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SUOMEN SUURIN OSASTO –

paljon muutoksia vähässä ajassa

• Yhdistymiset Härmälän, Messukylän,
Lielahden ja Hervannan osastojen kanssa.

• Kohtaamispaikka Tampurin muutto takaisin 
katutasoon sekä uuden paikan avaus Hervantaan

• Uusien toimintojen käynnistäminen. 
Kaikki toimintamuodot ovat meille 
yhtä tärkeitä!

• Henkilökunnan roolitus ja määrän lisäys.

Miten seuraavan vuoden 
toiminta suunnitellaan?”



MIKSI TYÖNTEKIJÖITÄ?

• Vapaaehtoisten määrä ei ole vähentynyt, 
mutta merkittävä muutos on sitoutumisessa
• vaihtuvuus
• toimintaan sitoutumisen pituus
• perehdytys toimintaan
• viestintä – eri kanavien hallinta vaatii paljon 

aikaa

Vapaaehtoiset johtavat ja 
ohjaavat ryhmien toimintaa”



TOIMINTAMUODOT

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN
• Arjen apu -toiminta
• K60-kerho
• Päihde- ja 

seksuaaliterveystyö
• Ruoka-apujakelu (2 x vko)
• Terveyspiste
• Vankilavierailijatoiminta
• Ystävätoiminta

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA
• Ensiapuryhmä
• Ensiapupäivystykset
• Ensiapukoulutukset
• Psykososiaalisen tuen ryhmä
• IHL-toiminta

KOTOUTUMISEN TUKI
• Kielikahvilat 
• Käsityökerho 
• Luetaan yhdessä -ryhmä 
• Suomen kielen -kurssit 

LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA
• LäksyHelpit
• Nuorten aikuisten ryhmä
• Ympäristönuorten ryhmä
• Päiväleiritoiminta loma-aikoina
• InAction

KOHTAAMISPAIKKA
TAMPURI
• Avoin kerhotoiminta:

kulttuurikerho, 
kuvataideryhmä, 
puikonpyörittäjät ja 
ruotsin kielen 
keskusteluryhmä

KOHTAAMISPAIKKA
TAMPURI-HERVANTA
• Kohtaamispaikka 

avoinna ma-pe 
(ohjattua toimintaa, 
vierailuja)



TOIMINNAN SUUNNITTELU

• Pohjautuu toimintalinjaukseen
• Vuosittaiset tavoitteet koko osaston tasolla ja 

toimintaryhmittäin

• Hallitus määrittelee suuret tavoitteet ja linjat
• Toimintaryhmät miettivät oman toiminnan
• Toimintasuunnitelmaklinikalle kaikki voivat tulla 

paikalle kertomaan ajatuksia
• Vastuuvapaaehtoiset huolehtivat tavoitteet paperille
• Hallitus (ja työntekijät) työstävät kokonaisuuden
• Syyskokous hyväksyy

Itse suunniteltuun on 
helpompi sitoutua”



AINA VOI KOKEILLA, 
AINA VOI ONNISTUA 

Ollaan rohkeita!

• Annetaan tilaa vapaaehtoisten uusille ajatuksille ja 
ideoille. 

• Tarjotaan sellaisiakin koulutuksia, joiden toimintaa 
osastossa ei (vielä) ole tai jotka kiinnostavat 
kuntalaisia.

• Ollaan itse aktiivisia – yhteistyössä on voimaa!

Asunnottomien yö keräsi 
kymmenittäin asiakkaita ja 
vapaaehtoisia. 

”



POPUP-TAPAHTUMAT

• Tapahtumiin on helppo tulla mukaan 
kertaluontoisesti ja ilman usean tunnin koulutusta

• Kiinnostavimpia on tapahtumat, joissa autetaan 
tavalla tai toisella
• Vähävaraisten itsenäisyysjuhla, 

Asunnottomien yö, Aattokahvila, 
Hämeenkadun appro…

• Yhdistää myös eri toimintaryhmiä

Vähävaraisten Itsenäisyysjuhla 
ylitti uutiskynnyksen upeasti ”



KIITTÄMINEN SITOUTTAA!

1. KOKO OSASTON YHTEISET TILAISUUDET
• Osastopäivä kevättalvella
• Toimintasuunnitelmaklinikka syksyllä
• Nälkäpäiväkeräyksen kiitostilaisuus
• Kiitosilta joulun alla

2. RYHMIEN OMAT KIITOS- JA 
VIRKISTYSTILAISUUDET
• Edullisia tapoja on monia

Nälkäpäiväkerääjille 
kannattaa järjestää oma
kiitostilaisuus

”



KYNNYKSEN MADALTAMINEN –
MEILLÄ KAIKKI TOIMINTA ON 
AIDOSTI AVOINTA!

1. SÄÄNNÖLLISET UUSIEN ILLAT
• Joka kuukauden ensimmäisenä torstaina 

on joko Uusien info tai Punainen Risti 
tutuksi -koulutus.

2. ENSIAPURYHMÄN JA PSYKOSOSIAALISEN 
TUEN RYHMÄN UUSIEN ILLAT
• Kerran kuukaudessa ennen ryhmäiltaa 

30-60 minuuttia ja tähän heti perään 
ryhmäilta.

Onhan jokaisessa ryhmässä
mietitty, miten uudet
otetaan vastaan?

”



Autetaan myös 
naapuriosastoa!”

VALMIUS- JA VARAUTUMINEN

• Matalan kynnyksen Koulutus- ja valmiusryhmä

• Kuukausittaiset koko osaston valmiuskoulutukset

• Kaikki osaston vapaaehtoiset (ja jäsenet) 
ovat osa valmiutta! 
- kunhan heidät muistetaan ottaa mukaan

• Monessa avustustehtävässä myös pop up
–vapaaehtoisten käyttö on mahdollista

• YHTEISTYÖ! Tulevaisuuden hyvinvointialueet?



RUOKA-APUJAKELU

KONKREETTISTA JA LÄHELLÄ IHMISTÄ
OLEVAA TOIMINTAA, JOHON ON HELPPO 
TULLA MUKAAN 
(JA UUDET ON HELPPO OTTAA MUKAAN)

• Koronan myötä median kiinnostus on lisännyt myös 
toimijoiden määrää

• Toimintaa, johon myös ei-suomenkielisten 
on helppo tulla mukaan

• Ilmoittautuminen OMAn kautta

Ruoka-aputoimintaa voi hyvin 
tehdä myös kertaluonteisesti”



KIITOS!
Marjo Majlund
toiminnanjohtaja
SPR Tampereen osasto
marjo.majlund@redcross.fi
p. 040 566 4788

SOME-kanavat:
@sprtampere
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