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Hyväpäivä –keräys ja osastojen avustushakemukset 
 

 

Hyväpäivä-keräyksen tuotosta tuetaan osastojen toimintaa vuosina 2015 – 2017 seuraavas-

ti: 

  

Avustuksia voi hakea  

 

1) kertaluonteisena avustuksena osaston toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen:  

 

 Ensiapuryhmätoimintaan  

 Ystävätoimintaan 

 Terveyspistetoimintaan  

 Nuorisotoimintaan  

 

2) projektitukena osaston toteuttamalle yhteisölähtöiselle hankkeelle terveyden, hyvin-

voinnin ja yhteisön turvallisuuden edistämiseen. 

 

 

Haku on jatkuva.  

 

 

KERTALUONTOISET AVUSTUKSET  

 

Kertaluontoista avustusta toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen myönnetään maksi-

missaan 300 €. 

 

Ensiapu- ja ystävätoiminnan hakemuksissa lisäeduksi katsotaan nuorten aikuisten ja maa-

hanmuuttajien huomiointi rekrytoinnissa ja koulutuksessa. 

 

a) Ensiapuryhmätoimintaan voidaan avustusta myöntää: 

 

 Ensiapuryhmän käynnistäminen ja siihen liittyvät kulut. 

 Olemassa olevan ensiapuryhmätoiminnan kehittäminen toimintalinjauksen mukaisesti 

huomioiden mm. valmiuden moniosaamisen vahvistaminen ja/tai alueellisen yhteis-

työn vahvistaminen (rekrytointikulut, koulutus, välinehankinnat). 

 

b) Ystävätoimintaan voidaan avustusta myöntää: 

 

 Ystävätoiminnan aloittaminen uutena toimintamuotona, käynnistämiseen liittyvät ku-

lut. 

 Uuden ystävätoiminnan toimintamuodon aloittamiseen (esim. nuorten - tai monikult-

tuurinen ystävätoiminta tai jonkin muu uuden toimintaryhmän aloittaminen ), joka ei 

saa muuta ulkopuolista rahoitusta 

 

c) Terveyspistetoimintaan voidaan avustusta myöntää: 

 

 Toimintaryhmän perustaminen terveyspisteen yhteyteen ja ryhmälle hankittaviin väli-

neisiin, esim. kävelysauvat. 

 Kirjallisuushankinnat. 

 Teematilaisuuksien järjestäminen terveyspisteissä. 

 

d) Nuorisotoimintaan voidaan avustusta myöntää: 

 

 Reddie Kids-kerhon, nuorisoryhmän tai Läksyhelppi-kerhon käynnistämiseen tai kehit-

tämiseen osastoon. Avustusta voi käyttää  
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a) käynnistämiseen syntyviin kuluihin (esim. rekrytointi, materiaalit, ohjaa-

jien koulutus) tai  

b) olemassa olevan toiminnan monipuolistamiseen ja kehittämiseen (esim. 

rekrytoimalla maahanmuuttajanuoria ja lapsia mukaan jo olemassa ole-

vaan toimintaan). 

 

 Osaston järjestämään lasten tai nuorten leirin osaston alueella. Avustusta voi käyttää 

leirikustannuksiin, esimerkiksi materiaaleihin, majoitus- ja ruokailukuluihin, rekrytoin-

tiin ja ohjaajien koulutukseen. 

 

 

 

PROJEKTITUKI YHTEISÖLÄHTÖISELLE HANKKEELLE 

 

Hyväpäivä- keräyksen tuotosta voidaan tukea avustuksin osastojen suunnittelemia ja toteut-

tamia pienprojekteja, joiden tavoitteena on terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden 

edistäminen ja ongelmien ennalta ehkäisy.  

 

Ehkäisevä pienprojekti on Punaisen Ristin osaston vapaaehtoisten toteuttama ja paikalliseen 

tarpeeseen perustuva. Tarpeen arviointi tehdään yhdessä kunnan viranomaisten ja yhteis-

työverkostojen kanssa hyödyntäen mm. kunnan hyvinvointikertomusta. Yhteistyötahot voi-

daan ottaa mukaan myös projektin suunnitteluun ja toteutukseen. Ennalta ehkäisevät pien-

projektit tarjoavat aktiivisen osallistujaroolin niin vapaaehtoisille kuin vapaaehtoisavun saajil-

le.   

