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NUORTEN YLEISKOKOUKSEN KOMMENTIT JA 

MUUTOSESITYKSET NUORISOLINJAUSLUONNOKSEEN 

 

1. Johdanto 

❖ Todella hyvä ja selkeä kokonaisuus.  

➔ ”Nuorten kanssa tehtävän toiminnan kehittämisessä panostetaan nuorten 

toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksiin järjestössä sekä lähiyhteisössä, 

yhteiskunnassa ja globaalisti.”  

➔ Olisi hyvä valita, mihin asioihin panostetaan. Nyt vaikuttaa siltä, että 

panostetaan kaikkeen mahdolliseen.  

 

❖ Sukupolvien välisen vuorovaikutuksen lisääminen johdantotekstiin. Erittäin 

tärkeää niin nuorisotoiminnassa kuin kaikkien ikäryhmien tavoittamisen 

kannalta organisaatiossa.  

➔ Sukupolvien välinen vuorovaikutus näkyy vahvasti siinä, että nuoret ovat 

mukana kaikessa toiminnassa ja nuoren ikä ei määritä toimintaan 

osallistumista. Näkyy siis nuorisolinjauksessa läpileikkaavasti.  

 

2. Nuoret voivat hyvin 

❖ Kiitosta erityisesti, että huomioituna, ettei toiminnan hinta saa olla esteenä 

toimintaan osallistumiselle. Myös ikäraja-asian esiin nostaminen nähdään 

hyvänä.  Jos toiminnassa ikärajoja, tulee nuorelle osoittaa muita tehtäviä 

toimintaan osallistumisen mahdollistamiseksi. 

 

❖ Ikärajat nähdään hyvänä asiana tietyissä toiminnoissa kuten nuorten 

turvatalotoiminnassa.  

 

❖ Hienoa, että huomioituna, että nuorten on helppo tulla mukaan toimintaan, 

nuoret mukaan suunnittelemaan toimintaan ja toteuttamaan sitä. Pyrittävä 

tarjoamaan kaikille mahdollisuus osallistua toimintaan iästä riippumatta.  

 

Muutosesitys: ”Toiminta ja tapahtumat ovat esteettömiä ja turvallisemman 

tilan periaatteita noudattavia. Fyysisen esteettömyyden lisäksi 

esteettömyys tarkoittaa esimerkiksi kielellistä saavutettavuutta.” 

 

 



 

 

 

Keskustelua muutosesityksestä: 

❖ Suomen Punaisen Ristin nuorille luodaan turvallisemman tilan periaatteet 

/ koko järjestön periaatteet?  

❖ Mahdollisesti yleiskokousaloite, että Suomen Punaiselle Ristille laaditaan 

turvallisemman tilan periaatteet?  

❖ Tuleva valtakunnallinen nuorisotoimikunta laatii turvallisemman tilan 

periaatteet, jos yleiskokousaloite ei mene läpi. 

 

Muutosesitys hyväksytty.  

 

3. Nuoret osaavat auttaa 

Muutosesitys: nostetaan ”Nuoret kehittävät auttamistaitojaan toiminnan kautta 

ja ovat osa järjestön kokonaisvalmiutta.” ensimmäiseksi kohdaksi.  

Muutosehdotus hyväksytty. 

 

4. Nuoret muuttavat maailmaa 

❖ Hienoa, että nostettu esiin: ”Nuoret vapaaehtoiset ovat mukana toiminnan 

suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.” Todella merkittävä asia ja 

voisi nostaa ylemmäs tekstissä.  

➔ Valtakunnallinen nuorisotoimikunta kommentoinut, että edistettävät asiat 

eivät ole tärkeysjärjestyksessä.  

Muutosesitys: ”Toiminnassa mukana olevat nuoret tuntevat järjestön 

periaatteet ja arvomaailman ja toimivat rohkeasti niiden puolesta.” 

Muutosesitys hyväksytty. 

Muutosesitys: Punaisen Ristin kaikissa toimintatavoissa, koulutuksissa sekä 

tapahtumissa ja tuotteissa huomioidaan kestävä kehitys ja eettisyys. Esimerkiksi 

ruoan ja matkustamisen kestävyyteen tulee kiinnittää huomiota. 

Vastaesitys: säilytetään alkuperäinen muotoilu: ”Punaisen Ristin 

toimintatavoissa, tapahtumissa ja tuotteissa huomioidaan kestävä kehitys ja 

eettisyys. Esimerkiksi ruoan ja matkustamisen kestävyyteen tulee kiinnittää 

huomiota.” 

 

Keskustelua ja kommentteja muutosesityksestä: 

❖ Kestävä kehitys ja eettisyys oltava läpileikkaava teema kaikessa 

toiminnassa. Tällä hetkellä ei toteudu.  

❖ Millä tasolla nuorisolinjauksessa voidaan ottaa kantaa koko järjestöä 

koskevaan toimintaan? Mitä tällä kohdalla vaaditaan? 



 

 

 

 

➔ Nuoret vaativat, että kaikessa toiminnassa otetaan vastuullisuus ja 

kestävä kehitys huomioon.  

 

Äänestys Mentimeterin kautta koeäänestyksenä: 

Muutosesitys sai ääniä 16 

Vastaesitys sai ääniä 11 

Tyhjää äänesti 1 

Muutosesitys hyväksytty.  
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