
   
 

 

Aloite 1 (Savo-Karjala) 

 

Aloite: SPR Savo-Karjalan piirissä nuorisotoiminnan kehittämistyöryhmä käsitteli mm. 

tulevan toimintalinjauskauden toimintalinjausluonnosta ja sen pohjalta heräsi halu tehdä 

nuorten yleiskokoukselle aloite yleiskokousaloitteesta.  

Tulevalla toimintalinjauskaudella pitää varmistaa, että keskustoimiston ja varsinkin piirien 

resurssit (mm. nuorisotoiminnan suunnittelijat) nuorisotyöhön paranevat. 

 

Perustelut: Kehittämistyöryhmä piti hyvänä, että toimintalinjauksessa on huomioitu nuoret 

useassa eri kohdassa, ns. läpileikkaavana asiana, josta pitää huolehtia. Nuorten 

huomioimiseen liittyen kiiteltiin myös mm. sitä että ilmastoasiaa tuodaan rohkeasti esille 

myös SPR:n toiminnassa – tämä iskee nuoriin nyt. 

 

Hyvänä pidettiin myös sitä, että toimintalinjaukseen on asetettu mittareita, joiden avulla 

toiminnan tavoitteiden saavuttamista on helpompi seurata. Pohdittiin kuitenkin, riittävätkö 

pelkät määrälliset mittarit kuvaamaan järjestön toimintaa. Rinnalla pitäisi olla myös 

laadullisia tavoitteita / mittareita. 

 

Lisäksi toivottiin, että toimintalinjauksessa olisi mainittu konkreettisempia ja ohjaavampia 

linjauksia, vaikkei tarkkoihin yksityiskohtiin toki toimintalinjaustasolla voidakaan mennä. 

Mutta esimerkiksi nuoret on toimintalinjausluonnoksessa mainittu useampaan kertaan 

useassa eri yhteydessä, jos piireissä ei ole esimerkiksi nuorisotoiminnan suunnittelijaa, kuka 

ottaa vastuun linjauksessa olevista tavoitteista? Tällä hetkellä nuorisotoiminnan rakenteet ja 

ylipäätään nuorten huomioiminen toiminnassa ja päätöstasolla ovat ainakin SPR Savo 

Karjalan piirissä hajallaan ja sekavat. 

 

Käytiin keskustelua siitä, mikä on Suomen Punaisen Ristin tahtotila nuorten saamisessa 

mukaan toimintaan, osaksi avun ketjua. Toimintalinjausluonnos näyttää ohjaavan toimintaa 

siihen, että nuoret ja perheet pitää huomioida entistä paremmin ja tavoitteellisemmin 

toiminnassa. 

 

Järjestössä on entistä enemmän siirrytty siihen suuntaan, että nuoret tulisivat mukaan 

perustoimintaan, osaksi kokonaisuutta, jota kaikki muutkin järjestössä tekevät. Tällä hetkellä 

toiminnasta puuttuu kuitenkin konkreettiset toiminnanmallit. Mihin toimintaan ja miten nuoret 

otetaan mukaan? Mitä alle täysi-ikäinen lapsi ja nuori tulee tekemään Punaiseen Ristiin? 

Mistä hän löytää tietoa? Miten hänelle löytyy sopiva tehtävä? Miten hän pääsee mukaan 

vaikuttamaan? Nyt myös perheille pitäisi löytää paikka kokonaisuudessa. 

 

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vastaus: Valtakunnallinen nuorisotoimikunta 

esittää, että nuorten yleiskokous muotoilee aloitteen pohjalta hyväksyttäväksi aloitteen 

järjestön yleiskokoukselle. Valtakunnallinen nuorisotoimikunta kokee erittäin tärkeäksi sen, 

että nuorisotoiminnan vapaaehtoisille varmistetaan riittävä tuki koko maassa. 

