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1 Osasto Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 
1.1 Osaston asema ja tehtävät  

Vuosi 2013 on 18.3.1953 perustetun Suomen Punaisen Pohjois-Helsingin osaston 60. 
toimintavuosi. Osasto on Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella toiseksi vanhin Hel-
singissä yhä toimivista Punaisen Ristin osastoista.  

  Poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton Punainen Risti pyrkii kaikissa 
oloissa lievittämään ihmisten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisarvoa sekä 

toimimaan erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi 
ja tukemiseksi. 
  Osaston tehtävänä on Punaisen Ristin perusperiaatteiden hengessä: 

1) edustaa kansainvälistä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikettä paikallisesti 
osaston alueella; 

2) tarjota vapaaehtoisille toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia; 
3) kanavoida ja toteuttaa hätätilanteissa Punaisen Ristin kotimaan apua alueellaan; 

4) ylläpitää järjestöllistä toimintavalmiutta ja vapaaehtoista auttamisvalmiutta; 
5) mahdollisuuksien mukaan tuottaa erityispalveluita paikallisista tarpeista lähtien; 
6) noudattaa toiminnassaan Suomen Punaisen Ristin sääntöjä ja johtosääntöjä; sekä 

7) seurata valtakunnallisten ja alueellisten toimielinten päätöksiä. 
 

1.2 Osaston alue ja toimitilat 
Pohjois-Helsingin osaston alue kattaa seuraavat alueet: postinumerot 00370 Helsinki 
(Pitäjänmäki), 00390 Helsinki (Konala), 00410 - 00440 Helsinki (Malminkartano, Kan-

nelmäki, Maununneva, Hakuninmaa ja Lassila), 00620 – 00650 Helsinki (Maunulan, 
Metsälän, Oulunkylän, Patolan, Pirkkolan, Veräjälaakson ja Veräjämäen alueet), posti-

numerot 00660 – 00710 ja 00730 – 00770 sekä 00790 Helsinki (Pakilan, Viikin, Lato-
kartanon, Pihlajamäen, Pihlajiston, Malmin, Puistolan, Siltamäen, Suutarilan, Suur-
metsän, Töyrynummen, Tapanilan, Tapaninkylän (osin), Tapaninvainion (osin) ja Ja-

komäen, Tattarisuon, Tattariharjun, Malmin lentokentän, Heikinlaakson ja Tapulikau-
pungin alueet).  

Osastolla on käytössään toimitiloja Kannelmäen kerhohuoneella, Malmin 
toimintakeskuksessa, Maunulan Saunabaarissa ja Oulunkylän seurahuoneella. Osasto 
pyrkii hankkimaan toimitiloja käyttöönsä myös muualla eri puolilla aluettaan, jotta 

mahdollistuisi Punaisen Ristin toimintamuotojen käynnistäminen alueellisesti katta-
vaksi toimintayksikkö-, kouluttaja- ja ohjaajaverkostoksi. 

 
1.3 Punaisen Ristin toiminta-ajatus ja visio sekä toiminnan arvot 
• Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 

• Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla. 
• Punaisen Ristin toiminnan arvot; Olemme 

• Avoin järjestö, joka toimii yhteisöllisesti lähellä ihmisiä ja tarjoaa toiminnan 
mahdollisuuksia kaikille sen periaatteisiin sitoutuville; Järjestön suunnittelu-, 
raportointi- ja päätöksentekojärjestelmä on läpinäkyvä. 

• Palvelualtis järjestö, joka asettaa avun ja palvelujen tarvitsijat toiminnassa etu-
sijalle; Toimijat, lahjoittajat ja jäsenet saavat tarvitsemaansa tukea, tietoa, 

valmennusta ja palautetta. 
• Aikaansaava järjestö, joka reagoi tarpeisiin ja käyttää voimavaransa oikein 

keskittyen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. 

• Yhteistyökykyinen järjestö, joka toimii aktiivisesti ja etsii kumppaneita, joiden 
kanssa avun tarvitsijoiden tarpeisiin vastataan.  
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1.4 Strategiset tavoitteet ja toimintatavat 2011 - 2014 
1) Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa 

• Autamme onnettomuuksissa, katastrofeissa ja kriiseissä osana Punaisen Ristin 
kansainvälistä auttamisverkostoa. 

• Edistämme katastrofeihin ja kriiseihin varautumista ja niistä toipumista. 

• Vahvistamme katastrofivalmiuden ja avun järjestelmiä. 
2) Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää 

• Vahvistamme ihmisten ja yhteisöjen selviytymiskykyä edistämällä terveyttä ja hy-
vinvointia, lievittämällä yksinäisyyttä ja parantamalla arjen turvallisuutta. 

3) Vaikutamme inhimillisyyden puolesta 

• Vaikutamme inhimillisyyden, vapaaehtoisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistami-
seksi. 

• Edistämme yhteisöllisyyttä ja rauhankulttuuria. 
• Puutumme syrjintään lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa. 

1) Toimintatapa 1: Vahva vapaaehtoisuus 
Kutsumme uusia jäseniä, vapaaehtoisia ja lahjoittajia ja pidämme heistä huolta. 
2) Toimintatapa 2: Toimivat rakenteet, riittävät resurssit 

Varmistamme järjestölle tehokkaat ja luotettavat rakenteet ja toimintatavat. 
Hankimme toimintaamme riittävät resurssit. 

Viestimme toiminnastamme ja resursseistamme avoimesti ja aktiivisesti. 
3) Toimintatapa 3: Hyvä kumppani 
Teemme yhteistyötä tavoitteidemme aikaansaamiseksi yhteisten arvojen pohjalta. 

