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NÄIN KÄYNNISTÄTTE NUORISOTOIMINNAN

Vapaaehtoisuus kiinnostaa nuoria, kertovat  

gallupit. Nuorisotoiminnan käynnistäminen 

osastossa ei olekaan vaikeaa, mutta se  

edellyttää aikaa ja suunnitelmallisuutta.  

Näillä sivuilla on joitakin ideoita, joilla  

voitte päästä hyvään alkuun.  

NUORIA
REMMIIN!
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Esimerkiksi tätä kaikkea  
Punainen Risti tarjoaa nuorille:
•	LäksyHelppi-kerhot
•	Reddie	Kids	-kerhot		
7–12-vuotiaille

•	Kouluyhteistyö
•	Toiminta	nuorisodelegaattina
•	Keräykset

NUORISTA

ENERGIAA

JA JATKUVUUTTA

TEKEMISTÄ KERHOISTA KAMPANJOIHIN
Punaisella	Ristillä	on	erityisesti	nuorille	suunnattuja	toi-
mintamuotoja,	mutta	nuoret	voivat	olla	mukana	kaikessa	
järjestön	toiminnassa.	Vahvuutemme	on,	että	mukaan	
mahtuvat	kaikki!

•	Tempaukset	ja	kampanjat:		
vanhainkodin	valtaus	ystävänpäi-
vänä,	ennakkoluulojen	vastaan-
ottaminen	rasisminvastaisella	
viikolla,	kumiajokortti	Maailman	
aids-päivänä	jne.

•	Kaikki	Punaisen	Ristin	toiminta:	
ystävätoiminta,	ensiapuryhmät,	
humanitaarisen	oikeuden	ryhmät,	
monikulttuurisuusryhmät,	Vapaa-
ehtoinen	pelastuspalvelu	jne.

Punaisen Ristin osastot tarjoavat eri-ikäisille nuorille 
mahdollisuuden auttaa ja vaikuttaa omassa lähiym-
päristössään. He myös varmistavat, että Punaisen 
Ristin toiminta paikkakunnalla jatkuu. 

Nuori	saa	vapaaehtoistoiminnasta	mukavan	harrastuksen,	
uusia	ystäviä,	laadukasta	koulutusta	ja	kokemusta,	jota	
työnantajatkin	arvostavat.	Samalla	nuoret	vapaaehtoiset	
tuovat	osastoihin	uusia	ideoita	ja	omat	verkostonsa.	

Parhaiten	nuorten	toimintaa	luotsaavat	nuoret	itse	osas-
ton	hallituksen	tuella.	Tärkeää	on	löytää	yhdessä	ne	Pu-
naisen	Ristin	tekemisen	paikat,	jotka	nuoria	kiinnostavat.



Vinkki:  
Kootkaa	nuorista	ryhmä,	josta		

voitte	pyytää	väkeä	toteuttamaan		

tapahtumia	ja	tempauksia.	Ideoita	toimin-

taan	saatte	Punaisen	Ristin	kampanjakel-

losta	ja	omasta	toimintasuunnitelmastan-

ne.	Ryhmäläiset	voivat	vaikkapa	lähteä	

porukalla	Nälkäpäivä-kerääjiksi	tai	toimia	

avustajina	ensiapuharjoituksessa.	Näin	

saatte	mukaan	toimintaanne	myös	ne	nuo-

ret,	jotka	eivät	ehdi	tai	halua		

sitoutua	säännölliseen		

vapaaehtoistyöhön.

Vinkki:  
Monessa	nuorisoryhmässä	vapaaeh-

toiset	vaihtuvat	tiuhaan.	Se	kuuluu	

asiaan,	sillä	nuoria	pitävät	kiirei-

sinä	vapaaehtoistoiminnan	lisäksi	

opinnot,	työt	ja	muut	harrastukset.	

Nuorisoryhmän	onkin	hyvä	muistaa	

rekrytoida	jatkuvasti	uutta	väkeä	

joukkoonsa.
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Vapaaehtoisen	ystävätoiminnan	kohderyh-

mänä	ovat	useimmiten	vanhukset.	Punai-

sen	Ristin	Kuopion	osastossa	huomattiin,	

etteivät	ystäviä	kaipaa	vain	seniori-ikäiset.	

