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Nuorisotoiminta 

Toimintamuodot
 
•	 Reddie	Kids	-varhaisnuorten	kerhotoiminta
•	 Nuorisoryhmä
•	 Narikka:	lyhytkestoinen	vapaaehtoistoiminta
•	 Leiritoiminta
•	 Kansainvälinen	nuorisotoiminta
•	 Spray-lehden	toimitustyö
 

Koulutus
 
•	 Reddie	Kids	-ohjaajakoulutus
•	 Reddie	Kids	-apuohjaajan	perehdytys
•	 Leiriohjaaja-koulutus
•	 Leiripomo-koulutus
•	 Nuorisopromo-koulutus
•	 Nuorisodelegaattikoulutus

 
Reddie	Kids	-varhaisnuorten	kerho
 
Reddie Kids-kerhoissa 7-12 -vuotiaat seikkailevat Reddie-koiran kanssa ja tutustuvat 
leikin lomassa Punaisen Ristin toimintaan ja arvoihin. Kerhoa ohjaa yli 15-vuotias ohjaa-
ja, joka on käynyt Reddie Kids -ohjaajakoulutuksen tai jonkun muun ohjaajakoulutuksen. 
Kerhonohjaajan lisäksi kerhossa voi toimia 12 vuotta täyttänyt apuohjaaja. 

Kerhossa varhaisnuoret tutustuvat perusensiapuun (esim. haavanhoito, hätänumeroon 
soittaminen, nenäverenvuodon tyrehdyttäminen) ja puhuvat ystävyydestä, erilaisuudesta 
ja kiusaamisesta harjoitusten kautta. Reddie Kids -kerhon ohjelma vaihtuu paikallisen 
tarpeen mukaan, mutta se seuraa kerhon kolmea teemaa, jotka ovat Punainen Risti, 
ensiapu ja suvaitsevaisuus. Varhaisnuoret voivat myös suorittaa kerhossa taitomerkkejä 
Punaisen Ristin eri aihealueista.

 

Näin pääsee alkuun
 
Osasto rekrytoi sopivan/sopivia yli 15-vuotiaita ohjaajia ja lähettää heidät piirin 
järjestämään Reddie Kids -ohjaajakoulutukseen. Jos tulevalla ohjaajalla on jonkun 
muun järjestön ohjaajakoulutus tai muu sopiva koulutustausta, nuorisokouluttaja/ 
nuorisopromo tai piirin nuorisotyöntekijä voi järjestää hänelle lyhyen perehdytyk-
sen Reddie Kids -kerhotoiminnan materiaaleihin ja toimintaideaan. 
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Osasto päättää koulutuksen jälkeen yhdessä ohjaajan/ohjaajien kanssa pelisään-
nöistä, kerhotapaamisten määrästä, kestosta ja taloussuunnitelmasta. Osaston 
hallitus sopii kuka hallituksen jäsenistä toimii kerhon tukihenkilönä, jonka tehtävä 
on tukea kerhoa ja sen ohjaajia mm. toiminnan ja talouden suunnittelussa. Tuki-
henkilönä voi toimia esimerkiksi nuorisopromo tai nuorisoyhteyshenkilö. 

Materiaalia 

Ohjaajalle	
• Reddie Kids –ohjaajakoulutus
• Reddie Kids -apuohjaajan perehdytys

• Reddie Kids -ohjaajan opas (2008)
• Reddie Kids -ledarguiden (2008)

• Reddie Kids -apuohjaajan opas (2008)
• Reddie Kids –hjälpledarguide (2008)

• Ohjaajien ja kerholaisten rekrytointipohjat (viestinnän työkalu)
• Reddie Kids -roll upit (piiritoimistolta lainattavissa)
• Reddie Kids -maskottipuvut (piiritoimistolta lainattavissa)
• Reddie Kids -julisteet (tilattavissa verkkokaupan osastonäkymän kautta)
• Reddie Kids -pinssit (tilattavissa verkkokaupan osastonäkymän kautta)

• SPR Reddie Kids -ohjaajien ryhmä vapaaehtoisten verkkopalvelussa RedNetissä 

Nuorisoryhmä
 
Nuorisoryhmässä kannustetaan nuoria vaikuttamaan lähiympäristössä ja ottamaan 
kantaa paremman arjen ja heikompien puolesta. Nuorisoryhmässä toimiminen tarjoaa 
nuorelle sosiaalisen verkoston, mielekkään harrastuksen sekä toimintaympäristön, jossa 
moninaisuus ja yhdenvertaisuus ovat läsnä. Nuorisoryhmä on ensisijaisesti tarkoitettu 13 
- 17 -vuotiaille, mutta materiaali on käytettävissä myös laajemmin nuorisotoiminnassa.  
 
