa sovitaan myös yhteistyössä järjestet-
tävistä tapahtumista, kuten nuorisokoulutuksista, 
joita pidetään vuorotellen kummankin piirin alueella 
molempien piirien kouluttajien toimesta. 

Yhteistyöhön kuuluu myös vertaistukea, toisilta ja 
yhdessä oppimista, hyvien käytäntöjen jakamista, 
tiedonkulkua eri osastojen ja alueiden vapaaeh-
toisten kesken, verkostoitumista, vaikuttamista, 
motivointia, virkistystä, palkitsemista, uuden  
ideointia ja tärkeää yhdessäoloa vapaaehtoisil-
le. Vaikuttamista tehdään esimerkiksi yhteisten 
vuosikokous-aloitteiden muodossa.

Lapin nuorisovaliokunta

ESIMERKKI
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Viestintä

Viestintä kuuluu olennaisesti kaikkiin nuorisotoimikunnan tehtäviin. Nuorisotoimikunta voi 
nimetä viestintävastaavan, joka vastaa pääosin toimikunnan viestinnästä. Tämän lisäksi kaik-
kien nuorisotoimikuntalaisten on hyvä tietää viestinnän perusasioista.

Nuorisotoimikunta viestii sekä järjestön sisäisesti että ulkopuolisille. On suositeltavaa laatia 
vuosittainen viestintäsuunnitelma, jossa määritellään ainakin seuraavat tekijät:

■■ Sisäisen viestinnän kohderyhmät: nuorisojäsenet, osastojen hallitukset,  
piirin muut toimielimet, muut nuorisotoimikunnat jne.

■■ Ulkoisen viestinnän kohderyhmät: mahdolliset toiminnasta kiinnostuneet henkilöt,  
paikallismedia

■■ Keskeiset, kyseiselle vuodelle ajankohtaiset viestit

■■ Viestintäkanavat: sosiaalinen media (esimerkiksi Facebook, Instagram, YouTube),  
sähköpostilistat, Punaisen Ristin vapaaehtoisverkko RedNet (rednet.punainenristi.fi),  
paikallismedia, verkkosivut, ilmoitustaulut

■■ Viestinnän vastuuhenkilöt ja tavat, joilla toimikunnan nimissä lähetettävät viestit  
hyväksytään

Viestinnässä on syytä muistaa järjestön ohjeistukset esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 
viestimisestä, yhtenäisestä ilmeestä ja tiedotusvälineiden kanssa toimimisesta. Näistä löytyy 
lisätietoa RedNetin viestintäryhmästä rednet.punainenristi.fi/viestinta

Mikäli haluat lisätietoja, voit ottaa yhteyttä myös piiritoimistosi työntekijään tai Punaisen  
Ristin keskustoimistossa toimivaan viestintäyksikköön.
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Piirin nuorisotoimikunnan työskentely

■■ Nuorisotoimikunnassa päätetään yhdessä toimiva ja reilu työnjako, jossa vältetään 
tehtä vien ja vastuun kasautumista liikaa yksittäisille toimikuntalaisille ja kannustetaan 
tehtävien jakamiseen.

■■ Nuorisotoimikunta voi valita keskuudestaan puheenjohtajan lisäksi myös varapuheen-
johtajan. Varapuheenjohtajalle annetaan tilaa ja vastuuta kehittyä tehtävässään.

■■ Varmistetaan, että uudet jäsenet saavat hyvän perehdytyksen uuteen tehtävään, ja että 
heidän kiinnostuksensa ja osaamisensa vaikuttavat heidän rooliinsa toimikunnan sisällä.

■■ Tehtävät jaetaan toimikunnassa niin, että jäsenet saavat kasvaa kokeneempien jäsenten 
tuella luottamustoimijoiksi.

■■ On tärkeää, että kaikki toimikunnan jäsenet saavat kantaa vastuuta, onnistua ja kokea 
itsensä hyödylliseksi. Näin tehtävä tuntuu mielekkäältä.

