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Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla 
Visiomme kestää toimintaympäristön muutokset. Perustehtävämme on auttaa, kun ihminen on 

avun tarpeessa. Punaisella Ristillä on erityinen tehtävä avustaa vi-

ranomaisia kriiseissä ja onnettomuuksissa. Geneven sopimusten ja 

muiden humanitaarisen oikeuden sopimusten mukaan Punaisella 

Ristillä on erityinen oikeus antaa konfliktien aikana humanitaarista 

apua ja suojella uhreja. Apuumme voi luottaa kaikkialla Suomessa 

ja maailmalla. Rakennamme luottamusta olemalla lähellä ja läsnä. 

Luottamusta tarvitaan erityisesti kun autamme äkillisessä tilan-

teessa tai kriisin keskellä. Puolustamme Punaisen Ristin oikeutta 

antaa humanitaarista apua. Samalla puolustamme periaatteitamme 

ja arvojamme. Tämä tarkoittaa myös sitä, että osallistumme aktii-

visesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuomme rohkeasti esiin 

omasta toiminnastamme nousevia havaintoja.  

 

Suomen Punaisella Ristillä on kolme laitosta. Laitokset ovat tärkeä 

osa Suomen Punaisen Ristin auttamisen ketjua.  

 Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa Suomen verivalmis-

tehuollosta, innostaa ihmisiä vapaaehtoiseen verenluovutukseen 

ja tukee terveydenhuoltojärjestelmää solujen ja kudosten siir-

toon liittyvillä tuotteilla ja palveluilla vaikeiden sairauksien hoi-

dossa. 

 Kontti-kierrätystavaratalot tarjoavat ihmisille mahdollisuuden 

olla mukana Punaisen Ristin auttamisen ketjussa lahjoittamalla 

vaatteita ja ostamalla kierrätystuotteita. 

 Nuorten Turvatalot auttavat nuoria ja heidän perheitään ratkai-

semaan elämän isoja ja pieniä ongelmatilanteita ja tukevat nuo-

ria lähiyhteisöissään.  

 

Olemme avoin, palvelualtis, aikaansaava ja yhteistyökykyi-

nen järjestö 

Toiminnalliset arvomme ohjaavat vapaaehtoisia ja työntekijöitä toi-

mimaan niin, että saavutamme visiossamme asetetun tavoitteen. 

 

Avoin 

Toimimme lähellä ihmisiä, osana yhteisöä. Näkyvä, arkipäivän toi-

mintamme yhdessä ihmisten kanssa on avointa kaikille ja tarjoaa 

toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville. 

Järjestön johtaminen on avointa ja keskustelevaa. Toimintamme 

tuloksista ja taloudellisesta tilanteesta raportoidaan avoimesti. 

Otamme vastaan jokaisen vapaaehtoisen. Näemme vapaaehtoisten, 

luottamushenkilöiden ja työntekijöiden erilaisuuden voimavarana, 

jonka avulla tarjoamme monimuotoista ja avointa toimintaa. 

 

Palvelualtis 

Asetamme avun ja palvelujen tarvitsijat toiminnassa etusijalle. Pu-

naisen Ristin toimintaan osallistuvat ja sitä tukevat saavat tarvitse-

maansa tietoa, tukea, valmennusta ja palautetta vapaaehtoisilta ja 

toimintaa tukevilta työntekijöiltä. Opimme ja kehitymme kuuntele-

malla apua tarvitsevia ja vapaaehtoisia. 

  

Aikaansaava 

Reagoimme avun tarpeisiin ja käytämme voimavaramme oikein ja 

tuloksellisesti: keskitymme järjestön yhteisten tavoitteiden toteut-

tamiseen.  

 

Yhteistyökykyinen 

Etsimme aktiivisesti kumppaneita. Vastaamme parhaiten avun tar-

vitsijoiden tarpeisiin, kun teemme yhteistyötä Punaisen Ristin si-

sällä kansainvälisesti ja Suomessa. Toimimme avoimena ja yhteis-

työkykyisenä kumppanina valtakunnallisesti ja paikallisesti muiden 

järjestöjen, viranomaisten, yritysten ja oppilaitosten kanssa.  

Periaatteet ohjaavat kaikkea toimin-

taamme 

Olemme osa ainutlaatuista kansainvälistä lii-

kettä, joka on läsnä yhteisöissä, ihmisten 
keskellä kaikkialla maailmassa. Kaikki Punai-

sen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen 

kansalliset yhdistykset toimivat samojen pe-

rusperiaatteiden mukaisesti, joita myös val-

tioiden tulee kunnioittaa.  

 
Periaatteidemme kunnioittaminen takaa toi-

mintamme jatkuvuuden. Ne toimivat ohjeena 

työntekijöille ja vapaaehtoisille kaikissa tilan-

teissa. 

 

Inhimillisyys 
Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievit-

täminen kaikin tavoin on Punaisen Ristin tär-

kein tehtävä ja toiminnan päämäärä. Sen ta-

voitteena on suojella elämää, terveyttä ja ih-

misarvoa. Se edistää ihmisten välistä ymmär-

rystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rau-
haa. 

 

Tasapuolisuus 

Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten 

kärsimyksiä pelkästään avun tarpeen, ei kan-

sallisuuden, uskonnon, rodun, poliittisten 
mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman 

perusteella. Se antaa etusijan niille, jotka 

ovat suurimmassa hädässä. 

 

Puolueettomuus 
Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luot-

tamusta ja auttaa kaikkia uhreja Punainen 

Risti pidättäytyy kannanotoista vihollisuuk-

sien yhteydessä eikä milloinkaan sekaannu 

poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai kan-

sallisiin ristiriitoihin. 
 

Riippumattomuus 

Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka 

kansalliset yhdistykset toimiva humanitaari-

sissa tehtävissä oman maansa hallitusten 

apuna ja ovat maansa lainsäädännön alaisia, 
niiden tulee säilyttää itsemääräämisoikeu-

tensa niin, että ne voivat aina toimia Punai-

sen Ristin periaatteiden mukaisesti. 

 

Vapaaehtoisuus 

Punainen risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka 
toiminta on kaikin tavoin pyyteetöntä. 

 

Yleismaailmallisuus 

Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen 

Puolikuun liike on yleismaailmallinen. Sen 

kansalliset yhdistykset ovat tasavertaisia ja 
niillä on yhtäläiset velvollisuudet auttaa toi-

nen toisiaan. 

 

Ykseys 

Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen 

Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys, joka 
on avoin kaikille maan kansalaisille ja ulottaa 

toimintansa koko maan alueelle. 

 

Järjestön tarkoitus 

 Kaikissa olosuhteissa suojella elämää ja 

terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja 
ihmisoikeuksia 

 Edistää kansojen välistä yhteistyötä ja 

rauhaa 

 Pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulko-

mailla 

 Auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevia inhimillisten kärsimysten ehkäise-

miseksi ja lievittämiseksi 

 Tukea ja avustaa maan viranomaisia niin 

rauhan kuin sodan ja aseellisten selk-

kausten aikana ihmisten hyvinvoinnin 

edistämiseksi  
 Edistää kansalaisten keskuudessa yhteis-

vastuuta ja auttamismieltä 

 Lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä 

ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä kohtaan  

 Vahvistaa järjestön valmiutta ja toimin-

taedellytyksiä. 
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Päätavoite 1: Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla 
 

1.1 Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu arjen toimin-
taan, jatkuvaan läsnäoloon ja valmiuden ylläpitoon ja varautumiseen 
 
Haluamme, että meillä on tehokas valmius vastata nopeasti onnettomuuksiin, kriiseihin ja kata-

strofeihin kotimaassa ja maailmalla.  

 

Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perusta ovat koulutetut vapaaehtoiset ja osastot, jotka yh-

teistyössä ovat varautuneet auttamaan äkillisissä onnettomuustilanteissa. Auttamisvalmius ra-

kentuu osaston kaikkien toimintamuotojen ja niissä toimivien vapaaehtoisten toiminnalle.  

 

Yhteistyöllä ja hyvällä vuorovaikutuksella viranomaisten kanssa varmistamme, että Punaisen 

Ristin auttamisvalmius on huomioitu viranomaisten suunnitelmissa ja sitä osataan käyttää. 

Osallistumme aktiivisesti maakunta- ja SOTE – uudistuksesta käytävään keskusteluun ja var-

mistamme Punaisen Ristin roolin huomioimisen keskeisissä strategioissa.  

 

 

Parannamme valmiussuunnittelun laatua 

Varmistamme, että valmiutemme auttaa kattaa koko maan. Tavoitteena on, että kaikki osastot 

laativat valmiussuunnitelman. Valmiussuunnitelmien päivityksiä seurataan ja kiinnitetään huo-

miota suunnitelmien laatuun, riskiarviointiin ja kattavuuteen. Harjoittelemme ja pidämme yllä 

valmiuttamme järjestämällä ja osallistumalla valmiusharjoituksiin, vuonna 2019 järjestämme 

Punaisen Ristin valtakunnallisen valmiusharjoituksen. 

 

Ajantasainen keräyssuunnitelma on tärkeä osa valmiussuunnittelua. Katastrofirahaston avulla 

Suomen Punainen Risti ja sen osastot ja piirit voivat koko maassa auttaa onnettomuustilanteista 

kärsiviä välittömästi. Jokaisella osastolla on valmius käynnistää hätäapukeräys. Ylläpidämme 

valtakunnallista keräyshälytysjärjestelmää jolla voimme tarvittaessa hälyttää keräysjohtajat, 

osaston avainvapaaehtoiset ja kerääjät. Piirit tukevat osastoja keräyssuunnitelman teossa ja 

välittävät säännöllisesti osastoille kerääjien yhteystiedot ja kehittävät tulosraportointia. Seu-

raamme osastojen keräyssuunnitelmien tilannetta. 

  
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
Mittarit ja tavoitearvot 

SPR:n valmiuden perustana 
Varsinais-Suomessa piirin 
tukema osastojen välinen 
seudullinen yhteistoiminta 

 Seutukunnalliset valmiussuunnitelmat. 
 
 
 Valmiuskouluttajat mentoroivat  osas-

tojen valmiussuunnittelua toimihenki-
löiden tukemana. 
 
 

 Seutukunnalliset puheenjohtajien val-
miuskokoukset. 

 

 Jokaisella seutukunnalla valmius-
suunnitelma (2/4 valmis v.2018, 
3/4 2019, 4/4 2020). 
 

 Valmiuskouluttajien koulutustilai-
suudet toteutettu. 

 Jokaisella seutukunnalla 5 val-
miutta vahvistavaa tilaisuutta. 
 

 1 seutukunnallinen puheenjohtajien 
valmiuskokous. 

Viranomaiset tuntevat Pu-
naisen Ristin toimintamah-
dollisuudet suuronnetto-
muudessa   

 Piiri tukee osastojen harjoittelua, ja 
osallistuu paikallisiin tai alueellisiin vi-
ranomaisharjoituksiin. 

 
 Toteutetaan viranomaisten ja keskus-

toimiston kanssa merellisen suuron-
nettomuuden harjoitus. Avainhenki-
löstön koulutus 2017, koulutuspäivä 
keväällä 2018, toimintaharjoitus syk-
syllä 2018, sovellettu suuronnetto-
muusharjoitus 2019.  

 

 Toteutuneet ja osallistutut harjoi-
tukset. 

 
 
 Toteutunut koulutuspäivä ja toi-

mintaharjoitus. 
 
 
 

Laadukas ja yhdenmukainen 
osastojen valmiustoiminta 

 Koulutukset ja kummien lähituki osas-
toille.  

 Jokaisella osastolla ajantasainen, 
osaston hallituksen hyväksymä 
valmiussuunnitelma. 

 

Keräyssuunnitelma osana 
osaston valmiussuunnitel-
maa 
 

 Keräysjohtajien koulutus  ja kummien 
tuki. 

 

 Toteutunut koulutus. 
 Keräyssuunnitelma 75 % osastoista 

valmiussuunnitelman liitteenä. 
2018, 85% 2019, 100% 2020.  

 Hätäapukeräykset käynnistyvät ly-
hyellä viiveellä. 
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Parannamme osastojen välistä yhteistyötä varmistaaksemme valmiuden alueellisen 

kattavuuden 

Vahvistamme osastojen välistä ja piirien välistä yhteistyötä. Panostamme alueelliseen yhteis-

työhön harjoitustoiminnassa ja koulutuksessa. Punaisen Ristin operatiivinen toimintavalmius so-

vitetaan yhteen SOTE- ja pelastustoimialuejaon mukaisesti sopimalla työnjaosta ja yhteistyöstä 

alueellisesti ja seutukunnallisesti. Logistiikkakeskuksen, henkilöreservin ja laitosten voimavarat 

yhdessä piirien ja osastojen resurssien kanssa yhdistetään viranomaisten ja yhteistyökumppa-

nien valmius- ja varautumissuunnitelmien tueksi. Osastojen ja alueellisen valmiuden ja valmius-

suunnittelun tukemiseksi kehitämme vapaaehtoisten digitaalisia palveluita.  

 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Toimiva valmiusyhteistyö 
naapurimaakuntien kanssa   
 

 Piirin valmiussuunnitelma päivitetään 
ja siinä huomioidaan yhteistyö naa-
purimaakuntien kanssa. 

 Valmiussuunnitelmaan lisätään tar-
vittavat toimintakortit.  
 

 Päivitetty ja piirin hallituksen hy-
väksymä valmiussuunnitelma. 

Uuden aluejaon mukaiset 
SOTE- ja pelastusviranomai-
set sekä kunnat selvillä Pu-
naisen Ristin valmiudesta 
  
 
 
 
 

 Tiedotetaan viranomaisia Punaisen 
Ristin alueellisesta ja paikallisesta 
valmiudesta. 

 Sovitaan vastuuviranomaisten 
kanssa Punaisen Ristin roolista ja 
tehtävistä. 
 

 Osallistutaan kuntien ja maakunnan 
turvallisuusuunnittelutyöhön.  
 

 Punainen Risti on mainittu kump-
panina keskeisten viranomaisten 
varautumisen suunnitelmissa. 

  Sopimukset (sopimus/kirjattu toi-
mintatapa/yhteistyöpöytäkirja). 

   
 
 Punainen Risti mukana maakun-

nan ja sen kuntien turvallisuus-
suunnittelussa. Järjestö mainittu 
ao. suunnitelmassa. 
 

 

 

Lisäämme hälytysvalmiudessa olevien osaavien vapaaehtoisten määrää 

Osasto ylläpitää yksin tai yhdessä muiden osastojen kanssa alueen tarpeita vastaavaa hälytys-

ryhmää. Tavoitteenamme on, että Punaisen Ristin hälytysryhmän osaamiseen kaikkialla Suo-

messa kuuluu ensiapu, ensihuolto, kotimaan apu ja henkinen tuki. Varmistaaksemme riittävän 

valmiudessa olevien vapaaehtoisten määrän lisäämme vapaaehtoisten osaamista tukevia koulu-

tuksia sekä verkossa että lähikoulutuksina. Punaisen Ristin hälytysryhmät ja vapaaehtoiset toi-

mivat aktiivisesti myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta hälytystehtävissä.  

 

Oman valmiutemme lisäksi koordinoimme ja vahvistamme valtakunnallista Vapaaehtoista pelas-

tuspalvelua ja tehostamme valtakunnallisten hälytys- ja tietojärjestelmien käyttöä.  
 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piriissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

 
Koulutetut valmiusryhmät 
jokaisella seutukunnalla 
 

 
 Osastojen valmiusorientoituneista 

henkilöistä muodostetaan seutukun-
nallinen valmiusryhmä.     

 Järjestetään valmiusryhmille tarvit-
tava lisäkoulutus (ensiapu-, ensi-
huolto-, henkinen tuki ja kotimaan 
apu). 

 Ensiapuryhmät koulutetaan valmius-
ryhmiksi. 

 

 
 Valmiusryhmät perustettu 2/4 

2018, 3/4 2019 ja 4/4 2020.  
    

 Toteutuneet koulutukset. 
 Tarvittava täydennyskoulutus to-

teutettu 2020 mennessä.  
 

 Toteutuneet koulutukset. 

Punaisen Ristin valmius- ja-
toimintaryhmät aktiivinen 
osa Vapepa-verkostoa  

 Kannustetaan Punaisen Ristin ryh-
miä osallistumaan Vapepan koulu-
tuksiin ja rekisteröitymään Ohto-jär-
jestelmään. 
 

