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1. Piirin hallituksen toimintakertomus 2015 

 
 

Yleistä Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri on osa lakiin 

(238/2000) ja asetukseen (811/2005) perustuvaa Suomen Punaista 

Ristiä. Piirin tehtävät on määritelty Punaisen Ristin piirien johtosään-

nössä (valtuusto 12.5.2006, muutos 8.12.2006).  

 

Piirin varsinaiseen toimintaan kuuluu valmiustoiminta, terveydenhuol-

totyö, sosiaalitoiminta, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen 

ylläpito, nuorisotoiminta ja järjestötoiminta.  

 

Varsinaisen toiminnan painopiste on maakunnan osastojen ja vapaa-

ehtoisten tukemisessa ja kouluttamisessa sekä uusien jäsenten han-

kinnassa. Piirin alueella on 51 osastoa. Osastoissa oli jäseniä vuoden 

2015 lopussa yhteensä 8211 (vuonna 2014: 7970).  Toimintaa to-

teuttaa piiriin palkattu henkilöstö yhdessä vapaaehtoisten kanssa.  

 

Turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksiköiden ylläpitoa piiri toteuttaa 

Maahanmuuttoviraston sopimusohjauksessa. 

 

Toiminta ja tu-

lokset 

Varsinainen toiminta 

 

SPR:n Varsinais-Suomen piirin 80. toimintavuosi oli kiireinen. Kevät-

kaudella toiminta oli edellisvuosien kaltaista. Kesällä ja syyskaudella 

tilanne muuttui, sillä Punainen Risti ja sen mukana SPR:n Varsinais-

Suomen piiri joutui mukaan sodan jälkeisen historian suurimpaan 

valmiusoperaatioon.  

 

Suomeen tuli loppuvuoden aikana lähes 30 000 turvapaikanhakijaa, 

joiden vastaanottoon yhteiskunta ei ollut varautunut. SPR perusti yli 

100 vastaanottoyksikköä ympäri Suomea.  

 

Operatiivisen toiminnan lisäksi SPR:n Varsinais-Suomen piiri oli aktii-

visesti mukana viranomaisten muodostamissa työryhmissä. Median 

kiinnostus maahanmuuttoa kohtaan oli suuri ja aihe oli päivittäin sekä 

valtakunnallisissa että alueellisissa uutisissa. Alkuvaiheen nopean hä-

tämajoittamisen ohessa piiri kävi neuvotteluja useamman kunnan 

johdon kanssa, jotta keskeisille seutukunnille voitaisiin avata SPR:n 

Turun vastaanottokeskuksen toimipiste.  

 

Valmiustoimintaa toteutettiin piirin ja osastojen valmiussuunnitelmien 

mukaisesti. Kertomusvuonna osastojen kotimaan valmiustoimintaa 

kehitettiin mm. ensihuoltotoiminnan osalta. Tätä osaamista vapaaeh-

toiset tarvitsivat syksyn vastaanottotoiminnan laajentamisessa. Piiri 

osallistui pilottialueena Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) 

kehittämishankkeeseen, jossa varsinaisen öljyvahinkojen torjunta-

toiminnan ohessa kehitettiin vapaaehtoisten toteuttamien laaja-

alaisten auttamistoimintojen organisointia ja johtamista. Systemaat-

tinen valmiustoiminnan kehittäminen vahvistaa Punaisen Ristin arvos-

tusta valmiusjärjestönä.  

 

Kotimaan avun valmiusilloissa osastoja kannustettiin keskinäiseen 

yhteistyöhön. Kertomusvuonna piirin alueella oli vähän kotimaan 

avustustehtäviä laukaisseita onnettomuuksia (tulipaloja), joten osas-

toilla oli ainoastaan 10 avustustapahtumaa, joihin käytettiin 6 500 

euroa rahaston varoja (v. 2014, 44 tapahtumaa, 14 500 euroa).   
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Kesällä 2015 vakiintui Caritas -ensivastetoiminnan yhteistyö Turun 

Meripelastusyhdistys ry:n kanssa. Vapaaehtoinen miehistö päivysti 

Saaristomerellä Abso-alukselta käsin 7 viikkoa Varsinais-Suomen sai-

raanhoitopiirin ensivasteyksikkönä. Päivystystoimintaan osallistui yh-

teensä yli 40 henkilöä. Hätäkeskus hälytti Caritaksen kiireelliseen en-

sihoidon auttamistehtävään päivystyskaudella 20 kertaa (v. 2014, 

21).  

 

Psykososiaalisen tuen ja ensihuollon valmiutta kehitettiin yhteistyössä 

viranomaisten kanssa. Piirillä on tuesta yhteistoimintasopimukset Tu-

run ja Salon kaupunkien kanssa, joihin kuuluu ko. kaupunkien toteut-

tamat seutukunnalliset sosiaalipäivystysalueet. Henkisen tuen häly-

tysryhmät toimivat Salon ja Turun seuduilla sekä Vakka-Suomessa. 

Ryhmiä hälytettiin auttamistapahtumiin yhteensä 39 kertaa (v.2014 

41 kertaa).  

 

Piiritoimiston henkilöstölle järjestettiin keväällä 2015 valmiuskoulutus 

maahantulovarautumisesta. Koulutukseen osallistui myös Satakunnan 

piirin henkilöstö. 

 

Punaisen Ristin koordinoima Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu hälytet-

tiin auttamistehtäviin yhteensä 45 kertaa, selvästi edellisvuotta use-

ammin (v.2014 25). Tehtävät olivat lähinnä kadonneen henkilön et-

sintöjä.  

 

Ensiaputoiminta oli näkyvästi esillä tapahtumissa vuoden aikana. 

Lapsia ja lapsiperheitä kiehtoi nukkesairaala mm. Turun messuilla ja 

lasten tapahtumassa Forum Marinumissa. 

 

Ensiapuryhmät olivat kiireisiä eri tapahtumanjärjestäjien tilaamien 

ensiapupäivystysten hoitamisessa. Toiminta kiinnosti ja uusia EA -

päivystäjiä koulutettiin 25. Uutena avauksena piirin työntekijät käyn-

nistivät englanninkielisen ensiapuryhmätoiminnan. Maskun osasto 

aloitti ensiapuryhmätoiminnan.  

 

Piirin ensiapukilpailuihin osallistui yhteensä 17 joukkuetta. Varsinais-

Suomen piirin ensiapuryhmät menestyivät erinomaisesti valtakunnal-

lisessa ensiaputapahtumassa Rovaniemellä. Nuoret voittivat kultaa, 

varhaisnuoret pronssia, aikuiset pronssia sekä ensivasteparit hopeaa 

ja pronssia.  

 

Syksyllä turvapaikanhakijoiden suuren tulijamäärän myötä päätettiin 

perustaa SPR:n Turun vastaanottokeskuksen viiteen toimipisteeseen 

terveyspisteet. Uusia vapaaehtoisia toimintaan saatiin mm. yliopiston 

opiskelijoista sekä vastaanottokeskusten vapaaehtoisiksi ilmoittautu-

neista terveydenhuollon ammattilaisista. 

 

Päihdetyön ja Hiv ja seksuaaliterveyden saralla osallistuttiin tapahtu-

miin ja järjestettiin koulutusta. Piiri käynnisti Pluspisteen suunnittelun 

keskustoimiston kanssa. Rahoituksen vahvistuttua, päätettiin toimin-

ta Turussa aloittaa vuoden 2016 keväällä. 

 

Piirin ensiapukursseja järjestettiin piirin koulutustilassa, yritysten ti-

loissa sekä Syli ry:ltä vuokratuissa tiloissa. Koulutettujen määrä, 

2866 henkilöä oli selkeästi suurempi kuin edellisenä vuonna (v.2014, 

1911). Ensiapukoulutuksella oli suuri merkitys piirin muun ensiapu-

toiminnan rahoittamisessa. 
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Piirin sosiaalipalvelu tuki ja motivoi osastojen vapaaehtoisia  

järjestämällä useita ystävä- ja tukihenkilökursseja sekä henkisen tu-

en kursseja. Koulutettujen vapaaehtoisten avulla tuettiin yksinäisten 

ja syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvointia järjestämällä vapaaeh-

toistehtäviä mm. aktiiveille senioreille unohtamatta nuoria aikuisia 

ystävätoiminnan tulevaisuuden voimavarana.   

 

Piirin sosiaalipalvelun ja ystävätoiminnan vahvuutena voi pitää hyvää 

yhteistyötä alueen järjestöjen, sosiaalialan ammattilaisten ja yhteis-

kuntavastuuta kantavien kumppanuusyritysten kanssa.  

 

Piiri on mukana ILOA -hankkeessa, joka koulutti vapaaehtoisia ystä-

viksi ja kulttuuriystäviksi sekä järjesti vapaaehtoistoiminnan messut 

keväällä ja syksyllä Hansa-korttelissa. Turun Kriisikeskuksen vetämän 

Surutyöryhmän kanssa yhteistyössä järjestettiin syksyllä Kuka auttaa 

surevaa-seminaari.  

 

Omaishoidon tukitoiminnan laajenemisen painopiste oli Vakka-

Suomessa. Valtakunnalliset omaishoitajien hyvinvointipäivät järjes-

tettiin Uudessakaupungissa.  

 

Osastoja tuettiin Punaisen Ristin lasten Reddie Kids -kerhojen ja 

nuortenryhmien perustamisessa. Lisäksi järjestettiin Nuorten ystävä-

kursseja, leiriohjaajakoulutus sekä osastojen nuoriso- ja kouluyhteis-

työn yhteyshenkilöille koulutuspäivä ja vertaistukea. 

 

Nuorisotoimikunta osallistui Punaisen Ristin vuosikellon mukaisten 

tempausten suunnitteluun ja toteutukseen, järjesti ohjelmaa piirin 

vuosikokoukseen, kartoitti osastojen nuorisotoiminnan tilannetta ja 

tuen tarvetta.  

 

Kesällä järjestettiin piirin lastenleiri Loimaan Mellilässä Mustajärven 

leirikeskuksessa. Lokakuussa nuoret osallistuivat Jyväskylässä järjes-

tettyyn Punaisen Ristin nuorten vuosikokoukseen.   

 

Nuorisotoimintaa työllisti aikaisempien vuosien tapaan Q-vuoren 

aluenuorisotyö ja nuorisotalon ylläpito, jonka kustannuksista suurim-

maksi osaksi vastaa Turun kaupunki. Syksyn aikana Q-vuoren nuori-

sotoiminnan painopiste siirtyi Halisiin. 

 

Viime vuonna Suomeen tuli ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, yli 

32 000. Alkuvuosi oli rauhallinen mutta hakijamäärä alkoi kasvaa Tu-

russa alkukesästä alkaen. Kesäkuussa vastaanottokeskukset olivat 

täynnä ja asukkaita oli vaikea lähettää alkuvaiheen vastaanottokes-

kuksista odotusajan keskuksiin.  

 

Juhannuksen jälkeen 23.6.2015 saimme Maahanmuuttovirastosta 

toimeksiannon perustaa uudelleen kahdeksan kuukautta aiemmin 

lakkautettu Punkalaitumen toimipiste. Lokakuussa 2014 irtisanottu 

henkilöstö saatiin takaisin. Heinäkuun puolivälissä Punkalaitumella oli 

jo työntekijät vastaanottomassa asukkaita ja paikka täyttyi nopeasti 

hätämajoituspaikkoja myöden. Elokuussa Turussa poliisille ilmoittau-

tui päivittäin ennalta arvaamaton määrä turvapaikanhakijoita. Ma-

kuupaikka piti löytää joka päivä 50–100:lle uudelle tulijalle. Painetta 

Turussa lisäsi myös se, että Pirkanmaan ja Hämeen keskukset eivät 

ottaneet vastaan kaikkia turvapaikkaa Tampereelta hakeneita vaan 

heidät ohjattiin Turkuun majoitettavaksi. 
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Syyskuun alussa Turkuun ja muualle maakuntaan avattiin useita hä-

tämajoituspaikkoja ja ääriään myöten täynnä olleen Pansion toimipis-

teen pihalle pystytettiin telttoja. Turun kaupungin hallitus järjesti hä-

tämajoitustiloja tyhjiin koulurakennuksiin sekä vanhaan retkeilyma-

jaan. Maakunnan seurakunnat auttoivat majoittamalla turvapaikan-

hakijoita. Punaisen Risti vuokrasi Turun ja Kaarinan seurakuntayhty-

mältä Heinänokan leirikeskuksen hätämajoitustilaksi. Lisää hätäma-

joitustilaa vuokrattiin yksityisiltä kiinteistön omistajilta Turun Paatti-

silta ja Laitilasta.   

 

Tornioon 22.9.2015 avattu järjestelykeskus muutti turvapaikanhaki-

joiden vastaanottoa hallitummaksi. Järjestelykeskus vähensi suoraan 

Turussa hakevien määrää ratkaisevasti.  

 

Lokakuussa Turun Pansion toimipisteen paikkaluku nostettiin 

300:aan, mutta asukkaita oli edelleen runsaasti ylipaikoilla. Erityisesti 

ylipaikoilla olleiden perheiden olosuhteisiin saatiin kohennusta, kun 

Halikon toimipiste aloitti 5.10.2015. Toiminta aloitettiin Halikon sai-

raalan ns. ruokalarakennuksessa, josta siirrytään varsinaiseen kes-

kukseen remontin valmistumisen jälkeen. 

 

Lokakuussa ryhmäkoti muutti asianmukaisempiin tiloihin Turun Ori-

kedolle. Täyteen paisuneen ryhmäkodin kaikki asukkaat eivät mahtu-

neet uusiin tiloihin, joten osa nuorista jatkoi asumistaan Pansiossa. 

Heille perustettiin Tukiasumisyksikkö. 

 

Marraskuun alussa Laitilan hätämajoitustila muuttui SPR:n Turun vas-

taanottokeskuksen toimipisteeksi. Maahanmuuttovirasto antoi luvan 

perustaa tilapäinen vastaanottokeskus Turun kaupungin omistamaan 

Mäntykotiin. Kaupunki aloitti tarvittavat muutostyöt, jotta tilat saatai-

siin asianmukaisiksi ja käyttöön alkuvuodesta 2016.  

 

Enimmillään SPR:n Turun vastaanottokeskuksen kirjoilla eri toimipis-

teissä ja hätämajoitusyksiköissä oli lähes 2000 turvapaikanhakijaa. 

Vuodenvaihteessa määrä oli pudonnut 1300:aan. 

 

Syksy toi mukanaan noin tuhat uutta vapaaehtoista. Heistä noin 700 

koulutettiin ”Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta” –infoissa, 

jonka jälkeen heillä oli mahdollisuus toimia vapaaehtoisena myös 

vastaanottokeskuksen toimipisteissä. Piiri järjesti yhdessä Kontin 

kanssa lahjoitusvaatteiden vastaanoton ja lajittelun Turussa. Vaatela-

jitteluun osallistui yhteensä noin 550 vapaaehtoista. 

 

Vuoden aikana piirin alueen osastojen jäsenmäärä kasvoi 3 %. Osas-

toissa oli jäseniä 31.12.2015 yhteensä 8211, mikä on 241 jäsentä 

enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusina jäseninä saimme mukaan 

708 henkilöä, mikä on 275 uutta jäsentä enemmän kuin edellisen 

vuoden aikana.  

 

Nälkäpäiväkeräys järjestettiin jo 35. kerran. Osastojen vapaaehtoiset 

näkyivät tuttuun tapaan keräyksen aikana hyvin eri puolilla maakun-

taa. Nälkäpäivän keräystulos piirin alueella oli noin 146 700 €, mikä 

on 29 % suurempi kuin vuonna 2014. Valtakunnallisesti keräystulos 

oli erinomainen, sillä ensimmäisen kerran Nälkäpäivän historiassa ke-

räystulos oli yli 4 milj. €.  
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Keväällä järjestettiin hätäapukeräys, jossa kerättiin varoja Nepalin 

maanjäristyksen uhrien auttamiseksi. Hätäapukeräykseen osallistui 

piiristä 25 osastoa. Katastrofirahastoon tilitettyä tuottoa ei kirjata jär-

jestön käytännön mukaisesti piirin tuloslaskelmaan. 

Varainhankinta 

 

Varainhankinnalle (tuotemyynti ja jäsenmaksut) asetetut tuottota-

voitteet ylitettiin, tuoton ollessa 175 936,51 € (v. 2014, 164 811,28 

€). Piirin yritysyhteistyö laajeni ja useita uusia yrityksiä lähti tuke-

maan varsinaisen toiminnan eri ohjelma-alueita. Piirin kannatusjäsen-

ten hankinta onnistui erinomaisesti. Vuoden lopussa yrityksiä ja yh-

teisöjä oli kannatusjäseninä 275 (v. 2014, 223).  

 

Ensiapu- ja muuta tuotemyyntiä jatkettiin ensiapukoulutustilojen yh-

teydessä olevassa myymälässä sekä Punaisen Ristin palvelupisteessä. 

Kaikille ensiapuopettajille hankittiin laitteet, jotka mahdollistavat tuo-

temyynnin myös yritysten tiloissa pidettävillä kursseilla. Tuotemyyn-

nin ohella palvelupisteen keskeisenä painopisteenä oli vapaaehtoisten 

ja jäsenten palvelu. Palvelupiste toimii myös kampanjoiden ja tapah-

tumien keskuksena.  

 

Keskustoimiston ketjuohjauksessa olevan Kontin ja Punaisen Ristin 

yhteisestä verkkokaupasta piirille koituvat tuotto-osuudet säilyivät 

edellisvuoden tasolla. 

 
Piirin hallinto ja talous 

SPR:n Varsinais-Suomen piirin hallitus kokoontui toimintavuoden ai-

kana viisi kertaa. Piirin vuosikokous pidettiin Turussa 18.4.2015. Ko-

koukseen osallistui 68 virallista edustajaa 27:sta osastosta. 

Hallituksen työtä avusti viisi toimikuntaa. Piirin toiminnanjohtajana 

toimi Pauli Heikkinen.  

 

Vuoden 2015 tulos oli ylijäämäinen 314 800,54 € (v. 2014 ylijäämä 

105 215,97 €). Tilikauden 2015 tuotot sisältäen keskustoimiston tuet 

olivat yhteensä 13.188.782,53 € (v. 2014; 7.179.755,27 €) ja kulut 

ennen poistoja yhteensä 12.838.833,20 € (v. 2014; 7.036.705,63 €). 

Poistot, 35 148,79 €, on tehty suunnitelman mukaisesti. 

 

Tilivuoden tulos oli selkeästi budjetoitua ja edellisvuotta parempi joh-

tuen vastaanottotoiminnan laajentumisesta.  SPR:n Turun vastaanot-

tokeskus oli budjetoitu 150 paikkaisena transit-keskuksena sekä 14 

paikkaisena alaikäisyksikkönä. Vuoden lopussa Turun vastaanotto-

keskuksen eri toimipisteissä sekä hätämajoitusyksiköissä oli yhteensä 

n. 1300 asukasta. Vastaanottotoiminnasta maksettavat ylläpitoon liit-

tyvät korvaukset kasvoivat merkittävästi jälkimmäisenä puolivuotis-

kautena. 

 

Ensiapukoulutuksen myynnille asetettuja kasvutavoitteita ei saavutet-

tu täysimääräisinä vaikka koulutusmäärä lisääntyi tuntuvasti. 

 

As Oy Kristiinanahteesta omistetun liikehuoneiston kirjanpitoarvoa on 

kirjattu alas yhteensä 110.634,47 €. Uusi arvo perustuu kiinteistöar-

vioijan lausuntoon. Sijoitustoiminnan tuotot perustuvat piirin omai-

suutena olevien huoneistojen vuokratuottoihin.  
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SPR:n Varsinais-Suomen piiri käyttää tilinpäätösvuonna syntyneen 

ylijäämän Punaisen Ristin auttamistoiminnan ja valmiuden vahvista-

miseen. 

 

Piirin henkilöstö 

Piirin työntekijämäärä 31.12.2015 oli 128 (v.2014, 80), joista SPR:n 

Turun vastaanottokeskuksissa työskenteli 103 (v.2014, 50) ja piiri-

toimistossa 25 henkilöä (v.2014, 20). Henkilömäärän voimakas kasvu 

johtui syksyn pakolaistilanteesta. Vanha henkilöstö selvisi hyvin rek-

rytoinnin haasteista ja uusien työntekijöiden perehdyttämisestä. 

 

Piirin henkilöstön työterveyshuolto järjestettiin Turussa ja Punkalai-

tumella kahden eri palveluntuottajan kanssa. Henkilöstölle oli varattu 

mahdollisuus yksilö- tai ryhmätyönohjaukseen arvioidun tarpeen mu-

kaan. Tämän lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus saada liikunta- 

ja kulttuuriseteleitä. Piirin työsuojelutoimikunta, jossa on edustajat 

kaikista toimipaikoista kokoontui 3 kertaa.  

 

Arvio piirin toiminnan ja talouden tulevasta kehityksestä 

 

Vapaaehtoisten väheneminen, uusien jäsenten saannin vaikeus ja py-

syvyys on jo vuosia tiedostettu järjestössä suurimmaksi ja todennä-

köisimmäksi riskiksi. Vapaaehtoisten määrä lähti selvään kasvuun 

syksyllä 2015, kun pakolaistilanteen stimuloimana n. 1000 henkilöä 

ilmoittautui mukaan auttamistoimintaan piirin alueella. Jatkossa on 

erityisen tärkeää ohjata nämä pakolaistoiminnasta kiinnostuneet 

henkilöt mukaan myös muuhun Punaisen Ristin vapaaehtoistoimin-

taan. 

 

Varsinais-Suomessa (Salon seutu, Vakka-Suomi ja Turun ympäristö) 

seutukunnallinen vapaaehtoisten toimintaryhmien välinen yhteistyö 

on parantanut Punaisen Ristin valmiutta alueella. Uusien vastaanotto-

keskusten avaaminen jokaiselle seutukunnalle levittää monikultuuri-

suutta ja tuo mukanaan uusia vapaaehtoisen toiminnan paikkoja. 

Seutukunnallinen toiminta helpottaa alueellisesti järjestäytyneiden 

viranomaisten yhteydenpitoa Punaisen Ristin vapaaehtoisiin. Tämä 

osastojen välinen yhteistyömalli on ensimmäisen kerran kirjattu 

SPR:n toimintalinjaukseen vuosille 2015-2017 ja näin huomioitu 

myös koko järjestön strategiatyössä.  

