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1. Enemmän eväitä elämään

Painopisteet ja tavoitteet

Kaikki pääsevät oppimaan uusia asioita ja kehittymään toiminnassamme – niin Prometheus-leireillä
kuin muuallakin Protussa.
– Protun ilmapiiri kannustaa oppimaan uusia asioita, ja jokainen toiminta ja tapahtuma myös tarjoaa osallistujalleen
oppimisen mahdollisuuksia.
– Protulla on tutkimustietoa siitä, miten Protun toiminta kehittää osanottajiaan.
– Protu toimii jäsenilleen siltana muuhun kansalaistoimintaan.
– Protutoiminnassa pääsee kokeilemaan uusia toimintatapoja, saamaan luottamusta ja vastuuta sekä viettämään aikaa
erilaisten ihmisten kanssa.
– Protuleirien sisältö rikastuu ja muuttuu yhä tärkeämmäksi kohdeyleisölle.

2. Helpommin mukaan
Toiminnasta kiinnostuneella on mahdollisimman matala kynnys lähteä mukaan ja vaikuttaa
toiminnan sisältöön.
– Kaikkeen järjestön toimintaan on helppo lähteä mukaan, eikä se edellytä aiempaa kokemusta vastaavasta toiminnasta.
– Aktiivitoiminta näkyy ja on helposti ymmärrettävää koko jäsenistölle sekä vasta mukaan tulleille.
– Paikallistoiminta ja muu matalan kynnyksen protutoiminta on aktiivista, laajaa ja merkityksellistä.
– Alueellisesti tasa-arvoisen, valtakunnallisen toiminnan tarpeiden huomioon ottamiseen on vakiintuneet käytännöt.
– Kaikilla jäsenillä on runsaasti tilaisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon.

3. Turvallisuus ja hyvä olo
Protussa kaikenlaiset ihmiset ovat aidosti turvassa sekä henkisesti että fyysisesti,
ja heidän on hyvä olla.
– Kaikessa toiminnassa huomioidaan osallistujien fyysinen turvallisuus, henkinen turvallisuus, hyvinvointi ja yhdenvertaisuus.
Ihmisten on helppo ilmoittaa kokemistaan epämukavuuksista ja turvattomuudesta, ja niihin puututaan.
– Keskustelukulttuuri on sensitiivinen ja kaikille turvallinen, myös leirien ulkopuolella. Keskustelujen ja muiden
kohtaamisten henki on muita kuuntelevaa, toisesta lähtökohtaisesti hyvää olettavaa ja ymmärtämishaluista.
– Tutustumisesta ja ryhmäytymisestä huolehditaan aina osanottajien tarpeen mukaan.
– Tiimiläisillä ja muilla vastuuhenkilöillä on paremmat valmiudet kohdata eri voimavara- ja elämäntilanteissa olevia henkilöitä.
– Vapaaehtoisten jaksamista tuetaan. Turvataan mahdollisuus kokeilla, epäonnistua ja vetäytyäkin tehtävistä, jotka on
aiemmin luvannut hoitaa.

4. Lisää protua maailmaan
Protusta tiedetään enemmän, Protu vaikuttaa enemmän ympäröivään maailmaan ja Prometheusleireille tulee enemmän leiriläisiä.
– Valtaosa Suomen nuorista tietää perusasiat Prometheus-leireistä jo yläkoulun alussa. Protun leiritiedotus houkuttelee
leiriläisiä laajasti eri taustoista.
– Leirien sisältö tunnetaan niin hyvin, että leirin hinta tuntuu kohtuulliselta. Alennusjärjestelyjen kautta leirimaksu ei
muodosta estettä leirille lähtemiseen.
– Protun leiritoiminta näkyy julkisessa keskustelussa laadukkaana, luotettavana ja yhteiskunnallisesti arvokkaana.
– Protun osaaminen ja asiantuntemus hyödyttävät suoraan muita yhteiskunnallisia toimijoita.
– Protutoiminta inspiroi muiden maiden nuorisotoimintaa. Protuleireille osallistuu aiempaa enemmän leiriläisiä Suomen
lähialueilta.
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Toimenpiteet

