
 
Punainen Risti 
Keski-Espoon osasto

Marraskuu 2022/PR

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Perustehtävämme: Autamme yhdessä avun tarpeessa olevia ihmisiä 

Teemamme: Tule mukaan ja löydä oma tapasi auttaa! 

YLEISTÄ

Suomen Punainen Risti hyväksyi yleiskokouksessaan järjestön yhteiset toimintalinjaukset 
vuosille 2021–2023. Päätavoitteemme ovat:

1. Apu löytyy läheltä

2. Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana

3. Luottamusta ja vastuullisuutta rakentava yhteiskunta

Osaston vuoden 2023 painopisteet

● auttamisvalmiuden kehittäminen
● uusien jäsenten ja vapaaehtoisten hankinta ja aktivointi mukaan toimintaan
● jo toiminnassa olevien vapaaehtoisten hyvinvoinnista huolehtiminen 
● yhteistyö ja verkostoituminen
● uusien sähköisten järjestelmien käyttöönotto

Osaston toimintamuodot, joilla se toteuttaa tavoitteita, ovat valmius- ja ensiaputoiminta, 
monimuotoinen ystävätoiminta, monikulttuurisuus- ja nuorisotoiminta sekä aktiivinen keräys-
ja kampanjatoiminta. Olemme edelleen monimuotoisen toiminnan osasto.

Edistetään osaston itsearvioinnissa esille nousseita kehittämiskohteita. Järjestetään 
kehittämistilaisuuksia asioiden eteenpäinviemiseksi.

- Valmius: Osasto järjestää auttamisvalmiuden peruskurssin
- Osaston perusta: Osaston omanlaisen kummijärjestelmän kehittäminen, nuorisotoiminta
- Keräysvalmius: Keräystiimi aktiivisemmaksi keräysjohtajan tukena
- Viestintä: Viestintäsuunnitelman luominen
- Verkostot: Verkostoyhteistyölistauksen tekeminen (esim. excel) hallituksen ja
  avainvapaaehtoisten osalta.

Osaston hallitus ja toiminta lyhyesti

Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa koordinoimaan osaston toimintaa. 
Osaston hallituksen tehtävänä on Punaisen Ristin osastojen johtosäännön 7 §:n mukaan 
mm. kehittää ja ohjata osaston toimintaa, huolehtia osaston talouden hoidosta ja 
jäsenhankinnasta, nimetä yhteys- ja avainhenkilöt, päättää toimintayksiköiden 
perustamisesta sekä vastata alueellaan Punaisen Ristin valmiussuunnittelusta.
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Erityinen tehtävämme on luoda toimintaedellytykset vapaaehtoisille huolehtimalla heidän 
motivaatiostaan ja jaksamisestaan, pitämällä heihin yhteyttä säännöllisesti ja kysymällä 
kuulumisia.

Linjausten mukaisesti panostamme valmius- ja ensiaputoiminnan kehittämiseen. 
Tavoitteenamme on parantaa auttamisvalmiuttamme yhdessä muiden Espoon osastojen 
kanssa ja korostaa oman osaston toiminnassa sitä, että auttamisvalmius on yhteinen asia. 
Vapaaehtoiset muodostavat auttamisvalmiutemme perustan eli valmiusresurssit. 
Osallistumme Espoon osastojen yhteisen tilannekeskuksen toimintaan. Kehitämme 
osaltamme osastojen keskinäistä yhteistyötä.

Pyrimme rekrytoimaan uusia jäseniä esimerkiksi tapahtumissa ja erilaisten viestintäkanavien
kautta. Tavoitteemme on aktivoida vapaaehtoistoimintaan mukaan haluavia osaston 
toimintaan. Alueellisena kohteena on erityisesti Kauklahti, jonka  asukkaita yritämme saada 
mukaan toimintaan järjestämällä alueella tapahtuman. Muodostamme työpareja toiminnasta 
vastaaville vastuun jakamiseksi. Toimimme vertaistukena erityisesti vastuuvapaaehtoisten 
kesken.

