
TERVETULOA 
LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUKSEEN!

Helsingin ja Uudenmaan piiri
27.-28.3.2021



Koulutuksen tavoitteet

• Olet saanut ymmärrystä 
luottamushenkilön roolista, 
tehtävästä ja vastuusta osana 
järjestön kokonaisuutta. 

• Tunnet järjestön suunnittelu- ja 
päätöksentekojärjestelmän ja 
yleinen järjestötietous on 
lisääntynyt. 

• Olet saanut innostusta, taitoa ja 
motivaatiota luottamustehtävien 
hoitoon. ☺



Muistathan

• Koulutus tallennetaan.

• Pidäthän mikin ja kameran pois päältä yhteisissä 
osioissa.

• Chatissa voi kysellä ja keskustella tai voit pyytää 
puheenvuoroa.

• Kommunikoidaan arvostavasti ja rakentavasti kaikkia 
kohtaan. 

• Käytämme joitain digitaalisia alustoja koulutuksen 
aikana, kaikkea ei tarvitse osata. 
Harjoitellaan ja kokeillaan yhdessä!

AVOIMILLE KYSYMYKSILLE:

https://padlet.com/emiliajokiaho/cfgke0xeuyohb03h

https://padlet.com/emiliajokiaho/cfgke0xeuyohb03h


Tutustuminen

1) Nimi

2) Kuinka kauan olet ollut mukana SPR:ssä (vuosina)

3) Missä tehtävässä toimit nyt vapaaehtoisena
(nimeä yksi "ensisijainen") + halutessasi osasto

Esimerkki: Sanna Pesonen, 7, kouluttaja

https://flinga.fi/s/FD42AAE

https://flinga.fi/s/FD42AAE


Tutustuminen

1. Valitse "square" 2. kohtaan 
"Message": 
Nimi, vuosi, 
vapaaehtois-
tehtävä 
(+osasto)

3. SEND 
– yhden 
kerran

4. Oma neliö 
"pomppaa" 
valkotaululle

5. Siirrä neliö "tarraamalla siihen" janalle sen 
numeron lähelle, joka vastaa omia vuosia SPR:ssä.
Voit laittaa neliön janan ylä- tai alapuolelle :)



PUNAINEN RISTI 
JÄRJESTÖNÄ



Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liike

Punaisen Ristin
Kansainvälinen komitea

(ICRC)
1863

- Aseelliset konfliktit

Kansalliset yhdistykset
190 yhdistystä

- Päätoimija

Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun yhdistysten 
kansainvälinen liitto

(IFRC)
1919

- Suuren luokan hätätilanteet



Avun ketju

190 kansallista yhdistystä, lähes 100 miljoonaa vapaaehtoista 
ja miljardeja autettuja ihmisiä.



Merkin käyttö ja valvonta

• Merkki suojaa sodassa lääkinnällistä toimintaa ja 
humanitaarista avustustyötä

• Punainen Risti ei ole yleinen ensiavun tai 
sairaanhoidon tunnus



Punainen Risti on myös järjestötunnus

• Punainen Risti saa käyttää merkkiä 
toiminnassaan

• Näkyvyys on meille tärkeää!

• Järjestötunnus on lupaus vapaaehtoisesta,
puolueettomasta ja tasapuolisesta avusta.



Mihin toimintamme perustuu?



Periaatteet osaston toiminnassa

Tehtävä Padletissa
https://padlet.com/pesonensannasp/periaatteet

Määrittelevät toiminnan päämäärät:
Inhimillisyys / Tasapuolisuus

Takaavat toimintamahdollisuudet:
Puolueettomuus / Riippumattomuus

Luovat organisaation perustan:
Vapaaehtoisuus / Ykseys / Yleismaailmallisuus

https://www.punainenristi.fi/tyomme/periaatteet/

https://padlet.com/pesonensannasp/periaatteet
https://www.punainenristi.fi/tyomme/periaatteet/


Periaatteet osaston toiminnassa

Inhimillisyys: Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin tavoin 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 pelkästään avun tarpeen, ei 
kansallisuuden, uskonnon, rodun, poliittisten 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 vihollisuuksien yhteydessä eikä milloinkaan sekaannu poliittisiin, aatteellisiin, 
uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin.

