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TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2018-2020 
 

1. Johdanto 

Poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton Punainen Risti pyrkii kaikissa oloissa 
lievittämään ihmisten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisarvoa sekä 
toimimaan erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten 
auttamiseksi ja tukemiseksi. 

Osaston toiminta perustuu Punaisen Ristin kansainvälisille periaatteille. Osasto 
tarjoaa toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia vapaaehtoisille ja ylläpitää 
järjestöllistä toimintavalmiutta. Osaston perustehtäviin kuuluvat Punaisen Ristin 
periaatteiden tunnetuksi tekeminen, sääntömääräinen järjestötoiminta, 
jäsenhankinta ja jäsenten motivaatiosta huolehtiminen. Avustustoimintaan 
kuuluvat kotimaan avun kanavointi ja toteutus hätätilanteissa. Osasto 
toimeenpanee keräyksiä ja kampanjoita sekä harjoittaa paikallista 
tiedotustoimintaa. Osasto noudattaa toiminnassaan Suomen Punaisen Ristin 
sääntöjä ja johtosääntöjä sekä seuraa valtakunnallisten ja alueellisten 
toimielinten päätöksiä. 

 
 Osaston toiminnan pääpaino on ollut vuosia ystävä- ja tukihenkilötoiminnassa,  
 yhdenvertaisuustoiminnassa ja kouluyhteistyössä.  
 

Painopistealueita vuonna 2018 ovat:  
 Vanhusten virkistystoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen 
 Kotouttamistoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen  
 Ystävätoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen  
 Kouluyhteistyön aktivoiminen 
 Keräystoiminta  

 
 

2. Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 
 

Pidämme toimintavuoden aikana kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen 
viimeistään maaliskuussa ja syyskokouksen viimeistään marraskuussa. 
Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Osaston hallitus kokoontuu 
puheenjohtajan kutsusta Korttelituvalla vähintään kaksi kertaa vuodessa.  
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Osaston jäsenmäärä pyritään pitämään yli 330 jäsenessä 
Esittelemme osaston toimintaa ja jaamme esitteitä alueellisissa tapahtumissa. 
Otamme yhteyttä paikallislehtiin ja kutsumme toimittajia järjestämiimme 
tilaisuuksiin. Pyrimme saamaan mukaan entistä enemmän myös nuoria ja 
maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. 
 
Järjestämme ystävätoiminnan peruskursseja, joista tiedotamme paikallislehdissä, 
osaston nettisivuilla ja Facebook-sivulla. Pidämme osaston nettisivut ja 
Facebook-sivut ajan tasalla, ja teemme ilmoituksia jäsenten hankkimiseksi.  

  
Pyrimme pitämään nykyiset jäsenet mukana toiminnassa ja kannustanne 
aktiivijäseniä jaksamaan 
Viestimme toiminnastamme aktiiviseseti, ja pidämme yhteyttä jäseniimme. 
Hallituksen kokoukset ovat avoimia, ja jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan 
niihin.  
 
Aktivoimme jäseniä vaikuttamaan osaston asioihin kokouksissa ja muissa 
tilaisuuksissa pyytämällä heitä mukaan suunnitteluun sekä antamalla toiminnassa 
tarvittavaa opastusta ja tukea.  
 
Lähetämme vähintään kaksi jäsenkirjettä, joissa kerrataan lähiaikana tapahtunut 
ja informoidaan tulevasta toiminnasta. Kannustamme aktiivijäseniä koulutukseen 
ja tarvittaessa osallistumme koulutusten kustannuksiin.   
 
Järjestämme osaston vapaaehtoisille tapaamisia, sekä keväällä kevätjuhlan ja 
ennen joulua yhteisen pikkujoulun.  

     
Parannamme osaston sisäistä yhteistyötä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta 
pitämällä yllä avointa ja iloista ilmapiiriä.  

 
3. Toiminnan muodot  

   
Vanhusten virkistystoiminta  
Jatkamme vanhusten virkistystoiminnan ja kerhojen järjestämistä. Järjestämme 
kotikäyntejä ja saattoja mahdollisuuksien mukaan.  
 
Jatkamme viikottaista Hertta-klubia Näätätiellä ja pidämme avoimia ovia viikottain 
Korttelituvalla. 
 
Jatkamme Leppoisat Lauantait -virkistystilaisuuksia Herttoniemen säätiön juhla- 
ja kokoustilassa Näätätiellä seitsemän kertaa vuodessa. 
 
Jatkamme virkistystilaisuuksien järjestämistä Kettutien palvelutalolla 
maanantaisin, jolloin ohjelmassa on visailua ja musiikkiohjelmaa. Järjestämme 
saattoja mahdollisuuksien mukaan. 
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Järjestämme Kulosaaressa Tupavuori 4:n senioritalon vanhuksille 
virkistystilaisuuksia neljä kertaa vuodessa. 
 
Jatkamme vapaaehtoistoimintaa Rudolfin palvelutalossa yhdessä Laajasalon 
osaston kanssa. Vapaaehtoisilla on nimetyt vanhukset, ja lisäksi he toimivat 
muiden asukkaiden ulkoiluttajina ja saattajina. 

 
Jatkamme vapaaehtoista ystävätoimintaa MEREO Herttoniemessä.  
 
Pidämme lukupiiriä Tammisalontie 7:n palvelutalossa kerran viikossa. 
Vapaaehtoiset toimivat myös ulkoilu- ja saattoapuna.  
 
Kotouttamistoiminta 
Teemme aktiivista maahanmuuttajien kotouttamistoimintaa yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa.  
 
