
Tervetuloa – Välkommen

Esittäydy chat-ikkunassa, kerro 
kuka olet ja mistä tulet / Presentera 
dig i chattfönstret. Berätta vem du 

är och varifrån du kommer

Poistu 
kokonaan / 
Avsluta helt

Avaa chat-alusta 
/ Öppna chat

Video pois ja 
päälle / Video 

av och på

Mikrofoni pois ja 
päälle / Mikrofon

av och på



Hallitusvalmennus 10.9.2022

9.30 Avaussanat:  Vapaaehtoisuus innostaa ja motivoi
– Osasto ilon, toivon ja toiminnan paikkana

- Katriina Kuusela Järjestökehityspäällikkö, Keskustoimisto
- Ari Hakala Järjestöpäällikkö, HUP 

Hallitustyö ja vapaaehtoisten motivointi – Viestintä työkaluna
- Tony Ahlqvist vpj. ja tiedottaja, Herttoniemen osasto 

Puheenjohtajuuden jakaminen ja tiimityöskentelyn idea 
- Sanna Olli pj., Itä-Helsingin osasto 

Pienryhmäkeskustelut
11.00 Tauko

Vapaaehtoisia sitouttavat ja innostavat rakenteet
- Marjo Majlund toiminnanjohtaja, Tampereen osasto

Paikallinen näkyvyys ja hyvä henki
- Veikko Valkonen pj., Keravan osasto 

12.00 Vapaata keskustelua ja lopetus



Vapaaehtoisuus 
innostaa ja motivoi

Katriina Kuusela 10.9.2022



Punaisen Ristin 
toimintaan on ilo 

tulla uutena 
vapaaehtoisena.



Omaan kirjautunut vuonna 2022 yhteensä 

7736 uutta vapaaehtoista.

Näistä HUPin alueella 3114 henkeä.

Yhteensä Omassa 25065 henkeä. 



Omaehtoinen 

tehtävän löytäminen 

• Tapahtumat

• Vapaaehtois-

tehtävät

• Ryhmät

Uuden toimijan 

vastaanotto 

osastossa

Täsmärekry

paikallisesti/ 

alueellisesti 

• Osastoille työkalu 

Omaan  

keväällä 2022

Uusien vapaaehtoisten vastaanotto Omassa: 
kolme eri kanavaa



Helsingin näkyvyys 

Omassa uusille 

vapaaehtoisille 7.9.: 

yht. 17 tapahtumaa

• 15* Keski-Helsingin 

läksyhelppi

• Muut Länsi-Hki Näpä ja 

humanitaarisen oikeuden 

ilta

Espoo 5 tapahtumaa

Vantaa 2 tapahtumaa

Vrt. 

• Tampere: 231 tapahtumaa

• Oulu: 70 tapahtumaa



Viimeisen 30 päivän aikana Omaan liittyneet HUPin alueella (8.9. tilanne) 

Vuoden 2022 aikana liittyneet HUPin
alueella kaupungeittain



Osastojen vapaaehtoisten hakutyökalu Omassa 
(ns. suodatus)



Kiitos

Katriina Kuusela

Järjestökehityspäällikkö

Suomen Punainen Risti/ 
keskustoimisto



Kummit osastojen tukena

Missä asioissa kummi auttaa ja mitä kummit tekevät:

- kummin kanssa voitte yhdessä suunnitella osaston toiminnan kehittämistä

- ellette tiedä kehen piiritoimistossa voisi olla yhteydessä, olkaa yhteydessä kummiin. Hän 

auttaa asiassa eteenpäin. 

- kummi on osastosi yhteyshenkilö piiritoimistossa

- kummin tapaat aluetapaamissa ja kummi vierailee osastoissa vähintään kerran vuodessa

- kummit vierailevat osastoissa myös Nälkäpäivänä 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Kummitoiminnasta vastaa piiritoimistossa Ari Hakala.

mailto:etunimi.sukunimi@punainenristi.fi


Kummialueet
ITÄ-UUSIMAA (7):
- Sibbo-Sipoo
- Borgå-Porvoo
- Loviisan seutu- Lovisanejden
- Pukkila
- Myrskylä- Mörskom
- Lapinjärvi
- Lappträsk
❖ Emilia Jokiaho (ja Arto 