Riippumattomuus: Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka kansalliset yhdistykset toimiva humanitaarisissa 
tehtävissä oman maansa hallitusten apuna ja ovat maansa lainsäädännön alaisia, niiden tulee säilyttää 
itsemääräämisoikeutensa niin, että ne voivat aina toimia 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 tasavertaisia 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 
ja ulottaa toimintansa koko maan alueelle.



Näin Suomen Punainen Risti toimii

Jäsenet ja vapaaehtoiset

OSASTO (~470)

- Paikallinen toiminta

- Toimintaryhmät

- Osaston hallitus

PIIRI (12)

- Alueellinen toiminta, osastojen 
tuki 

- Piiritoimisto

- Piirin hallitus

VALTAKUNNAN TASO

- Keskustoimisto

- Veripalvelu, Kontti, Nuorten 
turvatalot, Punainen Risti Ensiapu

Oy

- Järjestön hallitus



Helsingin ja Uudenmaan piirin alue

• Suurin Suomen 12 piiristä
• Noin 19 424 jäsentä
• Kaksikielinen
• 47 osastoa

-> 34 suomenkielistä, 6 kaksikielistä, 7 ruotsinkielistä
• Osastojen jäsenmäärät hyvin eri kokonaisia 

-> Suurin 1675 jäsentä (Pohjois-Helsinki), pienin 14 jäsentä 
(Snappertuna)

• 7 osastoaluetta:
-> Espoo
-> Helsinki
-> Itä-Uusimaa
-> Keski-Uusimaa
-> Länsi-Uusimaa
-> Vantaa
-> Västra-Nyland



Alueellinen yhteistyö – osastot alueilla

Itä-Uusimaa (7):
- Sibbo-Sipoo
- Borgå-Porvoo
- Loviisan seutu- Lovisanejden
- Pukkila
- Myrskylä – Mörskom
- Lapinjärvi
- Lappträsk

Keski-Uusimaa (9): 
- Hyvinkää
- Nurmijärvi
- Järvenpää
- Rajamäki
- Jokela-Nuppulinna

- Tuusula
- Kerava
- Mäntsälä
- Pornainen

Länsi-Uusimaa (4):
- Karkkila
- Kirkkonummi-Siuntio
- Lohja
- Vihti

Västra-Nyland (6):
- Ekenes-Tenala
- Hangö
- Ingå
- Karis-Pojo/Karjaa-Pohja
- Kyrkslätt svenska
- Snappertuna

Helsinki (12):
- Helsingfors svenska
- Herttoniemi
- Itä-Helsinki
- Kallio-Käpylä
- Keski-Helsinki
- Kontula

- Laajasalo
- Länsi-Helsinki
- Pohjois-Helsinki
- Pukinmäki
- Suomenlinna
- Töölö

Vantaa (3):
- Korso
- Länsi-Vantaa
- Tikkurila

Espoo (6):
- Esbo svenska
- Grankulla-Kauniainen
- Kehä-Espoo
- Keski-Espoo
- Lounais-Espoo
- Tapiola



Mitkä mielestäsi ovat 
hyvin toimivan 

osaston 
tunnusmerkit?

Ryhmäporinat



Osaston tehtävät 

1. Edustaa paikallisesti kansainvälistä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikettä.

2. Ottaa vastaan järjestön toiminnasta kiinnostuneet ja etsiä heille heidän taitojensa mukaisia 

tehtäviä järjestössä.

