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Viestit sääntöuudistusesitykseen 
 
Sääntöuudistustyöpajassa kuultiin yleiskokoukselle tehdyistä sääntömuutosehdotuksista. Muutoksilla halutaan 
erityisesti vaikuttaa jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden välisten rajapintojen vähentämiseen ja vahvistaa yhdessä 
tekemisen kulttuuria järjestössä.  
 
Osallistujat pitivät keskeisiä esityksiä hyvinä, etenkin osastojen luottamushenkilöiden toimikausien 
rajoittamiseen sekä ehdokasasetteluun esitettyjä muutoksia. Keskustelua herätti erityisesti se, miten 
järjestössä voidaan puuttua ongelmalliseen, esimerkiksi järjestön arvojen vastaiseen, tai muita vapaaehtoisia 
syrjivään käytökseen tai toimintaan.  
 
Työpajassa keskusteltiin myös siitä, pitäisikö vapaaehtoisilta edellyttää myös järjestön jäsenyyttä. Osallistujat 
katsoivat, ettei muutos kannustaisi vapaaehtoiseksi tulemiseen, vaan voisi toimia rajoittavana. 
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Viestit toimintalinjausluonnokseen 
 
Päätavoite 1: Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla 

 Nuoremmille nuorille löydettävä paremmin tekemisen paikkoja erityisesti EA- ja VAPEPA-toiminnassa, 
joissa paljon ikärajakohtaisia tehtäviä ja vastuita -> myös nuoremmat nuoret otettava mukaan 
tekemiseen, vaikka eivät voikaan ottaa vastuuta kaikista tehtävistä 

 Muistettava, että nuorilla on monenlaista tietotaitoa ja kykyjä, joita tulisi huomioida ikään katsomatta, 
esimerkiksi IT-taidot. 

 

Päätavoite 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen 

 Yhteistyöllä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa voidaan tehdä enemmän kuin mitä osasto voisi 
tai osaisi yksin. Esimerkiksi jos osastossa ei resursseja tai osaamista kotoutumisen tuessa, tukea 
voidaan antaa, kun sitä tuottaa paikkakunnan eri toimijat yhdessä. 

 Yksinäisiä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ei saisi nähdä vain avun kohteina, vaan heidät on 
otettava mukaan aktiivisina toimijoina kaikkeen osaston toimintaan (ei vain nuorisotoimintaan). 

 Kestävän kehityksen näkökulmaa enemmän esille 

 Nuorten kuuleminen tärkeää 
 Tarve ja toiminta lähtevät nuorista, mikä johtaa siihen, että toiminta on yksilöllistä ryhmän 

osallistujista riippuen. 
 Mainostaminen ja toiminnan esiintuominen tärkeää ja tätä varten tarvitaan some-koulutusta. 

 Muutosehdotus:  
o VANHA Vahvistamme arjen turvallisuutta ja pärjääviä yhteisöjä 
o UUSI Vahvistamme arjen turvallisuutta ja yhteisöjen voimavaroja 

 
Päätavoite 3: Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolustaja 

 Nykyisin periaatteet tulevat näkyvästi vasta, kun henkilö on jo mukana toiminnassa, jos silloinkaan. Jos 
kaikki vapaaehtoiset eivät tunne periaatteita, he eivät osaa noudattaa niitä toiminnassaan. Tämä antaa 
väärää kuvaa järjestöstä ulospäin. 

 Periaatteita olisi hyvä tuoda konkreettisesti nähtäville mm. kaikissa Suomen Punaisen Ristin omissa 
tiloissa esim. julisteiden avulla. 

 Lisäksi olisi hyvä järjestää esim. vaikuttamiskoulutusta, järjestökoulutusta ja humanitaarisen oikeuden 
koulutusta nuorille. 

 Kaikissa toimintaryhmissä tulisi käydä periaatteet ja niiden merkitys läpi, etenkin nuorten keskuudessa. 
Näin toimintaa on helpompi perustella. 

 
Päätavoite 4: Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö 

 Osastoissa olisi hyvä olla yhteistä toimintaa eri ikäluokkien välillä. Tämä lisää yksittäisen vapaaehtoisen 
ja koko osaston hyvinvointia ja edesauttaa vapaaehtoisen tiiviimpää kuulumista osastoon, eikä vain 
toimintaryhmään. 

 Osastojen yhteistyö tärkeää 

 Nuoria on arvostettava, he ovat järjestön tulevaisuus. 
 Avoimuus ja ajan hermoilla oleminen tärkeää. 


