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Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kokous 3/2021 
 
 
Valtakunnallinen nuorisotoimikunta piti kokouksensa 3/2021 sunnuntaina 29.8.2021 Nynäsissä. 
Kokouksessaan toimikunta mm. tarkensi ja kävi läpi kolmen painopisteensä etenemistä syksyllä 2021, 
kommentoi Allianssin strategialuonnosta vuosille 2022-2026 ja sai katsauksen yleiskokouksen 2020 
hyväksymän aloitteen toimeenpanoon piirien nuorisotoiminnan resurssien lisäämisestä. 
 
Painopiste 1: Vaikutamme viestinnän kautta 
 
Nuorisotoimikunta päätti toimikunnan esittäytymisestä SPRNuoret Instagramissa Nälkäpäivän 
jälkeen. Lisäksi toimikunta aktivoituu ko. kanavalla päivittäen sinne mm. toimikunnan ja hallituksen 
yhteisestä työskentelystä, Nälkäpäivästä ja YK-nuorten rauhanviikon tapahtumasta (ks. lisätietoa 
alempana). Toimikunta on luonut somekalenterin, johon voidaan suunnitella tulevia päivityksiä.  
 
Painopiste 2: Kehitetään toimintaa nuoret huomioiden  
 
Toimikunnan järjestämä kysely osastojen nuoristotoiminnasta ja sen haasteista ei tuottanut toivottua 
määrää vastauksia, joten kysely lähetetään uudestaan osastoihin myöhemmin syksyllä. Tämän lisäksi 
toimikunta haastaa esim. nuorisoalan järjestöjä ja ainejärjestöjä osallistumaan Nälkäpäivään 
tunnisteella #nuortennäpä. Toimikunta on myös tiiviisti mukana Uudet auttajasukupolvet -hankkeessa 
mm. osallistuen myöhemmin ideoiden mallintamiseen ja jalkauttamiseen sekä tiedon välittämiseen. 
 
Painopiste 3: Nuoret vaikuttavat järjestössämme 
 
Toimikunta järjestää osana YK-nuorten rauhanviikkoa 24.9.2021 paneelikeskustelun teemalla Miten 
Punaisessa Ristissä näkyy monimuotoisuus? Tilaisuuteen osallistuu Punaisen Ristin vapaaehtoisia ja 
työntekijöitä ja voi seurata etänä Oma-tapahtumaan tulevan linkin kautta. Lisäksi toimikunta 
suunnittelee miten se voisi kannustaa ja tukea nuoria asettumaan ehdolle luottamustehtäviin 
osastojen syyskokouksissa. 
 
Allianssin strategialuonnoksen 2022-2023 kommentointi 
 
Nuorisotoimikunta kävi läpi Allianssin strategialuonnoksen 2022-2026 ja antoi siitä omat 
kommenttinsa. Kokonaisuudessa toimikunta oli tyytyväinen luonnokseen ja koki hyvänä mm. sen, että 
strategiassa on yhtenäisyyksiä Suomen Punaisen Ristin nuorisolinjauksen kanssa. Toimikunta 
kommentoi strategiassa lähinnä lauserakenteita sekä tekstin saavutettavuutta kuten sanavalintoja. 
Toimikunnan kommentit otetaan huomioon Suomen Punaisen Ristin yhteisessä kommentoinnissa. 
 
Yleiskokouksen hyväksymä aloite nuorisotoiminnan resurssien lisäämisestä piireissä 
 
Nuorisotoimikunta kävi läpi yleiskokouksen 2020 hyväksymän aloitteen nuorisotoiminnan resurssien 
lisäämisestä piireissä ja keskusteli sen toimenpanon etenemisestä. Keskustelun pohjalta toimikunta 
pyytää keskustoimistolta selkeämpiä prosesseja aloitteiden toimeenpanoon ja seurantaan. Lisäksi 
toimikunta miettii myöhemmin miten se voisi edistää aloitteen toimeenpanoa omalla toiminnallaan. 
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Muut asiat 
 
Allianssin koordinoima valtakunnallinen nuorisotyön viikko järjestetään 11.-17.10.2021. Toimikunta 
osallistuu viikon tapahtumiin ja tuo viikolle näkyvyyttä SPRNuoret Instagramissa. 
 
Nuorisotoimikunta päätti, että toimikunnan puheenjohtaja Laura Musta käy toimikunnan vuoden 
2021 viimeisessä kokouksessa edellisen kokouksen pöytäkirjan ja kyseisen kokouksen esityslistan läpi 
laulaen itse valitsemallaan tyylilajilla. Puheenjohtaja Musta ei ollut läsnä toimikunnan kokouksessa 
3/2021. 
 
Toimikunnan seuraava kokous 4/2021 pidetään 6.-7.11.2021 Tampereella. 
 
Suomen Punaisen Ristin hallituksen ja valtakunnallisen nuorisotoimikunnan yhteinen työskentely  
 
Oman kokouksensa lisäksi valtakunnallinen nuorisotoimikunta työskenteli lauantaina 28.9.2021 
yhdessä Suomen Punaisen Ristin hallituksen kanssa. Yhteisen työskentelyn aiheena oli moninaisuus 
Punaisen Ristin päätöksenteossa ja se suunniteltiin sekä toteutettiin yhteistyössä Learn to Change -
oppimismatkan kanssa. 
 
Työskentelyn aikana keskusteltiin miten voisimme edistää Suomen Punaisen Ristin 
päätöksentekijöiden moninaisuutta ja millaisilla päätöksillä luottamustehtävissä olevat voisivat lisätä 
toimijoidemme moninaisuutta. Antoisasta ja ajatuksia herättävästä keskustelusta syntyi myös 
muutamia hyviä konkreettisia toimenpideideoita, joita nuorisotoimikunta voi työstää eteenpäin. 
 