 
1.5 Vuoden 2013 toiminnan painopisteet 

Toimintavuoden 2013 aikana osaston toiminnan painopisteet ovat Suomen Punaisen 
Ristin Lahden yleiskokouksen hyväksymien suositusten ja suuntaviivojen sekä paikal-
listen tarpeiden ja osaston voimavarojen pohjalta seuraavat: 

1. Kasvatetaan osaston jäsenmäärää ja aktivoidaan sekä nykyistä että uutta jäsenis-
töä vaikuttamaan siten, että toimiva Punainen Risti näkyy kattavasti osaston alu-

eella. 
2. Kehitetään osaston koulutusta ja viestintää, jotta voidaan vaikuttaa lähiyhteisöön 

ja antaa jäsenistölle toiminnassa tarvittavaa opastusta, tukea ja tietoa. 

3. Edistetään Punaisen Ristin ja sen toiminnan moninaisuutta ja näkyvyyttä osaston 
alueella parantamalla osaston toimintavalmiutta sekä koko Helsingissä yhdessä 

muiden osastojen kanssa osallistumalla Punaisen Ristin kampanjoihin sekä paikal-
listoiminnan käynnistymisen 60-vuotistapahtumiin. 

4. Otetaan huomioon Punaisen Ristin aktiivisten seniorien teemavuosi 2013 sekä 

edistetään myös osaston nuorisotoimintaa ja oppilaitosyhteistyötä. 
5. Organisoidaan osaston toimintayksiköt sekä rekrytoidaan ja koulutetaan niihin li-

sää avainhenkilöitä. 
 
2 Jäsenistö sekä kokoukset ja muut tilaisuudet ja tapahtumat  

2.1 Jäsenistö 
Jäsenyys on kannanotto Punaisen Ristin toiminnan ja välittämisen puolesta. Jäsenet 

ovat Punaisen Ristin tärkein voimavara. Kaikki melkein 2.000 jäsentä muodostavat 
osaston, joka tarjoaa eri taustoista tuleville eri-ikäisille ihmisille varhaisnuorista se-
nioreihin joko pitempiaikaista sitoutumista tai kertaluontoista tehtävää etsiville, va-

paaehtoistyöstä kiinnostuneille ihmisille mielekkään toiminnan kanavia osastossa ja 
sen toimintayksiköissä. Uusien aktiivijäsenten hankkimiseksi osallistutaan Punaisen 

Ristin jäsenhankintakampanjaan. Osasto järjestää aktiivijäsenille ja sellaisiksi rekry-
toitaville kehittämis- ja virkistystilaisuuksia, joissa esitellään Punaisen Ristin toimintaa 
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ja joissa jäsenillä on mahdollista tutustua toisiinsa. Muustakin jäsenhuollosta huoleh-
ditaan.  

Osasto onnittelee toimintavuoden 2013 aikana kaikkia pyöreitä vuosia 
täyttäviä osaston jäseniä hallituksen kokouksen päätöksellä. Lisäksi aktiivijäseniä 
muistetaan onnittelukirjein, kukkakimpuin tai muin vastaavin tavoin. Aktiivijäsenille 

haetaan ne Suomen Punaisen Ristin huomionosoitukset, joiden hakuedellytykset itse 
kunkin osalta täyttyvät. 

 
2.2 Moninaisuus ja kansainvälisyys osastossa 
Osasto tarjoaa jäsenille välineitä kasvaa maailmanlaajuiseen vastuuseen ihmiskunnan 

yhteisten haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi eli vastuuseen hyvän elämän ja 
kestävän tulevaisuuden edistämiseksi globaalisti Punaisen Ristin perusperiaatteiden 

hengessä. Osasto myös edistää toimintaa humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksi-
en, monikulttuurisuuden ja muun moninaisuuden, kehitysyhteistyön, kestävän kehi-

tyksen ja rauhan sekä selkkausten ehkäisemisen ja jälleenrakennuksen edistämiseksi. 
Osaston tavoitteena on, että väestön moninaisuus olisi mahdollisimman 

laajasti edustettuna osaston kaikessa toiminnassa. Monikulttuurisuustoiminta on osa 

Punaisen Ristin sosiaalipalvelutoimintaa; kuten myös kouluissa ja muissa laitoksissa 
toimivien lasten ja varhaisnuorten Läksykerhojen osalta. Pakolaisapu- ja maahan-

muuttajatoiminta sisältyvät monikulttuurisuustoimintaan; samoin rasismin ja syrjin-
nän vastainen toiminta sekä yleisen suvaitsevaisuuden vahvistaminen sekä kanssa-
käymisen lisääminen kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä. Maahanmuuttajien 

kotoutumista tuetaan eri tavoin, kuten edistämällä liikuntaa ja urheilua osastolaisten 
ja maahanmuuttajien yhteisenä toimintana yhteistyössä urheiluseurojen kanssa.  

Osaston jäseniä osallistuu Punaisen Ristin kansainväliseen reserviin ja he 
toimivat Punaisen Ristin delegaatteina. 
 

