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Nuorisolinjaus

Nuoret Punaisessa Ristissä
Nuoret voivat hyvin, osaavat auttaa ja muuttavat maailmaa



Johdanto
Nuorisolinjaus määrittää tavoitteet sille, 
miten nuoret eli alle 29-vuotiaat voivat toimia 
Suomen Punaisessa Ristissä, ja miten Suomen 
Punainen Risti toimii yhdessä nuorten kanssa. 
Lähtökohtana linjaukselle on, että nuoret 
toimivat kaikessa järjestön toiminnassa – 
sekä kaikissa toimintaryhmissä että nuorille 
erityisesti suunnatussa toiminnassa. Suomen 
Punainen Risti mahdollistaa nuorille toimin-
taympäristön, jossa nuoret voivat toteuttaa 
itselleen merkityksellistä toimintaa. Nuoret 
ovat mukana järjestössä eri rooleissa, jotka 
voivat olla myös päällekkäisiä: he voivat toimia 
auttajina, vaikuttajina ja saada omaan elä-
määnsä apua ja tukea.

Nuorten kanssa tehtävän toiminnan kehit-
tämisessä panostetaan nuorten toiminta- ja 
vaikuttamismahdollisuuksiin järjestössä sekä 
lähiyhteisössä, yhteiskunnassa ja globaalisti. 
Tämän lisäksi huomioidaan, että eri puolilla 
maata nuorten määrä vaihtelee. On tärke-
ää, että nuoret otetaan mukaan kaikkeen 
olemassa olevaan toimintaan oman kiinnos-
tuksensa mukaan, etenkin niillä alueilla, joilla 
nuoria on vähemmän. Ikä ei lähtö kohtaisesti 
määritä, mihin toimintaan nuori voi osallistua. 

Toimintaa järjestetään ja kehitetään yhteis-
työssä muun muassa koulujen, harrastusseu-
rojen ja nuorten vapaiden toimintaryhmien 
ja -liikkeiden kanssa. Tiiviimpää yhteistyötä 
tarvitaan järjestön sisällä toimintaryhmien, 
osastojen, piirien, laitosten ja keskustoimiston 
kesken. Taustalla vaikuttavat myös digitaali-
suuden tuomat mahdollisuudet: digitaalisuus 
mahdollistaa toimintaa ja tukea ilman maan-
tieteellisiä rajoituksia, mutta ei korvaa eri 
puolilla maata tapahtuvaa toimintaa.  
Punaisen Ristin toiminta tuo yhteen eritaus-
taisia ihmisiä. Vapaaehtoiset edistävät toimin-
nallaan yhdenvertaisuutta yhteis kunnassa.
Tässä linjauksessa on määritelty kolme pitkän 

aikavälin strategista päätavoitetta, joita 
tarkentavat alatavoitteet. Valta kunnallinen 
nuorisotoimikunta arvioi tavoitteiden toteu-
tumista säännöllisesti. Linjaukseen on koottu 
kehittämiskohteita, joiden avulla tavoitteisiin 
päästään ja joita tarvittaessa päivitetään. 

Nuorten kanssa tehtävän toiminnan strategi-
set tavoitteet ovat: 

Nuoret voivat hyvin

 ● Toiminnan lähtökohtana on ennaltaehkäi-
sevä työ. Toimintamme vahvistaa nuorten 
elämän hallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja 
osallisuutta sekä ehkäisee yksinäisyyttä.

 ● Toiminta suunnitellaan vastaamaan nuorten 
paikallisia tarpeita. 

 ● Nuoren on helppo tulla mukaan kaikkeen 
toimintaan. 

Näitä edistämme:  

 » Nuoret ovat mukana kaikessa järjestön 
toiminnassa. 

 » Vapaaehtoiset arvioivat työntekijöiden 
tukemana sitä, millaiselle toiminnalle 
paikallisilla nuorilla on tarvetta. Tarpeiden 
tunnistamisessa ja niihin vastaamisessa 
tehdään yhteistyötä muiden nuorten 
kanssa toimivien tahojen kanssa.

 » Nuorten kannalta tärkeää on kiinnittää 
huomiota siihen, miten, missä ja milloin 
toimintaa järjestetään. Hinta ei saa olla 
esteenä osallistumiselle.

 » Toimintaan osallistumiselle asetetaan 
ikärajoja ja koulutus- tai muita vaatimuksia 
vain, kun ne ovat välttämättömiä, mutta 
silloinkin nuorelle tarjotaan vaihtoehtoisia 
tapoja olla mukana toiminnassa.

