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Länsi-Suomen piiri 
PÄÄTAVOITE 1. TEHOKAS AUTTAMINEN MEILLÄ JA MAAILMALLA 

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin valmius toimia kentällä äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu osastojen 
toimintavalmiuteen ja toimivuuteen sekä piirin sisäiseen yhteistyöhön ja osaamiseen. Tämän ytimessä ovat koulutetut vapaaehtoiset 
sekä työntekijät, jotka ovat valmiita ja osaavia toimijoita. Vapaaehtoiset toimivat omissa osastoissaan ja kykenevät tarvittaessa 
tekemään yhteistyötä muiden osastojen kanssa. Auttamisvalmius rakentuu osaston kaikkien toimintamuotojen ja niissä toimivien 
vapaaehtoisten toiminnalle. Tämä edellyttää yhä vahvempaa toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä piiri- että osastotasolla niin 
Punaisen Ristin toimijoiden kesken kuin viranomaisten ja muiden järjestöjenkin kanssa. Tehokas sisäinen viestintä tukee sekä 
vapaaehtoisten että työntekijöiden toimintaa äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä.  

 

Tavoite Toimenpide Mittarit Vastuuhenkilöt Kommentit 

Osastoimintaa tukevien 
prosessien 
selkeyttäminen ja 
kehittäminen. 

Järjestämme uudelleen 
osastojen 
yhteistyöverkoston. 

 

Karsimme edelleen pois 
toimimattomia osastoja. 

Osastojen hyvinvointi Ohjelmatiimi 
vastuussa 
sisällön 
tuottamisesta. 

 

 

Kannustetaan ja tuetaan 
osastoja yhteistyöhön 
muun muassa 
muodostamalla SPR Länsi-
Suomen piirin osastojen 
yhteistyöalueet. 

Huomioimme nykyiset 
yhteistyökumppanuudet 
ja viranomaisrajat, sekä 
varmistamme alueen 
operatiivisen 
toimintakyvyn. 

 

Alueelliseen yhteistyöhön 
kannustetaan alueellisilla 
tapaamisilla ja koulutuksilla. 
Osastojen valmiudellisten 
yhteistoimintasuunnitelmien 
toteuttaminen käynnistetty. 

Johtoryhmä  

Toimihenkilöt 
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Länsi-Suomen piiri 
Vahvat yhteistyöverkostot 
viranomaisten kanssa 
sekä toimiva Punaisen 
Ristin ja Vapepan 
yhteistyö. 

Osallistumme 
maakunnallisiin 
aluetyöryhmiin. 

Pidämme yhteisiä 
tapahtumia ja 
harjoituksia. 

Kattava osallisuus 
työryhmissä sekä aktiivinen 
rooli tapahtumissa ja 
harjoituksissa. 

  

Valmius on koko piirin 
yhteinen asia 

Kaikilla työntekijöillä on 
ymmärrys omasta 
roolistaan valmiudessa 
sekä tarvittava 
osaaminen. 

Eri toimialat osallistuvat 
yhteisiin valmiuden 
tapahtumiin ja harjoituksiin. 

Aki, Tave ja 
Jooel 

Kaikki 
työntekijät 

 

Ensiapu- ja 
terveystoiminta kattaa 
koko piirin alueen. 

Piiri tukee ensiapuryhmiä 
ja -toimintaa koulutuksilla 
ja aluetapaamisilla.  

Terveystoimintaa 
tuemme sen eri 
muodoissa painottaen 
terveyspisteiden sekä 
henkisen tuen 
kehittämistä. 

Laadukkaat koulutukset ja 
harjoitukset sekä alueelliset 
tapaamiset. 

 

Psyk.sos. tuen ryhmien 
kehittäminen sekä 
koulutusten kehittäminen.  

Terveystoimintojen 
valtakunnallisessa 
kehittämisessä aktiivinen 
rooli. 

Virve ja Janne 

Ohjelmatiimi 
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Länsi-Suomen piiri 
PÄÄTAVOITE 2: VAHVAN YHTEISÖLLISYYDEN RAKENTAMINEN SEKÄ HYVINVOINNIN JA TURVALLISEN ELÄMÄN VAHVISTAMINEN 

Järjestöjen välinen yhteistyö kaikilla eri tasoilla on tärkeässä roolissa tulevaisuuden vahvan yhteisöllisyyden rakentamisessa. Punaisen 
Ristin Länsi-Suomen piiri toimii keskustelun avaajana ja yhteistyön vahvistajana erilaisissa järjestöverkostoissa sekä yksittäisten 
järjestöjen kanssa. Toiminnasta tiedottaminen tuodaan tähän päivään käyttämällä uusia viestinnän välineitä. Samalla yhteistyötä 
perinteisiin tiedotusvälineisiin ja mediaan parannetaan keskustelemalla tiiviisti ja säännöllisesti median edustajien kanssa ja nostamalla 
aktiivisesti esille Punaisen Ristin kannalta tärkeitä aiheita. Vahvistamme yhteiskunnallista resilienssiä tukemalla heikoimmassa asemassa 
olevia kaikkien toimintamuotojen, mutta erityisesti monimuotoisen ystävätoiminnan avulla. 