 



   
Suomen Punaisessa Ristissä on jo pitkään ollut vahva pyrkimys kasvattaa nuorten jäsenten 

ja vapaaehtoisten määrää. Nuorten mukaan saamisen ja järjestön toiminnassa mukana 

pitämisen kannalta on tärkeää, että osastoja tuetaan vastaanottamaan nuoria ja tekemään 

toiminnasta heitä houkuttelevaa. Siksi on tärkeää, että piireistä löytyy työntekijöitä, joilla on 

aikaa ja valmiuksia tukea osastoja nuorten vapaaehtoisten kanssa. Monessa piirissä 

käydään tällä hetkellä keskustelua piirin taloustilanteesta. Olemme huolissamme siitä, että 

säästöt saattaisivat vähentää nuorisotyön käytössä olevia resursseja. 

 

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta esittää, että nuorten yleiskokous esittää järjestön 

yleiskokoukselle, että jokaisessa piirissä tulisi olla joko nuorisotoiminnan suunnittelija tai 

vähintäänkin joku työntekijä, jonka vastuulla on nuoriin vapaaehtoisiin liittyvät tehtävät. Jos 

jokin piiri ei pysty muuten järjestämään nuorisotoiminnan tukemista, on vaihtoehtoinen tapa 

panostaa piiriyhteistyöhön ja palkata useammalle piirille yhteisiä työntekijöitä. Tärkeintä on, 

että jokaisessa piirissä on joku, joka vastaa nuoriin vapaaehtoisiin liittyvistä tehtävistä. 

 

 

Aloite 2 (Varsinais-Suomi) 

 

Aloite: Nuoret mukaan konkreettisemmin valmiustoimintaan-tähän selkeä polku ja muokata 

toiminta vastaamaan tämän päivän nuorten tarpeita. 

 

Perustelut: Nuorten huoli on noussut siitä, että me tarjoamme ”vain ensiapua” niille nuorille, 

joilla ei ikää vielä tarpeeksi suoraan toimintaan. Tähän tarvittaisiin jokin selkeämpi polku 

(vrt.partio ja VPK), jotta saadaan koulutettua lapsia- ja nuoria mukaan toimintaan ja sitten 

kun tarpeeksi ikää, niin olisivat jo melkein valmiita ottamaan koppia suorasta toiminnasta! 

Myös nuoria miehiä saataisiin varmasti mukaan entistä enemmän, koska ko.toiminta 

kiinnostaa ja on esim.kouluihin hakeutumisessa plussaa . 

 

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vastaus: Valtakunnallinen nuorisotoimikunta 

esittää, että nuorten yleiskokous hyväksyy aloitteen muokattuna. Yhdeksi nuorisolinjauksen 

päätavoitteista on esitetty sitä, että nuoret ovat osa järjestön kokonaisvalmiutta. 

Toimintalinjausluonnoksessa on korostettu sen tärkeyttä, että nuoret otetaan mukaan 

auttamisen ketjuun. Jotta nämä tavoitteet voidaan toteuttaa, tarvitaan selkeitä 

toimintamalleja siihen, miten nuoret voivat osallistua valmiustoimintaan. Valtakunnallinen 

nuorisotoimikunta pitää tärkeänä, että nuorten yleiskokouksessa käydään keskustelua siitä, 

minkälaisia nämä toimintamallit voivat olla, ja jaetaan toimivaksi havaittuja käytäntöjä. 

 

 

Aloite 3 (Varsinais-Suomi) 

 

Aloite: Turvallisen tilan säännöt. 

 

Perustelut: Punaisen Ristin toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisen tilan 

periaatteita. Toiminta on syrjinnästä ja häirinnästä vapaata aluetta, jossa jokainen voi olla 

juuri sellainen kuin on. Tavoitteena on, että jokainen kokisi olonsa turvalliseksi, tervetulleeksi 



   
ja hyvinvoivaksi. Kaikkeen häiritsevään ja epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi. 

Jokainen omalta osaltaan ja omalla toiminnallaan tukee tätä toimintatapaa. 

 

Nämä säännöt parantaisi kaikkien tilassa olevien oloa, uusien olisi helpompi osallistua ja 

tulla mukaan toimintaan. Säännöt olisivat myös hyvä olla kaikkien nähtävillä! 