 

Piirin toimintakyky nojaa tasapainoiseen talouteen. Tämä edellyttää 

talouden suunnittelua ja seurantaa sekä innovatiivista varainhankin-

taa. SPR:n ensiapukoulutuksen ja tuotemyynnin volyymia Varsinais-

Suomessa voidaan kasvattaa aktiivisella yritysyhteistyöllä.  

 

Vastaanottotoiminnan voimakkaan kasvun myötä henkilöstön määrä 

nousi selvästi yli sadan syksyn aikana. Kevään 2016 aikana tulee to-

dennäköisesti lisää uutta henkilöstöä, joten piirin henkilöstöhallinnon 

tila selvitetään ja huolehditaan henkilöstön hyvästä johtamisesta ja 

Punaisen Ristin arvojen mukaisesta kohtelusta. 

 

Syksy 2015 osoitti yhteiskunnan haavoittuvuuden. Viranomaisten re-

surssit eivät ole riittävät laajan maahanmuuton hoitamiseen. Punai-

selle Ristille asetettu valmiusvelvoite edellyttää, että piiritoimiston 

henkilöstö pystyy tukemaan osastojen vapaaehtoisia ja toimiston 

henkilöstöresurssit ovat siihen oikein mitoitetut.  
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2. Tilikauden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus 
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7 PERIAATTETTA 

 

Inhimillisyys 

Punainen Risti on syntynyt halusta 

auttaa erotuksetta kaikkia sodassa 

haavoittuneita. Se pyrkii kaikissa olo-

suhteissa sekä kansainvälisesti että 

kansallisesti ehkäisemään ja lieventä-

mään inhimillistä kärsimystä. Sen tar-

koituksena on suojella elämää, terveyt-

tä ja ihmisarvoa. Se haluaa edistää 

kaikkien kansojen kesken yhteisym-

märrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja 

pysyvää rauhaa. 

 

Tasapuolisuus 

Punainen Risti ei tee minkäänlaista 

erotusta kansallisuuden, rodun, uskon-

non, yhteiskunnallisen aseman tai 

poliittisen mielipiteen perusteella. Sen 

pyrkimyksenä on torjua ja lievittää 

kärsimyksiä ja auttaa ensisijaisesti 

suurimmassa hädässä olevia. 

 

Puolueettomuus 

Säilyttääkseen kaikkien luottamuksen 

Punainen Risti pidättäytyy kannanotoista 

vihollisuuksien syntyessä eikä milloin-

kaan sekaannu poliittisiin, rodullisiin, 

uskonnollisiin tai aatteellisiin ristiriitoihin. 

 

Riippumattomuus 

Punainen Risti on riippumaton. Vaikka 

kansalliset yhdistykset toimivatkin 

maansa lakien alaisina ja yhteistoimin-

nassa viranomaisten kanssa, niiden 

tulee aina säilyttää itsemääräämisoi-

keutensa ja toimia Punaisen Ristin 

periaatteiden mukaan. 

 

Vapaaehtoisuus 

Punainen Risti on vapaaehtoista ja 

pyyteetöntä apua antava järjestö. 

 

Ykseys 

Kussakin maassa voi olla vain yksi 

Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun 

yhdistys. Sen tulee olla avoinna kaikille 

ja sen ihmisystävällisen toiminnan 

tulee ulottua koko maahan. 

 

Yleismaailmallisuus 

Punainen Risti ja Punainen Puolikuu on 

yleismaailmallinen järjestö, jossa kai-
killa kansallisilla yhdistyksillä on yhtei-

set oikeudet ja velvollisuudet auttaa 

toinen toistaan. 

 

JÄRJESTÖN TARKOITUS 

• Kaikissa olosuhteissa suojella elä-

mää ja terveyttä sekä puolustaa ihmis-
arvoa ja ihmisoikeuksia 

• Edistää kansojen välistä yhteistyötä 

ja rauhaa 

• Pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja 

ulkomailla 
• Auttaa kaikkein heikoimmassa ase-

massa olevia inhimillisten kärsimysten 

ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi 

• Tukea ja avustaa maan viranomaisia 

niin rauhan kuin sodan ja aseellisten 

selkkausten aikana ihmisten hyvinvoin-
nin edistämiseksi 

• Edistää kansalaisten keskuudessa 

yhteisvastuuta ja auttamismieltä 

• Lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin 

työtä ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä 

kohtaan 
• Vahvistaa järjestön valmiutta ja toi-

mintaedellytyksiä.  

(Tasavallan presidentin asetus Suomen 

Punaisesta Rististä, Suomen Punaisen 

Ristin säännöt 2 §) 

 

 

3. Järjestön toimintalinjauksen mukainen toiminta  
Varsinais-Suomen piirin alueella vuonna 2015 

 
Olemme rohkea ja luotettava auttaja  
kotona ja maailmalla (visio) 
 

Näillä toiminnallisilla arvoilla teemme Punaisen Ristin 

visiosta todellisuutta:  

 

AVOIN 

Toimimme lähellä ihmistä ja tarjoamme matalan kynnyksen toimin-

nan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville. Tiedo-

tamme toiminnastamme avoimesti. näkyvät aktiivisesti ihmisten 

joukossa, myös netissä ja sosiaalisessa mediassa. Otamme vastaan 

jokaisen vapaaehtoisen ja näemme toimijoidemme erilaisuuden ja 

monimuotoisuuden voimavarana.  

  

PALVELUALTIS 

Asetamme avun ja palvelujen tarvitsijat toiminnassa etusijalle. Pu-

naisen Ristin toimijat, lahjoittajat ja jäsenet saavat tarvitsemaansa 

tietoa, tukea, valmennusta ja palautetta. 

 

AIKAANSAAVA 

Reagoimme avun tarpeisiin ja käytämme voimavaramme oikein: 

keskitymme yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen.  

 

YHTEISTYÖKYKYINEN 

Etsimme aktiivisesti kumppaneita ja toimimme yhdessä heidän 

kanssaan vastataksemme avun tarvitsijoiden tarpeisiin. Teemme 

yhteistyötä niin Punainen Ristin sisällä kuin muiden järjestöjen, pai-

kallisten yhteisöjen, viranomaisten, oppilaitosten ja yrityskumppa-

neidemme kanssa, huomioiden järjestön arvot ja eettisen ohjeistuk-

sen. 

 

Mistä tiedämme, että olemme päässeet tavoit-
teeseemme 
Punaisen Ristin antaman avun määrä on riippuvainen toimi-

joidemme määrästä. Otamme siksi yhteiseksi isoksi tavoitteeksi 

yleiskokouskaudella tuplata aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden 

määrän.  

 

Erityistä huomiota kiinnitämme nuorten toimijoiden rekrytointiin. 

Nostamme reilusti Nälkäpäiväkeräyksen kerääjien määrää. Pi-

dämme talouden tasapainossa kaikissa järjestöyksiköissä.  

 
 

 
 
 

Miten mittaamme tavoitteen toteutu-

mista 

Lähtöarvo 

Aktiivisten toimijoiden määrä 24’800 

Nuorten toimijoiden määrä (nuoriso-

jäsenten+nuorten perhejäsenten mää-

rä 30.6.14) 

6’900 

Nälkäpäiväkerääjien määrä 12’000 

Tasapainoinen talous  
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Toimintamme perustana ovat hyvin toimivat osastot ja  
osastojen yhteistyö 
 

Uusien vapaaehtoisten aktiivinen rekrytointi, ja hyvä tuki vapaaehtoisille ovat onnistumisen edelly-

tyksiä Punaisen Ristin auttamistyölle. Punaisen Ristin toimintaan hakeutuu mukaan vuosittain tu-

hansia vapaaehtoisia. Järjestön kaikissa yksiköissä on varmistettava jokaisen uuden vapaaehtoisen 

mukaanpääsy, näin toimintalinjauksen teema Iloa auttamisesta toteutuu käytännössä. Vapaaeh-

toisten auttamismahdollisuuksia monipuolistuminen onnistuu parantamalla osallistumisen muotoja, 

esimerkiksi virtuaalitoimintaa, etäosallistumista sekä rakenteisiin sitomattomia toimintamalleja.  

 

Onnistuminen valtakunnallisessa ja paikallisessa viestinnässä antaa avaimet uusien toimijoiden 

rekrytointiin. Viestinnän ja kampanjoinnin tueksi tarjotaan käytännön tukea ja ohjausta.  

 

Osastokummit piireissä tukevat ja auttavat osastojaan hallinnossa, vapaaehtoistoiminnan organi-

soinnissa ja kehittämisessä. Kummijärjestelmää vahvistetaan ja varmistetaan, että kaikki osastot 

saavat yhdenvertaisesti tukea toiminnassa ja sen kehittämisessä. 

 

Osastojen välinen yhteistyö mahdollistaa kokemusten vaihtamisen, tarjoaa laajemman valmiuden 

ja monipuolisemman toiminnan. Osastoja kannustetaan yhteistyöhön.  

 

Hyvä hallinto, yhteistyö ja viestintä ovat hyvin toimivan osaston tunnusmerkkejä toiminnan laa-

juudesta riippumatta. 

 
 
Kuva: Erilaiset osastot, kaikki valmiina auttamaan. Osasto itse voi määritellä mihin kohtaan kuviossa katsoo kuuluvansa.   
Jokainen osasto pienestä suureen on tärkeä osa Suomen Punaisen Ristin valmiutta. On lupa olla pieni perusosasto – pienikin 
osasto on valmiina auttamaan.  

 

Järjestön hallitus käynnistää sääntöuudistusprosessin. Tavoitteena on hyväksyä Punaiselle Ristille 

säännöt jotka täyttävät kansainväliset kriteerit ja vastaavat uudistuvan järjestön tarpeita. Uudiste-

tut säännöt esitellään hyväksyttäväksi yleiskokoukselle kesäkuussa 2017 Helsingissä. 

 

Vuonna 2015 valtakunnallisessa puheenjohtajatapaamisessa luodaan yhteistä innostusta alkavan 

yleiskokouskauden tavoitteiden saavuttamiseen ja etsitään parhaita tapoja osaston ja vapaaehtois-

ten johtamiseen. Avainvapaaehtoiset kohtaavat syksyllä uudistuvan Nälkäpäivän ympärillä valta-

kunnalliseen tapaamiseen.  
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Vapaaehtoinen pelastuspalvelu saa vuonna 2015 käyttöönsä sähköisen toiminnanohjausjärjestel-

män OHTOn. Sen kehittämisen rinnalla selvitetään mahdollisuus tuottaa SPR:n sähköinen toimin-

nanohjausjärjestelmä vapaaehtoisten tueksi kokoamaan kaikki toimijat yhteen järjestelmään. Näin 

parannetaan yhteydenpitoa vapaaehtoisiin ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneisiin sekä aute-

taan toiminnan organisointia paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

 

Vapaaehtoisten tyytyväisyyskysely toteutetaan 2016, samoin vapaaehtoisten kiitosgaala.  

 

Yhdenvertaisuus päästä mukaan ja pysyä mukana toiminnassa on Punaiselle Ristille periaatteellinen 

kysymys. Vahvistamme tietoutta yhdenvertaisuudesta kaikkien toimintamuotojemme parissa.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tavoitteet ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta  

Osastojen toimintakyky kuntoon 
hyvällä lähituella 
 
 Osastolla on oikeus työntekijän 

tarjoamaan osastokohtaiseen 
tukeen ja ohjaukseen vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Piirin 
työntekijöillä ja piirin hallituksen 
jäsenillä on omat vastuuosastot 
ja osastoalueet, joihin säännölli-
nen yhteydenpito 
 

 Selvitetään jokaisen osaston 
kanssa erikseen osaston toimin-
nan tila ja sen laajuus sekä ra-
portoidaan piirin hallitukselle  

 

 
 
 

 Aluetärskyt/kummitapaamiset  
2 x vuodessa 

 Yhteydenotot, käynnit ja kehit-
tämisillat 

 
 

 
 
 

 Toimintalinjauksen mukainen 
osastokartoitus tehty 
 

 Raportointi toukokuun piirin hal-
lituksen kokouksessa 
 

 
 
 
 Aluetärskyt/kummitapaamiset 

järjestettiin tammikuussa. (Lo-
kakuussa valtakunnallinen 
avainvapaaehtoisten koulutus.) 

 Toimihenkilöt olivat aktiivisesti 
yhteydessä osastojen kanssa. 

 
 
 
 Toimintalinjauksen mukainen 

osastokartoitus tehtiin toimin-
tatilastokyselyn yhteydessä. 

 Osastokartoitus raportoitu pii-
rin hallitukselle toukokuun ko-
kouksessa. 
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Aktiivisten toimijoiden määrä 
kasvaa  
 
 Tuetaan osastoja uusien  vapaa-

ehtoisten rekrytoinnissa ja vas-
taanotossa kummien lähituella. 
Kannustetaan sosiaalisen medi-
an aktiiviseen käyttöön. 

 
 

 
 
 
 
 Vapaaehtoisrekisterin kautta tul-

leet ilmoittautumiset informoi-
daan nopeasti osastoille ja var-
mistetaan että vapaaehtoisille 
vastataan 

 

 
 
 
 Aluetärskyt/ kummitapaamiset  

2 x vuodessa, yhteydenotot, 
käynnit ja kehittämisillat 

 25 osastoa on tehnyt oman osas-
tokohtaisen rekrytointimateriaa-
lin ja perinteisen yhteydenpidon 
lisäksi osaston nettisivut ja sosi-

aalisen median kanavat tukevat 
sekä jäsenten että vapaaehtois-
ten hankintaa 

 
 Kaikille vapaaehtoisrekisterin 

kautta ilmoittautuneille tarjotaan 
mahdollisuutta tulla mukaan 
toimintaan 

 
 
 
 

 Aktiivisten toimijoiden määrä 
lisääntyy 10 % (v. 2013 2473) 

 

  
 
 

 Ks. edellinen kohta.  
 
 

 8 osastolla on osaston oma esi-
te rekrytointimateriaalina. 

 28 osaston nettisivuja päivite-
tään. 

 11 osastolla on omat Facebook-
sivut. 
 
 

 Vapaaehtoisverkon kautta tul-
leet yhteydenotot on ohjattu 
osastoihin toimintamuotojen 
yhteyshenkilöille. 

 ”Turvapaikanhakijoiden tueksi” 
–kohdan valinneisiin on otettu 
yhteyttä suoraan piiristä. 

 
 Osastojen toimintatilastoissa 

ilmoittama aktiivisten toimijoi-
den määrä oli 2546 (+ 73 hen-
kilöä, + 3 %) 

 Lisäksi vastaanottokeskusten ja 
hätämajoitusyksiköiden ”apu-
käsivuoroissa” oli yhteensä 
370 henkilöä ja vaatelajittelus-
sa Kontissa 550 henkilöä. 
 

Nuorisojäsenten määrä kasvaa  
 
 Nuorisotoimikunta aktivoi osasto-

ja suunnitelmansa mukaisesti 
hankkimaan nuorisojäseniä ja 
vapaaehtoisia 

 
 Osasto hankkii aktiivisesti nuori-

sojäseniä omalla paikkakunnal-
laan (SPR-viikko, kouluyhteis-
työ, kampanjat ja tapahtumat) 

 
 Kannustetaan osastoja houkutte-

lemaan uusia nuoria mukaan 
osaston luottamustehtäviin 

 

 
 

 Nuorisotoimikunta on yhteydessä 
kaikkiin osastoihin 

 
 
 
 Nuorisojäsenten määrä lisääntyy 

20 % (v. 2013 647) 
 
 
 

 Nuorten määrä luottamustehtä-
vissä kasvaa (pohja-arvo v. 
2015) 

 
 

 Nuoristoimikunta soitti kaikki 
osastot läpi 

 
 
 

 Nuorten jäsenmäärä lisääntyi  
3 % (v. 2015 672) 

 
 
 

 Yksi uusi nuorisojäsen valittiin 
piirin hallitukseen. 

 25 eri henkilöllä (alle 29v) oli 

yhteensä 53 eri luottamusteh-
tävää (v. 2015)    

Osastojen välinen yhteistyö li-
sääntyy 
 Osastot laativat yhteiset / seutu-

kunnalliset valmiussuunnitelmat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omaishoidon tukitoimintaa to-

teutetaan myös osastojen väli-
senä yhteistyönä 

 Kannustetaan osastoja ja osasto-
jen ensiapuryhmiä yhteistyöhön 
tai yhteisiin ryhmiin (Salon ja 
Peimarin mallit) 
 

 Koulutuksia markkinoidaan ja 
järjestetään seutukunnallisesti 

 

 
 

 Turun kaupungin osastojen yh-
teinen valmiussuunnitelma laa-
dittu 

 Seutukunnallisen valmiustoimin-
nan konsepti laadittu 

 
 
 
 
 
 Vapaaehtoisia mukana 11 osas-

tosta 
 
 Vapaaehtoisten määrä lisääntyy 

10 % (2013 304 valmius- ja en-
siapuryhmätoiminnassa mukana) 

 Osastojen ensiaputoimijoiden 
määrä on kartoitettu   

 Kaikki osastojen koulutukset ovat 
avoimia naapuriosastoille 

 

 
 

 Osastojen yhteinen valmius-
suunnitelman laatiminen on 
edistynyt. 

 Seutukunnallisen valmiustoi-
minnan erilaisia malleja on ko-
keiltu mm. Salon seudulla, 
Vakka-Suomessa, akseli-
alueella ja yksittäisissä kunnis-
sa, esimerkiksi Mynämäellä ja 
turussa. 

  11 osastoa mukana omaishoi-
don tukitoiminnassa. 
  

 Vuonna 2015 yhteensä 339 
vapaaehtoista (lisäys 12 %).   
 

 Kartoitustyö on kesken. 
  

 Pääosa koulutuksista on avoi-
mia. 
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Taloutemme kehittyy tasapainoisesti 
 

Järjestön tukipalveluista talous-, palkka- ja tietohallintoon liittyvät palvelut yhdenmukaistetaan al-

kavalla yleiskokouskaudella. Kyseessä on ensimmäinen merkittävä valtakunnallisesti yhtenäisten 

tukipalveluiden kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda laadukkaat ja kustannustehokkaat tu-

kipalvelut vastaamaan perustoiminnan tarpeita. 

 

Erityisesti taloushallinnon alueella uudistetaan käytössä olevat tietojärjestelmät koko järjestössä. 

Tähän liittyy myös projektinhallintaratkaisu, joka tukee alkuvaiheissa erityisesti kansainvälisen 

avustustoiminnan tarpeita. 

 

Henkilöstökehityksen alueella jatkamme johtamisjärjestelmän kehittämistä ja vahvistamme orga-

nisaatiomme asiantuntijuutta.  Henkilöstöstrategia päivitetään ja jo aiemmin kehitettyjä palkkahal-

linnon palveluita laajennetaan palvelemaan kaikkia järjestöyksiköitä. Henkilöstöjohtamisprosesseja 

kehitetään ja niiden tueksi toteutetaan tarvittava henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä. Jatkamme 

Ilmarisen tukemaa yhteisen hyvän talkoot –hanketta keväälle 2016 asti. Hankkeen tavoitteena on 

kehittää organisaatiokulttuuria, toimintatapoja ja johtamista yhteisen hyvän mukaisiksi. Toinen 

painopistealue on henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen. Molemmat kehittämishank-

keet tähtäävät siihen, että auttamisen ilo näkyy toiminnassamme, saavutamme yleiskokouksen 

asettamat tavoitteet ja varmistamme resurssit järkevästi myös pitkällä tähtäimellä. 

 

Tietohallinto on tuottanut keskitetysti järjestön verkkoympäristön palvelut vuodesta 2000. Tieto-

hallinnon kannalta on keskeistä, miten asiakasrajapinnassa toimitaan, miten tietohallinto osallistuu 

toiminta ja siinä tarvittavien tietojärjestelmien kehittämiseen sekä miten nykyisen verkkoympäristö 

kehittäminen ja ylläpito hoidetaan jatkossa. On tarpeen varmistaa, että käyttäjät osaavat käyttää 

nykyisiä ja uusia tietojärjestelmiä, meillä on riittävä projektihallintaosaaminen kehittämisprojektin 

toteuttamiseksi ja että uusien tietojärjestelmien kehittämisessä toteutuu aidosti yhteistyö yksiköi-

den ja tietohallinnon välillä. Yhteistyön kautta varmistamme, että tietojärjestelmät tukevat toimin-

taamme suunnitellulla tavalla. Digitalisoituminen haastaa perinteiset toimintatavat ja tietoteknisen 

ympäristön hallitun kehittämisen. Hallittu tietotekniikan hyödyntäminen mahdollistaa vapaaehtois-

ten tarvitseman tuen ja tuetaan järjestön toimintatapojen uudistamisen. 

 

Turvatalojen talouden turvaamiseksi toiminnan uusien rahoitusväylien löytäminen vanhojen rahoit-

tajien rinnalle on tärkeää. Kolmivuotiskauden tavoitteena on turvatalotoiminnan muodostuminen 

keskeiseksi kotimaan toiminnan avustuskohteeksi. Uusien yritysyhteistyökumppaneiden löytämi-

seen panostetaan.  

 

Osastojen hallinnon keventämiseksi luodaan keskitetysti toteutetut palvelut, jossa kirjanpitopalve-

lut ja työsuhdeasioiden hoitoon liittyvät asiat voidaan tuottaa osastoille palveluna. Osastoille tarjol-

la oleva hanketuki ohjelmien ja projektien toteuttamiseen kootaan yhteen Rednetiin helposti tavoi-

tettavaksi ja hanketuen käytäntöjä yhdenmukaistetaan.  
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Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toeutunut toiminta 

Vapaaehtoisten hyvinvoinnista ja 
jaksamisesta huolehditaan 
 
 Pidetään esillä kummitapaamisis-

sa 
 Piiritoimisto järjestää kummialu-

eiden ”Iloa – tapaamisia” 
  

 
 
 

 Vapaaehtoisten tyytyväisyys-
tutkimus (1-5), tavoite 4,0 

 1x vuodessa 

 
 
  

 Kyselyn tulokset eivät ole vielä 
käytettävissä 

 Aluetärskyjen lisäksi kummialu-
eilla ei järjestetty erillisiä ”Iloa”-
tapaamisia 

Osastot ovat taloudellisesti riip-
pumattomia ja tietävät mitä ra-
hoitusta heille on tarjolla 
 
 Piiritoimisto on tietoinen osasto-

jen taloudellisesta tilasta ja on 
valmis tukemaan rahoituksen 
selvittelyssä 

 

 
 
 
 

 Tukipyyntöihin vastataan  
100 %:sti 

 
 
 
  

 Tukipyyntöihin on vastattu  
100 %. 