SuomiKamu on kaikkien Espoon osastojen yhteistä toimintaa yhteisen ystävä- ja 
vapaaehtoisvälityksen ja Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Toimintoja
jatketaan voimavarojen puitteissa periaatteella: yksikin autettu on tärkeä. Kielikahvilat ja 
läksykerhot tukevat omalta osaltaan kotoutumista. Tuemme Ukrainasta ja muualta 
paenneita sekä osaston oman että Espoon osastojen yhteisen kielenopetuksen avulla. 
SuomiKamu- ystäväksi ukrainalaiselle- toiminta auttaa ukrainalaisia kotiutumaan Suomeen.
Monimuotoisen ystävätoiminnan merkitys korostuu espoolaisten ikääntyessä. Yksinäisyys ja
huonokuntoisuus ovat yhä kasvavia ongelmia.

Verkostoidumme ja teemme yhteistyötä järjestöjen (mm. Espoon mielenterveysyhdistys 
EMY, Me-talot/Nicehearts, Martat, Suomi-Syyria ystävyysseura ry.) ja yritysten (mm. 
Espoontorin ja Entressen kauppakeskukset) kanssa. Osallistumme Uudenmaan alueen 
verkostojärjestön (HyTe ry.) toimintaan. Osallistumme myös Espoon ja Kauniaisten 
Punaisen Ristin osastojen yhteistyöryhmän (EsKa) toimintaan.

Viranomaisyhteistyössä korostuvat sosiaali- ja kriisipäivystys, poliisi (auttamisvalmius), 
koulut (läksykerhot), kirjasto (kielikahvilat), maahanmuuttajapalvelut (SuomiKamu), 
vanhusten palvelut, hoivakodit (monimuotoinen ystävätoiminta) ja perhe- ja sosiaalipalvelut 
(Hyvä Joulumieli -lahjakortit, kotimaan apu).

Vapaaehtoisten jaksamisen tukemiseksi kutsumme heitä virkistäytymistapahtumiin ja 
ohjaamme koulutuksiin, järjestämme osaston vapaaehtoisystävien tapaamisia Villa 
Apteekissa ja Teams-etäkahviloissa. Joulukuussa järjestämme kiitos-/joulujuhlan 
vapaaehtoisille Villa Apteekissa sekä muistamme ja kiitämme aktiivisesti toimivia aktiivi- ja 
ansiomerkein.

Hoidamme yhteistyötä ja verkostoitumista esimerkiksi Espoon ystävä- ja vapaaehtois-
välityksen kanssa, olemme mukana Espoon vapaaehtoisverkoston tilaisuuksissa ja 
koulutuksissa sekä toimimme yhteistyössä paikallisten järjestöjen ja kaupungin eri 
toimintojen kanssa.

VALMIUSTOIMINTA

Punaisen Ristin vuosien 2021-2023 toimintalinjauksen yksi päätavoitteista on 
auttamisvalmiuden kehittäminen ja tässä onnistumisen mittarina on äkillisissä 
auttamistilanteissa hälytettävissä olevien henkilöiden määrä. Osallistumme edelleen Espoon
osastojen yhteisen tilannekeskuksen toimintaan.
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Valmiuttamme ylläpidetään koulutuksella ja rekrytoimalla uusia vapaaehtoisia niin osaston 
sisältä kuin uusista vapaaehtoisista. Kannustamme kaikkia osaston jäseniä ja vapaaehtoisia
liittymään osaston omaan hälytysryhmään. Tämän lisäksi kannustamme valmiuteen liittyviä 
koulutuksia käyneitä jäseniä ja vapaaehtoisia kirjautumaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
eli Vapepan ylläpitämään OHTO -hälytysryhmään. Valmius on koko osaston yhteinen asia, 
joka koskee osaston kaikkia toimintaryhmiä.

Päivitämme valmiussuunnitelmamme ja hälytyskorttimme vuosittain ajan tasalle ja toimimme
kotimaan avun yhteyshenkilön kanssa yhteistyössä. Osallistumme voimavarojemme 
mukaan Punaisen Ristin valtakunnallisiin ja alueellisiin valmiusharjoituksiin sekä Espoon 
osastojen yhteisiin harjoituksiin. 

Espoon kaupungin ja Punaisen Ristin Espoon osastojen välillä on sopimus ensihuollon 
järjestämisestä. Ensihuollon valmiutta kehitämme entisestään suosittelemalla 
vapaaehtoisille koulutuksiin ja harjoituksiin osallistumista. Olemme mukana Espoon 
ensihuoltoyksikön ja Vapepan toiminnassa.