Osaston nuorisoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Ryhmäiltojen aiheina on Punaiseen Ris-
tiin ja nuorten elämään liittyviä teemoja kuten ensiapu, kansainvälisyys, suvaitsevaisuus, 
päihteet ja terveys. Osa nuorisoryhmistä keskittyy toiminnassaan johonkin tiettyyn Pu-
naisen Ristin osa-alueeseen kuten ensiapuun tai humanitaariseen oikeuteen. 

Nuorisoryhmät voivat osallistua kampanjoihin ja ovat usein tiiviisti mukana mm. nälkäp-
äiväkeräyksissä ja osastojen omissa tapahtumissa.

 

Näin pääsee alkuun 
 
Osasto rekrytoi sopivan/sopivia ohjaajia ja lähettää heidät promo-koulutukseen ja 
promo-koulutuksen nuorisotoiminnan sisältöosien koulutukseen. Mukaan tarvitaan 
yksi tai kaksi yli 15-vuotiasta ohjaajaa, jotka haluavat ohjata nuorisoryhmää. 

Osasto päättää koulutuksen jälkeen yhdessä nuorisopromon kanssa pelisäännöistä 
sekä toiminta- ja taloussuunnitelmista. 
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Materiaalia

• Nuorisotoiminnan esite Oletko auttaja (tilattavissa verkkokaupan osastonäkymän   
 kautta)
• Nuoria remmiin! - vinkkivihko nuorisotoiminnan käynnistämiseen (tilattavissa  
 verkkokaupan osastonäkymän kautta) 

Ohjaajalle:	
• Nuorisoryhmätoiminnan opas (2010)
• Handbok för ungdomsgrupper
• RedNetin ryhmä SPR Nuoret
• RedNet-gruppen FRK Ungdomar 
 
Osallistujille:		
• Nuorisoryhmätoiminnan opas (2010)
• Handbok för ungdomsgrupper
• RedNetin ryhmä SPR Nuoret
• RedNet-gruppen FRK Ungdomar 

Lyhytkestoinen	vapaaehtoistoiminta	–	Narikka	

Tutkimusten mukaan monet haluavat nykyään kokeilla useita erilaisia vapaaehtoistoimin-
nan muotoja. Sen sijaan he eivät välttämättä halua sitoutua yhteen tiettyyn vapaaehto-
istoiminnan muotoon. Onkin hyvä muistaa, että lyhytkestoinen osallistuminen on yhtä 
arvokasta kuin pitkäkestoinen. 

Punaisella Ristillä lyhytkestoista vapaaehtoistoimintaa kutsutaan narikka-toiminnaksi. 
Narikka-toimintaan voi tulla mukaan vaikka vain tunniksi kerrallaan. Nälkäpäivänä kerää-
minen on tyypillinen narikka-tehtävä. 

Narikka-tapahtumia toteuttamalla Punaisen Ristin osasto tekee toimintaansa tunnetuksi 
ja saa mukaan uusia vapaaehtoisia. Narikassa Punaisen Ristin toiminta on valmiiksi pil-
kottu selkeisiin tehtäviin, joihin on helppo kutsua ihmisiä mukaan. Kyseessä on kaikkien 
yhteinen tapa tehdä vapaaehtoistoimintaa, ei ainoastaan nuorten. 

Narikka-tapahtuma kannattaa toteuttaa Punaisen Ristin vuosikellon mukaisena teema-
päivänä. Teemapäivinä narikka-toimintaa tukee valtakunnallinen tiedotus, ohjeet ja 
valmiit materiaalit. Toimintoihin on tällöin helppo tulla mukaan. 

Teemapäivinä on aina tarjolla myös virtuaalisen osallistumisen mahdollisuus. Kaikkein 
yksikertaisimman Narikka-tehtävän voi suorittaa itsekseen netissä tai sosiaalisen median 
parissa. Esimerkiksi Nälkäpäivänä voi lahjoittaa katastrofirahastoon, rasisminvastaisella 
toimintaviikolla voi luovuttaa omat ennakkoluulonsa Punaiselle Ristille ja Maailman AIDS–
päivänä voi suorittaa kondomiajokortin. Nämä tehtävät löytyvät Punaisen Ristin nettisi-
vuilta ja niistä on helppo tiedottaa myös osaston omilla sivuilla. 
 

Näin pääsee alkuun 
 
Nuorisopromo voi koordinoida ja järjestää Narikka-tempauksia yhdessä osaston eri 
toimintaryhmien kanssa.
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Materiaalia 

• Nuorisopromo-koulutuksen materiaali
• Järjestön kampanjamateriaalit

Leirit	
 
Suomen Punaisen Ristin leiritoiminnan kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Paikalliso-
sastot ja piirit järjestävät leirejä eri teemojen ympärillä (kuten erilaisuus, kansainvälisyys, 
ensiapu tai pelastuspalvelu) ja eri kohderyhmille. 