■■ Nuorisotoimikuntalaisten on hyvä tutustua yhteistyöverkostoihin ja -henkilöihin, kuten  
piirin työntekijöihin, piirin hallituksen ja muiden toimikuntien jäseniin, valtakunnallisen  
nuorisotoimikunnan ja muiden piirien nuorisotoimikuntien jäseniin, osastoaktiiveihin,  
piirin alueen muiden nuorisojärjestöjen toimijoihin jne.
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Työsuunnitelma

TAVOITE VASTUUALUE VAADITTAVAT TOIMET AIKATAULU VASTUU

Toteuttaa lyhyitä 
ja helppoja  
kampanjoita

Narikat Raportoi mitä on tehty, muistaa 
välittää tiedon ryhmille

14.2.

21.3.

syyskuu

1.12.

Piiriparlamentti Vastaa suunnittelusta  
ja kutsuista

syksy Koko toimikunta

Lapsille toimintaa Reddie Kids 
-kerhot

Leirit

Kuulumisten kyseleminen  
ja tiedon välittäminen

Raportointi, ohjaajatilanteen ja 
ilmoittautumisten seuraaminen

koko vuosi Omat kerhot  
+ jokaisella  
kummikerho

Nuorille toimintaa Nuorisoryhmät

Nuorten Vuosi-
kokous

Edustajat, kannanotot aloitteet kevät / talvi

Piirin hallitus Kuulumiset ja tiedot piirin  
hallituksesta ja viestit sinne

jatkuvasti

Valtakunnallinen 
nuorisotoimi-
kunta

Kontakti, viestit molempiin suun-
tiin, valtakunnalliset tapaamiset

jatkuvasti Puheenjohtaja  
& kummi

Näymme ja kuu-
lumme oikeasti

Tiedonsaantia 
helpommaksi

Viestintä

Kannanotot

Facebook, sähköposti

RedNet

SPRAY

Toimikunnan henkilögallerian 
kokoaminen ja ylläpito

Pöytäkirjat julkisiksi

Yleisönosastokirjoitukset

1 vuodessa

jatkuvasti

Viestintävastaava

Hämeen piirin nuorisovaliokunta

ESIMERKKI



16

Piirin nuorisotoimikunnan tuki

■■ Jotta toiminnalla on vaikuttavuutta, on tärkeää, että piirin nuorisotoimikunnalla on niin  
piirin työntekijöiden kuin piirin hallituksenkin tuki toiminnalleen.

■■ Piiristä nimetty työntekijä tukee nuorisotoimikuntaa sen jokapäiväisessä toiminnassa: 
valmistelee ja osallistuu nuorisotoimikunnan kokouksiin sekä nuorten foorumeihin, seuraa 
alueen nuorten hyvinvointia ja välittää terveisiä ja tietoa piirin nuorisotoimikunnan, piirin 
hallituksen, keskustoimiston sekä piirin eri valiokuntien välillä.

■■ Valtakunnallinen nuorisotoimikunta tukee piirin nuorisotoimikuntia jokaiselle piirille ni-
mettävän kummin välityksellä. Piirin nuorisotoimikunta voi kuitenkin olla yhteydessä 
muihinkin valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäseniin, esimerkiksi nuorisotoimikunnan 
jäsenten erityisosaamisen mukaan.

■■ Valtakunnallinen nuorisotoimikunta järjestää vähintään kerran yleiskokouskaudessa  
yhteistapaamisen valtakunnallisen nuorisotoimikunnan ja piirien nuorisotoimikuntien  
puheenjohtajien kesken.

■■ Keskustoimisto tukee piirien nuorisotoimikuntia erityisesti piirien työntekijöiden  
välityksellä sekä tuottamalla valtakunnallisia materiaaleja järjestön nuorisotoimintaan.

Toimintaa ohjaavia suuntaviivoja ja sääntöjä

Toimikuntalaisille kannattaa jakaa järjestön sääntökirja, joita saa piiritoimistolta.  
Sääntökirjasta nuorisotoimikunnan toimintaan liittyvät etenkin

■■ Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä (811/2005), jossa määritellään 
mm. luottamushenkilön valinnasta ja kelpoisuudesta (18 § ja 19 §), päätöksenteosta (53 §) 
ja vaaleista (54 §)

■■ Suomen Punaisen Ristin työjärjestys, jossa määritellään mm. aloitteista (9–12 §),  
toimintasuunnitelmista (17 §), toiminnan seurannasta (18 §) ja pöytäkirjoista (26–27 §)

■■ piirien johtosääntö, jossa määritellään mm. piirin kokouksista (5–8 §) ja toimikunnista  
(14 §).