Hallitus
– Protu aukisanoittaa järjestötoimintansa periaatteita esimerkiksi päivittämällä leiritoiminnan periaatteet kattamaan myös toimintaa laajemmin. ●●●●
– Protu tuo selkeästi esille, mitä Protussa vapaaehtoisena toimimisesta itselleen saa, ja siitä ja sen kehittämisestä myös
käydään jatkuvaa keskustelua vapaaehtoisten kesken. ●
– Yhdistys laatii vuosittain useamman julkisen kannanoton
eri kanavia ja kannanoton tapoja käyttäen. ●
– Tuotetaan Prometheus-leirin tuki ry:n historiikki. ●
– Kehitetään budjetin ja sen soveltamisen joustavuutta
kesken toimikauden vastaan tulleiden uusien hankkeiden
toteuttamiseksi. ●
– Päätöksenteon avoimuutta parannetaan lisäämällä sitä
koskevaa tiedotusta ja jäsenten kuulemisia. Hallituksen
kokousten esityslistat avataan kaikkien jäsenten kommentoitaviksi vakiintuneen sähköisen kanavan kautta kokouskutsun yhteydessä. ●
– Yleiskokousten päätösluettelot tai pöytäkirjat liitteineen
(sisältäen kokouksessa hyväksytyt versiot dokumenteista)
julkaistaan materiaalipankissa aina seuraavaan yleiskokoukseen mennessä. ●
– Arvioidaan yhdistyksen sääntöjen ja ohjeistusten ajantasaisuutta ja tarpeellisuutta. ●
– Kartoitetaan yleiskokousten mielekkyyttä ja käsittelytapoja
pyrkien vähentämään kokousbyrokratiaa. ●
– Jäsenten, leiriläisten ja muiden tahojen käyttöön laaditaan
työkalu anonyymiin palautteen ja kehitysideoiden lähettämiseen Protulle. ●
– Kaukaa matkustavien ja etäyhteydellä osallistuvien tarpeiden huomioon ottamiseen on vakiintuneet käytännöt. ●
– Yhdistykselle palkataan järjestösihteeri auttamaan tapahtumien järjestämisessä sekä tukemaan vapaaehtoisia ja
helpottamaan heidän jaksamistaan. ●●
– Yhdistyksen taloudellisten resurssien parantuessa arvioidaan aktiivitoiminnan tehtävien kuormittavutta ja pyritään
siirtämään vaikeaksi koettuja kokonaisuuksia palkatun
henkilöstön hoidettavaksi. ●
– Yhdistyksessä toimivat koko toiminnan laajuiset yhdenvertaisuus-, häirintä- ja turvallisuusvastuuhenkilöt. ●
– Protu huolehtii siitä, että osanottajille ja vastuuhenkilöille
järjestetään eri voimavara- ja elämäntilanteissa olevien
henkilöiden kohtaamisen valmiuksen parantamiseksi riittävä tuki ja koulutus. ●

lisesti ja parannetaan mahdollisuuksien mukaan. Parannustoimet kohdistetaan kaikille yhdenvertaisesti. ●●
– Selvitetään yhteistyötä kaupallisten toimijoiden kanssa
sekä jäsenten vapaaehtoisuuteen perustuvan “Protu B&B:n”
organisointia kaikkien Protun tapahtumien yhteyteen tai
jollakin muulla keinoin taataan kaikille tapahtumaan osallistuville ulkopaikkakuntalaisille majoitus tapahtumapaikkakunnalla niin, että majoituksen etsiminen ei jää heidän
omille harteilleen tai kuormita tapahtuman järjestäjiä
liikaa. ●
– Huolehditaan mm. leirien hinnoittelun, tiedotustoiminnan,
hyvän leirien suunnittelun ja leiripaikkojen kehittämisen ja
muiden toimenpiteiden kautta siitä, että nuorten leiriläisten absoluuttinen määrä on jokaisena strategiakauden
vuotena vähintään edellisvuotta korkeampi. ●

Työvaliokunta
– Painotetaan tavoitteellisen suunnittelun tärkeyttä myös
jaostotoiminnassa. ●
– Kehitetään jaostojen välistä tiedonkulkua ja tarjotaan mahdollisuuksia jaostojen väliseen tutustumiseen ja vertaistuen
antamiseen. ●●
– Mahdollisuuksista hakeutua vapaaehtoistoimintaan tiedotetaan innostavasti ja siten, että toiminnasta annetaan
realistinen kuva. ●
– Tuodaan jaostoja tutuiksi yhdessä tiedotusjaoston kanssa.