Suomen Punainen Risti tavoittaa, tukee ja auttaa tuen tarpeessa 
olevia nuoria, edistää yhden vertaisuutta, nuorten hyvinvointia 
ja auttamis valmiutta sekä kasvattaa uutta auttajien sukupolvea. 
Punaisen Ristin nuorten toiminta rakentaa moninaista ja yhden
vertaista yhteis kuntaa sekä ottaa vahvasti kantaa inhimillisyyden 
puolesta.



 » Toiminta ja tapahtumat ovat esteettö-
miä. Fyysisen esteettömyyden lisäksi 
tämä tarkoittaa esimerkiksi kielellistä 
saavutettavuutta.

 » Toiminta on kaikille avointa. Nuoret ote-
taan mukaan toimintaan ja ymmärretään 
nuorten erilaiset tavat toimia. Viestintä 
lisää nuorten kiinnostusta Punaisen Ristin 
tarjoamista mahdollisuuksista. 

Nuoret osaavat auttaa

 ● Nuoret osaavat ensiapua ja arjen 
turvallisuustaitoja.

 ● Nuoret välittävät ja pitävät huolta itsestään 
sekä toisistaan.

 ● Nuoret kehittävät auttamistaitojaan 
toiminnan kautta ja ovat osa järjestön 
kokonaisvalmiutta.

Näitä edistämme:

 » Nuoret toimivat erilaisissa ensiapu- ja 
valmiustehtävissä. 

 » Digitalisaation ja pelillisyyden tuomia mah-
dollisuuksia hyödynnetään auttamistaitojen 
oppimisessa ja harjoittelussa.

 » Nuoret edistävät toiminnallaan asenne-
muutosta. Esimerkiksi päihteiden käyttöön, 
onnettomuuksiin ja kiusaamiseen liittyvissä 
tilanteissa toimitaan rohkeasti, ja osataan 
huolehtia itsestään ja toisistaan. 

 » Auttamistaitoja opetetaan yhteistyössä 
päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja 
muiden yhteistyötahojen kanssa.

 » Lapset pääsevät oppimaan välittämistä ja 
auttamistaitoja heille suunnatussa toimin-
nassa. 

Nuoret muuttavat maailmaa

 ● Nuoren tietoisuus mahdollisuuksista muut-
taa yhteiskuntaa Punaisen Ristin vapaaeh-
toistoiminnan kautta sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti lisääntyy.

 ● Toiminnan kautta nuoret vaikuttavat paikal-
lisiin ja globaaleihin ilmiöihin.

 ● Nuoret toimivat inhimillisten arvojen edistä-
miseksi ja niiden puolesta. 

 ● Nuoret ovat aktiivisesti mukana Punaisen 
Ristin toiminnan kehittämisessä sekä 
päätöksenteossa.

 
Näitä edistämme:

 » Toiminnassa mukana olevat nuoret tuntevat 
järjestön periaatteet ja arvomaailman.

 » Nuoret näkyvät vahvasti järjestön viestin-
nässä. Viestintää tehdään yhdessä nuorten 
kanssa ja siinä tuodaan esiin paikallisia 
onnistumisia sekä nuorten tarinoita. 

 » Punaisen Ristin vapaaehtoisena nuorella on 
mahdollisuus toimia tärkeäksi kokemiensa 
asioiden parissa.

 » Nuorten tietoisuus sodan oikeussäännöistä 
kasvaa. Koulutuksia ja toimintaa on tarjolla 
eri puolilla Suomea ja myös kouluissa.

 » Nuorten vaikuttamisen tapoja ja paikkoja 
Punaisessa Ristissä kehitetään. Järjestössä 
otetaan käyttöön esimerkiksi sähköisiä 
työkaluja, jotka mahdollistavat nuorten 
kuulemisen ja osallistumisen helposti ja 
nopeasti.

 » Nuoret jäsenet osallistuvat päätöksen-
tekoon kaikilla järjestön tasoilla kaikissa 
luottamuselimissä. Päätöksentekoon  
osallistumisella tarkoitetaan sekä 
luottamus henkilönä toimimista että  
nuorten kuulemista päätöksenteossa.

 » Nuoret vapaaehtoiset ovat mukana toi-
minnan suunnittelussa, toteutuksessa ja 
arvioinnissa. 

 » Punaisen Ristin toimintatavoissa, tapahtu-
missa ja tuotteissa huomioidaan kestävä 
kehitys ja eettisyys. Esimerkiksi ruoan ja 
matkustamisen kestävyyteen tulee kiinnit-
tää huomiota.
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