Osastojen talous ja kirjanpito 
hoidetaan tarkoituksenmukaisel-
la tavalla 
 
 Piiri avustaa osastoja taloushal-

linnon ohjelmien valinnassa 
 

 
 
 
 

 Tukipyyntöihin vastataan  
100 %:sti 

 
 
 
  

 Tukipyyntöihin on vastattu  
100 %. 

 Järjestön uusi taloushallinto-
ohjelmisto käyttöön v. 2018 Var-
sinais-Suomessa. 
 

Työntekijöiden hyvinvoinnista ja 
jaksamisesta huolehditaan 
 
 Säännölliset keket 
 Tyky –päivä 
 Työsuojelu tmk:n työ 
 Työyhteisön koulutus 

 
 
 

 Henkilöstötutkimuksen tulos  
(1-5), tavoite 4,0 
 

 
 
  

 Toimenpiteet toteutuneet suunni-
telman mukaan. 

Piirin toiminta ja talous on tasa-
painossa 
 
 Aloitetaan kolmivuotinen toimin-

nan ja talouden tasapainotusoh-
jelma 

 

 
 
 

 Pysytty suunnitelman mukai-
sessa tasapainotusohjelmassa 

 
 
  

 Suunnitelman mukainen tasapai-
notusohjelma on toteutunut. 
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Varainhankinnassa keskitytään 
yritysyhteistyöhön 
 
 Yritykset rahoittavat ohjelmien 

toteutusta 
 
 
 

 
 Yrityskannatusjäsenten määrän 

lisääminen 
 
 

 
 
 

 Sopimus kahden uuden yhteis-
työyrityksen kanssa 
 
 
 

 
 Yrityskannatusjäsenmaksun 

korotus 300:aan euroon lisää 
jäsenmaksutuottoa 

 
 
  

 Vuonna 2015 solmittiin viisi uutta 
yritysyhteistyösopimusta (Lähi-
Tapiola Etelä, LähiTapiola Varsi-
nais-Suomi, Terramare Oy, Ter-
veystalo ja Turun Seudun 
Osuuspankki) 

 Uusia kannatusjäseniä liittyi vuo-

den 2015 aikana 91. Vuoden lo-
pussa kannatusjäsenten määrä 
oli 275. 
 

Uusien varainhankinnan muoto-
jen lanseeraaminen 
 
 Jatketaan neuvotteluja Konttiket-

jun kanssa pienien konttien 
avaamisesta Loimaalle, Uuteen-
kaupunkiin ja Saloon 

 Etsitään hyödyllisiä kumppa-
nuuksia kauppakamarin ja yrit-
täjäjärjestöjen kanssa 

 Kartoitetaan uusia varainhankin-
nan muotoja 

 

 
 
 

 Konseptista ja toteutusaikatau-
lusta on sovittu 

 
 
 Uusia kumppanuuksia löydetty 

 
 

 Uusia varainhankinnan muotoja 
on otettu käyttöön 

 
 
  

 Pieniä kontteja ei ole avattu. 
Neuvotteluja jatketaan myö-
hemmin. 

 
 Liitytty BNI-verkostoon, jota 

hyödynnetään säännöllisesti. 
 

 Uusien varainhankintamuotojen 
käyttöönotto päätettiin siirtää 
vuodelle 2016, koska niiden to-
teuttamiseen tarvitaan uusi laa-
jempi rahankeräyslupa, joka 
haetaan nykyisen luvan umpeu-
tuessa. 
 

Yhteistyö HUP:n, Satakunnan ja 
Hämeen piirin varainhankinnan 
kanssa lisääntyy 
 
 Hyvien käytäntöjen jakaminen 

yhteisissä tapaamisissa 
 

 
 
 
 

 Suunnitellut tapaamiset toteu-
tuneet 

 Varsinais-Suomen piiri saa 
konkreettista hyötyä yhteis-

työstä 
 

 
 
 
  

 Jäsenten joulukorttipostituksen 
toteutustapa uusittiin yhte-
näiseksi mm. Hämeen ja Sata-
kunnan piirien kanssa ja tätä 

kautta postituksen tuotto kasvoi. 
 

Piirin sijoitusomaisuutta hoide-
taan hyvin (vuokrahuoneistot) 
 
 Huoneistot vuokrattuna 

 
 Vuokralaisvalvonta 
 Oikein ajoitetut remontit 

 
 Aktiivinen vuokralaisten etsintä, 

kun huoneisto on jäämässä tyh-
jäksi 
 

 
 
 

 Huoneistot vuokrattu min. 11 
kk vuodessa. 

 Kaikki vuokrat maksettu 
 Remontit eivät aiheuttaneet 

vuokratappioita 
 Huoneisto tyhjänä max. 3 kk 

 

 
 
  

 Tavoite toteutui. 
  

 Kaikki vuokrat maksettu.  
 Tavoite toteutui. 

 
 Tavoite toteutui. 

Piirin taloushallinnon osaaminen 
laajemmassa käytössä järjestös-
sä 
 
 Seurataan uuden taloushallinnon 

ohjelmiston kehitystyötä ja 
käyttöön ottoa 

 Konkreettiset keskustelut kt:n 
avainhenkilöiden kanssa talous-
hallinnon osaamiskeskuksen 
saamiseksi Turkuun 
 

 
 
 
 

 VS piirin tahtotila ja osaaminen 
huomioitu suunnitelmissa 
 
 

 
 
 
  
 Talouspäällikkö asiantuntijana 

keskustoimiston projektiryhmäs-
sä. 
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3.1. Strateginen tavoite 1: Tehokas auttaminen  

- Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa  
 

Haluamme, että:  

 Meillä on tehokas valmius vastata onnettomuuksiin, katastrofeihin ja kriiseihin nopeasti. Olem-

me valmiita auttamaan paikallisesti ja alueellisesti kotimaassa ja maailmalla. 

 Katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, menetykset ja vahin-

got vähentyvät. 

 Ihmiset ja yhteisöt selviytyvät ja toipuvat entistä nopeammin ja paremmin katastrofeista ja 

kriiseistä. 

 

 

 

Varautuminen ja valmius toimia ja auttaa erilaisissa onnettomuus- ja kriisitilanteissa on Punaisen 

Ristin ydintehtävää kotimaassa ja maailmassa.  

 

Aktiivisista vapaaehtoisista koostuva osastojen ja auttajien verkosto on auttamisvalmiutemme pe-

rusta. Osastot ovat valmiudessa antamaan kotimaan apua, niin taloudellista apua katastrofirahas-

tosta kuin talkooapua onnettomuuden kohdatessa. Vapaaehtoiset tukevat viranomaisia ensiavun, 

ensihuollon ja henkisen tuen tehtävissä.  

 

Keräysvalmius muuttuu toiminnaksi vuosittain Nälkäpäivänä ja äkillisen avuntarpeen tullen. Punai-

sella Ristillä on erityinen tehtävä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinoijana. Vapepassa viiden-

kymmenen järjestön verkosto on valmiudessa etsintöjä ja muita paljon auttajia vaativia tilanteita 

varten viranomaisten tueksi. 

 

Punaisen Ristin erityisiä tehtäviä on myös yhdistää luonnononnettomuuksien ja selkkauksien yh-

teydessä perheenjäsenensä kadottaneita ihmisiä. 

 

Punainen Risti huolehtii Maahanmuuttoviraston sopimuksen perusteella maahan tulevien pakolais-

ten vastaanotosta ja pitää yllä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa. Toimintaa sopeutetaan 

vastaamaan tarpeeseen ja yhteistyöhön Maahanmuuttoviraston kanssa.  

 

Konttiketjun tehtävä on varainhankinta paikalliseen ja kansainväliseen avustustyöhön. Tavoitteena 

on säilyttää hyvä taloudellinen tulos muuttuvassa toimintaympäristössä ja mahdollisuuksien mu-

kaan kasvattaa ketjun tuottoa. Laajentumisen pääpaino on isoissa kasvukeskuksissa. Konttitoimin-

nalla tuemme myös järjestön valmiutta, edistämme pitkäaikaistyöttömien työllistymisvalmiuksia ja 

Tätä teemme 
 

 Valmiussuunnittelu ja auttamisvalmiuden ylläpito 

 Ensihuolto ja henkinen tuki 

 Ensiapuryhmät ja ensivastetoiminta 

 Ensiapupäivystykset 

 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, Vapepan, koordinointi ja toiminta viranomaisten apuna. 

 Operaatio Nälkäpäivä ja hätäapukeräykset 

 Katastrofirahasto 

 Kontin kierrättämis- ja työllistämistoiminta 

 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset   

 Henkilötiedustelu ja perheidenyhdistäminen  

 Kansainvälinen katastrofiapu 

 Katastrofivalmius- ja logistiikkakeskus Kalkku 

 Nopean avustustoiminnan yksiköt (Emergency Response Unit eli ERU) 

 Kansainvälisen avun henkilöreservi 

 Veripalvelu 
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huolehdimme vastuullisesti kierrättämisestä. Kansainvälinen vaateapu toteutetaan yhteistyössä 

Kalkun logistiikkakeskuksen kanssa. 

 

Onnistumme, kun meillä on: 

  

1. Parempi valmius auttaa 

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo 

Hälytysryhmien määrä  280 

Hälytysryhmiin osallistuvien määrä 3’800 

Valmiussuunnitelmien kattavuus 82% (2013) 

 

Kuluvalla yleiskokouskaudella onnistuimme valmiussuunnitelmien tekemisessä, lähes jokainen 

osasto on järjestäytynyt äkillisen avun valmiuteen osaston valmiussuunnittelussa. Jatkamme tätä 

työtä 2015-2017 ja varmistamme, että meillä on valmiudessa runsas joukko osaavia vapaaehtoi-

sia. Laajempi valmius saavutetaan kouluttamalla nykyisiä toimijoita valmiuden tehtäviin, rekrytoi-

malla uusia vapaaehtoisia ja vahvistamalla osastojen yhteistyötä. Panostamme sekä toimijoiden 

määrän merkittävään kasvuun että toiminnan laatuun. Kehitämme myös kykyämme saada oikeat 

ihmiset liikkeelle, kun apuamme tarvitaan. Nuorten mukaan saaminen on sekä valtava mahdolli-

suus nykyisessä toiminnassamme että avustustyömme jatkuvuuden tae.  

 

Teemme aktiivista yhteistyötä viranomaisten kanssa ja teemme tunnetuksi vapaaehtoisten mah-

dollisuuksia toimia viranomaisten tukena. Piirit tukevat osastoja paikallisessa viranomaisyhteis-

työssä.  

 

Valmiutemme testataan alueellisissa, paikallisissa ja valtakunnallisissa harjoituksissa. Osallistum-

me joka toinen vuosi järjestettävään Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän väliseen Barents-

pelastusharjoitukseen syksyllä 2015. Järjestämme myös valtakunnallisen valmiusharjoituksen 

2016. Piirit ja osastot järjestävät omia harjoituksiaan ja osallistuvat viranomaisten järjestämiin 

harjoituksiin.  

 

Osastojen varautuminen yhdenmukaistuu. Tätä varten osastot saavat koulutusta, käsitteitä selkiy-

tetään ja valmiussuunnitelmia kehitetään.  

 

Kotimaan avun uudistetut ohjeet määrittelevät sen, miten käytämme katastrofirahastoa kotimaan 

onnettomuuksissa. Levitämme uudistetut ohjeet kaikkiin osastoihin ja koulutamme erityisesti koti-

maan avun yhteyshenkilöitä ja osastojen puheenjohtajia.  

 

Punaisen Ristin operatiivisen johtamisen koulutuksella parannetaan koko organisaation toimintaky-

kyä auttamistilanteissa ja varmistetaan valmiussuunnitelmien mukainen tehokas toiminta alueelli-

sesti ja valtakunnallisesti. Operatiivisen johtamisen koulutus (ryhmänjohtajat) vapaaehtoisille uu-

distuu ja työntekijöitä koulutetaan.  

 

Punainen Risti vahvistaa järjestöjen yhteistä valmiutta koordinoimalla Vapaaehtoista pelastuspal-

velua. Koordinaatio tuo yhteen 50 jäsenjärjestön yhteisen osaamisen vapaaehtoisessa pelastuspal-

velutoiminnassa. Kehitämme Vapepa-koordinaation valtakunnallista toimivuutta. Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun toimintaa tukemaan valmistuu uusi sähköinen vapaaehtoistoiminnan ohjausjär-

jestelmä OHTO, joka takaa sen että saamme oikeat ihmiset liikkeelle oikeaan aikaan. Syksyllä 

2015 järjestelmä otetaan käyttöön ja seuraavan vuoden aikana kaikki vapaaehtoisen pelastuspal-

velun hälytysryhmät siirtyvät käyttämään uutta järjestelmää toiminnan organisoinnin, vapaaeh-

toisten hälytyttämisen ja viestinnän välineenä.  

 

Punaisella Ristillä on uusi tehtävä koordinoida äkillisissä auttamistilanteissa myös sosiaali- ja ter-

veysjärjestöjen toimintaa viranomaisten tukena. Yhteistyössä järjestöjen ja viranomaisten kanssa 

luodaan tarvittava toimintamalli.  

 

Levitämme matalan kynnyksen toimintaa liittyen kansalaisten turvallisuuteen mm. Savo-Karjalan, 

Lapin ja Satakunnan toteuttamien arjen turvallisuuden hankkeiden hyvien kokemusten perusteella.   
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Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Yhteistoimintaan perustuva koko 
järjestön toiminnan kattava aut-
tamisvalmius 
 
 Piiri tukee osastojen seutukun-

nallista yhteistyötä 
 
 

 
 
 
 
 Valmius kattaa Varsinais-

Suomen seudullisella yhteistyöllä 
 

 
 
 
 

 Kaikessa osastojen valmius-
koulutuksessa korostetaan 
osastoyhteistyötä. Osastojen 
yhteisiä valmiussuunnitelmia 
on toteutettu tai toteutumassa 
lähinnä paikkakunnittain. Salon 
ja Vakka-Suomen alueilla on 
osastojen yhteinen seutukun-
nallinen hälytysjärjestelmä ko-
timaan apu –tilanteisiin. Koti-
maan apu –tillanteisiin on 
osastojen paikallisten sopimus-
ten lisäksi yksi maakunnallinen 
aina käytettävissä oleva tar-
vikkeiden hankintapaikka. 
Henkisen tuen valmius on jär-
jestetty piiriohjauksessa koko 
maakunnan kattavasti seutu-
kunnittain kolmella seutukun-
nallisella ryhmällä. Järjestöyh-
teistyö/Vapepa -valmius kattaa 
maakunnan yhdeksällä seutu-
kunnallisella tai paikallisella 
toimikunnalla. 

Toimiva varautumisen prosessi 
 
 Osastojen varautumista tuetaan 

koulutuksella ja yhdenmukais-
tamalla valmiussuunnitelmia 

 Yhdenmukaisuus varmistetaan 

kummien lähituella 
 
 
 
 
 

 
 

 Jokaisella osastolla uudistettu 
valmiussuunnitelma (2015:75%, 
2016:100%). Suunnitelmat si-
sältävät keräyssuunnitelman ja 

niissä on huomioitu myös vies-
tintä. 

 
 
 
 

 
  

 Ajantasainen (enintään kolme 
vuotta vanha) valmiussuunni-
telma on 31 osastolla, 61% 
osastoista. Uudenmuotoinen 

valmiussuunnitelma on 12 
osastolla. Erillinen keräyssuun-
nitelma on 21 suunnitelmassa, 
muissa keräyssuunnitelman 
ydinkohdat on sisällytetty val-
miussuunnitelmaan. 
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 Punaisen Ristin toiminta-alueiden 
kartoittaminen viranomaisten 
toiminta-alueiden kanssa 

 
 Piirin valmiussuunnitelma laajen-

netaan maakunnan kattavaksi 
yhdistämällä Varsinais-Suomen 
piirin ja Turunmaan piirien val-
miussuunnitelmat 

 

 Kartoitus tehty osana valmius-
suunnitelmaa 

 
 
 Valmiussuunnitelma päivitetty 

maakunnalliseksi. 
 

 Kartoitustyötä on tehty osana 
valmiussuunnittelua. 
 
 

 Valmiussuunnitelma on valmis-
tunut. 

Viranomaiset osaavat käyttää 
valmiuttamme 
 
 Tiedotetaan valmiussuunnitel-

mista yhteistyökumppaneita  
(osasto/osastot yhdessä piirin 
kanssa kuntaa, piiri maakunnal-
lisia ja seutukunnallisia viran-
omaisia)  

 
 
 
 
 Piiri sopii valmiudesta viran-

omaisten kanssa tarvittaessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Piiri järjestää yhdessä osastojen 

kanssa harjoituksia ja/tai osal-
listuu paikallisiin tai alueellisiin 
viranomaisharjoituksiin 

 

 
 
 

 Apuamme käytetty ja pyyntöihin 
vastattu sataprosenttisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Sopimus / yhteistoimintapöytä-

kirja keskeisten viranomaisten 
kanssa toimintatavoista on tehty 

 
 
 
 
 
 
 
 Osallistuttu yhteistyökumppanien 

harjoituksiin 
 
 
 
 

 Evakuointikeskuksen perustamis-
harjoitus syksyllä 
 

 
 
  

 Punaisen Ristin valmiutta käy-
tetään säännöllisesti. Kotimaan 
apu tehtäviä osastoilla oli 10 
(2014: 44) joihin käytettiin 
6 500 (14 500 euroa) euroa 

rahaston varoja , Henkisen tu-

en tehtäviä 39 (41) ja muita 
Vapepa-tehtäviä (lähinnä ka-
donneen henkilön etsintä) oli 
45 (25) tehtävää. 

 Sopimuksia on päivitetty ja yh-
teisiä toimintatapoja kirjattu 
yhdessä eri viranomaisten 
kanssa. Piirillä on auttamistoi-
minnasta yhteistoimintasopi-
mukset Turun ja Salon kau-
pungin kanssa sisältäen ko. 
kaupunkien toteuttamat seutu-
kunnalliset sosiaalipäivystys-
alueet. 

 Piiri osallistui mm. Turun kau-
pungin hyvinvointitoimialan 
harjoitteluun, sekä aluehallin-

toviraston yhdessä pelastus-
opiston kanssa kunnille järjes-
tämään valmiusharjoitukseen. 

 Evakuointikeskusharjoitusta ei 
toteutettu. 

Toimiva hälytysvalmius ja riittä-
västi osaavia vapaaehtoisia. 
 
 Tuetaan osastoja seutukunnalli-

seen yhteistyöhön.  
 Alueellisen yhteistyön koordinaa-

tio osaksi piirin valmiussuunni-
telmaa. 

 
Henkisen tuen auttamisvalmius 
kattaa koko maakunnan 
 Olemassa olevien ryhmien val-

miuden edelleen kehittäminen 
kouluttamalla ja uusia toimijoita 
rekrytoimalla 

 
 
Tehokas johtaminen auttamisti-
lanteessa 
 Johtamiskoulutus vapaaehtoisille 

paikallisesti ja alueellisesti 
 
Piirin henkilöstön valmiusosaa-
minen on riittävä 
 Piirin henkilöstö perehtyy kan-

sainvälisen avun vastaanottami-
seen, evakuointikeskuksen pe-
rustamiseen ja kansainvälisen 
toiminnan logistiikkakeskuksen 
resurssien käyttöön. 

 
 
 
 Turun osastojen yhteinen val-

miussuunnitelma valmis. 
 Salon osastojen yhteinen val-

miussuunnitelma valmisteilla. 
 
 
 
 
 Turun seudun, Salon seudun ja 

Vakka-Suomen ryhmiin 5 uutta 
jäsentä 

 Loimaan ht-ryhmä toimii koulu-
tusryhmänä 

 
 
 
 Laadittu valmiuden johtamismalli 

seutukunta- ja osastotasolle 
 
 
 
 Mm. toteutettu piirin henkilöstön 

valmiuskoulutuspäivä 12.2.2015 
 
 
 
 

 
 
  

 Turun osastojen yhteinen val-
miussuunnitelma eteni. 

 Salon osastojen yhteinen val-
miussuunnitelma siirtyi myö-
hempään ajankohtaan. 

 
 
 

 Henkisen valmiusryhmiin saa-
tiin uusia jäseniä. 
 

 Loimaan seudun valmiusryh-
män koulutus siirtyi vuodelle 
2016. 

 
 

 Johtamiskoulutuksen kehittä-
mistyö aloitettiin. 
 
 
 

 Henkilöstölle suunnattu val-
miuspäivä yhdessä Satakunnan 
piirin kanssa toteutettiin tee-
moitettuna maahantulovaru-
tumiseen. 
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Laadukas sopimuksellinen ensi-
vastetoiminta 
 Toteutamme VSSHP:n  sopimuk-

sellista ensivastetoimintaa yh-
dessä meripelastajien kanssa 

 
 
 
 
 

 
 Toteutamme ja kehitämme yh-

dessä osastojen kanssa 
VSSHP:n sopimuksellista päivys-
tysensivastetoimintaa osana 
vaativia ensiapupäivystyksiä 

 
 

 
 
 Toteutunut Caritas-

hälytysensivastetoiminta 
 
 
 
 
 
 

 
 Toimiva ja testattu päivystysen-

sivastekonsepti, sekä testatut 
ensiauttajat 

 Toteutunut ensiauttajien perus-
kurssi 

 
 

 Toteutettu ensivastekoulutuspäi-
vä 

 
 

 Caritas-ensivastetoiminnan va-
paaehtoinen miehistö päivysti 
Saaristomerellä 7 viikkoa. Päi-
vystystoimintaan osallistui yh-
teensä yli 40 henkilöä. Hätä-
keskus hälytti Caritaksen kii-
reelliseen ensihoidon auttamis-
tehtävään päivystyskaudella 

20 kertaa (21).  
 Ensivasteauttajat on testattu. 

 
 

 Kurssi toteutettiin yhteistyössä 
meripalastuksen kanssa. Kurs-
sille osallistui 15 henkilöä.  
 

 Ensivastekoulutus toteutettiin 
Caritas-ensivastepäivystäjille. 

