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Kasvatustavoitteet todeksi

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA

Suomen Punaisen Ristin kasvatustavoitteet

Miten voimme parhaiten tukea nuorimpia vapaaehtoisiamme?

Suomen Punainen Risti 2011
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Kasvatustavoitteet todeksi

Kasvatustavoitteet työvälineeksi 
nuorisotoiminnan suunnitteluun

Lapsen ja nuoren kasvua tukevat koulu, perhe ja ystävät. Tämän lisäksi järjestöillä on tärkeä 
rooli lasten ja nuorten kasvatuksessa. Harrastustoiminnan kautta sekä tukemalla kouluja ja 
koteja myös Punainen Risti osallistuu lasten ja nuorten kasvatukseen.  

Järjestöjen vapaa-ajan toiminnalla nuorille tarjotaan mielekästä tekemistä ja puitteet kehittää 
sosiaalisia taitoja, vahvistaa itsetuntoa, oppia toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja luotta-
maan kykyynsä selvitä erilaisissa tilanteissa. Lisäksi järjestöillä on edunvalvojan rooli, sillä ne 
puhuvat ja toimivat lasten ja nuorten puolesta.

Kasvatustavoitteet linjaavat sitä, miksi järjestöllä on nuorisotoimintaa ja mihin toiminnalla 
pyritään. Tavoitteet ovat työkalu toiminnan suunnittelussa ja strategioiden toimeenpanossa. 
Ne auttavat vapaaehtoistoiminnan suunnittelua sellaiseksi, että se tukee lapsen ja nuoren 
kasvua elämää ja erilaisuutta kunnioittavaan arvomaailmaan.

Kansikuva Jukka-Pekka Moilanen

 Kuvassa Haukiputaan osaston Reddie Kids -kerho vapaaehtoistoiminnan keskus Pointissa.

 Lapset keskustelevat periaatteista. 

Kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi olemme laatineet oppimistavoitteita ikäluokittain 
(7-20-vuotiaille). Oppimistavoitteet ovat asioita ja taitoja, jotka lapsi ja nuori oppii toimies-
saan Suomen Punaisessa Ristissä. Oppimistavoitteet löytyvät tästä kirjeestä. Kirje on laa-
dittu työn tueksi kaikille järjestömme nuorisotoimintaa suunnitteleville luottamushenkilöille, 
vapaaehtoisille ja työntekijöille.

Terveisin

Kasvatustavoitteita laatinut työryhmä

Johanna Andersson, Ari Hakala, Mari Huttunen,
Petri Kaukiainen, Pekka Laukkanen ja Erja Reinikainen

Punaisessa Ristissä lapsi ja nuori kasvaa elämää ja erilaisuutta
kunnioittavaan arvomaailmaan.

•	 Hän	uskaltaa	seistä	hyvän	puolella,	hän	uskoo	myötätunnon	tekoihin
 ja läsnäolon voimaan. 
•	 Hänellä	on	rohkeutta	auttaa,	puhua	tukea	tarvitsevien	puolesta
 ja ottaa kantaa – hänellä on rohkeutta olla ihminen.

23.10.2012
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Punainen Risti

 7 - 10 v.  11 - 13 v. 14 - 16 v. 17 - 20 v.

Tutustuu järjestön
periaatteisiin ja arvo-
maailmaan toiminnan 
kautta ja opettelee 
toimimaan arvojen
mukaisesti. 

Tutustuu ja osallistuu 
järjestön toimintaan 
paikallisesti.

Toimii järjestön
periaatteiden ja arvo-
maailman mukaisesti.

Tutustuu järjestön eri 
toimintamuotoihin ja 
osallistuu järjestön
toimintaan lähinnä
paikallisesti.  

Toimii järjestön
periaatteiden ja arvo-
maailman mukaisesti ja 
toimii siten mallina
nuoremmille.

Tutustuu järjestön
toimintaan ja toimii 
myös alueellisesti ja
valtakunnallisesti.

Tutustuu järjestön 
kansainväliseen
toimintaan. 