2.3 Kokoukset sekä muut tilaisuudet ja tapahtumat 
Osaston 60-vuotisjuhlaa vietetään su 17.3.2013. Osasto pitää toimintavuoden aikana 

kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen ke 13.3.2013 ja syyskokouksen ke 
13.11.2013. Osaston kokouksessa jäsenistö muodostaa yhteisen näkemyksen osaston 
tulevaisuudesta sekä päättää osaston toimintalinjoista. Kokousten yhteydessä 

järjestetään varsinaisten kokousasioiden lisäksi muutakin ohjelmaa. Toimintavuoden 
aikana osasto toteuttaa seuraavat tilaisuudet ja tapahtumat: 

 Valmiudellinen 112-tapahtuma ma 11.2.2013. 
 Ystävän-päivä to 14.2.2013 yhdessä Helsingin välityksen ja Nunun kanssa. 
 Sydäntalvi-harjoitus la 16.2.2013 (sekä Kotikallion palvelukeskuksen että muiden-

kin vastaavien laitosten kanssa). 
 Su 17.2.2013 vietetään Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen 150-

vuotispäivää.  
 Rasisminvastaisen toiminnan viikkoa vietetään 18. - 24.3.2013. 
 Punaisen Ristin viikolla 6.5. – 12.5. eri puolilla osaston aluetta esitellään Punaisen 

Ristin toimintaa, hankitaan jäseniä ja osallistutaan kotimaan keräykseen.  
 Osallistutaan yhdessä Punaisen Ristin muiden toimijoiden kanssa Maailma kylässä -

tapahtumaan 24. - 26.5.2013.  
 Operaatio Nälkäpäivä 12.9. – 14.9.2013. 
 Ystävien syysjuhla Oulunkylän Seurahuoneella. 

 Maailman AIDS-päivää vietetään 1.12.2013. 
 Osaston kehittämisseminaari osaston avainhenkilöille järjestetään kevätkaudella 

viikonloppuna 12.-13.1.2013 ja syyskaudella  viikonloppuna 30.11.-1.12.2013. 
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 Osallistutaan Punaisen Ristin ja Vapepan harjoituksiin ja tapahtumiin sekä paikalli-
siin tapahtumiin osaston alueella.  

 
3 Sosiaalipalvelutoiminta 
3.1 Malmin ystäväkerho 

Osaston koillisen alueen Ystäväkerho kokoontuu kerran kuussa Malmin toimintakes-
kuksessa. Säännölliset kerhoillat (syksyllä 4 ja keväällä 5) toimivat vertaistukena, vir-

kistyksenä ja koulutustilaisuuksina tarjoten ohjelmaa vaihtelevin teemoin.  Vierailijat, 
ajankohtaiset aiheet ja yhdessäolo antavat tukea vapaaehtoisten toimintaan. Kerho 
jatkaa yhteistyötä Helsingin Seniorisäätiön Antinkodin kanssa osastovierailujen ja eri 

tapahtumissa asukkaiden avustajina. Siltamäen palvelukodin kanssa v. 2012 käynnis-
tettyjä tapahtumatyyppisiä vierailuja jatketaan. Yhteistyötä muiden lähialueiden jär-

jestöjen kanssa kehitetään. Kerhon jäsenmäärää pyritään lisäämään. 
 

3.2 Kannelmäen kielikahvila 
Kielikahvila toimii kerran viikossa kirjaston tiloissa. Suunnitteilla on läksykerhon aloit-
taminen tammikuussa 2013 joko kirjaston tai nuorisotalon tiloissa. Tarvetta on myös 

viranomaisapuun esimerkiksi lomakkeiden täyttämiseen. 
 

3.3 Perhekerho maahanmuuttajille 
Maahanmuuttajille suunnattu perhekerho kokoontuu maanantai-iltaisin Maunulan 
Saunabaarissa. Samanaikaisesti pidetään kolme eri kerhoa: suomen kielen kerho ai-

kuisille, läksykerho koululaisille ja lastenkerho alle kouluikäisille. Kerhon toiminnan 
kehittämiseksi saatiin rahoitus syrjäytymistä ehkäisevistä hankerahoista vuonna 

2012. Hanke päättyy vuoden 2013 alkupuolella ja hankkeen tuloksena on tarkoitus 
julkaista opas perhekerhojen perustamiseksi Punaisen Ristin nettisivuilla. Vuoden 
2013 aikana perhekerholle etsitään uusi vastuuhenkilö. 

 
3.4 Syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ehkäiseminen  

Toimintavuoden 2013 aikana osasto pyrkii käynnistämään Maunulan lisäksi myös 
muualla alueellaan hankkeita, joiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä huono-
osaisuutta ja syrjäytymistä tukemalla ihmisten selviytymistä arjessa ja aikaansaamal-

la positiivista muutosta. 
 

3.5 Helsingin Ystävävälitys 
Helsingin osastojen yhteinen Ystävävälitys toimii Kampissa Salomonkatu 17 B, 4. ker-
roksessa. Pohjois-Helsingin osasto on toiminut hallinnointiosastona 1.1.2012 alkaen. 

Osasto osallistuu Suomen Punaisen Ristin Helsingin ystävävälityksen toimintaan 
29.9.2010 tehdyn sopimuksen, jonka sopimuspuolia ovat Itä-Helsingin, Kallio-

Käpylän, Keski-Helsingin, Kontulan, Pohjois-Helsingin ja Töölön osastot sekä Helsingin 
ja Uudenmaan piiri, sekä erillisen toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. 
Helsingin ystävävälityksen tehtävänä on: 

1) vastata Suomen Punaisen Ristin ystävävälitystoiminnan hoitamisesta ja kehittämi-
sestä edellä 2 §:ssä tarkoitetulla alueella, 

2) huolehtia Välityksen toimitiloista, 
3) pitää sähköistä rekisteriä ystävistä, ystäväasiakkaista, välittäjistä ja muista Väli-
tyksen toimintaan liittyvistä asioista lakia ja Punaisen Ristin sääntöjä sekä Piirin halli-

tuksen antamia ohjeita noudattaen, 
4) antaa osastoille, piirille ja keskustoimistolle Välityksen toiminnasta niiden tarvitse-

mat tiedot, 
5) huolehtia välittäjien, rekrytoinnista, perehdyttämisestä ja kouluttautumisesta, 
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6) huolehtia toiminnan tiedottamisesta ja markkinoinnista, 
7) mahdollisuuksien mukaan tukea toimialueellaan Suomen Punaisen Ristin valmiuden 

ylläpitämistä, 
8) toimia yhteistyössä viranomaisten sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yh-
teisöjen kanssa, sekä 

9) ryhtyä tarvittaessa muihin vastaaviin ystävävälitystoimintaa edistäviin toimiin. 
 