 

Lisää vapaaehtoisia ensihuoltoon 
 Tehokkaalla viestinnällä saavute-

taan uusia henkilöitä, ja järjes-
tetään vähintään kaksi  ensi-
huoltokurssia  

 
 
 
 Jalkautetaan uudet kotimaan 

avun ohjeet osastoille koulu-
tusilloissa 

 
 

 Selkeä toimintamalli maahantu-
lovarautumistilanteessa 

 
 Suunniteltu viestintä ja toteutu-

neet kurssit. 
 Kattava valmius seutukunnallisel-

la yhteistyöllä 
 
 
 
 Koulutukset  toteutettu alueelli-

sesti. Jokaisessa osastossa kou-
lutetut vastuuhenkilöt. 

 
 
 Laadittu toimintaohjeistus ja har-

joiteltu toimintamalli mava-
tilanteessa 
 

  
  Toteutettiin kaksi ensihuolto-

kurssia, Salossa ja Turussa. 
  Ensihuoltovalmiuutta kehitet-

tiin ja harjoiteltiin osana vas-
taanottotoiminnan laajentu-
mista. 

 
 Kotimaan avun toimintaa tehos-

tettiin koulutuksella ja kannus-
tamalla osastoja keskinäiseen 
yhteistyöhön (7 valmiusiltaa). 

 
 Maahantulovarautumista kehi-

tettiin ja harjoiteltiin osana 
vastaanottotoiminnan laajen-
tumista. 

Hyvin toimiva Vapepa koordinaa-
tio   

 Yhtenäisen mallit maakunnassa 
ja/tai viranomaisalueilla 

 
 Toimiva viranomaisyhteistyö 
 
 
 Toimiva järjestöyhteistyö 
 
 
 

 
 

 Maakunnallinen toimintamalli 
 
 
 Säännölliset tapaamiset ja sovitut 

käytännöt viranomaisten kanssa 
 
 
 
 
 Osallistutaan viranomaisten ja 

vapaaehtoisten yhteistyön toi-
mintamallin kehittämiseen öljyn-
torjunnassa 
 

 
  

 Varsinaissuomalaista toiminta-
tapaa kehitettiin koulutuksilla. 
 

 Tärkeimmän yhteistyöviran-
omaisen, poliisin, kanssa sovit-
tiin maakunnalliset käytännöt 
ja tavattiin maakunta- ja pai-
kallistoimikuntatasoilla sään-
nöllisesti. 

 Varsinais-Suomi osallistui pilot-
tina Vapaaehtoisten osallistu-
minen öljyntorjuntaan –
kehittämishankkeeseen. Hank-
keen yhteydessä lutiin valta-
kunnallinen organisointi –malli 
ja kuusi opasta ja selvitystä 
toimintaan, jotka ovat hyödyn-
nettävissä myös muualla kuin 
öljyntorjunnassa. 

Valmiusyhteistyö sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen kanssa 
 Yhteistyön ja toimintamallin laa-

timiseksi kutsutaan järjestöt yh-
teiseen valmiustapaamiseen ke-
väällä 2015 

 

 
 

 Toteutettu tapaaminen ja luonnos 
yhteistyömallista 

 
  

 Tapaamista ja yhteistyömallia 
ei toteutettu. Tehtiin aktiivises-
ti yhteistyötä eri järjestöjen 
kanssa mm. osana vastaanot-
totoiminnan laajenemista. 

Arjen turvallisuuden lisääminen 
Varsinais-Suomessa 
 Osallistutaan aktiivisesti sisäisen 

turvallisuuden ohjelman edistä-
miseen Varsinais-Suomessa 

 
 

 Osallistuttu maakunnalliseen ja 
seutukunnalliseen ohjelman jal-
kauttamistoimintaan 

 
  
 Osallistuttiin Aluehallintoviras-

ton valmiustoimikunnan työs-
kentelyyn. 
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2. Lisää kerääjiä ja varoja avustustoimintaan 

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo 

Kerääjämäärä valtakunnallisesti 12’000 

 

 

Nälkäpäivä on Suomen suurin ja tunnetuin vuotuinen varainhankintatapahtuma ja se on olennai-

nen osa niin mielikuvaamme kuin avustusvalmiuttamme. Nälkäpäivä antaa mahdollisuuden jokai-

selle suomalaiselle liittyä avun ketjuun. Se tuottaa auttamisen iloa niin kerääjälle, lahjoittajalle 

kuin avun saajalle.  

 

Kaikissa kaupungeissa kaivataan lisää kerääjiä. Uusilla toimintatavoilla saavutetaan uusia kohde-

ryhmiä ja kerääjiä rekrytoimalla voidaan kokeilla vaikka ovelta ovelle -keräystä tai keräämistä use-

ampana päivänä. Tärkeintä on, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimimaan. 

 

Harrasteryhmien, opiskelijoiden ja työpaikkakeräysten ajankohta voi laajentua käsittämään Nälkä-

päiväviikon vaikka osastot pääosin järjestävätkin keräyksen perinteisessä muodossa.  

 

Nälkäpäivä ja sen toteutus on erilainen pienellä paikkakunnalla ja isossa kaupungissa. Nälkäpäivän 

ohjeistukset, ehdotukset ja suunnitelmat osastoille on kuitenkin tehty hyvin yleisiksi, eikä niissä ole 

huomioitu osastojen erilaisuutta. Erityisesti suuret kaupungit vaativat oman strategiansa. Keskus-

toimisto työskentelee vuosittain 1-2 piirin kanssa niiden kaupunkikeräysten kehittämiseksi, saatuja 

oppeja ja ideoita jaetaan aktiivisesti. 

 

Rekrytoimme osastoihin varainhankinnasta kiinnostuneita ihmisiä ja varmistamme, että uudet toi-

mijat löytävät paikkansa. Hyödynnämme rekrytoinnissa Nälkäpäiväkerääjät. Yhteistyötä tehdään 

paikallisesti ja alueellisesti, jotta parhaat ideat ja kokemukset vahvistavat varainhankintaa mahdol-

lisimman laajasti. 

 

Osastojen sisäisessä työnjaossa on kehittämisen varaa tiimiajattelun suuntaan, sillä liian usein 

Nälkäpäivä jää yhden ihmisen harteille. Usean osaston yhteistyö ja selkeiden työkokonaisuuksien 

jakaminen (koulut, yritykset jne.) työryhmille on osoittautunut hyväksi toimintatavaksi, jota kan-

nattaa kehittää ja levittää kaikkien käyttöön. 

 

Perinteinen kadulla tapahtuva käteiskeräys on saamassa rinnalleen muita vaihtoehtoja, kun esi-

merkiksi maksukorttien etämaksupäätteet yleistyvät. Meidän tulee olla avoimia uusille lahjoitusta-

voille ja olla valmiina testaamaan niitä. Sosiaalisen median laaja hyödyntäminen, tapahtuma- ja 

tuoteyhteistyö nousevat esiin mahdollisuuksina lisätä keräystuloja.  

 

Vaikka Nälkäpäivä on hyvin tunnettu, tarvitsee se tuekseen sekä perinteistä viestintää että mark-

kinointiviestintää. Yhteistyö esimerkiksi kaupunkitapahtumien kanssa – tai uusien tapahtumakon-

septien luominen – antaa uusia mahdollisuuksia. Vaikuttaminen nousee kaikessa toiminnassamme 

jatkuvasti esiin ja myös Nälkäpäivää kohti voidaan edetä nostamalla esiin merkittäviä teemoja pit-

kin vuotta. 
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Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Nälkäpäivä ykköskeräykseksi. 
Muiden keräystapojen kuin kä-
teiskeräyksen levittäminen ken-
tälle 
 Keräysjohtajien koulutus  ja ak-

tiivinen kummitoiminta: aiheina 
mm. kohdistettu viestintä, ke-
räysideat kiertoon sekä uudet 
ideat ja tavat käyttöön 

 

 
 

 
 

 1 x keräysjohtajien koulutus, 
keräys aiheena aluetärskyillä 
 

 10 osastolla virtuaali-lipas nälkä-
päivän aikana 
 

 
 

 
  

 Yksi toteutunut koulutus ke-
räysjohtajille, neljä alueellista 
koulutusiltaa elokuussa. 

 2 osastolla virtuaali-lipas nälkä-
päivän aikana. 

Jokainen osasto osallistuu näl-
käpäiväkeräykseen 
 
 Kummit aktivoivat kaikki osastot 

mukaan nälkäpäivään 
 

 
 
 

 100% osastoista osallistuu Näl-

käpäiväkeräykseen 
 Palvelupiste keräyskeskuksena 

Turussa 
 

 
 
  

 Kaikki osastot mukana Nälkä-

päiväkeräyksessa. 
 Palvelupiste toimi kolme päivää 

keräyskeskuksena, toimijoina 
Turun osaston vapaaehtoiset. 
 

Osastojen välinen yhteistyö ke-
räyksissä lisääntyy 
 
 Yhteistyön tiivistäminen Turun 

alueella: osastojen ja piirien yh-
teiset nälkäpäivän suunnittelu-
kokoukset, tarkoituksenmukai-
set viestintäkanavat ja keräyk-
sen toteutus 

 

 
 
 

 Toimiva yhteistyömalli, jota hyö-
dynnetään jatkossa 

 
 
  

 Turun alueen osastoilla tiedon-
vaihtoa keräyspaikoista ja –
vuoroista. 

 Turun osaston keräyskeskusta 
piirin Palvelupisteessä hyödyn-
sivät myös Ruiskatu 8 ja Aura-
joen osasto. 
 

Nälkäpäivän keräystulos kasvaa  
 
 Osastojen aktivoiminen kummi-

toiminnan ja alueellisten nälkä-
päivä-iltojen avulla  
 
 

 Nälkäpäivän keräystulos yhtei-
nen Varsinais-Suomen alueella 

 

 
 

 2000 kerääjäsuoritusta (v. 2014 
1600) 

 VS piirin osastojen keräystulos 
132 000 (+10%)  
 

 Varsinais-Suomen ja Turunmaan 
piirien keräystulos ilmoitetaan 
yhteisenä  
 

 
 

 Kerääjäsuorituksia kirjattiin 
1771 

 VS piirin keräystulos oli 
146 700 € (+ 29 %) 
 

 Keräystulosarvio ilmoitettiin 
yhteisenä Turunmaan piirin 
kanssa 

Kaikissa osastoissa on valmius 
aloittaa hätäapukeräys tarvitta-
essa 
 Keräysjohtajien koulutus: ke-

räyssuunnitelmat ja keräysval-
miuden ylläpitäminen 

 
 
 

 Keräyssuunnitelma 75 % osas-
toista valmiussuunnitelman liit-
teenä 

 Hätäapukeräys pyyntöihin vasta-
taan ja keräys käynnistyy lyhyel-
lä viiveellä 
 

 
 
  

  Keräyssuunnitelma 41 % osas-
tossa (21 osastoa).  
  

 Keväällä järjestettiin hätäapu-
keräys Nepalin maanjäristyk-
sen uhrien auttamiseksi. Ke-
räys käynnistyi nopeasti, ja 
siihen osallistui 25 alueen 
osastoa. 
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3. Enemmän ensiapuryhmäläisiä 

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo 

Ensiapuryhmäläisten määrä  2’900 

 

 

Punaisen Ristin yli 200 ensiapuryhmässä toimii lähes 3000 vapaaehtoista. Ryhmät harjoittavat en-

siaputaitoja, ovat osana osaston auttamisvalmiutta ja päivystävät tapahtumissa ja tilaisuuksissa 

antamassa ensiapua. Uusia toimijoita tarvitaan ja heitä kutsutaan näkyvästi ja aktiivisesti mukaan. 

Teemme toimintaa tunnetuksi erityisesti nuorille 13-15 -vuotiaille. Ensiapuryhmätoiminnan kehit-

tämisessä levitetään hyviä kokemuksia mm. Loisto- ja Huippu-hankkeista, joissa on onnistuttu uu-

sien toimijoiden rekrytoinnissa ja toiminnan sisällön kehittämisessä.  

 

Vahvistamme toimihenkilöiden osaamista tukea rekrytointia ja aktivoimme erityisesti kouluissa ja 

oppilaitoksissa tapahtuvaa rekrytointia.   

 

Ensiapuryhmätoiminnassa innostavaa on uusien taitojen oppiminen. Koulutus on keino toiminnan 

laadun kehittämiseen ja uusien toimijoiden houkuttelemiseen. Tarjoamme runsaasti erilaisia koulu-

tuksia, jotka mahdollistavat mukaantulon toimintaan. Esimerkkejä levitettävistä hyviksi testatuista 

malleista ovat monikulttuurisuustyön arjen turvaa-kurssit, Pihojen sankarit –ensiapukoulutus per-

heille ja Tiellä liikkujan ensiapukurssi. Riittävän päivystäjämäärän takaamiseksi tarjoamme tarvit-

tavan määrän päivystyspalvelukursseja valtakunnallisesti. 

 

Ensiapuryhmän johtajakoulutus uudistuu vuodesta 2016 lähtien yhteiseksi operatiivisen johtamisen 

koulutukseksi kaikkien toimintaryhmien johtajille. Myös ensiapupäivystysten johtamiskoulutus uu-

distetaan.   
 

Motivoimme toiminnassa mukana olevia järjestämällä ensiaputapahtumat 2015 ja 2017 sekä päi-

vystysseminaarin 2016. Valtakunnallinen ensiaputapahtuma kokoaa toimijat Lappiin vuonna 2015. 

 

Teemme suunniteltua vaikuttamistyötä kansalaisten turvallisuustietojen ja –taitojen lisäämiseksi ja 

vahvistamme Punaista Ristiä ensiavun asiantuntijana Suomessa.   
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Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Arjen auttamisvalmius kasvaa ja 
kansalaisten ensiapuosaaminen 
paranee 
 
 Osastot ja osastojen ensiapu-

ryhmät järjestävät paikallisia 
ensiaputapahtumia ja koulutuk-
sia   

 
 Kehitetään ensiapuryhmien toi-

mintaa mm. kotimaan valmius-
toimikunnan asettaman työryh-
män toimesta  

 

 
 
 
 

 Järjestetty 10 Pihojen Sankarit 
tapahtumaa (osastot) ja 5 tiellä-
liikkujan ensiapukoulutusta (en-
siapuryhmät)  

 
 Toimivia ensiapuryhmiä 16 kpl 

 

 
 
 
  

 Kaksi osastoa järjesti lapsille 
nukkesairaala-tapahtuman. 
Kaksi tielläliikkujan ensiapu-
koulutusta 

 
 Toimivia ensiapuryhmiä piirin 

alueella 16. Syksyllä aloitti pii-
rin toimesta Turussa kansain-
välinen ensiapuryhmä  

Ensiapuryhmätoimintaan on 
helppo päästä, lisää vapaaehtoi-
sia ensiapuryhmätoimintaan  
 
 Parempi ja näkyvämpi tiedotta-

minen ja markkinointi paikalli-
sesti, tarkoituksenmukaisten 
viestintäkanavavien käyttö sekä 
kummikäyneillä osastoissa 

 
 
 Parannetaan rekrytointia mm.  

piirin ea-kursseilla 
 

 Rekrytoidaan lisää nuoria en-
siapuryhmäläisiä esimerkiksi 
koulu- ja oppilaitosyhteistyön 
kautta ja nuoret otetaan mu-
kaan aikuisten ryhmiin 

 

 
 

 
 

 Ensiapuryhmien ohjelmat näky-
vissä nettisivuilla ja muissa vies-
tintäkanavissa 

 Uusien ryhmäläisten määrä kas-
vaa (50 uutta ryhmäläistä, joista 
toimintaan jää 50 %) 

 
 Kehitetään seurannan mittari 
  
 
 Mahdollisimman monessa en-

siapuryhmässä mukana myös al-
le 18- vuotiaita 

 
 
 
  

 Osa ensiapuryhmistä julkaisee 
ohjelmansa osaston nettisivuil-
la 

 50 uutta ensiapuryhmäläistä 
aloittanut ensiapuryhmätoi-
minnan. Ryhmissä yhteensä 
307 ryhmäläistä 

 Kiinostuksen ilmaisseille on lä-
hetetty kutsu osallistua ryhmä-
toimintaa. 

 Seitsemässä ensiapurymässä 
mukana alle 18 - vuotiaita 

Ensiapupäivytystysten laatu pa-
ranee 
 
 Punaisen Ristin päivystykset to-

teutetaan laatusuositusten mu-
kaisesti ja toteutuneiden en-
siapupäivystysten laatua seura-
taan 

 
 Kehitetään ensiapupäivystystoi-

mintaa mm. kotimaan valmius-
toimikunnan asettaman työryh-
män toimesta  

 
 Järjestetään päivystäjien tes-

taukset ja ensiapupäivystäjien 
peruskurssi 

 

 
 
 

 
 
 
 Toteutuneita ensiapupäivystyksiä 

ja päivystystuntien määrää seu-
rataan päivystystietokannan 
avulla 

 

 
 
 
 Laatusuositusten perehdytys jär-

jestetty  
 100 % päivystyksistä  toteutettu 

laatusuositusten mukaisesti   
  
 
 Työryhmä antanut raportin toimi-

kunnalle  
 
 
 
 Toteutetut testaukset ja perus-

kurssi 
 Kaikki päivystystoimintaa toteut-

tavat ensiapupäivystäjät on tes-

tattu 
 
 
 
 

 
 Ensiapupäivystysten ja päivystys-

tuntien määrä (lähtöarvo 2015) 
 

 
 
 
 Työryhmä kehittänyt auditointi-

työkalun päivystysten laadun 
seurantaan. Jalkautuu vuoden 
2016 aikana 

 
 
 Väliraportin tuotoksena arvioin-

tityökalu ja suunnitelma jatko-
toimenpiteistä vuodelle 2016 
 
 

 Järjestetty kaksi peruskurssia, 
koulutettu 25 uutta päivystä-
jää. 

 Päivystysnäytöt järjestetty yh-

teistyössä osastojen vapaaeh-
toisten kouluttajien kanssa. 

 Lääkekoulutukset ja testaukset 
ensiapupäivystäjille käynnistet-
ty lokakuussa. 

  
 Lähtöarvot piirin alueen en-

siapupäivystystoiminnalle ase-
tettu 

 248 ensiapupäivystäjää 
 155 ensiapupäivystystä 
 2952 autettua 
 6177 tuntia 
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Ensiapuryhmät ovat osaavia ja 
niissä on hyvä ryhmähenki  
 
 Järjestetään piirin ensiapukilpailu 

 
 
  

 
 Lähetetään piirin edustajat valta-

kunnalliseen ensiapukilpailuun 

Rovaniemelle 
 
 
 
 
 
 
 

 Järjestetään piirin ensiapuleiri  

 
 
 

 Toteutunut piirin ensiapukilpailu 
 
 
 

 
 Ensiavun SM-kilpailussa jokaises-

sa sarjassa osallistuva ryhmä ja 

hyvä menestys 
 
 
 
 
 
 

 
 Toteutunut piirin ensiapuleiri 

 
 
  

 Piirin ensiapukilpailu järjestet-
tiin Marinepalvelun tiloissa Hir-
vensalossa ja kilpailuun oasllis-
tui 17 joukkuetta piirin alueen 
osastoista. 

 Ensiavun SM-kilpailun saavu-
tukset Rovaniemellä 

 Varhaisnuoret (Turun osasto) 
pronssia 

 Nuoret (Lemun osasto) kultaa 
 aikuiset (Turun osasto) pronssia 
 Ensivasteparit (Turun osasto) 

hopeaa ja  (Aurajoen osasto) 
pronssia 
 

 Leiri peruuntui 
 

 

 

4. Nopea ja tehokas kansainvälinen avustustoiminta   

  

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo 

Avustustyöntekijöiden komennuksia maailmalla 177 

 

Jatkamme edelleen nopean avustustoiminnan kehittämistä yhtenä Punaisen Ristin ja Punaisen Puo-

likuun kansainvälisen liikkeen tärkeimpänä katastrofiavun toimijana. Kehitämme avustustyönteki-

jöiden ja henkilökunnan osaamista katastrofiavun muodoista ja välineistä ja koulutamme omien 

toimijoidemme lisäksi muiden kansallisten yhdistysten henkilökuntaa. Osallistumme aktiivisesti ka-

tastrofeista johtuvien tarpeiden kartoitukseen sekä operaatioiden suunnitteluun ja koordinaatioon. 

 

Päivitämme katastrofiavun prosessin ja mallinnamme katastrofiviestintää. Kansainvälisen avustus-

toiminnan nopean avun yksiköt (Emergency Response Unit, ERU) uudistetaan ja niiden eri osien 

yhteensopivuutta parannetaan. Konfliktien, katastrofien ja epidemioiden muuttuvat riskit ja uhat 

huomioidaan toimintoja uudistettaessa. Logistiikkakeskuksen toimintakykyä parannetaan uusimalla 

keskuksen vanhoja osia. Lisäämme yhteistyötä kanssamme yhteensopivien katastrofiapuun varau-

tuneiden kansallisten yhdistysten kanssa. Osallistumme aktiivisemmin Punaisen Ristin kansainväli-

sen komitean (ICRC) johtamiin operaatioihin ja tuemme Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yh-

distysten kansainvälisen liiton (IFRC) koordinaatio- ja toimintavalmiuden rakentamista. 
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3.2. Strateginen tavoite 2: Vahva yhteisöllisyys 

- Vahvistamme hyvinvointia ja turvallista elämää 
 

 

Haluamme, että: 

• Ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne omaan lähiyhteisöön kuulumisesta ja 

 vaikuttamisesta voimistuu. 

• Ihmisten taidot huolehtia omasta sekä läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista paranevat. 

• Yksinäisyys lievittyy. 