Tavoitteenamme on auttaa maahanmuuttajia kotoutumisessa tukemalla heitä 
suomen kielen oppimisessa, suomalaisen asumisen ja elämäntavan opettelussa 
ja auttaa heitä integroitumaan työelämään ja yhteiskuntaan. 
 
Työllistymisen ja yhteiskuntaan sopeutumisen ensimmäinen edellytys on riittävä 
kielitaito. Kielitaidottomuus (suomi, englanti) on suurta maahanmuuttajien 
keskuudessa. Kulttuurierot ovat suuret. Tiedonpuute suomalaisesta 
elämäntavasta ja yhteiskunnasta on valtava. Erityisesti maahanmuuttajanaiset 
jäävät helposti kotiin ja eristäytyvät. Muutoinkin suomalaisiin tutustuminen on 
vaikeaa. 
 
Jatkamme viikottaista suomen kielen alkeisopetuksen antamista 
maahanmuuttajille. Opettajana toimii palkattu ammattiopettaja, jota vapaaehtoiset 
apuopettajat tukevat.  
 
Jatkamme viikottaista Kaverikerhon pitämistä, jossa pääpainona on suomen 
kielellä keskustelu ja suomalaiseen elämänmuotoon tutustuminen.  
 
Pyrimme käynnistämään Nuorten kaverikerhon maahanmuuttajataustaisille ja 
suomalaisille nuorille. Kerhon toteutamme yhteistyössä yhteistyökumppanien, 
kuten oppilaitosten kanssa. Kaverikerhoon liittyen kokeilemme naisten 
kerhotapaamisten järjestämistä päiväsaikaan tavoitteena saada mukaan niitäkin 
naisia, jotka eivät voi tai halua osallistua kaikille yhteisiin kerhotapaamisiin. 
 
Kehitämme kotouttamistoimintaa ja järjestämme tukitoimintoja osaston alueelle 
muuttaville maahanmuuttajille, esim. ystävätoimintana tai tavarakeräyksinä.  
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Toiminta turvapaikanhakijoiden parissa 
Varaudumme mahdolliseen toimintaan aiemmin saatujen kokemusten 
perusteella.  
 
Ystävätoiminta  
Tuemme toimintaa järjestämällä jatkokoulutusmahdollisuuksia sekä 
mahdollistamalla ystävien välistä vuorovaikutusta.  
 
Ystävävälitys 
Jatkamme ystävävälitystoimintaa Korttelituvassa ja pidämme yhteyttä HUP:in 
ystävävälitykseen. 
 
Kouluyhteistyö 
Jatkamme ja kehitämme yhteistyötä Herttoniemen Yhteiskoulun ja Kulosaaren 
Yhteiskoulun kanssa, ja jatkamme lukiolaisten vapaaehtoistoiminnan kursseja 
yhteistyössä koulujen kanssa. 
 
Ensiaputoiminta 
Selvitämme mahdollisuuksia perustaa ensiapuryhmä osastolle. Jos ryhmän 
perustamiselle on edellytyksiä, perustamme ryhmän.  
 
Alueyhteistyö 
Jatkamme alueyhteistyötä alueen  järjestöjen,  sosiaalitoimen,  palvelutalojen, 
yritysten ja koulujen kanssa. 
 
Osallistumme erilaisiin Herttoniemen alueen projekteihin, joista mainittakoon 
Herttoniemi-talo ja kaakkoisen alueen projekteihin.   
 

4. Varainhankinta 
 

 Osallistumme Punaisen Ristin valtakunnallisiin keräyksiin 
Pyrimme saamaan 50 kerääjää Nälkäpäivä-keräykseen ja 30 kerääjää Hyvä 
joulumieli -keräykseen.  
 
Keräyspisteitä ovat Erätori, Megahertsi, Herttoniemenrannan S-market, K-Hertta 
ja Kulosaaren ostoskeskus. Teemme yhteistyötä alueen koulujen (Herttoniemen 
Yhteiskoulu ja Kulosaaren Yhteiskoulu) kanssa. Laajasalon osastolle annetaan 
mahdollisuus kerätä jonkun alueen kaupan sisätiloissa. 
 
Hyvä joulumieli –keräys: Pyrimme saamaan 30 kerääjää.  
 
Tuotemyynti ja arpajaistoiminta 
Osallistumme alueen tapahtumiin järjestämällä Punaisen Ristin tuotemyyntiä ja 
arpajaisia. Tapahtumista voidaan mainita kevät- ja joulumyyjäiset sekä 
Herttoniemi -päivä. 
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Tuotemyynti 
Myymme Punaisen Ristin tuotteita Korttelituvalla ja tapahtumissa. 

 

Avustukset 
Haemme toimintaan avustuksia Helsingin kaupungilta, säätiöiltä ja muilta 
avustuksia myöntäviltä tahoilta.  
 

5. Koulutus 
 

Järjestämme vapaaehtoistoiminnan peruskurssin yhteistyössä Työväenopiston 
kanssa. Järjestämme kotouttamista tukevan toiminnan tarvitsemia kursseja, joille 
pyrimme saamaan myös maahanmuuttajataustaisia osallistujia. Lisäksi 
järjestämme jatkokoulutusta tarpeen mukaan. Ohjaamme vapaaehtoisia myös 
piiritoimiston ja muiden osastojen järjestämiin koulutuksiin. 
 

6. Valmiussuunnittelu 
 

Osaston valmiussuunnitelma liitetään HUP:n valmiussuunnitelmaan. 