Ahonen) 

KESKI-UUSIMAA (9): 
- Hyvinkää
- Nurmijärvi
- Järvenpää
- Rajamäki
- Jokela-Nuppulinna
- Tuusula
- Kerava
- Mäntsälä
- Pornainen
❖ Niki Haake ja 

Emilia Jokiaho

VANTAA (3):
- Korso
- Länsi-Vantaa
- Tikkurila
❖ Helena Kärnä 

HELSINKI (12):
- Helsingfors svenska
- Herttoniemi
- Itä-Helsinki
- Kallio-Käpylä
- Keski-Helsinki
- Kontula
- Laajasalo
- Länsi-Helsinki
- Pohjois-Helsinki
- Pukinmäki
- Suomenlinna
- Töölö
❖ Heidi Hellman ja 

Eveliina Pasanen 

ESPOO (6):
- Esbo svenska
- Grankulla-Kauniainen
- Kehä-Espoo
- Keski-Espoo
- Lounais-Espoo
- Tapiola
❖ Mia Niemelä

VÄSTRA-NYLAND (6):
- Ekenes-Tenala
- Hangö
- Ingå
- Karis-Pojo/Karjaa-Pohja
- Kyrkslätt svenska
- Snappertuna
❖ Arto Ahonen ja Minna Jaakkola

LÄNSI-UUSIMAA (4):
- Karkkila
- Kirkkonummi-Siuntio
- Lohja
- Vihti
❖ Eveliina Pasanen ja
Heidi Hellman

Vahvistettu 5.9.2022 

Kummitapaamisessa



Hallitustyö ja 
vastuuvapaaehtoisten motivointi 

- Viestintä työkaluna

Tony Ahlqvist 10.9.2022



Tästä on kyllä tullut meili

Tästä on kyllä rednetissä ohjeet

Pitääköhän tämä perua kun ei ole ehtinyt tulla 

ilmoittautumisia?



Viestintä johtamisen välineenä

Tärkeää on jakaa:

• Oikeaa sisältöä

• Oikeille ihmisille

• Oikeissa kanavissa

Tärkeää on varmistaa:

• Viestin ymmärrettävyys

• Viestin läpimeno

• Vuoropuhelu



Viestintä on johtamista 

– Miksi siihen pitää kiinnittää huomiota?

• Välittää kuvan tavoitteista, kulttuurista ja arvoista

– auttaa toimimaan niiden mukaan

• Rakentaa luottamusta ja kannustaa toimimaan 

– lisää osallistumista ja motivaatiota ja vastuunottoa

• Vähentää väärinymmärryksiä, väärää tietoa ja lisää läpinäkyvyyttä

• Parantaa yhteishenkeä ja yhdessä tekemisen tunnetta

• Kannustaa avoimeen vuoropuheluun



Mitä on oikea sisältö?

• Yleisestä SPR:n ja HUPin viestinnästä oleellisimmat referoituna.

Viestintää on paljon, kaikki eivät ole oikeissa kanavissa ja postituslistoilla, 

viestit hukkuvat, viestejä ei ymmärretä

• Mitä tämä tarkoittaa meidän osastomme kannalta?

• Mitä käytännön toimenpiteitä tämä tarkoittaa: kuka, milloin…

• Hallituksen ja johdon päätökset

• Kokouksissa tehdään päätöksiä, ei vain keskustella asioista (“päätettiin, että…”)

• Samalla kun tehdään päätös, kirjataan myös miten siitä viestitään ja kenelle.



• Ajankohtaiset aiheet:

• Mitä käynnissä? Miten onnistuttiin?

• Fiilikset ja kehumiset

• Hengen nostatusta, kuvia paikan päältä tai jälkikäteen

• Onnistumisten jakamista ja avainhenkilöiden työn esiin 

tuomista ja kehumista (“Kiitostelu”)

• Avun pyytäminen ja tarjoaminen

• Jos tuntuu, ettei pärjää, on ok pyytää apua (luodaan positiivinen henki, 

että apua voi, saa ja pitää pyytää)

• Kysy ja ole kiinnostunut?

Mitä on oikea sisältö?



Ketkä ovat oikeita viestin saajia?

• Viestintää on paljon ja viestit hukkuvat. Varsinkin turhaa tietoa on paljon. 