 

 

Tätä teemme:  
 

- Ensiapukoulutus 

- Ensiapuryhmät ja -päivystykset  

- Terveyspisteet ja vapaaehtoinen päihde- ja hiv-toiminta  

- Ystävätoiminta 

- Omaishoitajatoiminta 

- Henkisen tuen koulutus 

- Tapaturmien ehkäisy 

- Monikulttuurinen ja kotoutumista tukeva toiminta 

- Rasismin vastainen toiminta  

- Lähiyhteisön hyvinvointia vahvistavat projektit 

- Läksyhelppi 

- Nuorten toimintaryhmät ja varhaisnuorten Reddie Kids -toiminta 

- Nuorten turvatalotoiminta  

- Kansainvälinen nuorisotoiminta 

- Kehitysyhteistyö 

- Veripalvelutoiminta 

 

 

 

Punaisen Ristin tavoitteena on vahvistaa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien kestävyyttä eli ky-

kyä ennaltaehkäistä ja torjua heitä kohtaavia kriisejä ja katastrofeja sekä palautua niis-

tä. Kansainvälisessä kehitysyhteistyössä terveys- ja valmiustyötä tukemalla autamme kansallisia 

sisarjärjestöjämme luomaan terveempiä ja turvallisempia yhteisöjä.  Työn keskeinen periaate on 

ihmisten omien auttamistaitojen vahvistaminen vapaaehtoistyön avulla esim. terveysneuvonnan ja 

ensiapukoulutuksen kautta. Kehitysyhteistyö ei muodosta ainoastaan jatkumoa humanitaariselle 

avulle, vaan kehitysyhteistyöhön kuuluva auttamisvalmiuksien kehittäminen on edellytys humani-

taaristen apuoperaatioiden oikea-aikaisuudelle ja onnistumiselle. 

 

Kehitysyhteistyössä ohjelmayhteistyömme laatua ja tuloksellisuutta parannetaan entisestään.  

Laadukas kehitysyhteistyö on kestävää ja kumppaneidemme omia voimavaroja vahvistavaa.  Kan-

salliset yhdistykset vastaavat kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin, edistävät tyttö-

jen, poikien, naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja erilaisten sosiaalisten ryhmien osallisuutta 

Punaisen Ristin toiminnassa.  Tuloksellisuuteen panostamme keskittämällä pitkäkestoista ohjel-

mayhteistyötämme entistä harvempiin maihin. Näissä maissa SPR keskittää omia voimavarojaan 

kumppanuusstrategioiden ja ohjelmayhteistyön avulla vahvana kumppanuusyhteistyönä. Kumppa-

nuusyhteistyömme tähtää sisarjärjestöjen oman auttamisvalmiuden kehittämiseen sekä kansallisen 

omavaraisuuden vahvistamiseen. 

 

Yhtä lailla Suomessa Punainen Risti vahvistaa yhteisöjä ja tukee ihmisten hyvinvointia ja terveyttä 

monin tavoin. Ystävätoiminnassa tuhannet vapaaehtoiset tavoittavat yksinäisiä ihmisiä ja vahvista-

vat yhteisöön kuulumista. Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat maahan muuttaneiden, omaishoi-
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tajien tai laitoksissa asuvien ihmisten kanssa lähiyhteisössä. Vahvat yhteisöt ovat vahvempia myös 

yllättävien tilanteiden kohdatessa.  

 

Parannamme suomalaisten ensiaputaitoja. Kursseilla opetetaan paitsi ensiaputaitoja myös tapa-

turmien ehkäisyä ja omaehtoista terveydestä huolehtimista. Päihdetyön ja seksuaaliterveyden va-

paaehtoiset näkyvät mm. festareilla ja kouluissa ihmisten parissa. Kasvava osa terveyden edistä-

misen toimintaa niin maailmassa kuin Suomessakin on tarttumattomien tautien ehkäisy. Terveys-

pisteet tarjoavat terveysneuvontaa ja kohtaamisen paikkoja kynnyksettömästi lähiyhteisössä.  

 

Nuorten turvatalojen perustehtävänä on lisätä nuorten elämänhallintaa ja ehkäistä syrjäytymistä 

varhaisen tuen avulla. Turvatalot antavat nopeaa matalan kynnyksen apua nuorille ja perheille krii-

seissä sekä tukevat voimavarojen löytämistä ja hyödyntämistä. Toimintaa toteutetaan ammattilais-

ten ja vapaaehtoisten yhteistyönä. Yleiskokouskauden tavoitteena on tavoittaa apua ja tukea tar-

vitsevat nuoret ja perheet entistä aikaisemmin. Tavoitteena on myös nuorten ja perheiden oma-

aloitteinen, ilman viranomaisohjausta tapahtuva hakeutuminen turvatalojen palveluiden piiriin.  

 

 

Onnistumme, kun meillä on:  

 

1. Enemmän ystäviä ja monipuolista ystävätoimintaa 

 

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo 

Ystävien määrä 8’100 

Ystäväasiakkaiden määrä 20’800 

Ystävätoiminnassa mukana olevien nuorten määrä n/a, tullaan 

saamaan 

OHTOsta 

 

 

Olemme onnistuneet monipuolistamaan ystävätoimintaamme ja toiminta laajenee useissa eri muo-

doissaan. Jatkamme tätä työtä yleiskokouskaudella 2015-17.  Ystävätoiminta on konkreettisia koh-

taamisia, auttamisen iloa ihmiseltä ihmiselle, jossa tarvitsemme lisää toimijoita. Panostamme siihen, 

että laadukas ystävätoimintamme houkuttelee runsaasti uusia toimijoita. Uusien toimijoiden kutsu-

minen on aktiivista koko vuoden, ystävänpäivänä 14.2. toiminta on vuosittain erityisesti esillä koko 

Suomessa.  

 

Vahvistamme monipuolisen ystävätoiminnan koordinaatiota niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. 

Piirit tukevat ystävätoiminnan avainvapaaehtoisia ja ystävävälittäjiä ja ystävävälityksiä palvelemaan 

koko moninaisen ystävätoiminnan keskuksena. Tämä sisältää perinteisen ystävätoiminnan ja uu-

demmat toimintamuodot kuten monikulttuurisen ystävätoiminnan, nuorten ystävätoiminnan tai 

omaishoitajien tukiryhmät paikallisen toimintavalikoiman ja tarpeen mukaisesti. Etenkin isommilla 

paikkakunnilla kehitämme osastojen yhteistyötä. Valtakunnallisesti yhteistyötä vahvistetaan perus-

tamalla koordinaatioryhmä. Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan tuotetaan yhteinen sähköinen 

toiminnanohjausjärjestelmä, joka palvelee myös ystävätoimintaa ja ystävävälitystä. Tavoitteena on, 

että järjestelmä tulee käyttöön vuonna 2016.  Uusien ystävien rekrytointia aktivoidaan järjestämällä 

aktiivisesti ystävätoiminnan lyhytkursseja, Lähi-Tapiolan tuella tuotettuja Näytä että välität –infoja, 

ystäväkursseja sekä toiminnan erityiskursseja. Hyödynnämme rekrytoinnissa eri välineitä ja kanavia, 

kuten sosiaalista mediaa ja oppilaitosyhteistyötä. Tarjoamme maahanmuuttajille entistä helpomman 

kanavan mukaantulemiseen järjestämällä selkokielisiä kursseja. Myös englanninkielistä koulutusta 

tarjotaan.   

 

Lisäämme ystävätoimintaa ryhmissä. Omaishoitajien tukitoiminnassa kokoontuvat vertaisryhmät tai 

nuorten omat ryhmät osastoissa ja turvataloissa tai monikulttuuriset toimintaryhmät kuten kansain-

väliset klubit ovat esimerkkejä kasvavasta ryhmämuotoisesta toiminnasta. Ystävätoimintaa laajenne-

taan myös laitoksissa. Toimijoiden tueksi tarjotaan uudistettua laitosvapaaehtoistoiminnan koulutus-

ta ja ryhmänohjaajan koulutusta valtakunnallisesti.   
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Nuorten osuus ystävätoiminnassa kasvaa niin vapaaehtoisina toimijoina kuin tuen saajina. Viime 

vuosina pilotoituja uusia malleja nuorten kahdenväliseen ystävätoimintaan, ryhmätoimintaan ja oppi-

laitosyhteistyöhön otetaan nyt käyttöön koko Suomessa.  Nuorten yksinäisyyden torjumiseksi turva-

talot tarjoavat toimintamuotoja, jotka tuottavat nuorille ikäkaudenmukaisia ystäväsuhteita ja tuke-

vat nuorta omaehtoisten ystävyyssuhteiden luomisessa. Näitä ovat erilainen ryhmätoiminta turva-

taloilla mutta myös nuorten ohjaaminen paikallisosastojen ja piirien ystävävälitysten palvelujen pii-

riin. Yksinäisten nuorten etsimiseen ja tavoittamiseen kehitetään keinoja ja malleja.  

 

Vankilavierailijatoimintaa vahvistetaan kouluttamalla uusia vapaaehtoisia ja käymällä aktiivista kes-

kustelua toiminnan tarpeesta suljetuissa laitoksissa. Vierailijatoiminnan rinnalle etsitään uutena toi-

mintana mahdollisuuksia tarjota suljetuissa laitoksissa asuville SPR:n koulutuksia, mm. hätäensiapu-

koulutusta. Vankilavierailutoimintaan osallistuneille järjestetään valtakunnalliset vankilavierailijapäi-

vät 2015 ja 2017. 

 

Suomen Kulttuurirahaston tukema Koko Suomi leikkii –hanke tuo uuden toimintamuodon ikäihmisten 

ja lasten yhteiseen toimintaan leikin ympärille. Yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja, Terhokerhoja, perus-

tetaan yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa yhteensä yli 200 kuntaan.  

 

Täyttä elämää eläkkeellä –hanke tarjoaa tukea eläkkeelle siirtyville oman hyvinvoinnin vahvistami-

seen ja rekrytoi eläkkeelle siirtyviä/siirtyneitä mukaan ystäväksi tai muuten monipuoliseen vapaaeh-

toistoimintaan. Hanke on osa RAY:n eloisa ikä –ohjelmaa. Osallistumme ohjelman monipuoliseen 

verkostoyhteistyöhön. 

 

RAY:n tukema omaishoitajien tukitoiminta antaa tukeaan yhä useammalle kotona omaistaan hoita-

valle. Vuonna 2015 toiminta laajenee uusiin kuntiin ja Lapin alueelle. Omaishoitajien tukitoiminnassa 

pilotoitu juttuluuri –toimintamalli otetaan laajempaan käyttöön. 

 

Maahanmuuttajaohjelmassa jatketaan ja käynnistetään kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa 

kuten ystävätoimintaa ja asumisapua ja kutsutaan maahan muuttaneita vapaaehtoistoimintaan mu-

kaan. Valtakunnallista ohjelmaa tukee RAY. Osastoille ja vapaaehtoisille tarjottava viestinnän ohjaus 

ja tuki auttaa hyödyntämään mediaa ja erilaisia viestinnän keinoja myös ystävätoiminnassa. Otam-

me viestinnässämme esille avunsaajien aseman ja tarpeet. RedNet tarjoaa materiaalia ja viestinnän 

paikkoja myös ystävätoiminnassa.   
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Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Ystävätoiminnan näkyvyys kas-
vaa ja ystävätoimijoiden määrä 
lisääntyy 
 
 Rekrytoidaan uusia ystäviä eri 

tapahtumissa mm. ystävänpäi-
vän tapahtumissa 
 

 Ystävätoiminnasta ja esittelyta-
pahtumista tiedotetaan moni-
puolisesti ja laajasti käyttäen 
apuna mm. sosiaalista mediaa  
 

 Rekrytointitapahtumia oppilai-
toksissa sekä näkyminen niiden 
viestintäkanavissa 

 
 

 
 
 
 

 Ystävätoimijoiden määrä kasvaa  
10 % (v. 2014 777) 

  
 

 Osallistuttu 3 eri tapahtumaan 
 

 
 
 

 2 tapahtumaa 
 

 
 
 
 
 Ystävätoimijoita 855   

 
 

 
 Osallistuttu keväällä ja syksyllä 

Hansatorin messuille  
 
 
 

 Nuorisotoiminta on tehnyt rek-
rytointitilaisuuksia 

Ystävätoimijoiden osaaminen 
paranee ja monipuolistuu 

 
 Koulutetaan ystävätoimijoita 

mm.  ystävävälittäjän, ryhmän-
ohjaajan ja laitosvapaaehtoisen 
koulutusmoduuleilla 
 

 Varmistetaan ystävien vertaistu-
kiryhmätoiminta osastoissa 

 
 

 Ystävätoimintaa kehitetään vas-
tuuvapaaehtoisten koulutuksella 
ja lähituella 
  

 Ystävätoimijoille tarjotaan mah-
dollisuutta työnohjaukseen 

 

 
 

 
 Kaikki ystävätoimintaosastot kou-

lutettu (v. 2013 41 osastoa) 
 
  
 

 Kaikissa ystävätoimintaa toteut-
tavissa osastoissa toimii ystävien 
vertaistukiryhmä 

 
 Koulutetut vastuuvapaaehtoiset 

kaikissa ystävätoiminnan osas-
toissa 

 
 Työnohjauksellista toimintaa kai-

killa seutukunnilla 
 

 
 

  
 Ystävävälittäjäkurssille osallistui 

20henkilöä, 12 osastosta. 
Laitosvapaaehtoisen kursseja 
järjestettiin 2 osastossa. 
 

 Osastoille on kerrottu vertaistu-
kiryhmien tarpeellisuudesta. 
 
 

 Ystävätoimijoille on järjestetty 
alueellisia koulutustapaamisia. 
 
 

 Työnohjauksellista toimintaa ei 
ole vielä käynnistetty 
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Monipuolisia tapoja toimia ystä-
vänä  
 
 Maahanmuuttajaystävätoiminta 

integroidaan seutukunnallisesti 
jo olemassa olevaan toimintaan 

 
 Nuorille järjestetään monimuo-

toista ystävätoimintaa mm. 
kahdenkeskistä kaveritoimintaa 

sekä ryhmä-, monikulttuurista- 
sekä harrastetoimintaa  

 
 Rekrytoidaan miehiä mukaan 

toimintaan 
 

 Otetaan käyttöön työpaikkail-
moittelu 

 
 Vankilavierailijatoimintaa kehite-

tään 
 

 Uusia Terho-kerhoja perustetaan 
piirin alueella 

 
 Tarjotaan kaikille piirin osastoille 

mahdollisuutta olla mukana 
suunnittelemassa ja toteutta-
massa omaishoitajien tukitoi-
mintaa 

 

 
 
 

 Osastoissa monikulttuurisia ryh-
miä/ toimijoita 

 
 
 Nuorten ystäväkursseja keväällä 

ja syksyllä Turun seutukunnalla 
sekä tarvittaessa muualla maa-

kunnassa 
  
 
 Piirin alueella 2 toimivaa miesten 

ryhmää 
 

 Työpaikkailmoittelua kokeiltu 5 
osastossa  

 
 4 uutta vankilavierailijaa 
 
 
 10 osastoa osallistuu Terho-

kerhotoimintaan 
 

 Toiminnassa mukana 11 osastoa 
 

 
 
 

 7 osastossa monikulttuurista 
toimintaa 

 
 

 Järjestetiin 2 Nuorten ystävä-
kurssia keväällä ja syksyllä 

 

 
 
 

 Piirin alueella toimii kaksi mies-
ten ryhmää (Piikkiö ja Maaria) 

 
 Työpaikkailmoittelua kokeiltu 

Turun alueella 
 

 Vankilavierailijakurssilla 7 hen-
kilöä. 

 
 Terhokerho toimintaan osallis-

tuu  osastoa. 
 

 Omaishoitajien tukitoiminnan 
opainopiste on Vakka-suomen 
alueella,  2 osastoa mukana 
toiminnassa. 

 

 

2. Aktiiviset nuoret nuorten tukena  

 

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo 

Nuorisojäsenten määrä 6’900 

Lasten ja nuorten leirien määrä 33 

 

Yleiskokouskaudella 2015-2017 haluamme nuoret vahvemmin mukaan valmiuteen, ystävätoimin-

taan, ensiaputoimintaan ja monikulttuuriseen toimintaan.  Mahdollistamme ja tarjoamme nuorille 

toiminnan paikkoja Punaisessa Ristissä. Rekrytoimme toimijoiksi aktiivisesti myös maahan muutta-

neita nuoria.  

 

Nuorten ystävätoimintaa käynnistetään yhä useammissa osastoissa. Toiminnassa niin nuoret kuin 

aikuiset voivat toimia tukena nuorelle. Myös Nuorten turvatalot käynnistävät nuorten ystävätoimin-

taa erityisesi ryhmille. Tukea ja toimintaa tarvitsevia nuoria etsitään ja toimintaa tarjotaan aktiivises-

ti.  

 

Kouluyhteistyössä vahvistamme Läksyhelppi-toimintaa ja perustamme uusia läksykerhoja. Reddie 

Kids jatkaa varhaisnuorten omana kerho- ja leiritoimintana. Sen rinnalla toimivat sukupolvien koh-

taamispaikat Koko Suomi leikkii –hankkeen Terhokerhot. Nuoria kutsutaan ensiaputoimintaan ja 

olemme aktiivisia erityisesti yläkouluyhteistytössä.  Myös terveyden edistämisen ohjelmissa ote-

taan nuoret entistä paremmin mukaan niin tekijöinä kuin kohteina, mm. päihdetyössä ja festareil-

la. 

 

Erityisesti kesä on leirien aikaa. Leiritoimintaa aktivoidaan osastoissa ja piireissä. Kesällä 2015 

Hämeen piiri järjestää kansainvälisen suurleirin. Ensiapu ja monipuolinen Reddie kids- toiminta tuo 

sisältöä lasten ja varhaisnuorten leireille.  Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden roolipeliä pela-

taan Punaisen Ristin omilla leireillä ja tarjotaan ohjelmasisällöksi mm. leirikouluihin. 

 

Lisäämme kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksia nuorille ja hyödynnämme nuorisodelegaattien 

osaamista nuorisotoiminnan kehittämisessä myös kotimaassa. 
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Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Uusi auttajien sukupolvi  kasvaa 
Punaisessa Ristissä 
 
 Tuetaan osastoja Reddie Kids -

kerhojen perustamisessa 
 

 Koulutetaan uusia kerho-
ohjaajia 
 

 Järjestetään jatkokoulutusta ja 
ryhmätapaamisia Reddie Kids –
ohjaajille 

 
 Lisätään ensiapu- ja muuta val-

miusosaamista lasten ja nuorten 

parissa 
 
 

 
 
 

  5 uutta Reddie Kids -kerhoa 
  
 

 2 Reddie Kids -ohjaajakoulutusta 
  

 
 2 koulutusta ja/tai ryhmätapaa-

mista 
 
 

 Toteutettu lastenleiri, päiväleiri 
sekä  koko perheen monikulttuu-

rinen ea-leiri 
 

 
 
 

 1 uusi Reddie Kids -kerho 
 

 Ei yhtään toteutunutta Reddie 
Kids -ohjaajakoulutusta. Uudet 
perehdytettiin henkilökohtai-
sesti. 

 Tapaaminen toteutui kouluyh-
teistyön ja nuorisotoiminnan ja 
koulutuksen merkeissä 
 

 1 toteutunut piirin järjestämä 
lasten leiri 

Uusia nuoria mukaan vapaaeh-
toistoimintaan 
 
 Osallistutaan yhteistyötahojen 

tapahtumiin ja tempauksiin, 
joissa markkinoidaan Punaisen 
Ristin eri vapaaehtoistehtäviä   
 

 Osallistutaan lasten ja nuorten 
tavoittamiseksi Punaisen Ristin 
vuosikellon mukaisiin tapahtu-
miin ja tempauksiin 
 

 Kannustetaan nuoria mukaan 
kaikkiin jo olemassa oleviin 
osastojen toimintaryhmiin  

 
 
 
 Kannustetaan osastoja nuoriso-

toimintaan valitsemmalla Vuo-
den nuorisomyönteisin osasto 

 
 
 

 Osallistuttu 5-7  tapahtumaan ja 
tilaisuuteen, joissa on ollut mah-
dollisuus tavoittaa ja kutsua 
nuoria mukaan toimintaan 
 

 Piirin nuorisotoimikunta toteut-
tanut 5 tapahtumaa / tempausta 
 
 
 

 Nuorten määrä kasvanut eri toi-
mintamuodoissa 
 
 
 
 

 Vuoden nuorisomyönteisin osas-
to palkittu piirin vuosikokoukses-
sa 

 
 
 
 Osallistuttu 9 tapahtumaan 
 
 
 
 
 5 tapahtumaa / tempausta 
 
 
 
 
 Uusia nuoria tullut mukaan 

toimintaan, mm. Turun nuor-
ten ryhmä, Turun os. nuorten 
ea-ryhmä, monikulttuurisuus-
toiminta 

 
 Valittiin Kaarinan osasto Vuo-

den  nuorisomyönteisimmäksi 
osastoksi 
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 Koulutetaan uusia nuorisokou-

luttajia 
 

 Hyödynnetään sosiaalista medi-
aa (Facebook, Instagram) nuor-
ten tavoittamisessa, ja rekrytoi-
daan nuoria vapaaehtoisia 
suunnittelemaan ja toteutta-
maan näkyvyyttä sosiaalisessa 

mediassa  
 

 
 1 uusi nuorisokouluttaja 

 
 

 Nuorten some-tiimi perustettu. 
2-3 ideoitintipalaveria vuoden 
aikana. 

 
 Ei uusia nuorisokouluttajia 

 
 

 Nuorten some-tiimi perustettu 

Lasten ja nuorten hyvinvointi 
paranee 
 
 Nuorten monikulttuurista ystä-

vätoimintaa lisätään 
  

 Läksykerhoja lisätään 
 

 Aktivoidaan ja tuetaan nuoriso-
ryhmien perustamista 

 

 
 
 

 Järjestetty 1 monikulttuurinen 
koulutus ja ryhmätapaamisia 
 

 2 uutta kerhoa 
 

 Järjestetty 2 alueellista nuoriso-
toiminnan suunnitteluiltaa 

 

 
 
 

 1 nuorten ystäväkurssi, jossa 
monikulttuurinen osuus 

 
 3 kerhoa toiminnassa 

 
 Järjestetty 1 kokopäivän kou-

lutus 

Lisää kansainvälisyyskasvatusta 
Punaisen Ristin nuorille 
 
 Järjestetään nuorten jäsenmat-

ka Geneveen 
 

 Kannustetaan nuoria osallistu-
maan kansainväliselle suurleiril-
le 2015 Hämeessä 

 

 
 
 

 10 nuorta osallistunut matkalle 
  
 

 Varsinais-Suomen piirin nuoria 
osallistunut suurleirille 
 

 
 
 

 Matka ei toteutunut 
 
 
 10 nuorta osallistui kansainvä-

liselle suurleirille 

Q-vuoren nuorisotalo Punaisen 
Ristin nuorisotyön tukena  
 
 Piiri ylläpitää Turun kaupungin 

kanssa tehdyn sopimuksen ja 
suunnitelman mukaisesti Q-
vuoren nuorisotaloa 
 

 Avointa ja mielekästä nuorisota-
lotoimintaa vähintään kolmena 
iltana viikossa 9-18 -vuotiaille 
 

 Nuorisotalotyön lisäksi järjeste-
tään erilaista Punaisen Ristin 
kerhotoimintaa 
 

 Vapaaehtoisia kutsutaan Q-
vuoren talotyöhön sekä Punai-
sen Ristin tapahtumiin ja tem-
pauksiin 

 
 

 
 
 

 Turun kaupunki jatkanut toimin-
nan rahoittamista 

 
 
 
 Nuorisotalo ollut avoinna 3-5 

päivää viikossa. Nuoria noin 20 
per ilta. 