Nuorten vuosikokouksen työohjeeseen kannattaa tutustua, kun piirissä valmistaudutaan  
kokoukseen. Työohje löytyy RedNetin ryhmästä SPR Nuoret.

Suomen Punaisen Ristin toimintaa ohjaa yleiskokouksessa hyväksyttävä järjestön  
toimintalinjaus.

Järjestön nuorisotoimintaa koskee lisäksi Suomen Punaisen Ristin nuorisolinjaus ja Liiton 
Youth Policy,  joka määrittelee maailmanlaajuisesti, mitä on Punaisen Ristin ja Punaisen  
Puolikuun nuorisotoiminta. Linjaukset löytyvät RedNetin ryhmästä SPR Nuoret.

Piirin tasolla toimintaa ohjaavat piirin kokouksessa vuosittain hyväksyttävät piirin toimin-
tasuunnitelma ja piirin talousarvio, jonka puitteissa myös nuorisotoimikunta toimii. Piirin 
nuorisotoimikunnan kannattaa osallistua myös näiden valmisteluun.
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Nuorten foorumi

Nuorten foorumi on piireissä järjestettävä tapahtuma, jonka tarkoituksena on kerätä piirin 
nuorisojäsenet yhteen vuosittain. Nuorten foorumia suositellaan järjestettäväksi jonkin muun 
tapahtuman yhteydessä, jolloin osallistujien on helppo tulla paikalle ja järjestämisestä koituu  
vähemmän kuluja. Nuorten foorumi voidaan järjestää esimerkiksi ohjaajapäivien, nuorten 
pikkujoulujen tai piirin vuosikokouksen yhteydessä. Nuorten foorumissa voi kokeilla myös 
virtuaalista osallistumista.

Nuorten foorumi tarjoaa nuorisojäsenille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan, arvioida  
nuorisotoimintaa ja sen kehittämistarpeita sekä verkostoitua piirin muiden nuorten kanssa. 
Tapahtumaan kannattaa kehittää menetelmiä pohtia piirin nuorisotoiminnan painopisteitä 
järjestön toimintalinjauksen, nuorisolinjauksen ja piirin toimintasuunnitelman pohjalta. Tällai-
nen voi olla vaikkapa piirin nuorisotoimikuntalaisten vetämä ajatushautomo. Piirikohtaisesti 
voidaan määritellä nuorten foorumin sisältö, johon vaikuttaa myös ajankohta, jolloin tapahtu-
ma halutaan piireissä järjestää.

Nuorten vuosikokous 2011 päätti, että nuorten piiriparlamenttien työohje uudistetaan osana 
nuorten luottamusjärjestelmän uudistusta. Piiriparlamentteja on järjestetty osassa piireistä, 
mutta entinen malli ei ole toiminut kaikissa piireissä. Työohjetta haluttiin keventää ja saada 
aikaan helposti järjestettävä, piirin nuoret keräävä tapahtuma, joka voidaan järjestää eri  
piireissä tarpeiden mukaan eri tavoin.

Nuorten foorumissa voidaan...

■■ Tehdä aloitteita nuorten vuosikokoukseen.

■■ Päättää piirin edustajat nuorten vuosikokoukseen.

■■ Ehdottaa jäseniä piirin nuorisotoimikuntaan.

■■ Asettaa nuorisotoiminnan tavoitteita sekä seurata ja raportoida niiden toteutumista.

■■ Kannustaa osastojen nuoria hakeutumaan järjestön luottamustehtäviin, kuten  
valtakunnalliseen nuorisotoimikuntaan, yleiskokousedustajaksi ja piirin tai osastojen  
hallituksiin.

■■ Järjestää vaalipaneeli luottamustehtäviin ehdolla oleville.

Paikalla tulisi olla osallistujia kattavasti koko piirin alueelta, kuitenkin vähintään kolmesta 
osastosta. Nuorten foorumin viestintään kannattaa panostaa. Tapahtumasta voidaan kertoa 
piirin nuorisojäsenille esimerkiksi sähköpostitse, osastokirjeen kautta, Tässä ja Nyt -lehdessä 
tai sosiaalisessa mediassa. Tapahtumaan kannattaa kutsua kaikki piirin nuorisotoimikunnan 
jäsenet, valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsen ja osaston nuoriso- ja kouluyhteistyön 
yhteyshenkilöt.