3.6 Kannelkodin vanhusten virkistystoiminta 
Ystävätoimintana Kannelkodissa on jatkettu vanhusten virkistystoimintaa tukemalla 
laitoksen järjestämiä tilaisuuksia taloudellisesti ja osallistumalla juhlaan. Yhteistyö 

Kannelkodin kanssa on ollut hyvää vuorovaikutustoimintaa: ihmisen kohtaamista, 
lämpöä, läheisyyttä.  

 
3.7 Ystävätoiminta Kotikallion palvelukeskuksessa 

Pitäjänmäellä Kotikallion palvelukeskuksen asukkaille järjestetään ystävätoimintaa 
ryhmissä ja henkilökohtaisesti. Tavoitteena on pitää kahtena iltapäivänä viikossa toi-
mintaryhmä, jossa järjestetään erilaista ohjelmaa osallistujien toiveita kuunnellen. 

Kuukausittain järjestetään elokuvailtoja ja ulkoilua. Ryhmätoiminnan tavoitteena on 
ehkäistä yksinäisyyttä ja vahvistaa asukkaiden yhteishenkeä toteuttamalla mielekästä 

matalan osallistumiskynnyksen toimintaa ja luomalla palvelutalon asukkaille mahdolli-
suuksia tutustua toisiinsa.  Kevät- ja syyskausien päätteeksi järjestetään joulu- ja ke-
vätjuhlat. Henkilökohtaista ystävätoimintaa toteutetaan muun muassa ulkoilun ja tar-

vittaessa palveluihin saattamisen muodossa. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan 
yhteistyössä Kotikallion ja Diakonissalaitoksen työntekijöiden kanssa.  

 
3.8 Vankilavierailutoiminta 
Vankilan ja Punaisen Ristin edustajat kokoontuvat kerran kuukaudessa suunnittele-

maan toimintaa ja mukana voi olla ulkopuolinen vierailija. Toimintamuotoja ovat: 
kahdenkeskiset vierailut, keskusteluryhmä ja Isä-lapsiryhmä. Vangeille ja vieraille 

suunnattu Punaisen Ristin kurssi sisältää mm. ensiapua, elämänhallintaa, kriisien hal-
lintaa ja mikä on SPR ja miten se toimii.  
 

3.9 Kontaktitoiminta 
Osasto on mukana yhteisessä kontaktitoiminnassa järjestämässä jokakesäistä leiriä. 

Kontaktitoimintaa vetää Herttoniemen osasto. 
 
3.10 Kansainvälinen Klubi Veturivarikko  

Osaston Kansainvälinen Klubi Veturivarikko toimii Malmin toimintakeskuksessa kesä-
aikaa lukuun ottamatta jokaisena parillisena perjantaina, joista ensimmäisenä ko-

koontuu  humanitaarisen oikeuden ja toiminnan seminaariryhmä ja toisena osaston 
monikulttuurinen kansainvälinen klubi etenkin osaston avainhenkilöille. 
 

4 Valmius-, ensiapu- ja terveystoiminta 
4.1 Valmiussuunnittelu 

Osaston oma valmiussuunnitelma päivitetään. Osasto osallistuu yhdessä muiden hel-
sinkiläisosastojen ja piirin kanssa Suomen Punaisen Ristin valmiussuunnitelman kehit-
tämiseen koko Helsingin alueella.  

 
4.2 Ensihuolto 

Suomen Punaisen Ristin Helsingin Ensihuoltoyksikön toiminta-ajatus on ihmisten hen-
kinen ja aineellinen auttaminen onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa viran-
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omaisten apuna osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa). Yksikkö kokoontuu 
joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona pääsääntöisesti Autotalon 4. kerroksessa. 

Osasto kustantaa yksikön hälytysryhmäläisten peruskoulutuksen. Osaston jäseniä 
osallistuu ensihuoltotoimintaan yhdessä muiden helsinkiläisosastojen jäsenten kanssa 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin Ensihuoltoyksiköstä 15.12.2004 tehdyn sopimuksen 

ja Ensihuoltoyksikön oman toimintasuunnitelman mukaisesti. Osastolla on edustus 
yksikön johtoryhmässä. Kustannukset jaetaan osallistujien pääluvun mukaan. Talou-

denhoidosta vastaa Keski-Helsingin osasto, joka laskuttaa mukana olevia osastoja 
osallistujien lukumäärän mukaan. 
 

4.3 Kotimaanapu 
Punaisen Ristin kotimaanapu sekä siihen liittyvä tarvittava henkisen tuen antaminen 

on tärkeä osa syrjäytyneiden ja hädässä olevien auttamiseksi. Kotimaan avun turvin 
osasto vastaa paikallisiin tarpeisiin. Osasto pyrkii reagoimaan alueensa heikosti toi-

meentulevien henkilöiden tilanteeseen sosiaaliviranomaisten ja seurakuntien kautta ja 
heidän osoittamallaan tavalla. Kiireellisiin avustuksiin osasto varaa talousarvioon 
1.000 euron määrärahan, jota käyttää osaston kotimaan avun yhdyshenkilö voimas-

saolevien kotimaanavun ohjeiden mukaisesti. 
 