 
 2-3 uutta kerhoa 
 
 
 
 Vapaaehtoiset osallistuneet 

säännölliseen talotyöhön ja 5 
Punaisen Ristin tapahtumaan ja 
tempaukseen 

 
 
 

 Yhteistyö jatkunut ja toiminnan 
painopiste siirtynyt Halisiin 
 

 
 
 Q-vuoren nuorisotalolla ja Ha-

listen kerhotilassa toimintaa 3-
4 kertaa viikossa 
 

 1 uusi kerho 
 
 
 

 Uusia vapaaehtoisia rekrytoitu 
ja koulutettu. Osallistuttu 5 ta-
pahtumaan / tempaukseen. 
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3. Hyvin toimiva vapaaehtoinen verenluovutus 

 

Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko Suomen verivalmistehuollosta. Verta kerätään vapaaehtoisil-

ta verenluovuttajilta potilashoidon tarpeiden mukaan. Vuosittain verivalmisteilla autetaan noin 

50 000 potilasta. Veripalvelu työllistää 9 paikkakunnalla noin 500 henkilöä. 

 

Veripalvelun toimintaan kuuluvat niin verenluovutusten järjestäminen ja veren keräys kuin luovu-

tetun veren testaus, verivalmisteiden tuotanto ja jakelu sairaaloihin. Veripalvelu huolehtii myös ve-

ren sopivuustutkimuksista elin-, kudos- ja kantasolusiirtoihin sekä veren hyytymistekijöihin ja 

trombosyytteihin liittyvistä tutkimuksista. Myös kaikkien Suomessa synnyttävien äitien veriryhmä- 

ja veriryhmävasta-ainetutkimukset tehdään Veripalvelussa. Veripalvelussa toimii Suomen Kantaso-

lurekisteri, jonka kautta välitetään siirteitä kantasolusiirtoihin. 

 

 

Veripalvelun strategiset painopisteet 2013-2016 ovat: 

 

 Luovuttajien ohjaaminen: Ohjaamme luovuttajia antamaan lahjansa potilashoidon kannalta 

hyödyllisimmällä tavalla 

 Kansallinen verihuoltoketjun optimointi: Järjestämme kansallisen verihuollon yhteiskunnalle 

tehokkaimmalla tavalla 

 Elinsiirtoketjun ja soluhoitojen kehittäminen: Tarjoamme terveydenhuollolle elinsiirtoja ja 

soluhoitoja tukevat palvelut 

 

Tätä strategista päämäärää tukevia tavoitteita ovat: 

 Asiakkaita palveleva vahva asiantuntemus ja tieteellinen tutkimus. 

 Oman toiminnan kehittämiseen aktiivisesti osallistuva osaava henkilöstö ja valmentavat 

esimiehet. 

 Luovutushalukkuutta edistävät ja luovutuksia tarpeen mukaisesti suuntaavat luovuttajavies-

tintä, -markkinointi ja –palvelut. 

 Toiminnanohjaus kannattavuuden perusteella. 

 Sujuvat, jatkuvasti kehittyvät ja asiakkaalle arvoa tuottavat prosessit. 

 Päätöksenteko pohjautuu analysoituun tietoon (talous-, asiakas-, luovuttaja-, prosessi-, po-

tilastieto). 

 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri, joka palvelee Veripalvelua, asiakkaita ja luovuttajia ja jossa 

tieto on hyödynnettävissä eri järjestelmien välillä tehokkaasti. 

 

Kokeilemme toimintamalleja piirien järjestämästä perehdytyksestä, jossa osastot saavat tarvitse-

mansa tiedon verenluovutuksen edistämisestä. Länsi-Suomen piirissä on käynnistymässä ensim-

mäinen pilotti. 

 

Lisäämme yhteistyötä ja tiedonvaihtoa Veripalvelun kanssa mm. perehdytyksen ja viestinnän kaut-

ta. Kehitämme yhteisen mobiilisovelluksen ja markkinoimme sen yhdessä.  

 

Avun maailmaan jokaiseen numeroon tulee ainakin yksi juttu Veripalvelusta.  
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4. Johtava asema ensiapukoulutuksessa  

 
Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo 

SPR:n kouluttamien osuus kaikista koulutetuista 26% 

 

 

Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen vahvuus on edustamissamme arvoissa. Näymme humanitaari-

sena, ihmisläheisenä ja arvopohjaltaan vahvana järjestönä, jonka lähtökohtana on auttamisval-

mius. Tuomme arvomme esille omissa koulutuksissamme ja muille koulutuksen tuottajille. Autta-

misvalmiuden kannalta on tärkeää pitää mielessä, että ensiaputaito kuuluu kaikille.   

 

Arvopohjan lisäksi olemme vahva asiantuntija ensiavussa. Olemme asiantuntijana esillä reagoimal-

la nopeasti ajankohtaisiin tilanteisiin kuten ebola ja nostamalla aktiivisesti keskusteluun auttamis-

rohkeuden ja ensiaputaidot.  

 

Ensiavun- ja terveystiedon kouluttajakoulutus uudistui vuonna 2014 monimuotokoulutukseksi. Tar-

joamme kouluttajille uusimuotoista ETK-koulutusta, hätäensiavun kouluttajakoulutusta (HEK) ja 

järjestämme täydennyskoulutusta. Uudistamme koulutusta tukevaa materiaalia, kuten videoita ja 

kirjoja. Päivitämme lyhytkurssien toimintamallia terveysuhkien osalta. ETK- ja HEK-koulutukset tu-

levat opintopistejärjestelmään. Uudistamme räätälöityjen kurssien sisältöä. Aloitamme poliisien 

kouluttajakoulutuksen ensiapuun liittyen.  

 

Myytävän ensiapukoulutuksen osalta on järjestön sisäinen yhteistyö keskeistä markkinaosuuden 

kasvattamisessa. Viestimme vahvasti ensiaputaitojen puolesta. Piirit käyttävät yhteistä markki-

nointiviestintää ja –kanavia.  Lisäämme koulutustarjontaa ja kampanjoita sekä markkinoimme 

koulutustamme vahvasti. Hyödynnämme vuoden 2015 markkinoinnissa sitä, että ensimmäisestä 

EA-kurssista tulee kuluneeksi 130 vuotta. Panostamme uuteen ilmoittautumisjärjestelmään ja 

markkinointimateriaaleihin. 

 

Markkinoimme ensiapuryhmätoimintaa kaikilla omilla EA-kursseillamme. Tuotamme markkinointia 

varten esitteen, joka jaetaan kursseilla ja jälkimarkkinoinnissa teemanamme on ryhmätoiminta. 

 

Tavoite Toimenpiteet 2015 Mittari ja tavoitearvot 

Verenluovutustilaisuuksissa 
saadaan uusia jäseniä ja va-
paaehtoisia 
 
 Jäsenyys ja vapaaehtoistoi-

minta ovat esillä verenluovu-
tustilaisuuksissa sekä Veri-
palvelun viestinnässä 

 
 
 
 
 Veripalvelu järjestää koulu-

tuksen osastojen ja piirin ve-
ripalvelun yhdyshenkilöille 

 

 
 
 
 

 Osastot tunnistaneet verenluovu-
tustilaisuuksien mahdollisuudet jä-
sen- ja vapaaehtoishankinnassa 

 Veripalvelu ottanut kannustamisen 
jäsenyyteen ja vapaaehtoisuuteen 
osaksi omaa viestintäänsä 

 
 
 1 toteutunut koulutuspäivä 

 

 
 
 
  

 Kannustettu osastoja oman toi-
minnan esittelyyn verenluovu-
tustilaisuuksissa 

 Tavoite ei ole täysin toteutunut – 
jäsenyys esillä Turun Veripalve-
lussa mutta ei valtakunnallisessa 
viestinnässä. 

 
 Koulutuspäivä ei toteutunut 

 

Yhteistyö ja tiedonvaihto se-
kä yhteinen näkyvyys veripal-
velun kanssa lisääntyy 
 
 Osallistutaan Turun veripal-

velun kanssa yhteisiin tapah-
tumiin 

 

 
 
 
 

 2 toteutunutta tapahtumaa 

 
 
 
  

 Veripalvelu mukana Joulutorilla 
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Käynnistämme SPEKin (Suomen Pelastusalan keskusliiton) ja Suomen Meripelastusseuran kanssa 

ensiauttajakoulutuksen maan kattavasti vuonna 2015. Ensiauttajakoulutusta myydään ulkopuolisil-

le vuodesta 2016 lähtien. 

 

Uudistamme ensiapulaukkujen ilmeen ja jatkamme opetusvälineiden uudistusta. Opetusvälineisiin 

ja EA-tarvikkeisiin tulee järjestön logo. Markkinoimme laajasti uudistuneita tuotteita ensiapukoulu-

tuksen rinnalla. Laajennamme tuotevalikoimaa tarpeen mukaan. 

 

Rojaltimyynti vähittäiskaupoissa alkaa ja laajenee. Kehitämme ensiapulaukkujen myyntiä kurssien 

yhteydessä. Myynti tehdään houkuttelevaksi kaikille ETK:lle. Kannustamme ja kuuntelemme kaik-

kia myyjiä ja teemme tarpeelliset uudistukset.  

 

 
 

 
Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitteet Toteutunut toiminta 

Laadukasta ja monipuolista en-
siapukoulutuspalvelua yksityisille 
ja yrityksille 
 Lisätään markkinointia (mm. yri-

tyskäynnit ja some), koulutus-
tarjontaa (räätälöidyt koulutuk-
set) ja kampanjoita 

 
 Hyödynnetään ensiapukoulutuk-

sen juhlavuotta markkinoinnissa 
 
 
 Ollaan vahvasti mukana varain-

hankinnallisen  ensiapukoulutuk-
sen valtakunnallisessa kehittä-
misessä  

 

 
 
 

 3450 ensiapukoulutettua 
 

 2 uutta freelancer-kouluttajaa 
  

 
 1 toteutunut juhlavuoden ta-

pahtuma 
 

 
 3 uutta valtakunnallista yri-

tysasiakkuutta 

  
 
 

 Vuonna 2015 koulutettiin 2866 
henkilöä. (1911, v.2014) 

 ei uusia freelancereita 
 
 

 Elvytys/ensiapunäytöksiä Turun 
päärautatieasemalla 
9.3./ensiapukoulutus 130-
vuotta 

 Toteutunut 1 uusi valtakunnal-
linen yritysasiakkuus 

Uusia vapaaehtoisia ryhmätoi-
mintaan 
 Markkinoidaan ensiapuryhmätoi-

mintaa kaikilla piirin omilla ea-
kursseilla ja valituilla sosiaalisen 
median kanavilla 

 

 
 

 Kehitetään seurannan mittari 
 

 
  

 Kaikille, jotka piirin kursseilla 
ilmaisevat kiinnostuksensa ea-
ryhmätoimintaan, lähetetään 
s-posti, jossa kutsutaan mu-
kaan ryhmään. Myös ryhmän-
johtajalle menee ilmoitus kiin-
nostuneista. 
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Ensiaputuotteiden myynti kasvaa 
 
 Koulutuskakkoseen järjestetään 

oma ea-tuotteiden myyntipiste – 
kaikki opettajat ja freelancer-
kouluttajat myyvät tuotteita kai-
killa ensiapukursseilla 

 

 
 

 Ensiaputuotteiden (ea-laukut, 
kirjat, turvatuotteet) myynti 
kasvanut 20 % v. 2014 to-
teutuneesta 

 
  

 Ei toteutunut (EA-laukut  
-50%, EA-kirjat -24%, turva-
tuotteet -5%, muut EA-
tuotteet +5%) 
 

Kouluttajien osaaminen lisääntyy 
 
 Piirin ensiapuopettajat osallistu-

vat täydennyskoulutuksiin  
 
 

 
 Järjestetään HEO-foorumeita 

freelancer-kouluttajille 
 

 
 

 Osallistuttu uusimuotoi-
seen ETK koulutukseen  

 
 

 
 3-5 toteutunutta koulu-

tusta 

 
  

 Uusi piirin ensiapuopettaja osal-
listunut uusimuotoiselle perus-
kurssille. Ohjelmapäällikkö 
osallistunut uuteen täydennyk-
seen. 

 Yksi HEO-foorumia toteutui 

Auttamisrohkeus ja ea-taidot 
maahanmuuttajien yhteisöissä 
lisääntyvät 
 
 Järjestetään tarvelähtöisiä mak-

sullisia ensiapukoulutuksia 
 

 
 
 
 

 2 toteutunutta koulutusta   

 
 
 
 Kaksi järjestettyä käytännön 

ensiapuinfoa maahanmuuttaja-
taustaisille   
 

 

 
5. Edistämme terveyttä ja hyvinvointia lähiyhteisössä   

 

Terveyden edistäminen on maailmanlaajuisesti suurin vapaaehtoistoiminnan muoto koko Punaisessa 

Ristissä. Myös Suomessa Punaisen Ristin terveyden edistämistyötä tehdään monissa muodoissa: 

hiv/seksuaaliterveysohjelma, päihdetyössä varhainen puuttuminen, päihdeinfot ja haittoja ehkäisevä 

työ, kotitapaturmien ehkäisy, terveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus mm. ensiapukursseilla ja –

päivystystoiminnassa, henkisen tuen koulutukset ja omaishoitajille suunnatut terveyttä ja hyvinvoin-

tia edistävä toiminta ja koulutus.  

 

Terveyspisteet (yli 70 pistettä ympäri Suomea) sekä Pluspisteet Länsi-Suomen ja Savo-Karjalan pii-

reissä ovat kanavia toiminnan toteuttamiseen. Yhteisön jäsenten osallistaminen Punaisen Ristin toi-

mintaan on osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, osallisuus lisää mielen hyvinvointia. 

 

Punaisen Ristin terveyden edistäminen voidaan kuvata tähtimallilla. Keskiössä on terveyden edis-

tämisen menetelmät ja kaikille ohjelmille yhteiset teemat. Tähden sakarat kuvastavat eri ohjelmia 

ja niiden kohdennettuja toimia eri ryhmien terveyden edistämiseksi. 

 

Yleiskokouskautena panostetaan terveyden edistämisen ohjelmien koordinaatioon. Vuosina 2016-17 

rakennamme kokonaisvaltaisen vapaaehtoisuuteen perustuvan yhteisölähtöisen terveyden ohjelman.  

Juurrutamme terveyttä ja turvallisuutta edistävän toiminnan osaksi ensiapukoulutuksia ja kaikkea 

kotimaan toimintaa. 

 

Festaritoiminnassa hyödynnämme kokeiltuja yhteistoiminnan malleja, jolloin eri toimintamuodot, 

ensiapu, henkinen tuki, päihdetyö ja seksuaaliterveys toimivat yhdessä saman tavoitteen eteen – 

terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi massatapahtumissa.   

 

Henkisen tuen koulutus takaa valmiuksia ymmärtää tunteita ja reaktioita äkillisen kriisitilanteen koh-

datessa. Uudistamme henkisen tuen yleisökoulutusta verkko-oppimisympäristöllä. 

 

Olemme hakeneet rahoitusta VAHVA- yhteisöhankkeelle Raha-automaattiyhdistykseltä. Hankkeessa 

haetaan kehittämistukea yhteisölähtöiseen terveyden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin, yhteisöjen sel-

viytymiskyvyn ja yksinäisyyden ehkäisemisen paikalliseen kehittämistoimintaan. Toteutuessaan ra-

hoitus mahdollistaa viiden vuoden aikana yhteisölähtöisen terveyttä ja hyvinvointia vahvistavan toi-

minnan käynnistämisen 100 yhteisön kanssa.  
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta olemme hakeneet rahoitusta hankkeelle Terveyden ja hyvin-

voinnin edistäminen yhteisölähtöisin keinoin. Hanke tarjoaa vapaaehtoistukea vanhuksille ja nuorille 

mm. etsivän työn kautta. Etsivän työn menetelmiä koulutetaan vapaaehtoisille ja työntekijöille, va-

paaehtoistoimintaa vahvistetaan terveyden edistämisessä, mm. terveyspisteet.  

 

Kotitapaturmien ehkäisy –hanketta toteutetaan yhteistyössä muiden kumppaneiden, järjestöjen ja 

viranomaisten kanssa. Hankkeen koordinaatio siirtyy Punaiselle Ristille (RAY-haku vuodelle 2015). 

Hanke kokoaa yhteen tapaturmien ehkäisyn kampanjoinnin mm. tapaturmapäivä, Pysy pystyssä- 

kampanja ja vesiturvallisuuden edistäminen. Hanke tuottaa tapaturmien ehkäisyn aineistoa Punaisen 

Ristin toiminnassa mm. terveyspisteille, omaishoitajille ja ystävätoimintaan. 

 

Oman terveyden edistäminen ja tapaturmien ehkäisy tulee näkyvästi mukaan ensiapukursseille.  

 

Rednet otetaan käyttöön terveyspisteiden tukena ja terveyspisteiden toimintaa kohdennetaan 

enemmän hyvinvointipisteiksi. Kehitämme uusia matalan kynnyksen toimintatapoja kuten liikkuvat 

neuvontapisteet, vertaisryhmät, nettikeskustelu, etsivä työ festareilla ja ihmisten kotona omaishoi-

don kautta. Kehitämme myös entistä tehokkaampia tapoja terveysviestintään. 

 

Omaishoitajien tukitoimintaan otetaan mukaan uusia osastoja.  

 

Ruoka- ja muuta apua vähävaraisille kehitetään mm. Oulun ja Lapin piirien osastojen kokemuksia 

hyödyntäen. Olemme mukana sekä viimeisen myyntipäivän ylittäneen ruokatavaran jaossa ja seu-

raamme EU:n vähävaraisille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston toiminnan muotoutumista 

Suomessa ja Punaisen Ristin mahdollisuuksia toimia avun jakajana.  

 

Hyvä joulumieli –kampanja vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseksi yhteistyössä MLL:n ja Yleisra-

dion kanssa jatkuu. 
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Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Terveyspistetoiminta kehittyy ja 
on vetovoimaista, ja terveyspistei-
den käyttö lisääntyy 
 Tuetaan osastoja terveyspisteiden 

näkyvyyden kasvattamisessa 
 

 Järjestetään koulutusta terveyspis-
teiden vapaaehtoisille  

 
 
Uusia toimijoita terveyspistetoi-
mintaan  
 Terveyspistetoiminnalle piirin alu-

eella rekrytoidaan viestinnän hal-
litseva vapaaehtoinen ohjaaja  

 
Maahanmuuttajille suunnattu ter-
veyspistetoiminta lisääntyy 

 Viedään liikkuva terveyspiste maa-
hanmuuttajayhteisöön  

 
 Kehitetään ”terveysmoduuli” maa-

hanmuuttajien koulutukseen 

 
 
 

 Tukipyyntöihin vastataan 100 
%:sti 
 

 Toteutunut koulutuspäivä, 
osallistujia 25 

 Terveyspistevapaaehtoisten 
määrä kasvaa (v. 2013 105) 
 
 

 Ohjaaja rekrytoitu 
 1 uusi terveyspiste aloittanut 

toimintansa 
 
 
 

 Liikkuva terveyspiste ”Muisto-
jen kodissa” 5 kertaa  
 

 2 koulutusta pidetty 

 
 
  

 Kaikkiin tukipyyntöihin on vas-
tattu 

 
 Terveyspitevapaaehtoisten kou-

lutuspäivässä 20 hlöä 
 70 terveyspistevapaaehtoista 

(osastojen toimintatilastot) 
 
 

 Ohjaaja on tehnyt terveyspis-
teissä toiminnan kartoitusta 

 
 
 
 

 VOK terveyspistetoiminta aloi-
tettiin lokakuussa, 5 uutta ter-
veyspistettä aloitti toimintansa 

 Yksi koulutus maahanmuuttaja-
naisille pidetty 

Päihdetyön profiili nousee 
 Järjestetään varhaisen puuttumi-

sen kurssi 
 
 Osallistutaan ehkäisevän päihde-

työn viikon tapahtumiin 
 

 
 1 toteunut koulutus 
 
 
 3 uutta päihdetyön vapaaeh-

toista mukaan toimintaan 

  
 Varhaisen Puuttumisen kurssille 

osallistui 16 henkilöä 
 

 Ehkäisevän päihdetyön viikon 
messuilla tavoitettiin 300 ohi-
kulkijaa 

Hiv/seksuaaliterveyden tietoisuus 
lisääntyy 
 Kondomiajokorttitapahtumat kou-

luissa ja tapahtumissa 
 
 Osallistutaan kesäkumikampanjaan 
 
 
 
 Järjestetään Maailman aids-päivän 

tapahtuma 
 
 Kartoitetaan pluspisteen tarve Tu-

russa 
 

 
 

 10 toteutunutta tapahtumaa 
 
 
 10 000 kesäkumia jaettu  

 
 
 

 Oltu näkyvästi esillä 1.12. 
 
