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Vuosi 2020 jää meidän muistiin 
ja historiaan Korona-pandemian 
tuomien nopeiden ja monien uu-
sien muutosten kautta.  Suunnitel-
tu toiminta muuttui kertaheitolla 
maaliskuussa ja meidän, muiden 
toimijoiden ohella, tuli siirtyä no-
peasti monessa kohtaa uuteen ta-
paan toimia. Tulevaa vuotta 2021 
on vaikea ennustaa, mutta uskon 
ja luotan, että löydämme silloin 
parhat mahdolliset tavat toimia turvallisesti ja innostavasti.

Osasto kasvoi alueellisesti ja jäsenmäärältään jälleen 
vuonna 2020, kun Lielahden osasto liittyi osaksi Tampe-
reen osastoa. Vuoden 2021 alusta toiminta-alue muuttuu 
jälleen, kun Tampere-Hervannan osaston suunnitelmissa on 
liittyä osaksi Tampereen osastoa. Tämän myötä ensi vuon-
na on tarkoitus panostaa laajasti alueellisen toiminnan ke-
hittämiseen. 

Kohtaamispaikka Tampuri on toiminut jo lähes kaksi vuot-
ta Otavalankadulla. Tampurin tilat ovat osoittautuneet toi-
miviksi ja aktiivisen käytön myötä välillä jopa liian pienik-
si. Tampurin sijainti on avannut monia yhteistyökuvioita ja 
mahdollistanut myös ruoka-aputoiminnan käynnistämisen. 
Korona-pandemian aikana ruoka-avun tarve on lisääntynyt 
kaupungissamme suuresti ja ruoka-apua hakeekin SPR:ltä 
viikottain keskimäärin yli 550 henkeä. Tätä työtä on ollut ilo 
tehdä lähes sadan aktiivisen vapaaehtoisen voimin ja erit-
täin hyvässä yhtiestyössä Tampereen ev.lut seurakuntayh-
tymän Ruokapankin kanssa. 

Vuonna 2021 jatkamme edelleen osaston varautumisen 
ja valmiustoimnnan kehittämistä. Tarjoamme myös entistä 
laajemmin ensiapukoulutusta Tampereen alueella ja ympä-
ristössä asuville. Monipuolisella suunnittelulla ja koulutuk-
sella varaudumme auttamaan kaikissa tilanteissa. Valmius-
sunnitelman päivitystyön yhteydessä kouluttaudumme ja 
varaudumme myös mahdolliseen laajamittaiseen maahan-
tuloon. Kaikessa valmiustoiminnassamme perusajatuksem-
me on se, että jokainen osastomme vapaaehtoinen on osa 
valmiutta ja parhaaseen tulokseen pääsemme vahvalla yh-
teistyöllä eri toimijoiden kanssa. 

Osaston toiminnan mahdollistaa jokainen, joka haluaa an-
taa lyhyenkin ajan toimintaamme. Meille tärkeää on, että 
jokainen mukana oleva kokee itsensä tervetulleeksi ja löy-
tää vapaaehtoistoiminnastamme itselleen sopivan tehtä-
vän. Monipuolisella koulutuksella ja vastuuvapaaehtoisten 
sekä työntekijöiden tuella toivomme, että jokainen vapaa-
ehtoinen saa itselleen riittävän tuen toimintaan.   

Toivon, että jatkamme aktiivista toimintaa ja monipuolista 
auttamistyötä myös tulevana vuonna ja useina vuosina sen 
jälkeenkin. 

Marjo Majlund
toiminnanjohtaja

Osaston toiminnan mahdollistaa 
upea vapaaehtoisjoukko
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Jokainen vapaaehtoinen on osa 
valmiutta. Tehokkain ja nopein apu 
äkillisissä tilanteissa löytyy aina 
ensin läheltä. Kun jotain tapahtuu, 
autamme ihmisiä nopeasti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti. Olemme Suomen 
johtava valmiusjärjestö ja tehokas 
kansainvälinen toimija. Tehokas 
apumme perustuu siihen, että järjes-
töllä on elävä kosketus yhteisöön, 
ihmisten arkeen ja avuntarpeisiin. 
Punaisella Ristillä on valmius tukea 
viranomaisia laajamittaisen maahan-
tulon tilanteissa.

Asiantuntemuksemme muodostuu 
vapaaehtoisten ja työntekijöiden 
yhteistoiminnasta. Puoleemme 
käännytään, kun tarvitaan vahvaa 
näkemystä ja osaamista valmiuden 
ja varautumisen kysymyksissä. Äkilli-
sissä tilanteissa annamme ensiapua, 
järjestämme ensihuoltoa ja tarjoam-
me henkistä tukea. 

Auttaminen on yhteistyötä. Toimim-
me aina yhdessä yhteisön kanssa ja 
otamme erityisesti nuoret mukaan 
auttamisen ketjuun. Kaikki arjen 
toiminta tukee auttamisvalmiutta ja 
varautumista. Auttamistilanteiden 
ja valmiusoperaatioiden johtaminen 
on hyvää ja johtamisjärjestelmä on 
selkeä kaikilla järjestötasoilla. 

Teemme tunnetuksi Geneven so-
pimuksia ja muuta humanitaarista 
oikeutta sekä edistämme niiden 
täytäntöönpanoa yhdessä viran-
omaisten kanssa. 

PÄÄTAVOITE 1 APU LÖYTYY LÄHELTÄ

SPR Tampereen osaston auttamisvalmius 
rakentuu osaston kaikkien toimintamuo-
tojen ja vapaaehtoisten toiminnalle. Val-
miuteen ja varautumiseen panostetaan 
säännöllisellä ja monipuolisella valmius-
koulutuksella, jossa huomioidaan alueelli-
nen yhteistoiminta maakunnan laajuisesti. 
Valmiussuunnitelman päivittäminen kuuluu 
joka vuotiseen rutiiniin. Vuoden aikana 
valmiussuunnitelmaan kirjataan osaston 
varautuminen laajamittaiseen maahantu-
loon. 

Tampereen osasto ylläpitää koko Tam-
pereen maantieteellisen alueen kattavaa 
valmiussuunnitelmaa, jota päivitetään vuo-
sittain. Vuoden 2021 aikana varaudutaan 
ja valmistaudutaan mahdolliseen laajamit-
taiseen maahantulotilanteeseen. Avoin ja 
monipuolinen yhteistyö Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun Tampereen paikallistoi-
mikunnan kanssa takaa, että osaston en-
siavun, ensihuollon ja henkisen tuen va-
paaehtoiset ovat valmiudessa auttamaan 
äkillisissä tilanteissa.

Osastolla on valmius käynnistää hätä-
apukeräyksiä tarpeen mukaan. Syyskuus-
sa järjestettävä Nälkäpäiväkeräys on yksi 
osaston tärkeimmistä tapahtumista vuo-
den aikana. Keräystuloksen kasvu ja kerä-
yksen näkyminen varmistetaan uusien ke-
räystapojen, aktiivisten vapaaehtoisten ja 
näkyvän viestinnän avulla.
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VASTUU
Tukee

TAVOITE 2021 TOIMENPITEET 2021 MITTARIT 2021

OSASTO

Hämeen 

piiri

Osaston rooli 

laajamittaisessa 

maahantulos-

sa on selkeä ja 

työnjako eri toi-

mijoiden välillä 

on sovittu.

Järjestetään yhteistyöpala-

veri Tampereen kaupungin 

ja muiden eri toimijoiden 

kanssa. Suunnitellaan 

ja sovitaan tarvittavasta 

yhteistyöstä SPR:n sisällä 

piirin ja alueen osastojen 

kanssa. Tarjotaan vapaa-

ehtoisille koulutusta. 

Yhteistyöpalaveri on pidet-

ty. Laajamittaisen maa-

hantulon varautuminen on 

kuvattuna osaston valmius-

suunnitelmassa. Osaston 

vapaaehtoisille on järjestet-

ty vähintään kaksi aihee-

seen liittyvää  koulutusta.

OSASTO

Hämeen 

piiri

Osaston valmius 

ja varautuminen 

on riittävällä 

tasolla.

Tarjotaan monipuolis-

ta valmiuskoulutusta 

huomioiden alueellinen 

yhteistoiminta maakunnan 

laajuisesti, myös verkossa. 

Järjestetään tutustumis-

vierailuja SPR:n logistiik-

kakeskukseen. Päivitetään 

valmiussunnitelma.  

Osaston kaikille toimijoille 

ja maakunnan osastover-

kolle suunnattuja valmius-

koulutuksia on järjestetty 

vähintään neljä. Logistiikka-

keskukseen on järjestetty 

vähintään kaksi vierailua. 

Valmiussuunnitelma on 

päivitetty vuoden loppuun 

mennessä. 

OSASTO Alueellisen 

vapaaehtoistoi-

minnan ja aut-

tamistyön tarve 

on selvitetty ja 

toimintaa on 

käynnistetty.