●
– Järjestetään lisää erilaisia protutapahtumia eri paikkakunnilla sekä kehitetään nykyisten tapahtumien houkuttelevuutta. ●
– Jaostojen ja koko yhdistyksen tapahtumien ajankohtia sovittaessa otetaan huomioon muiden jaostojen tapahtumat
ja tarpeet. Erikseen on ennalta linjattu, mitkä tapahtumat
voidaan järjestää päällekkäin. ●
– Protun materiaaleja ja tietoja jaetaan netissä avoimesti
myös muiden tahojen hyödynnettäväksi, ja ne ovat tavoitettavissa useilla eri kielillä (etenkin suomeksi ja ruotsiksi).

●
– Tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä muiden järjestöjen
kanssa ja tutustuttaen protuja myös näihin muihin järjestöihin. ●
– Vapaaehtoisilla on matalampi kynnys pyytää apua, ja apua
on saatavilla sitä pyydettäessä. ●

– Kehitetään tapoja palkita ja kiittää jäseniä yhdistyksen
hyväksi tehdystä työstä. ●

Kaikkia jaostoja koskevat toimenpiteet

– Vapaaehtoistoiminnan työoloja (mm. kokoustiloja, aikataulutusta, viestintätapoja, ruokahuoltoa) arvioidaan säännöl-

– Huolehditaan positiivisen ilmapiirin säilyttämisestä myös
sellaisia vähemmistöryhmiä kohtaan, joiden huomiointi
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vaatii erityistoimia, esimerkiksi ruotsinkieliset. ●●
– Virallinen viestintä ja sosiaalisessa mediassa käytävä keskustelu ovat kohderyhmän mukaisia ja helppotajuisia. ●
– Huolehditaan, että kaikenikäisille on helppoa ja mielekästä
liittyä mihin tahansa jaostoon. ●
– Tapahtumien paikkavarauksissa painotetaan esteettömyyttä. Kaikkien tilojen ja tapahtumien esteettömyydestä tai
esteellisyydestä tiedotetaan. ●
– Jaostot ovat valmiita kokeilemaan uudenlaisia toiminnan
muotoja, ja järjestetään uudenlaisia yhteisöllisyyttä vahvistavia tilaisuuksia eri kohderyhmille. Näiden tapahtumien
tunnelmaa tuodaan näkyväksi tapahtumien jälkeen. ●●
– Tilaisuuksissa on mahdollisuuksia pohtia ja aukisanoittaa,
mitä niistä on saanut, esimerkiksi palautteenannon yhteydessä. ●
– Yhdistyksen keskustelukulttuuria kehitetään tietoisesti ja
suunnitelmallisesti paremmaksi mm. kouluttamalla jäsenille paitsi keskustelun vetämistä myös siihen osallistumista,
luomalla toimivat menetelmät ongelmalliseksi koettuun
keskustelussa käyttäytymiseen puuttumiseen ja sellaisesta palautteen antamiseen sekä vastuuttamalla kokeneita
toimijoita rakentavan esimerkin näyttämiseen. ●
– Kaikessa päätöksenteossa sitoudutaan siihen, että asioita ei
päätetä tehtävän ihmisten jaksamisen kustannuksella. ●
– Tiedotetaan Ideavarastosta ja muistutetaan tiimiläisiä ja
aktiiveja uuden sisällön tuottamisen tärkeydestä systemaattisesti ympäri vuoden. ●