 SPR valmiusryhmät OHTOssa 2018 
 SPR muut toimintaryhmät Ohtossa 

2020 mennessä. 
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Kehitämme auttajien välineistöä, nopean avun yksiköitä ja materiaalivalmiutta 

Sekä kotimaan että kansainvälisen avun valmiutta varten meillä on hälytettävissä myös henkilö-

kuntaa sekä kansainvälinen henkilöreservi. Nopean toiminnan yksiköt ja avustustarvikkeet ovat 

lähtövalmiina. Kalkun logistiikkakeskus varmistaa materiaalisen valmiuden kansainväliseen 

avustustoimintaan ja auttamisvalmiuteen kotimaan suuronnettomuuksissa.  Tavoitteenamme 

on, että myös osastoilla on kriisitilanteiden perustehtävien tekemiseen vaadittavat välineet. Kal-

kun logistiikkakeskus auttaa myös hälytysryhmiä hankkimaan itselleen riittävät varusteet ja vä-

lineet toimintaan. 

 

  

Lisäämme nuorten määrää ensiapuryhmissä ja ensihuollon tehtävissä 

Kasvatamme uutta auttajien sukupolvea.  Otamme nuoret aktiivisesti mukaan järjestön autta-

misvalmiuteen hälytys-, ensiapu- ja ensihuoltotoiminnassa. Perustamme osastoihin ja yläkoului-

hin nuorten ensiapu- ja valmiusryhmiä sekä tarjoamme nuorille tilaa suunnitella, toteuttaa ja 

arvioida toimintaa. 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Ensiapuryhmään ja muuhun 
valmiustoimintaan on helppo 
päästä mukaan  
 
 
 
 
Osastot valmiina vastaanotta-
maan yläkouluikäiset nuoret 
mukaan ensiapuryhmiin (SP & 
MR) 
 

 Rekrytoidaan yhdessä osastojen 
kanssa lisää nuoria ensiapuryhmäläi-
siä.  

 
 
 
 
 Alle 18-vuotiaat nuoret otetaan mu-

kaan osastojen ea- ja valmiusryhmiin 
ja toimintaa muokataan heille kiinnos-
tavaksi.  
 

 Osaston vapaaehtoiset mukana koulu-
vierailuilla. 

 Toteutetaan sponsorituella hätäen-
siapukoulutuksia yläkoululaisille. 
 

 10 uutta nuorta ea-ryhmä-
läistä. 

 5 kouluvierailua 
 5 messu- tai muuta tapahtu-

maa 
 5 esittelytapahtumaa Huudilla 
 
 Kaikissa ensiapuryhmissä mu-

kana myös alle 18- vuotiaita  
 

 

 
 Jokaisella kouluvierailuilla 

osaston edustaja mukana 
 10 sponsorituella toteutunutta 

hätäensiapukoulutusta yläkou-
lulaisille  
 

 

 

Lisäämme sopimuksiin ja suunnitelmiin perustuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa 

Ylläpidämme kaikilla järjestötasoilla valmiutta toimia nopeasti ja osaavasti erilaisissa kriisitilan-

teissa kuten onnettomuuksissa, laajamittaisen maahantulon tilanteessa, suuronnettomuuksissa 

tai laajan epidemian varalta. Luomme yhdessä viranomaisten kanssa valmiuden ottaa vastaan 

kansainvälistä apua Suomeen.  

 

Sopimukseen perustuvassa yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa vahvistetaan erityisesti 

maahantulovarautumista. Varaudumme avustamaan viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pa-

kolaisten vastaanotossa maanlaajuisesti sekä erityisesti näiden lukumäärän kasvaessa äkilli-

sesti. Maahantulovarautuminen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton nopea toimintavalmius 

perustuu sekä valmiussuunnitteluun että vastaanottokeskustoimintaan ja osaamiseen, jota SPR 

ylläpitää eri puolilla Suomea. Kehitämme sisäistä tiedonkulkua ja ulkoista viestintää toimimaan 

tehokkasti nopeasti muuttuvissa, laajasti suomalaista yhteiskuntaa koskettavissa tilanteissa. 

 

Olemme mukana Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hankkeessa jäsenjärjestönä ja Vapepa -koor-

dinaattorina. Hankkeessa parannetaan järjestöjen valmiutta toimia viranomaisen tukena suur-

onnettomuuksissa. 

 

 

Tavoite 
 

Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 
2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

 
Piirillä ja osastoilla riittävä 
välineistö erilaisiin onnetto-
muuksiin toimialueensa ris-
keihin nähden 
 

 
 Piirin sijoitettuna mm. logistiikkakes-

kuksen suuronnettomuusvälineistöä.  
 

 Valmiussuunnitelmiin kirjataan piirin ja 
osastojen materiaaliresurssi.  
 

 
 Välineistö kartoitettu, hankittu 

ja käyttökoulutus toteutettu. 
 

 Resurssit kirjattu valmiussuun-
nitelmiin. 
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Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 
2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Sopimukset viranomaisten 
kanssa Punaisen Ristin roo-
lista ja tehtävistä suuronnet-
tomuuksissa  
 
Viranomaiset tuntevat Punai-
sen Ristin toimintamahdolli-
suudet suuronnettomuudessa 
 

 Neuvotellaan ja tehdään sopimus / 
yhteistoimintapöytäkirja keskeis-
ten viranomaisten kanssa toimin-
tatavoista.  
 

 Osallistutaan yhteistyökumppanien 
tapahtumiin ja harjoituksiin.  

 

 Ajantasaiset sopimukset tehty. 
 
 
 
 
 Osallistuttu sovittuihin tapahtu-

miin ja harjoituksiin. 

Valmius laajentaa nopeasti 
vastaanottotoimintaa maa-
hantulovarautumistilanteessa   
 

 Dokumentoitu suunnitelma tukea 
viranomaisia maahantulotilan-
teessa.   

 Laaditaan toimintaohjekortit vas-
taanottokeskuksiin eri toimijaroo-
leissa.   
 

 Suunnitelmat tehty.  
 
 

 Toimintaohjekortit laadittu. 

Punainen Risti mukana turva-
paikanhakijoiden vastaanotto-
toiminnassa Varsinais-Suo-
messa 
 
 

 Piiri ylläpitää Maahanmuuttoviras-
ton kanssa sovitussa laajuudessa 
vastaanottokeskuksia ja ala-
ikäisyksiköitä. 

 Vastaanottokeskusten henkilökun-
nan erityisosaamista ylläpidetään 
maahantulovarautumista varten.  
 

 3 aikuisyksikköä 
 2 alaikäisyksikköä 

 
 

 Henkilökunta on perehtynyt val-
miussuunnitelmaan. 
 
 

Punaisella Ristillä valmius aut-
taa pandemiaepidemiassa  
 
 

 Laaditaan toimintamalli valmius-
ryhmille, missä käytetään mm. 
terveyspisteiden vapaaehtoisia   

 Päivitetään yhteistyömalli viran-
omaisten kanssa.   

 Koulutetaan alueellisesti terveys-
pisteiden vapaaehtoisia suunnitel-
man jalkauttamiseksi.   
 

 Toimintamalli laadittu. 
 
 

 Päivitetty ja harjoiteltu toiminta-
malli.   

 Järjestetty 4 alueellista koulu-
tusta.     
 

Maakunnallinen järjestöyh-
teistyötoimintamalli rantaöl-
jyntorjuntatilanteissa  
 

 Sovitaan toimintamallista V-S pe-
lastuslaitoksen kanssa.  

 Toimintamalli laadittu.  

 

Yhteistyö laitosten kanssa 

 

Veripalvelu on osa suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen valmiutta. Veripalvelun valmistus- ja 

toimitusketju sekä palvelut varautuvat toimimaan myös poikkeusoloissa. Yhteistyö äkillisissä ti-

lanteissa paikallisen Kontti-kierrätystavaratalon kanssa on osa piirin tai osaston valmiussuunni-

telmaa. Nuorten turvatalot ovat valmiina kriisituen ja muunlaisen nuorten ja perheiden tarvitse-

man avun antamiseen myös äkillisissä yhteiskunnan häiriötilanteissa. 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Osastoilla ajantaiset suunni-
telmat Kontin käytöstä koti-
maan avun tehtävissä  
 

 Toimintaohje osastoille laadittu ja 
koulutettu. 
 

 Laadittu toimintaohje.  
 3 valmiusiltaa.  

Toimiva yhteistyö Nuorten 
turvatalon kanssa nuoria kos-
kevissa onnettomuustilan-
teissa  

 Laaditaan toimintamalli ja hälytysohje 
yhteistyöstä Turun Nuorten turvatalon 
kanssa äkillisissä onnettomuustilan-
teissa. 

 Sovitaan käytännöistä henkisen tuen 
ryhmien purkutilanteissa. 
 

 Kirjattu toimintamalli ja häly-
tysohje    
 
 

 Kirjattu toimintatapa. 

 

 

Euroopan Unionin ja erityisesti Itämeren alueen Punaisten Ristien alueellista yhteistyötä suuron-

nettomuuksien varautumisen osalta kehitetään yhteisten projektien avulla. 
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Tähän keskitymme:  

 Parannamme valmiussuunnittelun laatua  

 Lisäämme hälytysvalmiudessa olevien osaavien vapaaehtoisten määrää 

 Parannamme osastojen välistä yhteistyötä varmistaaksemme valmiuden alueellisen katta-

vuuden 

 Lisäämme sopimuksiin ja suunnitelmiin perustuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa  

 Kehitämme auttajien välineistöä, nopean avun yksiköitä ja materiaalivalmiutta 

 Lisäämme nuorten määrää ensiapuryhmissä ja ensihuollon tehtävissä.  

 Vahvistamme paikallista yhteistyötä laitosten kanssa  

 

 

1.2 Toimimme onnettomuuksissa ja kriiseissä suunnitelmallisesti ja nopeasti 
koko järjestön voimavarojen avulla  
 
Haluamme, että katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, me-

netykset ja vahingot vähentyvät.  

 

Annamme humanitaarista apua katastrofien ja konfliktien uhreille.  Ylläpidämme kaikilla järjes-

tötasoilla valmiutta toimia nopeasti ja laadukkaasti erilaisissa äkillisissä tilanteissa.  

 

Varmistamme, että Punaisen Ristin hälytysryhmät toimivat tehokkaasti 

Kotimaan äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä tarjoamme ensiapua, ensihuoltoa, henkistä 

tukea ja kotimaan apua. Haluamme, että meillä on valmiudessa riittävästi osaavia vapaaehtoi-

sia. Tavoitteenamme on, että kaikki SPR:n hälytettävissä olevat vapaaehtoiset ovat tulevan 

yleiskokouskauden aikana kirjattuna hälytysjärjestelmään. Rekrytoimme erityisesti uusia toimi-

joita hälytystoiminnan, ensiapupäivystyksen ja keräystoiminnan valmiuteen. Varmistamme, että 

vapaaehtoisten hälytysryhmien osaaminen on laadukasta. Seuraamme, että tehtävät ovat sopi-

via vapaaehtoisille ja että vapaaehtoiset saavat tehtävien edellyttämän tuen ja niiden jälkeen 

riittävästi tukea jaksamiseen. 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Vapaaehtoiset hälytysjär-
jestelmään  
 

 Esitellään ja avustetaan OHTO:n käyt-
töönottoa osastotapaamisissa.  

 Kaikki valmiusryhmät ja osasto-
jen valmiutta tukevat toiminta-
ryhmät käyttävät OHTOa 2020 
mennessä. 
 

Osaavien hälytysryhmien 
jatkuvuus varmistettu 

 Tuetaan osastoja hankkimaan ja kou-
luttamaan uusia vapaaehtoisia osasto-
jen hälytysryhmiin. 
 

 Hälytysryhmissä mukana 10 % 
uusia koulutettuja toimijoita.  
 

Jokaisella seutukunnalla 
riittävästi ensihuolto-osaa-
jia 
 

 Tehdään koulutuskartoitus. 
 Järjestetään ensihuoltokoulutusta osas-

toille. 

 Tehty koulutuskartoitus. 
 4 koulutusta järjestetty. 

Hälytysryhmiin osallistu-
neiden vapaaehtoisten 
jaksamisesta huolehditaan  
 

 Järjestetään purkutoimintaa psyykki-
sesti vaativien tapahtumien jälkeen.   

 

 Jokaisella hälytysryhmiin osallis-
tuvalla vapaaehtoisella purkutoi-
mintaa saatavissa. 

 

 

Parannamme johtamista onnettomuus- ja kriisitilanteissa selkiyttämällä johtamisjär-

jestelmää ja ylläpitämällä tilannekuvaa 

Parannamme johtamista onnettomuus- ja kriisitilanteissa selkiyttämällä operatiivista johtamis-

järjestelmää ja ylläpitämällä tilannekuvaa. Tarkistamme osastojen, piirien ja keskustoimiston 

roolit ja vastuut. Suunnittelemme selkeytetyn johtamisjärjestelmän mukaista koulutusta sekä 

toteutamme koulutusta ja harjoituksia. Johtamisjärjestelmän toimivuutta arvioidaan seuraa-

malla hälytystehtävien johtamisjärjestelmiä. Avustusoperaatioissa ylläpidämme omaa tilanneku-

vaa operatiivisen toiminnan tueksi. Ajantasainen tilannekuva kotimaan, Euroopan ja maailman 

trendeistä nopeuttaa toiminnan käynnistämistä ja päätöksentekoa äkillisissä onnettomuuksissa 

ja kriiseissä. Toimintaympäristöön liittyvän tiedon ja tilannekuvan kerääminen, ylläpito ja jaka-

minen tukevat nopeaa ja suunnitelmallista toimintaa sekä kotimaassa että kansainvälisillä teh-

tävillä. Kehitämme järjestön sisäistä viestintää vastaamaan myös onnettomuus- ja kriisitilantei-

den viestintätarpeisiin sekä tiedonjakamisen että tilannetiedon keräämisen osalta.  
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Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 
2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Piirissä valmiuden operatio-
naalinen ja arvioitu johtamis-
järjestelmä 

 Laaditaan selkeä valmiuden johtami-
sen toimintamalli piiri-, seutukunta- ja 
osastotasolla (strateginen, taktinen ja 
toteuttava.  

 Koulutetaan ko. toimintamalli osas-
toille. 
 

 Jokaisen tehtävän jälkeen järjeste-
tään palaute-, kehittämis- tai oppi-
mistilaisuus.   
 

 Sovittu, koulutettu ja omaksuttu 
toimintatapa.  

 
 
 1 koulutus osastojen puheenjohta-

jille 
 
 Toimintamalli käytössä.  

Piirissä selkeä tehtävänjako 
valmiustilanteissa 
 
 
Osastojen ryhmänjohtajilla 
monipuolinen osaaminen val-
miustoiminnasta 
 

 Piirin henkilöstö on perehtynyt val-
miussuunnitelmaan ja omaan valmiu-
den rooliinsa.  
 

 Kannustetaan osastoja uusien johta-
jien kouluttamiseen valmiuden ryh-
miin.  

 

 Perehdytys toteutunut. 
 1 valmiusharjoitus henkilöstölle. 

 
 

 Koulutettu 5 ryhmänjohtajaa, 5 
joukkueenjohtajaa ja 5 Vapepa-
johtaja. 

Tapahtumanaikainen tilanne-
kuva 

 Otetaan käyttöön tilannekuvaa tukeva 
järjestelmä. 

 Järjestelmän käyttö koulutettu 
avainhenkilöille ja sitä käytetään 
tarvittaessa.  
 

Toimiva onnettomuus- ja krii-
sitilanteiden viestintä 
 

 Pävitetään/laaditaan kriisiviestinnän 
toimintamalli ja viestintäohje piirille. 

 Laadittu ja harjoiteltu toiminta-
malli olemassa ja käytössä. 
 

 

 

Vahvistamme toimintaamme Vapepan koordinaattorina 

Kotimaassa Vapaaehtoinen pelastuspalvelu avustaa viranomaisia nopeasti ja luotettavasti ka-

donneiden etsinnöissä ja muissa tilanteissa, joissa viranomainen tarvitsee koulutettuja vapaa-

ehtoisia. Tuemme järjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä laajoissa onnettomuustilan-

teissa ja hyödynnämme Vapepan internetpohjaisen toimijoiden, ryhmien ja hälytysoperaatioiden 

hallintajärjestelmän OHTOn tietoja tehokkaasti operatiivisissa tilanteissa.  