Palkataan 2021-2022 ajak-

si määräaikainen vapaaeh-

toistoiminnan koordinaat-

tori tehtävään. Alueellisen 

toiminnan käynnistämistä 

tehdään vahvassa yhteis-

työssä alueen muiden 

toimijoiden kanssa.

Työntekijä on palkattu. Sel-

vitystyö eri alueiden osalta 

on saatu tehtyä.

TERVEYS- 

PISTE

Terveyspisteen 

tunnettavuus 

Tampereella 

lisääntyy, jolloin 

asiakkaiden ja 

vapaaehtoisten 

määrä kasvaa.

Tehostetaan tiedottamista 

tapahtumissa sekä luo-

daan yhteys tuleviin hoito-

alan osaajiin tiedottamalla 

valmistuvia terveydenhuol-

lon ammattilaisia vapaaeh-

toistyön merkityksestä.

Asiakkaiden määrä kasvaa 

5 % edellisvuoteen verrattu-

na. Vuoden aikana saadaan 

mukaan 3-4 uutta vapaaeh-

toistoimijaa. 

VASTUU
Tukee

TAVOITE 
2021

TOIMENPITEET 2021 MITTARIT 2021

OSASTO Punaisen 

Ristin rooli 

Vapepan 

koordinaatio- 

järjestönä 

kehittyy.

Tarjotaan alueen Vape-

pa-toiminnalle koulu-

tusapua maastojohtaja-

koulutuksen laadulliseksi 

kehittämiseksi. Lisätään 

osaston vapaahtoisten  

aktiivisuutta osallistua 

Vapepa-koulutuksiin ja 

auttamistapahtumiin osa-

na Vapepa-organisaation 

toimintaa. Osallistutaan 

aktiivisesti Vapepan alue-

toimikunnan toimintaan.

Osasto on järjestänyt Vapepa 

maastojohtajille tarkoitettun 

johtopaikkaharjoituksen Tampu-

rissa yhdessä alueen muiden 

SPR:n osastojen kanssa. Vähin-

tään 10 osaston vapaaehtoista 

on kouluttautunut Vapepan 

etsintäkurssilla. Osastolla on 

edustus piirin ETVA-toimikun-

nassa. Osaston edustaja on 

osallistunut kaikkiin Vapepan 

paikallistoimikunnan kokouksiin 

ja jakanut kokousten muistiot 

osaston toimijoille kokousten 

jälkeen.

OSASTO Operatiivinen 

johtamis-

osaaminen 

kehittyy osa-

na osaston 

valmiutta.

Tarjotaan osaston toimi-

joille mahdollisuus har-

joitella osaston toimintaa 

laajassa avustustilantees-

sa.

Osasto on järjestänyt osaston 

sisäisen valmiusharjoituksen, 

jossa on päästy harjoittelemaan 

osaston valmiustoimintaa laa-

jassa avustusoperaatiossa. 

 

OSASTO SPR:n teh-

täväjako 

osaston ja 

piirin välillä 

on selkeä.

Selvitetään osaston ja 

piirin toiminnan vastuu-

jako sekä varmistetaan 

osaston valmiutta kehit-

tämällä, että osasto ky-

kenee hoitamaan sovitun 

vastuujaon mukaisesti 

avustustoiminnan toteut-

tamisen alueellaan.

Yhteistyöpalaveri asiasta Hä-

meen piirin kanssa on toteu-

tettu. Hämeen piirin valmius-

suunnitelmassa kuvattu valmius 

on huomioitu osaston valmius-

suunnittelussa.

ENSI- 

APU-

RYHMÄ

Ensiapuryh-

mä tukee 

kansalaisten 

auttamis-

valmiutta, 

jolloin apu 

löytyy lähel-

tä, kun sitä 

tarvitaan. 

Järjestetään auttajakurs-

seja perheille, paranne-

taan tapahtumaturvalli-

suutta osallistumalla ja 

kehittämällä tarjottavaa 

ensiapupalvelua yleisö-

tapahtumiin sekä järjes-

tetään erilaisia ensiapu-

kursseja.

Järjestetään vähintään kuu-

si auttajakurssia. Lisätään 

ensiapupäivystysten määrää 

Korona-pandemiaa edeltävälle 

tasolle.
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VASTUU
Tukee

TAVOITE 2021 TOIMENPITEET 2021 MITTARIT 2021

HUMA-

NITAA-

RINEN 

OIKEUS 

Osasto

IHL-toiminnan 

kouluvierailupa-

ketti on valmis 

ja käytössä.

Valmistellaan oppituntipa-

ketti, jota tarjotaan kou-

luille erillisen suunnitel-

man mukaan. Koulutetaan 

vapaaehtoisia kouluvierai-

lijoiksi. Aloitetaan koulu-

vierailut syyslukukaudella.

Kolme kouluvierailua tehty. 

HUMA-

NITAA-

RINEN 

OIKEUS 

Viestintä

IHL-klubilla on 

oma esittelypa-

ketti käyttös-

sä erilaisissa 

yleisötapahtu-

missa.

Valmistellaan esittely-

paketti ja koulutetaan 

vapaaehtoisia toimimaan 

esittelijöinä. Testataan 

esittelypakettia käytän-

nössä.   

IHL-toimintaa on esitelty 

kahdessa tapahtumassa. 

VIESTINTÄ 

JA MARK-

KINOINTI

Osastolle 

saadaan lisää 

jäseniä ja va-

paaehtoisia.

Panostetaan jäsenhan-

kintaan etenkin somessa. 

Viestitään vapaaehtoisil-

le, kuinka tärkeää jäse-

nyys on. Pidetään vies-

tinnässä vahvasti esillä, 

että toimintaan voi tulla 

omana itsenään. Viesti-

tään jo jäseninä oleville 

vapaaehtoistoiminnan 

mahdollisuuksista.

Jäsenmäärä ja vapaaehtois-

ten määrä on saatu nou-

suun.

HUMA-

NITAA-

RINEN 

OIKEUS 

Viestintä

IHL-klubi on 

laajentanut 

verkostoaan.

Punaisen Ristin viikon ja 

maailman humanitaarisen 

avun päivän tapahtumat 

järjestetään yhteistyös-

sä muiden toimijoiden 

kanssa.  

Yleisötapahtumat järjestetty 

yhdessä kahden eri toimijan 

kanssa.
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PÄÄTAVOITE 2
Lisäämme ihmisten taitoja huoleh-
tia omasta ja lähipiirin hyvinvoinnis-
ta, terveydestä ja turvallisuudesta. 
Auttamistoimintamme perustuu va-
paaehtoisten kokemukseen, toimin-
taamme osana paikallista yhteisöä, 
avuntarpeiden tunnistamiseen sekä 
saatavilla olevaan luotettavaan tie-
toon. Tavoitteenamme on laadukas 
auttaminen. 

Punaisen Ristin työssä terveys ym-
märretään laajasti fyysisenä, psyyk-
kisenä ja sosiaalisena hyvinvointina. 
Terveystoiminta on neuvontaa, tu-
kea, ennaltaehkäisyä ja koulutusta. 
Punainen Risti on johtava ensiapu-
toimija niin avun antamisessa kuin 
kouluttamisessakin. 

Tunnistamme heidät, jotka tarvit-
sevat paikkakunnalla apuamme ja 
autamme vaikeassa asemassa ja 
tilanteessa olevia. Varmistamme, 
että antamamme apu tukee heidän 
selviytymistään ja vahvistaa heidän 
omia voimavarojaan. 

Vähennämme yksinäisyyttä kohtaa-
malla yksinäisiä monin erin keinoin, 
myös verkossa. Monimuotoinen ys-
tävätoiminta on suunnattu kaikille 
ikäryhmille. Tuemme vapaaehtois-
ten voimin maahanmuuttajia heidän 
kotoutumisessaan ja tarjoamme 
erityistä tukea haavoittuvassa ase-
massa oleville. 

Arvostamme nuorten oikeuksia ja 
heidän omaa aktiivista toimintaan-
sa. Nuoret löytävät toiminnan ja yh-
teiskunnallisen vaikuttamisen mah-
dollisuuksia monipuolisesti kaikessa 
Punaisen Ristin toiminnassa. 

Kohtaamispaikka Tampuri on osaston toi-
mijoiden yhteinen toimintakeskus, jossa 
järjestetään pääosa ryhmä- ja kurssitoi-
minnasta. Tampurin matalan kynnyksen 
avointa toimintaa kehitetään ja vahviste-
taan edelleen niin, että Tampurista tulee 
helposti lähestyttävä kohtaamispaikka 
kaikille tamperelaisille. 

Vapaaehtoisille on tarjolla monia infoja 
ja koulutuksia, joiden kautta mukaantulo 
toimintaan on helppoa. Uusien vapaaeh-
toisten mukaantulo ja perehdytys tapah-
tuu sekä kasvokkain että verkon kautta. 
Eri toimintaryhmissä vapaaehtoisille tar-
jotaan mahdollisuuksia vaikuttaa ryhmän 
toimintaan. Vapaaehtoisten tukena on 
osaston palkatut vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattorit.

