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Liite 1 - Vuosikokouksen hyväksytyt aloitteet
Aloite 1 - Viestinnän kehittäminen nykyaikaisemmaksi
Nuorille suunnattu viestintä tulee olla räväkkää, nykyaikaista ja huomiota herättävä. Tarvitaan uusia ja parempia
iskulauseita sekä näyttäviä mainoskuvia. Otetaan nuoret mukaan suunnittelemaan heihin kohdistuvaa viestintää.
Nuorille kehitetään oma graaffinen ulkoasu ja omia kuvia viestinnän tueksi.

Aloite 2 - Selkeämmät ja nykyaikaisemmat esitteet
Esitteiden määrä tulee vähentää ja esitteiden sisältö rajata oleelliseen. Esitteisiin tulee lisätä QR-koodi, linkki
tms. jonka kautta pääsee suoraan käsiksi toimintaan ja miten siihen pääsee mukaan. Esitteiden pitää olla
houkuttelevia ja niitä pitäisi olla tarjolla myös muissa muodoissa kuin paperisena (mobiililaitteille, sovellukset,
pinssit, karkit jne.)

Aloite 3 - SPR seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan
Tulevassa kesäkumikampanjassa otetaan vahvasti huomioon myös seksuaalisen hyväksikäytön vastustaminen.

Aloite 4 - Nuoret mukaan työhaastatteluihin
Nuorten tulee saada vaikuttaa asioihin ja päätöksiin, jotka heitä koskevat. Työntekijän valinta on yksi tällaisista
päätöksistä. Piirin työntekijät toimivat nuorten vapaaehtoisten kanssa ja tätä tulisi ehdottomasti korostaa. On
hyvin olennaista, että piirin työntekijät tulevat hyvin toimeen nuorten kanssa ja kukapa sitä paremmin arvioi kuin
nuoret itse?
Ehdotamme pysyväksi käytännöksi, että uutta nuorisotyön ohjaajaa haastateltaessa vapaaehtoiset olisivat
mukana haastattelemassa kandidaatteja ja osallistuvat valintaprosessiin. Nuorisotoimikunta voisi ehdottaa tätä
vapaaehtoista tähän toimeen. Tämä käytäntö on olemassa päihdetyön kesän koordinaattoreita valittaessa ja
käytäntö on osoittanut tämän erittäin toimivaksi. Näin tulevalle työntekijälle korostuu, että kyseessä on
vapaaehtoisjärjestö.
Nuorten vuosikokous toteaa, että piirihallituksen rooli valinnoissa on merkittävä ja nuoret vaikuttavat
työntekijävalintoihin myös piirihallituksen jäseninä.

Aloite 5 - Nuorten vuosikokouksen siirtäminen keväälle 2017
EHDOTUS
Esitämme osana nuorten luottamusjärjestelmän kehittämistä, että seuraava nuorten vuosikokous järjestetään
keväällä 2017. Kokous valmistaa nuoria Yleiskokoukseen. Tavoitteena on antaa entistä useammalle
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nuorisojäsenelle mahdollisuus vaikuttaa järjestön päätöksentekoon sekä oikea-aikaistaa nuorten vaikuttamista
järjestön eri tasoilla.
PERUSTELUT
Nuorisolinjaus edellyttää, että nuoret osallistuvat järjestössä toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, arviointiin
sekä päätöksentekoon. Nuorten halutaan myös vaikuttavan järjestössä ja yhteiskunnassa nykyistä näkyvämmin.
Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan (VNTMK) laatimassa ja järjestön hallituksen hyväksymässä
nuorisolinjauksen toimeenpanosuunnitelmassa todetaan lisäksi, että:
Nuorisotoiminnassa onnistuminen on keskeinen menestystekijä järjestön elinvoimaisuuden kannalta. Linjausten
toimeenpanossa onnistuminen edellyttää, että muutokset ympäröivässä yhteiskunnassa ja uusien sukupolvien
toimintatavoissa otetaan huomioon. “Yksilöllistymiseen” sopeutumisen edellytyksenä ovat rakenteet, jotka
jättävät nuorille tilaa itselle sopivien toimintamuotojen kokeilemiseen sekä uuden toiminnan luomiseen
arvomaailman puitteissa.
Nuorten vuosikokouksen työohjeen kehittäminen sekä ohjeistus nuorisotoimikunnille ovat edistäneet linjauksen
asettamia tavoitteita, vaikka kummassakin on todettu kehittämistarpeita. Vuosikokousaloitteen pohjalta VNTMK
on käynnistänyt Nuorten vuosikokouksen työohjeen kehittämisen. Työohjetta ja luottamusjärjestelmän
kehittämistä tulee kuitenkin tarkastella laajemmin nuorisotoiminnalle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta –
jotta lopputuloksena ei ole entistä jähmeämpi ja nuorten osallistumismahdollisuuksia rajoittava järjestelmä,
jonka entistä harvempi nuori kokee omakseen.
Vuosittain järjestettävät nuorten valtakunnalliset tapaamiset tulevat jatkossakin olemaan tärkeä osa Suomen
Punaisen Ristin nuorisotoimintaa. Piirien nuorisotoimikuntien rooli lähiyhteisön tarpeisiin vastaavan toiminnan
luomisessa ja tukemisessa on entistä tärkeämpi, mikä edellyttää kohdennettua koulutusta ja tukea.
Aloitetyöskentelyä ei ole säännöissä rajattu vuosikokouksiin, vaan ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi voi laatia
läpi vuoden. Aloitteiden kohdistaminen suoraan oikealle järjestötasolle nopeuttaa päätöksentekoa. Nuorten
toimintatavat edellyttävät luottamusjärjestelmältä sopeutumista jatkuvampaan vuoropuheluun jäsenistön ja
päätöksentekijöiden välillä, mikä todetaan myös nuorisolinjauksen toimeenpanosuunnitelmassa:
Kiinnitämme [2015-2017] erityistä huomiota toiminnan houkuttelevuuden lisäämiseen ja sen sopeuttamiseen
nuorten vapaaehtoisuuden muutoksiin, nuorten osallistamiseen järjestön tulevaisuuden luomiseen, sekä
nuorisotoimikuntien yhteistyön ja toiminnallisen roolin kehittämiseen.
Vuosien 2009-2014 osallistujakeskiarvo Nuorten vuosikokouksessa on 123 osallistujaa (vaihteluväli 77–144).
Edustuksellisuuden osalta nuorten vuosikokoukset ovat onnistuneet: vuosien 2012 ja 2013 osallistujamäärä
vastaa nuorisojäsenmäärään suhteutettuna 2,0 %:n edustusta. Tämä on esimerkiksi kolmanneksen suurempi
kuin Yleiskokouksen 2014 tavoittama osuus koko jäsenistöstämme (1,5%). Vuosikokousten tuleekin kerätä
virallisten edustajien lisäksi osallistujia paitsi ideoimaan ja pitämään hauskaa, myös lisäämään niiden koko
järjestölle lähettämän viestin painoarvoa.
Tavoitteena on, että vuoden 2017 keväällä järjestettävä Nuorten vuosikokous kerää paikalle ”tuplat” eli 250
nuorta juhlimaan 140-vuotiasta Suomen Punaista Ristiä ja valmistautumaan yhdessä Yleiskokoukseen.
Valmistautuminen tapahtuu sääntöuudistuksen ja yleiskokousaloitteiden käsittelyn sekä vaaleissa ehdolle
asettuneiden nuorten vaalipaneelin muodossa. Kokouksen jälkeen nuoret pystyvät vaikuttamaan oikea-aikaisesti
myös piiriensä ja osastojensa kokouksissa yhteisellä agendalla. Näin nuorten yhteinen ääni kuuluu
voimakkaammin myös Yleiskokouksessa. Nuoret myös käynnistävät uuden toimintalinjauksen työstämisen

