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Ehdotus 1: SPR Speace-cafe (kahvilatyylinen hengailuryhmä yläasteikäisille)

Syyskuu

• Tubetusta (pyydetään avuksi joku paikallinen nuori 
tubettaja kertomaan tubettamisesta ja työpajatyylisesti 
nuoret saavat kokeilla tubettamista)

• Mokataan kunnolla (uskalletaan kokeilla ja ei haittaa jos 
mokaa, voisi liittyä edeltävään tubettamiskertaan)

Lokakuu

• Päättömät tempaukset

• Paikataan kaveria (ensiapua)

Marraskuu

• Halloween karmeimmat friikit

• Rouheeta kosketusta (sumopainia, ihmiskeilausta, 
norsupalloa yms.)

Joulukuu

• Mega mässy (tehdään ruokaa yhdessä)

• Pikkujoulut

Tammikuu

• Nasa vierailu (tähtitorniin, ulos makuupusseissa 
katsomaan tähtitaivasta, pyydetään tähtitieteilijä 
vierailijaksi)

• Avantouintia

Helmikuu

• Ystävänpäivä

• Kansainvälisyyttä

Maaliskuu

• Anime manga Japani-ilta

Huhtikuu

• Flash mob

Toukokuu

• Kaikkee Kivaa



Ehdotus 2: 

Elokuu

• Reddie Kids-kerhot ja muut toimintaryhmät alkaa  voi alkaa 
ohjaamaan kerhoa 

• Kurssit ja muu toiminta  orientoituminen siihen mitä on tarjolla 
omalla paikkakunnalla

Syyskuu

• Nälkäpäiväkeräys; kouluvierailut, lipaskeräys

Lokakuu

• Valmiusharjoitus; nuoret haastaa oman osastonsa ja paikalliset 
koulut ja oppilaitokset mukaan

• EA-harjoitus

Marraskuu

• Nenäpäivä

• Ehkäisevän päihdetyön viikko ja Mielenterveysviikko; nuorten 
terveysteema  en käytä-materiaali, valintojen viidakko-
materiaali, TTT-peli 

Joulukuu

• Aids-päivä; kumiajokortti

Tammikuu

• Kansainvälinen toiminta; nuorisodelegaatti vierailulle, vierailu 
VOK:issa

Helmikuu

• Ystävänpäivä

• 112-päivä; opastusta alakoululaisille

Maaliskuu

• Rasisminvastainen viikko; aamunavaus, tempaukset, 
ennakkoluulot, rasismiin puuttumisen treenikehä

Huhtikuu

• Osastossa suuri EA-harjoitus monelle toimintaryhmälle

• Teemaharjoitukset

Toukokuu

• Punaisen Ristin viikko; koululle opettamaan EA-taitoja ja EA-rastit 
(Osaa auttaa-radan materiaalit)

Kesä ja heinäkuu 

• Leirit ja festarit



Ehdotus 3: Robin Punaisen Ristin lähettilääksi 

Elokuu

• Järjestetään ’täsmäisku’ koululle, jossa opetellaan EA-taitoja ja 
rekrytoidaan mukaan toimintaan

• Lähetetään jäsenkirje osaston nuorisojäsenille

Syyskuu

• Nälkäpäivä

Lokakuu

• Valmiustoiminnan harjoitus; etsintä, etsintänäytös koirien kanssa, 
tutustuminen radiopuhelimiin, johtokeskuksen pystyttäminen

Marraskuu

• Sähkötön päivä mökillä; miten pärjää ilman sähköä ja mitä pitää 
miettiä ja miten valmistautua pitkäkestoisempaan 
sähkökatkokseen

Joulukuu

• Aids-päivä; kynttilöitä ja kortsuja

Tammikuu

• Jäsenkirje osaston nuorisojäsenille

• Osaatko sä elvyttää-päivä, elvytystapahtuma ostoskeskuksessa, 
kadulla, kaupassa yms. 

Helmikuu

• Ystävänpäivä; vanhainkodin valtaus

Maaliskuu

• Rasisminvastainen viikko; elävä kirjasto (googlaa)

Huhtikuu 

• Yhteistyötä naapuriosastojen kanssa 

Toukokuu

• Punaisen Ristin viikko; muotinäytös Kontin vaatteet päällä, EA-
rastirata, ystävätoiminnan esittely

Muuta:

• Nuorten omat hengailuillat; hengailua ja äksöniä

• Maskeerausryhmä, jossa paklataan

• Tiedotusta ulkomaillemenosta

• Nuoria kiinnostaa pelaaminen (megazone, videopeli nuorille)



Rekrytointisuunnitelmat syksylle 2016 – näin tulee täyskymppi

1. Kontiolahden osasto: uusi ensiapuryhmä
• Rekrytoinnin välineet:

• Kouluyhteistyö

• Ensiapukurssi 

• Paikkakunnan VOK

2. Joensuun osasto: ensiapuryhmään uusia
• Rekrytoinnin välineet

• Sosiaalinen media

• Esite

• Flash mob Osaatko sä elvyttää?

3. Joensuun osasto: uusi kansainvälinen 
nuorisoryhmä
• Rekrytoinnin välineet

• VOK yhteistyö

• Sosiaalinen media


