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Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kokous 4/2021 
 
Valtakunnallinen nuorisotoimikunta piti kokouksensa 4/2021 sunnuntaina 7.11.2021 

Tampereella. Kokouksessaan toimikunta mm. arvioi toimintaansa vuonna 2021, kävi läpi 

kolmen painopisteensä suunnitelmia vuodelle 2022 ja suunnitteli ohjelmavastuitaan 

Auttajat Aulangolla tapahtumassa.  

Kokouksen alussa toimikunnan puheenjohtaja Laura Musta kävi toimikunnan kokouksen 

3/2021 pöytäkirjan ilmoitusasiat laulaen läpi valitsemallaan tyylilajilla kyseisen kokouksen 

päätöksen mukaisesti. 

 

Toimikunnan toiminnan arviointi 2021 ja vuoden 2022 suunnitelmat 

Toimikunnan työsuunnitelman painopisteiden mukaiset työryhmät ovat vuoden 2021 

aikana toimineet aktiivisesti ja edistäneet monia toimikunnan työsuunnitelman tavoitteita. 

Erityisiä onnistumisia ovat olleet mm. osana YK-nuorten rauhanviikkoa pidetty 

paneelikeskustelu, nuorten kannustaminen mukaan Nälkäpäivään haasteiden ja 

somenäkyvyyden avulla sekä kohtaamiset muiden Punaisen Ristin toimijoiden kanssa. 

Lisäksi toimikunnan jäsenet kokivat ryhmäytyneensä hyvin ja olivat tyytyväisiä siihen, että 

ovat päässeet vaikuttamaan valtakunnallisella tasolla. 

Joitain vuodelle 2021 suunniteltuja toimenpiteitä siirrettiin seuraavaan vuoteen. Näitä ovat 

mm. muiden toimijoiden, kuten opiskelijajärjestöjen some-tilien kaappaukset, Punaisen 

Ristin luottamustehtävistä kiinnostuneiden nuorten tukeminen ja perehdyttäminen sekä 

luottamushenkilöinä jo toimivien nuorten vertaistuen kehittäminen. Lisäksi toimikunta 

aikoo vuonna 2022 mm. lisätä yhteydenpitoa piireihin ja osastoihin, kehittää Punaisen 

Ristin sisäisiä vaikuttamismahdollisuuksia nuorille ja osallistua aktiivisesti uusien nuorten 

vapaaehtoisten mukaan pääsyä edistävään työhön.  

 

Muut asiat 

Auttajat Aulangolla valtakunnallisessa vapaaehtoisten koulutustapahtumassa 

nuorisotoimikunta mahdollistaa nuorille osallistujille kohtaamisia muiden Punaisen Ristin 

nuorten kanssa nuorille suunnatussa hengailutilassa. Lisäksi 

toimikunta tapaa yleisesti osastojen vapaaehtoisia toimikunnan vastuulla olevalla 

klinikalla keskustellen heidän kanssaan mm. nuorten osallisuuden lisäämisestä osastojen 

toiminnassa.   

Nuorisotoimikunnan jäsenet osallistuvat nuorisoalan kattojärjestön Allianssin 

syyskokoukseen 18.11.2021. Nuorisotoimikunnan jäsen Taika Vaulo on asettunut ehdolle 

Allianssin hallituksen jäseneksi. 

Seuraavassa nuorisotoimikunnan iltakoulussa 9.12.2021 toimikunta suunnittelee 

kasvattajaosastopalkinnon uudistamista (mm. nimi ja valintakriteerit). 

Toimikunnan vuoden 2022 kokoukset pidetään 29.-30.1.2022, 14.-15.5.2022, 3.-

4.9.2022 ja 19.-20.11.2022. Kokousten lisäksi toimikunta pitää iltakoulun niinä 

kuukausina, jolloin ei ole toimikunnan kokousta. 
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Työpaja Tampereen nuorille vapaaehtoisille 6.11.2021 

Oman kokouksensa lisäksi valtakunnallinen nuorisotoimikunta työskenteli lauantaina 

6.11.2021 yhdessä tamperelaisten nuorten vapaaehtoisten kanssa. Osana Uudet 

auttajasukupolvet -hanketta järjestettyyn työpajaan oli kutsuttu mukaan viimeisen 

vuoden aikana Tampereen osastoon Oma-profiilin luoneet 18-29-vuotiaat vapaaehtoiset, 

joista kuusi saapui paikalle. 

Työpajassa nuoret pääsivät kertomaan mikä motivoi heitä tekemään vapaaehtoistyötä, 

millaista toimintaa he haluaisivat tehdä ja miten he haluavat saada tietoa erilaisista 

vapaaehtoismahdollisuuksista. Työpajan koonnin tekeminen ja oppien jäsentäminen 

käytäntöön on vielä kesken, joten niistä tiedotetaan erikseen osana hanketta. 