Tampereen osasto haluaa omalla toi-
minnallaan vahvistaa kansalaisten ensia-
putaitoja ja ihmisten rohkeutta auttaa. 
Monipuolista ensiapukoulutusta tarjotaan 
laajasti vahvistamaan tamperelaisten en-
siapuosaamista, joka osaltaan vahvistaa 
myös osaston auttamisvalmiutta. 

Osaston Terveyspiste tarjoaa ilman ajan-
varausta neuvontaa ja verenpaineenmit-
tausta ruoka-apujakelun yhteydessä.  

Osaston koko Tampereen alueella toimi-
van ystävätoiminnan avulla vähennetään 
ja lievennetään tamperelaisten yksinäi-
syyttä. Maahanmuuttajien kotoutumisen 
tukemiseksi osasto tarjoaa matalan kyn-
nyksen toimintapaikkoina kielikahviloita ja  
käsityökerhoja eri puolilla kaupunkia. 

HYVINVOIVASSA YHTEISÖSSÄ 
KAIKKI OVAT MUKANA
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VASTUU
Tukee

TAVOITE 2021 TOIMENPITEET 2021 MITTARI 2021

OSASTO Osastossa on 

toimivat käy-

tännöt uusien 

vapaaehtoisten 

vastaanottoon ja 

perehdytykseen.

Kootaan vapaaehtoisryh-

mä, joka toimii yhdessä 

työntekijän kanssa uusien 

vapaaehtoisten vastaanot-

tamisessa. Toimintaryhmillä 

on uusien vapaaehtoisten 

vastaanottoon ja perehdy-

tykseen selkeät käytännöt. 

Järjestetään säänöllisesti 

Uusien vapaaehtoisten 

iltoja, Punainen Risti tutuksi 

–koulutuksia sekä muita 

matalan kynnyksen koulu-

tuksia.

Jokaiseen uuteen vapaa-

ehtoiseen ollaan otettu 

yhteyttä ensimmäisen 

kerran viikon kuluessa 

vapaahtoiseksi ilmoit-

tautumisesta. Punainen 

Risti tutuksi -koulutuksia 

on toteutunut vähintään 

neljä vuoden aikana. 

Osastoon on tehty 

osaston vapaaehtoisten 

perehdytyssuunnitelma 

osana osaston valmius-

suunitelmaa.

OSASTO Kouluikäisille 

lapsille on tarjolla 

viikkotoimintaa 

eri kaupungi-

nosissa sekä 

kesäleiritoimintaa 

Tampurissa.

Järjestetään Tampurin päivä-

leirejä kesällä. Leiriohjaajia 

ja harjoittelijoita rekrytoi-

daan kerhonohjaajiksi. Vie-

raillaan kouluilla kertomassa 

Punaisesta Rististä ja lasten 

toiminnasta.

Vähintään neljä nuori-

soleiriä on toteutettu 

kesällä. Osastossa toimii 

kouluikäisten kerho vuo-

den lopussa.

OSASTO Osaston vapaa-

ehtoiset ja työn-

tekijät voivat 

hyvin ja saavat 

tarvitsemansa 

tuen.

Tehdään vapaaehtoisille 

sekä työntekijöille hyvin-

vointikysely ja selvitetään 

sen muokkaamista pysyväk-

si työkaluksi, jolla voidaan 

arvioida sekä harras-

tus- että työhyvinvointia. 

Tarjotaan vapaaehtoisille 

ja työntekijöille tukea sekä 

järjestetään virkistystä.  

Hyvinvointikysely on 

toteutettu. Osastojen 

toimintaryhmillä on ollut 

vähintään yksi oma virkis-

tystapahtuma vuoden ai-

kana. Korona-pandemian 

vuoksi vuodelta 2020 

siirtynyt 70-vuotisjuhla 

on toteutunut. Osaston 

kaikille vapaaehtoisille 

suunnattu kiitosjuhla on 

toteutunut.

KOTOU- 

TUMI-

SEN 

TUKI

Kielikahvilatomin-

taan löydetään 

uusia toiminta-

malleja. 

Järjestetään  esimerkiksi 

kävelykahviloita tai tapah-

tumia.

Vähintään kolme erilaista 

kielikahvilaa on järjestetty.

VASTUU
Tukee

TAVOITE 2021 TOIMENPITEET 2021 MITTARI 2021

OSASTO Ensiapukoulu-

tuksen mark-

kina-asema 

vahvistuu ja 

ihmisten ensia-

putaidot lisään-

tyvät. 

Ensiapukoulutustoimn-

nalle tehdään kehitys-

suunnitelma. Perustetaan 

ensiapukoulutustoimin-

nalle oma verkkosivusto.  

Ensiapukoulutukset ovat 

toteutuneet suunnitellusti. 

Osastolla on käytössään 

ensiapukoulutukselle oma 

markkinointikanava netis-

sä.

OSASTO Työntekijöiden 

asiantuntijuus 

omalla toimialalla 

tuottaa parhaan 

mahdollisen tuen 

vapaaehtoistoi-

minnalle.

Tyytyväisyyskyselyn jär-

jestäminen vapaaehtoisil-

le. Työntekijöille mahdol-

listetaan tarvittava työtä 

tukeva lisäkoulutus ja 

työnohjaus.

Tyytyväisyyskyselyn tulok-

sista näkyy, että vapaaeh-

toiset kokevat saavansa 

henkilökunnalta tarvitse-

maansa asiantuntijatukea 

harrastustoiminnan mah-

dollistamiseksi.

KOTOU- 

TUMISEN 

TUKI

Osaston järjestä-

män kotoutumi-

sen tuen toimin-

nan näkyvyys 

lisääntyy.

Parannetaan viestintää 

ottamalla käyttöön Oma 

Punainen Risti -järjestel-

mä kotoutumisen tuen 

toimintaryhmiin ilmoit-

tautumisiin. Luodaan 

sähköpostilista kielikah-

vilan asiakkaille tiedo-

tusta varten. Järjestetään 

Kotoutumisen tuen 

toiminnan koulutusta. 

Oma Punainen Risti on 

otettu käyttöön kaikissa 

kotoutumisen tuen toimin-

tarymissä. Sähköpostilista 

on luotu. Kotoutumisen 

tuen toimintaryhmissä toi-

mii yhteensä 50 vapaaeh-

toista. Kotoutumisen tuen 

koulutuksia on järjestetty 

vähintään kaksi.

KOTOU- 

TUMISEN 

TUKI

Kielikahvilassa 

mahdollistetaan 

jatkuvan palaut-

teen kerääminen.

Luodaan anonyymi säh-

köinen palautelomake, 

jonne voi antaa jatkuvasti 

palautetta. Mainostetaan 

palautealustaa kielikah-

vilakävijöille sekä kieli-

kahvilan Facebook-ryh-

mässä.

Palautelomake on luotu. 

Palautteita on saatu vähin-

tään 50 kappaletta. 
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VASTUU
Tukee

TAVOITE 2021 TOIMENPITEET 2021 MITTARI 2021

KOTOU- 

TUMISEN 

TUKI

Vastaanottokeskuk-

sessa toimivassa 

käsityökerhossa 

tuetaan tasavertais-

ta ja kunnioittavaa 

toimintaa kerhossa 

käyvien keskuudes-

sa sekä annetaan 

uusia elämyksiä 

arkipäivään. 

Pidetään teematapahtumia 

normaalin kerhoillan tilalla. 

Palautelomakkeiden 

perusteella kävijät 

olleet tyytyväisiä 

teematapahtumiin ja 

kerhon toimintaan.

KOTOU- 

TUMISEN 

TUKI

Käsityökerhoon on 

saatu sitoutuneita 

vapaaehtoisia ker-

hon vetäjiksi. 

Osaston sekä vapaahtoisten 

omien kanavien kautta kut-

sutaan kaikenikäisiä vapaa-

ehtoisia tutustumaan kerhon 

toimintaan.

Saatu kolme uutta 

sitoutunutta va-

paaehtoista kerhon 

vetäjiksi. 

TERVEYS-

PISTE

Terveyspiste tekee 

yhteistyötä osaston 

muiden toimintaryh-

mien kanssa.

Kartoitetaan toimintaryhmien 

rajapinnat (esimerkiksi tilan-

teet, tapahtumat), jossa Ter-

veyspiste toimii yhteistyössä 

toisen toimintaryhmän kans-

sa. Kerrotaan toimintaryh-

mien vastuuvapaaehtoisille  

Terveyspisteen osaamisalueet 

ja toiminta sekä käydään 

keskustelu yhteistyöstä.  

Kartoitus tehty. Yh-

teys muihin osaston 

toimintaryhmiin on 

saatu.   

HUMA-

NITAA-

RINEN 

OIKEUS

Jokainen IHL-klubi-

lainen saa mahdol-

lisuuden suunnitella 

ja tuottaa toimintaa.