Kotimaan apu

Kotimaan apu kohdistuu välittömän hätäavun antamiseen. Olemme valmiit äkillisissä 
kriisitilanteissa antamaan henkistä tukea ja materiaalista apua onnettomuutta välittömästi 
seuraaviin, välttämättömiin tarpeisiin katastrofirahaston sääntöjen mukaisesti.

Olemme myös valmiit antamaan maksusitoumuksia Espoon Kontti -kierrätystavarataloon 
Ukrainasta paenneille henkilöille Helsingin ja Uudenmaan piirin ja Keskustoimiston 
ohjeistuksen mukaisesti.

Jos espoolaiset osastot käynnistävät Espoon Konttiin yhteistä kotimaan avun päivystys-
toimintaa Ukrainasta paenneiden auttamiseksi, osastolla on valmius osallistua tähän 
toimintaan. 

Osastolla on valmius hätäapukeräyksen järjestämiseen. Yhtenä auttamismuotona 
välitämme Hyvä joulumieli -lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille.

Kehitämme valmiutta kotimaan avun ja ensihuollon antamiseen kouluttamalla jäseniämme 
näihin tehtäviin Punaisen Ristin ja Vapepan järjestämillä kursseilla.

ENSIAPUTOIMINTA

Ensiapuryhmä tekee yhteistyötä muiden Punaisen Ristin osastojen ja viranomaisten 
kanssa. Ensiapuryhmäläisille tarjotaan mahdollisuutta toimia myös osana osaston omaa 
hälytysryhmää sekä osaston OHTO-hälytysryhmää.

Ryhmän ensiapupäivystäjät ja ensiapupäivystäjäharjoittelijat osallistuvat sekä osaston 
omiin, naapuriosastojen että Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin (HUP) 
ensiapupäivystyksiin. Ensiapupäivystäjät toimivat Punaisen Ristin edustajina sekä osana 
tapahtuman turvallisuusorganisaatiota ja tukevat viranomaistoimintaa erilaisissa 
tapahtumissa; antavat ensiapua, neuvovat terveyttä koskevissa kysymyksissä, antavat 
jatko-ohjeita ja ohjaavat tarvittaessa terveydenhuollon piiriin. Päivystäjät ovat osastolle 
myös merkittävä varainhankinnan resurssi.

Ryhmän tavoitteena on tulevana vuonna aktivoida sekä uusia että vanhoja ryhmäläisiä
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mukaan toimintaan ja vahvistaa heidän osaamistaan. Ryhmäiltojen vetäjinä pyritään 
käyttämään eri alojen parhaita asiantuntijoita. Ryhmäläiset osallistuvat osaston tapahtumiin
sekä HUPin tapahtumiin ja koulutuksiin mahdollisuuksiensa ja resurssiensa mukaisesti.

MONIMUOTOINEN YSTÄVÄTOIMINTA

Monimuotoisen ystävätoiminnan tavoitteena on yksinäisyyden torjuminen, hyvinvoinnin 
lisääminen, yksinäisten rohkaiseminen harrastuksiin ja sosiaalisiin kontakteihin.

Vähennämme yksinäisyyttä kohtaamalla yksinäisiä monin eri keinoin. Vapaaehtoiset 
ystävät pitävät yhteyttä omiin ystäväasiakkaisiinsa tapaamisin, puhelimitse tai verkon 
välityksellä. Osa ystävistä vierailee palvelutaloissa vanhusten ulkoiluttajina ja erilaisten 
kerhojen vetäjinä, osa ystävistä toimii saattajina mm. tapahtumissa, retkillä, museoissa ja 
lääkärikäynneillä.

Ystävätoiminnan yhtenä tavoitteena on tukea seniorien aktiivisuutta ja virkistystä. 
Kauklahden Elä ja Asu -seniorikeskuksessa vapaaehtoiset toimivat keskusteluryhmissä ja 
eri tapahtumissa, mm. vappudisko, kevätjuhla, muotinäytös ja saattajina 
silakkamarkkinoilla. Hoivakoti Villa Lauriinassa ulkoillaan vanhusten kanssa. Yhteistyötä on
myös Espoon keskuksen palvelukeskuksen kanssa.