4.4 Nälkäpäivä 
Osasto osallistuu 12.9. – 14.9.2013 järjestettävään Operaatio Nälkäpäivään mahdolli-
simman kattavasti eri puolilla omaa aluettaan. Kerääjille tiedotetaan siitä, minkä hy-

väksi rahaa kerätään, sekä jaetaan kerääjille lippaat ja muu keräysmateriaali. Teh-
dään myös keräysaikataulu keräyspaikoittain. Pyritään rekrytoimaan lisää kerääjiä 

kouluista ja muista oppilaitoksista. Entisille kerääjille lähetetään henkilökohtainen kut-
su keräämään. Kerääjille lähetetään kiitoskirjeet ja pyydetään heitä kiitoskahveille 
joko syyskokouksen yhteydessä tai osaston joulujuhlaan. Osaston keräyssuunnitelmaa 

ylläpidetään ja päivitetään saatujen kokemusten mukaisesti. 
 

4.5 Ensiaputoiminta 
Ensiapuryhmä kokoontuu vuoden parillisina torstaina kesäaikaa lukuun ottamatta. Jä-
seniä kannustetaan osallistumaan ensiaputoimintaan. Kehitetään päivystyspalvelutoi-

mintaa. Mahdollisuuksien mukaan laajennetaan ensiaputoimintaa muuallakin osaston 
alueella, etenkin Kannelmäessä. Yhteistyötä kehitetään lähialueiden osastojen en-

siapuryhmien kanssa. Osaston ja Malmilla sijaitsevan sosiaali- ja terveydenhuollon 
oppilaitoksen yhteistyötä kehitetään ensiaputoiminnassa. 
 

4.6 Senioreiden terveyden edistämistoiminta 
Käynnistetään osastossa senioreiden terveyden edistämisryhmä, jonka tarkoitus on 

toimia terveyden edistämistehtävissä, auttavassa puhelimessa ja infotilaisuuksissa. 
Ryhmään voisi osallistua etenkin ensiaputoimijoita, jotka eivät enää ole kiinnostuneita 
osallistumaan päivystyksiin ja hälytyksiin.   

 
4.7 Terveyspiste 

Osaston alueella eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa toteutetaan terveyspistetoimintaa.  
 
4.8 Terveyden edistäminen 

Osallistutaan sekä koulujen että muiden paikallistoimijoiden yhteisiin tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin antamalla koulutusta ja valistusta terveys-, ensiapu- ja arjen turvalli-

suusasioissa. 
 



 

Toimintasuunnitelma 2013 
 

   

Pohjois-Helsingin osasto  14.11.2012  
 

Hyväksytty osaston sääntömääräisessä syyskokouksessa 14.11.2012. Sivu 8/12  

4.9 Verenluovutus 
Vuonna 2013 osasto järjestää yhdessä Veripalvelun kanssa 4 verenluovutustilaisuutta. 

 
4.10 Humanitaarinen oikeus ja toiminta 
Osasto tekee tunnetuksi humanitaarista oikeutta ja -toimintaa sekä Punaisen Ristin 

toiminnan kannalta merkityksellisiä ihmisoikeus- ja muita kansainvälisiä asioita 
järjestämällä humanitaarisen oikeuden kursseja ja muuta koulutusta, harjoituksia, 

kuukausi-iltoja sekä muuta toimintaa, kuten yhdessä Länsi-Vantaan osaston kanssa 
viikonloppuna 8.-10.2.2013 Nynäsissä järjestettävän humanitaarisen oikeuden, 
ensiavun ja ensihuollon seminaarin sekä humanitaarisen oikeuden peruskurssin 

viikonloppuna 19. - 20.1.2013 Lahdessa yhdessä Lahden seudun osaston kanssa.   
 Ottaen huomioon, että toimintavuonna 2013 tulee kuluneeksi 20 vuotta 

siitä, kun Helsingin alueella on käynnistynyt paikallinen osastotasoinen 
humanitaarisen oikeuden disseminaatio, toimitaan yhteistyössä muiden osastojen 

sekä piirin ja keskustoimiston kanssa tukemalla näitä tahoja humanitaarisen oikeuden 
ja toiminnan kurssien, tilaisuuksien ja tapahtumien toteuttamisessa ja aineiston 
tuottamisessa humanitaarisen oikeuden ja toiminnan lisäksi myös valmius- sekä 

monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatoimintaa varten. 
 

5 Nuorisotoiminta ja oppilaitosyhteistyö 
5.1 Pitkäkestoisen nuorisotoiminnan kehittäminen 
Osasto osallistuu Punaisen Ristin pitkäkestoisen nuorisotoiminnan kehittämiseen toi-

mintalinjauksen 2011 – 2014 mukaisesti siten, että nuorille annetaan selkeät toimin-
nalliset mahdollisuudet tulla mukaan Punaisen Ristin toimintaan ja edetä omien mie-

lenkiintojensa mukaisesti eteenpäin Punaisen Ristin yhteiset kasvatusperiaatteet 
huomioon ottaen.  
 

