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Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kokous 2/2021 
 
Valtakunnallinen nuorisotoimikunta piti kokouksensa 2/2021 lauantaina 24.4.2021. Kokouksessaan 
toimikunta jatkoi toimintansa suunnittelua ja päätti työnjaostaan seuraavasti: 
 
Painopiste 1: Vaikutamme viestinnän kautta 
 
Nuorisotoimikunta selkeyttää SPRNuoret some-tilien tarkoitusta ja käyttöä sekä hyödyntää niitä 
aktiivisesti osana vaikuttamistyötään. Toimikunta suunnittelu mm. nuorten some-tiimin perustamista 
ja erilaisten Instagram take over -kampanjoiden tekemistä.  
 
Toiminnasta vastaavat Richard Backman, Heini Naukkarinen ja Roosa Penttilä. 
 
Painopiste 2: Kehitetään toimintaa nuoret huomioiden  
 
Nuorisotoimikunta osallistuu Uudet auttajasukupolvet -hankkeeseen tukien osastojen uusien nuorten 
vapaaehtoisten mukaan saamisessa. Lisäksi toimikunta mm. arvioi kautensa aikana nuorisolinjauksen 
toimeenpanoa ja suunnittelee uusia tapoja tukea nuorten vapaaehtoisten jaksamista.  
 
Toiminnasta vastaavat Caydaruus Abdi Mohamed, Enni Järvinen ja Sanna Mäntysaari.    
 
Painopiste 3: Nuoret vaikuttavat järjestössämme 
 
Nuorisotoimikunta arvioi nykyisen nuorten luottamusjärjestelmän toimivuutta ja tarpeen mukaan 
kehittää sitä. Toimikunta järjestää perehdytystä ja vertaistukea luottamustehtävissä oleville tai 
luottamustehtävistä kiinnostuneille nuorille vapaaehtoisille. Lisäksi toimikunta järjestää nuorten 
valtakunnallisen tapaamisen vuonna 2022 ja nuorten yleiskokouksen vuonna 2023. 
 
Toiminnasta vastaavat Sofia Henriksson, Niko Suokas ja Taika Vaulo.   
 
SPR Brändityö 
 
Toiminnan suunnittelun ohella nuorisotoimikunta osallistui kokouksessaan SPR:n brändin 
uudistamiseen keskustellen millaista mielikuvaa he toivoisivat Punaisen Ristin synnyttävän etenkin 
nuorissa. Toimikunta haluaisi tuoda toimintaamme enemmän esiin harrastustoimintana etenkin 
lasten ja yläkouluikäisten nuorten keskuudessa. Toimikunta kokee, että Punaisen Ristin tulisi tavoittaa 
entistä paremmin nuoria aikuisia mm. erilaisissa sosiaalisen median kanavissa ja oppilaitoksissa. 
Viestintää varten toivottiin valmiita erikielisiä viestintämateriaaleja sekä monipuolisempaa ja 
nuorekkaampaa kuvapankkia. 
 
Muutama toimikunnan jäsen osallistuu myöhemmin sovittuna ajankohtana viestintätoimisto 
Milttonin haastatteluun hyödyntäen kaikkien toimikunnan jäsenten ajatuksia brändimme 
uudistamisesta. 
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Muut asiat 
 
Toimikunta päätti kokouksessaan osallistujat Allianssin kevätkokoukseen, joka pidetään 20.5.2021. 
Kokousedustajat tutustuvat kokousmateriaaliin yhdessä ennen kokousta.  
 
Toimikunta päätti osallistua myöhemmin syksyllä YK-nuorten rauhanviikkoon järjestäen viikon aikana 
nuorten rauhankasvatusta edistävän tapahtuman tai tempauksen. Suunnittelusta vastaavat Niko 
Suokas ja Taika Vaulo. 
 
Lopuksi nuorisotoimikunta haluaa onnitella Keski-Helsingin osastoa, joka on valittu Helsingin ja 
Uudenmaan piirin vuoden osastoksi 2021. Osasto on avoin kaikenikäisille ja kehittänyt toimintaa 
nuorten kanssa. Lisäksi osaston vapaaehtoiset ovat aktiivisesti osallistuneet korona-
auttamistoimintaan. Onnea Keski-Helsingin osastolle! 