Selkiytämme Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatiota ja teemme tunnetummaksi eri vi-

ranomaisomaisten tueksi tarjolla olevaa tukea ja sen saatavuutta eri puolilla Suomea. Vapepan 

jäsenjärjestöjen osallisuuden ja toiminnan vahvistaminen ja selkeyttämien Vapepassa varmistaa 

kattavan tuen Vapepan jäsenjärjestöille. 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piriissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Toimiva Vapepa-koordinaatio  Luodaan selkeä maakunnallinen 

toimintatapa.  
 

 Toimintatapa käytössä.  

Järjestöjä laaja-alaisesti mu-
kana järjestöverkostossa  
 

 Järjestetään säännöllisesti järjes-
tön tapaamisia.  

 Toteutunut 3 järjestötapaamista.  

OHTO käytössä hälyttämi-
sessä 
 

 Koulutukset paikallistoimikunnille 
ja järjestöille.  

 1 koulutus järjestöille 
 1 koulutus jokaiselle paikallistoi-

mikunnalle 
 Järjestelmää on käytetty hälyttä-

misessä 100 % ja hyödynnetty ti-
lastoinnissa. 
 

  

Toiminta suuronnettomuustilanteissa ja laajamittaisessa maahantulossa 

Laajamittaisen maahantulon tilanteessa toimimme nopeasti viranomaisen tukena. Tämä edellyt-

tää sekä kotimaan että kansainvälisen avustustoiminnan resurssien käyttöä ja tukea.  

Suuronnettomuustilanteissa annamme tarvittaessa apua myös naapurimaille ja Euroopan unionin 

alueella. Vastaanotamme tarvittaessa kansainvälistä apua. Logistiikkakeskuksemme vastaa äkil-

listen tilanteiden logistiikka- ja materiaalitarpeisiin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Jatku-

vassa lähtövalmiudessa pidettävät kenttäsairaalat, -klinikat ja muut nopean toiminnan yksiköt 

voidaan lähettää nopeasti minne päin maailmaa tahansa, myös Suomessa. Lisäksi toimitamme 

nopeasti avustustarvikkeita ja lähetämme avustustyöntekijöitämme asiantuntijoina auttamaan 

kriiseissä ja katastrofeissa. 

 

Varainhankintamme käynnistyy äkillisissä tilanteissa nopeasti ja turvaa riittävät resurssit tehok-

kaalle auttamiselle. Huolehdimme että osastolla on tarvittavat keräysvälineet. 
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Avustamme pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotossa ja autamme heitä kadonneiden 

perheenjäsenten löytämisessä sekä perheyhteyksien palauttamisessa. Osallistumme Suomeen 

tulevien kiintiöpakolaisten maahantulojärjestelyihin sopimuksen mukaisesti.  Vahvistamme ko-

toutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa pakolaisia vastaanottavissa kunnissa tarjoamalla tu-

kea ja toimintamahdollisuuksia järjestössä.   

 

Kontti-kierrätystavaratalot ovat osa äkillisessä tilanteessa tarvittavaa auttamisen ketjua. Tehok-

kaan logistiikan ja kattavan verkoston avulla Suomen Punainen Risti organisoi kansainvälistä 

vaateapua tai materiaalista apua kotimaan avun tarvitsijoille. Äkillisessä tilanteessa järjestettä-

vän vaatekeräyksen vaatelajittelu on myös matalan kynnyksen vapaaehtoistoiminnan muoto, 

joka voidaan toteuttaa Kontin, piirin ja osaston yhteistyöllä.  

Veripalvelun toiminta on keskeinen osa auttamisvalmiuttamme äkillisissä onnettomuuksissa ja 

kriiseissä. Veripalvelulla on tilannekuva verivalmisteiden käytöstä myös äkillisissä onnettomuuk-

sissa ja kriiseissä ja se kykenee toimimaan poikkeusoloissa.  

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piiriss 2018 

 
Mittarit ja tavoitearvot 

Suunniteltu skaalattava 
auttamistoiminta riskiar-
vion mukaisiin suuronnet-
tomuuksiin/laajamittaiseen 
maahantuloon liittyviin ti-
lanteisiin.   

 Tehdään ja päivitetään sopimukset/yhteis-
toimintapöytäkirjat keskeisten viran-
omaisten kanssa liittyen suuronnetto-
muuksiin/laajamittaiseen maahantuloon.  
 
 

 Osallistutaan yhteistyökumppanien tapah-
tumiin ja harjoituksiin. 
 

 Toteutetaan yhdessä viranomaisten ja 
keskustoimiston kanssa merellisen suur-
onnettomuuden harjoitus. 

 Sovittu toimintapa.  
 Viranomaiset tuntevat Punai-

sen Ristin toimintamahdolli-
suudet suuronnettomuu-
dessa. 
 

 Osallistuttu yhteistyökump-
panien tapahtumiin ja harjoi-
tuksiin.   

 Toteutunut harjoitus. 

 

Tähän keskitymme:  

 Varmistamme, että Punaisen Ristin hälytysryhmät toimivat tehokkaasti. 

 Parannamme johtamista onnettomuus- ja kriisitilanteissa selkiyttämällä johtamisjärjestelmää 

ja ylläpitämällä tilannekuvaa.  

 Vahvistamme toimintaamme Vapepan koordinaattorina.  

 Toimimme suuronnettomuustilanteissa ja laajamittaisessa maahantulossa 

 

 

1.3 Olemme kriisien jälkeen tukemassa, jälleenrakentamassa ja vahvistamassa 

yhteisöjä tulevan varalle 
 
Haluamme, että ihmiset ja yhteisöt selviytyvät ja toipuvat entistä nopeammin ja paremmin ka-

tastrofeista ja kriiseistä.  

 

Avun tarve jatkuu vakavan kriisin jälkeen usein pitkään. Suomen Punaisen Ristin työ kattaa hu-

manitaarisen avun ja pitkäkestoisen kehitysyhteistyön koko jatkumon (ehkäisy, varautuminen, 

pelastaminen, avustaminen, toipuminen ja jälleenrakennus). Olemme mukana jälleenrakennuk-

sessa ja tukemassa paikallisten yhteisöjen toimintaa niin, että ne ovat kestävämpiä ja selviyty-

vät uusista kriiseistä entistä paremmin. Kansainvälisten katastrofien ja kriisien jälkeen olemme 

jälleenrakentamassa ja kehittämässä kumppaneittemme terveydenhuoltoa ja katastrofival-

miutta. 

Henkisen tuen tarjoaminen onnettomuuden jälkeen on keskeisin onnettomuuden jälkeen tarjot-

tava apu. Hyvin toimivat osastot tuntevat alueensa avun tarpeen kriisien ja äkillisten onnetto-

muuksien jälkeen. Osastot toimivat yhteistyössä paikallisten ihmisten, viranomaisten ja muiden 

toimijoiden kanssa.   

 

Tuemme vapaaehtoisia toimimaan onnettomuudesta tai kriisistä toipumisen tukena. 

Vahvistamme vapaaehtoisten roolia ja osaamista toipumisvaiheessa kouluttamalla avainhenki-

löitä ja henkisen tuen kouluttajia. Nostamme esiin jälkituen ja toipumisvaiheen merkitystä ja 

Punaisen Ristin mahdollista yhteisöä tukevaa roolia esimerkiksi Katastrofirahastosta rahoitetta-

vien yhteisöä tukevien hankkeiden avulla. Tuemme osastoja haavoittuvassa asemassa olevien 

ihmisten identifioimiseen ja löytämiseen. Kehitämme yhdessä viranomaisten kanssa malleja, 

miten tarvittaessa Punaisen Risti voi auttaa haavoittuvien löytämistä erilaisissa äkillisissä tilan-

teissa. 
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Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 
2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Ammattitaitoiset seutukunnalli-
set henkisen tuen maallikkohä-
lytysryhmät ja peruskoulutetut 
vapaaehtoiset osastoissa 
 

 Järjestetään koulutuksia ja säännöl-
lisiä ryhmien tapaamisia seutukun-
nittain. 

 Tehdään viranomaissopimukset seu-
tukunnittain.  

 

 Toteutuneet kolutukset ja 
tapaamiset 
 

 Toteutuneet sopimukset 

Toimintamalli suuronnetto-
muuksiin  

 Laaditaan ja kirjataan toimintamalli 
valmiussuunnitelmaan. 
 

 Toimintamalli kirjattu val-
miussuunnitelmaan. 

Yhteisöä tukevat Katastrofira-
haston hankkeet 
 

 Käynnistetään tarvittaessa piirin toi-
mesta yhteisön toipumista edistäviä 
hankkeita. 

 

 Toiminta käynnistetään tar-
vittaessa viivytyksettä. 

Osastot tunnistavat haavoittu-
vassa asemassa olevat ihmiset 
osastoissa 
 

 Koulutus henkisen tuen vapaaehtoi-
sille.  

 Toteutunut koulutus osas-
toille.  

 

 

Kehitämme onnettomuuksien ja kriisien jälkeistä järjestöyhteistyötä 

Vahvistamme yksilöiden ja yhteisöjen lisäksi myös kuntien ja muiden yhteisöjen omaehtoista 

selviytymistä onnettomuuksista ja kriiseistä vapaaehtoistoiminnalla. Onnettomuuksien ja krii-

sien jälkeen jälkituen tarpeen havainnointi ei ole aina helppoa. Nostamme esiin käytännön esi-

merkkejä vapaaehtoistoiminnasta, joiden avulla järjestö yhdessä viranomaisten ja muiden va-

paaehtoisjärjestöjen kanssa voi hyödyntää omia toimintamuotojaan yksilöiden ja yhteisöjen toi-

pumiseen ja vähentää haavoittuvuutta tulevaisuudessa.    

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Hyvä yhteistyö kuntien ja 
muiden järjestöjen kanssa jäl-
kituessa. 

 Yhteistyön kehittämiseksi ja toimin-
tamallin laatimiseksi kutsutaan jär-
jestöt ja kunnat yhteiseen tapaami-
seen.  
 

 Toteutettu tapaaminen. 
 Laadittu toimintamalli. 

 

 

Tähän keskitymme: 

 Tuemme vapaaehtoisia toimimaan onnettomuudesta tai kriisistä toipumisen tukena.  

 Kehitämme onnettomuuksien ja kriisien jälkeistä järjestöyhteistyötä.  

 

 

Päätavoite 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin 

ja turvallisen elämän vahvistaminen 
 

2.1 Vahvistamme arjen turvallisuutta sekä erilaisuutta kunnioittavia yhteisöjä 
 
Haluamme, että ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne omaan lähiyhteisöön kuulu-

misesta ja vaikuttamisesta voimistuu. Haluamme, että ihmisten valmius ja rohkeus auttaa li-

sääntyy. Haluamme, että tapaturmien ja onnettomuuksien riskit vähenevät sekä ihmisten ja yh-

teisöjen kyky selviytyä myös yllättävistä tilanteista paranee.  

 

Punainen Risti on läsnä lähiyhteisöissä osana ihmisten arkea. Hyvin toimivat, terveyttä ylläpitä-

vät, osaavat ja järjestäytyneet yhteisöt ovat valmiita kohtaamaan äkillisiä onnettomuuksia ja 

kriisejä ja myös toipuvat niistä paremmin. Rohkaisemme ihmisiä toimimaan aktiivisesti oman 

lähipiirinsä hyvinvoinnin edistämiseksi. Osaston aktiivinen toiminta rakentaa ja kehittää kansa-

laisten valmiutta toimia omatoimisesti onnettomuustilanteissa ja auttaa myös muita avun tar-

peessa olevia ihmisiä. Kansainvälisissä kehitysyhteistyöohjelmissa tuemme samoin sisarjärjes-

töjämme ja niiden kautta paikallista väestöä vahvistamaan ihmisten ja ihmisryhmien katastrofi- 

ja kriisikestävyyttä rakentamalla turvallisempia ja terveempiä yhteisöjä.  

 

Yhdenvertaisen osallistumismahdollisuuden varmistaminen edellyttää, että toimintamme on 

kaikkien saatavilla ja toimitilat ovat esteettömät.  
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Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 
2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Toiminta on avointa ja mah-
dollistaa yhdenvertaisen osal-
listumisen kaikille 
 

 Tapahtumista ja koulutuksista 
viestitään avoimesti ja kattavasti.  

 Piirin nettisivuja, FB-sivuja 
muita viestintäkanavia päivite-
tään säännöllisesti. 

 

 

Parannamme kykyämme tunnistaa paikallisia toiminnan tarpeita 

Vahvistamme osastojen valmiussuunnittelua, kykyä tunnistaa paikallisia toiminnan tarpeita ja 

osallisuutta kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Tuemme verkostoiden kautta arjen turvalli-

suutta ja hyvinvointia. Olemme kunnan viranomaisen tukena kokoamassa alueellisia ja paikalli-

sia verkostoja. Toteutamme yhteisöjen toimintakykyä vahvistavaa ”Pärjätään Yhdessä” projek-

tia kahdessakymmenessä kunnassa Satakunnan ja Lapin piirien alueilla. Projekti luo paikallista-

son verkostoja yhdessä muiden järjestötoimijoiden kanssa. Levitämme projektissa kehitettyä 

verkosto- ja valmiusosaamista piirien ja osastojen käyttöön. 

 

Punainen Risti kannustaa ihmisiä huolehtimaan toimintakyvystään, kotiympäristönsä turvalli-

suudesta sekä vaikuttamaan itse koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn. Tuotamme materi-

aalia ensiavusta ja kodin turvallisuudesta. Kiinnitämme huomiota myös henkiseen turvallisuu-

teen ja turvallisuuden tunteeseen. Jatkamme Kodin turvakoutsi –kouluttajakoulutuksia. Koordi-

noimme koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn verkostoyhteistyötä. 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Osastojen vapaaehtoiset vai-
kuttavat koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ennaltaehkäisyyn 
paikkakunnallaan 
 

 Järjestetään osastoille kodin tur-
vallisuusinfoja.  

 Koulutetaan osastoihin ”Kodin tur-
vakoutsi” –vapaaehtoisia. 

 4 toteutunutta infoa. 
 

 2 koulutettua. 

 

 

Lisäämme Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen saaneiden määrää 

Tavoitteenamme on olla Suomen johtava ensiapukouluttaja. Maanlaajuisesti järjestetty laadu-

kas ensiapukoulutus on monelle suomalaiselle ensikosketus Suomen Punaisen Ristin työhön. 

Ensiapukoulutus on järjestölle myös tehokas rekrytointikanava vapaaehtoistoimintaan.  

 

Turvaamme Punaisen Ristin omien vapaaehtoisten ensiaputaidot tarjoamalla auttajakursseja ja 

räätälöityjä ensiapukoulutuksia. Kehitämme ja teemme tunnetuksi yhdessä Sydänliiton ja Suo-

men elvytysneuvoston kanssa tietokantaa elvytyslaitteista eli Defi.fi –rekisteriä. 

Ensiapukoulutusten käyttämistä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan rekrytointikanavana kehite-

tään.  

 

Otamme käyttöön ensiapuryhmien vapaaehtoiskouluttajien koulutusohjelman jossa maallikko-

taustaiset kokeneet harrastajat voivat kouluttaa toisia ryhmäläisiä.  

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Kuntalaisilla paremmat en-
siaputaidot  

 Järjestetään auttajakursseja kou-
luille, muille yhdistyksille ja kunta-
laisille. 
 

 70 % osastoista on järjestänyt 
auttajakurssin.  

Ensiapukoulutuksista lisää uu-
sia vapaaehtoisia ensiapuryh-
miin  

 Tuetaan Suomen Punainen Risti 
Ensiapu oy:n kouluttajia rekrytoi-
maan ensiapuryhmäläisiä ea-kurs-
seilla. 
 
 

 Tehdään selvitys uusien ensiapu-
ryhmäläisten liittymisen taus-
toista. 
 

 Kouluttajilla on ajantasaiset tie-
dot osastojen ensiapuryhmätoi-
minnasta. 

 Kaikilla ea-kursseilla rekrytoi-
daan ensiapuryhmäläisiä. 
 

 Toteutunut selvitys. 
 

Ensiapuryhmien vapaaehtois-
kouluttajien koulutusohjelma 
käytössä 

 Koulutetaan varsinaissuomalaisia 
ensiapuryhmätoiminnan vapaaeh-
toiskouluttajia.  
 

