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   SISÄLLYSLUETTELO



1 Ilo ja hyvinvointi,
     yhdenvertaisuus, 
     utelias pohdinta,
     vastuullisuus



Prometheus-leirin tuki ry (Prometheus-lägrets stöd rf) eli Protu järjestää 
yhdenvertaisuuteen ja uteliaaseen pohdintaan pohjaavaa aikuistumiskoulutusta 
ensisijaisesti Suomessa ja levittää protumaista tapaa tehdä. Toimintamme on 
uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Tarjoamme mahdollisimman 
monelle nuorelle laadukkaan leirikokemuksen sekä toivotamme mahdollisimman 
monet tervetulleiksi mukaan toimintaamme. (missio)

Protu toteuttaa toiminnassaan iloa, yhdenvertaisuutta, uteliasta pohdintaa ja 
kestävyyttä ja pyrkii kasvamaan vaikuttavammaksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi. 
(visio)

   1 ILO JA HYVINVOINTI - YHDENVERTAISUUS - UTELIAS POHDINTA - VASTUULLISUUS



2 Mikä tekee
      Protusta erityisen?

Mahdollisuus olla hyväksytty

Saa jakaa muille sitä hyvää, mitä 
on itse saanut

Ei se mitään, ei se haittaa -asenne



Protun toiminta tuottaa iloa ja hyvinvointia mukana oleville. Jokaisella on yhteisössämme oikeus 
kokea olonsa kunnioitetuksi ja turvalliseksi sekä velvollisuus kunnioittaa muiden rajoja – niin 
henkisesti kuin fyysisesti. Protussa jokaista kunnioitetaan omana erityisenä itsenään, ja jokainen 
sitoutuu kohtelemaan toisia ihmisarvoltaan tasavertaisena.

Protun toiminta pohjautuu uteliaisuuteen ja itse tekemiseen. Protu rohkaisee jokaista itsensä 
näköisten valintojen tekemisessä muut huomioiden. Toiminnassamme näkyy leikki ja 
oivaltamisen ilo. Protussa kunnioitetaan tiedettä ja tutkimustietoa sekä pyritään perustelemaan 
omat näkemykset.

Kyky toimia yhdessä tekee meistä vahvemman. Panostamme rakentavaan 
palautteenantokulttuuriin; näin annamme itsellemme ja toisillemme mahdollisuuden kehittyä. 
Protussa pidämme toisistamme huolta.

Protu sitoutuu toimimaan vastuullisesti toimijoitaan, yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan. Protu 
on antifasistinen, antirasistinen, antiableistinen ja feministinen.

   2 MIKÄ TEKEE PROTUSTA ERITYISEN?





3 Mitä osaamme hyvin?
Tehdä mielettömiä aikuistumisleirejä

Kohdata ihminen upeana itsenään

Luoda mukavan ilmapiirin

Tarjota tulevaisuustaitojen oppimisympäristön



Protuleirit ovat kiitettyjä, ainutlaatuisia ja kysyttyjä. Leirimäärän kasvattaminen ja leirien 
laadun ylläpitäminen takaavat Protun olemassaolon.

Protuleireiltä lähtien toimintaan osallistuva tulee kohdatuksi omana upeana itsenään. 
Protu on yhdenvertaisuuden erityinen osaaja. Voimme tarjota myös muille, kumppaneille, 
yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja moninaisuuden osaamistamme.

Protussa kokee upeaa yhdessäoloa ja luo elinikäisiä ystävyyssuhteita. Protuleirit 
ruokkivat vapaaehtoistyöhön lähtöä. Protufiiliksen kokeneet haluavat jakaa 
mahdollisuuden siihen muille.  Protua ei ole ilman sitoutuvia ja innostuvia vapaaehtoisia.

Protussa saa oppia liian suurissa saappaissa. Protussa opitaan neuvottelemaan ja 
luomaan itse osallisuutta, todistetaan yhteistyön voima sekä ymmärretään erehtymisen, 
uteliaisuuden ja leikin tärkeys. Protu näyttää miten murrosten maailmassa selvitään 
rauhanomaisella yhteistyöllä.

   3 MITÄ OSAAMME HYVIN?



4 Miten onnistumme? 
     Mihin on panostettava?

Vapaaehtoisten hyvinvointiin

Kumppanuuksien luomiseen

Saavutettavuuteen ja 
yhdenvertaisuuteen

Tulevaisuususkon ylläpitämiseen

Ekologiseen kestävyyteen



Pystymme nostamaan leirimäärää, jos mukana on nykyistä enemmän toiminnassa 
viihtyviä ja siitä itselleen hyvää saavia vapaaehtoisia. Leirit eivät kuormita tiimiläisiä, 
vierellä kulkevaa apua on saatavilla haastavissa tilanteissa ja työ on palkitsevaa. 
Jokaiselle protuleirien toteuttamisesta kiinnostuneelle löytyy omia vahvuuksia ja 
mielenkiinnon kohteita tukevaa tekemistä. Tehtävänjako on selkeä, perehdytys toimii ja 
apua on tarjolla. Järjestöä johdetaan linjakkaasti ja vapaaehtoistyötä tukevalla tavalla.  