Korona-aikana aloitettua Soittorinki-toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä kaupungin 
vanhuspalvelujen ja kotihoidon kanssa. Porinaporukka-projektilta keväällä 2022 osastolle 
siirtyneen soittoringin toimintaa jatketaan. Toiminnassa Punaisen Ristin vapaaehtoinen 
soittaa sovittuina aikoina ryhmäpuhelun, jossa keskustellaan ryhmän valitsemista aiheista. 
Uusia ryhmiä perustetaan, jos löytyy vapaaehtoisia ryhmän vetäjiksi.

Ystävänpäivänä esittelemme ystävätoimintaa kansallisen SPR-ystävänpäivä-teeman 
mukaisesti. Punaisen Ristin viikolla toukokuussa järjestämme kampanjatapahtuman 
toimintamme näkyväksi tekemiseksi. Osallistumme Espoo-päivän tilaisuuteen elokuussa 
yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Järjestämme SPR:n esittelytilaisuuksia 
oppilaitoksissa ja eri alueilla, kuten Kauklahti.

Tapaninpäivänä kutsumme seudun asukkaat, jotka tuntevat yksinäisyyttä, keskustelemaan 
ja kahvittelemaan kanssamme Villa Apteekin tiloihin.

Kartoitamme vapaaehtoistoiminnan tarpeita ja toiveita, joiden pohjalta toimimme. 
Toivomme saavamme ehdotuksia myös uusista toimintamuodoista, joihin vapaaehtoiset 
voisivat tarjota apua.

Etsimme uusia vapaaehtoisia ohjaamalla heitä ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan kursseille 
yhteistyössä ystävävälityksen kanssa ja esittelemme ystävätoimintaa eri tapahtumissa ja 
yhteisöissä.

SuomiKamu - ystäväksi maahanmuuttajalle

SuomiKamu-ystäväksi maahanmuuttajalle-toiminta järjestetään yhteistyössä Espoon 
maahanmuuttajapalveluiden ja vapaaehtoisvälityksen kanssa. Toiminta on Espoon 
osastojen yhteistä toimintaa.

SuomiKamu-toiminnan tavoitteena on auttaa maahanmuuttajien kotoutumista. 
SuomiKamu-vapaaehtoiset tarjoutuvat ystäviksi ja arjen oppaiksi maahanmuuttajille. 
Vapaaehtoiset sitoutuvat vähintään kuuteen tapaamiseen kuuden kuukauden aikana.
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Espoon Maahanmuuttajapalvelut etsii ja yhdistää mahdollisimman sopivan 
maahanmuuttajaystävän SuomiKamu-koulutuksen käyneelle SuomiKamu-ystävälle.

SuomiKamu-välittäjät organisoivat Punaisen Ristin SuomiKamu-koulutuksen. 
Koronapandemian aikanakin toiminta on jatkunut, vaikka on ollut haasteellisempaa ja uusia
maahanmuuttajia on hakeutunut mukaan vähemmän. Tulevana vuotena järjestämme 2-3 
koulutusta tarpeen mukaan.

Keski-Espoon osaston SuomiKamu-välittäjät tukevat vapaaehtoisystäviä heidän 
toiminnassaan ja selvittävät esiin tulleita ongelmia.

Järjestämme 2-3 kamukahvilaa joko Teamsillä tai kasvokkain. Tilaisuuksissa 
vapaaehtoiskamut voivat jakaa kokemuksiaan ja saada vertaistukea. Heitä varten on myös 
oma suljettu Facebook-ryhmä, jossa voidaan tiedottaa ajankohtaisista asioista ja 
keskustella, mitä mieleen tulee.

Tavoitteena on myös kehittää Espoon vapaaehtoisvälityksen ja Espoon osastojen kanssa 
yhteistyötä vapaaehtoiskamujen rekrytoinnissa.

SuomiKamu - ystäväksi ukrainalaiselle

SuomiKamu- ystäväksi ukrainalaisille alkoi Espoossa pilottiprojektina keväällä 2022. 
Mukana projektissa ovat Vantaan ja Helsingin osastot, jotka ovat jo myös järjestäneet omia
koulutuksia. Osallistumme säännöllisesti piirin järjestämiin yhteisiin palavereihin Vantaan ja
Helsingin osastojen projektissa mukana olevien kanssa.