Kuukausittaisten tapaamisten 

ohjelman valmisteluvuorot 

jaetaan halukkaiden klubilais-

ten kesken, jotka tuottavat 

tapaamisen ohjelman. Toimin-

tavuodelle tehdään yhdessä 

suunnitelma, joka huomioi 

kokonaisuuden. 

IHL-klubi on kokoon-

tunut 10 kertaa, 

joihin klubilaiset 

tuottaneet ohjel-

man.

 

VASTUU
Tukee

TAVOITE 2021 TOIMENPITEET 2021 MITTARI 2021

ENSI- 

APU- 

RYHMÄ

Ensiapuryh-

män aktiivisten 

ryhmäläisten 

määrä lisääntyy 

ja vanhat jäsenet 

pysyvät mukana 

toiminnassa. 

Ensiapuryhmätoimintaa 

mainostetaan aktiivisesti 

ensiapukursseilla ja eri 

some-kanavissa. Vapaa-

ehtoisille järjestetään 

erilaisia koulutus- ja 

virkistystapahtumia ja 

aktiivisia palkitaan riittä-

västi.

Ensiapuryhmäläisten mää-

rä nousee yhdellä kuussa. 

Ryhmäläisten kouluttautu-

mismäärä on edellisvuotta 

suurempi. 

TERVEYS-

PISTE

Terveyspisteen 

toiminnassa 

mukana olevien 

vapaaehtois-

ten aktiivisuus 

lisääntyy sekä 

heidän toiminta-

ryhmään ja osas-

toon kuulumisen 

tunne vahvistuu 

ja kiinnostus 

muuhun osas-

ton toimintaan 

lisääntyy. 

Terveyspisteen vastuu-

vapaaehtoinen yhdes-

sä osaston ja muiden 

toimintaryhmien vastuu-

vapaaehtoisten kanssa 

aktivoi ja motivoi jo Ter-

veyspisteen toiminnassa 

mukana olevia vapaa-

ehtoisia osallistumaan 

Terveyspisteen erilaisiin 

toimintoihin ja tapah-

tumiin sekä Tampereen 

osaston muiden toimin-

taryhmien toimintaan 

järjestämällä tapahtumia 

ja koulutusta.

Vapaaehtoisille on jär-

jestetty vähintään neljä 

tapahtumaa vuodessa. 

Jokainen terveyspisteen 

vapaaehtoinen on osal-

listunut vähintään kol-

meen tilaisuuteen vuoden 

aikana.
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PÄÄTAVOITE 3

Tampereen osasto pyrkii toimimaan ak-
tiivisesti koko toiminta-alueellaan. Mo-
nipuolisen viestinnän avulla, pyritään ta-
voittamaan tamperelaiset Punaisen Ristin 
toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Osas-
ton toimintaan mukaan tavoitellaan uusia   
eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia vapaa-
ehtoisia.

Osaston eri toimintamuotoja viedään 
aktiivisesti eri puolille kaupunkia, jotta ne 
tavoittavat paremmin myös heikommassa 
asemassa olevia tamperelaisia. 

Punaisen Ristin osallistuminen eri ver-
kostoihin sekä yhteistyö paikallisten yh-
distysten ja toimijoiden kanssa vahvistaa 
Punaisen Ristin arvojen tunnettuutta ja 
osaston toimintavalmiutta paikallisesti.   

Osaston viestintää kehitetään ajan ta-
salla olevan viestintäsuunnitelman avulla 
tehokkaaksi, monipuoliseksi ja monikana-
vaiseksi. Toimintaryhmien oma viestintä 
tukee osaston viestintää. Vahva ja syste-
maattinen viestintä tukee myös osaston 
jäsenhankintaa. Osasto osallistuu aktiivi-
sesti valtakunnallisiin kampanjoihin sekä 
hyödyntää saatavilla olevia viestintämate-
riaaleja. 

Vastuuvapaaehtoisten johtamisosaami-
seen panostetaan selkeiden toimenkuvien 
ja koulutuksen avulla. 

LUOTTAMUSTA JA VASTUULLISUUTTA 
RAKENTAVA YHTEISKUNTA

Aktiivinen kansalaisyhteiskunta, va-
paaehtoisuus ja inhimillisten arvojen 
puolustaminen vahvistaa yhteisöjä 
ja kannustaa mukaan vapaaehtois-
toimintaan. 

Näkyvä paikallistoiminta ja kansain-
välinen avustustyö sekä jatkuva 
monipuolinen viestintä rakentavat 
luottamusta Punaisen Ristin autta-
mistyöhön. Toimintamme edellytyk-
senä on, että avunsaajat, työhömme 
osallistuvat vapaaehtoiset ja työn-
tekijät sekä toimintamme mahdol-
listavat tukijat ja tahot hyväksyvät 
toimintamme periaatteet, luottavat 
toimintakykyymme ja tuntevat toi-
mintatapamme ja työmme tulokset. 

Punainen Risti tuo yhteen eritaus-
taisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Pyrimme 
siihen, että Punaisen Ristin toimin-
taan pääsee helposti mukaan ja se 
on kaikille avointa, esteetöntä, syrji-
mätöntä ja rasismista vapaata. Help-
po saavutettavuus verkossa lisää 
osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. 
Tarjoamme aktiivisesti toimintamah-
dollisuuksia maahanmuuttajille. 

Vahvistamme merkitystämme yh-
teiskunnassa, kun seuraamme 
järjestön arvomaailman kannalta 
tärkeitä yhteiskunnan muutoksia 
ja huomioimme ne viestinnässä ja 
kampanjoinnissa. Kuuntelemme tar-
kasti avunsaajilta tulevia viestejä. 
Voimme parantaa heidän tilannet-
taan välittämällä näitä viestejä pää-
töksentekijöille. 
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VASTUU
Tukee

TAVOITE 2021 TOIMENPITEET 2021 MITTARIT 2021 

OSASTO

Viestintä 

ja markki-

nointi

Osaston sisäinen ja 

ulkoinen viestintä 

on monikanavaista 

ja tavoittavaa.

Jokaiseen toimintaryhmään 

rekrytoidaan ryhmän vies-

tinnästä vastaava vapaaeh-

toinen. Ryhmiltä kerätään 

aktiivisesti valokuvia toi-

minnoista. Vapaaehtoisia 

kannustetaan viestintään 

aktiivisesti. Vapaaehtoisten 

tietojärjestelmä Oma Punai-

nen Risti otetaan käyttöön 

myös niissä toiminnoissa, 

joissa sitä ei aiemmin ole 

käytetty.

Jokaisella osaston 

toimintaryhmällä on 

oma viestintävas-

taava, joka toimii 

yhteistyössä osaston 

viestintämiin kanssa.

OSASTO Osasto on vastuul-

linen toimija.

Vähennämme kaikessa toi-

minnassa tulostamista ja hyö-

dynnämme sähköisiä alustoja. 

Suosimme ruokahankinnois-

sa ekologisia ja vastuullisia 

vaihtoehtoja, kuten kasvis- ja 

lähiruokaa. Pyrimme muissa 

hankinnoissa ostamaan koti-

maista ja käyttämään kotimai-

sia palveluntuottajia.

Hankinnoissa on 

huomioitu kotimai-

suus ja ekologisuus. 

Tulostusmäärät 

ovat vähentyneet 

edelliseen vuoteen 

verrattuna.

OSASTO Vastuuvapaaehtois-

ten johtamisosaa-

minen kehittyy.

Tehdään kirjalliset perehdy-

tysohjelmat ja toimenkuvat 

hallituksen jäsenille sekä 

ryhmien vastuuvapaaehtoi-

sille. Tarjotaan johtamiskou-

lutusta.

Vastuuvapaaehtoisille 

on järjestetty vähin-

tään kaksi johtamis-

osaamista kehittävää 

koulutusta vuoden 

aikana.

OSASTO Henkilöstön työ-

tehtävien vaativuu-

den arviointi.

Kehitetään osaston työanta-

juutta toteuttamalla työn vaa-

tivuuden arviointi ja luodaan 

järjestelmä henkilökohtaisen 

palkaosan käyttämisestä 

osaston vakinaisissa työsuh-

teissa.

Työn vaativuuden 

arviointi työnteki-

jöille on toteutettu 

ja henkilökohtainen 

palkanosa otettu 

käyttöön vuoden lop-

puun mennessä.

VASTUU
Tukee

TAVOITE 2021 TOIMENPITEET 2021 MITTARIT 2021 

TERVEYS- 

PISTE

Yhteistyön vahvis-

taminen terveyden 

edistämisen parissa 

työskentelevien 

toimijoiden kanssa.

Luodaan sähköpostiyhteys 

SPR Tampereen osaston 

ulkopuolisiin terveyden-

edistämisen toimijoihin: 

Tampereen kaupungin 

sosiaalipäivystys, 

Tampereen kaupungin 

terveys- ja hyvinvointi-

palvelut ja terveysalan 

oppilaitokset.