3. Tarjota jäsenille ja vapaaehtoisille toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

4. Kanavoida ja toteuttaa hätätilanteissa Punaisen Ristin kotimaan apua alueellaan.

5. Kehittää ja ylläpitää järjestöllistä toimintavalmiutta ja vapaaehtoista auttamisvalmiutta.

6. Vastata äkillisiin avuntarpeisiin ajantasaisen valmiussuunnitelmansa mukaisesti.

7. Mahdollisuuksien mukaan tuottaa erityispalveluita paikallisista tarpeista lähtien.



Aktiivinen oma toiminta 
tarpeisiin vastaten

Viranomaisten
avustaminen

"Siellä missä on hätä,
sinne Punainen Risti menee. Piste."

- Elli Aaltonen -
Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja

Kuva: Seppo Kärki



Sopimukset – viranomaisia tukeva rooli

• Sosiaali- ja terveysministeriö (STM): Yhteistyöpöytäkirja 
varautumisesta ja ensiaputoiminnasta (2014)

• SM: Yhteistyöpöytäkirja sisäministeriön kanssa (2018)

• Maahanmuuttovirasto: Sopimus pakolaisten, kansainvälistä 
suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton 
tukipalveluista

• Huoltovarmuuskeskus: Sopimus materiaalisesta varautumisesta 
Kalkun logistiikkakeskuksessa

• Poliisi

• Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)



OSASTON JA 
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 

ROOLIT, TEHTÄVÄT JA VASTUUT



Osaston hallituksen mandaatti

• Toimii haavoittuvien ryhmien, avunsaajien ja asiakkaiden hyväksi. 

• Valvoo sääntöjen mukaisuutta ja että toiminta on valtakunnallisten 
toimielinten suositusten mukaista. 

• Huolehtii resurssien kehittämisestä ja käytöstä.

• Valvoo toimintaa ja taloutta, mm huolehtimalla että tilintarkastus 
(toiminnantarkastus) suoritetaan. 

• Hallituksen jäsenet ovat "omistajien edustajia" pieni ryhmä joka 
strategisesti johtaa tiettyä järjestöyksikköä

• Hallituksen työ on strategista johtamista



Osaston hallitus

• Osaston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4-10 muuta jäsentä

• Osaston kokous päättää hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä 
kevätkokouksessaan

• PJ:n, VPJ:n ja hallituksen jäsenten toimikausi 2 vuotta
• PJ:n, VPJ:n ja rahastonhoitajan on oltava eri henkilöitä
• PJ ja VPJ voivat olla korkeintaan 3 toimikautta
• 2-5 (puolet) kerralla erovuorossa
• Ero kesken kauden => 

tilalle uusi jäsen jäljelle jääväksi kaudeksi

• Hallitus päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä paikalla 
(ml. puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja)



• Mene www.menti.com

• Lähetä koodi 6312 0751

Mitkä mielestäsi ovat 
luottamushenkilöille 

tärkeitä ominaisuuksia?

http://www.menti.com/


Luottamushenkilöiden kelpoisuus ja toimikausi

• Toimikausi on 2 vuotta

• Osaston luottamustoimeen voidaan tilin- / toiminnantarkastajia 
lukuun ottamatta valita vain järjestön henkilöjäsen. 

Huom! Jäsenyys voimassa valintahetkellä

• Luottamustoimeen valitun on oltava 15 vuotta. 
Nimenkirjoittajien oltava 18-vuotiaita.

• Riittävä osaaminen, motivaatio ja halu saada aikaiseksi!

Monenlaista 
osaamista 
tarvitaan!



Luottamushenkilön vastuut

Luottamushenkilöillä on:

• parlamentaarinen vastuu

• vahingonkorvausvelvollisuus

• rikosoikeudellinen vastuu

• nimenkirjoitusoikeuden antamisvastuu

• esteellisyyden arviointivastuu

• työnantajavastuu



Osaston nimenkirjoittajat

• Osaston nimen kirjoittavat osaston pj. ja vpj. 
-> yhdessä TAI
->  erikseen yhdessä yhden hallituksen keskuudestaan valtuuttaman jäsenen, 

osaston rahastonhoitajan (tai osaston toiminnanjohtajan kanssa).

→ Toinen nimenkirjoittajista on aina pj. tai vpj.

