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1. Piirin hallituksen toimintakertomus 2016 
 
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 oli vuoden lopussa 50 osastoa. Osastoissa oli 

jäseniä vuoden 2016 lopussa yhteensä 7886 (vuonna 2015: 8211). 

Toimintaa toteuttaa piiriin palkattu henkilöstö yhdessä vapaaehtois-

ten kanssa.  
 

Turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksiköiden ylläpitoa piiri toteuttaa 

Maahanmuuttoviraston sopimusohjauksessa. 

 

Toiminta ja  

tulokset 

Varsinainen toiminta 

 

SPR:n Varsinais-Suomen piirin 81. toimintavuosi oli kiireinen. Erityi-

sesti kevätkaudella vastaanottokeskusten ja piiritoimiston henkilöstön 

arkeen kuului edellissyksyn tapaan aktiivinen toiminta turvapaikan-

hakijoiden vastaanotossa. Syksyllä 2015 avatut hätämajoitustilat sul-

jettiin vuoden 2016 aikana. Kapasiteetin muutokset aiheuttivat vuo-

den mittaan useita YT -neuvotteluja. 

 

Vuonna 2015 SPR:n vapaaehtoistoimintaan, lähinnä turvapaikanhaki-

joiden auttamiseen koulutettiin yli 800 henkilöä. Keväällä 2016 suori-

tetun kyselyn perusteella heistä yli puolet oli edelleen mukana Punai-

sen Ristin toiminnassa. Tässä Varsinais-Suomen piiri onnistui muuta 

maata paremmin. 

 

Uutena ilmiönä keskusteluun nousi paperittomien tukeminen. Kaikki 

kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet eivät eri syistä pysty palaa-

maan kotimaahansa. Tällaisia henkilöitä arvellaan jäävän Suomeen 

tuhansia. Viranomaiset ja Punainen Risti muiden kolmannen sektorin 

toimijoiden kanssa on varautunut heidän auttamiseen ja hätämajoit-

tamiseen. Vuoden loppuun mennessä tätä auttamistoimintaa ei Varsi-

nais-Suomessa vielä käynnistetty. 

 

Järjestelmällinen valmiustoiminnan kehittäminen vahvisti Punaisen 

Ristin valmiutta ja lisäsi järjestön arvostusta osana yhteiskunnan ko-

konaisvarautumista. Vuoden alusta SPR:n Varsinais-Suomen piirin 

valmiussuunnitelma on kattanut koko maakunnan alueen sisältäen 

myös SPR:n Turunmaan piirin valmiuden.  

 

Osastojen kotimaan valmiutta kehitettiin erityisesti ensihuolto-

osaamisen osalta. Lisäksi edistettiin nuorten kriisinkestävyyttä (re-

silienssi) kouluissa ja harjoiteltiin evakuoiduista henkilöistä huolehti-

mista valtakunnallisen Äkkilähtö -valmiusharjoituksen teemoituksen 

mukaisesti. Lisäksi turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan laa-

jenemiseen liittyvää varautumista kehitettiin nojautuen edellisen 

vuoden kokemuksiin.  
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Viime vuonna alueellamme toteutettiin 24 kotimaan avun avustus-

tehtävää, joista 15 oli tulipalon seurausta. Onnettomuuden uhrien 

auttamiseen osastot käyttivät 11 300 euroa SPR:n katastrofirahaston 

varoja (2015; 10 tapahtumaa, 6500 euroa).   

  

Kesä 2016 oli SPR:n Caritas -ensivastetoiminnan kol-

mas yhteistyövuosi Turun Meripelastusyhdistys ry:n kanssa. Vapaa-

ehtoinen miehistö päivysti keskeytymättä Saaristomerellä Abso-

alukselta käsin 7 viikkoa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sopi-

muksellisena ensivasteyksikkönä. Hätäkeskus hälytti Caritaksen kii-

reelliseen ensihoidon auttamistehtävään päivystyskaudella 

29 kertaa (v. 2015; 20 kertaa). 

  

Psykososiaalisen tuen antamisesta ja ensihuollon valmiudesta piirillä 

on yhteistoimintasopimukset Turun ja Salon kaupunkien kanssa, sekä 

Uudenkaupungin osalta sovittu toimintamalli. Ko. kaupungit vastaa-

vat seutukuntansa sosiaalipäivystyksestä.  

 

Henkisen tuen hälytysryhmät toimivat aktiivisesti Salon ja Turun seu-

duilla sekä Vakka-Suomessa. Keväällä Loimaan seudulla aloitettiin 

henkisen tuen ryhmän kouluttautuminen. Piirin henkisen tuen ryh-

miä hälytettiin yhteensä 61 kertaa (v. 2015; 39 kertaa). Lisäksi 

SPR:n Turunmaan piirin alueen ryhmiä hälytettiin 10 kertaa. Varsi-

nais-Suomen osuus kaikista hälytyksistä koko Suomessa oli kaksi 

kolmas osaa. 

  

Punaisen Ristin koordinoima Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu hälytet-

tiin auttamistehtäviin 28 kertaa (v. 2015; 45 kertaa). Tehtävät olivat 

pääosin kadonneen henkilön etsintöjä. 

 

Ensiapuryhmien päivystyspalvelu oli näkyvää sekä osastoille myös 

taloudellisesti merkittävää toimintaa. Se oli edellisen vuoden tapaan 

vetovoimaista. Uusia ensiapupäivystäjiä koulutettiin 13. EA 3 -

harjoituskurssi järjestettiin yhteistyössä SPR:n Satakunnan piirin 

kanssa, mukana oli 11 varsinaissuomalaista ensiavun harrastajaa.  

 

Kansainvälistä, englanninkielistä ensiapuryhmätoimintaa ohjattiin pii-

rin ensiapukouluttajien voimin. 

  

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina kahdeksan osaston alueelle 

sijoittuvat terveyspisteet ovat olleet oleellinen osa terveyden ja hy-

vinvoinnin edistämistyötä. Vuoden 2015 syksyllä toimintansa aloitta-

neet viisi VOK-terveyspistettä jatkoivat toimintaansa mukautuen vas-

taanottokeskuksen tarpeisiin. Vuoden 2016 lopulla terveyspistetoi-

minnalle oli tarvetta enää Turun Pansion vastaanottokeskuksessa. 

Toiminnan myötä kehitettiin toimiva malli, joka voidaan ottaa käyt-

töön tarvittaessa VOK -toiminnan nopean laajenemisen yhteydessä. 

 

Piiri koulutti ja tuki Päihde- ja Festarityön vapaaehtoisia, jotka päi-

vystivät mm. Ruisrockissa. 

 

Pluspistetoiminta käynnistettiin Turussa syyskuussa.  

 

Piiri oli aktiivisesti mukana yläkoulujen ensiapuohjelman valtakunnal-

lisessa pilotissa. Tämän lisäksi Turun Seudun Osuuspankin tuella jär-

jestettiin Naantalin kaupungin kaikille seitsemäsluokkalaisille 4 tunnin 

hätäensiapukurssi. 
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Nukkesairaala saavutti suuren suosion Jokisatamaviikon lasten tapah-

tumassa Turussa. Myös muutamat osastot toteuttivat Nukkesairaala-

konseptia omissa tapahtumissaan. 

 

Pääosan EA -koulutuksista toteuttivat piirin palkatut ensiapuopettajat. 

Ensiaputaidon sai 3090 henkilöä (v.2015, 2866). Ensiapukoulutuksen 

myynnille asetettuja kasvutavoitteita ei saavutettu.  

 

Piirin sosiaalipalvelu tuki ja motivoi osastojen vapaaehtoisia  

järjestämällä heille virkistystapahtumia, ystävä- ja tukihenkilökursse-

ja sekä henkisen tuen kursseja. Koulutettujen vapaaehtoisten avulla 

tuettiin yksinäisten ja syrjäytymisvaarassa olevien hyvinvointia tar-

joamalla vapaaehtoistehtäviä mm. aktiiveille senioreille unohtamatta 

nuoria aikuisia tulevaisuuden voimavarana.  

 

Piirin sosiaalipalvelun ja ystävätoiminnan vahvuutena voi pitää hyvää 

yhteistyötä alueen järjestöjen, sosiaalialan ammattilaisten ja yhteis-

kuntavastuuta kantavien kumppanuusyritysten kanssa. SPR on ollut 

aktiivisena toimijana järjestöjen ILOA –työryhmän tapahtumissa. 

   

Omaishoidon tukitoiminnan painopiste oli Vakka-Suomessa. Omais-

hoidon tukitoiminta järjesti omaishoitajille keväällä ja syksyllä onnis-

tuneen hyvinvointipäivän oppilasyhteistyönä.  

 

Osastojen vapaaehtoisia tuettiin ja koulutettiin Punaisen Ristin lasten 

Reddie Kids -kerhojen ja nuortenryhmien vetämiseen. Kesällä järjes-

tettiin piirin lastenleiri Loimaalla sekä toteutettiin nuorten opintomat-

ka Solferinoon Italiaan 

 

Nuorisotoimikunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti Punaisen Ristin 

vuosikellon mukaisten tempausten toteutukseen, Laivakoira Axelin 

puuhapäivään ja valtakunnalliseen Tuplataan- kampanjaan.  

 

Aluenuorisotyötä Nummi-Halisten alueella ylläpidettiin yhteistyössä 

Turun kaupungin kanssa Q-vuoren nuorisotalolla ja Halisten kerhoti-

lassa. Vuoden lopulla QuHa- nimen saanut aluenuorisotoiminta siirtyi 

vanhoista Q-vuoren ja Halisten toimitiloista uusiin, Halisissa sijaitse-

viin Turun kaupungin vuokratiloihin.  

 

Alkuvuodesta Suomen vastaanottokeskuksissa asui yli 32 000 turva-

paikanhakijaa. Vuoden 2016 aikana tulijoiden määrä putosi edellis-

vuodesta viidennekseen, kun maahan saapui 6 570 turvapaikanhaki-

jaa. Sen seurauksena paikkaluku lähes puolittui ja oli vuoden lopussa 

17 000. Tämän seurauksena kymmeniä juuri toimintansa aloittaneita 

keskuksia suljettiin ympäri Suomea.  

 

Maahanmuuttovirasto kävi neuvotteluita SPR:n keskustoimiston 

kanssa SPR:n paikkavähennyksistä piirien ylläpitämissä vastaanotto-

keskuksissa.  

 

SPR:n Turun vastaanottokeskukseen hätämajoitusyksiköt oli jo pe-

rustettaessa päätetty lopettaa heti, kun tilanne antaisi siihen mahdol-

lisuuden.  Ensimmäisenä lopetettiin Turun Pernon koulussa ollut hä-

tämajoitusyksikkö. Turun Paattisilla toiminta loppui maaliskuun lo-

pussa, Turun Heinänokassa huhtikuun lopussa ja Turun Retkeilyma-

jassa kesäkuun lopussa. Viimeisenä, marraskuussa loppui alkuvuo-

desta vasta ovensa avannut Turun Mäntykodin toimipiste. 
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Myös paikkalukuja vähennettiin SPR:n Turun vastaanottokeskuksen 

toimipisteissä pitkin vuotta. Turun Pansioon jäi 300 paikkaa ja 150 

paikkaa Halikkoon ja Laitilaan. Punkalaitumen paikkalukua nostettiin 

tilapäisesti 200:aan. Turun Tukiasuntojen paikkaluku laskettiin kym-

meneen. Ryhmäkodin paikkaluku oli koko vuoden ajan 21. 