Sopivat yhteyshenkilöt 

on tavoitettu ja keskus-

teluyhteys luotu.

ENSI- 

APU- 

RYHMÄ

Vahvistetaan SPR:n 

kuvaa luotettavana 

ja vastuullisena 

vapaaehtoisjärjes-

tönä.

Osallistutaan tiettyihin kau-

pungin tapahtumiin, kuten 

esim. koulujen päättäjäisiin 

ilman korvausta. Kehitetään 

operaatioensiapuvalmiutta 

ja osaston kykyä perustaa 

evakuointikeskus sopimuk-

sen mukaisesti Tampu-

riin. Ensiapuryhmäläiset 

jatkavat osallistumista 

korona-pandemian aikaisiin 

operaatioihin aktiivisesti.

Ensiapuryhmä lisää 

osallistumistansa 

erilaisiin ”Pro Bono”-ta-

pahtumiin. Saavutetaan 

sopimuksen mukainen 

valmius ja osaaminen 

evakuointikeskuk-

sen perustamiseksi. 

Ensiapuryhmäläisten 

osallistuminen Koro-

na-pandemian aikaisiin 

operaatioihin ei vähene 

pandemian pitkittyessä.

VIESTINTÄ 

JA MARK-

KINOINTI

Osaston toimin-

nasta viestitään 

laajasti, eri kanavia 

hyödyntäen ja huo-

mioiden eri kohde-

ryhmät. Viestinnäs-

sä tuodaan esiin 

tasapuolisesti eri 

toimintamuodot.

Panostetaan niin jäsen-

viestintään kuin ulkoiseen 

viestintään. Valitaan oi-

keat kanavat sen mukaan, 

mitä kohderyhmiä on tar-

peen tavoittaa. Tuodaan 

viestinnän ja markkinoin-

nin ryhmää tunnetuksi 

ja madalletaan kaikkien 

toimijoiden kynnystä tuot-

taa sisältöä.

Tyytyväisyys osaston 

viestintään kasvaa. 

Kaikki toimijat kokevat, 

että he saavat asiansa 

läpi osaston kanavissa.

VIESTINTÄ 

JA MARK-

KINOINTI

Osaston viestintä 

on suunniteltu 

etukäteen.

Tehdään pitkän ja lyhyen 

ajan viestintäsuunnitel-

mat.

Viestintäsuunnitelmat 

on tehty ja niitä on 

myös noudatettu.
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OSASTON TOIMINTAMUODOT

ENSIAPUTOIMINTA

Ensiapuryhmäläiset ovat vapaaeh-
toisia, jotka pitävät yllä ensiaputai-
tojaan säännöllisesti järjestettävissä 
ryhmäilloissa. Keskeinen osa osaston 
ensiaputoimintaa ovat ensiapupäi-
vystykset ja operaatioensiapu. Li-
säksi ryhmäläiset valmistelevat ja to-
teuttavat Kömmähdyksiä Kuusikossa 
2021 - Matka maailman ympäri -en-
siapukilpailun toukokuussa. 

Ensiapuryhmäläisille annetaan jat-
ko- ja täydennyskoulutusta ryhmän 
puolesta. Lisäksi tarjotaan aktiivisille 
ryhmäläisille mahdollisuutta osallis-
tua osaston, piirin ja keskustoimiston 
järjestämiin koulutuksiin ja harjoituk-
siin.

Ryhmäläisille järjestetään erilaisia 
koulutus- ja virkistystapahtumia kak-
si kevät- ja kaksi syyskaudella. 

Ensiapuryhmän tavoitteena on tu-
kea kansalaisten auttamisvalmiutta, 
panostaa nykyisten ryhmäläisten hy-
vinvointiin ja jaksamiseen, vahvistaa 
SPR:n kuvaa luotettavana ja vastuul-
lisena inhimillisyyden rakentajana 
mainostamalla toimintaa aktiivisesti 
eri kanavissa sekä hankkia some-nä-
kyvyydellä ja aktiivisella jäsenhankin-
nalla uusia jäseniä ensiapuryhmätoi-
mintaan.

Ensiapuryhmätoiminnan hallinnol-
lisista asioista vastaa johtoryhmä, 

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA 

jonka johtajana toimii ryhmänjohtaja. 
Ensiapupäivystysten koordinoinnin 
hoitaa Tampereen osaston palkatut 
ensiapukoordinaattorit. Ensiapupäi-
vystystoimintaa pyritään kehittä-
mään aktiivisesti vastaamaan tapah-
tumajärjestäjien tarpeita, jotta se 
säilyisi kilpailukykyisenä kaupallisten 
toimijoiden rinnalla. 

VALMIUSTOIMINTA

Tampereen osaston vapaaehtoiset 
osallistuvat viranomaisten pyynnös-
tä erilaisiin etsinnän, henkisen tuen, 
evakuoinnin ja ensihuollon tehtäviin. 
Osaston valmiutta kehitetään päi-
vittämällä osaston valmiussuunni-
telmaa säännöllisesti. Vuoden aika-
na valmiussuunnitelmaan kirjataan 
osaston varautuminen toteuttaa 
avustustoimintaa laajamittaisessa 
maahantulotilanteessa. Osana val-
miuden ylläpitämistä toteutetaan 
vastuuvapaaehtoisille johtamiskou-
lutusta, jolla turvataan vapaaehtois-
ten jaksamista ja riittävyyttä myös 
mahdollisissa laajamittaisissa avus-
tusoperaatioissa. 

 Osaston osalta kehitetään SPR:n 
roolia Vapepan koordinaatiojärjes-
tönä vahvistamalla osaston roolia ja 
osallistumista Vapepa-paikallistoimi-
kunnan toimintaan. Lisäksi kehite-
tään OHTO-hälytysjärjestelmän käyt-
töä osana osaston valmiutta. 

 Ensihuolto- ja valmiusryhmän va-
paaehtoisille järjestetään kuukau-
sittain ensihuollon ja henkisen tuen 
koulutusta ja harjoituksia. Osaston 
vapaaehtoisille järjestetään myös 
ensihuollon ja henkisen tuen -perus-
kursseja sekä jatkokursseja tarpeen 
mukaan. 

HUMANITAARINEN OIKEUS

Punaisen Ristin perustehtäviin kuuluu 
tiedon levittäminen sodan oikeus-
säännöistä. Kansainvälisen humani- 
taarisen oikeuden sopimuksilla py-
ritään rajoittamaan aseellisten selk-
kausten vaikutuksia.

Tampereen osastossa toimii 
IHL-klubi, joka toteuttaa humanitaa-
risen oikeuden toimintaa. IHL-klubilla 
on kuukausittainen kokoontuminen, 
joka toteutetaan keskustelu-, toimin-
ta- ja tietoiskuiltoina tai vierailuina. 

Vuonna 2021 järjestetään kaksi hu-
manitaarisen oikeuden peruskurssia 
ja yksi jatkokurssi.

Vuoden aikana IHL-klubi näkyy eri-
laisissa yleisötapahtumissa osaston 
kanssa. Toukokuussa Punaisen Ristin 
viikolla ja elokuussa maailman huma-

nitaarisen avun päivänä IHL-klubi nä-
kyy ja järjestää yleisötapahtuman.

Vuonna 2021 suunnitellaan ja aloi-
tetaan myös kouluvierailut. 

IHL-klubi tekee yhteistyötä Hämeen 
piirin kanssa ja järjestettyyn toimin-
taan ovat tervetulleita myös muiden 
osastojen jäsenet ja vapaaehtoiset. 
Osaston muille toimintaryhmille tar-
jotaan tietoiskuja humanitaarisesta 
oikeudesta osaksi heidän ryhmäil-
tojaan. Ensihuoltoryhmän kanssa 
voidaan suunnitella yhteistyötä hu-
manitaaristen kurssien yhteyteen. 
Osaston valmiutta esitellään IHL-klu-
bilaisille vuoden aikana. 

Vuonna 2021 järjestetään myös 
yksi virtuaalitapahtuma yhteistyössä 
Savo-Karjalan piirin kanssa. Vuonna 
2021 verkostoidutaan myös muiden 
toimijoiden kanssa, jotka toimivat 
humanitaarisen oikeuden alalla.

Toiminnan laatu varmistetaan etu-
käteissuunnittelulla ja vapaaehtois-
ten koulutuksella. Uusia klubilaisia 
saadaan mukaan mielenkiintoisella 
matalan kynnyksen kuukausittaisella 
ohjelmalla ja humanitaarisen oikeu-
den kurssien kautta.
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TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 

YSTÄVÄTOIMINTA

Ystävätoiminta on vapaaehtoisen 
apua ja tukea vanhuksille, vammai-
sille, maahanmuuttajille tai yksinäi-
sille ihmisille. Toimintaa toteutetaan 
tavallisen ihmisen taidoin ystävää 
tarvitsevan ehdoilla. Koulutettu va-
paaehtoinen voi toimia henkilökoh-
taisena ystävänä esimerkiksi vie-
railemalla yksittäisen ihmisen luona 
kuuntelijana, keskustelijana tai ulkoi-
luseurana. 