Toimii järjestön periaat-
teiden ja arvomaailman 
mukaisesti ja toimii siten 
mallina nuoremmille. 

Kertoo ja opettaa järjes-
tön arvomaailmasta.

Tutustuu järjestön 
toimintaan ja toimii 
myös alueellisesti, 
valtakunnallisesti sekä 
kansainvälisesti.

Löytää oman roolinsa 
järjestössä.

Oppimistavoitteet

Itsetunto

 7 - 10 v.  11 - 13 v. 14 - 16 v. 17 - 20 v.

Saa onnistumisen
kokemuksia ja myön-
teistä palautetta.

Toimii hyväksyvässä ja 
kannustavassa ilma-
piirissä.  

Saa onnistumisen
kokemuksia ja myön-
teistä palautetta.

Toimii hyväksyvässä ja 
kannustavassa ilma-
piirissä. 

Rakentaa ja vaalii
turvallista ja kannusta-
vaa toimintaympäristöä. 
 

Saa onnistumisen 
kokemuksia ja myön-
teistä palautetta.

Toimii hyväksyvässä ja 
kannustavassa ilma-
piirissä.
 
Rakentaa ja vaalii
turvallista ja kannusta-
vaa toimintaympäristöä.

Mahdollistaa ja
antaa onnistumisen
kokemuksia muille.
 

Saa onnistumisen 
kokemuksia ja myön-
teistä palautetta.

Toimii hyväksyvässä ja 
kannustavassa ilma-
piirissä. 

Rakentaa ja vaalii
turvallista ja kannusta-
vaa toimintaympäristöä.

Mahdollistaa ja 
antaa onnistumisen 
kokemuksia muille.

Kouluttaa ohjaajia 
antamaan onnistumisen
kokemuksia muille.
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Ryhmässä toimiminen

 7 - 10 v.  11 - 13 v. 14 - 16 v. 17 - 20 v.

Oppii toimimaan
vastuullisena ryhmän 
jäsenenä, mutta myös 
yksilönä.

Oppii käytännön
kautta ratkaisemaan 
ongelmia, eikä vain
havaitsemaan niitä.
  

Oppii ottamaan ja
kantamaan vastuuta
itsestä sekä muista 
ryhmäläisistä.

Kehittää ongelman-
ratkaisutaitojaan.

Osaa olla mukana
projektityöskentelyssä.
 
 

Ottaa ja kantaa
vastuuta omista vastuu-
tehtävistä ja muista
vapaaehtoisista.

Suunnittelee ja 
toteuttaa vapaaehtois-
toimintaa.

Saa mahdollisuuden
oppia ohjaamaan var-
haisnuorten ryhmää ja 
ratkaisemaan ongelmia 
ryhmän ohjaajana.
 
Oppii projektityösken-
telytaitoja 

 

Oppii ottamaan ja kan-
tamaan vastuuta omis-
ta vastuutehtävistä ja 
muista vapaaehtoisista.

Suunnittelee, toteuttaa 
ja seuraa vapaaehtois-
toimintaa.

Hallitsee ongelman-
ratkaisutaitoja.
  
Innostaa ja ottaa aktiivi-
sesti mukaan uusia ryh-
mänjäseniä, toimijoita ja 
vapaaehtoisia.

Vahvistaa omia projekti-
työskentelytaitojaan.

Oppii projektijohtajuus-
taitoja.

Yhdenvertaisuus

 7 - 10 v.  11 - 13 v. 14 - 16 v. 17 - 20 v.

Ymmärtää erilaisuutta.

Kunnioittaa toisia, ei 
kiusaa tai nimittele
toisia ja osaa sekä 
pyytää että antaa
anteeksi.
  

Ymmärtää erilaisuutta 
ja on avoin kohtaamaan 
erilaisia ihmisiä.

Kunnioittaa toisia ja 
pystyy oppimaan myös 
muilta.

 
 

Ymmärtää erilaisuutta 
ja osaa ottaa huomi-
oon erilaisia ihmisiä ja 
toimintaan osallistuvien 
ihmisten erilaisia
tarpeita.