 4 uutta ensiapuryhmätoiminnan 
vapaaehtoiskouluttajaa.  
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Ensiapupäivystys 

Ensiapupäivystys luo turvallisuutta pienissä ja suurissa yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa.  

Haluamme olla johtava ja arvostettu ensiapupäivystysten tarjoaja. Ensiapupäivystyksissä va-

paaehtoiset auttavat loukkaantuneita ja äkillisesti sairastuneita, samalla he auttavat tapahtu-

mien järjestäjiä tapaturmien ennaltaehkäisyssä. Päivystykset ovat monelle osastolle tärkeä va-

rainhankinnan muoto. Haluamme kasvattaa ensiapupäivystysten määrää ja kehittää laatua 

(vuonna 2016 tapahtumia oli 3000 ja autettuja 1300). Tämä edellyttää uusien vapaaehtoisten 

rekrytointia, kouluttamista ja toimintatapojen kehittämistä. Otamme käyttöön palautejärjestel-

män, jossa sekä autetut että päivystysten tilaajat voivat antaa palautetta ensiapupäivystyk-

sestä. Arvioimme ensiapupäivystysten vaikuttavuutta saadun palautteen perusteella  

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Laadukkaat ensiapuryhmien 
toteuttamat ea-päivystykset  
 

 Järjestetään uuden koulutusohjel-
man mukaisia Ensiapupäivystäjän 
peruskursseja.  

 Järjestetään ensiapupäivystäjien 
testaukset.  
 

 2 toteutunutta kurssia. 
 
 

 Testaukset toteutettu laatuohjei-
den mukaisesti. 
 

Enemmän ensiapupäivystäjiä    Tuetaan osastoja uusien ea-ryh-
mäläisten ja ea-päivystäjien rekry-
toinnissa.  

 Koulutettu 30 uutta ea-päivystä-
jää. 

 Osastojen ensiapuryhmät pysty-
vät vastaamaan 100 % ea-päi-
vystyspyyntöihin. 
 

Ensiapuryhmätoiminnan näky-
vyys lisääntyy Varsinais-Suo-
messa 
 

 Järjestetään ensiavun SM-kilpailut 
Turussa yhdessä keskustoimiston 
kanssa. 

 Rekrytoidaan vapaaehtoisia myös 
järjestön ulkopuolelta (esim. oppi-
laitokset). 
 

 150 kilpailijaa.  
 300 vapaaehtoista toimijaa, 

joista 30 % järjestön ulkopuo-
lelta.  

 30 mediaosumaa ja laaja näky-
vyys sosiaalisessa mediassa. 
 

 

 

Koulutamme nuoria ensiaputaitoisiksi yhteistyössä koulujen kanssa 

Koulutamme nuoria ensiaputaitoisiksi. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi tai nuori saa pe-

ruskoulun aikana Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutusta. Kehitämme hätäensiapukurssista 

nuorille toiminnallisen ja interaktiivisen kokonaisuuden, joka soveltuu uuden perusopetuksen 

opetussuunnitelman tavoitteisiin.  

Perustamme kouluihin aktiivisesti harjoittelevia ensiapuryhmiä ja otamme arjen turvallisuuden 

osaksi nuorten ensiapuryhmien ohjelmaa.  

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Koululaisten mahdollisuuksia 
osallistua ea-koulutuksiin pa-
rannetaan  
 

 Piiri järjestää koululaisille edullisia 
ea-kursseja yritysten tuella. 
 

 10 toteutunutta ensiapukurssia 
kouluissa. 

Kouluissa toimivia ensiapuryh-
miä   

 Perustetaan kahteen kouluun 
nuorten ensiapuryhmä, jolla vahva 
linkki paikallisosastoon. 
 

 Kaksi nuorten ensiapuryhmää 
kouluisssa. 

Toimiva InAction-hätäen-
siapukoulutus  

 Järjestetään InAction hätäensiapu-
koulutuksia 8-luokkalaisille. 
 

 InAction hätäensiapukoulutus 
järjestetty kahdessa koulussa.  

 

 

Tähän keskitymme:  

 Parannamme kykyämme tunnistaa paikallisia toiminnan tarpeita.  

 Lisäämme Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen saaneiden määrää.  

 Tarjoamme laadukasta ensiapupäivystystä 

 Koulutamme nuoria ensiaputaitoisiksi yhteistyössä koulujen kanssa.  
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2.2 Edistämme hyvinvointia ja terveyttä 
 
Haluamme, että ihmisten taidot huolehtia omasta sekä läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista 

paranevat. Haluamme kaventaa terveyseroja.  

 

Terveyden edistäminen on Punaisen Ristin painopiste maailmanlaajuisesti. Työmme keskittyy 

ennaltaehkäisyyn. Tuemme kehitysohjelmia, joilla autetaan heikoimmassa asemassa ja tervey-

denhuollon ulkopuolella olevia ihmisiä ja osallistutaan tautien ja epidemioiden ehkäisyyn. Maail-

manlaajuisesti hyvä ruokaturva, vesihuolto ja sanitaatio liittyvät kiinteästi Punaisen Ristin ter-

veyden edistämisen ohjelmiin alueilla, joilla niiden puutteet uhkaavat ihmisten terveyttä ja hy-

vinvointia. 

 

Kotimaassa kehitämme terveyden edistämisen ohjelmaa, joka vahvistaa vapaaehtoisten yhtei-

sölähtöistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Tavoitteenamme on, että haavoittuvimmassa 

asemassa olevat ihmisryhmät saavat tukea SPR:n vapaaehtoisilta apua ja tukea omasta ter-

veydestään huolehtimiseen. Yhdistämme yksittäiset terveyden edistämisen ohjelmat (päihde-, 

hiv/seksuaaliterveystyö, terveyspistetoiminta ja sisältöjä tapaturmien ehkäisystä) yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi eli ohjelmaksi, joka innostaa ja tarjoaa tukea monipuolisesti terveyden edistä-

misen toiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille. Kehitämme erityisesti nuorille suunnattuja 

terveyden edistämisen toimintamuotoja. Otamme osaksi nuorille suunnattua ensiapukoulutusta 

oman terveyden edistämisen eri alueet sekä tapaturmien ehkäisyn. Kehitämme nuorten ystävä-

toiminnan yhteistyötä festaritoiminnassa ja tiivistämme oppilaitosyhteistyötä ystävätoimin-

nassa, mm. omaishoitoperheiden tukemisessa. Varmistamme että terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisessä otamme huomioon monikulttuurisuuden sekä syrjäytymisvaarassa olevat. Maa-

han muuttaneiden hyvinvointia tuetaan osana muuta terveyden ja hyvinvoinnin toimintaa ja 

osallistumismahdollisuuksia mm. tuottamalla selkokielistä materiaalia.  

 
Rikosuhripäivystyksen yhtenä ylläpitäjäjärjestönä tuemme RIKUn toimintaa. Toiminnalla parannetaan 

rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tuki-

palveluita. 

 

 

Uudistamme terveyspisteitä monimuotoisemmiksi  

Terveyspisteet ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Terveyspisteissä vastaamme 

omasta terveydestään huolehtivien kysymyksiin ja tuemme ihmisiä oman terveytensä ja hyvin-

vointinsa edistämisessä. Lisäämme terveyspisteiden määrää ja laajennamme niiden toimintaa 

niin, että niissä huomioidaan myös sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Toimimme aktiivisesti 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kehitämme terveyspisteiden ryhmätoimintoja, esim. 

liikunta-, ravitsemus- ja muita hyvinvointiryhmiä ja huomioimme terveyspisteet yhteisöpohjai-

sen työn kehittämisessä. Kehitämme terveyspisteitä siten, että ne voivat toimia myös ystävätoi-

minnan toimintojen avoimina kohtauspaikkoina. 

 

Konseptoimme Terveyspisteen siten että uuden pisteen perustaminen on helppoa. Kehitämme 

Terveyspisteitä yhteisön ja avunsaajan näkökulmasta ja hyödynnämme Terveyspisteitä viestin-

täkanavana. Terveyspiste voi olla myös liikkuva ja monikulttuurinen. Terveyspisteissä otetaan 

käyttöön vapaaehtoisten digitaaliset palvelut. Aloitamme terveyspiste – lyhytkoulutukset. Jär-

jestämme valtakunnallisesti terveyskouluttajakoulutusta, alueellisia terveystoiminnan vapaaeh-

toiskoulutuksia ja terveyspistepäiviä. Laajennamme Terveyspisteissä tehtävää etsivää tervey-

den edistämisen työtä ruokajakeluohjelman kanssa.  Käynnistämme paperittomien ja muiden 

haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tukitoimia osana terveyspisteiden perustoimintaa. 

Terveyspistekonsepti sovelletaan myös hätämajoituksen tai paperittomien päiväkeskuksen yh-

teyteen. Kehitämme myös Kontti kierrätystavaratalojen yhteyteen Kontti-terveyspisteitä, joissa 

kohtaamisiin saadaan niin asiakkaat kuin Kontin työntekijät. 
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Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Monimuotoiset terveyspis-
teet 

 
 
 
 
 
 
 
Enemmän terveyspisteitä ja 
uusia terveyspistevapaaeh-
toisia  

 Ollaan mukana kehittämässä ja to-
teuttamassa uusia lyhytkoulutuksia. 

 
 Järjestetään terveyspistevapaaeh-

toisten vuosittaisen koulutus- ja 
verkostoitumispäivän. 

 Tapaturmien ehkäisy on osa jokaista 
terveyden edistämisen koulusta. 
 

 Tuetaan osastoja uusien terveyspis-
teiden perustamisessa sekä uusien 
vapaaehtoisten rekrytoinnissa (mm. 
Täyttä elämää eläkkeellä -koulutuk-
set). 

 

 Lyhytkoulutusmalli luotu. 
 4 toteutunutta lyhytkoulutusta. 

 
 Koulutus- ja verkostoitumispäivä 

järjestetty. 
 

 Toteutunut 100 %. 
 
 

 3 uutta terveyspistettä.  
 20 uutta terveyspistevapaaeh-

toista mukana toiminnassa. 

Päihdetyö mielletään osaksi 
terveyden edistämisen toi-
mintaa 

 Järjestetään Varhaisen Puuttumisen 
kurssi ja Päihdeneuvojakurssi.  

 Tuetaan uuden Päihdetyön toiminta-
ryhmän käynnistymistä.  

 Järjestetään Ehkäisevän päihdetyön 
viikon tapahtuma. 
 

 Toteutuneet VarPu ja Päne. 
 

 Toimintaryhmän työ käynnisty-
nyt. 

 EPT-viikon tapahtuma järjes-
tetty. 

Lisääntynyt HIV/seksuaali-
terveyden tietoisuus  

 Tuetaan osastoja Kondomiajokortti-
tapahtumien järjestämisessä. 
 

 Koulutetaan uusia festaritoimijoita 
ja osallistutaan kesäkumikampan-
jaan. 

 
 Pluspistetoimintaan rekrytoidaan ja 

koulutetaan uusia vapaaehtoisia. 
 

 Järjestetään Maailman aids-päivän 
tapahtuma. 
 

 10 toteutunutta tapahtumaa.  
 
 

 10 000 kesäkumia jaettu. 
 Festaritoimintaan saatu uusia 

vapaaehtoisia. 
 
 15 uutta Pluspistevapaaehtoista. 

 
 

 Oltu näkyvästi esillä 1.12. 

 

Kehitämme ruoka-avun jakelua ja sen yhteydessä tarjottavaa muuta tukea osallista-

malla myös avunsaajia 

Punainen Risti auttaa ihmisiä heidän tilanteestaan tai oikeudellisesta asemastaan riippumatta. 

Toiminnallamme kohtaamme erityisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä, joita monet muut palvelut 

eivät tavoita. Jaamme Hyvä Joulumieli-kampanjan lahjakortteja. Annamme ruoka-apua ja li-

säämme siihen liittyviä muita tukimuotoja. Laajennamme ruoka-avun jakelua, niin EU-ruoka-

avun kuin hävikkiruuan osalta. Kehitämme ruoka-apuun liittyviä, avunsaajia osallistavia tuki-

muotoja kuten yhteisöllisiä ruokailuja ja terveyspistetoimintaa sekä tiivistämme yhteistyötä 

muiden ruoka-apua jakavien tahojen kanssa. 

 

Seuraamme ja tunnistamme toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja heikoimmassa ase-

massa olevien ihmisten, kuten paperittomien selviytymistä ja pääsyä avun piiriin. Tuotamme 

heille tarvittavia tukimuotoja ja kehitämme tukimuotoja arjen taidoissa apua tarvitseville. 

Teemme työtä asunnottomien auttamiseksi osallistumalla Y-Säätiön ja EAPN-FINin toimintaan 

sekä olemalla mukana Asunnottomien yön tapahtumissa. 

 

Ehkäisemme Nuorten turvatalojen toiminnalla nuorten syrjäytymistä ja ongelmien kasautumista 

ja vahvistamme nuorten osallisuutta ja kuulumista lähiyhteisöihinsä. Tavoitamme ongelmatilan-

teissa kamppailevat nuoret mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Nuorten turvatalojen mata-

lan kynnyksen palveluilla. Tiivistämme yhteistyötä osastojen ystävätoiminnan ja turvatalojen 

välillä. 

 

Tuemme vaikeasti työllistyviä. Vaikeasti työllistyville Kontti-kierrätystavaratalot ja Kalkun logis-

tiikkakeskus tarjoavat mahdollisuuden hankkia toimeentuloa ja parantaa työelämävalmiuksia. 

Vaikeasti työllistyvät pääsevät osaksi toimivaa työyhteisöä ja heidän kykynsä päästä työmarkki-

noille vahvistuu. 
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Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Punaisen Ristin tuki syrjäy-
tymisuhassa oleville nuorille  
Turun seudulla   

 Jatketaan EU-rahotteisen PAIKAL-
hankkeen alahankkeen toteutta-
mista (Nuokkarijatkot).  
 
 

 Palautekysely toimintaan osallistu-
neille nuorille. 

 Toteutettu 3 Nuokkarijatkot-il-
taa/kk nuorisotila Huudilla. 

 Tehty katupartiointia nuorten ta-
voittamiseksi. 
 

 Tavoitettujen nuorten antamissa 
kirjallisissa palautteissa nuoret 
ovat kokeneet tilanteensa paran-
tuneen Nuokkarijatkoille osallistu-
misen seurauksena. 
 

 

 

Tähän keskitymme: 

 Uudistamme terveyspisteitä monimuotoisemmiksi.  

 Kehitämme ruoka-avun jakelua ja sen yhteydessä tarjottavaa muuta tukea osallistamalla 

myös avunsaajia.  

 

 

2.3 Lievitämme yksinäisyyttä ja vahvistamme sosiaalista hyvinvointia  
 
Haluamme, että yksinäisyys vähenee ja lievittyy Suomessa.  

 

Monipuolisella ystävätoiminnalla vähennämme yksinäisyyttä eri ihmisryhmissä, kuten ikäihmi-

sissä, nuorissa, maahanmuuttajissa ja omaistaan hoitavissa.  

Viestimme toiminnastamme ja nostamme ystävätoiminnan tunnettuutta sekä 

valtakunnallisesti että paikallisesti. Järjestämme aktiivisesti monimuotoisia ystäväkursseja ja 

kehitämme niiden sisältöä. Järjestämme vapaaehtoisille lisäkoulutusta niin 

verkossa kuin perinteisin tavoin. 

 

Vapaaehtoiset kohtaavat yksinäisiä ihmisiä järjestämällä monipuolista ystävätoimintaa laitok-

sissa ja vierailemalla kotona. Kohtaaminen on säännöllistä toimintaa, kertaluonteista tukea tai 

ryhmämuotoisen toiminnan järjestämistä. Tuemme piirejä ja osastoja järjestämään monipuo-

lista ystävätoimintaa laitoksissa, vastaanottokeskuksissa ja kodeissa. 

 

Kehitämme ystävätoiminnan ja etsivän työn muotoja  

Kehitämme monimuotoista ystävätoimintaa ja sen laatua. Ystävätoiminnassa luodaan ja otetaan 

käyttöön laatumateriaali. Osastoille tarjotaan perehdytystä laatutyöhön.  

Kehittämme ystävätoiminnan koulutuksia ja huomioimme koulutuksissa asiakkaiden osallisuu-

den ja toimijuuden tukemisen. Luomme ystävätoimintaan uusia täydennyskoulutusmalleja yh-

teistyössä muiden asiantuntijatahojen kanssa. 