Jatkoleirijaosto
– Jaetaan tiedotusmateriaaleja leireillä hyödynnettäviksi. ●
– Sitoutetaan koulutusjaoston kautta kouluttajia tiedottamaan myös mahdollisuudesta ohjata jatkoleirejä niin kuin
kesäleirejäkin. ●●
– Kohdennetaan tiedotusta myös niille protuille, jotka eivät
ole enää aktiivisesti yhdistyksen toiminnassa mukana. ●●
– Pidetään leirit mukavissa ja kohtuullisten liikenneyhteyksien päässä sijaitsevissa leiripaikoissa niin, että kaikkialta
Suomesta on mahdollista päästä jollekin leireistä kohtuullisessa matkustusajassa. ●●
– Jatkoleirien leiriläisten ja tiimiläisten antamaa arviota ja
palautetta jatkoleirillä oppimisestaan tarjotaan myös muun
protutoiminnan tueksi. ●
– Jatkoleirien tiimiläiset koulutetaan ylläpitämään hyvää
keskustelukulttuuria ja leirien turvallista ilmapiiriä. Samoja
periaatteita noudatetaan myös jatkoleirijaoston omassa
toiminnassa.●

Kansainvälinen jaosto
– Etsitään uusia yhteistyökumppaneita Protulle Suomen
lähialueilta ja vahvistetaan jo olemassa olevaa verkostoa. ●
– Osallistutaan muiden tahojen järjestämiin kansainvälisiin
tapahtumiin ja järjestetään sellaisia myös itse. ●
– Julkaistaan laajasti materiaalia Protusta eri kielillä ja parannetaan muunkielisiä verkkosivuja. ●●
– Kirjataan ylös, mitä kansainvälisessä jaostossa ja toiminnassa oppii ja hyödynnetään kirjausta kansainvälisen
toiminnan mainostamisessa. ●
– Kehitetään jaostoperehdytystä. ●●

Kokkijaosto
– Parannetaan Protun kokkien www-sivuja, jotta kokkaamisesta löytyy helpommin tietoa. ●
– Tarjotaan kokeille mahdollisuus kokkitukihenkilöön leiriviikon ajaksi. ●

Koulutusjaosto
– Kehitetään leiri- ja koulutuspalautteen keruumenetelmiä ja
hyödynnetään palautteita myös pidemmällä aikavälillä. ●
– Kehitetään koulutuksia saadun palautteen pohjalta esim.
vertailemalla runkojen uudistuksen tavoitteita rungoista
saatuun palautteeseen. ●
– Koulutuksissa motivoidaan Ideavaraston käyttämiseen ja
annetaan siihen käytännön valmiuksia, sekä myös käytännössä tuotetaan uutta, ajankohtaista sisältöä Ideavarastoon. ●
– Tehdään enemmän yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen
kanssa mm. kutsumalla heitä vieraileviksi kouluttajiksi. ●
– Tarjotaan kouluttajille entistä parempia ja selkeämpiä materiaaleja ja ohjeistuksia. ●●
– Kehitetään koulutustoimintaa ponnahduslautana muuhun
Protun aktiivitoimintaan. ●
– Vahvistetaan kokemusta kouluttajayhteisöstä mm. aktivoimalla keskustelua kouluttajien välillä. ●
– Muodostetaan kouluttajien tukiverkosto, johon sisältyy
esim. kouluttajien tukihenkilöjärjestelmän luominen. ●
– Pyritään saamaan koulutuksiin erityisesti mielenterveysalan ammattilaisia kouluttamaan. ●●
– Tehdään koulutusohjelmista yleispätevämpiä versioita ja
tarjotaan niitä muidenkin tahojen/järjestöjen käyttöön
sekä kartoitetaan, voisiko muiden tahojen/järjestöjen
julkaisemaa koulutusmateriaalia hyödyntää myös Protun
koulutuksissa. ●
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Leirijaosto
– Huolehditaan uusien hyvätasoisten leiripaikkojen varaamisesta. ●

Paikallisjaosto

lukea ja tilata järjestön ulkopuolellekin. ●
– Herutellaan vaikutusvaltaisia aikuisia mukaan verkkolehden tekoon bloggaajina. ●

Rekrytointiryhmä

– Tiedotetaan paikallistoiminnasta jokaisella leirillä, parannetaan tiedotusta koulutuksissa ja tapahtumissa. ●●

– Parannetaan alueellista moninaisuutta järjestämällä yhteistyössä tiedotusjaoston kanssa ohjaajainfoja tai yleisiä
Protu-infoja erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. ●

– Annetaan paikalliskummeille selkeämpi ja aktiivisempi
rooli paikallisryhmien toiminnassa. ●

– Painotetaan entisestään tiimiinhakijoiden itsearviota tasapainoisia tiimejä kootessa. ●