Kasvokkain tapahtuva kahdenkes-
kinen ystävätoiminta on osaston 
suurimpia toimintamuotoja, sillä toi-
minnassa on mukana jo yli 100 va-
paaehtoista. Toimintaan koulutetaan 
myös jatkuvasti lisää vapaaehtoisia 
ja tarvittaessa kehitetään myös mui-
ta ystävätoiminnan muotoja, kuten 
puhelimitse tehtävä soittorinki. Ystä-
vävapaaehtoisille järjestetään myös 
koulutusta ja virkistystä. 

TERVEYSPISTE 

Terveyspisteen vastaanotto tarjoaa 
terveysneuvontaa ja verenpaineen 
mittausta  ilman maksua ja ajanva-
rausta. Toiminnan tavoitteena on tu-
kea asiakkaita tunnistamaan omaan 
terveyteen vaikuttavia tekijöitä, voi-
maantumaan ja ylläpitämään omaa 
terveyttään. Terveyspisteen vastaan-

otto on avoinna Tampurissa joka 
toinen keskiviikko ruoka-apujakelun 
yhteydessä. 

Vastaanottotoiminnan lisäksi Ter-
veyspisteen vapaaehtoiset ovat mu-
kana erilaisissa SPR:n ja yhteistyö-
kumppaneiden tapahtumissa. 

Terveyspisteen vapaaehtoiset ko-
koontuvat säännöllisesti yhteisiin 
tapaamisiin ja ylläpitävät ja kehittä-
vät osaamistaan osallistumalla kou-
lutuksiin. 

TERHO-KERHO

Terhokerho on ikäihmisille suunnattu 
kerho, joka kokoontuu Loutun Koti-
linnassa viikoittain. Kerhossa muun 
muassa askarrellaan, pelataan pelejä 
ja vietetään muuten aikaa yhdessä. 

Terhokerholaiset tekevät myös 
kaksi retkeä toimintavuoden aikana 
yhdessä sovittuihin kohteisiin. 

VANKILAVIERAILIJATOIMINTA 

Koulutetuista vapaaehtoisista koos-
tuva ryhmä vierailee kahden viikon 
välein Kylmäkosken vankilassa. Vuo-
den aikana vankeja tavataan noin 
sata. Vapaaehtoisille järjestetään 
myös vertaistukitapaamisia.  

Tarvittaessa vapaaehtoisia kou-
lutetaan lisää yhteistyössä SPR Hä-
meen piirin kanssa.  

PÄIHDE- JA SEKSUAALI-
TERVEYSTYÖ 

Päihde- ja seksuaaliterveystyön toi-
mintaryhmä Potkuri haluaa toimin-
nallaan vahvistaa vapaaehtoisten 
tietotaitoa päihde- ja seksuaaliterve-
ydestä. Potkuri kokoontuu ryhmäil-
toihin kerran kuukaudessa. Lisäksi 
ryhmä järjestää muita tapahtumia 
sekä osallistuu aktiivisesti festarityö-
hön yhteistyössä ensiapuryhmän ja 
ensihuolto- ja valmiusryhmän kans-
sa. Potkuri tekee tiivistä yhteistyötä 
myös SPR:n muiden päihdetyön toi-
mintaryhmien kanssa ja järjestää yh-
teisiä ryhmäiltoja etäyhteyksin.

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ 

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus 
tarjoaa osallistujille työkaluja muu-
toksen kohtaamiseen ja hyvinvoinnin 
vahvistamiseen. Valmennus tutus-
tuttaa osallistujat myös vapaaehtois-
toimintaan. Valmennus on suunnat-
tu erityisesti lähiaikoina eläkkeelle 
siirtyville tai äskettäin eläköityneille. 
Valmennuksia järjestetään tarpeen 
mukaan. 

RUOKA-APUJAKELU

Avointa hävikkiruokajakelua to-
teutetaan yhteistyössä Tampe-
reen seurakuntayhtymän Ruoka- 
pankin kanssa. Hävikkiruokaa jae-
taan kahdesti viikossa, keskiviikkoi-
sin ja perjantaisin. Korona-pande-
mian myötä ruoka-apua hakevien 
määrä on kasvanut niin suureksi, että 
Tampurin tilat ruoan jakamiseen ovat 
ahtaat. Toimintamuotoon etsitään 
vaihtoehtoista paikkaa. 

Hävikkiruokajakelun liksäksi vapaa-
ehtoisten kanssa järjestetään tar-
peen mukaan erilaisia tapahtumia. 
Yhteistyötä Tampereen kaupungin ja 
muiden ruoka-apua jakavien tahojen 
kanssa jatketaan aktiivisesti.

Ruoka-apujakelu toteutetaan kou-
lutettujen vapaaehtoisten voimin. 
Tarvittaessa koulutetaan uusia va-
paaehtoisia sekä tarjotaan Hygienia- 
passikoulutusta. Vapaaehtoisille tar-
jotaan lisäkoulutusta ja virkistystä.
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KOTOUTUMISEN TUEN TOIMINTA

Kotoutumisen tuen -toiminnan ta-
voitteena on luoda mahdollisuuksia 
erilaisten ihmisten ja kulttuurien tasa-
vertaiseen kohtaamiseen sekä tukea 
maahanmuuttajia heidän kotoutu-
misessaan suomalaiseen yhteiskun-
taan. Vakiintuneita toimintamuotoja 
ovat kielikahvilat, naisten käsityö-
kerho, Arjen apu -toiminta sekä Tam-
purissa totetuettavat Suomen kielen 
kurssit maahanmuuttajille.

TAMPEREEN VASTAANOTTO-
KESKUKSEN KÄSITYÖKERHO

Käsityökerhossa ohjataan kävijöitä 
tekemään haluamiaan käsitöitä om-
mellen, neuloen, virkaten ja askarrel-
len ilmaisista lahjoituksina saaduista 
materiaaleista. 

Kerhossa tuetaan tasavertaiseen 
ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen 
kaikissa kulttuurissa ryhmissä. 

Kerhossa naiset voivat kokoontua 
kahvi- ja teetarjoilun äärelle juttele-
maan sillä kielellä, millä pärjäävät. 
Myös miehillä on mahdollisuus tulla 
tekemään käsitöitä. Jos joku naisista 
ei saa olla samassa tilassa vieraiden 
miesten kanssa, miehet ohjataan 
työskentelemään takahuoneeseen.

Kerhoa ohjaavat vapaaehtoiset pu-
huvat kävijöille suomea, jotta heil-
lä olisi mahdolllisuus harjoitella sitä 
myös käytännössä oppituntien ul-
kopuolella. Vapaaehtoisille toiminta 
antaa uusia näkökulmia kulttuurien 
moninaisuuteen ja turvapaikanhaki-
joiden elämään.

KIELIKAHVILATOIMINTA 

Kielikahvilatoiminnan tarkoituksena 
on tarjota maahanmuuttajille paikka 
käyttää ja harjoitella suomen kieltä 
turvallisessa ympäristössä ja näin 
tukea kotoutumista. Kielikahvilois-
sa keskustellaan erilaisista aiheista 
pienryhmissä kahvin ääressä. Kah-
viloita järjestetään Tampurissa sekä 
Hervannan kirjastossa kaupungin 
kanssa yhteistyössä. 

Toimintaa ohjaavat vapaaehtoiset, 
joiden tehtäviin kuuluvat käytännön 
järjestelyt sekä kannustaminen ja 
auttaminen kielen käyttämisessä. 

Kävijöinä on sekä suomea äidin-
kielenään puhuvia että suomea 
vasta opettelevia. Osallistuminen ei 
vaadi etukäteen ilmoittautumista, 
vaan mukaan voi tulla matalalla kyn-
nyksellä. Toiminnan tavoitteena on 
myös lisätä kulttuurien tasavertaista 
kohtaamista. 

ARJEN APU -TOIMNTA

Arjen avun asiakkaina ovat esimer-
kiksi kiintiöpakolaiset ja turvapaikan 
saaneet, joita vapaaehtoiset autta-
vat arkisissa toimissa, kuten muutos-
sa, viranomaisten kanssa asioinnin 
tukena tai tutustuttamalla asiakasta 
uuteen asuinympäristöön. 

Pyyntöjä välittävät Kaupin vastaan-
ottokeskus ja Tampereen kaupunki, 
joille toimintaryhmää myös markki-
noidaan. Vapaaehtoiset tekevät yh-
dessä asiakkaan kanssa, eivät asiak-
kaan puolesta. 

LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA 

LÄKSYHELPPI

LäksyHelpeissä vapaaehtoiset oh-
jaajat auttavat koululaisia koulun jäl-
keen läksyjen tekemisessä. Ohjaajia 
toiminnassa on mukana useita kym-
meniä ja lapsia yhdessä LäksyHelpis-
sä kerrallaan 10-30. 