Nuorten vuosikokous 2.-4.10.2015
LIITE 1
syksyllä 2016 kaikille nuorisojäsenille lähetettävän kyselyn muodossa, hyvissä ajoin ennen muuta jäsenistöä.
Kyselyn tulokset ovat vuosikokouksen käytettävissä. Vuosikokoukselle 2017 esitellään hyväksyttäväksi Nuorten
vuosikokouksen uudistettu työohje, joka ottaa kantaa myös vuosikokouksen ajankohtaan.
Nuorten vuoden 2016 päätapahtuma on uudistettu nuorten kevättapaaminen. Tilaisuus yhdistää eri osaajien
koulutukset, uuden toiminnan ideoinnin ja vaikuttamisen. Taloudellisesti epävarmoina aikoina on perusteltua
panostaa yhteen vuosittaiseen tapaamiseen. Aikaisemmin erillään järjestettyjä koulutuksia yhdistämällä
säästetään rahaa ja työntekijöiden aikaa, mutta se antaa ennen kaikkea mahdollisuuden koota yhteen entistä
suuremman joukon nuoria. Nuorisotoimikunnat ja järjestössä nuorisotoimintaa työkseen kehittävät kokoontuvat
samalla yhteen oppimaan toisiltaan sekä tapaamisen osallistuvilta muilta nuorilta. Tapaamisessa päätetään
konkreettisista toimenpiteistä, joilla nuorisolinjaus muutetaan käytännöksi ja kokeilujen onnistumisen seuranta
tapahtuu loppuvuodesta toimikuntien puheenjohtajien perinteisessä tapaamisessa. Kaikki kevättapaamisen
osallistujat saavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millaisen Punaisen Ristin haluamme tulevaisuudessa, sekä
vaikuttamaan suoraan toimintaan ideoimalla ja ottamalla kantaa tapoihin lisätä harrastuksemme
houkuttelevuutta.
Ehdotettu muutos antaa mahdollisuuden keskittyä vuonna 2016 sääntöuudistukseen, joka raamittaa toimintaa
pitkälle tulevaisuuteen, sekä nuorten luottamusjärjestelmän uudistamiseen mahdollisimman houkuttelevaksi ja
toimivaksi kokonaisuudeksi. Samalla se parantaa nuorten vaikuttamisen ajoitusta.
TOIMEENPANO
Nuorten vuosikokous hyväksyy ehdotuksen seuraavan vuosikokouksen järjestämisestä keväällä 2017 (syksyn
2016 sijaan) ja valtuuttaa valtakunnallisen nuorisotoimikunnan valitsemaan kokouksen ajankohdan sekä
järjestävän piirin. Ajankohta valitsemisessa huomioidaan yleiskokoukseen valmistautumiseen liittyvät aikataulut
ja siitä tiedotetaan myöhemmin.