Niinpä	vanha	toimintamuoto	pistettiin	roh-

keasti	uusiksi	ja	osaston	nuoret	polkaisivat	

käyntiin	nuorten	ystävätoiminnan,	joka	

välittää	ystäviä	13–25	–vuotiaille	kaveria	

kaipaaville	nuorille.	

”Ensin	oli	idea.	Moniin	tehosi,	kun	lai-

toimme	ilmoitukseen,	että	toiminta	koskee	

nuorten	yksinäisyyttä.	He	kokivat	tärkeäksi,	

että	voivat	oikeasti	auttaa”,	ystäväryhmän	

vetäjä	Aino Rubini	kertoo.
Toimintaa	vetää	neljän	vapaaehtoisen	

muodostama	organisointirinki.	Se	saatiin	

kasaan,	kun	Rubini	lähetti	viestin	uudesta	

toimintamahdollisuudesta	yliopiston	säh-

köiselle	ilmoitustaululle.

”Kysyin,	haluatko	tulla	vapaaehtoiseksi	

kaveriksi	tai	organisoimaan	toimintaa.	Luu-

len,	että	jos	olisin	ilmoittanut	vain	organi-

saatioringistä,	yhtä	moni	ei	olisi	innostunut.	

Oli	tärkeää	päästä	heti	toimimaan	vapaaeh-

toiseksi	ystäväksi.”

VAPAAEHTOISIA KOULUISTA  
JA KUMPPANEILTA
Toiminta	lähti	lupaavasti	käyntiin:	ensim-

mäisen	syksyn	aikana	osasto	kurssitti	jo	13	

iältään	15–25	-vuotiasta	ystävää	ja	seuraa-

valle	kurssille	ilmoittautuneita	oli	jo	lähes	

kaksikymmentä.	Kurssilaisia	rekrytoitiin	

ammattikorkeakoulujen	ja	osaston	yhteis-

työkumppaneiden,	Mannerheimin	Lasten-

suojeluliiton	ja	seurakuntien,	kautta.	

”Mannerheimin	Lastensuojeluliitossa	

koettiin	ongelmaksi	se,	mihin	ohjata	järjes-

tön	tukioppilaat,	kun	tukioppilastoiminta	

loppuu.	Samoin	seurakunnat	voivat	ohjata	

isosia	Punaiseen	Ristiin,	kun	nuoret	eivät	

enää	voi	toimia	isosina”,	Rubini	toteaa.

Arvokasta	tukea	ja	vinkkejä	uusi	ryhmä	

on	saanut	piiristä	ja	osaston	ystävätoimin-

nan	vapaaehtoisilta.	Nuoret	eivät	kuiten-

kaan	ole	soveltaneet	neuvoja	sellaisinaan,	

vaan	pistäneet	vakiintuneita	toimintamalle-

ja	reippaasti	uusiksi.

”Kannattaa	miettiä,	miten	juuri	nuorten	

kanssa	asiat	voisi	tehdä.	Meillä	ei	ole	nou-

datettu	perinteisiä	toimintatapoja,	vaan	on	

uudistettu	ystävätoiminnan	toimintatapoja	

nuorille	sopiviksi.	Esimerkiksi	kun	ystävätoi-

minnassa	on	puhelinpäivystys,	niin	meillä	

kaikki	viestit	lähetetään	sähköpostitse”,	

Rubini	kertoo.

”Täytyy	olla	hyvä	idea	ja	uskoa	siihen.	

Nuoret	saa	liikkeelle,	kun	heille	tarjoaa	

todellisia	auttamisen	paikkoja.”

kuopion nuoret pistivät  
ystävätoiminnan  
rohkeasti  
remonttiin
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ASKELEITA
ONNISTUMISEEN

Nuorisotoiminnan käynnistäminen osastossa ei 
ole vaikeaa, mutta se edellyttää aikaa ja  

suunnitelmallisuutta. Näin onnistutte: 

•	Kartoittakaa mitä voimavaroja – osaamista,  
tiloja, varoja, verkostoja – osastolla on nuorille 
tarjota. Muistakaa,	että	tukea	ja	ohjausta	saa	myös	
piiristä	ja	Punaisen	Ristin	koulutuksista!	Mukaan	
suunnittelupalaveriin	kannattaa	kutsua	ainakin		
osaston	puheenjohtaja,	tiedottaja,	koulu-	ja	nuori-
sotoiminnan	yhteyshenkilöt		ja	piirin	nuorisotoi-
minnan	suunnittelija.	Nuoret	on	hyvä	ottaa	
mukaan	suunnitteluun	mahdollisimman	
varhain.	Voitte	pyytää	mukaan	myös	naa-
puriosaston	nuorisotoiminnan	vetäjän	
kertomaan	kokemuksistaan.