 

Tavoite Toimenpide Mittarit Vastuuhenkilöt Kommentit 

Aktiivinen rooli 
järjestöjen välisessä 
yhteistyössä 

 

 

 

 

Osallistumme 
järjestöverkostoihin 

 

Kutsumme eri järjestöjä 
keskusteluun 

 

Kannustamme osastoja 
yhteistyöhön muiden 
järjestöjen kanssa.  

Arvioidaan yhteistyötä sekä 
etsitään uusia 
yhteistyökumppaneita sekä 
vahvistetaan vanhojen 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä.  

 

Tuetaan osastoja 
osallistumaan järjestöjen 
yhteisiin tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin. 

Ohjelmatiimin 
kaikki jäsenet. 

 

 

 

 

 

 

Monimuotoinen 
ystävätoiminta on 
merkittävässä roolissa 
piirin toiminnassa. 

Järjestämme koulutuksia 
ja toimialat tekevät 
yhteistyötä 
ystävätoiminnan 
vahvistamiseksi. 

Järjestetään koulutuksia 
ympäri piirin aluetta sekä 
kehitetään tiimityöskentelyä 
niin piirin sisällä kuin 
osastoissakin.  

Susanna 

Ohjelmatiimi 
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Länsi-Suomen piiri 
Piirin tiedottaminen on 
reaaliaikaista ja 
tehokasta. 

Säännölliset tapaamiset 
median edustajien 
kanssa 

 

 

Aktiivinen ja 
reaaliaikainen 
sosiaalinen media. 

Tapaamiset alueellisten 
päämedioiden edustajien 
kanssa ja juttuja säännöllisesti 
mediassa. 

Tässä ja Nyt kaikkien 
toimialojen tiedotuskanavana. 

Facebook ja instagram 
viikottaisessa käytössä ja 
Rednet sekä OMA käytössä. 

Tero, Pekka ja 
Jooel 

 

Ohjelmatiimi 
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Länsi-Suomen piiri 
PÄÄTAVOITE 3: ROHKEA VAIKUTTAJA – ASIANTUNTEVA INHIMILLISYYDEN PUOLUSTAJA 

Punainen Risti on Länsi-Suomen piirin alueella yhä näkyvämpi toimija ja inhimillisyyden puolustaja. Erilaisten kampanjoiden ja yhteisten 
tapahtumien avulla nostamme esille meille tärkeitä arvoja ja periaatteita. Olemme alusta asti mukana sekä kuntatasolla että laajemmin 
siellä missä tärkeitä asioita viedään eteenpäin. Tunnistamme jäsenrekrytoinnin sekä jäsenyyden arvostuksen lisäämisen tärkeyden. 
Humanitaarinen oikeus sekä on koulutusten ja kampanjoiden kautta näkyvästi esillä piirin toiminnassa. 

 

Tavoite Toimenpide Mittarit Vastuuhenkilöt Kommentit 

Jäsenyyden arvostuksen 
lisääminen sekä 
jäsenhankinnan 
vahvistaminen. 

Järjestökoulutus on osana 
kaikkea koulutusta 

 

Uusien avainhenkilöiden 
rekrytoiminen on 
helpompaa. 

 

Jäsenmäärän lasku saadaan 
pysähtymään.  

Tero ja Jooel 

kaikki 
työntekijät 

 

Yhdenvertaisuuden 
merkitys ymmärretään 
koko järjestössä ja se 
näkyy toiminnassa.  

 

Kannustamme 
järjestämään ja 
järjestämme itse 
tilaisuuksia ja taphtumia. 

Kehitetään toimintamuotoja, 
järjestetään infoja sekä 
tehdään materiaalista ja 
koulutuksista kaikki 
huomioivaa.  

Markkinoinnissa otetaan 
kaikki ryhmät huomioon. 

Taija 

Kaikki 
työntekijät 

 

 

Olemme 
yhteiskunnallinen 
vaikuttaja sekä Punaisen 

Osallistumme ja 
järjestämme tilaisuuksia 
sekä pidämme arvojamme 
esillä mediassa. 

Punainen Risti on esillä sekä 
tapahtumissa että mediassa. 