 

SPR:n Turun vastaanottokeskuksen ja piiritoimiston henkilöstö osal-

listui aktiivisesti turvapaikanhakijoiden kotoutumista tukeviin kehit-

tämishankkeisiin. Täällä aloitettu hanke, joka loi mallin  turvapaikan-

hakijoiden osaamisen tunnistamiseen ja työelämävalmiuksien tuke-

miseen levisi syksyllä valtakunnalliseksi. Työ ja elinkeinoministeriö 

palkitsi hankkeen ”Kotoutumisen hyvä käytäntö 2016” –diplomilla. 

 

Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoiden kuntaan sijoittumista 

tuettiin osastoja ja vapaaehtoisia kouluttamalla. Piirillä oli hanketyön-

tekijät valtakunnallisessa maahanmuuttajatoiminnassa ja Starttivoi-

maa -hankkeessa.  

 

Rasismin vastaisella viikolla SPR:n ja Varsinais-Suomen piirit myönsi-

vät yhteisesti Ennakkoluuloton edelläkävijä –tunnustuksen Turun ark-

kihippakunnan seurakunnille.  

 

Varsinais-Suomen piirin alueen osastoissa oli jäseniä 31.12.2016 yh-

teensä 7886, mikä on 325 jäsentä vähemmän kuin vuotta aikaisem-

min. Uusina jäseninä saatiin mukaan 438 henkilöä, mutta siitä huoli-

matta kokonaisjäsenmäärän lasku oli 4 %.  
  
Nälkäpäiväkeräys järjestettiin jo 36. kerran. Osastot ja vapaaehtoiset 

näkyivät keräyksen aikana hyvin eri puolilla maakuntaa erilaisissa ke-

räystempauksissa. Nälkäpäivän keräystulos piirin alueella oli noin 

111 000 €, mikä on noin 24 % pienempi kuin vuonna 2015. Valta-

kunnallinen Nälkäpäiväkeräyksen tuotto oli 2,5 milj. €, joten valta-

kunnallinen keräystulos oli huomattavasti pienempi kuin vuonna 

2015, jolloin keräystulos oli ennätyksellisesti yli 4 milj. €.  
  
Keväällä järjestettiin "Perheet paossa" –hätäapukeräys. Keräykseen 

osallistui piirin alueella 13 osastoa. Katastrofirahastoon tilitettyä tuot-

toa ei kirjata järjestön käytännön mukaisesti piirin tuloslaskelmaan. 

 

Varainhankinta 

 

Varainhankinnalle (tuotemyynti ja jäsenmaksut) asetetut tuottota-

voitteet ylitettiin 18 prosentilla, tuoton ollessa 211 402,49 € (v. 2015, 

175 936,51 €). Piirin yritysyhteistyö säilyi samalla tasolla edellisvuo-

den kanssa ja useat yritykset tukivat varsinaisen toiminnan eri oh-

jelma-alueita. Kannatusjäsenten määrä onnistuttiin säilyttämään lä-

hes samana ja vuoden lopussa yrityksiä ja yhteisöjä oli kannatusjä-

seninä 272 (v. 2015, 275). Kannatusjäsenmaksutuotot kasvoivat 

edelliseen vuoteen verrattuna. 

 

Ensiapu- ja muun tuotemyynnin ohella Punaisen Risti Turun palvelu-

piste palveli vapaaehtoisia ja toimi kampanjoiden ja tapahtumien 

keskuksena.  

 

Keskustoimiston ketjuohjauksessa olevan Kontin ja Punaisen Ristin 

yhteisestä verkkokaupasta piirille koituvat tuotto-osuudet säilyivät 

edellisvuoden tasolla. 
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Piirin hallinto ja talous 

 

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

kana seitsemän kertaa. Piirin vuosikokous pidettiin Paimiossa 

23.4.2016. Kokoukseen osallistui 71 virallista edustajaa 26:sta osas-

tosta. Piirin hallituksen työtä avusti viisi toimikuntaa. Piirin hallituksen 

puheenjohtajana toimi Markku Suokas ja piirin toiminnanjohtajana 

Pauli Heikkinen.  

Vuoden 2016 tulos oli ylijäämäinen 388.312,29 € (v. 2015 ylijäämä 

314 800,54 €). Tilikauden 2016 tuotot sisältäen keskustoimiston tuet 

olivat yhteensä 23.738.893,08 € (v. 2015; 13.188.782,53 €) ja kulut 

ennen poistoja yhteensä 23.321.969,59 € (v. 2015; 12.838.833,20 

€). Poistot, 28 611,20 €, on tehty suunnitelman mukaisesti. 

 

Vastaanotto- toiminnan volyymit pysyivät koko vuoden korkealla ta-

solla ja olivat noin kaksinkertaiset verrattuna edelliseen vuoteen. 

Toiminnasta maksettava ylläpitoon liittyvä korvaus oli merkittävä.  

 

Tilikauden tulosta rasittaa Kiinteistö Oy Salon Länsiranta-nimisessä 

yhtiössä omistettujen osakkeiden kirjanpitoarvon alaskirjaus yhteen-

sä 200.348,96 €. Uusi arvo perustuu kiinteistöarvioijan lausuntoon 

osakkeiden markkinahinnasta. Sijoitustoiminnan tuotot perustuvat 

piirin omaisuutena olevien huoneistojen vuokratuottoihin.  

 

Savo-Karjalan yritysverotoimisto on viime vuoden lopulla tekemäs-

sään päätöksessä katsonut, että SPR:n piirien harjoittama vastaanot-

tokeskustoiminta on veronalaista elinkeinotoimintaa ja siitä tulee 

maksaa tuloveroa vuodesta 2015 alkaen. Verottajan mukaan tätä 

toimintaa on pidettävä myös arvonlisäverollisena, josta on maksetta-

va arvonlisäveroa 1.1.2017 alkaen. Verotuspäätöksen osalta SPR:n 

keskustoimistossa valmistellaan oikaisuvaatimusta verotuksen oikai-

sulautakunnalle. Vuoden 2016 tilinpäätökseen sisältyy vuodelta 2015 

peritty takautuva tulovero sekä vuoden 2016 tulovero. 

 

Tilivuoden tulos oli hyvä ja pääasiassa talousarvion mukainen. SPR:n 

Varsinais-Suomen piiri käyttää tilinpäätösvuonna syntyneen ylijää-

män Punaisen Ristin auttamistoiminnan ja valmiuden vahvistamiseen. 

 

Piirin henkilöstö 

 

Piirin työntekijämäärä 31.12.2016 oli 119 (v.2015, 128), joista SPR:n 

Turun vastaanottokeskuksissa työskenteli 94 (v.2015, 103) ja piiri-

toimistossa 25 henkilöä (v.2015, 25). 

 

Kevään aikana tehtiin selvitys piirin henkilöstöhallinnosta. Selvityksen 

mukaan sen parantaminen vaatii uudistuksia. Piirin hallitus päätti hy-

väksyä ns. HR –järjestelmän hankkimisen. Päätös vauhditti keskus-

toimiston suunnitelmia järjestön yhteisen HR -järjestelmän hankkimi-

sesta. Tähän valmisteluun piiri pääsi mukaan.  

 

Piirin henkilöstön työterveyshuolto järjestettiin Turussa, Salossa, Lai-

tilassa ja Punkalaitumella useamman eri palveluntuottajan kanssa. 

Henkilöstölle oli varattu mahdollisuus yksilö- tai ryhmätyönohjauk-

seen arvioidun tarpeen mukaan. Tämän lisäksi henkilöstöllä on ollut 

mahdollisuus saada liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Piirin työsuojelu-

toimikunta, jossa on edustajat kaikista toimipaikoista kokoontui kaksi 

kertaa.  
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Arvio piirin toiminnan ja talouden tulevasta kehityksestä 

 

Punaisen Ristin ongelmana monen muun järjestön tapaan on toimin-

nan mukauttaminen niin että auttamisen haluiset uudet vapaaehtoi-

set voivat sovittaa omat aikataulunsa toimintaryhmien aikatauluihin. 

Monet pitkään mukana olleet kokevat tämän ilmiön sitoutumisen 

puutteena. Piirin ja osastojen toimintaa pyritään suuntaamaan siten, 

että uudet vapaaehtoiset saavat tehtäviä ja kokevat olevansa yhtä 

arvokkaita Punaisen Ristin vapaaehtoisia kuin ne, joiden harrastami-

nen on säännöllistä. Toiminnan näkyväksi tekemistä ja vapaaehtois-

ten keskinäistä yhteydenpitoa voi parantaa ajanmukaisen viestinnän 

ja sosiaalisen median keinoin.  

 

Varsinais-Suomessa (Salon ja Loimaan seutu, Vakka-Suomi ja Turun 

ympäristö) seutukunnallinen vapaaehtoisten toimintaryhmien välinen 

yhteistyö on parantanut Punaisen Ristin valmiutta alueella. Seutu-

kunnallinen toiminta helpottaa alueellisesti järjestäytyneiden viran-

omaisten yhteydenpitoa Punaisen Ristin vapaaehtoisryhmiin. 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, jota voidaan Varsinais-Suomessa kasvattaa aktiivisella yritysyh-

teistyöllä. 

 

Turvapaikanhakijoiden määrän putoaminen viidennekseen edellisvuo-

desta on johtanut voimakkaaseen vastaanottokeskusten määrän su-

pistuksiin. Supistusten henkilöstövaikutukset toteutuvat SPR:n Varsi-

nais-Suomen piirissä vuoden 2017 aikana. Pakolaistilanne ei maail-

massa ole helpottunut. Se voi johtaa myös Suomessa uuteen turva-

paikanhakijoiden määrän voimakkaaseen kasvuun. 

 

Ensi vuodesta alkaen Punaisen Ristin henkilöstön ja vapaaehtoisten 

osaamista tarvitaan paperittomien auttamisessa. Tähän piiri osallistuu 

Punaisen Ristin valtakunnallisen linjauksen mukaisesti. 

 

SPR:n Varsinais-Suomen piirin maine hyvänä ja oikeudenmukaisena 

työnantajana edellyttää hyvää henkilöstöhallintoa. Sitä tukee vuoden 

2017 aikana käyttöön otettava uusi HR –järjestelmä. 
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2. Tilikauden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus 

 



 

 

10 
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7 PERIAATTETTA 

 

Inhimillisyys 

Punainen Risti on syntynyt halusta auttaa 

erotuksetta kaikkia sodassa haavoittuneita. 

Se pyrkii kaikissa olosuhteissa sekä kansain-

välisesti että kansallisesti ehkäisemään ja 

lieventämään inhimillistä kärsimystä. Sen 

tarkoituksena on suojella elämää, terveyttä 

ja ihmisarvoa. Se haluaa edistää kaikkien 

kansojen kesken yhteisymmärrystä, ystä-

vyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa. 