•	 ➢Valitkaa nuorten ryhmälle vetäjä ja 
osaston hallitukseen nuorisotoimin-
nan yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön	
tehtävänä	on	toimia	linkkinä	nuorten	
ryhmän	ja	osaston	hallituksen	
välillä.	Ryhmänvetäjiä	on	hyvä	
olla	kaksi	tai	useampia,	jottei	
tehtävä	muodostu	liian	ras-
kaaksi.	Yhdessä	tekeminen	
on	hauskempaa!	

Vinkki:  
Nuorten	toiminnan	polusta	

näet	mitä	kaikkea	13-18-vuo-

tiaat	nuoret	voivat	tehdä	

Punaisessa	Ristissä.	Polkua	

on	helppo	käyttää	osastoissa	

ja	nuorten	toimintaryhmissä!	

Löytyy	rednet.punainenristi.fi/

nuortentoiminnanpolku	

Vinkki:  
Punaisen	Ristin	nuorten	kou-

lutukset	tarjoavat	hyvät	eväät	

nuorisotoiminnan	vetämiseen.	

Uusien	hallituksen	jäsenten	

kannattaa	osallistua	myös	luot-

tamushenkilökoulutukseen.	

Kysykää	lisää	piiristä!
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•	 ➢Pohtikaa yhdessä selkeitä toiminnan  
paikkoja, joita nuorille tarjotaan. Varsinkin	
aluksi	tehtävien	on	hyvä	olla	mahdollisim-
man	käytännönläheisiä	–	moni	nuori	lähtee	
mieluummin	esimerkiksi	leirille	apuohjaajaksi	
tai	leipomaan	myyjäisiin	kuin	ideoimaan	nuo-
risotoimintaa	”nollapisteestä”.	Pienten	tehtä-
vien	kautta	nuoret	saavat	tuntumaa	Punaiseen	
Ristiin	ja	tutustuvat	samalla	osaston	väkeen.	

•	Kootkaa nuorten ryhmä ja rekrytoikaa siihen uusia 
vapaaehtoisia.	Koulu-	ja	oppilaitosvierailut	ovat	teho-
kas	keino	tavoittaa	nuoria,	mutta	uusia	vapaaehtoisia	
kannattaa	houkutella	mukaan	myös	muualla,	missä	
nuoret	kokoontuvat:	esimerkiksi	erilaisissa	tapahtumis-
sa,	nuorisotiloissa	ja	ostoskeskuksissa.	Varhaisnuorten	
toimintaa	voi	mainostaa	myös	heidän	vanhemmilleen.	
Yleensä	paras	ajankohta	rekrytoida	on	
lukukausien	alussa.

Materiaalia rekrytointiin
Hyödyntäkää	some-kanavia	rekry	toinnissa,	
markkinoinnissa	ja	viestinnässä.	Nuorten	
käyntikortti	on	flyeri	joka	toimii	hyvin	rekry-
toinnin	apuna	esim.	koulu-
vierailuilla	tai	yleisötapahtu-
missa.	Etupuolelta	löytyvät	
nuorten	some-tilit,	joita	seu-
raamalla	saa	tietoa	Punaisen	
Ristin	nuorille	suunnatusta	
toiminnasta.	Korttiin	voi	itse	
kirjoittaa	oman	alueen	ta-
pahtumat	ja	päivämäärät.

Vinkki:  
Voitte	samalla	kertaa	rekrytoida	sekä	uusia	va-

paaehtoisia	että	Punaisen	Ristin	jäseniä.	Varatkaa	

mukaan	jäsenlomakkeita	ja	lappuja,	joihin	vapaa-

ehtoiseksi	haluava	nuori	voi	jättää	yhteystietonsa	

ja	rastittaa	itseään	kiinnostavan	vapaaehtoisteh-

tävän.	