5.2 Nuori nuorelle -ystävävälitys (Nunu) 
Nuori nuorelle -ystävävälitys (Nunu) välittää 18 - 29-vuotiaita nuoria ystäviä 15 - 29-

vuotiaille yksinäisille nuorille pääkaupunkiseudulla. Nunu päivystää maanantaisin klo 
17 - 19. Toimipiste on Kampissa Salomonkatu 17 B 4. kerroksessa. Osasto ylläpitää 
toimintaa. 

 
5.3 Varhaisnuorisotoiminta 

Varhaisnuorten Reddie Kids-kerhoja perustetaan yhteistyössä koulujen kanssa, mikäli 
toimintaan löydetään kerhojen vetämisestä kiinnostuneita nuoria vapaaehtoisia. Ker-
hoissa tutustutaan ensiapuun ja Punaisen Ristin toimintaan. 

 
5.4 Leiritoiminta 

Osasto osallistuu Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella järjestettävien varhaisnuorten 
Reddie Kids -leirien suunnitteluun ja toteuttamiseen kesällä 2013. Osastosta tulee yksi 
tai useampi vapaaehtoinen ohjaaja leireille.  

 Mahdollisuuksien mukaan osasto osallistuu leirin toteuttamiseen yhteis-
työssä Helsingin NMKY:n Malmin toimijoiden kanssa. 

 
5.5 YÖKahvilatoiminta 
YÖKahvila on auki joka toinen lauantai-ilta Kannelmäen, Malminkartanon ja Hakunin-

maan alueella yhteistyössä Kannelmäen Nuorisotalon kanssa. Katupartiointia yritetään 
jatkaa samoina iltoina. YÖKahvilan päävastuu on siirtynyt Nuorisotalolle ja sekä kulut 

että avustukset hoidetaan Nuorisotalon budjetin kautta. Käynnistetään yökahvilatoi-
minta Malmilla yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa. 
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5.6 Kouluvierailut 
Punaisen Ristin kouluttajat kiertävät ala- ja yläkouluilla kertomassa muun muassa 

auttamisen ja suvaitsevaisuuden tärkeydestä ja järjestävät ensiapurasteja. Osaston 
Anne-nukkeja lainataan paikallisille kouluille heidän omien opettajien järjestämiin kou-
lutustilaisuuksiin. Kouluyhteistyön tavoitteena on saada lisää nuoria jäseniä osas-

toomme sekä lisätä tietoa Punaisesta Rististä sekä tarjota kouluille mahdollisuus osal-
listua Nälkäpäivä-keräyksiin.  

 
5.7 Teemakouluhanke 
Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan Punaisen Ristin teemakouluhankkeeseen osas-

ton alueella olevien koulujen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on: 
 Tehdä Punaisen Ristin toimintaa tutuksi, edistää auttamisen taitojen, kuten en-

siapu- turva- ja terveystaidot, sekä arjen hyvinvoinnin oppimista; 
 Tukea koulua kasvatustehtävässään; sekä 

 Antaa elämyksiä kouluopiskeluun.   
 
5.8 Läksykerhotoiminta 

Toimintavuoden 2013 aikana osastossa toimivat seuraavat läksykehot: 
1. Malminkartanon läksykerho, joka on avoin kaikille opettajien valitsemille koulun 

oppilaille; 
2. Läksykerho Pukinmäen peruskoulussa, missä Punaisen Ristin vapaaehtoinen 

on mukana maahanmuuttajakoululaisten oppitunneilla luokan opettajan ja koulun-

käyntiavustajan kanssa ja auttaa heidän kanssaan oppilaita oppimaan suo-
mea ja ymmärtämään koulutehtävien suomenkielisiä ohjeita;  

3. Läksykerho HeSoTe toimii yhteistyössä Malmilla toimivan sosiaali- ja terveysalan 
oppilaitoksen kanssa osoitteessa Vilppulantie 14 kohteena maahanmuuttajat jotka 
ovat pyrkimässä toisen asteen oppilaitoksiin;   

4. Läksykerho kotona on pidetty kerran viikossa tukea kaipaavan perheen kol-
melle lapselle, joita ohjataan läksyjenteossa ja valmistautumisessa kokeisiin;  

5. Läksykerho Maunula, joka toimii Saunabaarissa keskiviikkoiltaisin; sekä  
6. Saunabaarissa maanantaisin kokoontuva läksykerho toimii maahanmuuttajille 

suunnatun perhekerhon yhteydessä.  

Uusia Läksykerhoja perustetaan koulujen kanssa yhteistyössä. Uusien 
kerhojen perustaminen tarjoaa myös uusille vapaaehtoisille toiminta- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksia nuorten parissa. 
 
5.9 Muu oppilaitosyhteistyö 

Yliopistoyhteistyö käynnistetään yhteistyössä muiden osastojen kanssa moninaisuus-, 
ja kansainvälisessä toiminnassa sekä humanitaarisen oikeuden disseminaatiossa. 

Käynnistetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyö osaston alueella toimivien Helsin-
gin yliopiston yksiköiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa. 
 

6 Punaisen Ristin järjestötoiminta 
6.1 Yhteistyö ja vaikuttaminen 

Yhteistyötä tehdään osaston alueella toimivien muiden yhteisöjen ja viranomaisten 
kanssa Punaisen Ristin vaikuttamislinjausta hyödyntäen. Osaston verkostoitumista 
muiden paikallisten järjestöjen ja tahojen kanssa vahvistetaan. Yhteistyötä tehdään 

seuraavasti esimerkiksi osallistumalla paikallisiin tapahtumiin:  
 paikalliset seurakunnat (aineellinen avustustoiminta, vanhustyö), 

 paikalliset nuorisotalot (YÖKahvila, katupartiointi), 
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 Lions Clubit (Leijonien kevätkarnevaalit huhti-toukokuussa, Maunulan jääjuhla 
maaliskuussa),  

 Kaarela-seura, Maunula-seura, Oulunkylä-seura, Malmi-seura, Pitäjänmäki-seura 
ja muut kaupunginosayhdistykset, 

 Partiolippukunta Susiveikot (nuorisotyö) ja muut paikalliset järjestöt, 

 Helsingin Uutiset ja muut paikallislehdet, sekä 
 kirjastot, joissa kerrotaan osaston toiminnasta ja jaetaan osaston esitteitä.  