 

Tasapuolisuus 

Punainen Risti ei tee minkäänlaista erotusta 

kansallisuuden, rodun, uskonnon, yhteis-

kunnallisen aseman tai poliittisen mielipiteen 

perusteella. Sen pyrkimyksenä on torjua ja 

lievittää kärsimyksiä ja auttaa ensisijaisesti 

suurimmassa hädässä olevia. 

 

Puolueettomuus 

Säilyttääkseen kaikkien luottamuksen Punai-

nen Risti pidättäytyy kannanotoista viholli-

suuksien syntyessä eikä milloinkaan sekaannu 

poliittisiin, rodullisiin, uskonnollisiin tai aatteel-

lisiin ristiriitoihin. 

 

Riippumattomuus 

Punainen Risti on riippumaton. Vaikka kan-

salliset yhdistykset toimivatkin maansa la-

kien alaisina ja yhteistoiminnassa viran-

omaisten kanssa, niiden tulee aina säilyttää 

itsemääräämisoikeutensa ja toimia Punaisen 

Ristin periaatteiden mukaan. 

 

Vapaaehtoisuus 

Punainen Risti on vapaaehtoista ja pyytee-

töntä apua antava järjestö. 

 

Ykseys 

Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen  

Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys. Sen 

tulee olla avoinna kaikille ja sen ihmisystä-

vällisen toiminnan tulee ulottua koko maa-

han. 

 

Yleismaailmallisuus 

Punainen Risti ja Punainen Puolikuu on 

yleismaailmallinen järjestö, jossa kaikilla 

kansallisilla yhdistyksillä on yhteiset oikeu-

det ja velvollisuudet auttaa toinen toistaan. 
 

JÄRJESTÖN TARKOITUS 

• Kaikissa olosuhteissa suojella elämää ja 

terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja ih-

misoikeuksia 

• Edistää kansojen välistä yhteistyötä ja 

rauhaa 
• Pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulko-

mailla 

• Auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa 

olevia inhimillisten kärsimysten ehkäise-

miseksi ja lievittämiseksi 

• Tukea ja avustaa maan viranomaisia niin 
rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten 

aikana ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi 

• Edistää kansalaisten keskuudessa yhteis-

vastuuta ja auttamismieltä 

• Lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä 

ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä kohtaan 
• Vahvistaa järjestön valmiutta ja toiminta-

edellytyksiä.  

(Tasavallan presidentin asetus Suomen 

Punaisesta Rististä, Suomen Punaisen Ristin 
säännöt 2 §) 

 

 
3. Järjestön toimintalinjauksen mukainen  

toiminta Varsinais-Suomen piirin alueella 2016 

 
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 toi-

minnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville. Tie-

dotamme toiminnastamme avoimesti. näkyvät aktiivisesti ihmisten 

joukossa, myös netissä ja sosiaalisessa mediassa. Otamme vas-

taan jokaisen vapaaehtoisen ja näemme toimijoidemme erilaisuu-

den 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, 

paikallisten yhteisöjen, viranomaisten, oppilaitosten ja yritys-

kumppaneidemme kanssa, huomioiden järjestön arvot ja eettisen 

ohjeistuksen. 

 

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 rekrytoin-

tiin. Nostamme reilusti Nälkäpäiväkeräyksen kerääjien määrää. 

Pidämme 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.  

 

 
 

 
Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Osastojen toimintakyky kun-
toon hyvällä lähituella 
 
 Osastolla on oikeus työnteki-

jän tarjoamaan osastokohtai-
seen tukeen ja ohjaukseen 
vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa. Piirin työntekijöillä ja 
piirin hallituksen jäsenillä on 
omat vastuuosastot ja osasto-
alueet, joihin säännöllinen yh-
teydenpito 
 

 Selvitetään jokaisen osaston 
kanssa erikseen osaston toi-
minnan tila ja sen laajuus sekä 
raportoidaan piirin hallitukselle 

 
 
  

 Aluetärskyt/ kummitapaamiset 2 
x vuodessa 
 
 

 Yhteydenotot, käynnit ja kehit-
tämisillat 
 
 
 
 

 Toimintalinjauksen mukainen 
osastokartoitus tehty 

 Raportointi toukokuun piirin hal-
lituksen kokouksessa 

 

 
 
 
 Kummitapaamiset järjestettiin 

tammikuussa. Lokakuussa ”Yhtei-
nen Punainen Risti” –päivä. 
 

 Toimihenkilöt ovat olleet aktiivi-
sesti yhteydessä osastojen kans-
sa, mm. aktiivinen kummitoimin-
ta. 
 
 

 Kartoitus on tehty toiminta-
tilastokyselyn yhteydessä. 

 Osastokartoitus raportoitu piirin 
hallitukselle toukokuussa. 
 

Aktiivisten toimijoiden määrä 
kasvaa 
 
 Tuetaan osastoja uusien  va-

paaehtoisten rekrytoinnissa ja 
vastaanotossa kummien lähi-
tuella. Kannustetaan sosiaali-
sen median aktiiviseen käyt-
töön. 

 
 
 
 

 
 
 
 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  
vapaaehtoisten hankintaa 

 
 
 
 Ks. edellinen kohta. 
 

 
 8 osastolla on oma esite. 
 32 osastoa päivittää osaston omia 

nettisivuja. 
 15 osastolla on oma Facebook-

sivu. 
 1 osastolla on omat Twitter- ja In-

stagram-tilit. 
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 Vapaaehtoisrekisterin kautta 

tulleet ilmoittautumiset infor-
moidaan nopeasti osastoille ja 
varmistetaan että vapaaehtoi-
sille vastataan 

 
 Kaikille vapaaehtoisrekisterin 

kautta ilmoittautuneille tarjotaan 
mahdollisuutta tulla mukaan 
toimintaan 

 Aktiivisten toimijoiden määrä 
lisääntyy 10 % (v. 2014 2326) 

 

 
 Toteutunut 

 
 
 

 2645 vapaaehtoista toimintatilasto-
jen mukaan (vrt vuosi 2014:  
+ 319 henkilöä, 14 %) 

 

Nuorisojäsenten määrä kasvaa 
 
 Nuorisotoimikunta aktivoi osas-

toja suunnitelmansa mukai-
sesti hankkimaan nuorisojäse-
niä ja vapaaehtoisia 
 

 
 Osasto hankkii aktiivisesti nuo-

risojäseniä omalla paikkakun-
nallaan (SPR-viikko, kouluyh-
teistyö, kampanjat ja tapah-
tumat) 

 
 Kannustetaan osastoja houkut-

telemaan uusia nuoria mukaan 
osaston luottamustehtäviin 

 

 
 

 Nuorisotoimikunta on yhteydessä 
kaikkiin osastoihin 

 
 
 
 
 Nuorisojäsenten määrä lisääntyy 

20 % (v. 2014 630) 
 
 
 

 Nuorten määrä luottamustehtä-
vissä kasvaa (pohja-arvo v. 
2015: 25 hlöä) 

 
 

 Nuorisotoimikunnalla ei ole ollut 
tavoitteellista yhteydenpitoa kaik-
kiin osastoihin, vaan useita koh-
dennettuja osastotapaamisia ja –
tapahtumia. 

   
 Nuorisojäseniä oli 638 vuoden 

2016 lopussa. 
 
 
 

 30 eri henkilöä (alle 29 v) oli yh-
teensä 56 eri luottamustehtävässä 

 
 

Osastojen välinen yhteistyö 
lisääntyy 
 
 Osastot laativat yhteiset / seu-

tukunnalliset valmiussuunni-
telmat 

 
 
 
 
 
 Omaishoidon tukitoimintaa to-

teutetaan myös osastojen väli-

senä yhteistyönä 
 
 Kannustetaan osastoja ja osas-

tojen ensiapuryhmiä yhteis-
työhön 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 % (2014 324 valmius- ja en-
siapuryhmätoiminnassa mukana) 

 Osastojen ensiaputoimijoiden 
määrä on kartoitettu   

 
 Kaikki osastojen koulutukset ovat 

avoimia naapuriosastoille 
 

 
 
 
 Suunnitelman laadintatyö on kes-

ken. 
 
 Seutukunnallisen valmiuden toi-

mintamallia kehitettiin, mutta 
Toiminnan konseptointi -hanke 
siirtyi vuodelle 2017. 

 
 Toiminnassa mukana yhteensä 70 

vapaaehtoista 5 osastossa. 

 
 

 Yhteensä 343 vapaaehtoista, + 6 
% (ea, ensihuolto, henkinen tuki)  
  

 Toteutunut 
 
 
 Pääosa koulutuksista on avoimia 

 

 

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 
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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 Mittari ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Vapaaehtoisten hyvinvoinnista ja 
jaksamisesta huolehditaan 
 
 Pidetään esillä kummitapaamisissa 

 
 Piiritoimisto järjestää kummialuei-

den ”Iloa – tapaamisia” 
  

 
 
 

 Vapaaehtoisten tyytyväisyys-
tutkimus (4-10), tavoite 4,0 
 

 1x vuodessa 

 
 

 
  Valtakunnallinen kysely tehdään  

v 2017. 
 

 Ei toteutunut 
 

Osastot ovat taloudellisesti riip-
pumattomia ja tietävät mitä rahoi-
tusta heille on tarjolla 
 
 Piiritoimisto on tietoinen osastojen 

taloudellisesta tilasta ja on valmis 
tukemaan rahoituksen selvittelys-
sä 

 
 
 
 

 Tukipyyntöihin vastataan  
100 %:sti 

 
 
 
 
 Toteutunut 

Osastojen talous ja kirjanpito hoi-
detaan tarkoituksen mukaisella 
tavalla 

 
 Piiri avustaa osastoja taloushallin-

non ohjelmien valinnassa 
 

 
 
 

 
 Tukipyyntöihin vastataan  

100 %:sti 

 
 
 

  
 Toteutunut 

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

 
 
 

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

 
 
  

 Piiritoimiston Pulssi-kyselyn 
yleisarvosana yli 4.  

 Vastaanottokeskuksen henkilös-
töbarometri keskiarvossa. 
 

Piirin toiminta ja talous on tasa-
painossa  
 
 Jatketaan kolmivuotista toiminnan 

ja talouden tasapainotusohjelmaa 
(2015-2017) 

 
 
 

 Pysytty suunnitelman mukai-
sessa tasapainotus –
ohjelmassa 

 
 
  

 Piirin toiminta ja talous on vakaa 
ja tasapainoinen.   

 Toimintaympäristö on ratkai-
sevasti muuttunut vastaanotto-
keskustoiminnan laajentuessa.  