 
 Kartoitus tehty 

 
  

  10 tapahtumaa toteutui 
 
 

 10 000 kesäkumia jaettu mm. 
Ruisrokissa sekä opiskelijata-
pahtumissa 

 
 Aids-päivän katutapahtumassa 

tavoitettiin 150 ohikulkijaa 
 

 Pluspisteelle tehtiin toiminta-
suunnitelma ja budjetti vuodel-
le 2016 

 HIV ja seksuaaliterveyden pe-
ruskurssi pidettiin Turussa 
 

Oman terveyden edistäminen ja 
tapaturmien ehkäisy näkyvästi 
mukana ea-kursseilla 
 Tapaturmien ehkäisy näkyvästi 

mukana ea-kursseilla 
 

 
 
 

 Jokaisella kurssilla huomioitu 
tapaturmien ehkäisy 

 
 
  

 Tapaturmien ehkäisy on integ-
roitu osaksi ensiapukoulutusta 
 

Henkisen tuen osaamisen vahvis-
taminen 
 Järjestetään kaikille avoimia henki-

sen tuen kursseja ja kannustetaan 
vapaaehtoisia osallistumaan kou-
lutukseen 

 

 
 

 Henkisen tuen yleisökoulutuk-
sia toteutunut 5 alueella 

 
  

 Koulutuksia toteutettu 4 alueel-
la 

Terveyttä ja hyvinvointia omais-
hoitajille 
Järjestetään koulutuksia ja kursseja 
sekä tietoiskuja omaishoitajille: 
 hoito- ja huolenpito kotona 
 Hyvinvointia arkeen,  liikunnallinen 

kurssi 

 

 
 
 
 
 4 toteutunutta koulutusta 
 2 toteutunutta kurssia 

 
 
 
 
 Kurssit eivät toteutuneet 
 2 kurssia toteutettu 
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3.3. Strateginen tavoite 3: Rohkea vaikuttaminen -  

Vaikutamme inhimillisyyden puolesta   
 

 

Haluamme, että: 

• Punaisen Ristin jäsenyys on arvostettu kannanotto inhimillisyyden ja välittämisen puolesta. 

• Punainen Risti osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun paikallisesti ja valtakunnal-

lisesti. 

• Asenteet yhteiskunnassa inhimillistyvät.  

• Puhumme kriiseistä ja katastrofeista kärsivien, heikommassa asemassa olevien sekä syrjinnän 

ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta, ja voimistamme heidän ääntää yhteiskunnassa. 

 

 

Tätä teemme 
 

• Jäsenpohjan laajentaminen 

• Paikalliset ja valtakunnalliset kannanotot ja muu vaikuttaminen 

• Järjestön ja sen toiminnan näkyvyys 

• Tapaamiset päättäjien kanssa 

• Koulu- ja oppilaitosyhteistyö 

• Kansainvälinen toiminta 

• Humanitaarisen oikeuden toiminta 

 

 

 

Onnistumme kun: 

 

1. Esiinnymme rohkeasti arvojemme ja periaatteidemme puolesta  

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo 

Yritysviestintätutkimus 3.sija 

 

 

Haluamme, että järjestömme arvot ja yhteiskunnalliset tavoitteet ovat laajasti kansalaisten, päät-

täjien ja järjestön omien toimijoiden tiedossa. Määrittelemme, mitkä ovat järjestön yhteiskunnalli-

set tavoitteet ja käynnistämme arvokeskustelun järjestön sisällä sekä linkitämme arvokeskustelut 

osaksi kaikkea järjestön toimintaa. 

 

Viestinnällinen maailma on voimakkaassa murroksessa ja myös meidän on kyettävä vastaamaan 

muuttuviin tarpeisiin ja informaation käyttöön. Aloitamme uuden viestintästrategian laatimisen al-

kuvuodesta 2015. Jotta kaikki kotimaiset ja kansainväliset ohjelmamme voivat sisältää selkeät vai-

kuttamisen tavoitteet, kokeilemme erilaisia toimintatapoja vaikuttamistyössä sekä keskustoimisto- 

että piiri- ja osastotasolla. Koulutamme vapaaehtoisia ja henkilökuntaa vaikuttamisessa olivatpa ne 

kohtaamisia arjen auttamistyössä tai päättäjien tai median kanssa. Haluamme jakaa innostustam-

me ja kertoa Punaisen Ristin viestiä inhimillisyydestä, heikoimmassa asemassa olevien ihmisten 

auttamisesta ja suvaitsevaisuudesta.  

 

Vaikuttamistoiminnan yksi näkyvä paikka ovat vuosittaiset valtakunnalliset kampanjapäivät. Kam-

panjapäivinä nostamme esiin vaikuttamisen viestejä ja kutsumme ihmisiä mukaan toimimaan.  

 Ystävänpäivänä 14.2. 

 Rasismin vastaisella viikolla maaliskuussa 

 Punaisen Ristin viikolla toukokuussa 

 Nälkäpäivänä syyskuussa.  
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Valtakunnallisten kampanjapäivien lisäksi kampanjoimme paikallisesti ympäri vuoden valituilla 

teemoilla. Jatkamme kansainvälisen viestinnän vaikuttamiskampanjaa ”Jotta pahin ei tapahtuisi”, 

jossa kerromme katastrofien vaikutuksesta kehitykseen.  RAY:n tukema Ei rasismille –

kumppanuushanke jatkuu vuoteen 2017.   

 

Punaisen Ristin erityinen tehtävä on vaikuttaa sodan sääntöjen eli kansainvälisen humanitaarisen 

oikeuden puolesta. Tarjoamme asiantuntijoille, puolustusvoimille, kansainvälisen avustustoiminnan 

työntekijöille ja suurelle yleisölle ajankohtaisia koulutuksia sodan oikeussäännöistä ja Punaisen Ris-

tin roolista sodan uhrien auttamisessa.  

 

Paikallinen vapaaehtoistoiminta tuottaa merkityksellistä tietoa vaikuttamistyömme perustaksi. Tä-

män hiljaisen tiedon kokoamiseksi ja näkyväksi tekemiseksi, kokeilemme joidenkin osastojen 

kanssa omasta ympäristöstä tehtyjen havaintojen raportointia mm. Rednetin kautta. Jatkamme 

osastojen tiedottajakoulutuksia ja vahvistamme piirien tiedottamistukea osastoille. Jaamme sisäi-

sesti ja yleisölle vapaaehtoisten tarinoita Suomesta ja maailmalta, jotka näyttävät työmme merki-

tyksen ihmisten arjessa. Luomme järjestelmän, jolla kuka tahansa vapaaehtoinen voi nopeasti olla 

yhteydessä keskustoimistoon, jos havaitsee asian, johon kaipaa järjestöltä valtakunnallista kan-

nanottoa tai vaikuttamista. 

 

Uudistamme www-kokonaisuuden toimivammaksi viestintävälineeksi. 
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Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Järjestömme arvot ja yhteiskun-
nalliset tavoitteet ovat laajasti 
kansalaisten, yhteiskunnan päät-
täjien sekä järjestömme toimijoi-
den tiedossa. 
 
 Osastojen hallitukset käyvät läpi 

järjestön periaatteita ja merkin 
käyttöä omissa kokouksissaan 
 

 Piiritoimisto ja osastot pitävät 
säännöllisesti yhteyttä tiedotus-
välineisiin viestintäsuunnitel-
mansa mukaisesti 

 
 Vuoden osaston valinta 
 
 
 Valitaan Ennakkoluuloton edellä-

kävijä -diplomin saaja 
 
 
 Pakolaisteltta kiertää eri puolilla 

maakuntaa monikulttuurisuudes-
ta 

 
 Osastot osallistuvat aktiivisesti 

järjestön kampanjoihin 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Infotilaisuudet rasisminvastai-

suudesta ja/tai monikulttuuri-
suudesta 
 

 
 
 
 
 
 

 Kaikki osastojen hallitukset käsi-
telleet asiat kokouksessaan 
 
 

 Punaisen Ristin alueellinen ja 
paikallinen toiminta on tunnettua 

  
 
 
 Vuoden osasto palkittu piirin 

vuosikokouksessa 
 
 Ennakkoluuloton edelläkävijä –

diplomi myönnetty rasisminvas-
taisella viikolla 

 
 Pakolaistelttaa esitelty 15 eri 

tilaisuudessa vuoden aikana 
  
 
 Ystävänpäivä: 35 (32 osastoa 

vuonna 2013) 
 Rasisminvast.vko: 10 (7) 

 
 
 

 SPR-viikko: 30 (28) 
 Nälkäpäivä: kaikki (52) 

 
 

 10 toteutunutta infotilaisuutta 

 
 
 
 
 
   

 Kummit kannustivat osastoja 
käymään läpi periaatteita ja 
merkin käyttöä. 
 

 Tiedotusvälineisiin on pidetty 
aktiivisesti yhteyttä ja SPR:n 
alueellinen ja paikallinen 
toiminta on tunnettua. 

   
 Vuoden osastona palkittiin 

Turun osasto. 
  

 Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-diplomi myönnettiin Turun 
työväenopiston monikulttuu-
riselle tiimille Luupille 

 Pakolaistelttaa esiteltiin 5 
osastossa, telttaan tutustui 
yht. yli 900 kävijää 

 
 Ystävänpäivään osallistui 23 

osastoa  
 Rasisminvastaiseen viikkoon 

osallistui 10 osastoa. Lisäksi 
järjestettiin Asennetalkoot –
tapahtuma Hansakorttelissa. 

 SPR-viikko 25 osastossa 
 Nälkäpäivässä mukana kaikki 

osastot (51 osastoa) 
 
 Infotilaisuudet toteutuivat 

Osastojen paikallinen viestintä 
on säännöllistä ja jatkuvaa  
 
 Tuetaan osastojen tiedottajia ja 

muita osaston aktiiveja sisäises-
sä ja ulkoisessa viestinnässä  

 
  
 
 

 
 
 
 1 koulutus tiedottajille  
 4 nettisivukurssia 

 
 1 some-koulutus 
 43 osastossa on nimetty tiedotta-

ja (v. 2013 38) 
 Kaikilla aktiivisesti toimivilla 

osastoilla on päivitetyt nettisivut 
 

 50 % osastoista on viestintä-
suunnitelma osana valmiussuun-
nitelmaa 

 

 
 
  

 1 toteutunut koulutus  
 4 toteutunutta nettisivukoulu-

tusta 
 1 toteutunut some-koulutus 
 32 osastossa nimetty tiedot-

taja 
 28 toimivalla osastolla on päi-

vitetyt nettisivut, 12 osastol-
la on Facebook-sivut. 

 Osastoilla ei ole viestintä-
suunnitelmia valmiussuunni-
telman osana. Viestinnän 
merkitystä on korostettu alu-
eellisissa valmiusilloissa. 
 

Vaikuttaminen sodan sääntöjen 
eli kansainvälisen humanitaari-
sen oikeuden puolesta 
 
 Tuetaan vapaaehtoisryhmiä IHL-

kurssien järjestämisessä 

 
 

 
 
 
 

 1 toteutunut peruskurssi kevääl-
lä ja 1 syksyllä, 1 jatkokurssi 

syksyllä 

 
 
 
  

 Suunnitellut kurssit toteutui-
vat 
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2. Punaisen Ristin aktiivisina toimijoina hankimme uusia jäseniä  

 

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo 

Jäsenten määrä 86’000 

 

Vahva, näkyvä vaikuttamistyö ja aktiivinen paikallinen vapaaehtoistoiminta houkuttelevat jäseniä. 

Rekrytoimme uusia jäseniä kaikissa tilaisuuksissa, joissa järjestö on mukana. Osaston jäsenmesta-

reita kannustetaan pitämään jäsenyyttä esillä ja tuetaan uusien jäsenten vastaanottamisessa ja 

yhteydenpidossa jäseniin. Kutsumme kaikki säännöllisesti toimivat vapaaehtoiset liittymään jäse-

niksi. Jäsenhankinnassa erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret, joita kutsumme mukaan toimin-

taan.   

 

Viestimme säännöllisesti jäsenille. Tärkeimmät valtakunnalliset ja alueelliset jäsenviestintämme 

välineet ovat Avun maailma –lehti, järjestön verkkosivut, sosiaalisen median kanavat Twitter ja 

Facebook sekä aktiivisille avainvapaaehtoisille ja luottamushenkilöille tarkoitetut RedNet ja Tässä 

ja nyt –järjestötiedote. Otamme käyttöön uusia nuorille toimijoille ja jäsenille kohdennettuja vies-

tinnän tapoja.  

 

Osastoille tarjottava viestinnän tuki ja ohjaus antaa välineitä myös jäsenhankintaan. Otamme 

käyttöön hyviksi todettuja jäsenhankinnan malleja kuten ”verkot vesille”.  

 

 

 
 

 
Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Jäsenhankinta ja jäsenhuolto on 
jatkuvaa - kaikki säännöllisesti 
toimivat vapaaehtoiset ovat jä-
seniä 
 
 Aktiivinen jäsenhuolto ja jatkuva 

jäsenhankinta järjestön omissa 
ja muiden järjestämissä tilai-
suuksissa,  toimintaryhmissä 
sekä sosiaalisessa mediassa  

 
 Tuetaan ja koulutetaan osastojen 

jäsenmestareita jäsenhankin-
nassa ja jäsenhuollossa 

 
 
 
 Uusien jäsenten suunnitelmalli-

nen vastaanotto 
 
 
 Varsinais-Suomen jäsenkilpailu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Jäsenmäärän kasvu + 2 %  
(v. 2014 7970) 

 
 
  
 
 1 toteutunut  koulutus. 
 43 osastossa nimetty jäsenmes-

tari (v. 2014 39/51) 
 toteutunut jäsenhuolto 

 
 
 Toteutettu ”Verkot vesille”  

– Oulun mallin mukainen uusien 
jäsenten kontaktointi 

 
 Osastokohtaiset jäsentilastot ja 

toteutunut jäsenkilpailu 
 
 
 

 
 
 
 
  

 Jäsenmäärä oli 8211 vuoden 
2015 lopussa (+ 3 %) 
 
 
 
 

 1 toteutunut koulutusilta 
 40 / 51 osastossa nimetty jä-

senmestari 
 Osastoja on kannustettu jäsen-

huoltoon (Verkot vesille) 
 

 ”Verkot vesille” –kampanja to-
teutettiin helmikuussa ja elo-
kuussa. 
 

 Piirin jäsenkilpailu toteutettiin 
kahdessa eri sarjassa. Alle 100 
jäsenen osaston sarjan voitti 
Taivassalo, suurempien osasto-
jen sarjan Sauvo-Karuna. 
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 Kannustetaan osastoja säännölli-

seen jäsenviestintään ja jäsen-
huoltoon 

 
 
 
 Piiri järjestää jäsenmatkan 

 

 
 30 osastoa lähettää jäsenilleen 

jäsenkirjeen / huolehtii muuten 
jäsenviestinnästä esim. sosiaali-
sen median kautta (v. 2013 jä-
senkirje: 23 osastoa) 

 
 Toteutunut jäsenmatka 

 
 18 osastoa lähetti jäsenilleen 

jäsenkirjeen. 
 
 
 
 

 Piiri järjesti jäsenmatkan Rii-
kaan toukokuussa. Osallistujia 
oli 49. 

 Piiri järjesti yhdessä Satakun-
nan ja HUP:n kanssa jäsen-
matkan Solferinoon kesäkuus-
sa. 
 

 

 

3. Tavoitamme enemmän koululaisia ja opiskelijoita 

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo 

Kouluyhteistyötä tekevien osastojen osuus kaikista osas-

toista 

54% 

 

Punaisen Ristin kouluyhteistyöllä edistämme lasten ja nuorten auttamisvalmiutta ja inhimillisiä 

asenteita sekä rekrytoimme uusia nuoria toimijoita. Olemme säännöllisesti yhteydessä opettajiin ja 

vierailemme kouluissa. Kutsumme kehittäjäosastoja valtakunnalliseen yhteistyöhön, jossa kokeil-

laan yhdessä kouluyhteistyön uusia tapoja.  

 

Yläkoululaisia lähestytään erityisesti ensiavun teemalla. Jatkamme yläkoulujen ensiapuohjelmaa ja 

laajennamme sitä uusiin kouluihin. Sen rinnalla suunnittelemme ja neuvottelemme yhteistyökump-

paneiden kanssa mittavasta ensiapukoulutushankkeesta, mahdollisuudesta tarjota Ea1-kurssi ylä-

koulunsa aloittaville 7.-luokkalaisille. 

 

Tarjoamme kouluille aineistoa ja toiminta-ideoita myös terveyden edistämisen teemoista ja rasis-

minvastaiseen toimintaan.  

 

Lisäämme yhteistyötä toisen ja kolmannen asteen oppilaitosten kanssa. Teemme tutuksi kansain-

välistä humanitaarista oikeutta lanseeraamalla IHL-roolipelin ja tarjoamme monimuotoisen ystävä-

toiminnan mahdollisuuksia oppilaitosyhteistyössä.  

 

Läksyhelppi-kerhot tarjoavat koululaisille paikan, jossa he voivat tehdä läksyjä ja kysyä neuvoa 

aikuisilta ohjaajilta. Perustamme uusia läksyhelppi-kerhoja ja laajennamme toimintaa. 

 

Otamme kouluyhteistyössä käyttöön Yle-oppiminen verkkopalvelun ja Jotta pahin ei tapahtuisi –

tablettisovelluksen.  

 

 



 

 

47 

 

  

Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitteet Toteutunut toiminta  
Lisää lapsia ja nuoria toimintaan 
 
 Aktivoidaan ja tuetaan osastoja 

kouluyhteistyöhön 
 
 
 

 Yhteistyötä korkeakoulujen 
(HUMAK, Turun AMK) tiiviste-
tään 
 

 Tuetaan osastojen koulu- ja 
nuorisotoiminnan yhteyshenki-
löitä 
 

 Vapaaehtoistoiminnan opintopis-
teyttämisen edistäminen 
 

 Sosiaalisen median hyödyntämi-
nen (Facebook, Instagram) rek-
rytoinnissa ja toiminnan esitte-
lyssä,  esimerkiksi oppilaitosvie-
railuilla   

   

 
 
 10 osastoa toteuttanut koulu-

vieraulun ensiapu-teemalla / 
esittellyt Punaisen Ristin toimin-
taa 
 

 2-4 oppilaitosvierailua 
 
 

 
 1 toteutunut koulutus, nuoriso-

toimikunnan jäsenten tuki osas-
toihin 

 
 Korkeakouluopiskelijoita osallis-

tunut vapaaehtoistoimintaan 
 

 6 toteutunutta some-kilpailua 
oppilaitosvierailuilla 

 
 

 14 osastoa toteuttanut koulu-
vierailun ea- tai SPR-esittelyn 
teemalla 

 
  
 toteutettiin  6 oppilaitosvierai-

lua 
 
 
 1 koulutus 
 
 
 
 Opiskelijoita osallistunut va-

paaehtoistyöhön opintopisteitä 
vastaan 

 Ei toteutuneita some-
kilpailuita. Syksyllä nuorten 
Some-näkyvyyskampanja In-
stagramissa. 

Lasten ja nuorten auttamisval-
miuden edistäminen kouluissa    
 
 Pilotoidaan yläkoulujen ea-

ohjelma yhdessä osastojen 
kanssa 

 

 
 
 

 Yläkoulujen ea-ohjelma toteutet-
tu 1-2 osastossa/koulussa 
 

 
 
  

 Siirtyi keväällä 2016 

Humanitaarinen ajattelu lisään-
tyy kouluissa  
 
 Aktivoidaan ja tuetaan osastoja 

osallistumaan Rasisminvastai-
seen viikkoon 
  

 Lisätään kansainvälisen humani-
raarisen oikeuden tuntemusta 
lasten ja nuorten parissa 
 

 Kannustetaan osastoja yhteis-
työhön koulujen kanssa Nälkä-
päivänä  

 

 
 
 

 10 osastoa toteuttanut kouluvie-
railun Rasisminvastaisella viikolla 
  
 

 Järjestetty 1 lyhytversio Konflik-
tin keskellä –roolipelistä 
 
 

 35 osastoa toteuttanut Nälkäpäi-
väkeräyksen koulun kanssa (v. 
2013 30 osastoa) 
 

 
 
  

 4 osastoa toteutti kouluvierai-
lun Rasisminvastaisella viikolla 

 
 
 Ei totetuneita roolipelejä  
 
 
 
 36 osastoa toteuttanut Nälkä-

päivän koulun kanssa 
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SPR Turun vastaanottokeskuksen toimintakertomus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleistä SPR Turun vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakijoiden vastaan-
oton peruspilareita ovat valmiuden ylläpitäminen ja joustavuus vas-
tata nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.  
 
Turvapaikanhakijoiden määrät nousivat hieman jo keväällä, mutta 
senkään perusteella ei voitu valmistautua vastaanotettavien määrien 
kaksinkertaistumiseen kuukausi toisensa jälkeen kesäkuusta lähtien. 
Syyskuu oli tulijamäärässä vilkkain, jolloin Turun vastaanottokeskuk-
seen saapui kuukauden aikana lähes tuhat turvapaikanhakijaa. Tor-
nioon perustetun järjestelykeskuksen myötä tilanne alkoi vastaanot-
tokeskuksissa tulijamäärien osalta normalisoitua lokakuussa. 
  
Syksyllä uudet turvapaikanhakijat joutuivat odottamaan vastaanotto-
keskuksen peruspalveluita huomattavasti aiempaa kauemmin. Sekä 
asiakkaissa että henkilökunnassa tilanne aiheutti ajoittaista turhau-
tuneisuutta. Majoituspaikat olivat jatkuvasti täynnä ja pula niistä 
krooninen. Kapasiteettia jouduttiin lisäämään useilla sadoilla viikos-
sa useamman viikon ajan.  
 
Turun vastaanottokeskuksen henkilökunta joutui turvautumaan kek-
seliäisyyteen ja luovuuteen pystyäkseen turvaamaan sen, että jokai-
nen tulija sai katon päänsä päälle, perustarvikkeet ja ruokaa. Osa 
turvapaikanhakijoista majoitettiin telttoihin, kun muista hätämajoitus-
paikoista oli pulaa. Myös Turun kaupunki ja Turun ja Kaarinan seu-
rakuntayhtymä auttoivat hätämajoitustilojen järjestämisessä.  
 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttoivat valmiussuunnitelman mu-
kaisesti hätämajoitusten perustamisessa. Lisäksi vapaaehtoiset aut-
toivat erityisesti tarvikkeiden jakamisessa sekä vapaa-ajan toiminto-
jen järjestämisessä SPR Turun vastaanottokeskuksen eri toimipis-
teissä. 
 
SPR Turun vastaanottokeskuksen paikkaluku kasvoi vuoden aikana 
voimakkaasti. Vuoden alussa majoituspaikkoja oli 201 (aikuispuoli ja 
ryhmäkoti), vuoden lopussa 1270 aikuismajoituspaikkaa ja 41 ala-
ikäispaikkaa (+ kansanopistopaikat) kahdeksassa toimipisteessä. 
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       Liite 1. 
 