Nuorten foorumissa voi järjestää myös mukavaa oheisohjelmaa, vaikkapa seinäkiipeilyä, 
keilailua, musiikkia, saunomista tai lumikenkäilyä. Lisäksi nuorten foorumi voi sisältää myös 
jatkokoulutusta, luottamushenkilöiden tapaamisen ja luottamustoimintaan perehdyttämistä.
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Ajatushautomon menetelmäohje
Ajatushautomon tavoitteena on mahdollistaa uusien 
ajatusten ja ideoiden syntymisen. Seuraavaksi esitel-
lään yksi menetelmä järjestää ajatushautomon. 

Ideana on, että ajatushautomon järjestäjä (piirin 
nuorisotoimikunta) valitsee pari-kolme aihealuetta 
jota halutaan käsitellä. Teemat voisivat olla esimer-
kiksi rekrytointi, ohjaajien koulutus ja kampanjat. 
Teemojen ympärille valitaan sopiva määrä väittämiä, 
joiden tavoitteena on innostaa keskusteluun ja ehkä 
jopa väittelyyn.

Väittämiä käsitellään ennalta määritellyn tekniikan 
mukaisesti. Työskentelyaikaa varataan kaksi tuntia. 
Ideaali ryhmän koko on 8-12 henkilöä.  Jokaisella 
ajatushautomolla on vetäjä ja sihteeri. 

Jokainen ryhmä saa käsittelyynsä yhden aihealueen.  
Ryhmässä työskentely aloitetaan selkiyttämällä 
työskentelyn tavoite ja kertomalla mihin tuloksia 

käytetään ja miksi työskentely on tärkeää. 

Esitellään ryhmälle aihealueen väittämät. Ryhmä 
keskustelee kaikista väittämistä ja valitsee niistä 
yhden, jonka käsittelyä jatketaan. Mikäli on vaikeaa 
päästä yhteisymmärrykseen, mikä väittämä valitaan, 
niin väittämistä voidaan äänestää. 

Valitun väittämän osalta ryhmä vastaa kysymyksiin, 
jota ajatushautomon järjestäjä on valinnut etukä-
teen. Kysymykset voivat olla esimerkiksi:  

Miksi valitun väittämän sisältö on tärkeä piirille? 
Mitä toimenpiteitä piirissä tulee väittämän suhteen 
tehdä? Kenen tulee tehdä? Muuta huomioitavaa?

Keskustelun tulokset kootaan yhteen jatkokäsittelyä 
varten esimerkiksi piirin nuorisotoimikunnan seuraa-
vassa kokouksessa.

Nuorten foorumi Lapin ja Oulun piirin yhteistyönä
Oulun ja Lapin piirien nuorten yhdessä ideoima 
ERKKI-tapahtuma (sanoista ”Erityisen Railakas  
Kokoontuminen Kaikille Innokkaille”) pyrkii  
yhdistämään piirien nuorten eri tapahtumia ja 
keräämään paljon molempien piirien nuoria yhteen. 
Tapahtumassa on niin koulutuksia, harjoituksia, pää-
töksentekoa, vierailijoita, kuten avustusdelegaatti, 
vapaaehtoisten palkitsemista kuin yhdessä haus-
kanpitoakin. 

Oulun ja Lapin piirin yhteinen nuorten foorumi  
järjestetään tapahtuman osana, eli aloitteita valmis-
tellaan yhdessä ja valmistaudutaan tulevaan nuorten 

vuosikokoukseen, seurataan nuorisotoi minnan 
toteutumista molempien piirien alueilla  
sekä päätetään piirien välisen yhteistyön toteut-
tamisesta. Yleiskokouksen alla tapahtumassa 
järjestetään myös vaalipaneeli, johon on kutsuttu 
nuoria ehdokkaita. 

Tavoitteena on ollut luoda uudenlainen malli, jolla 
uudistetaan piirien vanhoja tapahtumia yhteiseksi 
tapahtumaksi, johon kaikki alueen nuoret vapaaeh-
toiset voivat osallistua.

Sami Laitinen

ESIMERKKI

ESIMERKKI