Projektin tavoitteena on Ukrainasta paenneille tutustuminen suomalaiseen yhteiskuntaan, 
elämänmenoon ja suomen kieleen ystävän avulla. SuomiKamu-toiminta on ystävien 
yhdessäoloa, yhdessä tekemistä ja auttamista arjen sujumiseen.

Projektissa Suomessa asuvat vapaaehtoiset tukevat ukrainalaisten kotoutumista. 
Vapaaehtoisilta toivotaan ukrainan, venäjän tai englannin taitoa suomen kielen lisäksi.

Toimintaan mukaan tulevat vapaaehtoiset käyvät SuomiKamu-Ukraina koulutuksen. Sen 
jälkeen Punaisen Ristin koulutuksen käynyt välittäjätiimi etsii ystävää haluaville 
ukrainalaisen perheen tai yksinäisen ystävän ja auttaa yhteyden luomisessa. 
Yhteistyökumppaneina ovat vastaanottokeskukset ja eri järjestöt. Yksi koulutus 
vapaaehtoisille Espoossa on jo pidetty ja toinen on lokakuussa.

Seuraavia koulutuksia järjestetään Ukrainan tilanteen kehittymisen ja tarpeen mukaan.

MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA

Kielikahvilat

Kielikahvilatoiminta on jatkunut jo usean vuoden ajan ja vakiinnuttanut paikkansa 
maahanmuuttajien suomen kielen taidon kohentajana. Puhutaan suomea -kielikahvilat 
toimivat edelleen Entressen kirjastossa tiistaisin ja perjantaisin. Kielikahvilat toteutetaan 
yhteistyössä Espoon kaupunginkirjaston kanssa.

Oppilaat osaavat hyvin eritasoisesti suomen kieltä, joten ryhmät jakautuvat opiskelijoiden 
osaamisen perusteella. Tavoitteena on monipuolistaa materiaalia.
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Kielenopetusta Ukrainasta paenneille

Espoon SPR-osastot, Keski-Espoon ja Kehä-Espoon osastot vastuuosastoina, ovat 
aloittaneet keväällä 2022 suomen kielen opetuksen ukrainalaisille Leppävaaran Ukraine 
Help Centerissa ja Nihtisillan vastaanottokeskuksessa. Kielen alkeita opetetaan Toisto-
menetelmällä https://suomenkielisanootervetuloa.fi/

Toisto-menetelmän ohjaajat toimivat pareittain. Ryhmissä on enintään noin kymmenen 
opiskelijaa. Järjestämme menetelmän koulutusta yhteistyössä “Toistetaan yhdessä” -
hankkeen kanssa.

Tavoitteena on lisätä ryhmiä tarpeen mukaisesti erityisesti Nihtisillan 
vastaanottokeskuksessa.

Kielikerho Ukrainasta paenneille Entressessä

Osastomme tukee Ukrainasta paenneita järjestämällä Entressen kirjastossa suomen kielen
kerhon keskiviikkoisin. Kerhossa vanhemmat opiskelevat suomea samaan aikaan, kun 
lapset osallistuvat ukrainalaiseen satutuntiin. Kerhossa keskustellaan myös suomalaisesta 
elämäntavasta, arjen asioista ja maiden välisistä kulttuurieroista.

NUORISOTOIMINTA

Koulunkäyntiapua Espoon Nuorten turvatalossa

Syksyllä 2022 Turvatalo päätti jäädä kehittämään konseptia ja luomaan suhteita seudun 
oppilaitoksiin. Olemme valmiita jatkamaan toimintaa, mikäli Turvatalo niin haluaa. Toiminta 
on Espoon osastojen yhteistä toimintaa.

Kouluyhteistyötä

Teemme vierailuja alueen peruskouluihin. Oppilaat saavat kuulla Punaisen Ristin 
toiminnasta ja perusperiaatteista sekä opetella kaveritaitoja ja ensiapua. Koulujen ja 
oppilaitosten kanssa voi tehdä monenlaista yhteistyötä, mutta laajempi toiminta vaatii lisää 
sitoutuneita vapaaehtoisia. Tähän on tarkoitus panostaa.

Etäläksyhelppi

Etäläksyhelppi-toiminta on osa Suomi-Syyria ystävyysseura ry:n hanketta “Siltoja  
vanhemmille”. Keväällä 2022 astui voimaan 3-vuotinen jatkosopimus osapuolten kesken. 
Toiminta jatkuu vuonna 2023.