Varainhankinnassa keskitytään 
yritysyhteistyöhön 

 
 Yritykset rahoittavat ohjelmien 

toteutusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Yrityskannatusjäsenten määrän ja 
kannatusjäsenmaksujen lisäämi-
nen 
 
 
 

 Palvelusopimusasiakkaiden määrän 
ja niistä saatavan tuoton lisäämi-
nen 
 

 
 

 
 Yrityksiltä saatava tuki yhteen-

sä 55 000 € 
 Nykyisten yhteistyösopimusten 

lisäksi solmitaan yhteistyöso-
pimukset yhden uuden pääyh-
teistyökumppanin, kolmen yh-
teistyökumppanin ja kahden 
tukijan kanssa 

 Viisi yritystä lahjoittaa SPR:lle 
joulukortteihin ja –lahjoihin va-
ratut rahat, yhteensä 5 000 € 
 

 Uusia kannatusjäseniä vuoden 
2016 lopussa 550, joka kak-
sinkertaistaa vuoden 2015 jä-
senmaksutuoton 
 
 

 Hankitaan 10 uutta palveluso-
pimusasiakasta 

 
 

 
 Yrityssopimuksista saatu tuki  

47 000 € 
 Uusia yhteistyökumppanuuksia ei 

ole syntynyt  
 
 
 
 

 Ei toteutunut 
 
 

 
 Uusien kannatusjäsenten hankin-

ta yhteistyökumppanin kanssa 
loppui. Kannatusjäsenten jä-
senmaksutuotto kasvoi 79 %. 
Kannatusjäseniä vuoden 2016 
lopussa 272.  
 

 Ei toteutunut  

Uusien varainhankinnan muotojen 
lanseeraaminen  
 
 Haetaan säätiöiltä ja rahastoilta 

rahoitusta Ensiaputaitoja nuorille 
–pilottiprojektin käynnistämiseen 
 

 
 
 

 Säätiöiltä saatu tukea 
 
 
 

 
 
 

 Tukihakemuksia lähetettiin nel-
jään eri rahastoon/säätiöön. Tu-
kea ei saatu. 
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 Etsitään hyödyllisiä kumppanuuk-
sia BNI-verkoston, kauppakama-
rin ja yrittäjäjärjestöjen kanssa 
 

 Kartoitetaan uusia varainhankin-
nan muotoja (mm. lahjoituspyyn-
tökirjeet yrityksille, lahjoitusve-
toomus piirin nettisivuille) 

 

 Uusia kumppanuuksia löydetty 
 
 
 

 Uusia varainhankinnan muotoja 
on otettu käyttöön 

 BNI-verkostosta löytynyt uusia 
kumppanuuksia mm. TET-
hankkeelle. 

 
 Toteutettiin lahjoituspyyntökirje  

yrityksille jouluna, ei tuottanut 
tulosta. 

 
 

Yhteistyö HUP:n, Satakunnan ja 
Hämeen piirin varainhankinnan 
kanssa lisääntyy  
 
 Järjestetään säännöllisesti yhteis-

työtapaamisia, joissa jaetaan hy-
viä käytäntöjä ja sovitaan esimer-
kiksi tuotteiden yhteishankinnois-
ta 
 

 
 
 
 

 4 tapaamista, jotka toteutuneet 
 Varsinais-Suomen piiri saa 

konkreettista hyötyä yhteis-
työstä esimerkiksi tuotemyyn-
tiin liittyen 
 

 
 
 
 

 Tavattu muiden piirien varain-
hankinnan ihmisiä 2 kertaa   

 Tehty yhteishankintoja mm. en-
siaputarvikkeissa ja jäsenten 
joulukorttipostituksen materiaa-
leissa. 
 

Piirin sijoitusomaisuutta hoide-
taan hyvin (vuokrahuoneistot) 
 
 Huoneistot vuokrattuna 

 
 

 Vuokralaisvalvonta 
 

 Oikein ajoitetut remontit 
 
 

 Aktiivinen vuokralaisten etsintä, 
kun huoneisto jäämässä tyhjäksi 

 

 
 
 

 Huoneistot vuokrattu min. 11 
kk vuodessa. 
 

 Kaikki vuokrat maksettu 
 

 Remontit eivät aiheuttaneet 
vuokratappioita 
 

 Huoneisto tyhjänä max. 3 kk 
 

 
 
  

 Toteutunut 
 

 
 Toteutunut 

 
 Toteutunut 

 
 

 Toteutunut 

 
Piirin taloushallinnon osaaminen 
laajemmassa käytössä järjestössä 
 
 Seurataan uuden taloushallinnon 

ohjelmiston kehitystyötä ja käyt-
töön ottoa 
 

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

 
 
 
 

 VS piirin tahtotila ja osaaminen 
huomioitu suunnitelmissa 

 
 
 
  

 Talouspäällikkö asiantuntijana 
keskustoimiston projektiryhmäs-
sä. 

 
 Keskustelut käyty, päätökset 

vuoden 2017 aikana. 
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Kolme strategista tavoitetta 
 
Autamme yhdessä avuntarpeessa olevia ihmisiä 
(järjestön toiminta-ajatus) 

 

Suomen Punaisen Ristin kotimaan ja kansainvälisen toiminnan päätavoitteet ovat: 

1. Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa 

2. Vahvistamme hyvinvointia ja turvallista elämää 

3. Vaikutamme inhimillisyyden puolesta 

 

 

  

3.1. 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. 

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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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 

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 
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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.   

 

 

 

   
 

 
Tavoite ja toimenpiteet Mittari ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

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

nallista yhteistyötä 
 

 Osastojen yhdessä toteuttaman 
toiminnallisen valmiusyhteistyön 
kehittäminen 

 
 

 
 
 
 

 Valmius kattaa Varsinais-
Suomen seudullisella yhteistyöllä 

 Seutukunnalliset valmiussuunni-
telmat ja valmiusryhmät joka 
alueelle 

 
 
 
  

 Punaisen Ristin valmius Varsi-
nais-Suomessa toteutunut seu-
tukunnallisella yhteistyöllä. 

 Henkisen tuen valmiusryhmä 
toimii kolmella alueella ja nel-
jännellä (Loimaan seutu) me-
nossa koulutusvaihe. 

 Valmiuspuhelin-konsepti toimii 
kahdella alueella.  

 Valmiussuunnitelmien laadinnas-
sa painotettu seutukunnallisen 
yhteistyön merkitystä. Yksi seu-
tukunnallinen valmiussuunnitel-
ma valmis (Mynämäen osastot). 
 

Toimiva varautumisen prosessi 
 
 Osastojen varautumista tuetaan 

koulutuksella ja yhdenmukais-
tamalla valmiussuunnitelmia 
 
 

 
 

 Jokaisella osastolla uudistettu 
valmiussuunnitelma 
 
 
 

 
 
 Uudistettu valmiussuunnitelma 

(alle 3v.) 35 osastolla, 5 osastol-
ta suunnitelma vaatii välitöntä 
päivittämistä. 
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 Yhdenmukaisuus varmistetaan 
kummien lähituella 

 
 
 Punaisen Ristin toiminta-alueiden 

kartoittaminen viranomaisten 
toiminta-alueiden kanssa 

 
 Piirin valmiussuunnitelma on laa-

jennettu maakunnan kattavaksi 

yhdistämällä Varsinais-Suomen 
piirin ja Turunmaan piirien val-
miussuunnitelmat 

 

 Suunnitelmat sisältävät keräys-
suunnitelman ja niissä on huo-
mioitu myös viestintä. 

 
 Kartoitus tehty osana valmius-

suunnitelmaa 
 
 
 
 Maakunnallinen valmiussuunni-

telma 
 

 Toteutunut 
 
 
 
 Kartoitus ja sopeuttaminen jat-

kuvaa toimintaa, sovitut toimin-
tamallit viranomaisten kanssa 
käytössä. 

 
 Toiminnassa.   

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 
 Toteutettu evakuointikeskuksen 

perustamisharjoitus 
 Osastot ja piiri osallistuvat aktii-

visesti ÄKKILÄHTÖ –
valmiusharjoitukseen 
 

 
 
  

 Pyyntöihin vastattu 100%, koko 
Suomen 114 ensihuoltotehtäväs-
tä (sis. henkinen tuki) 71 toteu-
tettiin Varsinais-Suomessa. 
 
 
 

 Toteutunut 
 
 
 

 Toteutunut 
 

 Toteutunut 2 harjoitusta (iso* ja 
pieni) Turussa. 

 8 osastoa osallistui Äkkilähtöön 
resurssiensa mukaisesti. * Piirit 
järjestivät laajamittaisen evaku-
ointikeskusharjoituksen Turussa 
osana Äkkilähtöä. 
 

Toimiva hälytysvalmius ja riittä-
västi osaavia vapaaehtoisia. 

 
 Tuetaan osastoja seutukunnalli-

seen yhteistyöhön  
 Alueellisen yhteistyön koordinaa-

tio osaksi piirin valmiussuunni-
telmaa. 

 Vapaaehtoisten jaksamisesta 
huolehditaan mm. tehtävien jäl-
keisillä purkukeskuteluilla 

 
Tehokas johtaminen auttamisti-
lanteessa 
 
 Johtamiskoulutus vapaaehtoisille 

paikallisesti ja alueellisesti 
 
 
 
 
 
 
Henkisen tuen auttamisvalmius 
kattaa koko maakunnan 
 
 Olemassa olevien ryhmien val-

miuden edelleen kehittäminen 
kouluttamalla ja uusia toimijoita 
rekrytoimalla 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Turun osastojen yhteinen val-

miussuunnitelma valmis 
 Salon osastojen yhteinen val-

miussuunnitelma valmisteilla 
 Koulutetaan lisää purkukeskute-

lujen vetäjiä seutukunnallisilla 
kursseilla kaikkiin valmiuden 
toimintaryhmiin  

 
 
 
 
 Laadittu valmiuden johtamismalli 

seutukunta- ja osastotasolla 
 
 

 Kannustetaan osastoja uusien 
johtajien koulututtamiseen val-
miuden ryhmiin 

 
 

 
 

 Turun seudun, Salon seudun ja 
Vakka-Suomen ryhmiin yhteensä 
10 uutta jäsentä 

 Loimaan henkisen tuen ryhmä 
toimii koulutusryhmänä 

 
 
 

 

 
 

 
 Suunnitelman laadintatyö on kes-

ken. 
 Suunnitelman laadinta siirtyi 

vuodelle 2017. 
 Purkukoulutus valmisteltiin, to-

teutus siirtyi vuodelle 2017 
 
 
 
 
 
 
 Seutukunnallisen valmiuden toi-

mintamallia kehitettiin, Toimin-
nan konseptointi-hanke siirtyi 
vuodelle 2017. 

 Kannustettiin osastoja johtaja-
koulutukseen. 

 
 
 
 
 
 Ryhmiin saatu 6 uutta vapaaeh-

toista 
 
 Toteutunut 
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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 

 
 
 
Piirin henkilöstön valmiusosaa-
minen on riittävä 
 
 Piirin henkilöstö perehtyy uudis-

tettuun valmiussuunnitelmaan 
ja tehtävänmukaista valmiudel-
lista osaamista lisätään  

 

 
 
 
 Toteutunut hyvin toimiva Caritas-

hälytysensivastetoiminta 
 
 

 Toimiva ja testattu päivystysen-
sivastekonsepti, sekä testatut 
ensiauttajat 

 Toteutunut ensiauttajien perus-
kurssi 

 Toteutettu ensivastekoulutuspäi-
vä 

 
 
 
 

 Mm. toteutettu piirin henkilöstön 
valmiuskoulutuspäivä  ja harjoit-
telu ÄKKILÄHTÖ –
valmiusharjoituksessa 

 

 
 
 
 Toteutunut, Caritas-ensivaste 

hälytettiin 29 kertaa (2015: 20) 
 
 

 Testaus suoritettiin. 
 