Kehitämme välineitä ystävien työnohjaukselliseen tukeen. Selvitämme mahdollisuuksia hyödyn-

tää vapaaehtoisena toimivia työnohjaajia. Varmistamme mukaan pääsyä toimintaan lisäämällä 

koulutussisältöihin uusien motivointia ja kehittämällä uuden ystävän vastaanottoa osastossa 

osana ystävävälityksen ja laadun kehittämistä. 

Kehitämme malleja parityöskentelylle ja tuetulle vapaaehtoistoiminnalle ystävätoiminnassa.  

Jatkamme kahdenvälistä ja ryhmissä tapahtuvaa ystävätoimintaa, monikulttuurista ystävätoi-

mintaa, omaishoidon tukitoimintaa, Täyttä elämää eläkkeellä -valmennusta, Terhokerhotoimin-

taa, ystävätoimintaa arjessa tukea tarvitsevien parissa, vankilavierailutoimintaa sekä yhteisö-

lähtöisiä ja toimijuutta tukevia työmuotoja. Lisäämme yhteistyötä muiden tahoja, mm. järjestö-

jen kanssa erityiskysymyksissä (muistisairaudet, mielen hyvinvointi)  

 

Kehitämme lyhytkestoisia toimintamuotoja ja verkossa tapahtuvaa ystävätoimintaa 

sekä uudistamme ystävävälistystä  

Kartoitamme mahdollisuuksia etsivään työhön, lyhytkestoiseen ja kertaluonteisiin ystävätoimin-

taan, toteutetaan kokeiluja, kootaan malleja ja levitetään hyviä käytäntöjä.  

Ystävävälityksen avulla ystävää tarvitseva saa itselleen ystävän. Varmistamme, että tieto ystä-

vätoiminnasta tavoittaa avuntarvitsijat. Kehitämme ystävävälitystä ottamalla käyttöön sähköi-

sen välitysjärjestelmän sekä varmistamme tuen kaikille osastoille uuden järjestelmän käyttöön-

otossa. Kouluttamme ystävävälittäjiä. Varmistamme että uusi sähköinen välitysjärjestelmä on 

käytettävissä  kaikilla osastoilla. 
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Kehitämme verkkoystävätoimintaa osana vapaaehtoisten digitaalisten palvelujen kehittämistä. 

Järjestämme vapaaehtoisille koulutusta verkossa. Juurrutamme verkkoystävätoiminnan osaksi 

nuori nuorelle – ystävätoimintaa. Kehitämme eri kohderyhmille verkossa tapahtuvaa ystävätoi-

mintaa 
 

  

 

Laajennamme nuorten ystävätoimintaa. 

Aloitamme uuden vapaaehtoistyön mallin ”kouluvierailijavapaaehtoiset”  ja luomme ystävätoi-

minnasta yhden kouluvierailuteeman, jossa painotetaan sosiaalisia taitoja ja empatiakykyä.  Ke-

hitämme erilaisia malleja oppilaitosyhteistyöhön. 

 

Levitämme hyviä käytäntöjä nuorten ystävätoiminnasta ja nuorille suunnatuista matalan kyn-

nyksen toiminnoista. Kehitämme toimintoja joissa ystäväasiakkaat ovat aktiivisia toimijoita. 

Hyödynnämme pelillisyyttä ja digitaalisia mahdollisuuksia (mm. Minecraft) ja luomme toiminta-

tapoja etsivälle työlle nuorten parissa.  

  

Tavoite Toimenpiteet 2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Punainen Risti tunnettu ystä-
vätoimija ja keskeinen ystä-
väkurssien järjestäjä 
 
 
 

 Tuetaan osastoja ja ollaan mu-
kana osastojen ystävätoiminnan 
esittelytilaisuuksissa.  
 

 Kaikilla seutukunnilla järjeste-
tään ystäväkursseja. 
 

 Markkinoidaan ja järjestetään 
Täyttä elämää eläkkeelle -val-
mennuksia yleisölle ja yritys-
kumppaneille. 

 Rekrytoidaan uusia osastoja mu-
kaan Omaishoitajien tukitoimin-
taan. 

 Järjestetään lyhyitä ystäväkurs-
seja omaishoitaja-painotuksella. 
 
 

 6 toteutunutta osastojen esittelyti-
laisuutta. 
 
 

 Toteutuneet kurssit. 
 
 

 Toteutunut 2 yritysvalmennusta ja 
2 yleisövalmennusta. 

 
 
 2 uutta osastoa mukana Omais-

hoitajien tukitoiminnassa. 
 

 4 ystäväkurssia omaishoitopaino-
tuksella.   

Tehokkaampi ystävävälitys    
 

 Koulutetaan ystävävälittäjiä uu-
teen sähköiseen järjestelmään.  
 

 4 koulutettua ystävävälittäjää. 
 Sähköinen ystävävälitys otettu 

käyttöön 4 osastossa. 
 

Parempi ystävätoimijoiden 
jaksaminen 
 
 
  
 
 

 Kaikille toimijoille tiedotetaan 
mahdollisuudesta osallistua 
työnohjausryhmiin. 

 Aktivoidaan osastoja pitämään 
vertaisryhmiä sekä kokemuskes-
kusteluja.  

 
 Rekrytoidaan ja koulutetaan va-

paaehtoistyönohjaajia jäsenis-
töstämme.  
 

 Järjestetään kevät- ja pikkujou-
lutilaisuudet kaikille ystävätoi-
minnan sateenvarjon alla toimi-
ville vapaaehtoisille.  

 
 Järjestetään voimavara- ja jär-

jestökoulutusta ystävätoiminnan 
vetäjille. 
 

 4 osastoa käyttää piirin järjestä-
mää työnohjausta. 
 

 6 toteutunutta vertaisryhmää tai 
kokemuskeskustelu-tilaisuutta. 

 
 
 Kaksi uutta vapaaehtoistyönohjaa-

jaa.  
 
 

 2 toteutunutta tilaisuutta.   
 
 
 
 

 Yksi järjestetty tilaisuus/pääalue. 

Käynnistynyt verkkoystävätoi-
minta    
 

 Koulutetaan ystävätoimijoita 
verkkoauttajiksi. 

 Kahdessa osastossa verkkoystävä-
toimintaa. 

Monipuolinen koulutustarjonta 
omaishoitajille 

 Järjestetään seutukunnittain 
henkisen tuen lyhytkoulutukset 
omaishoitajille.  

 Järjestetään Kodin turvallisuus –
infoja sekä Hoito ja huolenpito 
kotona –koulutuksia. 
 

 Toteutuneet koulutukset. 
 
 

 2 Kodin turvallisuus –infoa. 
 2 Hoito- ja huolenpito kotona –

koulutusta. 
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Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen pii-

rissä 2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Toimiva nuorten ystävävälitys   Koulutetaan nuoria ystävävälit-
täjiksi sähköiseen ystävänväli-
tykseen Turussa ja Kaarinassa. 

 

 Toteutuneet koulutukset.  
 2 uutta nuorta ystävävälittäjää. 

Nuoret ja koululaiset tuntevat 
Punaisen Ristin vapaaehtois-
toimintaa 
 

 Järjestetään kouluvierailijakoulu-
tus.  

 Toteutetaan kouluvierailuja ala- 
ja yläkouluihin. 

 Järjestetään ”Nuori nuorelle”-ys-
täväkurssit keväällä ja syksyllä. 

 

 Toteutunut koulutus.  
 

 5 koulutuksen pohjalta tehtyä 
kouluvierailua. 

 2 toteutunutta kurssia. 
 

Käynnistynyt nuorten verkko-
ystävätoiminta  
 

 Järjestetään nuorten verkkoystä-
vätoiminnan koulutus. 

 

 1 toteutunut koulutus. 
 

QuHassa toimiva apuohjaaja-
verkosto   
 

 Järjestetään Apuohjaajakoulu-
tuksia. 

 Rekrytoidaan koulutuksen käy-
neitä vapaaehtoisiksi QuHan toi-
mintaan. 

 2 toteutunutta koulutusta.  
 

 Koulutuksen käyneistä nuorista 
puolet jää vapaaehtoisiksi QuHan 
toimintaan.  

 

 

 

Tähän keskitymme: 

 Kehitämme ystävätoiminnan ja etsivän työn muotoja 

 Kehitämme lyhytkestoisia toimintamuotoja ja verkossa tapahtuvaa ystävätoimintaa sekä 

uudistamme ystävävälitystä  

 Laajennamme nuorten ystävätoimintaa.  

 

 

2.4 Toimimme maahanmuuttajien ja kotoutumisen tukena 
 
Haluamme edistää yhdenvertaisuutta ja sitoutumista rasismin ja syrjinnän vastaiseen yhteis-

kuntaan. Haluamme kehittää yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia ja monikulttuurista lä-

hiyhteisöä. Haluamme, että maahanmuuttajat pääsevät osallisiksi suomalaiseen yhteiskuntaan.  

 

Autamme haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttajia maahantulon ja kotoutumisen eri 

vaiheissa heidän tarpeisiinsa perustuen ja selviytymiskykyään vahvistaen, riippumatta henkilöi-

den oikeudellisesti asemasta. 

Vahvistamme tarpeen mukaisesti Punaisen Ristin roolia kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 

olevien, mukaan lukien paperittomien, auttamisessa. Kehitämme vastaanottotoiminnan laatua 

ja yhteistä osaamista. Osana vastaanottokeskustoimintaa vahvistamme vapaaehtoistoimintaa 

varhaisen kotoutumisen tukena. Toteutamme turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoitukset ja 

laajennamme työelämään tutustumistoimintaa kaikissa vastaanottokeskuksissamme. 

 

Kehitämme toimintaamme avoimemmaksi, jotta turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset ja muut 

maahanmuuttajat pääsevät mukaan SPR:n toimintaan yhdenvertaisiksi toimijoiksi.  

 

Käynnistämme Punaisen Ristin monitorintitoiminnan kehittämisen ulkomaalaistaustaisten säi-

löönottoyksiköissä.  

 

Lisäämme kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa 

Vahvistamme Punaisen Ristin avun ketjua vastaanottotoiminnassa ja kotoutumisen tuessa. Tu-

emme vapaaehtoisia luomaan ja toteuttamaan kotoutumista tukevaa toimintaa kuten läksyhelp-

pejä, Arjen apu – toimintaa, kielikerhoja ja kansainvälisiä klubeja. Puhumme haavoittuvassa 

asemassa olevien maahanmuuttajien asemaa paikallisesti parantavien asioiden kuten kunta-

paikkojen puolesta.  

Kotoutumista tukeva toiminta alkaa jo vastaanottokeskuksissa ja jatkuu kuntaan siirtymisen jäl-

keen. Luomme uusia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja toimintamuotoja varhaisen ko-

toutumisen tueksi.  

Toimimme sen eteen, että jokainen kiintiöpakolainen vastaanotetaan maahan tullessa sekä kun-

nassa Punaisen Ristin toimesta ja toivotetaan tervetulleeksi toimintaan. 
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Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

SPR:n vastaanottokeskuk-
sissa kotoutumista tukevaa 
toimintaa   

 Järjestetään koulutuksia ja työnoh-
jausta VOK-vapaaehtoisille. 
 

 Kehitetään oppilaitosyhteistyötä 
VOK-kerhonvetäjinä opintoja hyö-
dyntävästi. 
 

 Toteutuneet koulutukset ja työn-
ohjaus. 

 
 5-10 opiskelijaa osallistuu VOK-

kerhotoimintaan / lukukausi. 
 

Aktiivinen ja uudistuva ko-
toutumisen tuki  

 Kannustetaan osastoja perustamaan 
kansainvälisiä klubeja. 
 

 Rekrytoidaan miehiä mukaan moni-
kulttuuriseen ystävä- ja ryhmätoi-
mintaan. 
 

 Koulutetaan uusia monikulttuurisen 
toiminnan kouluttajia. 
 

 Järjestetään rekrytointitapahtumia 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja tie-
dotetaan toiminnasta oppilaitosten 
viestintäkanavissaan lukukauden 
alussa. 
 

 Järjestetään mentorointikursseja 
TET-hankkeen vapaaehtoisille. 

 

 Säännöllisesti toimivat kv-klubit  
5 osastossa. 
 

 Piirin alueella 2 toimivaa miesten 
ryhmää. 
 
 

 2 uutta kouluttajaa.  
 
 

 4 toteutunutta tapahtumaa. 
 Sähköiset mainokset toiminnasta 

oppilaitosten viestintäkanavissa. 
 
 
 

 20 vapaaehtoista käynyt kurssin.   
 10 mentorointia/jaksoa. 
 20 vapaaehtoista mentoria. 
 10 turvapaikanhakijaa tai oles-

keluluvan saanutta henkilöä 
osallistunut mentorointiin. 

 
 

Paperittomat huomioitu Pu-
naisen Ristin vapaaehtoitoi-
minnassa     

 Verkostoyhteistyö viranomaisten ja 
järjestöjen kanssa paperittomien tu-
kemiseksi ja auttamiseksi, tiedotta-
minen ja palveluohjaus. 
 

 Pidetään yllä hyvää auttamisval-
miutta ja vastataan ilmeneviin tar-
peisiin . 

 Järjestetään koulutuksia ja infoja 
paperittomiin liittyen.  

 

 Verkostoyhteistyöhön osallistu-
minen. 

 Kootut palvelulistaukset, kään-
nökset eri kielille. 
 

 Tukipyyntöihin vastattu 100 %. 
 
 

 Tarpeen mukaan toteutetut kou-
lutukset. 

 

  

 

Lisäämme vapaaehtoisten koulutusta kotoutumista tukevaan toimintaan 

Tuemme vapaaehtoisia toiminnan järjestämisessä vastaanottokeskuksissa. Keräämme ja hyö-

dynnämme hyviä käytäntöjä. Tuotamme osastojen toiminnan tueksi moni- ja selkokielisiä mark-

kinointimateriaaleja. 

Mallinnamme ja jalkautamme kotoutumisen tuen malleiksi talkootoiminnan, tukikummitoimin-

nan, osaamisen kartoittamisen sekä kotoutumisen kokemusasiantuntijuuden.  Levitämme Arjen 

apu -malleja.  

Maahanmuuttajat ovat aktiivisia toimijoita järjestössämme. Rekrytoimme maahanmuuttajia 

kaikkeen toimintaan. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan paikallisen tarpeen pohjalta.  

 

Vastustamme syrjintää ja rasismia. Toiminnan tueksi tuotamme työkaluja, koulutusta ja materi-

aalia rasismin tunnistamiseen ja sen vastustamiseen. Toteutamme osastoissa rasisminvastaista 

toimintaa koko järjestön vapaaehtoisten voimin. Rasisminvastainen toiminta lisää yksilöiden, 

osastojen ja yhteisöjen valmiuksia ottaa vastaan paikkakunnalle muuttavia turvapaikanhakijoita 

ja pakolaisia sekä vastata vihapuheeseen ja rasismiin. Toteutamme rasisminvastaisen kampan-

jan ja rasisminvastaisia kouluvierailuja. Ylläpidämme rasisminvastaisten ja yhdenvertaisuuta 

edistävien toimijoiden paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tuotamme kouluvierailija-

toiminnan tueksi materiaalin rasismista ja sen vastustamisesta. 
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Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Arjen apu –toiminta kotoutu-
misen tukena 

 Järjestetään Arjen apu –koulutuk-
sia osastoissa. 

 Tarjotaan Arjen apua ulkomailta 
kuntaan muuttaneille.  

 

 10 toteutunutta koulutusta. 
 

 Tukipyyntöihin vastattu 100 %.  

Näkyvä rasisminvastainen toi-
minta   

 Osastoja tuetaan toimimaan aktii-
visesti rasisminvastisen toiminnan 
puolesta osaston alueella.   
 

 Järjestetään monikulttuurisuusin-
foja ja Makupaloja monikulttuuri-
suustoiminnasta –koulutuksia.  
 

 Myönnetään Ennakkoluuloton 
edelläkävijä –diplomi. 

 Rasisminvastaisen viikon tapah-
tuma 5 osastossa.  

 Kouluvierailuja 10 osastossa. 
 

 10 toteutunutta infoa.   
 10 koulutusta. 

 
 

 Myönnetty diplomi.  
 
 

Osastoissa maahanmuuttaja-
taustaisia vapaaehtoisia 

 Osastoja tuetaan rekrytoimaan va-
paaehtoisiksi maahanmuuttaja-
taustaisia henkilöitä. 