– Aukisanoitetaan selkeämmin sitä, mitä paikallistoiminnasta ja jaostotyöstä saa itselleen ja oppii. ●
– Lisätään yhteydenpitoa ja yhteistyötä paikallisryhmien
ja järjestön välillä mm. tiedottamalla paikallisryhmistä ja
tarjoamalla jaostoille mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä
paikallisryhmien kanssa. ●
– Uudistetaan paikallistoiminnan verkkosivut. ●
– Laaditaan tiivis toimintaohje vuosittain paikallisvetäjille
toiminnan sujuvuuden ja ryhmien turvallisen ilmapiirin
varmistamiseksi. Paikallisryhmien vuoden ensimmäisiin
tapaamisiin otetaan paljon osallistavaa ja tutustumista
edistävää ohjelmaa. Kaikkia ryhmien vetäjiä ja kävijöitä
kannustetaan kokeilemaan uusia toimintatapoja ja ottamaan vetämisestä vastuuta. Vetäjiä kehotetaan tarjoamaan
aktiivisesti kävijöille opastusta ja turvaa. ●●
– Kootaan paikallisryhmiltä tietoa toimiviksi havaituista ohjelmista ja otetaan ne huomioon jaoston paikallisryhmille
välittettavissä ohjeissa. ●●
– Joustavoitetaan paikallisryhmien toiminnan budjetointia
ja lisätään ryhmien toiminnan määrärahoja yleisestikin.
Tuetaan ryhmien mahdollisuuksia järjestää myös ryhmien
yhteisiä tapaamisia ja paikallisryhmän retkiä. ●●
– Edistetään ja nykyaikaistetaan paikallisryhmien sosiaalisen
median käyttöä. ●

Protu-lehti
– Painotetaan uusia toimituksen jäseniä rekrytoitaessa
Protu-lehteä mahdollisuutena päästä tutustumaan matalalla kynnyksellä lehden toimitustyöhön. ●
– Lehti käsittelee artikkeleissaan yhdenvertaisuuteen ja
turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja edistää jäsenistön
tietoutta kyseisistä teemoista. ●
– Lehti lisää järjestön avoimuutta ja Protun jäsenten yhteisöllisyyttä ja tietoutta järjestössä käytävästä keskustelusta.

●●
– Lehti toimii osana Protun julkisuuskuvaa ja luo kuvaa
asiantuntevasta ja inspiroivasta järjestöstä. ●

Svenskagruppen
– Tehdään tiivimpää ja aktiivisempaa yhteistyötä muiden
jaostojen ja erityisesti tiedotusjaoston kanssa. ●

Tapahtumajaosto
– Tarjotaan tapahtumajaoston tapahtumissa monenlaista
ohjelmaa ja toimintaa, ja nimetään jokaiselle tapahtumalle
tapahtumavastaava, jonka vastuu ja rooli sijoittuu jaostonvetäjän ja jaostolaisten väliin. ●
– Koostetaan tapahtumia suunnittelemaan ja toteuttamaan
tapahtumakohtaiset tiimit, joiden jäseniltä ei edellytetä
tapahtumajaoston jäsenyyttä. ●
– Kaikista suurista tapahtumista laaditaan turvallisuussuunnitelma, johon kirjataan osallistujien fyysisen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden turvaamiseen
liittyviä asioita, ja epäkohdista saatuun tietoon reagoidaan
mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. ●
– Jos kokoukseen osallistuu uusia henkilöitä, sisällytetään
kokoukseen myös tutustumista, jotta opitaan toisistamme
asioita ja luodaan välittävää ja turvallista ilmapiiriä. ●●
– Tapahtumien suunnittelussa turvaverkko muodostetaan
ensisijaisesti tiimiläisten, jaostolaisten ja tapahtumavastaavien välille. Tapahtumavastaavien turvaverkkoon kuuluvat
lisäksi jaostonvetäjä tai -vetäjät, jotka viimekädessä kantavat vastuun. ●
– Puistotapahtumaa ja Kaamoskarkeloita ei suljeta Protun
ulkopuolisilta osallistujilta, vaikka valtaosa osallistujista
onkin jäseniä. ●
– Puistotapahtuman aikana pyritään tuomaan (bannerilla
yms.) Protua järjestäjänä näkyväksi, ja paikalla jaetaan
myös esitteitä ja selitetään kysyjille, mistä Protussa on
kysymys. ●
– Erityisesti leiri-ikää nuorempia voidaan heidän halutessaan
ottaa mukaan Puistotapahtuman leikkeihin ja näin pääsemään osaksi protutunnelmaa. ●●