Vapaaehtoiset muun muassa oh-
jaavat lapsia läksyjen tekemisessä, 
auttavat lukemaan opettelussa sekä 
juttelevat ja pelaavat lasten kanssa. 

Tampereen kaupungin alueella toi-
mii useita LäksyHelppejä ja määrää 
tarkastellaan lukukausittain. Uusille 
ja jo mukana olleille ohjaajille järjes-
tetään koulutuksia tarpeen mukaan. 

LASTEN TOIMINTA

Tavoitteena on käynnistää Tampe-
reen alueella lapsille suunnattua 
viikkotoimintaa. Vuoden aikana sel-
vitetään myös keskustan ulkopuoli-
silta asuinalueilta toiveita ja tarvet-
ta lasten toiminnalle ja rekrytoidaan 
vapaaehtoisia ohjaajia toimintaan. 
Toimintaa markkinoidaan etukäteen 
kouluvierailuilla ja varsinaisesti toi-
minta käynnistyy kesällä leirien muo-
dossa. Kerhotoiminta on tavoitteena 
saada käyntiin syksyllä.

LEIRITOIMINTA

Kesällä järjestetään useita lasten lei-
rejä, joiden ohjelmassa tutustutaan 
laajasti Punaisen Ristin toimintaan. 
Leiriohjelmaan sisältyy muun muas-

sa vierailu Punaisen Ristin logistiik-
kakeskukseen, mikä esittelee hyvin 
Punaisen Ristin kansainvälistä avus-
tustoimintaa.  

Leirejä ohjaamaan rekrytoidaan va-
paaehtoisia ja vapaaehtoisia kannus-
tetaan myös jatkamaan lasten toi-
minnan ohjaajina kesän jälkeen. 

INACTION

InAction toiminnassa koulutetut va-
paaehtoiset ohjaavat InAction -en-
siapupelejä yläkouluilla. Toimintaa 
jatketaan tamperelaisissa yläkou-
luissa Korona-pandemiatilanteen 
salliessa.  

NUORTEN TOIMINTA

Osaston nuorisotoiminta tarjoaa ma-
talan kynnyksen toimintaa varhais-
nuorille, nuorille ja nuorille aikuisille. 

Eri-ikäisille nuorille suunnattuja 
tapahtumia pyritään järjestämään 
Tampurissa yhteistyössä eri toimijoi-
den kanssa. Uusia nuoria vapaaeh-
toisia rekrytoidaan toimintaan mu-
kaan myös vierailemalla kouluissa ja 
nuorisotiloilla.

Nuoret ovat mukana näkyvästi ja 
aktiivisesti osaston yhteisissä ta-
pahtumissa, kuten Nälkäpäivässä 
ja Punaisen Ristin viikolla. Nuoret 
osallistuvat erityisesti nuorille suun-
nattuihin tapahtumiin, kuten korkea-
kouluopiskelijoiden Hämeenkadun 
Approon ja Tapahtumien yöhön.
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JÄSENET JA VAPAAEHTOISET 

Tampereen osaston tavoitteena on 
järjestää monipuolista ja laadukasta 
kaikille toimijoille avointa vapaaeh-
toistoimintaa, jolla varmistaan osas-
ton auttamisvalmius. Vuoden 2021 
aikana panostetaan edelleen viestin-
tään ja markkinointiin jäsenmäärän 
kasvattamiseksi ja uusien vapaah-
toistenn mukaan saamiseksi. 

Osaston monipuolisen toiminnan 
ylläpitäjänä toimii useat tehtäviin 
sitoutuneet vapaaehtoiset. Vapaa-
ehtoisille järjestetään erilaisia kou-

YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA

Vahva ja näkyvä vaikuttamistyö sekä 
aktiivinen paikallinen vapaaehtois-
toiminta ovat pohjana yhteistyölle 
eri toimijoiden kanssa. Toimimme 
erilaisissa järjestöyhteistyöverkos-
toissa, joiden kautta voimme vaikut-
taa asioihin sekä järjestää tapahtu-
mia ja tempauksia.

Yhteistyö eri Punaisen Ristin toimi-
joiden ja laitosten kanssa on tärkeää. 
Nuorten Turvatalon kanssa jatketaan 
yhteistyötä erilaisten tapahtumien 
merkeissä. Osaston jäseniä on mu-
kana SPR Hämeen piirin toimikunnis-
sa, minkä lisäksi tehdään monipuo-
lista yhteistyötä piirin eri toimijoiden 
ja työntekijöiden kanssa. Tampereen 
osasto on mukana aktiivisesti valta-
kunnallisissa kehittämishankkeissa. 

Tampereen kaupungin nuorisopal-
veluiden Sateenkaarinuorisotila Kaa-

revan toiminnan mahdollistamiseksi 
tarjotaan Tampurin tilat toiminnan 
käyttöön.  

Ruoka-apuun liittyvää toimintaa 
jatketaan yhteistyössä Tampereen 
ev.lut seurakuntayhtymän kanssa 
sekä muiden ruoka-apua jakavien  
tahojen kanssa. 

Perinteeksi muodostunut Aatto-
kahvila tullaan järjestämään yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa. 

Työtä Rikosuhripäivystyksen Si-
sä-Suomen aluetyöryhmässä jatke-
taan edelleen.

Lisäksi osaston edustajia toimii 
useissa eri yhteistyöverkostoissa ja 
-ryhmissä. 

Yritysyhteistyömahdollisuuksia et-
sitään ja kehitetään hallituksen, pu-
heenjohtajan ja toiminnanjohtajan 
kautta aktiivisesti.

lutuksia ja kiitostilaisuuksia, joiden 
avulla tuetaan heidän jaksamista ja 
sitoutumista vapaaehtoisuuteen.

Vapaaehtoisille tarjottavia koulu-
tuksia ovat esimerkiksi Ensiapu 1 
ja 2 -koulutukset, Henkisen tuen ja 
ensihuollon perus- ja jatkokurssit, 
Humanitaarisen oikeuden perus- ja 
jatkokurssit, Moninaisuus vapaaeh-
toistoiminnassa -koulutus ja Varhai-
sen puuttumisen -kurssi sekä osasto-
päivä. 

 

TAPAHTUMAPÄIVÄT JA KAMPANJAT

Paikallisen näkyvyyden ja vaikutta-
mistoiminnan avainasemassa ovat 
valtakunnalliset tapahtumapäivät ja 
kampanjat, joihin osasto osallistuu 
näkyvästi. Kampanjapäivinä noste-
taan esille vaikuttamisen viestejä 
sekä pyritään löytämään uusia toi-
mijoita mukaan toimintaan. 

Edellä mainittuja tapahtumia ovat 
ainakin:

• 112-päivä 11.2. 
• Ystävänpäivä 14.2. 

• Rasisminvastainen viikko  
15.–21.3. 

• Punaisen Ristin viikko 3.–9.5. 
• Nälkäpäiväkeräys 23.–25.9. 
• Maailman elvytyspäivä 16.10. 
• Hyvä joulumieli -keräys 

18.11.–24.12.
Näiden lisäksi osasto näkyy tam-

perelaisessa katukuvassa erilaissa 
tempauksissa, kuten Puistofiestassa, 
Tapahtumien yössä sekä Hämeenka-
dun Approssa.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Osaston viestintä on monikanavaista 
ja sitä kehitetään jatkuvasti. Viestin-
tää tehdään sekä somessa että mui-
den väylien kautta. 

Monipuolinen ja aktiivinen sisäinen 
viestintä takaa vapaaehtoistoimin-
nan jatkuvuutta sekä tukee vapaa-
ehtoisen toimintaa osastossa. Vies-
tinnän ja markkinoinnin tavoitteena 
on tukea koko osaston jäsenhankin-
taa ja vapaaehtoisten rekrytointia. 

Ulkoisen viestinnän kanavina toimii 
sosiaalisen median puolella Face-
book-sivu, Instagramin yritystili, 
Twitter-tili sekä internetsivut ja Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisten tieto-
järjestelmä Oma. 

Sisäisen viestinnän tärkeimmät ka-
navat ovat edellä mainittujen sosiaa-
lisen median kanavien lisäksi kaksi 
kertaa vuodessa ilmestyvä postitet-
tava jäsentiedote sekä sähköinen 
noin kerran kuukaudessa ilmestyvä 
uutiskirje sekä vapaaehtoisten tieto-
järjestelmä Oma.

HALLINTO JA TOIMISTO

Osaston toiminnasta ja taloudesta 
vastaa hallitus, jota johtaa puheen-
johtaja. 

Hallituksen alaisuudessa toimii ta-
lous- ja henkilöstötoimikunta, joka 
valmistelee ja esittelee talouteen ja 
henkilöstöön liittyviä asioita hallituk-
selle. Lisäksi tarpeen mukaan perus-
tetaan erilaisia projekti- ja toiminta-
ryhmiä.