• Nimenkirjoittaja on väh. 18 v

• Järjestön, piirin tai osaston nimenkirjoittajana ei voi toimia konkurssissa oleva, 
liiketoimintakieltoon määrätty tai se, jonka toimikelpoisuutta on rajoitettu.

• Nimenkirjoittajaluettelo (asetus 22§)
- Järjestön hallitus pitää nimen kirjoittamiseen oikeutetuista järjestön, piirien ja 

osastojen nimenkirjoittajista luetteloa, joka on esillä järjestön keskustoimistossa ja 
josta annetaan tietoja ja otteita niitä haluaville.

- vastaa Patentti- ja Rekisterihallituksen ylläpitämää yhdistysrekisteriä



Rekisterimerkinnät

• Suomen Punaisen Ristin nimenkirjoittajarekisteri = Osaston J1-lomakkeen tiedot

• Osasto on oikeuskelpoinen vain kun sen luottamushenkilöt ja nimenkirjoittajat on ajantasaisesti 
tallennettuina järjestörekisteriimme.

• Oikeuskelpoisuus tarkoittaa kykyä saada nimiinsä oikeuksia tai tulla velvoitetuksi. 
Asianmukaisesti järjestörekisteriin tiedot ilmoittanut osasto voi esimerkiksi omistaa irtainta ja 
kiinteää omaisuutta, tehdä sopimuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

• Rekisteriotetta tarvitaan esim.

• julkisten avustusten hakemisessa

• pankkitilin avaamisessa tai muussa pankkiasioinnissa

• palkkatuella työllistämisessä

• ym. mahdollisissa tilanteissa, joissa todennettava 

nimenkirjoitusoikeus- ja tapa



Hallituksen tehtävät 

1. Kutsua koolle ja valmistella osaston kokous ja päättää kokouksen päätösten 
täytäntöönpanosta

2. Kehittää ja ohjata osaston toimintaa

3. Huolehtia osaston omaisuuden ja talouden hoidosta ja siitä, että osaston 
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty

4. Huolehtia jäsenhankinnasta omalla alueellaan sekä pitää säännöllisesti yhteyttä 
jäseniin

5. Ottaa ja erottaa osaston työntekijät ja määrätä heidän tehtävistään

6. Nimetä osaston sihteeri, tiedottaja, keräysjohtaja ja osaston kotimaan avun 
yhteyshenkilö sekä osaston muut yhteys- ja avainhenkilöt ja huolehtia heidän 
perehdyttämisestään

7. Valita osaston rahastonhoitaja



Muut hallituksen tehtävät

8. Valita osaston edustajat järjestön yleiskokoukseen sekä piirin kokoukseen

9. Päättää osaston toimintayksiköiden perustamisesta ja muista niitä koskevista asioista

10. Vastata alueellaan Punaisen Ristin valmiussuunnittelusta

11. Asettaa tarvittaessa keskuudestaan tai muista henkilöistä alaisiinsa laitoksiin 
johtokunnat ja määrätä niiden toiminnoista

12. Valvoa osaltaan paikallisesti, että Punaisen Ristin, Punaisen Puolikuun ja Punaisen 
Kristallin nimeä ja tunnusta ei käytetä säännösten vastaisesti

13. Huolehtia muista niistä osaston hallituksen tehtävistä, joista säädetään SPR-
asetuksessa ja määrätään työjärjestyksessä, taloussäännössä ja johtosäännöissä

14. Käsitellä muita vastaavanlaisia asioita



Osaston kokoukset

Luottamushenkilö Osaston hallitus Osaston kokous

• Kevätkokous viim. maaliskuussa
• Syyskokous viim. marraskuussa -> 

tarvittaessa ylimääräinen kokous
• Hallitus kutsuu kokouksen koolle

• Kokouskutsu viim. viikkoa ennen kokousta
• Henk.koht. viesti (kirje tai sähköinen viesti)
• Lehti-ilmoitus osaston alueen 

sanomalehdessä

• Kokouskutsussa mainittava kokouksessa 
käsiteltävät asiat
(sääntömääräiset asiat: johtosääntö 4-5 §)

