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Aloite 1 
 

Sukupuolen moninaisuus huomioon 
 
Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen on tärkeää kaikessa ihmisiin vaikuttavassa ja ihmisten kanssa 
tehtävässä työssä. THL:n mukaan se on erityisen tärkeää toimittaessa nuorten kanssa.  
 
Suomen Punaisen Ristin tulee jatkossa panostaa sukupuolen moninaisuuden huomioimiseen. Tällä hetkellä 
esimerkiksi Lyyti-järjestelmä, jonka kautta usein ilmoittaudutaan Suomen Punaisen Ristin tapahtumiin, ei 
huomioi sukupuolen moninaisuutta. Lyyti-lomakkeissa on sukupuolta kysyttäessä vain kaksi vaihtoehtoa, 
nainen tai mies, vaikka ihmisen oma kokemus sukupuolesta ei välttämättä ole noin kaksijakoinen. Monissa 
muissa organisaatioissa samankaltaisiin lomakkeisiin on lisätty myös vaihtoehto muu, joka ainakin 
paremmin huomioi sukupuolen moninaisuuden. 
 
Esitämme, että Suomen Punainen Risti kiinnittää jatkossa huomiota sukupuolen moninaisuuteen. Yhtenä 
keinona tulee Lyyti-lomakkeisiin lisätä kolmas vaihtoehto, muu, joka huomioi sukupuolen moninaisuuden. 
Järjestön tulee jatkossa kiinnittää huomiota siihen, ettei sen toiminta syrji sukupuolivähemmistöjä.  
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Lapsen ja nuoren polku Punaiseen Ristiin 
 
Johdanto 
 
Osastot kokevat nuorten mukaan saamisen hankalana. Usein ajatellaan, että nuorille pitäisi olla omaa, 
erillistä toimintaa eikä nuoria aina nähdä tasavertaisina vapaaehtoisina. Mukaan tuleville sälytetään heti 
alussa paljon vastuuta, joka tukahduttaa helposti nuoren oppimisen ja auttamisen halun. Toisessa 
ääripäässä osastot eivät panosta nuoriin ollenkaan, koska nuorien ajatellaan muuttavan kuitenkin 
paikkakunnalta toiselle, jolloin osaston ponnistelut koetaan turhiksi. Nuorten voi olla vaikea liittyä olemassa 
oleviin, tiiviiksi muodostuneisiin toimintaryhmiin. Haluamme, että lasten ja nuorten kasvattaminen 
Punaisen Ristin arvoihin on koko järjestön yhteinen asia - ei osasto-, piiri- tai edes maarajojen sisäinen asia. 
Haluamme rakentaa lasten ja nuorten polusta Punaisessa Ristissä selkeämmän ja tavoitteellisemman, jotta 
toimintamme houkuttelee mukaan uusia nuoria. Nuorten toiveiden kuunteleminen ja kiinnostuksen 
huomioon ottaminen osastoissa on avainasemassa.  
  
Tällä hetkellä SPR:llä on lasten ja nuorten materiaalia hyvin tarjolla, mutta ne ovat yksittäisiä ja irrallisia. 
Materiaalit ja toimintamuodot saattavat olla muille kuin lasten ja nuorten kanssa toimiville sekavia ja 
hankalasti toteutettavia. Muun muassa Reddie Kids -materiaali on hyvä ja kattava, mutta se on vain vuoden 
mittaisen kerhon pyörittämiseen – varsinaista jatkumoa ei ole.  Tämänhetkiset materiaalit ja toimintamallit 
eivät myöskään sido koko osastoa yhteiseen tavoitteeseen, nuorten mukaan saamiseen eri 
toimintaryhmiin. Osastojen mahdollisuudet panostaa nuoria houkuttelevien toimintamuotojen 
kehittämiseen voivat olla rajalliset. Tarvittaessa osasto voi tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. 
 
Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan selkeitä malleja ja konkreettisia työkaluja. Mallien ja työkalujen 
pitää tukea osaston olemassa olevien vapaaehtoisten vuorovaikutusta nuorten kanssa. Menetelmien pitää 
tukea lasten ja nuorten rinnalla kulkemista, heidän opastamista ja innostamista toimintaan. Menetelmien 
pitää helpottaa nuorten rekrytointia, vastaanottamista ja toimintaa osastossa niin, että nuoret nähdään 
luonnollisena osana osaston toimintaa ja toimijoita. Parhaiten nuoria houkuttelevat mukaan toiset nuoret. 
 
Punaisessa Ristissä harrastamisen hyödyt pitää myös tehdä näkyväksi nuorille. Miksi nuori valitsisi juuri 
Punaisen Ristin harrastukseksi? Nuorille menetelmien pitää olla kiinnostavia ja riittävän haasteellisia. Niissä 
pitää oppia Punaisen Ristin arvojen ja toimintojen lisäksi myös yleishyödyllisiä elämän taitoja. Toiminta ei 
saa sitoa nuorta väkisin säännölliseen ja vastuulliseen järjestötoimintaan, vaan sen tulee herättää nuoressa 
oma kiinnostus ja halu toimia.   
 
Ehdotus 
 
Ehdotuksiamme ovat muun muassa monivuotinen, esimerkinomainen toimintarunko 7-vuotiaasta 16-, jopa 
18-vuotiaaseen saakka. Toimintaan voisi palauttaa esimerkiksi päivitetyt taitomerkit. Taitomerkkejä voisi 
suorittaa jokaisessa ikäryhmässä erilaisissa toimintaryhmissä, osastossa, piirissä, luottamustehtävissä jne. 
Ajatuksena kuitenkin, ettei taitomerkkien suorittaminen vaadi erillistä lasten tai nuorten ryhmää. Yli 13-
vuotiaille nuorille taitomerkit voidaan korvata esimerkiksi teemailloilla, joihin kehitettäisiin valmiita 
materiaaleja. Toiminnassa mukana olevia nuoria huomioitaisiin esimerkiksi osallistumistodistuksilla. 

 

 