 

 Kurssia ei toteutettu. 
   

 Toteutettu. 
 
 
 
 
 
 Toteutunut 

Lisää vapaaehtoisia ensihuoltoon 
kaikissa tilanteissa 
 
 Tehokkaalla viestinnällä saavute-

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

 Osastojen valmius yleisesti ja 
erityisesti kotimaan apu –
tilanteissa on kattava 

 
 
 Valmius ja varautuminen nope-

asti laajenevassa maahantuloti-
lanteessa 
 

 
 
 

 Suunniteltu viestintä ja toteutu-
neet kurssit. 

 Kattava valmius seutukunnallisel-
la yhteistyöllä 
 

 
 Koulutukset  toteutettu alueelli-

sesti 
 Jokaisessa osastossa koulutetut 

vastuuhenkilöt 
 
 Tarkennettu toimintaohjeistus, 

riittävä ensihuoltokoulutus ja 
harjoiteltu dokumentoitu toimin-
tamalli   
 

 
 
  

 Toteutui 
 

 Valmius kehittyi kaikilla seutu-
kunnilla. Turun seudulla toimiva 
ensihuoltoryhmä. 
 

 Toteutuneet valmiusillat. 
 Osastoja aktivoitu kouluttamaan 

henkilönsä. 
 
 

 Vastaanottokeskusten yhteinen 
valmiussuunnitelma valmistui lo-
kakuussa. Toimintaohjeistuksen 
kehittäminen kesken. 
 

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 mm. 
öljyntorjunnassa 
 

 
 
  

 Osana Ohto-järjestelmän käyt-
töönottoa on kehitetty yhtenäis-
tä toimintamallia, kehitystyö on 
kesken 
 

 Kaikkia keskeisiä viranomaisia 
tavattu säännöllisesti. 
 

 Osallistuttu kehitystyöhön mm. 
Lounais-Suomen alusöljy- ja 
kemikaalivahinkojen neuvottelu-
kunnassa (ELY).  

 

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

timiseksi kutsutaan järjestöt yh-
teiseen valmiustapaamiseen 

 

 
 
 

 Toteutettu tapaaminen ja luonnos 
yhteistyömallista 

 
 
  

 Yhteistyömallin kehittäminen 
aloitettu, jatkuu vuonna 2017  

Arjen turvallisuuden ja sisäisen 
turvallisuuden lisääminen Varsi-
nais-Suomessa 
 
 Osallistutaan aktiivisesti sisäisen 

turvallisuuden ohjelman edistä-
miseen Varsinais-Suomessa 

 

 
 
 
 

 Osallistuttu maakunnallisiin ja 

seutukunnallisiin turvallisuutta 
edistäviin tilaisuuksiin yhdessä 
viranomaisten ja kuntien kanssa 

 
 
 
  

 Toteutunut 

 SPR ollut mukana Turun kaupun-
gin turvallisuussuunnitelman 
laadinnassa. 
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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 Mittari ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Nälkäpäivä ykköskeräykseksi. 
Muiden keräystapojen kuin käteis-
keräyksen levittäminen kentälle 
 
 Keräysjohtajien koulutus  ja aktii-

vinen kummitoiminta: aiheina 
mm. kohdistettu viestintä, ke-
räysideat kiertoon sekä uudet ide-
at ja tavat käyttöön 
 

 
 
 
 

 1 x keräysjohtajien koulutus, 
keräys aiheena aluetärskyillä 
 

 
 
 
 

 Toteutunut koulutus. Nälkäpäivän 
infoillat alueilla. 

Jokainen osasto osallistuu nälkä-
päiväkeräykseen  
 
 Kummit aktivoivat kaikki osastot 

mukaan nälkäpäivään 

 
 
 

 100% osastoista osallistuu 

Nälkäpäiväkeräykseen 
 Palvelupiste keräyskeskukse-

na Turussa 
 

 
 
 

 Toteutunut 

 
 Palvelupiste toimi keräyskeskukse-

na kolme päivää, toimijoina Turun 
osaston vapaaehtoiset. 
 

Osastojen välinen yhteistyö kerä-
yksissä lisääntyy 
 
 Yhteistyön tiivistäminen Turun alu-

eella: osastojen ja piirien yhteiset 
nälkäpäivän suunnittelukokouk-
set, tarkoituksenmukaiset viestin-
täkanavat ja keräyksen toteutus 

 

 
 
 

 Toimiva yhteistyömalli, jota 
hyödynnetään jatkossa 

 
 
  

 Toteutunut 

Nälkäpäivän keräystulos kasvaa 
 
 Osastojen aktivoiminen kummi-

toiminnan ja alueellisten nälkä-
päivä-iltojen avulla 
 
 
 

 Nälkäpäivän keräystulos yhteinen 
Varsinais-Suomen alueella 

 

 
 

 2000 kerääjäsuoritusta (v. 
2015 1700) 

 VS piirin osastojen keräystu-
los 140 000 € (v. 2015 
145000 €)  
 

 Varsinais-Suomen ja Turun-
maan piirien keräystulos il-
moitetaan yhteisenä 
 

 
 

 Kerääjäsuorituksia kirjattiin 1693 
 

 Keräystulos oli noin 111 000 € 
 
 
 

 Toteutui 

Kaikissa osastoissa on valmius 
aloittaa hätäapukeräys tarvittaes-
sa 
 
 Keräysjohtajien koulutus: keräys-

suunnitelmat ja keräysvalmiuden 
ylläpitäminen 

 
 
 
 

 Keräyssuunnitelma 75 % 
osastoista valmiussuunnitel-
man liitteenä 

 Hätäapukeräyspyyntöihin vas-
tataan ja keräys käynnistyy 
lyhyellä viiveellä 

 
 
 
 
 Keräyssuunnitelma 41 % osastossa 

(21 osastoa). 
 

 Toteutui 
 ”Perheet paossa” –hätäapu-

keräykseen osallistui 13 osastoa. 
 

 

 

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.  
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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.   

 

 

 

  
 

 
Tavoite ja toimenpiteet Mittari ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Arjen auttamisvalmius kasvaa 
ja kansalaisten ensiapuosaa-
minen paranee 
 
 Osastot ja osastojen ensiapu-

ryhmät järjestävät paikallisia 
ensiaputapahtumia ja koulu-
tuksia   
 

 Kehitetään ensiapuryhmien 
toimintaa mm. kotimaan 
valmiustoimikunnan asetta-
man työryhmän toimesta  

 

 
 
 
 

 Osastot ovat järjestäneet osaa 
auttaa rastiratoja osastojen 
alueen tapahtumissa/kouluissa 
(6 osastoa)  
 

 Toimivia ensiapuryhmiä 16 kpl 
 

 Kohdennettu tuki kentälle (3 
ryhmää) 

 
 Järjestetty ensiapuryhmäläisille 

kolme teemailtaa 
 

 
 
 
 

 14 osastoa on järjestänyt ensiavun 
rastiratoja alueensa kouluissa 

 
 
 

 Toimivia ensiapuryhmiä on 13, en-
siaputoimintaa on 20 osastossa 

 Ensiapuryhmätoiminnan kehittämis-
työryhmä on antanut kohdennettua 
tukea kolmelle ea-ryhmälle 

 Ei toteutunut 
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Ensiapuryhmätoimintaan on 
helppo päästä, lisää vapaaeh-
toisia ensiapuryhmätoimin-
taan 
 
 Parempi ja näkyvämpi tiedot-

taminen ja markkinointi pai-
kallisesti, tarkoituksenmu-
kaisten viestintäkanavavien 
käyttö sekä kummikäyneillä 

osastoissa 
 
 Parannetaan rekrytointia mm.  

piirin ea-kursseilla 
 

 
 
 
 Rekrytoidaan lisää nuoria 

ensiapuryhmäläisiä esimer-
kiksi koulu- ja oppilaitosyh-
teistyön kautta ja nuoret 
otetaan mukaan aikuisten 
ryhmiin 

 

 
 
 
 
 

 Ensiapuryhmien ohjelmat näky-
vissä nettisivuilla ja muissa 
viestintäkanavissa 

 Uusien ryhmäläisten määrä 
kasvaa (50 uutta ryhmäläistä, 

joista toimintaan jää 50 %) 
 
 Kaikille kurssilla kiinnostuneille 

lähetetään kutsu tulla mukaan 
piirin alueen ensiapuryhmiin – 
seurataan, moniko noudatta 
kutsua 

 
 Mahdollisimman monessa en-

siapuryhmässä mukana myös 
alle 18- vuotiaita 

 Hyödynnetään ÄKKILÄHTÖ-
valmiusharjoitusta nuorten 
rekrytoinnissa – osastot val-
miina vastaanottamaan ylä-
kouluikäiset nuoret mukaan 
ensiapuryhmiin 
 

 
 
 
 
 

 Aktiivisten ea-ryhmien ohjelmat näky-
vät nettisivuilla 

 
 Uusia ensiapuryhmäläisiä 43  

 

 
 

 Kiinnostuneiden yhteystiedot välite-
tään osastojen ensiapuryhmille, kat-
tava seuranta ei ole ollut tarkoituk-
senmukaista. 
 

 
 7:ssä ensiapuryhmässä mukana alle 

29 vuotiaita (toimintatilasto) 
 

 Äkkilähtö-valmiusharjoitus toteutettu 4 
koulussa.  
 
 
 

Ensiapupäivytystysten laatu 
paranee 
 
 Punaisen Ristin päivystykset 

toteutetaan laatusuositusten 
mukaisesti ja toteutuneiden 
ensiapupäivystysten laatua 
seurataan 

 
 Kehitetään ensiapupäivystys-

toimintaa mm. kotimaan 
valmiustoimikunnan asetta-
man työryhmän toimesta  

 
 Järjestetään päivystäjien tes-

taukset ja ensiapupäivystä-
jien peruskurssi 

 
 

 
 
 

 Toteutuneita ensiapupäivys-
tyksiä ja päivystystuntien 
määrää seurataan päivystys-
tietokannan avulla 

 

 
 
 

 Laatusuositusten perehdytys 
järjestetty –kohdennettu tuki - 
kenttäkierros 

 100 % päivystyksistä  toteutet-
tu laatusuositusten mukaisesti   

 
 jalkautetaan ryhmien itsearvi-

ointityökalu 
 
 
 
 Toteutetut testaukset ja perus-

kurssi 
 Järjestetty lääkekoulutus päi-

vystäjille 
 Kaikki päivystystoimintaa to-

teuttavat ensiapupäivystäjät 
on testattu 

 
 Ensiapupäivystysten ja päivys-

tystuntien määrä, lähtöarvot 
2015:  
 155 ensiapupäivystäjää  
 248 ensiapupäivystystä  
 2952 autettua,  
 6177 tuntia 
 

 
 
 

 Laatusuositusten perehdytys aloitettu, 
jatkuu vuonna 2017 

 
 
 
 

 Itsearviointityökalu tehty, jalkautus 
vuonna 2017 

 
 
 

 Toteutunut  
 

 Toteutunut 
 

 Testin suorittaneita ensiapupäivystäjiä 

154 
 
 
 
 
 

 154 ensiapupäivystäjää 
 245 ensiapupäivystystä 
 2601 autettua 
 Tietoa ei saatavissa 

Ensiapuryhmät ovat osaavia 
ja niissä on hyvä ryhmähenki  

 
 Harkintaperusteinen taloudel-

linen tuki osastoille/ea-
ryhmille koulutukseen 

 Järjestetään EA-promo koulu-
tus 

 Järjestetään EA 3 kurssi yh-
teistyössä Satakunnan piirin 
kanssa 

 

 
 
 
 
 
 
 Toteutunut EA-promo 

 
 Toteutunut EA 3 harjoituskurssi 

 

 
 
 
 Taloudellisen tuen pyyntöjä ei ole tul-

lut. 
 