• Päätösvaltainen - Läsnä väh.3 
osaston henkilöjäsentä



Muut vastuuvapaaehtoiset

• Sihteeri

• Rahastonhoitaja 
(huom, nimenkirjoittaja)

• Toiminnantarkastaja

• Varatoiminnantarkastaja

• Tietosuojayhteyshenkilö

• Jäsenmestari

• Kotimaan avun yhteyshenkilö

• Keräysjohtaja

• Valmiuden yhteyshenkilö

• Ystävätoiminnan yhteyshenkilö

• Kotoutumisen tuen yhteyshenkilö

• Ensiaputoiminnan yhteyshenkilö

• Ensiapupäivystysyhteyshenkilö

• Kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan 
yhteyshenkilö

• Terveyden edistämisen yhteyshenkilö

• Tiedottaja

• Veripalvelun yhteyshenkilö

• Oma pääkäyttäjä



Ryhmissä: Toimivassa osastossa vastuu jakautuu

Keskusteluaiheet:

1. Kuinka monta henkilöä vähintään tarvitaan, jotta osasto täyttää Punaisen Ristin 
osaston kriteerit?

2. Mitä vastuuvapaaehtoisten tehtäviä voi ja kannattaa yhdistää, mitä ei?
3. Miten osaston toiminnassa käytännössä näkyy hallituksen jäsenten määrä? 

❖ Nopea esittely-kierros (nimi ja mistä), jos mahdollista kamerat päälle. ☺
❖ Sopikaa, kuka tiivistää yhteisesti muille ryhmille esiin nousseita ajatuksia.



SÄÄNNÖT JA LINJAUKSET

- Keskeiset asiat 
osaston näkökulmasta



Toimintaa ja taloutta ohjaavat lait, säännöt ja ohjeet

• Laki ja asetus Suomen Punaisesta Rististä 
• Asetuksessa säädetään mm. järjestön yleiset säännökset, jäsenet, luottamushenkilöt, nimenkirjoittaminen, osastot, piirit, yleiskokous, valtuusto, hallitus, 

puheenjohtaja ja pääsihteeri, huomionosoitukset, taloushallinto ja sisäinen valvonta jne. 

• Suomen Punaisen Ristin työjärjestys
• Sisältää tarkempia sääntöjä mm. päätöksentekoon, aloitteiden käsittelyyn, toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan sekä henkilöstöön, 

asiakirjoihin ja arkistointiin liittyvät menettelytavat.

• Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö

• Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosääntö
• Osastojen johtosäännössä määritellään tarkemmin osaston toimintaan liittyvät perusasiat: mm. osaston tehtävät, toimielimet ja niiden tehtävät ja hallinto. 

Osaston johtosäännöstä löytyy mm. osaston kokousten järjestämisen ajankohdat ja kevät- ja syyskokouksen asialistat sekä osaston hallituksen tehtävät.

• Suomen Punaisen Ristin taloussääntö
• Taloussääntöä sovelletaan kaikkiin järjestöyksiköihin. Se sisältää hallinnollisia määräyksiä mm. talouden suunnittelusta ja seurannasta, varojen ja 

omaisuuden hoidosta, varainhankinnasta, menojen suorittamisesta ja hyväksymisestä, kulukorvausperusteista ja hankinnoista, sisäisestä valvonnasta ja 
tarkastuksesta ja tilin-/toiminnantarkastuksesta. Taloussäännössä määritellään myös rahastojen, yhteistoimintarahaston ja järjestöpankin periaatteet.

• Katastrofirahaston säännöt
• Määrätään mm. katastrofirahaston käytöstä, kartuttamisesta ja valvonnasta.



Toimintaa ja taloutta ohjaavat lait, säännöt ja ohjeet

• Suomen Punaisen Ristin keräys- ja tilitysohje
• keräys- ja tilitysohje ohjaa kaikkia Suomen Punaisen Ristin järjestämiä keräyksiä tai

• järjestön keräysluvalla toteutettuja keräyksiä, joilla hankitaan varoja SPR:n katastrofirahastoon.