 

 5 osastossa mukana maahan-
muuttajataustaisia vapaaehtoi-
sia. 

 

 

 

Vahvistamme yhteistyötä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa kotoutumisen 

tukemiseksi 

Ylläpidämme ja kehitämme vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkoston toi-

mintaa sekä koordinaatiota paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Vahvistamme yhteis-

työtä viranomaisten ja järjestöjen välillä vastaanottotoiminnassa ja kotoutumisen tuessa. 

Kehitämme kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa muiden järjestöjen ja viranomaisten 

kanssa osana kokonaisvalmiutta. Mallinnamme ja levitämme hyviä kokemuksia järjestöjen ja 

viranomaisten yhteistyöstä vastaanotto- ja kototutumistoiminnasta ja sen sopimuksellisuudesta. 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen pii-

rissä 2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Kuntien ja järjestöjen toimiva 
yhteistyö kotoutumisessa  
 

 Järjestetään Starttivoimaa –yh-
teistyötilaisuuksia. 
 
 

 10 toteutunutta tilaisuutta. 
 

Turvapaikanhakijoiden osaa-
minen on tunnistettu TET-
hankkeen toimenpiteenä (Tur-
vapaikanhakijoiden ja oleske-
luluvan saaneiden työelämä-
valmiuksien tukeminen –
hanke) 
 

 Turvapaikanhakijoiden osaami-
nen kartoitetaan osana turvapai-
kanhakuprosessia kaikissa SPR 
Turun vastaanottoyksiköissä. 
 
 

 Jokaiselle turvapaikanhakijalle va-
rattu mahdollisuus kartoitukseen.   

 50 % aikuisista turvapaikanhaki-
joista on tehty kartoitus. 

 
 

 

Turvapaikanhakijoiden työelä-
mävalmiuksien parantaminen 

 TET-hankkeen avulla turvapai-
kanhakijat voivat tutustua suo-
malaiseen työelämään.   
 

 Haetaan toimintaan uusia kump-
paneita. 
 

 50 toteutunutta työelämään tutus-
tumisjaksoa.  
 
 

 15 uutta kumppania. 

 

 

Tähän keskitymme: 

 Lisäämme kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa.  

 Lisäämme vapaaehtoisten koulutusta kotoutumista tukevaan toimintaan 

 Vahvistamme yhteistyötä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa kotoutumisen tuke-

miseksi. 
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Päätavoite 3: Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolus-

taja 
 

3.1 Kuuntelemme avun tarpeessa olevia ja vahvistamme heidän ääntään  
 
Haluamme, että päättäjät tekevät apua tarvitsevien ihmisten elämäntilannetta helpottavia pää-

töksiä.  

Vaikuttamistyömme perustuu omasta toiminnastamme nouseviin havaintoihin. Vapaaehtoi-

semme ja osastoverkostomme takaa meille pääsyn avuntarvitsijoiden lähelle. 

 

Kehitämme välineitä paikalliseen vaikuttamistyöhön 

Lisäämme paikallista viestinnän ja vaikuttamistyön osaamista järjestämällä koulutusta ja tukea. 

Vaikutamme siihen, että päättäjät ja toimijat paikallisesti ja valtakunnallisesti toimivat niin, että 

syrjäytyminen ja huono-osaisuus yhteiskunnassa vähenevät. Puhumme heikommassa asemassa 

olevien sekä syrjinnän ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta. 

Osana kansainvälistä Punaisen Ristin liikettä vaikutamme sen puolesta, että Suomessa kanne-

taan vastuuta myös köyhien maiden kehityksestä.  

 

Puhumme heikommassa asemassa olevien sekä syrjinnän ja rasismin kohteeksi joutuneiden 

puolesta. Verkostoidumme valtakunnallisesti päättäjien ja viranomaisten kanssa niin, että syr-

jäytyminen ja huono-osaisuus yhteiskunnassa vähenevät. Kehitämme välineitä paikalliseen vai-

kuttamistyöhön. Järjestön tekemää vaikuttamistyötä tehdään näkyväksi vapaaehtoisille sisäi-

sellä viestinnällä. Jäsenemme, vapaaehtoisemme ja työntekijämme tuntevat sekä humanitaari-

set kysymykset että vaikuttamisen tavat. He puhuvat ja vaikuttavat apua tarvitsevien puolesta. 

Kehitysyhteistyöviestinnällä ja vaikuttamistyöllä edistämme myös suuren yleisön tukea krii-sejä 

ehkäisevälle kehitysyhteistyölle ja lisäämme globaalien kehityshaasteiden ymmärrystä. 

 

Osana vapaaehtoisten digitaalisten palvelujen kehittämistä rakennamme toimintamallin ja väli-

neet paikallisten kokemustiedon keräämiseen. Tätä tietoa ja tiedon keräämistä voidaan käyttää 

osana paikallista vaikuttamistyötä ja kampanjointia.  

 

Näemme avunsaajat tekijöinä sekä kumppaneina ja haluamme heidät mukaan kohteesta toimi-

jaksi.  

 

Tuemme piirejä ja osastoja puhumaan paikkakunnallaan vapaaehtoistoiminnan, heikommassa 

asemassa olevien sekä syrjinnän ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta ja vaikuttamaan 

sen puolesta, että Suomessa kannetaan vastuuta myös köyhien maiden kehityksestä. 

 

Arvioimme nykyiset valtakunnalliset kampanjat ja kehitämme kampanjasisältöjä paikallisen vai-

kuttamistyön näkökulmasta. Paikallisen vaikuttamistyön osana kehitämme yksittäisen ihmisen 

osallistumismahdollisuuksia kampanjointiimme.  

 

Tehostamme tiedonkulkua järjestön sisällä ja parannamme näkyvyyttä. 

Järjestö on läsnä eri puolilla Suomea. Toimivan osastoverkoston avulla voidaan saada aikaan 

suuri muutos. Tarjoamme vapaaehtoisille välineitä esitellä Punaisen Ristin periaatteita ja toimin-

taa. Annamme aiempaa näkyvämmin ja vahvemmin tukea vapaaehtoisten työlle. Punaisen Ris-

tin yksinkertaisten ydinviestien selkeyttäminen antaa eväitä keskusteluun lähiyhteisössä ja sa-

malla se edistää vapaaehtoisten varautumista  

 

Sisäisen viestinnän kanavia uudistetaan, jotta vuorovaikutus yksittäisten vapaaehtoisten, osas-

tojen, piirien ja keskustoimiston välillä toimii kaikissa tilanteissa.  

 

Nostamme valtakunnallisella kampanjoinnilla esiin yhteiskunnallisia epäkohtia, vaikutamme yh-

teiskunnallisiin päätöksiin. Suomen Punaisen Ristin vuonna 2018 toteutettavat kampanjat hei-

jastavat järjestön toiminnan tärkeimpiä painopisteitä. Ystävänpäivä, Rasismin vastainen viikko, 

Punaisen Ristin viikko sekä Nälkäpäivä muodostavat rungon jonka puitteissa kaikki osastot akti-

voituvat toimimaan. Koko järjestön mobilisoituminen kyseisten kampanjoiden yhteydessä on 

tärkeää niin Punaisen Ristin perusviestien, auttamisvalmiuden kuin myös järjestöllisen näkyvyy-

den kannalta. 
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Valtakunnallisten kampanjoiden ohella SPR näkyy ja vaikuttaa useissa yhteyksissä toimintavuo-

den aikana. Myös näissä kampanjakokonaisuuksissa osastot voivat aktivoitua omien voimavaro-

jensa ja toimintamuotojensa puitteissa. Uuden toimintalinjauksen valmiudellinen painotus hei-

jastuu kampanjoiden viestinnässä. Samoin kaikissa kampanjoissa tulee jäsenhankinta olemaan 

yhtenä elementtinä. 

 

 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen pii-

rissä 2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Järjestön perusviestit ja aut-
tamisvalmius kansalaisten, 
päättäjien ja toimijoiden tie-
dossa   

 Tuetaan osastoja osallistumaan 
aktiivisesti järjestön kampanjoi-
hin. 

 
 
 
 
 
 Valitaan vuoden osasto. 
 
 

 Ystävänpäivä: 23 osastoa mu-
kana (v. 2016 mukana 21 osas-
toa). 

 Rasisminvastainen viikko: 12 
(10). 

 SPR-viikko: 25 (24). 
 Nälkäpäivä: kaikki (kaikki). 

 
 Vuoden osasto palkittu piirin 

vuosikokouksessa 

Osastojen vastuuhenkilöt tie-
toisia Punaisen Ristin ajan-
kohtaisista asioista ja tapah-

tumista Varsinais-Suomessa 

 Säännöllinen yhteydenpito osas-
tojen ja piirin luottamushenkilöi-
hin.  

 Sähköinen ajankohtaiskirje 1-2 
kertaa kuukaudessa (toiminta-
kauden aikana). 

 Tässä ja nyt –järjestötiedote 4 
kertaa vuodessa. 
 

 

 

Tähän keskitymme:  

 

 Kehitämme välineitä paikalliseen vaikuttamistyöhön.  

 Tehostamme tiedonkulkua järjestön sisällä ja parannamme näkyvyyttä  

 

 

3.2 Puolustamme inhimillisyyttä  
 
Haluamme, että inhimilliset arvot yhteiskunnassa vahvistuvat. Haluamme, että Punaisen Ristin 

periaatteet tunnetaan laajasti ja ne hyväksytään humanitaarisen avustustoiminnan edellytyk-

senä.  

 

Välittämisen ja huolenpidon arvot ovat säilyneet suomalaisen yhteiskunnan arvoina ja teemme 

työtä, jotta näin olisi jatkossakin. Puolustamalla inhimillisyyttä vahvistamme myös omia edelly-

tyksiämme toimia. Vaikuttamistyön ja kampanjoinnin sisällöt ja teemat tukevat muita strategi-

sia tavoitteita. Kehitämme vaikuttamistyön tavoitteenasettelua ja prosesseja reagoimaan nope-

asti muuttuvaan toimintaympäristöön. 

 

Valtakunnalliset kampanjat  

 Ystävänpäivä 14.2  

 Punaisen ristin viikko 2-9.5, teemana Arjen turvallisuus, osaa auttaa 

 Nälkäpäivä –keräys 20-22.9 

 Rasismin vastainen viikko 19.-25.3 

 

Muut kampanjapäivät: 

Tuotamme toiminnallista ja viestinnällistä tukea osallistumaan haluaville osastoille myös seu-

raviin kampanjapäiviin 

 Maailman terveyspäivä 7.4 

 Valtakunnalliset tapaturmapäivät, 13. perjantai, vuonna 13.4.2018 ja 13.7.2018 

 Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8 

 Maailman ensiapupäivä 8.9  

 Hyvä joulumieli 22.11- 24.12  

 Maailman aids päivä 1.12    

 Vapaaehtoisuuden päivä 5.12  
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Kehitämme ja laajennamme lasten ja nuorten parissa tehtävää vaikuttamistyötä, jonka tavoit-

teena on inhimillisten arvojen vahvistaminen ja vapaaehtoistyön arvostuksen lisääminen nuor-

ten parissa. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta toiminnastamme, herättää lapsissa ja nuo-

rissa halun auttaa ja tarjota mahdollisuuksia osallistua toimintaamme. 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Punaisen Ristin aluenuorisotyö 
Nummi-Halisissa (QuHa-toi-
minta)  
 

 Piiri toteuttaa Turun kaupungin 
kanssa tehdyn sopimuksen ja 
suunnitelman mukaisesti aluenuo-
risotyötä Nummi-Halisten alueella. 
 
 
 

 Vapaaehtoisia kutsutaan aktiivi-
sesti mukaan tukemaan aluenuori-
sotyötä. 
 

 Turun kaupunki jatkanut toimin-
nan rahoittamista ja toiminta va-
kiintunut nuorisotila Huudiin. 

 QuHa-toimintaa nuorille järjeste-
tään keskimäärin 4 päivänä vii-
kossa. 

 
 QuHan toiminnassa mukana 5 

uutta vapaaehtoista apuohjaa-
jien lisäksi. 

 

 

 

Lisäämme vapaaehtoisuuden arvostusta yhteiskunnassa 

 

Punaisen Ristin jäsenyys on kannanotto inhimillisten arvojen puolesta. Jokainen vapaaehtoinen 

vahvistaa arvoyhteisöämme olemalla Punaisen Ristin jäsen. Tuemme osastoja käymään keskus-

telua arvoista ja periaatteista sekä eettisistä ohjeista.  

 

Yhteisesti jaettujen ja ymmärrettyjen periaatteiden avulla kykenemme toimimaan yhdessä. Var-

mistamme, että Punaisen Ristin periaatteet ohjaavat järjestön vapaaehtoisten ja työntekijöiden 

toimintaa ja päätöksentekoa. Viranomaiset ja kansalaiset tunnustavat Punaisen Ristin erityisen 

roolin humanitaarisena toimijana. Punaisen Ristin periaatteiden ja eettisten ohjeiden sisältö ovat 

vahvana sisältönä koulutusjärjestelmän uudistamisessa. 

 

Rohkaisemme kaikkia osallistumaan keskusteluun yhteiskunnan ja Punaisen Ristin arvoista. 

Tämä on myös tapamme löytää ja vahvistaa kumppanuuksia. Emme hyväksy voimistunutta vi-

hapuhetta suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimimme näkyvästi sitä vastaan. Lisäämme tietoi-

suutta syrjinnän muodoista ja rohkeutta puuttua syrjintään. 

 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Aktiivinen ja jatkuva jäsen-
hankinta ja jäsenhuolto – 
kaikki säännöllisesti toimivat 
vapaaehtoiset ovat jäseniä. 

 Toteuteteaan jatkuvaa jäsenhan-
kintaa järjestön omissa ja muiden 
järjestämissä tilaisuuksissa,  toi-
mintaryhmissä sekä sosiaalisessa 
mediassa.  
 

 Jäsenmäärän lasku piirin alueella 
pysähtynyt (vrt. 2016 7886 jä-
sentä). 
 
 

 

 

Vahvistamme monipuolista ja vaikuttavaa viestintää ja sitä tukevaa kampanjointia 

 

Puhumme kriiseistä ja katastrofeista kärsivien, heikommassa asemassa olevien sekä syrjinnän 

ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta, ja voimistamme heidän ääntään yhteiskunnassa. 

Lisäämme yhteiskunnallista painoarvoa ja vaikuttamistyötä. Vaikutamme Suomen ja EU:n tur-

vapaikka- ja pakolaispolitiikkaan kannanotoilla, lausunnoilla ja muilla toimilla. Osallistumme yh-

teiskunnalliseen keskusteluun ja vaikutamme viranomais- ja järjestöverkostojen kautta näky-

västi. Lisäämme proaktiivista viestintää vastaanottotyöstä ja pakolais- ja maahanmuuttotyöstä. 

Kehitämme sisäistä viestintää järjestön sisällä osastoille ja vapaaehtoisille, jotta he pystyvät 

vaikuttamaan rohkeasti paikallistasolla.  

Punaisen Ristin viestintä on tehokasta, monipuolista ja monikanavaista, ja näkyvällä kampan-

joinnilla tavoitamme toiminnastamme kiinnostuneet.  

Lisäämme valtakunnallisesti viestintää työmme tuloksista. Tuemme piirejä tarjoamaan viestin-

täkoulutusta osastojen tiedottajille. Ylläpidämme valtakunnallisesti kriisiviestintäsuunnitelmaa  

  

Kampanjoinnin keinoin voimme nostaa esille ajankohtaisia yhteiskunnallisia epäkohtia tai esi-

merkiksi toimintamuotojamme. 
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Humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen on kaikkialla, myös Suomessa, perusta sille, että Pu-

nainen Risti voi jatkossakin toimia auttajana kaikkialla. Humanitaarisesta oikeudesta viestimi-

nen on Punaisen Ristin perustehtävä kaikkialla maailmassa. Järjestämme humanitaarisen oikeu-

den koulutusta ja tilaisuuksia. 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Ajantasainen ja säännöllinen, 
kohderyhmät huomoiva vies-
tintä 
 

 Tuetaan osastojen tiedottajia ja 
muita viestinnästä vastaavia sisäi-
sessä ja ulkoisessa viestinnässä. 
 