Leiritoiminnan sisältöihin kuuluu vahvasti lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen, 
yhteishengen luominen, ensiaputaitojen oppiminen ja yhdenvertaisuuden sisäistäminen. 
Myös tutustuminen järjestön kansainväliseen avustustoimintaan ja kansainväliseen ver-
kostoon voivat olla osa leirin ohjelmaa. 

Leirin järjestää useimmiten osasto tai piiri omalla alueellaan. Kiireisin kausi leireille on 
kesäisin, mutta muinakin vuodenaikoina leirejä järjestetään. Leirit kestävät yleensä muu-
tamasta päivästä viikkoon. Leireille kutsutaan usein vieraita eri maiden Punaisista Ristei-
stä ja Punaisista Puolikuista sekä Suomessa asuvia maahanmuuttajia. 

Leiriohjaajille ja leiripomoille on tarjolla leiritoiminnan koulutusta. 

 

Näin pääsee alkuun

Leiriohjaajakoulutus antaa työkaluja toimia leirien ohjaajana sekä tietoa mm. rahoi-
tuksen hakemisesta ja leirin käytännön järjestelyistä. Leiripomokoulutuksessa saa 
lisätietoa ja työkaluja leirin vastuuhenkilönä toimimiseen.  

 

 

Materiaalia
 
• Leiriohjaaja- ja leiripomokoulutusten materiaali
• Leiritoiminnan opas (2000)
• Leiriturvallisuuden ohjeistus (2012)
 

Kansainvälinen	toiminta	
 
Kansainvälisyyskasvatuksen toimijakenttä on monimuotoinen ja kehittyvä. Punainen Risti 
kehittelee uusia kansainvälistyskasvatuksen muotoja yhteistyössä koulujen ja oppilaitos-
ten kanssa ja pyrkii samalla lisäämään toiminta-alueen tuntemusta. 

Punaisen Ristin kansainvälisen nuorisotoiminnan tarkoituksena on lisätä nuorten kan-
sainvälistä vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä. Tarjoamme nuorille mahdollisuuksia 
tutustua toisten maiden aatteellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin oloihin sekä nuorisotoi-
mintaan ja humanitaariseen apuun. 
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Suomen	Punaisen	Ristin	kansainvälisen	nuorisotoiminnan	toimintamuotoja	ovat
• Punaisen Ristin kansainväliset nuorisovaihdot
• nuorisoprojektit ja nuorisodelegaattitoiminta
• vapaaehtoisten opintomatkat
• Suomen Punaisen Ristin yhteistyöohjelmat eri kansallisten yhdistysten kanssa
• Nuorten Turvatalojen opintomatkat. 

Lisäksi nuoret voivat hakea vapaaehtoisvaihtoon toiseen Punaiseen Ristiin EU:n alueella 
(European Voluntary Service, EVS). Näitä vaihtoja koordinoivat piirit ja keskustoimisto. 
Ryhmävaihdot ovat käytännössä pienimuotoisia leirejä, joihin voi myös liittyä vastavie-
railu. 

Kotimaassa tehtävän kansainvälisen toiminnan lisäksi Suomen Punainen Risti järjestää 
kansainvälistä nuorisotoimintaa myös yhdessä muiden Punaisen Ristin ja Punaisen Puoli-
kuun yhdistysten kanssa. 

Näin pääsee alkuun

Lisätietoa kansainvälisestä nuorisotoiminnasta saat nuorisopromo-koulutuksesta. 
Hakuajat ja hakulomakkeet koulutuksiin ja leireille löytyvät Punaisen Ristin nettisi-
vuilta. 

 

 

Materiaalia
 
Nuorisodelegaattikoulutuksen materiaali
Kansainvälinen nuorisotoiminta –power point–esitys

Keneltä saa apua
 
 Nuorisotoimintaan saa tukea saa piirin nuorisotyöntekijältä ja nuorisokouluttajilta sekä 
keskustoimiston järjestö- ja nuorisotoiminnan suunnittelijoilta. Kansainvälisen nuoriso-
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen apua saa myös keskustoimiston kansainvälisen 
avun suunnittelijoilta sekä koulutetuilta nuorisodelegaateilta.

Rahoitus:   
   
Nuorisotoimintaan voi hakea taloudellista tukea esim. kunnan nuorisotoiminnan av-
ustuksista tai Nuorten Akatemiasta.
  
Folke Bernadotte -muistosäätiöstä voi hakea avustusta nuorten kansainväliseen toimin-
taan sekä leirien kansainvälisten vieraiden matkakuluihin. EU myöntää avustuksia erilai-
siin opinto- ja tutustumismatkoihin sekä EVS-vapaaehtoispalvelun suorittamiseen. Lisä-
tietoa saa keskustoimiston kansainvälisen avun suunnittelijoilta. 