– Luodaan Protu-lehdestä media, jota halutaan aktiivisesti
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Tiedotusjaosto
– Kehitetään koulutiedotusta järjestämällä koulutiedottajakoulutuksia, analysoimalla tarkemmin pidettyjen koulutiedotusten vaikuttavuus ja sen syyt, laajennetaan koulutiedotusta vastaavien tapahtumien pitämistä myös koulujen
ulkopuolisiin tiloihin. ●
– Lähetetään protujulisteita aktiivisemmin kirjastoihin ja
nuorisotaloille. ●
– Tiimiläisille painotetaan varainkeruutuotteiden aktiivista
myyntiä (sitouttavat ja lisäävät näkyvyyttä) ja järjestöstä
tiedottamisen huolellista suunnittelua leirillä. ●

ti voimassa oleva kysely jäsenten Protussa viihtymisen ja
hyvinvoinnin seuraamiseksi. ●●
– Kehitetään tapahtumiin ja vapaaehtoistehtäviin ilmoittautumista vaivattomammaksi ja helpommaksi. ●●
– Uudistetaan sivuston ulkoasua ja mobiiliyhteensopivuutta sekä helpotetaan www-sivujen käyttöä viestinnässä
esimerkiksi multisite-toiminnon avulla, jolloin yksittäisistä
toiminnan lohkoista tiedottaminen olisi joustavampaa. ●●
– Parannetaan www-kehitystyön reaktionopeutta lisäämällä
sen tosiasiallisia resursseja. ●●

– Lähetetään kaikille kesän leiriläisille Protussa tapahtuvaa
vapaaehtoistoimintaa laajasti esittelevä “tervetuloa toimintaan” -viesti leirikesän päätyttyä. ●
– Varmistetaan että jokaisessa kesän leiritiimissä on vähintään yksi tiimiläinen, joka sitoutuu aktiivisesti tiedottamaan protutoiminnasta leiriläisille myös leirin jälkeen.
Kootaan näiden tiedotustiimiläisten yhteystiedot ja muistutetaan tiedotustiimiläisiä tapahtumista, joista on tärkeää
tiedottaa, pitkin leirin jälkeistä syksyä ja talvea. ●
– Lisätään Protun läsnäoloa netissä, levitetään tietoa eri
osallistumistavoista yhdistyksen toimintaan ja rakennetaan
yhteisöllisyyttä ei vain Facebookin kautta vaan myös muiden nuorten itse käyttämiä kanavia pitkin. ●
– Tuodaan somessa esille sitä, miten ihmiset ovat oppineet
uusia juttuja ja kehittäneet omia valmiuksiaan protutoiminnan kautta. ●
– Tuodaan jaostoja tutuiksi yhdessä työvaliokunnan kanssa.

●
– Lisätään vanhempien tavoittamista ja suoraa puhuttelua
leiritiedotuksessa, kerätään vanhemmilta palautetta leirin
jälkeen. ●

Tukihenkilövastaavat
– Selvitetään tarvetta ja edellytyksiä ammattitukihenkilötoiminnan kehittämiselle, muun muassa yhteydenottokynnyksen madaltamiselle ja ympärivuotiselle tuki(henkilö)
järjestelmälle/järjestelylle. ●

Www-työryhmä
– Kehitetään keskeisiä www-sivuilta löytyviä vapaaehtoistoiminnan ja toimistohenkilökunnan työkaluja: Ideavarastoa,
automaattista tilastojen ja tulosten tallentumista, materiaalipankkia, sähköistä tilitys- ja kulukorvausjärjestelmää
sekä budjetin laatimisen työkaluja. ●●●
– Laaditaan sivustolle uusia strategisia tavoitteita tukevia
työkaluja: asiakaspalvelu-chatti (tai muu vastaava matalan
kynnyksen nopea neuvon saamisen työkalu) sekä jatkuvas-
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