 
 
 
 
 
 Piirin tuella osastojen hallitukset 

nostavat esille vaikuttamistarpeita 
ja parantavat viestintää omalla 
paikkakunnallaan.  

 

 3 koulutusta osastojen tiedotta-
jille (joista 2 some-koulutusta). 

 4 nettisivukurssia. 
 35 osastossa nimetty tiedottaja 

(v. 2017 32 osastoa). 
 Kaikilla aktiivisesti toimivilla 

osastoilla on päivitetyt nettisivut. 
 12 osastolla omat FB-sivut. 

 
 Osastokirjeessä jaetaan 5 x vuo-

dessa esimerkkejä ajankohtai-
sista vaikuttamisaiheista ja nii-
den taustoista. 

 

Vaikuttaminen sodan sääntö-
jen eli kansainvälisen humani-
taarisen oikeuden puolesta 
(IHL) 
  

 Tuetaan vapaaehtoisryhmää IHL-
kurssien järjestämisessä. 

 1 toteutunut peruskurssi ke-
väällä ja 1 syksyllä, 1 jatko-
kurssi. 

 

 

Tähän keskitymme:  

 Lisäämme vapaaehtoisuuden arvostusta yhteiskunnassa.  

 Vahvistamme monipuolista ja vaikuttavaa viestintää ja sitä tukevaa kampanjointia. 

 
 

Päätavoite 4: Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö 

 

4.1 Olemme hyvä paikka jäsenille, vapaaehtoisille ja työntekijöille 
 

Haluamme, että Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta on innostavaa ja mukautuu elä-

mäntilanteen muutoksiin. Haluamme olla erinomainen ja haluttu työpaikka, jossa työntekijät 

voivat hyvin. 

 

Kaikki toimintamme perustuu yksittäisen ihmisen haluun auttaa. Vapaaehtoisuus on Punaisen 

Ristin tärkeimpiä periaatteita.  Punaisen Ristin näkyvä ja tuloksellinen auttamistyö innostaa mu-

kaan uusia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistoiminnan kannalta on tärkeää tunnistaa yksittäisen va-

paaehtoisen odotukset, osaaminen ja tuen tarve.  

 

Kehitämme uusia tapoja tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan 

Huolehdimme, että osaston eri toimintaryhmät ja yhteyshenkilöt ovat helposti löydettävissä ja 

tavoitettavissa. Määrittelemme eri vapaaehtoistehtävissä tarvittavan osaamisen ja tämän jäl-

keen luomme mallit osaamisen tunnustamiseen kurssi- ja muussa toiminnassa. Toteutamme 

valtakunnallisia vapaaehtoisten tyytyväisyyskyselyitä. 

 

Tunnistamme uusia auttajia ja osastoissa otetaan vastaan kaikki uudet vapaaehtoiset ja tarjo-

taan heille toiminnan paikkoja. Luomme toiminta- ja rekrytointimalleja jotka huomioivat erilai-

sissa elämäntilanteissa olevat. Lyhytkestoisiin (pop-up) vapaaehtoistehtäviin luodaan ohjausjär-

jestelmä tukiketjuineen ja uusia malleja vakiintuneiden vapaaehtoistoiminnan muotojen rin-

nalle. Tunnistamme osastojen osaamista ja keinoja lähestyä erilaisissa elämäntilanteissa olevia 

ihmisiä.  

 

Huolehdimme riittävästä järjestökoulutuksesta osastoille. Tuemme avainvapaaehtoisten työtä 

tarjoamalla heille uusia tapoja toimia ja jakaa vastuita osaston koko ja voimavarat huomioiden. 

Luomme osastojen hallituksille perehdytyspaketin liittyen ryhmätoiminnan organisointiin ja uu-

sien ryhmien perustamiseen. Luomme osaston perustehtävistä tarkistuslistan, jolla keskeisten 

tehtävien ja vastuiden seuranta helpottuu. Tuotamme materiaalia selkosuomella.  
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Haluamme enemmän nuoria mukaan toimintaamme. Kehitämme uusia lyhytkestoisia osallistu-

misen paikkoja nuorille ja varmistamme, että uudet sähköiset palvelut tukevat nuorten mu-

kaanpääsyä ja toimintaa. Parannamme ja tehostamme nuorille suunnattua viestintää ja teemme 

vapaaehtoistoiminnasta nuoria houkuttelevaa  

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Kaikki kiinnostuneet pääse-
vät mukaan järjestön va-
paaehtoistoimintaan 

 Kaikkiin vapaaehtoisverkon kautta 
ilmoittautuneisiin vapaaehtoisiin ol-
laan yhteydessä ja heille tarjotaan 
toiminnan paikkoja. 
 

 Kysely vapaaehtoisverkon kautta il-
moittautuneille. 
 

 Yhteydenottoihin vastattu  
100 %. 
 
 
 

 Toteutettu kysely, ilmoittautu-
neet päässet mukaan toimin-
taan. 
 

Nuorisotoiminnan uudistunut 
vapaaehtoiskoulutus  

 Suunnitellaan ja toteutetaan uusi 
kolmiosainen nuorisotoiminnan va-
paaehtoiskoulutus.  

 Rekrytoidaan uusia nuorisotoimijoita 
koulutuksen kautta. 

 

 Toteutunut koulutus.  
 

 10 uutta vapaaehtoista. 
 

 

Vakiinnutamme tavoitteellisen jäsenhankinnan osaksi kaikkea toimintaa 

Toimintamme on avointa, esteetöntä ja siihen on kaikkien helppo osallistua ja toiminnan sisäl-

töön on myös mahdollista itse vaikuttaa. Laaja ja aktiivinen jäsenistö luo hyvät toimintaedelly-

tykset vapaaehtoisuudelle.  

 

Uudet vapaaehtoiset ja jäsenet ovat järjestön voimavara, on tärkeää varmistaa heidän pää-

synsä mukaan toimintaan ja kannustamme kaikkia säännöllisesti toimivia jäsenyyteen. Tuemme 

piirejä osastojen jäsenhankinnassa ja kannustetaan huolehtimaan siitä, että uudet toimijat ote-

taan avoimesti vastaan tavoiteyhteydenottoajan puitteissa.  
 

Kehitämme valtakunnallista jäsenyyden konseptia ja laadimme markkinointi- ja viestintäsuunni-

telman jäsenhankintaan ja – huoltoon. Tuotamme viestintä- ja markkinointimalleja kohderyh-

mäkohtaiseen jäsenhankintaan ja lisäämme jäsenhankinnan kaikkiin tapahtumiimme. Selkeyt-

tämme yhdessä piirien kanssa jäsenmestarin roolin ja tehtävät ja huolehdimme tuesta tehtä-

vään mm. verkkoperehdytyksellä. 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Aktiiviset ja osaaavat osasto-
jen jäsenmestarit  

 Koulutetaan ja tuetaan osastojen 
jäsenmestareita jäsenyyteen liitty-
vissä asioissa. 

 1 koulutus jäsenmestareille. 
 Aktiivinen tiedotus osastoille jäse-

nyyteen liittyvistä asioista. 
 

 

 

Kehitämme vapaaehtoistoimintaa tukevia digitaalisia palveluita 

Uudistamme aktiivisesti vapaaehtoistoimintaamme ja hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja. 

Luomme valtakunnallisesti vapaaehtoisille digitaalisia palveluita ja kehittämme palveluita yh-

dessä vapaaehtoisten ja jäsenten kanssa. Huolehdimme että kaikilla vapaaehtoisillamme on 

mahdollisuus käyttää järjestön vapaaehtoisille suunnattuja digitaalisia palveluita. Vuoden 2018 

aikana digitaalisten palvelujen painopiste on tukea uusien vapaaehtoisten mukaanpääsyä ja 

tuottaa digitaalisia välineitä järjestön avainvapaaehtoisille esimerkiksi tapahtumien järjestämi-

seen ja viestintään. Luomme mallin myös tiedon ja kokemusten jakamiseen. Luomme alustat 

vapaaehtoistyön hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakamiseen ja kannustamme osastoja 

jakamaan mallejaan. 

 

Luomme lyhyen perusperehdytyksen verkossa kaikkiin avainvapaaehtoistehtäviin. Markki-

noimme ja kannustamme osastojen avainvapaaehtoisia käymään perusperehdytyksen verkossa. 

 

Kehitämme koulutusmateriaalia, jonka avulla uusi, yksittäinen vapaaehtoinen pääsee tutustu-

maan toimintaamme jo ennen ensimmäistä tapaamista ja koulutusta.  

 

Vapaaehtoisten digitaalisten palvelujen nopealla käyttöönotolla vuoden 2018 aikana varmis-

tamme, että käsittelemme vapaaehtoisten tietoja uusimpien tietosuojavaatimusten mukaisesti. 
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Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Uudet digitaaliset palvelut va-
paaehtoisille 

 Tuetaan osastoja uusien digitaalis-
ten palvelujen käyttöönotossa ja 
kannustetaan osallistumaan val-
tankunnallisiin koulutuksiin. 
 

 10 osastoa ottanut käyttöön uusia 
palveluja. 

 

 

Huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista 

Monipuolinen ja hyvin tunnettu auttamistyömme on Punaisen Ristin vahvuus työnantajana. Toi-

mintatapamme ja työmme sisältö on ainutlaatuista ja arvostettua. Tämä velvoittaa meitä kehit-

tämään osaamistamme jatkuvasti ja määrätietoisesti. Hyvän työyhteisön perustana on osaava 

esimiestyö ja johtaminen, mikä mahdollistaa oman osaamisen jakamisen koko järjestön hy-

väksi. Varmistamme periaatteidemme ja toiminnallisten arvojemme toteutumisen jokaisen 

työntekijän kohdalla.  

 

Kehitämme osaamisen johtamisen, tavoitteiden asettamisen ja työkyky- ja hyvinvointijohtami-

sen työkaluja ja toimintatapoja. Järjestämme valmennusta johtajille ja esimiehille. Takaamme 

henkilöstöllemme hyvät esimiespalvelut antamalla esimiestyölle aikaa. 

Kehittämme osastojen tukena toimivia henkilöresursseja tiivistämällä yhdessä tekemistä ja luo-

malla uusia toimintamalleja. Koulutamme kansainväliseen henkilöreserviin lisää eri alojen am-

mattilaisia ja ohjaamme heitä myös aktiiviseen kotimaan toimintaan. 

 

Toimintamme on aidosti kaksikielistä.  

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen pii-

rissä 2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Hyvinvoivat ja motivoituneet 
työntekijät    

 Systemaattinen vuoropuhelu esi-
miesten ja työntekijöiden välillä.   

 Säännölliset työyhteisön työtyy-
tyväisyyskyselyt.   

 Järjestetään Tyhy –päivä (työhy-
vinvointi). 

 Järjestetään koulutus- ja kehit-
tämistilaisuuksia.   
 

 Huolehditaan piirin kaikkien toi-
mipisteiden mukanaolosta henki-
löstökehityksessä ja työsuoje-
lussa. 
 

 Kehitetään henkilöstöraportointia. 
Raportti esitellään piirin hallituk-
selle kerran vuodessa. 
 

 Toteutuneet kehityskeskustelut. 
 

 Henkilöstötutkimuksen/Pulssi-kyse-
lyn tulos (1-5), tavoite 4,0. 

 Toteutunut tyhy-päivä.  
 

 Tilaisuudet toteutuneet suunnitel-
man mukaisesti.  
 

 Työsuojelutoimikunta on kokoontu-
nut 3 kertaa.  

 YT-toimikunta kokoontunut 3 ker-
taa vuodessa. 
 

 Piirin hallitus käsittelee henkilöstö-
raportin kokouksessaan 1 
kert/vuosi. 

 

 

 

Tähän keskitymme:  

 Kehitämme uusia tapoja tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan.  

 Vakiinnutamme tavoitteellisen jäsenhankinnan osaksi kaikkea toimintaa. 

 Kehitämme vapaaehtoistoimintaa tukevia digitaalisia palveluita.   

 Huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista. 

  

 

4.2 Toimivat osastot huolehtivat jokaisesta vapaaehtoisesta  
 
Haluamme, että meillä on aktiivinen osastoverkosto koko maassa.  

 

Paikallinen läsnäolo on koko Punaisen Ristin liikkeen toiminnan vahvuus. Toimivan osastover-

koston avulla tarjoamme ainutlaatuisia vapaaehtoistoiminnan paikkoja myös uusille vapaaehtoi-

suuden muodoille.  
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Huolehdimme vapaaehtoisten hyvinvoinnista 

Osaston toiminnassa korostuu vapaaehtoisjohtaminen ja tuki vapaaehtoisille. Varmistamme, 

että osastoilla on mahdollisuudet tarjota riittävä tuki, koulutus ja ohjaus vapaaehtoisille. Osas-

tot ottavat vastaan kaikki uudet vapaaehtoiset ja tarjoavat heille monipuolisia toiminnan mah-

dollisuuksia. Osasto nimeää henkilön uusien vastaanottamiseen ja tukemiseen.  

 

Osastojen välinen yhteistyö avaa väylän uusille vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoiminnan muo-

doille.  Osastojen välisen yhteistyön mahdollistaminen otetaan huomioon kaikessa valtakunnalli-

sesti tuotetussa ohjeistuksessa ja materiaaleissa. Piiri järjestää osastojen yhteisiä tapaamisia ja 

tukee osastojen yhteistoimintaa. 

 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Hyvinvoivat vapaaehtoiset   Kokemuskeskusteluja tarjotaan eri 
toimintaryhmien vapaaehtoisille. 

 Kokemuskeskusteluja on järjes-
tetty tarpeen mukaan. 

 Tukipyyntöihin on vastattu 100 
%. 
 

 

Varmistamme, että kaikilla osastoilla on osastokummin tuki 

Osastojen saama lähituki on yhtenäistä ja tasalaatuista koko maassa. Kehitämme osastokum-

mien toimintaa erityyppisten ja kokoisten osastojen tarpeiden pohjalta.  

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Kaikilla osastoilla osastokum-
min tuki  

 Osastolla on oikeus työntekijän 
tarjoamaan osastokohtaiseen tu-
keen ja ohjaukseen vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Piirin työn-
tekijöillä ja piirin hallituksen jäse-
nillä on omat vastuuosastot ja 
osastoalueet, joihin säännöllinen 
yhteydenpito. 
 

 Selvitetään jokaisen osaston 
kanssa erikseen osaston toiminnan 
tila ja sen laajuus sekä raportoi-
daan piirin hallitukselle.  

 

 Aluetärskyt/kummitapaamiset  
2 x vuodessa. 

 Yhteydenotot, käynnit ja kehittä-
misillat tarpeen mukaan. 
 
 
 
 
 

 Toimintalinjauksen mukainen 
osastokartoitus tehty. 

 Raportointi toukokuun piirin hal-
lituksen kokouksessa. 

 

 

 

Uudistamme vapaaehtoisten koulutusjärjestelmää 

Uudistamme valtakunnallista vapaaehtoisten koulutusjärjestelmää. Vapaaehtoisten osaamisen 

tueksi tuotetaan sekä kaikille vapaaehtoisille yhteisiä että kohderyhmäkohtaisia koulutusmo-

duuleita sekä verkossa että lähikoulutuksina toteutettaviksi.  Kaikille vapaaehtoisille yhteiset 

koulutusmoduulit liittyvät mm. Punaisen Ristin arvoihin ja periaatteisiin, vapaaehtoisena toimi-

miseen, toimintaryhmän ohjaamiseen ja vuorovaikutustaitoihin. Koulutusta kehitetään arvioin-

nin tulosten perusteella ja ne laaditaan niin, että ne ovat sovellettavissa mahdollisimman mo-

nille vapaaehtoisryhmille. Huomioimme myös äkillisten tilanteiden tarpeet koulutusjärjestelmän 

kehittämisessä. Johtajuus, ryhmänohjaus ja ryhmänjohtaminen sekä operaation johtaminen ja 

tilanteiden haltuunotto korostuvat operaatioissa. 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Uudistettu vapaaehtoisten 
koulutusjärjestelmä 

 Kannustetaan piirin alueen vapaa-
ehtoisia osallistumaan aktiivisesti 
valtakunnallisiin koulutusten arvi-
ointeihin sekä koulutuksiin 
(verkko- ja lähikoulutukset). 
 

 Varsinaissuomalaisia vapaaehtoi-
sia osallistujina ja arvioijina kai-
killa koulutusmoduuleilla. 

 

Tähän keskitymme: 

 Huolehditaan vapaaehtoisten hyvinvoinnista. 