 Toteutunut 

 
 Toteutunut 
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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. 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-

tajien tai laitoksissa asuvien ihmisten kanssa lähiyhteisössä. Vahvat yhteisöt ovat vahvempia myös 

yllättävien tilanteiden kohdatessa.  
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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.   

 

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-
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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 Mittari 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 860) 
 

 
 Osallistuttu 3 eri tapahtumaan 

 
 
 
 

 2 tapahtumaa 
 

 
 

 
 

 791 ystävätoimijaa  
 
 
 

 Osallistuttu 2 tapahtumaan 
 
 
  
 

 Toteutunut 

Ystävätoimijoiden osaaminen 
paranee ja monipuolistuu 
 
 Koulutetaan ystävätoimijoita 

mm.  ystävävälittäjän, ryhmän-
ohjaajan ja laitosvapaaehtoisen 
koulutusmoduuleilla 
 

 Varmistetaan ystävien vertaistu-

kiryhmätoiminta osastoissa 
 
 

 Ystävätoimintaa kehitetään vas-
tuuvapaaehtoisten koulutuksella 
  

 Ystävävälittäjille, ryhmänvetäjille 
ja vankilavierailijoille tarjotaan 
mahdollisuutta työnohjaukseen 
 

 Ystävätoimijoiden työnohjauksen 
aloittaminen 

 

 
 
 

 Kaikki ystävätoimintaosastot kou-
lutettu (v. 2014 42 osastoa) 

 
 
 

 Kaikissa ystävätoimintaa toteut-

tavissa osastoissa toimii ystävien 
vertaistukiryhmä 

 
 Vastuuvapaaehtoisille on järjes-

tetty koulutusristeily 
 
 
 Työnohjauksellista toimintaa kai-

killa seutukunnilla 
 

 Kaikilla seutukunnilla aloitettu 
työnohjausryhmät 
 

 
 
 

 Laitosvapaaehtoisen koulutus 
toteutui, 2 osastoa mukana 

 Muut koulutukset ei toteutuneet 
 
 

 Toteutunut 

 
 
 

 Ei toteutunut 
 
 
 

 Työnohjausryhmät aloitettu Ylä-
neellä ja Salossa. 

 
 Työnohjausryhmät aloitettu Ylä-

neellä ja Salossa. 

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 

 
 Uusia Terho-kerhoja perustetaan 

piirin alueella 
 

 Tarjotaan kaikille piirin osastoille 
mahdollisuutta olla mukana 
suunnittelemassa ja toteutta-

massa omaishoitajien tukitoi-
mintaa 

 
 Järjestetään maahanmuuttajille 

Hoito- ja huolenpito kotona kou-
lutusta 

 

 
 
 

 Osastoissa monikulttuurisia ryh-
miä/ toimijoita 

 
 
 Nuorten ystäväkursseja: 1 ke-

väällä ja 1 syksyllä Turun seutu-
kunnalla sekä tarvittaessa muu-
alla maakunnassa 

 
 
 Piirin alueella 2 toimivaa miesten 

ryhmää 
 

 Työpaikkailmoittelua kokeiltu 5 
osastossa 

 
 15 osastoa osallistuu Terho-

kerhotoimintaan 
 

 Toiminnassa mukana 14 osastoa 
 
 

 
 

 
 Turun seutukunnassa järjestetty 

1 kurssi 
 

 
 
 

 7 osastossa monikulttuurista ys-
tävätoimintaa 

 
 

 Kurssit toteutuivat Turussa 
 

 
 
 

 
 Toteutunut 

 
 

 Työpaikkailmoittelu toteutunut 
piirin tapahtumissa  
 

 Toteutunut 
 

 
 8 oastoa mukana.  

 
 

 
 
 

 Ei toteutunut 
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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 Mittari 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 ryhmäta-
paamista 
 
 

 Toteutettu lastenleiri, nuor-
tenleiri sekä  koko perheen 
monikulttuurinen ea-leiri 
 

 
 

 
 1 uusi kerho 
 
 
 3 koulutusta 
 
 
 1 koulutus järjestetty 

 
 
 
 1 toteutunut lastenleiri 

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  

 
 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  

 

 
 
 

 Osallistuttu 5-7  tapahtu-
maan ja tilaisuuteen, joissa 
on ollut mahdollisuus tavoit-
taa ja kutsua nuoria mukaan 
toimintaan 
 

 Piirin nuorten ryhmä yhdessä 
nuorisotoimikunnan ja osas-
tojen kanssa toteuttanut 5 
tapahtumaa / tempausta 
 

 Nuorten määrän kasvanut eri 
toimintamuodoissa 
 
 

 1 uusi nuorisokouluttaja 
 
 
 Nuorten some-tiimi toimii 

aktiivisesti. 1-2 ideoitintipa-
laveria vuoden aikana. 

 
 
 

 7 toteutunutta tapahtumaa  
 
 
 
 
 
 Ei toimivaa piirin nuorten ryhmää.  
 Nuorisotoimikunta ja Turun osaston 

nuorten ryhmä tehneet yhteistyötä 
2 tapahtumassa. 
 

 Toteutunut 
 
 
 
 2 uutta kouluttajaa 
 
 
 Ei toteutunut 

Lasten ja nuorten hyvinvointi 
paranee 
 
 Nuorten monikulttuurista ystä-

vätoimintaa lisätään 
 
 

 Läksykerhoja lisätään 
 

 Aktivoidaan ja tuetaan nuoriso-
ryhmien perustamista 

 
 
 

 Järjestetty 1 monikulttuuri-
nen koulutus ja ryhmäta-
paamisia 
 

 2 uutta kerhoa 
 

 Järjestetty 2 alueellista nuo-
risotoiminnan suunnitteluiltaa 
 

 
 
 

 Toteutunut 
 
 
 
 Toteutunut 
 
 Toteutunut 

Lisää kansainvälisyyskasvatusta 
Punaisen Ristin nuorille 
 
 Järjestetään nuorten jäsenmat-

ka Geneveen ja Solferinoon 
 

 Kannustetaan nuoria hakemaan 
ja osallistumaan kansainvälisille 
leireille ulkomaille 

 

 
 
 

 10 nuorta osallistunut mat-
kalle 
 

 Varsinais-Suomen piirin nuo-
ria osallistunut kansainvälisil-
le leireille 
 

 
 
 
 7 nuorta osallistui 

 
 

 Ei toteutunut 
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Q-vuoren ja Halisten aluenuori-
sotyö Punaisen Ristin nuoriso-
työn tukena  
 
 Piiri toteuttaa Turun kaupungin 

kanssa tehdyn sopimuksen ja 
suunnitelman mukaisesti alue-
nuorisotyötä Q-vuoren nuoriso-
talolla ja Halisten alueella 
 

 Avointa ja mielekästä nuorisota-
lotoimintaa vähintään kolmena 
iltana viikossa 13-18–vuotiaille 

 
 Nuorisotalotyön lisäksi järjeste-

tään erilaista Punaisen Ristin 
kerhotoimintaa 
 

 Vapaaehtoisia kutsutaan tuke-
maan aluenuorisotyötä Q-
vuoressa ja Halisissa 

 

 
 
 
 

 Turun kaupunki jatkanut 
toiminnan rahoittamista 

 
 
 

 

 Nuorille toimintaa 4 päivää 
viikossa. Nuoria noin 20 per 
ilta. 

 
 1-2 uutta kerhoa 
 
 
 Vapaaehtoiset osallistuneet 

nuorisotyöhön sekä 3 tapah-
tumaan ja tempaukseen 

 

 
 
 
 

 Toteutunut 
 
 
 
 
 

 Nuorisotoimintaa noin 4 päivänä 
viikossa, nuoria tavallisesti 5-15 per 
ilta. 

 
 1 läksykerho   

 
 
 Vapaaehtoiset osallistuneet nuoriso-

työhön ja 26 tapahtumaan ja tem-
paukseen 

 

 

3. Hyvin toimiva vapaaehtoinen verenluovutus 

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista Lähtöarvo 

Verenluovuttajien määrä  

 

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. 
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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.  

 

 
 

 

 

 

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.   

 

Tavoite ja toimenpiteet Mittari ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Verenluovutustilaisuuksissa 
saadaan uusia jäseniä ja va-
paaehtoisia 

 
 Jäsenyys ja vapaaehtoistoimin-

ta ovat esillä verenluovutusti-
laisuuksissa sekä Veripalvelun 
viestinnässä 

 
 
 
 
 
 Veripalvelu järjestää koulutuk-

sen osastojen ja piirin veripal-
velun yhdyshenkilöille 

 

 
 
 

 
 Osastot tunnistaneet veren-

luovutustilaisuuksien mah-
dollisuudet jäsen- ja va-
paaehtoishankinnassa 

 Veripalvelu ottanut kannus-
tamisen jäsenyyteen ja va-
paaehtoisuuteen osaksi 
omaa viestintäänsä 

 
 1 toteutunut koulutuspäivä 

 

 
 
 

  
 Kannustettu osastoja oman toiminnan 

esittelyyn verenluovutustilaisuuksissa 
 

 Tavoite ei täysin toteutunut 
 
 
 
 
 

 Ei toteutunut 

Yhteistyö ja tiedonvaihto sekä 
yhteinen näkyvyys veripalvelun 
kanssa lisääntyy 
 
 Osallistutaan Turun veripalve-

lun kanssa yhteisiin tapahtu-
miin 

 

 
 
 
 

 2 toteutunutta tapahtumaa 

 
 
 
 

 Veripalvelu mukana ”Yhteinen Punainen 
Risti” –päivässä. 
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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. 

 

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.  
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Tavoite ja toimenpiteet Mittari ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Laadukasta ja monipuolista en-

siapukoulutuspalvelua yksityisille 
ja yrityksille 
 
 Lisätään markkinointia (mm. suo-

rakirjeet ja soitot, yrityskäynnit 
ja some), koulutustarjontaa 
(räätälöidyt koulutukset) ja 
kampanjoita 
 

 Ollaan vahvasti mukana varain-
hankinnallisen  ensiapukoulutuk-
sen valtakunnallisessa kehittä-
misessä 

 

 

 
 
 

 3600 ensiapukoulutettua 
 
 

 
 
 
 3 uutta valtakunnallista 

yritysasiakkuutta 

 

 
 
 

 Koulutettiin 3090 henkilöä 
 
 
 
 
 

 Uusia valtakunnallisia asiakkuuksia ei 
ole saatu.  