Toiminnasta	kiinnostuneet	kannattaa	kutsua	

tutustumisiltaan,	jossa	selvitetään	tarkemmin	jo-

kaisen	kiinnostuksen	kohteet	ja	sovitaan	yhdessä	

jatkosta.	Nopeus	on	valttia:	rekrytointi	on	hyvä	

tehdä	muutama	päivä	ennen	tutustumisiltaa	ja	

viikkoa	paria	ennen	mahdollista	vapaaehtoisten	

koulutusta.	Näin	uudet	innokkaat	vapaaehtoiset	

pääsevät	heti	mukaan	toimintaan.	

Vinkki:  
Materiaalit	ja	vinkit	mm.	

kouluvierailuihin	löytyy		

Rednetistä		

rednet.punainenristi.fi/
nuoret



kiimingissä punainen 
risti kuuluu nuorten  
suosikkiharrastuksiin
Moni	Punaisen	Ristin	osasto	tuskailee	

saman	ongelman	kanssa:	uusi	innokas	

kerholainen	tai	vasta	tehtäväänsä	koulu-

tettu	nuori	vapaaehtoinen	jää	pois	osaston	

toiminnasta	yhtäkkiä	ja	yllättäen.	Nuorten	

elämäntilanteet	vaihtuvat	nopeasti	ja	toisi-

naan	koulu,	työ	tai	muu	harrastus	vie	voiton	

vapaaehtoistoiminnasta.

Kiimingin	osaston	ohjaaja	Inka Poikela	
muistelee,	että	hänen	luotsaamassaan	

ryhmässä	oli	hetken	ajan	vain	kaksi	nuor-

ta.	Myöhemmin	kerho	piti	kuitenkin	jakaa	

kahtia,	kun	osallistujamäärä	alkoi	nousta	

neljänkymmenen	tuntumaan.	Jo	vuosia	var-

haisnuorten	toimintaa	pyörittäneen	Poike-

lan	mukaan	vapaaehtoistyö	nuorten	kanssa	

onkin	aaltoliikettä.

”Vaikka	aallonpohjia	tulee,	niistä	ei	pidä	

lannistua,	koska	kyllä	sieltä	noustaan”,	hän	

rohkaisee.	”Pitää	arvostaa	niitä	nuoria,	

jotka	kerhoon	tulevat.”

HAASTEET JA RENTO MEININKI 
PITÄVÄT MUKANA
Kiimingin	osaston	aktiivisimmat	nuoret	ovat	

olleet	mukana	ensiapupainotteisessa	Red-

die	Kids	-kerhossa	jo	vuosia.	Poikela	otti	

kerholaisten	kanssa	puheeksi,	miksi	Punai-

selle	Ristille	on	aina	riittänyt	aikaa,	vaikka	

muut	harrastukset	ovat	saaneet	väistyä.		

”Mieluisat	ohjaajat	olivat	ensimmäinen	

asia,	joka	sanottiin”,	Poikela	kertoo	mielis-

sään.	”Sitten	se,	että	oppii	koko	ajan	uusia	

asioita	ja	kokee	toiminnan	mielekkääksi.	

Kerhossa	on	pitkäjänteisesti	viety	nuorten	

tietotaitoa	syvemmälle	tasolle,	heidän	pitää	

itse	miettiä	ja	soveltaa.	Nuoret	opettavat	

taitoja	omille	läheisilleen	ja	tietävät	asioita,	

joita	vanhemmat	ja	isovanhemmat	eivät	

tiedä.”

”Välillä	taas	pelataan	sählyä	tai	tehdään	

jotain	muuta,	mikä	on	ihan	täysin	irti	Punai-

sesta	Rististä”,	Poikela	kertoo.	”Muistamme	

juhlistaa	arkeakin.	Meillä	vietetään	laskiais-

riehat,	joissa	lasketaan	mäkeä	ja	juodaan	

kaakaota.	On	myös	naamiaisia	ja	pikkujou-

luja.”