 
6.2 Osaston hallitus ja toimintayksiköt 
Osaston hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa kuukauden toisena keskiviikkona hei-

näkuuta lukuun ottamatta. 
Osastolla on SPR:n osastojen johtosäännön 11 §:n mukaan toimintayksi-

köitä, joiden perustamisesta ja muista niitä koskevista asioista päättää osaston halli-
tus. Osaston hallitus järjestää uudelleen tai perustaa osastolle tarvittaessa uusia toi-

mintayksiköitä, jotka vastaavat itsenäisesti osaston käytännön toiminnan toteuttami-
sesta kukin omalla toimialallaan osaston hallituksen tukemina ja ohjaamina. Toimin-
tayksiköitä kehitettäessä otetaan huomioon kunkin eri yksikön toimintavalmiuden laa-

tu ja laajuus. Osaston hallitus vahvistaa toimintayksiköille ryhmänjohtajat ja asettaa 
niille johtoryhmät yksiköiden esityksestä. 

Toimintayksiköt voivat olla myös yhteisiä muiden osastojen kanssa sen 
mukaan kuin erikseen sovitaan. 
 

6.3 Osaston toimihenkilöt ja yhdyshenkilöt 
Osaston kokouksen valitsemia osaston luottamushenkilöitä ovat hallituksen jäsenet - 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna - sekä toiminnantarkastaja ja 
varatoiminnantarkastaja. Luottamushenkilöiden lisäksi osaston hallitus valitsee osas-
tolle seuraavat toimihenkilöt ja yhdyshenkilöt: 

 sihteeri, 
 rahastonhoitaja, 

 jäsenmestari, 
 tiedottaja, 
 keräysjohtaja ja keräystoiminnan yhdyshenkilö, ja 

 kotimaanavun yhdyshenkilö, 
 valmiustoiminnan yhdyshenkilö, 

 veripalvelutoiminnan yhdyshenkilö, 
 sosiaalipalvelutoiminnan yhdyshenkilö, 
 monikulttuurisuustoiminnan yhdyshenkilö, 

 ensiapuryhmän johtaja, 
 ensiapupäivystysvastaava, 

 nuorisotoiminnan yhdyshenkilö, 
 kouluyhteistyön yhdyshenkilö, 
 terveyspistetoiminnan yhdyshenkilö, 

 Kontti-vastaava, ja 
 vanhustyön yhdyshenkilö. 

Tarvittaessa hallitus valitsee lisäksi muita osaston toimihenkilöitä ja yhdyshenkilöitä 
sekä vahvistaa tarvittaessa toimihenkilöiden ja yhdyshenkilöiden tehtävät.  
 

6.4 Yhteistyö muiden Punaisen Ristin yksiköiden kanssa 
Helsingissä toimii tällä hetkellä 13 Punaisen Ristin osastoa, joiden kesken on erilaisia 

yhteisiä hankkeita. Yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin muiden osastojen kanssa teh-
dään sen mukaan kuin erikseen sovitaan esimerkiksi erilaisten kehittämishankkeiden 
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osalta. Samoin kokoonnutaan tarvittaessa erilaisiin osastofoorumeihin ja muihin yhtei-
siin tilaisuuksiin.  

Osallistutaan aktiivisesti piirin vuosikokoukseen la 13.4.2013 sekä piirin 
syysseminaariin. Osaston kummina toimii Ari Hakala piiritoimistosta. 

Neuvotellaan muiden osastojen kanssa Punaisen Ristin toiminnan yhtei-

sestä kehittämisestä siten, että se edistää voimavarojen kanavoimista paikalliseen 
toimintaan. Käynnistetään yhdistymisneuvottelut naapuriosastojen kanssa toiminta-

vuoden aikana, jos tilanne edistää Punaisen Ristin toiminnallisuuden parantamista. 
 
6.5 Osaston viestintä 

Toimintavuoden 2013 aikana osaston viestinnässä: 
 Osaston jäsenille lähetetään toimintavuoden aikana kaksi jäsenkirjettä, toinen ke-

väällä ja toinen syksyllä, joissa kerrotaan osaston toiminnasta ja rekrytoidaan 
osastolle uusia avainhenkilöitä; 

 Osaston nuorisojäseniin ollaan yhteydessä Nuorten sähköpostikirjeellä neljästi 
vuodessa; 

 Osaston yleisesite ja eri yksiköiden ja toimintojen esitteet pidetään ajan tasalla. 