 Toiminnanjohtaja jäsenenä valmiste-
levassa ohjausryhmässä. 
 

Uusia vapaaehtoisia ryhmätoi-
mintaan 
 
 Markkinoidaan ensiapuryhmätoi-

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

 

 
 
 

 Kehitetään seurannan mit-
tari 

 
 
 

 Seurannan mittareita ei ole kehitetty. 
 Ensiapuryhmätoimintaa markkinoi-

daan piirin kursseilla, kiinnostunei-
den yhteystiedot välitetään osasto-
jen ensiapuryhmille. 
 

 
Ensiapu- ja turvatuotteiden 
myynti kasvaa 
 
 Yleisö- ja tilauskurssien tuote-

myyntiprosessit käydään läpi ja 
hiotaan toimiviksi 

 Koulutuskakkosessa jatketaan 
vuonna 2015 aloitettua ea-
tuotteiden myyntiä – kaikki 
opettajat ja freelancer-
kouluttajat myyvät tuotteita kai-
killa ensiapukursseilla  

 EA-opettajat ovat ”käsikirjoitta-
neet”myymäläkäynnin kaikkien 
kurssien ohjelmaan ja vievät jo-
kaisella kurssilla asiakkaat kurs-
sitilan myymälään kertoakseen 
tuotteista 

 Kaikilla tilauskursseilla on aina 
mukana mallituotteet ja tilaus-
lomakkeet 

 Tuotemyyntikoulutusta opettajille 
ja muulle henkilöstölle jatketaan 

 Tuotteille tehdään erillinen mark-
kinointisuunnitelma ja mainos-
materiaalit 

 Palvelusopimus-tuote päivitetään 
ajankohtaiseksi 
 

 
 
 
 

 EA-laukkujen myynti 
30 000 € (2015: n. 15 000 
€) 

 EA-todistusten myynti 
80 000 € (2015: n. 70 000 
€) 

 EA-kirjojen myynti 0 € 
(keskustoimisto ei pysty 
toimittamaan kirjaa myyn-
tiin (2015: 4 000 €) 

 Muiden EA-tuotteiden 
myynti 10 000 € (2015: n. 
8 500 €) 

 Turvatuotteiden myynti 
15 000 € (2015: n. 13 000 
€) 

 
 
 
 

 EA-laukkujen myynti 10 063,63 € 
(2015: 10 905,95 €) 
 

 EA-todistusten myynti 101 229,23 € 
(2015: 79 559,61 €) 
 

 EA-kirjojen myynti 3 212,60 € (2015: 
4 704,03 €) 

 
 

 Muiden EA-tuotteiden myynti 
16 329,36 € (2015: 11 008,26 €) 

 
 Turvatuotteiden myynti 10 111,34 

(2015: 12654,83 €) 
 

 
 Suunnitellut toimenpiteet toteutettu. 

Kouluttajien osaaminen lisääntyy 
 
 Piirin ensiapuopettajat osallistu-

vat täydennyskoulutuksiin  
 
 Järjestetään HEO-foorumeita 

freelancer-kouluttajille  
 

 Järjestetään ETK-koulutusristeily 
 

 
 

 Osallistutaan valtakunnalli-
seen Ensiapusymposiumiin  

 
 3-5 toteutunutta koulutusta 

 
 

 toteutunut koulutusristeily 
 

 
 
 Toteutunut 

 
  

 1 toteutunut koulutus. 
 
  

 Siirtyi vuodelle 2017 
 

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

sullisia ensiapukoulutuksia 
 

 
 
 
 

 2 toteutunutta koulutusta   

 
 
 
 

 Maksullisia koulutuksia ei järjestetty. 
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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.  

 

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-
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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. 

 

 
 

 

 

Tavoite ja toimenpiteet Mittari ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Terveyspistetoiminta kehittyy 
ja on vetovoimaista, ja ter-
veyspisteiden käyttö lisääntyy 
 
 Tuetaan osastoja terveyspistei-

den näkyvyyden kasvattami-
sessa 

 
 Järjestetään koulutusta ter-

veyspisteiden vapaaehtoisille  
 
Uusia toimijoita terveyspiste-
toimintaan 
 
 Terveyspistetoiminnalle piirin 

alueella rekrytoidaan viestin-
nän hallitseva vapaaehtoinen 
ohjaaja  

 
 
Maahanmuuttajille suunnattu 
terveyspistetoiminta lisääntyy 
 
 Laajennetaan terveyspistetoi-

mintaa vastaanottokeskuksiin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kehitetään ”terveysmoduuli” 
maahanmuuttajien koulutuk-
seen   

 

 
 
 
 
 Tukipyyntöihin vastataan 

100 %:sti 
 

 
 Toteutunut koulutuspäivä, 

osallistujia 25 
 
 
 
 
 Terveyspistevapaaehtoisten 

määrä kasvaa (v 2015 105) 
 

 Ohjaaja rekrytoitu 
 1 uusi terveyspiste aloitta-

nut toimintansa (Lieto) 
 
 
 
 Riittävästi vapaaehtoisia 

mukana toiminnassa 
 
 
 

 
 Terveyspistetoiminta on 

laajentunut kaikkiin VS pii-
rin VOK-toimipisteisiin 
 

 
 

 2 koulutusta pidetty 

 
 
 
 
 Toteutunut 

 
 

 
 Toteutunut   

 
 
 

 
 

 72 vapaaehtoista (8 terveyspistettä), 
1618 asiakaskäyntiä 
 

 Vastuuhenkilö rekrytoitu 
 Ei toteutunut 

 
 
 

 
 Syksyllä 2015 aloittaneet viisi vok-

terveyspistettä jatkoivat toimintaansa 
mukautuen vastaanottokeskuksen tar-
peisiin. Vuoden 2016 lopulla terveyspis-
tetoiminnalle oli tarvetta enää Pansion 
vastaanottokeskuksessa 

 Toiminnan myötä kehitettiin toimiva 
malli, joka voidaan ottaa käyttöön tar-
vittaessa vok-toiminnan nopean laaje-
nemisen yhteydessä 
 
 

 Toteutunut 
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Päihdetyön profiili nousee 
 
 Järjestetään varhaisen puuttu-

misen kurssi 
 Järjestetään Päihdeneuvoja-

kurssi 
 
 Osallistutaan ehkäisevän päih-

detyön viikon tapahtumiin 
 

 
 

 1 toteunut koulutus 
 
 1 toteutunut kurssi 

 
 

 Toteutunut EPT-viikon mes-
sutapahtuma  

 3 uutta päihdetyön vapaa-
ehtoista mukaan toimin-
taan 

 

 
 

 Toteutunut 
 

 Ei toteutunut 
 
 

 Toteutunut 
 

 Ei toteutunut 

Hiv/seksuaaliterveyden tietoi-
suus lisääntyy 
 
 Kondomiajokorttitapahtumat 

kouluissa ja tapahtumissa 
 
 Osallistutaan kesäkumikam-

panjaan 
 
 Järjestetään Maailman aids-

päivän tapahtuma 
 
 Aloitetaan pluspisteen toiminta 

Turussa 
 

 
 
 

 10 toteutunutta tapahtumaa 
 
 
 10 000 kesäkumia jaettu  

 
 

 Oltu näkyvästi esillä 1.12. 
 
 
 Riittävästi koulutettuja va-

paaehtoisia mukana toi-
minnassa 
 

 
 
 

 8 toteutunutta tapahtumaa 
 
 

 Kodomeita jaettu festareilla mm. Ruis-
rock (määrä ei tiedossa) 
 

 Toteutunut 
 
 

 Pluspistetoiminta käynnistyi syyskyys-
sa.  Pluspiste oli auki 15 kertaa ja siellä 
tehtiin 78 maksutonta hiv-testiä. 

 10 vapaaehtoista  
 

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

mukana ea-kursseilla 
 

 
 
 
 

 Jokaisella kurssilla huomioi-
tu tapaturmien ehkäisy 

 
 
 
 

 Tapaturmien ehkäisy on integroitu ea-
kurssien sisältöihin 

Henkisen tuen osaamisen vah-
vistaminen 
 
 Järjestetään kaikille avoimia 

henkisen tuen kursseja ja 
kannustetaan vapaaehtoisia 
osallistumaan koulutukseen 

 

 
 
 

 Henkisen tuen yleisökoulu-
tuksia toteutunut 5 alueella 

 
 
  

 Koulutuksia järjestettiin 3  
alueella 

Terveyttä ja hyvinvointia 
omaishoitajille 
 Järjestetään koulutuksia ja 

kursseja sekä tietoiskuja 
omaishoitajille: 

 hoito- ja huolenpito kotona 
 Hyvinvointia arkeen,  liikunnal-

linen kurssi 
 
 

 
 
 4 toteutunutta koulutusta 
 2 toteutunutta kurssia 

 
 
 Oppilaitosyhteistyönä 2 koulu-

tus/virkistys tapahtumaa.  
 Hoito ja huolenpito kotona koulutuksia ei 

järjestetty  
 Hyvinvointi arkeen liikunnallista kurssia 

ei järjetetty.  
 Osaa auttaa taitorata omaishoitajille 

järjestettiin 2 kertaa 
 

Osastot kotoutumisen tukena – 
Ensiapukoulutusta vastaanot-
tokeskuksiin ja maahan muut-
taneille osastojen toimesta 
 
 Listätään turvapaikanhakijoi-

den ja maahanmuuttajien en-
siaputaitoja sekä tietoa va-

paaehtoistoiminnn mahdolli-
suuksista Punaisessa Ristissä 

 

 
 
 
 
 

 Järjestetään 10 kpl ensiapu-
koulutuksia (lyhytkursseja 
ja infoja) vastaanottokes-

kuksissa ja kunnissa turva-
paikanhakijoille ja maa-
hanmuuttajille 
 

 
 
 
 
 

 2 toteutunutta ensiapukoulutusta turva-
paikanhakijoille yhdessä osastojen 
kanssa  

 SPR:n toimintaa esiteltiin suomen kielen 
opiskelijoille 3 kertaa 
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3.3. 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.  

 

Valtakunnallisten kampanjapäivien lisäksi kampanjoimme paikallisesti ympäri vuoden valituilla 

teemoilla. Jatkamme kansainvälisen viestinnän vaikuttamiskampanjaa ”Jotta pahin ei tapahtuisi”, 
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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 Mittari ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Järjestömme arvot ja yhteis-
kunnalliset tavoitteet ovat 
laajasti kansalaisten, yhteis-
kunnan päättäjien sekä järjes-
tömme toimijoiden tiedossa. 
 