Kumppanuuksien solmimisella  varmistamme, että Protulla on käytössään tarvittava 
määrä osaamista, rahaa, toimijoita, apua ja muuta onnistumisessa tarvittavaa. Nuorilta 
nuorille mallilla toimivia antifasistisia, -rasistisia, -ableistisia, feministisiä ja 
kestävämmän tulevaisuuden eteen työskenteleviä järjestöjä on enemmän Protun 
kumppaneina. Tämä mahdollistaa osaamisen jakamisen, sopivissa hankkeissa 
resurssien yhdistämisen sekä entistä vaikuttavamman toiminnan toteuttamisen. Protu 
kirkastaa julkisuuskuvaansa, mikä tuo sille uusia voimavaroja sekä lisää 
uskottavuuttamme ja mahdollisuuksia yhteistyölle

   4 MITEN ONNISTUMME? MIHIN ON PANOSTETTAVA?



Strategiakauden aikana Protun toimintaan tulee mukaan yhä moninaisempi joukko ihmisiä. 
Määrätietoisen ja kohdistetun työn myötä aliedustettujen ryhmien edustajia osallistuu 
vapaaehtoistoimintaan enemmän. Leirejä, koulutuksia ja tapahtumia on kautta Suomen. 
Rakenteelliset esteet, kuten vähävaraisuus tai ikä, huomioidaan paremmin Protun kaikessa 
toiminnassa. Protu on nuorisojärjestö, jossa on tilaa kaikenikäisille. Nuoret ja aikuiset löytävät 
toiminnasta jatkossa luontevasti omat roolinsa.

Ihmisten kohtaaminen omana itsenään turvallisen tilan ja keskustelun kautta on Protun erityinen 
osaamisala, mutta osaamista on vaalittava. Yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja 
esteettömyyteen vihkiytynyt toimielin huolehtii osaamisen korkeasta laadusta mm. kehittämällä 
Protun verkostoja. Protu esiintyy julkisuudessa aiempaa enemmän yhdenvertaisuuden, 
osallisuuden ja yhteistyön tekemisen asiantuntijana.

Protun toiminta on avoimesti uskoa tulevaisuuteen luovaa. Järjestö kunnioittaa nuorten 
käsityksiä kestävistä elämäntavoista niin yhdenvertaisuuden kuin luonnon hyvinvoinnin 
näkökulmista. Kestävä kehitys on osa kaikkea Protun toimintaa. Taloudellisen, sosiaalisen ja 
kulttuurisen kestävyyden lisäksi Protu osallistuu myös ekologisen kestävän kehityksen 
edistämiseen. Protu toimii rohkeasti rauhanomaisen ja elinkelpoisen huomisen puolesta.

   4 MITEN ONNISTUMME? MIHIN ON PANOSTETTAVA?





5 Mittarit: tätä 
      kohti matkaamme

Kiitosta kerääviä leirejä järjestyy enemmän

Vapaaehtoistyö Protussa palkitsee

Yhä moninaisempi joukko saa 
mahdollisuuden tulla kohdatuksi itsenään

Järjestöllä on laajempi maine nuorten 
osallisuuden asiantuntijana



Kiitosta kerääviä leirejä on enemmän ja niiden saamat arviot leiriläis- ja huoltajapalautteessa 
pysyvät kiitettävällä tasolla.

Vapaaehtoistyö Protussa palkitsee ja se näkyy tiimiläisten ja aktiivien määrän nousuna. Protun 
vapaaehtoistyössä viihdytään nykyistä pidempään. Tiimiläiset ohjaavat vapaaehtoisuransa 
aikana useampia leirejä. Tiimiläisten, kokkien ja kouluttajien jälkirekry hoituu ongelmitta, ja 
vapaaehtoiset saavat tarvitsemaansa tukea kohtaamiinsa haasteisiin. Vapaaehtoisten 
hyvinvointikyselyissä näkyy, miten toiminta palkitsee ja tarjoaa ihmisille uusia taitoja sekä iloa 
elämään.

Yhä moninaisempi joukko saa mahdollisuuden tulla kohdatuksi itsenään. Toiminnassa on 
mukana  yhä enemmän aiemmin aliedustettujen ryhmien edustajia. Esteettömyyden ja 
saavutettavuuden huomioiminen edistyvät seurantakyselyissä.

Järjestöllä on laajempi maine nuorten osallisuuden asiantuntijana. Protun edustajia pyydetään 
enemmän asiantuntijapuheenvuorojen pitäjiksi ja asiantuntijuus näkyy mediahuomioissa. Protun 
rahoituspohja on laajentunut, ja yhdistyksen päätöksenteko tukee kestävää kehitystä. Protu tekee 
tavoitteellista yhteistyötä muiden sen arvot jakavien tahojen kanssa.

   5 MITTARIT: TÄTÄ KOHTI MATKAAMME