Tapahtumakalenteri 2015 

   

  

Toteutu-
nut   

Osallistu-
jat 

  
Kyllä Ei lkm 

Tammi-
kuu         

9.1.  Järjestötiedotteen 1/2014 materiaali piiritoimistoon x     

12.1. SPR-info, Uusikaupunki x   6 

12.1. SPR-info, Salo x   8 

14.1. SPR-info, Loimaa x   4 

15.1. SPR-info, Turku x   47 

16.-17.1. Ensiapupäivystäjien testaukset     102 

16.-17.1. Vapepa-valmiusavaus ja maakuntatyöryhmän seminaari x   9 

20.1. Ryhmänohjaajakoulutus /sosiaalipalvelut, Nousiainen   x peruuntui 

20.1. Aluetärskyt, Läntinen alue / Vahto x   18 

20.1. Aluetärskyt, Vakka-Suomi / Kustavi x   17 

21.1. Aluetärskyt, Salon alue / Perniö x   37 

21.1. Aluetärskyt, Turun alue / Ruissalo x   15 

22.1. Aluetärskyt, Loimaan alue / Vampula x   23 

22.1. Aluetärskyt, Itäinen alue / Sauvo-Karuna x   17 

21.1.-5.2. Henkisen tuen kurssi, Turku x   13 

22.1. Ystäväkurssi (lyhyt), Turku x   24 

vko 4 Järjestötiedote 1/2015 ilmestyy x     

29.1. Piirin hallitus x     

30.-31.1. Humanitaarisen oikeuden peruskurssi x   18 

31.1. Lippu korkealle! – Jäsenestä luottamushenkilöksi-kurssi x   12 

31.1. Ansiomerkkien haku päättyy x     

(31.1.-1.2. Promo- ja kouluttajapäivät) x     

          

Helmikuu         

4.2. Nettisivut ja RedNet x   6 

4.2. Makupaloja monikulttuurisuudesta x   8 

6-7.2. Henkisen tuen kurssi Loimaa x   7 

4.-7.2. Ensiapupäivystäjän peruskurssi x   16 

7.2. Keräysjohtajien koulutus x   17 

10.-11.2. Nuorten ystäväkurssi x   6 

11.2. 112-päivä x     

14.2. Ystävänpäivä x     

14.2. Vapepa-viestintäkoulutus (yt.Satakunta) x   20 

20.-21.2. Ensihuoltokurssi, Salo x   20 

24.2. Pakolaisten tukihenkilötapaaminen x   6 

25.2. Läksykerho-ohjaajan koulutus x   12 

27.-28.2. Ystäväkurssi, Turku x   22 

28.2. Piirin ensiapukilpailut, Turku x   120 

28.2. Humanitaarisen oikeuden jatkokurssi x   22 
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Maaliskuu         

2.-16.3. Ystäväkurssi, Aura x   15 

2.3. ja 1.4. Laitosvapaaehtoiskurssi, Yläne x   20 

7.-8.3. PROMO yhteinen osa, Turku, piiritoimisto x   19 

3.3. Valmiusilta, Uusikaupunki x   15 

4.3. Valmiusilta, Turku x   20 

4.3.  Pakolaisteltta, Loimaan keskuskoulu, Loimaa x   400 

5.3. Öljyntorjuntahankkeen työpaja x   25 

5.3. Rasismiin puuttumisen treenikehä x   9 

7.3. Henkisen tuen valmiusryhmien seminaari, Uusikaupunki x   39 

7.3. Tulijan tukena -kurssi   x 
siirretty  

huhtikuulle 

9.3. Ea-koulutus 130 v tapahtuma Rautatieasemalla x     

10.3. Valmiusilta, Loimaa   x siirtyi  

11.3. Vankilavierailijakurssi  x   7 

11.3. Valmiusilta, Salo x   11 

14.3. Terveyspistevapaaehtoisten koulutuspäivä x   20 

17.3. Lyhyt Ystäväkurssi x   15 

16.–22.3. 
Rasisminvastainen toimintaviikko,  
Rasisminvastainen päivä 21.3. x     

20-21.3. Ystäväkurssi, Salo x   15 

17.3. Vapepa maakuntatoimikunta x   19 

20.3.  Järjestötiedotteen 2/2015 materiaali piiritoimistoon x     

(21.-22.3.  Puheenjohtajat / varapuheenjohtajat, valtak.)   x peruuntui 

21.-23.3. Vapepa-johtajakurssi (valtak.), Nynäs x   1 

24.3. Valmiusilta, Lieto x   15 

25.3. Pakolaisteltta, Piikkiön yhteiskoulu x   180 

26.3. Piirin hallitus x     

28.-29.3. Varsinais-Suomen Vapepa-seminaari x   59 

30.3. Sosiaalinen media järjestötoiminnassa x   12 

          

Huhtikuu         

vko 14 Järjestötiedote 2/2015 ilmestyy x     

7.4. Lyhyt Ystäväkurssi x   14 

9.-21.-
26.4. Vapepa Maastojohtajakurssi x   15 

10-11.4. Ystäväkurssi   x peruuntui 

11.-12.4. VarPu-kurssi  x   16 

15.-29.4. Henkisen tuen kurssi x   16 

15.4. 
Tunne rintasi-tiedosta naiseutesi / 
luentotilaisuus x   19 

16.4. Nettisivut ja RedNet x   4 

18.4. Piirin vuosikokous  x   95 

18.4. 
Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan,  
perehdytyskoulutuspäivä x   80 

22.4. Yhteisen lipun alla (ilta) x   7 

23.4. Koulutusilta tiedottajille x   11 

25.-26.4. Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Turku   x 
siirtyi:  

23.-24.5. 

25.4. Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi x   10 

25.4. Ensivastekoulutuspäivä x   20 
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Toukokuu         

4-10.5. Punaisen Ristin viikko x     

9.5. Ystävien kevätretki x   60 

13.-16.5. Piirin jäsenmatka Riikaan x   49 

26.5. Vapepa maakuntatyöryhmä x   15 

21.5. Piirin hallitus x     

23.5. Leiriohjaajakoulutus, Turku x   5 

23.-24.5. Reddie Kids -ohjaajakoulutus   x peruuntui 

23.5. Kenttäkeitin-koulutus (Yt. MPK), Säkylä x   ei osall. VS 

          

Kesäkuu         

1.-4.5. Lasten päiväleiri, Hirvensalossa   x peruuntui 

3.-7.6. Jäsenmatka Geneveen ja Solferinoon x   5 

(6.-7.6. Valtakunnalliset ensiaputaitokilpailut, Rovaniemi) x     

16.6. IHL- ja monikulttuurisuusvapaaeht. virkistysilta x   12 

16.-18.6. Lastenleiri, Mustajärven leirikeskus, Loimaa x   14 

20.6. Kansainvälinen pakolaispäivä x     

17.6.-2.8. 
Caritas-ensivaste päivystää saaristomerellä  
yt. Meripelastajat x     

          

Heinäkuu         

  Kesäkumikampanja x     

          

Elokuu         

(3.-7.8. Kansainvälinen nuorten suurleiri, Häme) x     

10.8.   Järjestötiedotteen 3/2015 materiaali piiritstoon x     

vko 34-35 Nälkäpäivän –infoillat (neljä iltaa eri alueilla) x   
34 osall / 

14 osastoa 

20.-23.8. Turun Messut x     

24.8. Sääntötyöpaja, Turku x   
4 osall. / 
3 osastoa 

vko 35 Järjestötiedote 3/2015 ilmestyy x     

29.8. 
Kouluyhteistyön ja nuoristoiminnan  
yhteyshenkilöiden koulutus   x 

siirtyi:  
marraskuu 

          

Syyskuu         

2.9. Kielikahvilaperehdytys, Kaarina x   15 

3.9.  Ystävätoiminnan lyhytkurssi Naantalissa x   7 

7.9. Sääntötyöpaja, Aura x   4 

7.9.  Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta  x   77 

11.9. Vapepa maakuntatyöryhmä x   15 

14.9. Maailman ensiapupäivä x     

14.9. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta  x   35 

14.9., 
21.9. Nuorten ystäväkurssi x   16 

15.9. Ansiomerkkien haku päättyy x     

15.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi Turussa x   20 

17.–19.9. Nälkäpäivä x     

21.9. Valmiuskouluttajailta x   10 

22.9. Evakuointipaikka-koulutusilta x   20 

22.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi Kalannissa x   10 

22.9. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta  x   26 

22.9. Sääntötyöpaja, Vakka-Suomi / Uki x   11 
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24.9. Piirin hallitus x     

24.9. Ystävävälittäjäkoulutus x   20 

25.-26.9. Henkisen tuen kurssi, Loimaa x   7 

25.-27.9. Hiv- ja seksuaalityön peruskurssi, Turku x   34 

(25.-26.9. Omaishoidon tukitoiminnan kutsuseminaari, Pori) x   3 

28.9. 
Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta  
(2 infoa peräkkäin) x   82 

29.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi Salossa x   12 

30.9. Osaston nettisivut ja RedNet x   1 

          

Lokakuu         

1.10. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta, Salo x   70 

(2.-4.10. Nuorten vuosikokous, Länsi-Suomi) x   7 

2.-3.10. Ensihuoltokurssi, Turku x   30 

2.-3.10. Henkisen tuen kurssi, Vakka-Suomi x   14 

5.10. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta, Salo x   42 

(5.10.-
8.11. 

Kouluttajakoulutus: Yhteinen osa  
"Ainutlaatuinen Punainen Risti") x     

6.10. Tietoa Punaisesta Rististä selkokielellä     x peruuntui 

9.-10.10. Tulijan tukena -kurssi, Turku x   19 

12.10.  Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta x   35 

13.10. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta x   29 

13.10. Vapepa maakuntatoimikunta x   23 

14.-24.10. Ensiapupäivystäjän peruskurssi x   12 

14.-28.10. Henkisen tuen kurssi, Turku x   13 

15.10. Valmiusilta, Mynämäki x   7 

(16.-18.10. Avainvapaaehtoisten koulutus, valtakunnallinen) x   25 

19.10.  Info meeting on multicultural activities x   40 

20.10. Valmiusilta, Halikko x   15 

21.10. Monikulttuurinen info, Uusikaupunki x   15 

22.10. Tulijan ystävänä ja tukena -lyhytkurssi x   15 

23.-25.10. Piirin ja osastojen yhteinen ensiapuleiri     x peruuntui 

25.10. Evakuointikeskus-harjoitus / siirretty 2016   x 
siirretty 
2016 

26.10. Sääntötyöpaja, Salo x   9 

26.10. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta x   38 

26.10. 

Testamentti-ilta asianajajille   

(yhteistyössä MLL:n kanssa) x   14 

28.10. Valmiusilta, Turku x   3 

31.10. Ansiomitalien haku päättyy  x     

31.10.-
1.11. IHL-peruskurssi x   17 

(31.10.-
1.11. 

Kouluttajakoulutus: Välineosa  
"Oppimisen ohjaaminen", ryhmä 1) x     

          

Marraskuu         

(1.-2.11.  Kouluttajakoulutuksen lähijakso 1, välineosa) x     

3.11. Lyhyt Ystäväkurssi Masku  x   7 

3.11. Osaston nettisivut ja RedNet x   2 

4.11. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta x   36 

6.-7.11. Henkisen tuen kurssi, Salo x   40 

7.11. Vapepa-täydennyskoulutus  x   47 

7.11. Yhteisen lipun alla   x peruuntui 

(7.-8.11. 
Kouluttajakoulutus: Välineosa  
"Oppimisen ohjaaminen", ryhmä 2) x     



 

 

53 

 

9.11. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta x   40 

11.-19.11. Henkisen tuen koulutus, Turku x   5 

12.11. Kulttuuritulkkikoulutus x   20 

14.11. Henkisen tuen ryhmien-koulutuspäivä x   40 

14.11. Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi x   21 

vko 45 Järjestötiedote 4/2015 ilmestyy x     

16.11. 
Sinä - osa Punaista Ristiä /  
vapaaehtoisten kiitostilaisuus x   85 

17.11. Henkisen tuen ryhmien koulutus: suruseminaari x   18 

17.-27.11. Ystäväkurssi, Vahto-Rusko x   19 

18.11. 
Superkeskiviikon ystäväkurssit, alueittain  
Turku, Salo Uusikaupunki, Loimaa x   45 

19.11. Valmiusilta, Loimaa x   14 

21.11. Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Turku   x peruuntui 

(21.-22.11. Kouluttajakoulutus: Sisältöosat) x     

22.11. Ystävätoimijoiden pikkujouluristeily x   91 

23.11. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta x   20 

25.11. Tulijan tukena ja ystävänä -lyhytkurssi x   17 

26.11. Piirin hallitus x     

28.11. Nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyön koulutus x   8 

(28.11. Vapepa-foorumi, valtakunnallinen, Lappeenranta)   x   

          

Joulukuu         

1.12. Joulutori -koulutus x   21 

1.12. Maailman AIDS-päivä x     

2.12. SPR-info, Turku x   4 

4.-22.12. Joulutori, Turun kauppatori x   49 

7.12. Kulttuuritulkkikoulutus, osa 2, VOK Pansio x   20 

8.12. Vapepa maakuntatyöryhmä x   15 

8.12. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta, Alastaro x   17 

8.12. Yhteistötreffit järjestöille, Alastaro x   50 

10.12. 
Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta,  
Punkalaidun   x peruuntui 

11.12. Glögit x   145 

14.12. Tulijan tukena -lyhytkurssi, Laitila x   12 

14.12. Testamentti-ilta (LähiTapiola,Turku)   x peruuntui 

15.12. Joulukonsertti, Mikaelinkirkko, Turku x   450 

     (Suluissa oleva tapahtuma on valtakunnallinen, järjestelyvastuu keskustoimisto tai muu piiri) 

Vapepan paikallistoimikuntien järjestämät koulutukset tulevat nettiin www.vapepa.fi 
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      Liite 2. 

 
 

PIIRIN HALLITUS JA LUOTTAMUSELIMET  

 

 

PIIRIN HALLITUS 2015 

Puheenjohtaja: Suokas Markku Turku  

Varapuheenjohtaja: Reinholdt Ilse Ruissalo (18.4. asti) 

  Arvo Johanna Piikkiö (19.4. alkaen) 

Jäsenet:  Arasola Ela  Vampula   

  Arvo Johanna Piikkiö (18.4. asti)    

  Heino Lasse  Nousiainen (19.4. alkaen) 

  Holmström Marianne Turku   

  Kontsas-Vähäsilta Hannele  Ruissalo (19.4. alkaen) 

  Laine Virpi  Nousiainen (18.4. asti) 

  Männistö Elina Uusikaupunki 

  Paatero Pekka Turku   

  Rasila Matti  Salo   

  Salmio Marja-Helena Kaarina   

  Suomi Juhani Pertteli     

  Vesterinen Outi Aurajoki (19.4. alkaen) 

  Vänni Hanna  Mynämäki (18.4. asti) 

 

 

Toimikuntien kokoonpano  

 

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIKUNTA 

Puheenjohtaja: Rasila Matti   Salo  

  Hoikkala Rauno  Salo 

  Laaksonen Pentti  Karjala 

  Laitinen Matti  Ruissalo 

  Mäki Heikki   Loimaa 

  Salmio Marja-Helena  Kaarina 

  Stenberg Markku  Turku 

  Vairinen Tuula  Aura 

JÄRJESTÖTOIMIKUNTA 

Puheenjohtaja: Salmio Marja-Helena  Kaarina  

  Isotalo Terhi   Aura 

  Heino Lasse   Nousiainen 

  Kirjavainen Pipsa  Turku 

  Meriläinen Daniel  Lieto 

  Reinholdt Ilse  Ruissalo 

  Sukari-Laivoranta Anneli  Hirvensalo 

  Tähtinen Helena  Mynämäki   

     

KOTIMAAN VALMIUSVALIOKUNTA 

Puheenjohtaja: Arvo Johanna  Piikkiö 

  Etsalo Kyösti   Perniö 

  Laine Virpi   Nousiainen 

  Lehtimäki Kati  Paimio 

  Lyytinen Minna  Ruissalo 

  Paukku Risto   Mietoinen 

  Raita Petri   Turku 

  Vuorinen Jessi  Aurajoki 
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NUORISOTOIMIKUNTA 

Puheenjohtaja: Holmström Marianne  Turku 

  Arasola Ela   Vampula 

  Jussila Karoliina  Turku 

  Kautto Antero  Aurajoki 

  Laine Reija   Salo 

  Ratsla Stiina   Piikkiö 

  Sorsa Merike  Turku 

  Vesterinen Outi  Aurajoki 

 

TERVEYS- JA HYVINVOINTITOIMIKUNTA 

Puheenjohtaja: Paatero Pekka  Turku 

  Järvinen Tanja   Turku 

  Leiwo Lea   Kaarina 

  Luntamo Mari  Ruissalo 

  Männistö Elina  Uusikaupunki 

  Rosenqvist Elina  Turku 

  Seikas Maija   Mietoinen 

  Ylitalo Marja   Lieto 

 

 

TILINTARKASTAJAT 

Varsinaiset:      Mika Kaarisalo, KHT 

Jari Viljanen, KHT 

 

Varatilintarkastajat:     Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 

  
 

VAALITOIMIKUNTA   

Puheenjohtaja:     Mäki Heikki Loimaa (18.4.2015 asti) 

      Reinholdt Ilse  Ruissalo (19.4.2015 alkaen) 

Varapuheenjohtaja:     Vierto Vuokko Turku (18.4.2015 asti) 

      Mäki Heikki Loimaa (19.4.2015 alkaen)  

Jäsenet:      Forssén Olli Salo   

      Kaasinen Sakari  Mietoinen 

Ratsula Stiina Piikkiö (19.4.2015 alkaen) 

Simola Lari Koski (18.4.2015 asti) 

Tammelin Mikko Loimaa (19.4.2015 alkaen) 

   Varjonen Kari Turku   

   Vihervä Esko Kaarina (18.4.2015 asti) 
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PIIRIN EDUSTAJAT SUOMEN PUNAISEN RISTIN JA  

ERI YHTEISÖJEN LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ 

 

Suomen Punainen Risti 

Järjestön hallitus 

 jäsen Markku Suokas    

 

Suomen Punainen Risti, valtuusto: 

 jäsenet Virpi laine ja Hanna Vänni   

 varajäsenet Johanna Arvo ja Marianne Holmström   

 

Suomen Punainen Risti, valio- ja johtokunnat: 

 SPR Veripalvelu, hallitus, Markku Suokas   

 SPR Nuorten Turvatalot, johtokunta, Pauli Heikkinen   

 

As Oy Otava: 

 hallituksen puheenjohtaja Pauli Heikkinen 

 

As Oy Kristiinanahde: 

 hallituksen varajäsen Pauli Heikkinen 

 

Kiinteistöosakeyhtiö Länsiranta 8, Salo 

 hallituksen jäsen Pauli Heikkinen 

 

Lounais-Suomen alueellinen valmiustoimikunta (Lounais-Suomen aluehallintovirasto),  

 jäsen Tommi Virtanen (varajäsen Pauli Heikkinen) 

 

Länsi-Suomen meripelastuslohkon johtoryhmä (Länsi-Suomen merivartiosto) 

 jäsen Tommi Virtanen (varajäsen Pauli Heikkinen) 

 

Länsi-Suomen vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta (Puolustusvoimat) 

 jäsen Tommi Virtanen, SPR Varsinais-Suomen piiri  

 

Maahanmuuttovirasto, neuvottelukunta 

Varajäsen Pauli Heikkinen (pääsihteeri Kristiina Kumpula on varsinainen jäsen) 

 

Rikosuhripäivystys, Lounais-Suomen aluetyöryhmä 

 varapuheenjohtaja Tuija Hongisto 

 

Salon kaupungin turvallisuusasiain yhteistyöryhmä 

 jäsen Tommi Virtanen 

 

Turun Messukeskus 

 hallintoneuvoston jäsen Pauli Heikkinen 

 

 

 

VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTATOIMIKUNTA 

- SPR Varsinais-Suomen piiri koordinoi Vapepa-toimintaa Varsinais-Suomen maakun-

nassa. Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu koostuu Varsinais-Suomen alueella 20 järjes-

tön sekä 7 viranomaistahon toiminnasta. 

  

Puheenjohtaja  Virpi Laine, Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri 

Varapuheenjohtaja  Paavo Vilpo, Lounais-Suomen Partiopiiri 

Sihteeri/esittelijä  Tommi Virtanen 
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      Liite 3.  
 

 

Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri 

    Huomionosoitukset 2015 
 

    Huomionosoitus Sukunimi Etunimi Nimi 

Hopeinen ansiomitali Eloranta Merja SPR Lemun osasto 

Kultainen ansiomitali Hammarberg Soile SPR Halikon osasto 

Kultainen ansiomitali Honkainmaa Anne SPR Aurajoen osasto 

Kultainen ansiomitali Lajunen Leena SPR Kaarinan osasto 

Kultainen ansiomitali Mentunen Terttu SPR Halikon osasto 

Kultainen ansiomitali Suomi Leena SPR Halikon osasto 

Kultainen ansiomitali Tausa Asko  SPR Kosken osasto 

Kultainen ansiomitali Varpula Antti  SPR Halikon osasto 

Pronssinen ansiomitali Heikkilä Sirpa SPR Kustavin osasto 

Pronssinen ansiomitali Hyvärinen Arja  SPR Nousiaisten osasto 

Pronssinen ansiomitali Jokiniemi Jussi SPR Salon osasto 

Pronssinen ansiomitali Järvinen Marja-Liisa SPR Loimaan osasto 

Pronssinen ansiomitali Kepsu Pirjo SPR Turun osasto 

Pronssinen ansiomitali Kreivilä Annina SPR Nousiaisten osasto 

Pronssinen ansiomitali Laine Virpi  SPR Nousiaisten osasto 

Pronssinen ansiomitali Peltoniemi Aini SPR Turun osasto 

Pronssinen ansiomitali Pelttari Airi SPR Salon osasto 

Ansiomerkki Gustafsson Leena SPR Mynämäen osasto 

Ansiomerkki Heikkinen Pauli  SPR Raision osasto 

Ansiomerkki Hurula Jaana SPR Raision osasto 

Ansiomerkki Mannerlehto Jenni SPR Rymättylän osasto 

Ansiomerkki Nieminen Kirsti SPR Raision osasto 

Ansiomerkki Silván Harri SPR Raision osasto 

Ansiomerkki Suovanen Marjo SPR Raision osasto 

Ansiomerkki Tyynilä Laila SPR Turun osasto 
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Liite 4. Osastojen puheenjohtajat ja sihteerit 2015 
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Liite 5. Jäsentilastot 
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