Suomi-Syyria ystävyysseura ry. järjestää perheet ja lapset ja osastomme vapaaehtoiset 
auttavat heitä koulutyössä. Yhteydenpito hoidetaan sähköisellä alustalla, WhatsApp, Google
Meet. Opetusta annetaan tunti viikossa.

Kielikerho Teamsissä

Keväällä 2022 kehitimme yhteistyössä Omnia Osaamiskeskuksen kanssa maahan-
muuttajataustaisille aikuisopiskelijoille suunnatun kieli- ja keskustelukerhon. Kerhon on 
tarkoitus muotoutua opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kerho jatkaa ja kehittyy 
toimintasuunnitelmakaudella.



7

TIEDOTUSTOIMINTA

Osastolla on monia kanavia käytössään viestinnässä. Niiden kautta kerromme  
toiminnastamme, tapahtumistamme ja koulutuksistamme. Näin pyrimme saamaan lisää 
vapaaehtoisia ja jäseniä sekä aktivoimaan jo olemassa olevia. Kanavia ja sivustoja 
päivitetään jatkuvasti useamman henkilön toimesta. Alla on luettelo eri sivustoista ja 
viestinnän keinoista.  

Sähköinen viestintä

● Sähköposti on ehkä tärkein väline tiedonvälityksessä ja yhteydenpidossa. Yksittäiset 
ihmiset käyttävät omia sähköpostitilejään, joiden rinnalle loimme toiminnoille uusia 
sprkeskiespoo.fi-loppuisia sähköpostiosoitteita selkiyttämään ja helpottamaan 
sähköpostiviestittelyä. Osaston uusi sähköpostiosoite on osasto@sprkeskiespoo.fi, mutta 
myös vanha spr.keskiespoo@gmail.com on rinnalla käytössä. Käytäntö tulee osoittamaan 
uusien osoitteiden hyödyllisyyden. Myös WhatsAppia, tekstiviestejä ja puhelinta käytetään 
tiedonkulun välineinä.

● Osaston nettisivut osoitteessa www.keski-espoo.punainenristi.fi (Rednet)  kertovat 
tarkemmin eri toimintamuodoista, vastuuhenkilöistä, koulutuksista ja  tapahtumista. 
Rednetistä tullaan vuonna -23 siirtymään Omaan.

● Vapaaehtoisten oma kanava Oma Punainen Risti osoitteessa www.oma.punainenristi.fi tai
www.vapaaehtoiset.punainenristi.fi on tullut tutuksi viestintäkanavaksi. Vapaaehtoiseksi 
haluava rekisteröityy Omassa, hänet kontaktoidaan ja hän tulee osastoon vapaaehtoiseksi. 
Kanavaa käytetään mm. vapaaehtoistehtävien ja tapahtumien ilmoittamiseen, avoinna 
oleviin tehtäviin ilmoittautumiseen ja viestien lähettämiseen vapaaehtoisille.

● Facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/SPRKeskiEspoo ovat jatkuvassa 
käytössä. Sivuston päivitysoikeudet on annettu usealle osaston vastuuhenkilölle, ja 
toivottavasti moni sivustolla myös viestii. Sivuston yhteydessä oleva yksityinen Facebook-
sivusto Kesperi on tarkoitettu osaston  sisäiseen viestintään. Teemme julkaisujen jakoja 
moniin asianmukaisiin Facebook-sivustoihin.

● Ilmoitamme Punaisen Ristin Espoon ja Kauniaisten yhteisellä Facebook-sivustolla 
www.facebook.com/punainenristiespoojakauniainen. 

● Instagram-sivuston, www.instagram.com/sprkeskiespoo, käytön toivoisi osastossa 
runsastuvan.

● Uusimaalaiset.fi–sivusto poistuu vähitellen käytöstä ja sen korvaa lahella.fi-sivusto, joka 
on paranneltu versio edellisestä.

● Sähköinen uutiskirje aloitti ilmestymisen kevään -22 aikana. Kirje ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa, ja se jaetaan sähköpostilla jäsenille ja vapaaehtoisille ja kaikille, jotka ovat 
ilmoittaneet haluavansa jakeluun mukaan. Uutiskirje 3/22 korvasi syksyisen painetun 
jäsenlehden. Uutiskirjettä pääsee lukemaan nettisivustoltamme 
https://rednet.punainenristi.fi/node/65291.