 Uusille jäsenille lähetetään kirje; 
 Osasto ilmoittaa kirjastojen ja ostoskeskusten ilmoitustauluilla; 

 HOK-Elanto myymälöiden kanssa tehostetaan yhteistyötä esittelemällä Punaisen 
Ristin ja osaston omia toimintamuotoja liikkeiden järjestämissä tapahtumissa; 

 Paikallislehdistä käytetään osaston alueella ilmestyviä Helsingin Uutisten paikallis-

painoksia sekä muita kaupunginosalehtiä, joissa esitellään osaston toimintaa;  
 Osaston kouluttajat tiedottavat omilla kursseillaan osaston toiminnasta; 

 Osaston kotisivut päivitetään ja niillä kerrotaan osaston koulutuksesta, tapahtu-
mista ja muusta toiminnasta sekä rekrytoidaan osastolle uusia avainhenkilöitä; 

 Kehitetään osaston kotisivuja siten, että saatavilla ja halukkaiden osaston avain-

henkilöiden tulostettavissakin olisi sähköinen osaston käsikirja; 
 Kehitetään sosiaalisen median käyttöä;  

 Laaditaan yhdessä muiden vuosia täyttävien osastojen ja piirin kanssa sellainen 
yhteinen julkaisu, jossa on kerrottu kunkin osaston muodostumisesta, nykyisestä 
toiminnasta ja tulevista haasteista sekä ystävävälitystoiminnan, ensihuoltoyksikön 

ja yhteisen valmiussuunnittelun kehittymisestä.  
 

6.6 Koulutus 
Uusia ohjaajia ja kouluttajia rekrytoidaan eri toimintamuodoille ja –yksiköille siten, 
että osasto tarjoaa koulutusta eri tarpeisiin sekä omatoimisesti että yhdessä muiden 

tahojen kanssa seuraavia periaatteita noudattaen: 
1. Osasto kustantaa aktiivijäsentensä ja sellaisiksi sitoutuvien uusien vapaaehtoisten 

koulutuksen; 
2. Osaston toimintayksiköiden vetäjien ja muiden vastuuhenkilöiden täydennyskoulu-

tuksesta ja työnohjauksesta huolehditaan;  

3. Rohkaistaan toimintayksiköiden, -ryhmien ja -muotojen vetäjiä sekä yhdyshenki-
löitä ja muita avainhenkilöitä hakeutumaan keskustoimiston ja piirin järjestämään 

Punaisen Ristin promo- ja kouluttajakoulutukseen sekä täydennyskoulutukseen tie-
totaidon ja osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi; 

4. Osaston kouluttajille ja ohjaajille järjestetään koulutus- ja virkistystilaisuuksia.  

5. Osaston kursseille osallistuvat ohjataan osaston toimintamuotoihin ja –yksiköihin 
heti kurssin jälkeen. Kurssilaiset ja muut uudet aktiivijäsenet kutsutaan kurssin 

jälkeen järjestettävään osaston yhteiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen.  
Toimintavuoden aikana pyritään järjestämään seuraavia kursseja: 
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 vapaaehtois- ja ystävätoiminnan peruskurssi, 
 tulijan tukena –kurssi,  

 humanitaarisen oikeuden peruskurssi, 
 ensiavun peruskurssi (EA 1) ja jatkokurssi (EA 2), 
 henkisen tuen peruskurssi, 

 pelastuspalvelun peruskurssi 
 ensihuollon peruskurssi, 

 Punaisen Ristin järjestötoiminnan kursseja, jotka pyritään toteuttamaan teemailta-
osioina, sekä  

 tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan muita kursseja. 

 
6.7 Aineiston talletus 

Edellisen toimintavuoden aineisto talletetaan Kansallisarkistoon aina kuluvan vuoden 
huhtikuun loppuun mennessä Kansallisarkiston kanssa 8.5.2003 tehdyn talletussopi-

muksen perusteella. 
 
7 Osaston oma varainhankinta ja talous 

7.1 Osaston oma varainhankinta 
Jäsenmaksutuottojen lisäksi toimintavuoden aikana selvitetään mahdollisia avustus-

lähteitä erityisesti toimintasuunnitelman uusien kohtien mukaisten toimintojen rahoit-
tamiseksi. Osastolle pyritään saamaan lahjoituksia muun muassa jäsenkirjeiden pos-
tittamista varten etenkin paikallisilta yrityksiltä. 

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri sosiaalivaliokuntan-
sa kautta ohjaa osastolle Helsingin kaupungin myöntämät Helsingin yhteisen ystävä-

välityksen määrärahat sekä vapaaehtoisille sosiaalipalveluille suunnatut varat käytet-
täväksi osaston omaan sosiaalipalvelutoimintaan. Ensiaputoiminnalle ja terveyspiste-
toiminnalle haetaan saatavissa olevia avustuksia. Selvitetään mahdollisuus saada Hel-

singin kaupungin nuorisotoimelta avustusta osaston nuorisotoiminalle. Läksykerho-
toimintaan pyritään saamaan avustuksia, vaikka LäksyHelppiprojekti päättyy. Huono-

osaisuushankkeisiin pyritään saamaan edelleenkin avustuksia. 
 
7.2 Osaston talous 

Osaston talousarviossa varataan riittävät varat toiminnan toteuttamiseksi ja loput tal-
letetaan Suomen Punaisen Ristin järjestöpankkiin. Eri toimintamuotojen koulutuskulut 

on budjetoitu kyseisten toimintamuotojen omiin menoihin.  
Jos tämän toimintasuunnitelman ja osaston talousarvion mukaisia toimin-

nan kuluja ei voida kattaa jäsenmaksuhyvityksin ja saaduin avustuksin, on osaston 

hallituksella valtuus nostaa osaston talletusvaroja järjestöpankista osaston Punaisen 
Ristin toiminnan rahoittamiseksi.  

Osaston hallitus seuraa taloutta kokouksissaan sekä antaa katsauksensa 
osaston toiminnasta ja taloudesta osaston kevätkokoukselle ja syyskokoukselle. 
 

Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osaston hallitus 