• Merkin käytöstä annettu ohje sekä graafiset ohjeet

• Ohje Punaisen Ristin lipun käytöstä

• Suomen Punaisen Ristin eettiset ohjeet

• Järjestön suositukset vapaaehtoisille maksettavista korvauksista ja päivystyskorvauksista

• Yleinen lainsäädäntö Etusivu - FINLEX ®
• yhdistyslaki, kirjanpitolaki- ja asetus, tilintarkastuslaki

• rahankeräyslaki ja arpajaislaki

• työnantajana toimimiseen liittyvä lainsäädäntö

Järjestön säännöt ja ohjeistus RedNet /osastotoimisto

https://www.finlex.fi/fi/


Päätöksenteko osastossa

➢Ketterä ja joustava päätöksenteko vai jäykähkö byrokratia? 

➢Miten varmistetaan kaikkien mielipiteen kuuluminen?

➢Miten vapaaehtoiset voivat vaikuttaa osaston toimintaan?

➢Punaisen Ristin osasto ei ole irrallinen yksikkö…

➢Miten tunnistatte paikallisia tarpeita / toiminnan paikkoja? 

➢Mistä saatte tietoa / miten kokoatte tietoa lähiyhteisön tarpeista? 

➢Miten reagoitte?

➢Kuka päättää ja millä aikataululla, ryhdytäänkö toimeen? 

➢Onko parempi tehdä yksin vai yhdessä muiden alueen yhdistysten kanssa?

➢Sääntöjen puitteissa toimittava!  

➢Päätökset kirjattava selkeästi ja saatettava kaikkien tarpeellisten tietoon! 

➢Mutta ketteryyttä ja innovatiivisuutta tarvitaan! 



TOIMINNAN 
SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN, 

JA RAPORTOINTI



Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2021-2023



Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus 2021-2023

NÄILLÄ PÄÄSEMME TAVOITTEISIIMME: TAVOITTEEMME:



• Hallituksen rooli mahdollistajana on keskeinen

• Hyvä henki tuo ja luo iloa ympärilleen

• Hyvät rutiinit mahdollistavat tehokkaan auttamisen

• Rutiinit luodaan yhdessä:

- Suunnitelmallisuus

- Huolellisuus

- Työnjako

“Punainen Risti tuo iloa, ylläpitää toivoa ja luottamusta”



Hallituksen 
järjestäytymiskokous

J1 ja J2 -kortit piiritoimistoon

Toiminta- ja koulutustilastojen 
täyttäminen

Ansiomerkkien haku

Toimintakertomuksen 
koonti

Osaston 
kevätkokous

Ystävänpäivä 
14.2.

Rasismin
vastainen 
viikko

Piirin vuosikokous

Punaisen 
Ristin 
viikko

Nälkäpäivä-
yhteydenotto kouluihinYleiskokous 

joka 3. vuosi 
(2020 Vaasa/etänä)

Lomailua ja 
voimien keräystä 
☺ ☺ ☺

Nälkäpäivä

Ansiomerkkien ja –
mitalien haku

Maailman 
ensiapupäivä 
1.9.

Nälkäpäivä –
yhteydenotto 
kouluihin

Toimintasuunnitelman ja 
talousarvion teko

Osaston syyskokous

Toimintasuunnitelma, talousarvio ja 
syyskokouksen pöytäkirja piiriin

Hyvä 
Joulumieli

Osaston 
vuosi

Toiminnantarkastus

Toimintakertomus, tilin-
päätös ja kevätkokouksen 
pöytäkirja piiriin

Keräyssuunnitelman 
päivittäminen

Valmiussuunnitelman 
päivittäminen

Jäsenhankintaa, uusien perehdytystä, kotisivujen päivitystä ja tapahtumien tekoa, itsearviointia, jäsenkirjeitä…



Muu toiminta ja osaston yhteistyöverkostot

1. Mitä kaikkea muuta osastossanne tapahtuu? 
(Mitä vuosikellosta ei löydy)

2. Kenen muiden järjestöjen tai alueen toimijoiden kanssa toimitte 
yhteistyössä tai mahdollistatte auttamistoimintaa?

Padlet

https://fi.padlet.com/pesonensannasp/vuosikello

https://fi.padlet.com/pesonensannasp/vuosikello


Vapaaehtoinen pelastuspalvelu - Vapepa

• Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 54 järjestön muodostama Suomen 
Punaisen Ristin koordinoima vapaaehtoisten auttajien verkosto.