Kaikki 
työntekijät 
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Länsi-Suomen piiri 
Ristin periaatteiden ja 
arvojen puolustaja. 
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Länsi-Suomen piiri 
PÄÄTAVOITE 4: VETOVOIMAINEN JA UUDISTUVA VAPAAEHTOISJÄRJESTÖ 

Saadaksemme mukaan uusia toimijoita ja pystyäksemme tarjoamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua Punaisen Ristin 
toimintaan on meidän kyettävä uudistumaan. Teknologian kehittyminen tuo myös Punaiselle Ristille mahdollisuuksia täysin uudenlaiselle 
toiminnalle sekä toiminnan nykyaikaiselle organisoinnille. Toimintaamme on yhä helpompi kaikkien osallistua ja toiminnan sisältöön voi 
myös halutessaan itse vaikuttaa. Uudistamme toimintaamme ja hyödynnämme sekä olemassa olevia digitaalisia ratkaisuja että olemme 
mukana kehittämässä uutta. Neljännen sektorin kasvaneen aktiivisuuden tukeminen on tärkeässä roolissa ja haluamme olla tässä 
edelläkävijöitä ja mahdollistajia. Samalla meidän tulee tukea olemassa olevaa osastoverkostoa ottamaan vastaan uudet vapaaehtiset ja 
tarjoamaan heille monipuolisia toiminnan mahdollisuuksia. Kehitämme tätä varten osastojen lähitukea ja vahvistamme alueellista 
yhteistyötä. Tuemme osastoja niin toiminnan kuin taloudenkin suunnittelussa, arvioinnissa ja seurannassa.  

 

Tavoite Toimenpide Mittarit Vastuuhenkilöt Kommentit 

Monipuoliset 
mahdollisuudet osallistua 
toimintaan.  

 

 

Kehitämme uusia tapoja 
tulla mukaan toimintaan.  

 

 

 

 

 

Tuemme osastoja uusien 
mukaan ottamisessa ja 
monipuolisen toiminnan 
kehittämisessä 

 

 

Oman Punaisen Ristin 
kautta tulevat 
vapaaehtoiset otetaan 
haltuun ja tuemme 
osastoja Oman 
käyttöönotossa  

 

Tehokas somen käyttö.  

Koulutukset ja tapahtumat 
sekä osastovierailut 

 

 

 

Näkyvyyttä ja uusia jäseniä 
saadaan tapahtumista.  

Jooel 

Ohjelmatiimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 
 

Länsi-Suomen piiri 
 

 

 

Teemaviikoilla 
järjestämme näkyviä 
tapahtumia alueella.  

Kirppisten toimintaa 
kehitetään ja 
monipuolistetaan osana 
piirin varainhankintaa. 

 

 

 

 

 

 

Ensiapukoulutuksen 
aseman vahvistaminen  

 

 

 

Pääomatuottojen 
pysyvyys nykyisellä 
tasolla. 

Tehostamme SPR-
Kirppisten myyntiä, 
markkinointia, 
tuotteiden hinnoittelua 
sekä logistiikkaa eri 
yksiköiden välillä. 

Henkilökunnan 
osaamisen 
hyödyntäminen eri 
kirppiksillä. Kirppisten 
yhteistyötä 
vahvistetaan. 

 

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

 

Sijoitustoiminnan 
tuottojen kehitys. 

 

12 hyvin toimivaa kirppistä. 

Positiivinen tuloskehitys. 

Osaava ja tulosorientoitunen 
työyhteisö. 

Tulosten arviointi neljä kertaa 
vuodessa. 

 

 

 

Ensiapukoulutuksen ja  

tuotteiden myynnin kasvu. 

 

 

 

 

Vuokratulot piiri omistamista 
tiloista. Kaikki tilat 
vuokrattuna. 

Pekka Annala 

Tero Hintsa 

Kirppisten 
toimialapäällikö
t 

Hankeen 
työntekijät 

 

 

 

 

Pekka Annala ja 
johtoryhmä 

 

 

 

Pekka Annala 

Taloustoimisto 
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Piirin taloustiimin 
toiminnan kehittämistä 
jatketaan.  

 

  

 

 

Vastaanottokeskusten 
toiminnan 
vakiinnuttaminen osaksi 
piirin toimintaa. 

 

 

Piirin 
johtoryhmätyöskentelyn 
toiminnan 
vakiinnuttaminen.   

 

 

Koulutus, työnohjaus, 
työprosessien 
selkeyttäminen. 

 

 

 

 

Vahvistamme 
varautumista 
laajamittaiseen 
maahantuloon. 
Kasvatamme tarvittaessa 
yksiköiden kapasiteettiä. 

 

Kehitämme ja 
seuraamme piirille 
laaditun strategian 
toteutumista. 

 

 

 

Taloustiimi tukee 
toimihenkilöitä työssään. 

Sisäinen raportointijärjestelmä 
kehittyy. 

Kustannustehokas talouden 
hoito. 

 

Kaksi vastaanottokeskusta. 

 

 

 

 

Piirin toiminta on tuloksellista. 

 

 

Pekka Annala 

Tero Hintsa 

Taloustoimisto 

Piirin 
henkilökunta 

 

 

Pekka Annala 

Tero Hintsa 

Vastaanottokes
kusten johtajat 

 

Pekka Annala 

Johtoryhmä 

Piirin 
henkilökunta 

 