● Toiminnastamme on ilmestynyt powerpoint-esitys, jota esittelemme tapahtumissa muun 
esittelymateriaalin ohessa.

● Nicehearts ry kertoo Me-talon tapahtumistamme ja ensiapuryhmän harjoituksista 
sähköisissä kanavissaan (Facebook ja Instagram) ja sähköpostitse sidosryhmilleen 
kuukausittain. Olemme mukana Me-talon säännöllisesti julkaistavassa kuukausiohjelmassa.
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● Koulutuksista ja tapahtumista ilmoitamme Entressen kirjaston sähköisellä ilmoitustaululla.

Perinteinen paperiviestintä 

● Länsiväylä-lehdessä julkaistaan kaksi kertaa vuodessa eri järjestöjen ilmainen  
yhteisilmoitus, jossa Keski-Espoon osastokin ilmoittaa, esimerkiksi koulutuksista. Meillä on
Länsiväylässä myös maksullisia ilmoituksia. 

● Julkaisemme artikkeleita ja ilmoituksia paikallisessa ilmaisjakelulehdessä Keski-Espoon 
Sanomat, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

● Ilmoitamme myös Helsingin Sanomien Espoo-liitteessä.

● Olemme mukana Me-talon kuukausiohjelmajulisteissa talon sisä- ja ulkopuolella. 

● Lisäksi viemme paperimainoksia tapahtumistamme mm. Entressen kirjaston, kauppojen ja
Espoon keskuksen asiointipisteen ilmoitustauluille.

● Tilaisuuksiimme osallistujille annamme Punaisen Ristin ja oman osastomme  toiminnasta 
kertovia esitteitä ynnä muuta materiaalia.

KERÄYSTOIMINTA

Osasto keskittää toimintavuoden 2023 aikana voimavaransa pääosin syyskuussa  
järjestettävään Nälkäpäivä-keräykseen. Lisäksi osallistumme tarvittaessa  hätäapu- 
keräyksiin.

Nälkäpäivänä kerätään varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jonka turvin  Punainen 
Risti auttaa Suomessa ja ulkomailla. Katastrofirahaston varoilla voidaan auttaa nopeasti, 
koska lahjoituksia ei etukäteen sidota tiettyyn kohteeseen. Kerääjiä rekrytoidaan 
ensisijaisesti aiemmin lipaskerääjinä toimineista vapaaehtoisista ja osaston omista sekä 
toimintaryhmien jäsenistä. Keräyksistä tiedotetaan mm. osaston Facebook- ja Oma 
Punainen Risti -sivuilla sekä osaston uutiskirjeessä.

Jatkamme erilaisten hyväksi koettujen digitaalisten lahjoittamistapojen käyttöä, kuten 
tekstiviesti-, MobilePay- ja korttimaksut.

Kouluissa tehtävää keräystoimintaa tulemme kehittämään Keski-Espoon ja  Kauklahden 
alueen ala- ja yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa  haastamalla kaikki alueen 
koulut mukaan Nälkäpäivä-keräykseen. Tärkeä tavoite on saada lisää nuoria vapaaehtoisia 
mukaan keräystoimintaan.

Tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan lisää keräystoiminnasta kiinnostuneita aktiivisia ja 
tehtävään sitoutuneita vapaaehtoisia keräysjohtajan tueksi. Näin lisätään osaston 
keräysvalmiutta esim. äkillisten hätäapukeräysten järjestämisessä.Tämä asia nousi esille 
myös yhdeksi kehittämiskohteeksi vuodelle 2023 osaston itsearvioinnissa.

VERENLUOVUTUS

Punaisen Ristin liikkuva veripalvelu järjestää verenluovutustilaisuuksia Keski-Espoon 
alueella noin neljä kertaa vuodessa. Luovutuspaikka vaihtelee, useimmiten se on ollut 
Espoon VPK:n talo ja viime aikoina Suvelan Kappeli.

Tilaisuuksista ilmoitamme mm. alueen ilmoitustauluilla, paikallislehdissä, sähköisessä 
uutiskirjeessä ja kotisivuillamme (https://rednet.punainenristi.fi/node/6326). Osaston
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vapaaehtoiset huolehtivat tilaisuuden kahvi- ja virvoitusjuomatarjoilusta.