 

Hyväpäivä -avustuksin ei tueta osastossa jo entuudestaan olevaa vakiintunutta toimintaa, 

vaan edellytyksenä tuen saannille on, että projektina käynnistyvä toiminta on uutta. 

 

Pienprojekti on hyvin suunniteltu ja sille on asetettu selkeät tavoitteet, joissa onnistumista 

voidaan helposti arvioida. Pienprojekti on kestoltaan korkeintaan kahden vuoden mittainen. 

Avustukset myönnetään vuodeksi kerrallaan. Jos projekti on kaksivuotinen, uutta avustusta 

haettaessa on selvitettävä edellisen vuoden avustuksen käyttö ja ensimmäisen vuoden tulok-

set.  

 

Avustukset voivat olla suuruudeltaan 500 – 2 000 euroa/vuosi. Avustushakemuksen tulee 

perustua suunnitellun projektin todellisiin kuluihin. Avustus myönnetään toiminnasta aiheu-

tuviin kuluihin, ei esim. kiinteisiin vuokra- ja palkkamenoihin.  

 

Avustusta ei voida siirtää toiselle organisaatiolle. Projektin kautta syntynyt uusi toiminta tai 

toimintatapa voi jäädä myös pysyväksi osaksi osaston omaa toimintaa. 

 

Osasto 

 Suunnittelee ja valmistelee projektin kuvaten lyhyesti tarpeet ja tavoitteet ja laatii sil-

le budjetin, suunnitteluvaiheessa ollaan yhteydessä piiriin.  

 Hakee avustuksen piirin kautta tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. 

 Toteuttaa projektin käytännössä. 

 Arvioi projektin tulokset suhteessa tarpeeseen ja tavoitteeseen ja antaa siitä loppura-

portin raportointilomaketta käyttäen. 

 

Piiri 

 Piiri tukee osastoa pienprojektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ja auttaa arvioinnin 

tekemisessä. 

 Osaston hankehakemukset lähetetään piirien kautta keskustoimistoon. 

 

Keskustoimisto 

 

 avustuspäätökset tehdään noin kuukauden sisällä hakemuksen vastaanottamisesta. 

Jos päätös on kielteinen, lisätään päätökseen myös perustelut. 
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 Osastojen ehkäiseviin pienprojekteihin voidaan myöntää myös muita kuin hyväpäivä – 

keräyksestä kertyneitä varoja, mikäli projekti selkeästi sopii osaprojektiksi jo olemas-

sa oleviin ohjelmiin. 

 

 

Vinkkejä!  

 

Ennalta ehkäisevä pienprojekti lähtee paikkakunnan tarpeista. Se voi olla esimerkiksi: 

 

 ikäihmisten arjen selviytymistä tukeva 

 nuorten yksinäisyyttä vähentävä 

 ns. erityisen haavoittuvien ryhmien tukemista 

 yhteisöllisen toiminnan kehittämistä 

 ihmisten turvallisuuden vahvistamista  

 terveyspisteen ja ystävätoiminnan yhteisiä hankkeita  

 terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tapahtumia/ teemailtoja ja koulutusta vangeille  

 yhteisön ja ihmisten vahvistamista paikkakuntaa kohdanneissa muutostilanteissa (isot 

irtisanomiset, laajavaikutteinen onnettomuus, korkea työttömyys) 

 

 

Lisätietoa avustuksista saa asianomaiselta työntekijältä.  

 

Terveyspisteet:  

Kristiina Myllyrinne, 020 701 2168, kristiina.myllyrinne@punainenristi.fi 

 

Ystävätoiminta ja yhteisölähtöiset projektit:  

Anita Hartikka, 020 701 2123, anita.hartikka@punainenristi.fi 

 

Ensiaputoiminta:  

Niina Hirvonen, 020 701 2126, niina.hirvonen@punainenristi.fi 

 

Lasten ja nuorten toiminta: 

Johanna Andersson, 020 701 2144, johanna.andersson@punainenristi.fi 
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