Toimii mallina nuorem-
mille ja opettaa heitä 
ymmärtämään erilai-
suutta ja kunnioitta-
maan toisia.

Arvostaa ihmisten erilai-
suutta ja on valmis
puhumaan erilaisten 
ihmisten ja yhdenvertai-
suuden puolesta.

Tunnistaa syrjiviä 
tilanteita toiminnassa
ja puuttuu niihin 
aktiivisesti. 

Kouluttaa nuoremmille, 
miten ohjaajana näyte-
tään mallia ja opettaa, 
miten kohdataan erilai-
suutta ja kunnioitetaan 
toisia.
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Terveyskasvatus

 7 - 10 v.  11 - 13 v. 14 - 16 v. 17 - 20 v.

Tunnistaa terveellisten 
elämäntapojen, kuten 
liikunnan ja monipuoli-
sen ravinnon, merkityk-
sen hyvinvoinnille (mm. 
oma hygienia).

Tunnistaa terveellisten 
elämäntapojen, kuten 
liikunnan ja monipuoli-
sen ravinnon, merkityk-
sen hyvinvoinnille (mm. 
päihteistä kieltäytymi-
nen).

Tunnistaa ja sisäistää 
terveellisten elämän-
tapojen, kuten liikunnan 
ja monipuolisen ravin-
non, merkityksen hyvin-
voinnille (mm. seksuaali-
terveys).

Antaa nuoremmille 
tietoa terveellisten 
elämäntapojen 
merkityksestä.

Tunnistaa ja sisäistää 
terveellisten elämän-
tapojen, kuten liikunnan 
ja monipuolisen ravin-
non, merkityksen hyvin-
voinnille (mm. henkinen 
hyvinvointi).

Antaa nuoremmille
tietoa terveellisten 
elämäntapojen 
merkityksestä.

Ensiaputaidot

 7 - 10 v.  11 - 13 v. 14 - 16 v. 17 - 20 v.

Oppii perusensiapu-
taitoja.

Osaa auttaa itseään ja 
kaveriaan ensiaputaito-
jaan hyödyntäen.

Syventää osaamistaan 
ensiaputaidoissa.

Osaa auttaa itseään ja 
toisia ensiaputaitojaan 
hyödyntäen.

Syventää osaamistaan 
ensiaputaidoissa.

Osaa auttaa itseään ja 
toisia ensiaputaitojaan 
hyödyntäen.

Syventää osaamistaan 
ensiaputaidoissa.

Osaa auttaa itseään ja 
toisia ensiaputaitojaan 
hyödyntäen.

Osaa kertoa ensiaputai-
tojen merkityksestä, 
ensiapuryhmätoiminnas-
ta ja ea-koulutuksista 
myös muille.
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Vaikuttaminen ja yhteistyö

 7 - 10 v.  11 - 13 v. 14 - 16 v. 17 - 20 v.

Uskaltaa tuoda esiin 
omat mielipiteensä
ryhmässä ja siten
vaikuttaa ryhmän 
toimintatapoihin ja
-sisältöihin.
 
Oppii leikkien ja pelien 
avulla vaikuttamista
ryhmätoiminnassa.

Tutustuu osaston 
päätöksentekoon 
osallistumalla esim. 
osaston syys- ja kevät-
kokoukseen.

Tutustuu muihin nuori-
sojärjestöihin ja toimi-
joihin omalla paikka-
kunnalla.

Oppii, mitkä ovat
vaikuttamisen keinot ja 
kanavat järjestössä.

Oppii, miten otetaan 
kantaa tärkeisiin 
asioihin.

Osallistuu päätöksen-
tekoon järjestössä.

Luo yhteistyöverkosto-
ja omalla paikkakunnal-
la, valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti.

Ottaa aktiivisesti kantaa 
yhteiskunnallisiin epä-
kohtiin.

Osallistuu päätöksente-
koon järjestössä.

Toimii aktiivisesti jär-
jestön eri verkostoissa 
omalla paikkakunnalla, 
valtakunnallisesti ja kan-
sainvälisesti.