Siksi on tärkeää kohdentaa oikeat viestit oikeille vastaanottajille. 

• Mieti ensin kuka tarvitsee tietoa

• Vain niille, joita asia koskee

• Mieti miten hän huomaa viestin

• Otsikointi, asia ensin

• Oikea kanava

• Kerro miksi asia on tärkeää

• Ole lyhyt ja ytimekäs



Mitä kanavia käyttää?

• Älä oleta, että kaikki kanavat ovat aktiivisessa käytössä

• Viesti siellä missä ihmiset muutenkin viestivät. 

Kysy ja auta

• Eri viesteille on eri kanavat (sopikaa säännöt)

• Virallinen: muistiot (esim. Google Drive), nettisivut, tiedotteet,

vuosikokouskutsut

• Epävirallinen: some, oma, uutiskirje, sähköposti tietyille vastaanottajille, WhatsApp

• Live-tapaamiset ja puhelut



Milloin viestiä?

• Kun on jotain kerrottavaa

• Kun halutaan toivottua käyttäytymistä

• Ilmoittatumiset koulutuksiin, vapaaehtoiseksi, 

täydentää tietoja, tehdä toimintasuunnitelmat...

• Kun halutaan nostaa fiilistä ja kannustaa

• Ei liian aikaisin, ei liian myöhään

• Viesti voi unohtua tai tulla liian nopeasti



Viestintä on kaikkien asia – ei vain tiedottajan

• Suunnittele etukäteen (toimintasuunnitelmaan jokaiseen toimintalohkoon)

• Vastuuta – miten toimintalohkoissa viestitään

• Tue ja kehitä – kopioi ja monista

• Viestintä on kaksisuuntaista, kannusta vuoropuheluun



Viestintä on 

sanoman välittämistä

niin, että vastaanottaja on 

valmis vastaanottamaan

sen ja ymmärtää sen ja

Viestintä ei ole 

yksisuuntaista – kysy ja

kannusta

kommentoimaan.

Viestintä ei ole erillinen

osa-alue – kaikkien

vastuulla ja osa kaikkea

tekemistä.

Kanavat ovat vain 

välineitä, eivät

itsetarkoitus.



“Isoin ongelma viestinnässä on se, 

että oletamme sen jo tapahtuneen”

George Bernard Shaw

Irlantilainen näytelmäkirjailija



Kiitos

Tony Ahlqvist

SPR Herttoniemen osasto

tony.ahlqvist@gmail.com



Puheenjohtajuuden 
jakaminen ja 

tiimityöskentelyn idea

Sanna Olli, puheenjohtaja 

Itä-Helsingin osasto



https://www.mentimeter.com/app/presentation/ebf492cff6f6283a133f83342370a514/9fb02bb012a8


Pienryhmät:

Ryhmän ajatukset jakoon: 

• Siirry osoitteeseen: menti.com klikkaamalla chatissa olevaa linkkiä. 

• Kirjoita kenttään ja paina lähetä. Voi vastata useamman kerran. 

Millaisia hyviä käytäntöjä teillä on 

osaston sisäisessä työskentelyssä? 

Mikä on edesauttanut onnistumista?

Har du exempel på lyckat samarbete, 

händelser och resultat inom er avdelning? 

Vad har bidragit till att nånting har lyckats?



Vapaaehtoisia innostavat 
ja sitouttavat rakenteet

Marjo Majlund toiminnanjohtaja

Tampereen osasto



Paikallinen näkyvyys 
ja hyvä henki

Veikko Valkonen, puheenjohtaja

Keravan osasto 



• Osaston viestintästrategia määrittelee kohteet, tavat ja vastuut

• Henkilökohtainen kontakti on tehokkain muoto

• Printtimedia, sosiaalinen media, toiminta ja tapahtumat

• Punaisen Ristin julkisuuskuva on erinomainen, sille on helppo rakentaa

Paikallinen näkyvyys ja hyvä henki



Case Kiintiöpakolaiset 

tulevat

Case Kerava Jazz ja 

Nälkäpäivän juttu

Case korona ja 

ruuanjakelu

Case koronarokotusten 

opastukset

Case Virhe



Kiitos paljon kaikille ja 

hyvää tulevaa Nälkäpäivää!