 Kehitämme osastojen viestintää, erityisesti sosiaalisessa mediassa.  

 Varmistamme, että kaikilla osastoilla on osastokummin tuki.  

 Uudistamme valtakunnallista vapaaehtoisten koulutusjärjestelmää.  
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4.3 Päätöksenteon läpinäkyvyys ja hyvä hallinto takaavat luotettavan auttami-

sen kaikissa tilanteissa 
 
Haluamme, että suomalaiset luottavat Punaisen Ristin kykyyn auttaa. Uudistamme toimintaker-

tomusprosessia ja viestintätuotetta paremmin monipuolista lukijajoukkoa palvelevaksi. Uudis-

tuva prosessi tukee vaikuttamistyötä.  

 

Järjestön päätöksenteko perustuu tietoon ja yhteisiin periaatteisiin ja arvoihin. 

 

Lisäämme viestintää työmme tuloksista läpi järjestön 

Toimintamme edellytyksenä on, että maineemme säilyy hyvänä ja voimme toimia luotettavana 

auttajana kaikissa tilanteissa.  

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Järjestön toiminta ja tulokset 
aajalti tiedossa Varsinais-Suo-
men alueella 

 Piiri ja osastot viestivät aktii-
visesti vapaaehtoistoimin-
nasta, auttamistyöstä sekä 
järjestön kampanjoista koko 
Varsinais-Suomen alueella. 

 

 40 osumaa lehdistöseuran-
nassa piirin alueelta vuoden 
aikana. 

 

 

Varmistamme, että toiminnantarkastus on tasalaatuista koko maassa 

Avunsaajat luottavat Punaisen Ristin auttajiin ja siihen, että toimintaa johdetaan hyvän hallinto-

tavan mukaisesti. Kehitämme osastojen toiminnantarkastusta tasalaatuiseksi ja toimintaa tuke-

vaksi. Järjestämme hyvän hallinnon koulutuksia osastoille ja piireille. Osastoissa on koulutetut 

toiminnantarkastajat, tarpeen mukaan mahdollisesti yhteiset toiminnantarkastajat useammalla 

osastolla. Osastot markkinoivat toiminnantarkastusta uutena vapaaehtoistoimintamuotona. Toi-

minnantarkastukseen on tarjolla valtakunnallinen koulutusmateriaali ja tuki. 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Tasalaatuinen ja toimintaa tu-
keva toiminnantarkastus 

 Koulutetaan ja tuetaan osas-
toja toiminnantarkastukseen 
ja hyvään hallintoon liittyvissä 
asioissa.  

 1 koulutus toiminnantarkas-
tuksesta ja hyvästä hallin-
nosta 

 20 osastoa valinnut syysko-
kouksessaan koulutetun toi-
minnantarkastajan. 
 

 

 

Varmistamme riittävän järjestöosaamisen 

Varmistamme riittävän järjestöosaamisen kouluttamalla ja tukemalla osaston avainhenkilöitä. 

Tuemme uusien sääntöjen käyttöönottoa. Osastoilla on käytössä osaston toiminnan itsearvioin-

tiin sopiva malli. Itsearviointia voidaan käyttää osaston pitkän aikavälin toiminnansuunnittelun 

pohjana. 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Kaikilla vapaaehtoisilla perus-
tiedot Punaisesta Rististä 

 Järjestetään peruskoulutusta Pu-
naisesta Rististä. 
 

 Osastot kannustavat kaikkia va-
paaehtoisiaan suorittamaan järjes-
tön infokursseja verkossa (esim. 
Tervetuloa yhteiseen tarinaan).  
 

 6 Yhteisen lipun alla –koulutusta. 
 
 

 Linkki infokursseihin on kaikkien 
osastojen nettisivuilla. 

 Kaikissa kummitapaamisissa 
markkinoidaan inforkursseja. 

Avainvapaaehtoiset tietävät 
tehtävänsä ja niiden mukaiset 
vastuut  

 Tuetaan ja koulutetaan osastojen  
hallituksia ja avainhenkilöitä osas-
ton toimintaan, tehtäviin ja luotta-
mushenkilöiden vastuualueisiin 
liittyvissä asioissa. 
 

 1 Yhteisen lipun alla –koulutus  
 Erillisiä koulutuksia eri avainva-

paaehtoisryhmille. 
 3 puheenjohtajafoorumia. 
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Tähän keskitymme:  

 

 Lisäämme viestintää työmme tuloksista läpi järjestön. 

 Varmistamme, että toiminnantarkastus on tasalaatuista koko maassa. 

 Varmistamme riittävän järjestöosaamisen. 

 

 
4.4 Toiminnan yhtenäinen suunnittelu, arviointi ja seuranta tukevat toimintaa 

kaikilla järjestötasoilla  
 
Haluamme, että toimintaamme kehitetään jatkuvasti ja sitä arvioidaan aina avun tarpeen näkö-

kulmasta.  

 

Toimintalinjaus on koko järjestön hyväksymä strategia, jonka toteuttaminen on kaikkien yhtei-

nen tehtävä. Varmistamme että vuosien 2018–2020 toimintalinjaus on tuttu kaikille toimijoille 

kummitoiminnan, järjestökoulutusten ja aluetapaamisten kautta. 

 

Toimintatavassamme korostuvat innovatiivinen uuden kokeilu ja pilotoinnit.  

 

Jotta voimme auttaa avuntarvitsijoita mahdollisimman hyvin, on meidän suunniteltava ja resur-

soitava toimintamme yhdessä.  

 

 

Kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia läpi järjestön. 

Toiminnan arviointi, seuranta ja johtaminen ovat johdonmukaisia. 

 

Suomen Punaisen Ristin organisaation eri osat (keskustoimisto, piiri, osastot, Veripalvelu, Kontti 

kierrätystavaratalo, Nuorten Turvatalot) toimivat sääntöjen mukaisten toimintamuotojen toteut-

tamissa omissa rooleissaan. Keskustoimiston roolina on tukea piiritoimistoja, huolehtia järjestön 

valtakunnallisesta toiminnasta, kansainvälisestä avustustoiminnasta ja tuottaa tuki- ja koulutus-

materiaalia vapaaehtoistoiminnan tueksi. Kehitämme tapaa tehdä asioita yhdessä piirien ja 

osastojen kanssa.  

 

Osastot käyttävät toimintansa kirjaamiseen, raportointiin ja seurantaan sähköistä seurantajär-

jestelmää, joka tuotetaan osana vapaaehtoisten sähköisten palvelujen kehittämishanketta.  

Huolehdimme riittävästä koulutuksesta järjestelmän käyttöönotossa. 

 

Opimme ja ohjaamme toimintaa ajantasaisen tiedon avulla. Raportointijärjestelmät parantavat 

johdon ja luottamushenkilöiden päätöksentekoa sekä mahdollistavat auttamistoiminnan tulosten 

ja vaikuttavuuden raportoinnin.  

 

Laajennamme tukipalveluita osastoille kuten talousohjeistusta, kirjanpitopalveluita, talouskoulu-

tuksia ja osastojen tietotekniikan tukitoimia. 

 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
Mittarit ja tavoitearvot 

Keskustoimiston tuottamat 
seurantajärjestelmät ja tuki-

palvelut aktiivisessa käy-
tössä   

 Osastoja tiedotetaan ja koulutetaan 
käyttämään uusia järjestelmiä ja 

tuetaan niiden käyttöönotossa.  

 Talousohjeistus toimitettu osas-
toille. 

 Osastot käyttävät halutessaan jär-
jestön kirjanpitopalveluita. 

 1 talouskoulutus.  
 

Laadukas ja ajantasainen 
talouden seuranta ja rapor-
tointi   

 Varmistetaan riittävät resurssit ja 
järjestelmien toimivuus piirin talous-
hallinnossa. 
 

 Valmistaudutaan siirtymään järjes-
tön taloushallinnon ohjelmiston 
käyttöön vuonna 2019. 
 

 Piirin hallitus tyytyväinen talousra-
portteihin. 
 
 

 Sopimus  keskustoimiston kanssa 
siirtymisestä yhteisen taloushallin-
non ohjelmiston käyttöön. 

 

 

Tähän keskitymme: 

 Kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa ja raportointia läpi järjestön. 
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4.5 Tasapainoinen talous kaikissa järjestöyksiköissä turvaa tehokkaan auttami-

sen kaikissa oloissa  
 

Haluamme, että meillä on tasapainoinen talous kaikilla järjestötasoilla. Näin mahdollistamme 

auttamistyömme.  

 

Tuemme sitä, että järjestön varat käytetään järjestön tarkoituksen mukaiseen avustustyöhön 

ohjaamalla, kouluttamalla ja tuottamalla tukimateriaalia osastoille ja piireille.  

 

Kehitämme resurssihankintaa läpi järjestön. 

Aktiivinen resurssien etsintä luo mahdollisuuksia monipuoliselle toiminnalle. Auttamisvalmiuden 

varmistamiseksi on tärkeää, että rahoituksen hankkiminen on jatkuvaa. Varainhankinnan kehit-

täminen vaatii pitkäjänteisyyttä, investointeja ja osaamista.  

 

Jaamme aktiivisesti käytäntöjä ja osaamista järjestössä ja resursoimme varainhankintaan. Tu-

emme ja kannustamme myös osastoja paikallisen tuen hakemisessa. Jäsenmaksut luovat talou-

dellisen perustan monille osastoille mistä syystä tavoitteellinen jäsenhankinta sekä säännöllinen 

jäsenhuolto on osa jokaisen osaston perustehtäviä. 

 

Huolehdimme siitä, että Punainen Risti Ensiapu osakeyhtiö vahvistaa myös osastojen mahdolli-

suuksia varainhankinnalliseen ensiapukoulutukseen. 

 

Jatkuvasti kasvava ja toiminnastamme kiinnostunut kuukausilahjoittajien joukko kannustaa 

meitä kertomaan tuloksistamme entistä paremmin. Avoimuus, läpinäkyvyys ja auttamistyömme 

tulosten kertominen on edellytys tehokkaalle järjestötoiminnalle ja varainhankinnalle. 

 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Yritysyhteistyö varainhan-
kinnan keskiössä  
 

 Yritykset rahoittavat ohjelmien to-
teutusta. 

 
 Yrityskannatusjäsenten määrän li-

sääminen. 
 

 Yrityksiltä saatu budjetin mukainen 
rahoitus.  
 

 300 kannatusjäsentä. 

Verkostot ja rahastot va-
rainhankinnan tukena 

 Haetaan rahoitusta ohjelmien to-
teutukseen säätiöiltä ja rahas-
toilta.  
 

 Etsitään hyödyllisiä kumppanuuksia 
kauppakamarin ja verkostoitumis-
tapahtumien kautta. 
 

 Kartoitetaan uusia varainhankinnan 
muotoja. 

 

 Säätiöiltä/rahastoilta saatu tukea. 
 
 
 
 Uusia kumppanuuksia löydetty. 

 
 
 
 Uusia varainhankinnan muotoja on 

testattu. 

Varainhankinnallinen yhteis-
työ muiden SPR-piirien 
kanssa  
 
  

 Selvitetään Länsi-Suomen piirin 
Kirppis-toiminnan soveltuvuus 
Varsinais-Suomeen. 

 Järjestetään säännöllisesti yhteis-
työtapaamisia.  
 

 Kirppis-toiminnan soveltuvuus sel-
vitetty (Salo, Loimaa ja Uusikau-
punki). 

 3 toteutunutta tapaamista. 

Tuotemyynti  Tuotemyynti jatkuu Palvelupis-
teessä.  
 

 Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa 
tehdään jälleenmyyntisopimus en-
siaputuotteiden myynnistä.  

 
 Kartoitamme uusia toimintamalleja 

ja yhteistyökumppaneita tuote-
myyntiin.  

 

 Tuotemyynti toteutuu budje-
toidusti.   

 
 
 Jälleenmyyntisopimus solmittu. 

 
 

 Uusia malleja otettu käyttöön. 
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Varmistamme, että jokainen osasto osallistuu Nälkäpäivään. 

Osastoilla on merkittävä rooli Nälkäpäivä- ja hätäapukeräysten onnistumisessa. Teemme jatku-

vaa kerääjärekrytointia ja näkyvää kampanjointia. Varmistamme, että osastot saavat tarvitse-

mansa tuen keräyksin valmistautumiseen ja niiden toteuttamiseen. Huolehdimme, että osas-

toilla on mahdollisuus toteuttaa Nälkäpäivä siten, että osasto rekrytoi keräysjohtajan ja tiimin 

hänen tuekseen. 

 
Tavoite Toimenpiteet Varsinais-Suomen piirissä 

2018 
 

Mittarit ja tavoitearvot 

Kaikki osastot mukana Näl-
käpäivässä 

 Tuetaan ja koulutetaan osastoja 
keräyksiin liittyvissä asioissa. 

 Kaikki osastot mukana Nälkäpäi-
vässä  

 1 koulutus keräysjohtajille 

 4 alueellista keräysinfoa 
 

 

Tähän keskitymme: 

 Kehitämme resurssihankintaa läpi järjestön.  

 Varmistamme, että jokainen osasto osallistuu Nälkäpäivään. 
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LIITE: Osaston tehtävät 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• toimimalla Punaisen Ristin periaatteiden, arvojen 
ja tehtävän mukaisesti 

• pitämällä sääntöjen mukaiset kokoukset ja valitse-
malla nimenkirjoittajat 

• osallistumalla piirin kokouksissa ja järjestön  
yleiskokouksessa  

• huolehtimalla yhdenvertaisista mahdollisuuksista 
osallistua toimintaan ja edistämällä moninaisuutta 

VALMIINA 
AUTTAMAAN:   
• on valmiudessa koti-
maan avun antami-
seen. 

• osallistuu Nälkäpäi-
vään. 

• vastaa äkillisiin avun-

tarpeisiin ajantasaisen 
valmiussuunnitelmansa 
mukaan. 

• toimii yhteistyössä  
lähiosastojen kanssa 
osallistumalla hälytys-
toimintaan. 

TOIMINNAN 

OSASTO:  
(edellisen lisäksi)  
• järjestää säännöllistä 
vapaaehtoistoimintaa 

jollakin järjestön tehtä-
väalueista (ensiapu, ys-
tävätoiminta, terveyden 
ja hyvinvoinnin edistä-
minen, kotoutumisen 
tukeminen, nuorten toi-
minta) 

• rekrytoi aktiivisesti uu-

sia vapaaehtoisia eri 
tehtäviin 

• pitää yllä omaa hälytys-
ryhmää tai osallistuu 
alueelliseen hälytysryh-

mään 
• toimii avustustilanteissa 
yhteistyössä naapuri-
osastojen kanssa. 

MONIMUOTOISEN  
TOIMINNAN OSASTO: 

 (edellisten lisäksi) 
• järjestää säännöllistä 
vapaaehtoistoimintaa 
useimmilla järjestön 
tehtäväalueista (en-
siapu, ystävätoiminta, 

terveyden ja hyvinvoin-
nin edistäminen, kotou-
tumisen tukeminen, 
nuorten toiminta) 

• selvittää ja etsii aktiivi-
sesti paikallisia tar-
peita, joihin osasto voi 

toiminnallaan vastata ja 

vaikuttaa 
• pitää yllä hälytysryh-
mää, joka kykenee toi-
mimaan äkillisessä ti-
lanteessa viranomaisen 
tukena ensiapuun, ensi-

huoltoon ja henkiseen 
tukeen liittyvissä tehtä-
vissä. 

• osallistuu Punaisen Ris-
tin valtakunnallisiin 
kampanjoihin ja järjes-

tää paikallisia tapahtu-
mia. 

• tekee aktiivista varain-
hankintaa 

• toimii yhteistyössä vi-

ranomaisten ja järjes-
töjen kanssa. 

• noudattamalla hyvän hallinnon periaatteita 

• hankkimalla uusia jäseniä 
• ylläpitämällä tietoja vapaaehtoisistaan 
• ohjaamalla vapaaehtoiset mukaan toimintaan 
• viestimällä toiminnasta jäsenille, vapaaehtoisille 

ja paikkakuntalaisille. 

KAIKKI OSASTOT EDUSTAVAT SUOMEN PUNAISTA RISTIÄ  

PAIKKAKUNNALLAAN: 

VALMIINA AUTTAMAAN 

TOIMINNAN OSASTO 

   MONIMUOTOISEN  
TOIMINNAN OSASTO 