Osastolla on vuonna 2021 vähin-
tään viisi päätoimista työntekijää: 
toiminnanjohtaja sekä kaksi vapaa-
ehtoistoiminnan koordinaattoria ja 
kaksi ensiapukoordinaattoria. Koh-
taamispaikka Tampurin toiminnan 
pyörittämisessä hyödynnetään eri-
laisia harjoittelijoita ja työkokeilijoi-
ta. 

Osaston toimisto ja henkilökunnan 
työtilat sijaitsevat Kohtaamispaikka 
Tampurissa.
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ENSIAPUKOULUTUSTOIMINTA

Osasto pyrkii vahvistamaan kansa-
laisten ensiaputaitoja järjestämällä 
ilmaista tai hyvin edullista ensiapu-
koulutusta, muun muassa lapsiper-
heiden auttajakursseja ja muita lyhyi-
tä erityiskursseja. 

Lisäksi osasto järjestää varainhan-
kinnallista ensiapukoulutusta. Ensi- 
apukursseja järjestetään avoimina 
yleisökursseina Tampurissa sekä etä-
koulutuksena. Lisäksi tarjotaan hä-
täensiapukursseja verkkokursseina.  

Yrityksille ja yhteisöille tarjotaan 
heidän tarpeisiin sopivia Ensiapu 1 
ja 2 -kursseja, hätäensiapukursseja 
sekä räätälöityjä kursseja. 

Osaston tavoitteena on vahvistaa 
markkina-asemaa pirkanmaalaisten 
ensiapukouluttajien keskuudessa 
tarjoamalla monipuolisen kurssiva-
likoiman sekä pätevät ja innostavat 
kouluttajat.

SPR TAMPEREEN OSASTON TOIMINNOT
 

TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN
• Ystävätoiminta
• Terho-kerho
• Terveyspistetoiminta
• Vankilavierailijatoiminta
• Päihde- ja seksuaaliterveystyö
• Täyttä Elämää Eläkkeellä  

-valmennukset
• Ruoka-apujakelu

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA
• Ensiapuryhmä
• Ensiapupäivystykset
• Ensiapukoulutukset
• Valmiustoiminta
• IHL-toiminta

TALOUS

Toimintavuoden 2021 aikana on tar-
koitus panostaa taloudellisesti osas-
ton koko toiminta-alueen kattavan 
toiminnan kehittämiseen. 

Korona-pandemian vaikutuksista 
johtuen on talouden enuustaminen 
vaikeaa. Talousarvion loppusumma 
vuodelle 2021 on 487 100 euroa. 

Osaston eri toimintamuodoille on 
kullekin varattu oma toimintaraha  
tapahtumien ja toimintojen järjestä-
miseen. Osaston jäsenten  ja vapaa-
ehtoisten määrän kasvattaminen on 
yksi vuoden päätavoitteista. Tämä 
näkyy talousarviossa isoina markki-
nointipanostuksina sekä vapaaeh-
toisten koulutus- ja kiitoskuluissa.

Henkilöstökustannuksissa on va-
rauduttu viiden kokoaikaisen toimi-
henkilön palkkamenoihin.

Vuokra- ja kiinteistökustannuksis-
sa on varauduttu Kohtaamispaikka 

Tampurin vuokriin ja muihin Tampu-
rin kiinteistökuluihin. 

Varsinaisen toiminnan tuotot koos-
tuvat muun muassa toimintaryhmien 
tuloista sekä tuotteiden myynnistä, 
kurssien osallistumismaksuista ja  
ensiapupäivystyskorvauksista. 

Jäsenmaksutuloina on budjetoitu 
22.000 euroa.  Vuonna 2021 hen-
kilöjäsenen vuosijäsenmaksu on 20 
euroa, josta osasto saa 50 %. Alle 
29-vuotiaiden nuorisojäsenten jä-
senmaksu on 10 euroa. 

Talouden pohjan luo osaston pit-
käaikaiset sijoitukset, joiden avulla 
saadaan osaston toiminta pidettyä 
yllä. Vuonna 2021 ei ole tarkoitus 
tehdä suuria taseeseen aktivoitavia 
investointeja, vaan hankinnat koos-
tuvat pääsääntöisesti tavanomaisis-
ta tulokseen kirjattavista pienhan-
kinnoista.

KOTOUTUMISEN TUKI
• Kielikahvilat
• Arjen apu
• Kaupin käsityökerho
• Suomen kielen -kurssit

LASTEN- JA NUORTEN TOIMINTA
• LäksyHelppi
• Lasten kerhotoiminta
• Leiritoiminta
• InAction
• Nuorten toiminta

KOHTAAMISPAIKKA TAMPURI
• Avoin viikkotoiminta
• Kuvataideryhmä
• Ruotsin kielen keskusteluryhmä
• Puikonpyörittäjät
• Perhekerho
• Kulttuurikerho
• Luetaan yhdessä -lukuryhmä
• Tuotemyynti

KOHTAAMISPAIKKA TAMPURI

Kohtaamispaikka Tampuri on kaiken 
vapaaehtoistoiminnan keskus ja va-
paaehtoisryhmien kotipesä. Lisäk-
si Kohtaamispaikassa järjestetään 
avointa ja kynnyksetöntä päivätoi-
mintaa kaikille tamperelaisille. 

Vuoden 2021 aikana myös  kar-
toitetaan muiden keskustan alueen 

Kohtaamispaikkojen ohjelmaa ja ke-
hitetään Tampurin ohjelmaa sen mu-
kaan. 

Kohtaamispaikan arkea pyörittävät 
harjoittelijat ja työkokeilijat, mutta 
toimintaa suunnittelevat ja siitä ovat 
vastuussa osaston palkatut työnte-
kijät.
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Talousarvio Talousarvio

2020 2021

VARSINAINEN TOIMINTA

VARSINAISEN TOIMINNAN  
TUOTOT YHTEENSÄ 179 640 151 100

VALMIUS- JA ENSIAPURYHMÄTOIMINTA

   Muut tuotot 42 500 23 400

   Muut kulut -49 200 -36 800

Valmius- ja ensiapuryhmä- 
toiminta yhteensä

-6 700 -13 400

ENSIAPUKOULUTUS

   Muut tuotot 104 100 127 160

   Muut kulut -5 000 -56 430

Ensiapukoulutus yhteensä   99 100 70 730

TERVEYS JA HYVINVOINTI

   Muut tuotot 8 040 0

   Muut kulut -2 661 -2 900

Terveys ja hyvinvointi yhteensä 5 379 -2 900

JÄRJESTÖKEHITYS JA -TOIMINTA

   Muut tuotot 7 000 540

   Muut kulut -168 826 -115 660

Järjestökehitys ja -toiminta  yhteensä -161 826 -115 120

KOTOUTUMISEN TUKI

   Muut kulut -300 -600

Kotoutumisen tuki yhteensä -300 -600

TALOUSARVIO 2021

Talousarvio Talousarvio

2020 2021

OSASTON HALLINTO

   Muut tuotot 18 000 0

   Henkilöstökulut -201 216 -263 560

   Muut kulut -21 100 -32 760

Osaston hallinto yhteensä -204 316 -296 320

Varsinaisen toiminnan poistot -2 337 -10 580

Varsinaisen toiminnan jäämä -271 000 -368 190

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksut 21 000 22 000

Muut tuotot 0 10 200

Verot 0 -1 410

Muut kulut 0 -2 000

Tuotto-/kulujäämä -250 000 -339 400

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

   Osinkotuotot 235 000 255 000

   Vuokratuotot 25 000 59 000

   Kiinteistökulut -10 000 -15 000

   Muut kulut 0 -1 600

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan jäämä 250 000 297 400

Tuotto-/kulujäämä 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 -42 000 
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INHIMILLISYYS
Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin ta-
voin on Punaisen Ristin tärkein tehtävä ja toiminnan päämäärä. 
Sen tavoitteena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Se 
edistää ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja 
pysyvää rauhaa.

TASAPUOLISUUS
Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä pelkäs-
tään avun tarpeen, ei kansallisuuden, uskonnon, rodun, poliit-
tisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman perusteella. Se 
antaa etusijan niille, jotka ovat suurimmassa hädässä.

PUOLUEETTOMUUS
Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta ja auttaa 
kaikkia uhreja Punainen Risti pidättäytyy kannanotoista viholli-
suuksien yhteydessä eikä milloinkaan sekaannu poliittisiin, aat-
teellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin.

RIIPPUMATTOMUUS
Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka kansalliset yhdistyk-
set toimiva humanitaarisissa tehtävissä oman maansa hallitus-
ten apuna ja ovat maansa lainsäädännön alaisia, niiden tulee 
säilyttää itsemääräämisoikeutensa niin, että ne voivat aina toi-
mia Punaisen 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 tasavertai-
sia ja niillä on yhtäläiset velvollisuudet auttaa toinen 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.