PITKÄJÄNTEISYYTTÄ JA  
UUSIA IDEOITA 
Kiimingin	osastossa	lapsille	ja	nuorille	on	

tarjolla	tekemisen	paikkoja	taaperoiästä	

aikuisuuden	kynnykselle.	Mukaan	pääsee,	

vaikka	tekemiseen	tulisi	taukojakin.	Var-

haisnuorten	kasvaessa	kerhoiästä	ulos	hei-

tä	autetaan	löytämään	itselleen	uusi	paikka	

Punaisessa	Ristissä.	

”Olemme	visioineet	niin,	että	pikkuhiljaa	

laajennamme	kerhojen	ikäryhmiä	ylöspäin.	

Jos	emme	saa	perustetuksi	nuorisoryhmää,	

ohjaamme	nuoren	ensiapuryhmään”,	Poikela	

kertoo.

Suunnitteilla	on	lisäksi	ollut	käynnistää	

Reddie	Kids	-kerhojen	pohjalta	lapsiparkki,	

jossa	ensiapuryhmäläisten	lapset	voivat	

viettää	aikaansa	vanhempien	osallistuessa	

harjoituksiin.	

”Ensiapua	voidaan	opettaa	jo	ihan	pienil-

le.	Vaikka	lapsi	olisi	kaksivuotias,	voidaan	

aloittaa	siitä,	että	laitetaan	laastari.	Näin	

aletaan	kasvattaa	häntä	Punaisen	Ristin	

toimintaan	jo	pienenä”,	Inka	Poikela	toteaa.
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•	 Järjestäkää nuorille tarvittava koulutus 
sekä tukea toiminnan suunnitteluun ja 
tiedottamiseen.	Nuorisotoiminnan	yhteys-
henkilön		tehtävänä	on	tutustuttaa	uusi	va-
paaehtoinen	osaston	toimintatapoihin	ja		
Punaiseen	Ristiin	järjestönä.	Osaston	tiedot-
taja	auttaa	ryhmän	yhteyshenkilöitä	mainos-
tamaan	toimintaa	ja	huolehtii,	että	ryhmä	
näkyy	jatkossakin	osaston	tiedotuskanavilla	
–	esimerkiksi	nettisivuilla,	jäsenkirjeessä	ja		
Facebookissa.	

•	Muistakaa myös ottaa rennosti ja kiittää 
nuoria vapaaehtoisia arvokkaasta työs-
tä!	Voitte	esimerkiksi	järjestää	juhlat,	käydä	
yhdessä	syömässä	tai	elokuvissa	tai	tehdä	
tutustumisretken	mielenkiintoiseen	kohtee-
seen.	Tärkeintä	on,	että	osaston	hallitus	on	
jatkuvasti	kiinnostunut	nuorten	kuulumisista	
ja	tarjoaa	tukea	arjen	pulmatilanteissa.	On	
myös	hyvä	ottaa	aika	ajoin	puheeksi,	mitä	
nuori	haluaisi	tulevaisuudessa	Punaisessa	
Ristissä	tehdä.

•	punainenristi.fi/nuoret

•	 Nuorten	blogi	Henry	Goes	Live henrygoeslive.com

•	  rednet.punainenristi.fi 

Rednetissä nuorten toiminnan  

materiaalit löytyvät ryhmästä  

”SPR Nuoret”.

Materiaaleja: 
Kysykää	piirin	nuorisotyönte-

kijältä	nuorten	rekrytointiin	ja	

kerhoja	varten	tuotettuja	ma-

teriaaleja:	Esitteitä,	julisteita,	

pinssejä	ja	ilmoituspohjia	sekä	

lainaksi	roll-uppeja.

työryhmä: Johanna Andersson, Jooel Niittynen, Taru Wallenius • teksti: Sari Häkkinen • ulkoasu ja piirrokset: 
Paper Hamster Design, Emmi Jormalainen • valokuvat: Suomen Punainen Risti, Johner • paino: Takomo 
Tuotanto Oy • Suomen Punainen Risti 2012 • esite päivitetty 2018

Vinkki:  
Nuorten	ryhmän	kannattaa	

ottaa	kaikki	hyöty	irti		

Punaisen	Ristin	vapaa-	

ehtoisverkosta	RedNetistä.		

Ohjeet	ja	lisätietoa:		

rednet.punainenristi.fi.

Lisätietoa:


