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Länsi-Suomen piiri 

1. Auttamisen mahdollistaja 
Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri toimii alustana monipuoliselle toiminnalle, jonka tavoitteena on auttaa mahdollisimman 
montaa avuntarvitsijaa. Punainen Risti on piirin alueella sekä avun antaja että mielekäs paikka toteuttaa auttamisen halua. Tämä 
mahdollistuu vahvan ja motivoituneen osastoverkoston kautta. Osastoissa toimivat koulutetut ja osaavat vapaaehtoiset. Jotta 
piiri voi toteuttaa tätä tehtäväänsä, on taloudesta ja hyvästä hallinnosta huolehdittava. Myös siitä on huolehdittava, että piirin 
organisaatio on kokonaisuudessaan toimiva ja tukee näitä tavoitteita. 

 

Tavoite Toimenpide Mittarit Kommentit 

Vapaaehtoisten 
auttamisvalmiuden 
kehittäminen, 
jäsenmäärän kasvun 
jatkuminen 

Järjestöosaamisen 
kehittäminen 

 

Ystävätoimijat osana 
kokonaisvalmiutta 

 

 

Terveystoimijat osana 
kokonaisvalmiutta 

Laaja vapaaehtoisrekisteri 
sähköisissä järjestelmissä 
ja nämä järjestelmät 
käytössä 

Kaksi toteutunutta alueellista 
järjestökoulutusta 

 

Ystävävälittäjien alueelliset 
ohto-ryhmät 

HETU -koulutus ystäville 

 

Terveyspistevapaaehtoiset 
ohtossa 

Suurin osa vapaaehtoisista 
OMAssa 
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Länsi-Suomen piiri 
Osastoilla valmius ottaa 
uusia vapaaehtoisia 
vastaan digitaalisten 
välineiden avulla 

OMAn jalkauttaminen 
osastoihin 

 

 

 

 

 
Sosiaalisen median 
hyödyntäminen piirissä ja 
osastoissa 

Osastojen digitaalisen 
osaamisen vahvistaminen 

Viisi uutta sähköisen 
välityksen jalkautusta 

OMA-rekisteröityminen osana 
ystävätoiminnan peruskurssia 

Kymmenen osastoa ottaa 
OMAn käyttöön (erityisesti 
suuret kaupungit) 
 

 

 

Kaksi digikummia ja kolme 
uutta viestintäkouluttajaa 

 

 

Alueellisen valmiuden 
käsite on selkeä  

Toteutetaan alueellisia 
jatkuvuudenhallinta-
suunnitelmia vapepan 
paikallistoimikuntien 
alueella 

Toteutuneet 
jatkuvuudenhallinta-
suunnitelmat 

 

Paikallistoimikuntien 
uudet alueet ovat selkeät 
ja toimijat tuntevat oman 
alueensa resurssit 

Määritetään alueellisia 
tarvekartoituksia kuntien 
ja viranomaisten kanssa 

Ohto-rekisteröintien ja 
hälytyskorttien tilanteen 
seuraaminen 

Tehdyt ja jaetut alueelliset 
viranomaisyhteistoiminnan 
määritelmät 

Ohtoon kirjautuneiden määrä 
kokonaisuutena 
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Länsi-Suomen piiri 
Tuetaan toimintaryhmiä 
ohtoon kirjautumisessa 

Vastuuvapaaehtoisten 
osaamisen tukeminen 

Koulutusten ja lähituen 
järjestäminen 

Toteutuneet koulutukset ja 
tapaamiset 

 

Osastojen toimintakyvyn 
vahvistaminen ja uusien 
vapaaehtoisten 
vastaanottaminen 

Kumppanuusyhteistyö 

 

Valmentava toimintatapa 

Osastojen 
tilannekartoitus 

Toteutunut yhteinen 
aluekierros 
 
Kehitetään konkreettinen 
toimintamalli 

Toteutunut kartoitus 

 

Organisaatiorakenteen 
monipuolistaminen 

 

Alueelliset 
toimintaryhmät ja mallit 

Etelä-Pohjanmaan hetu-
toimintaryhmä vakiintunut  

Sopimuksen ajantasalla 

Valmiusryhmää tuetaan 

Osastojen 
osallistumisaktiivisuus 
paikallistoimikuntien 
toimintaan 

 

Ensiapukoulutuksen 
aseman vahvistaminen  

Piiri tukee Ensiapu Oy:n 
toimintaa omalla alueella. 
Piirin osuus osakkeista on 
9,1 %. 

Ensiapukoulutuksen ja 
tuotteiden myynnin kasvu. 

 

 

Pääomatuottojen 
pysyvyys nykyisellä tasolla 

Sijoitustoiminnan 
tuottojen kehitys 

Vuokratulot piiri omistamista 
tiloista 
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Länsi-Suomen piiri 
Sijoitustoiminnan 
suunnitelma 

Kaikki tilat vuokrattuina 
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Länsi-Suomen piiri 

2. Hyödyllinen harrastus 
Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri tarjoaa erilaisella kokemuksella ja osaamisella varustetuille ihmisille paikan harrastaa ja kokea 
olevansa hyödyksi. Panostamme vapaaehtoisten tukemiseen sekä ajantasaiseen ja oikea-aikaiseen koulutukseen. Punainen Risti 
on houkutteleva paikka harrastaa, jossa vapaaehtoinen kokee voivansa toimia omilla vahvuuksillaan ja saavansa tarvittavan tuen 
toimiakseen. Haluamme tehdä tätä osaamista näkyväksi monipuolisen viestinnän avulla. 

 

Tavoite Toimenpide Mittarit Kommentit 

Vapaaehtoisten 
osaamisen kehittäminen  

Monipuolisen 
koulutustoiminnan 
järjestäminen  

Kattavan ja laadukkaan 
harjoitustoiminnan 
järjestäminen 

Toteutuneet, elämykselliset 
koulutukset ja harjoitukset 

 

Opintokokonaisuuksien 
paketoiminen 

Laaditaan 
mallikokonaisuuksia 
(esim. opintopisteet) 

Kaksi mallinnettua 
kokonaisuutta 

 

Vapaaehtoistoiminnassa 
kertyvän osaamisen 
näkyväksi tekeminen 

Toimiva viestintä Vuoden aikana neljä 
viestinnän kärkeä 

Useita viestinnän välineitä 
viikoittaisessa käytössä 
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Länsi-Suomen piiri 

3. Hyvää tekevä joukkue 
Olemme hyvää tekevä joukkue, joka mahdollistaa positiivisia kohtaamisia organisaation kaikilla tasoilla. Tämä edellyttää vahvaa 
yhteistyötä sekä alueellisesti että toimialarajojen yli. Punainen Risti on valmiusjärjestö ja huolehdimme siitä, että jokainen toimija 
kokee olevansa osa auttamisen ketjua. Näin toimimalla voimme olla tarttumassa yhteiskunnan epäkohtiin ja tarjoamassa apua 
siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Samalla huolehdimme siitä, että auttajat saavat toimia omien voimavarojensa mukaan, ovat he 
sitten vapaaehtoisia tai palkattua henkilökuntaa. 
 

Tavoite Toimenpide Mittarit Kommentit 

Yhtenäisesti toimiva 
ohjelmatiimi 

Yhteiset tapaamiset ja 
viikkopalaverit 

 

Yhteinen toiminnan ja 
talouden suunnittelu ja 
seuranta 

Valmennuskoulutusta 
ohjelmatiimille 

Viisi kaksipäiväistä 
tapaamista sekä viikoittaiset 
etäpalaverit 

 
Toteutuneet ja tarpeisiin 
vastaavat kvartaalipalaverit 

 
Toteutunut koulutus 

 

Osastojen välisen sekä 
sisäisen yhteistyön 
kehittäminen 

Yhteinen aluekiertue Toteutettu kiertue keväällä  

Valmiusosaamisen 
kehittäminen 

Valmiussuunnitelmassa 
määritellyt 
henkilöstökoulutukset 

Koulutetut 
toimialatyöntekijät 

 

Hyvinvoiva ja motivoitunut 
piirin henkilöstö 

Työhyvinvointia tuetaan 
lähiesimiesten ja 

Motivoituneet ja työssään 
jaksava henkilöstö 
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Länsi-Suomen piiri 
 yhteisten toimenpiteiden 

avulla 
Työtyytyväisyyskyselyjen 
tulokset 

Vähentyneet sairaspoissaolot 

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen  

Rasisminvastainen viikko 
sekä ennakkoluuloton 
edelläkävijä -
huomionosoitus 

Maailman AIDS -päivä 

Punaisen Ristin viikko 

Ensiavun 
huomionosoitukset 

 

Piirin tuki osastoille  

Yksinäisyyden 
lievittäminen ja 
heikoimmassa asemassa 
olevien puolustaminen 

Ystävänpäiväkampanja 

Omaishoitajien viikko 

Hyvä joulumieli keräys ja 
kampanja 

Tiedotteet 

Kohdataan kylillä ja 
keskuksissa 

Piirin tuki osastoille  

Vapaaehtoisten 
jaksamisen tukeminen 

Hyvinvointipäivät 

Vapaaehtoisten 
kiitosgaala 

Järjestetyt tapahtumat 
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Länsi-Suomen piiri 
Valmiusavaus 

Mentorimallin 
kehittäminen 

Huomionosoitus- ja 
palkitsemisjärjestelmän 
käyttö 

 

Toimiva malli 

 

 

Myönnetyt 
huomionosoitukset 

Piirin 
johtoryhmätyöskentelyn 
toiminnan 
vakiinnuttaminen 

Kehittää ja seuraa piirille 
laaditun strategian 
toteutumista 

Piirin toiminta on tuloksellista  

Piirin talouden 
kehittäminen ja 
sopeuttaminen 

Talouden sopeuttamis – 
ja kehittämistyöryhmä 

Talouden 
sopeuttamistoimenpiteid
en loppuun saattaminen 
ja kehittämistyön 
käynnistäminen 

Piirin talous tasapainossa 

Taloushallinnon toimivat 
järjestelmät ja palvelut 

Kustannustehokas talouden 
hoito 
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Länsi-Suomen piiri 

4. Yhteiskunnan apuna 
Punainen Risti on paikalla, kun apuamme tarvitaan. Autamme ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa, mutta 
koulutamme myös varautumaan niihin. Olemme hyvä, luotettava ja moniosaava yhteistyökumppani. Tämä edellyttää sekä hyviä 
yhteistyöverkostoja että oman kriisi- ja katastrofivalmiuden kehittämistä ja ylläpitämistä. Olemme myös vahvistamassa yksilöiden 
resilienssiä sekä jatkuvuuden hallintaa. 
 

Tavoite Toimenpide Mittarit Kommentit 

Toimiva 
viranomaisyhteistyö 

Aktiivinen osallistuminen 
verkostoihin  

Sopimuksellisuus 

Henkilökohtainen 
kontaktointi 

Osallisuudet verkostoissa 

 
Ajantasaiset sopimukset  

 

 

Kehitetään kriisi- ja 
katastrofivalmiutta 

 

Alueellisen valmiuden 
jalkauttaminen  

 

 

Toimintaryhmien ylläpito 

 

Toteutuneet alueelliset 
toimintasuunnitelmat 

Toteutuneet kurssit ja 
harjoitukset 
 
Toimintaryhmien määrä ja 
operatiivinen toimintakyky 

 

Resilienssin vahvistaminen 
ja jatkuvuuden hallinta 

Koulutus 

Toiminnan suunnittelu 

Lähituki 

Toteutuneet koulutukset 
sekä tuki 
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Länsi-Suomen piiri 
Vastaanottokeskuksen 
toiminnan säilyminen 
piirin alueella 

Vahvistetaan valmiutta 
laajamittaiseen 
maahantuloon 

Kasvatetaan tarvittaessa 
yksikön kapasiteettiä 

Yksi vastaanottokeskus  
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Länsi-Suomen piiri 

5. Monipuolista tekemistä 
Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Vahvistamme niitä toimintamuotoja, joita olemme jo 
toteuttamassa, mutta samalla haluamme olla kehittämässä uusia osallistumisen paikkoja. Otamme asiakkaamme mukaan 
kehittämään toimintaamme ja toimimme yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, jotta jokainen halukas auttaja löytää oman 
paikkansa ja mielekästä tekemistä.  

Tavoite Toimenpide Mittarit Kommentit 

Aktivoidaan järjestöjä 
osallistumaan verkoston 
ylläpitämiseen ja 
toiminnan tuottamiseen 

Tapahtumia ja kursseja 
järjestetään yhteisen 
suunnitelman mukaisesti 

Järjestöjen osallisuus eri 
toiminnan tasoilla 

Yhteiseen käyttöön tuotettu 
koulutusmateriaali 

 

Uusien toimintamuotojen 
kehittäminen ja pilotointi 

CBHFA -pilotointi 

Verkkovapaaehtoistoimin
nan kehittäminen 

Uuden 
tilannekuvajärjestelmän 
pilotointi 

Valmiusryhmän ja 
paikallistoimikuntien 
yhteistyö 

Uusien toimintamuotojen 
kokeilut 

 

Kirppisten toimintaa 
kehitetään ja 
monipuolistetaan osana 
piirin varainhankintaa 

Tehostetaan SPR-
Kirppisten myyntiä, 
markkinointia, tuotteiden 
hinnoittelua sekä 

Seitsemän hyvin toimivaa 
kirppistä. 

Positiivinen tuloskehitys. 
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Länsi-Suomen piiri 
logistiikkaa eri yksiköiden 
välillä. 

Henkilökunnan 
osaamisen 
hyödyntäminen eri 
kirppiksillä. Kirppisten 
yhteistyön 
vahvistaminen. 

Kirppisten ja 
Ohjelmatoiminnan 
yhteistyötä lisätään 

Tulosten arviointi neljä kertaa 
vuodessa. 

 

 

 
 
 

Yhteisen 
jäsenhankintakampanjan 
toteuttaminen.  

Vähintään yksi muu kuin 
jäsenhankintaan liittyvä 
ohjelmatoiminnan tapahtuma 
jokaisella kirppiksellä. 

Ruoka-avun kehittäminen Toimintamallien 
jalkauttaminen 

Tarvekartoitus 
yhteistyössä 

Osastojen kontaktoiminen 

Paketoidut toimintamallit 

Tiedottaminen 

 

 