Auttamisvalmius ja valmiussuunnittelu

• Osasto on alueellaan ensimmäinen toimija auttamistilanteissa

• Koko osastoa saatetaan tarvita auttamaan
• Vapepan hälytysryhmä on nopean toiminnan yksikkö

• Pidempikestoisissa tilanteissa koko osasto auttaa

• Valmiussuunnittelu tukee toiminnan käynnistämistä
• Ollaanko vain yhden ihmisen varassa?

• Osaston valmius -> alueellinen valmius -> piirin valmius -> Suomen 
valmius
• Kaikkeen ei tarvitse varautua itse

• Yhteistyö on yleensä aina avainasemassa -> Ykseys on vahvuus



Tilastot

• Kertovat paljon järjestölle ja sidosryhmille

• Kerääminen ikävää, kerääjälle (toimintaryhmän vetäjä) tarpeetonta

• Osastotasolla hyödyllisiä, keskustoimistolle elintärkeitä

• Huonokin tieto on parempaa kuin ei tietoa lainkaan
• Vastatkaa toimintatilastokyselyyn!
• Valistunut arvaus on parempi kuin jättää väärin tyhjäksi

• Toimiva helppokäyttöinen keruujärjestelmä vastuuvapaaehtoisten 
käyttöön vuoden aikana?



Uusi itsearviointi- ja kehittämistyökalu

• Sovellettu kansainvälisestä toiminnasta Suomen toimintaan

• Toimintalinjauskautena (2021-2023) kaikki ottavat käyttöön

➢Lähi- tai etätapaaminen (2h), jossa monipuolisesti osaston toimijoita mukana 

➢Osastokummi ja/tai fasilitaattori tukena

➢Kaksi osaa: Itsearviointilomake ja kehittämissuunnitelma

➢Osasto arvioi itse osaston toimintaa, 5 eri näkökulmaa: 
1) Valmiussuunnittelu 
2) Perusta 
3) Keräysvalmius 
4) Viestintä
5) Verkosto



TUKEA OSASTON TOIMINTAAN – YHDESSÄ TEHDÄÄN

MUUT LÄHIALUEEN OSASTOT: 

- Yhteiset WhatsApp –ryhmät

- Osastofoorumit

(Teams –alusta)

- Kaikki muu yhteydenpito

PIIRITOIMISTO:

• Osastokummit (kokeilu HUPhouse)

• Piirin hallituskummit

• Toimialavastaavat työntekijät, 
henkilökunta

www.hup.punainenristi.fi

hup.neuvonta@punainenristi.fi

YHTEISET TAPAAMISET 2021:

Kaikille vapaaehtoisille: 

• Tässä ja nyt – tunnit, Kuukauden eka keskiviikko klo 17.30-18.30
kevät 7.4. ja 5.5.
syksy 1.9., 6.10., 3.11. ja 1.12.

Alueellinen yhteistyö:

• Hallitusvalmennukset la 20.2. ja la 11.9.

• Alueelliset osastofoorumit 2 krt/vuosi (huhti-touko, marras-joulu)

Toimialatapaamiset:

• Puheenjohtajatapaamiset 15.1. ja 16.9.

• Toimialatapaamiset 13.11.

Kiitostilaisuus:

• Koko piirin yhteinen kiitostilaisuus 
Marraskuun jazzit 13.11.

http://www.hup.punainenristi.fi/
mailto:hup.neuvonta@punainenristi.fi