 Osastojen hallitukset käyvät 

läpi järjestön periaatteita ja 
merkin käyttöä omissa ko-
kouksissaan 
 

 Piiritoimisto ja osastot pitävät 
säännöllisesti yhteyttä tiedo-
tusvälineisiin viestintäsuunni-
telmansa mukaisesti 

 
 Vuoden osaston valinta 
 
 
 Valitaan Ennakkoluuloton 

edelläkävijä -diplomin saaja 
 
 
 Pakolaisteltta kiertää eri puo-

lilla maakuntaa 
 

 Osastot osallistuvat aktiivi-
sesti järjestön kampanjoihin 

 
 
 
 

 Infotilaisuudet rasisminvas-
taisuudesta ja/tai monikult-

tuurisuudesta 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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 5 eri tilai-

suudessa vuoden aikana 
 
 Ystävänpäivä: 35 (32 osastoa 

vuonna 2013) 
 Rasisminvast.vko: 25 (7) 
 SPR-viikko: 30 (28) 
 Nälkäpäivä: kaikki (52) 

 
 15 toteutunutta infotilaisuutta  
 Vastaanottokeskustoiminnassa 

on mukana 200 vapaaehtoista  
 

 
 
 
 
 
 

 Kummit kannustivat osastoja käy-
mään läpi periaatteita ja merkin käyt-
töä.  
 
 

 Toteutunut 
 
 
 
 

 Vuoden osastona palkittii SPR Maskun 
osasto. 
 

 Ennakkoluuloton edelläkävijä –diplomi 
myönnettiin Turun arkkihiippakunnan 
seurakunnille. 

 
 4 toteutunutta esittelyä 

 
 

Toimintatilastojen mukaan: 
 Ystävänpäivä 21 osastoa 
 Rasiminvastainen viikko 10  
 SPR-viikko 24  
 Nälkäpäivä 50 (kaikki) 

 
 16 toteutunutta infotilaisuutta 
 Vastaanottokeskustoiminnassa muka-

na n. 400 vapaaehtoista 
 

Osastojen paikallinen viestin-
tä on säännöllistä ja jatkuvaa  
 
  Tuetaan osastojen tiedottajia 

ja muita osaston aktiiveja si-
säisessä ja ulkoisessa vies-
tinnässä  

 
 
 

 
 
 
 1 koulutus tiedottajille  
 4 nettisivukurssia 
 1 some-koulutus 
 43 osastossa on nimetty tiedotta-

ja (v. 2014 38) 
 Kaikilla aktiivisesti toimivilla 

osastoilla on päivitetyt nettisivut 
 50 % osastoista on viestintä-

suunnitelma osana valmiussuun-
nitelmaa 

 

 
 
 

 Ei toteutunut. 
 Toteutuneet nettisivukurssit 
 Toteutunut some-koulutus 
 39 osastossa on nimetty tiedottaja 

 
 Toteutunut 

 
 Ei toteutunut suunnitellusti  

Vaikuttaminen sodan sääntö-
jen eli kansainvälisen humani-
taarisen oikeuden puolesta  
 
 Tuetaan vapaaehtoisryhmiä 

IHL-kurssien järjestämisessä 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 Toteutunut 
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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 Mittari 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Jäsenmäärä vuoden 2015 tasolla 

(v. 2014 7970) 
 

 
  
 
 1 toteutunut  koulutus 
 43 osastossa nimetty jäsenmes-

tari (v. 2014 40) 
 toteutunut jäsenhuolto 
 
 Toteutettu ”Verkot vesille”  

– Oulun mallin mukainen uusien 
jäsenten kontaktointi 

 
 Osastokohtaiset jäsentilastot ja 

toteutunut jäsenkilpailu 
 
 

 
 
 
 
 

 Jäsenmäärä oli 7886 vuoden 
2016 lopussa (-4%)  

 

 
 
 

 Koulutus ei toteutunut 
 43 osastossa jäsenmestari  

 
 Toteutunut (Verkot vesille) 

 
 Toteutunut 

 
 
 

 Jäsenkilpailua ei toteutettu 
 
 
 



 

 

48 

 

 Kannustetaan osastoja säännölli-
seen jäsenviestintään ja jäsen-
huoltoon 

 
 
 

 Lisätään Punaisen Ristin näky-
vyyttä videoiden avulla 

 
 

 30 osastoa lähettää jäsenilleen 
jäsenkirjeen / huolehtii muuten 
jäsenviestinnästä esim. sosiaali-
sen median kautta (v. 2014 jä-
senkirje: 18 osastoa) 

 
 Eri vapaaehtoistoiminnoista teh-

dään lyhyitä videoesittelyjä (noin 
8-10 kpl, kukin noin 1-2 min). 

 20 osastoa lähetti jäsenilleen 
jäsenkirjeen  

 
 
 
 

 Tuotettiin 17 esittelyvideota 

 

 

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.  
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Tavoite ja toimenpiteet Mittari ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 
Lisää lapsia ja nuoria toimintaan 
 
 Aktivoidaan ja tuetaan osastoja 

kouluyhteistyöhön 
 
 
 

 Yhteistyötä korkeakoulujen 
(HUMAK, Turun AMK, Turun yli-
opisto) tiivistetään 
 

 Yhteistyötä RS-ajovalistuksen, 
poliisin ja Liikenneturvan kanssa 
 

 
 
 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 toi-
mintaa 
 

 2-4 oppilaitosvierailua 
 Yhteistoimintaa vastaanotto-

keskustoimintaan liittyen 
 

 7 toteutunutta kouluvierailua 
ajovalistuksen merkeissä Tu-
run ja Turun seudun ammatti-
kouluissa 
 

 1 toteutunut koulutus, nuoriso-
toimikunnan jäsenten tuki 
osastoihin 

 
 Korkeakouluopiskelijoita osal-

listunut vapaaehtoistoimintaan 
 

 
 6 toteutunutta some-kilpailua 

oppilaitosvierailuilla 

 
 

 Toteutunut 
 
 
 
 
 13 oppilaitosvierailua 
 Toteutunut 
 
 
 3 toteutunutta kouluvierailua  
 
 
 
 
 Toteutunut 
 
 
 
 Opintopisteitä SPR:n toimintaan 

osallistumisesta antaa mm. HU-
MAK. 

 
 Ei toteutunut 

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

ohjelma yhdessä osastojen 
kanssa 
 

 ÄKKILÄHTÖ-valmiusharjoitus 
koulujen kanssa  

 

 
 
 

 Yläkoulujen ea-ohjelma toteu-
tettu 1-2 osastossa/koulussa 
 
 

 5 yläkoulua mukana  
ÄKKILÄHTÖ-
valmiusharjoituksessa 
 

 
 
 

 Toteutettu 4 osastossa ja 10 kou-
lussa 

 
 
 4 yläkoulua mukana  

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 koulu-
vierailun Rasisminvastaisella 
viikolla 
 

 3 toteutunutta humanitaarisen 
oikeuden kouluvierailua 
 
 

 35 osastoa toteuttanut Nälkä-
päiväkeräyksen koulun kanssa 
(2014 35/53 osastoa) 
 

 
 
 

 2 osastoa toteuttanut  
 
 
 
 Toteutunut 
 
 
 
 32/50 osastoa toteuttanut Nälkä-

päiväkeräyksen  
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SPR Turun vastaanottokeskuksen toimintakertomus vuodelta 2016 

 
 

Yleistä Alkuvuodesta 2016 Suomen vastaanottokeskukset, joissa oli paikkoja yh-

teensä noin 33 000:lle, pullistelivat asukkaista. Vuoden aikana maahan saa-

pui 6 570 turvapaikanhakijaa. Vastaanottokeskuspaikkoja oli vuoden lopussa 

17 000:lle. Tämä tarkoitti nopeaa alasajoa juuri perustetuille yksiköille ympä-

ri Suomea. 

 

Maahanmuuttovirasto kävi neuvotteluita SPR:n keskustoimiston kanssa 

SPR:n paikkavähennyksistä. Turun vastaanottokeskukseen perustetut hätä-

majoitusyksiköt oli jo perustettaessa päätetty lopettaa heti, kun tilanne an-

taisi siihen mahdollisuuden.  Ensimmäisenä ovensa sulki Pernon koulussa ol-

lut hätämajoitusyksikkö. Paattisilla toiminta loppui maaliskuun lopussa, Hei-

nänokassa huhtikuun lopussa ja Retkeilymajassa kesäkuun lopussa. Viimei-

senä, marraskuussa loppui alkuvuodesta vasta ovensa avannut Mäntykodin 

toimipiste. 

 

Myös paikkalukua vähennettiin toukokuun alusta alkaen 50:llä paikalla Pansi-

ossa (jäi 300 paikkaa), Halikossa (jäi 150 paikkaa)  ja Punkalaitumella (jäi 

150 paikkaa). Laitilasta tuli 150 paikkainen joulukuun alussa (vähennys 50 

paikkaa) ja samaan aikaan taas Punkalaitumen paikkaluku nostettiin tilapäi-

sesti 200:aan.  

 

Syyskuussa Tukiasunnot saivat lopettamispäätöksen, mikä tulisi voimaan 

maaliskuun 2017 lopussa. Tätä ennen Tukiasuntojen paikkalukua oli laskettu 

20:stä kymmeneen. Tarvetta Tukiasunnoille kuitenkin oli. Yksikkö toimi koko 

vuoden ylipaikoilla. Ryhmäkodin paikkaluku oli koko vuoden ajan 21. 

 

Pansiossa vapaaehtoiset olivat vahvasti mukana vastaanottokeskuksen asuk-

kaiden arjessa. Vapaaehtoistyön koordinaattorin haasteena oli vapaaehtois-

toiminnan lisääminen myös muihin yksiköihin.   
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Liite 1. Tapahtumakalenteri 2016 

 

  
Tot. 

 

Osall. 

Tammikuu   Kyllä Ei lkm 

8.1.  Järjestötiedotteen 1/2016 materiaali piiritstoon x     

11.1. Lyhyt Ystäväkurssi/Pertteli x   10 

13.1. 
Maahanmuuttajien osaaminen mahdollisuutena  
-seminaari x   150 

13.1. Lyhyt Ystäväkurssi x   20 

14.1. Yhteisen lipun alla - SPR-info x   5 

18.1. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta x   38 

19.1. Aluetärskyt, Vakka-Suomi Laitila x   23 

19.1. Aluetärskyt, Salon alue / Angelniemi x   17 

21.1. Aluetärskyt, Itäinen alue /Koski x   13 

21.1. Aluetärskyt, Loimaan alue / Oripää x   15 

23.1. Kouluvierailijakoulutus x   7 

25.1. Aluetärskyt, Läntinen alue / Raisio x   12 

22.-23.1. Ensiapu-Promo, Turku x   11 

23.1. Kouluvierailijakoulutus x   7 

25.1. Aluetärskyt, Turun alue / Turun osasto x   15 

26.1. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta (Halikko) x   1 

28.1. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta (in English) x   14 

29.-30.1. Järjestötiedote 1/2016 ilmestyy x     

30.-31.1. Vapepa maakuntatyöryhmä ja valmiusavaus x   23 

(31.1. Promo- ja kouluttajapäivät, Turku, yht. 117 osallistujaa) x   25 VS 

  Ansiomerkkien haku päättyy x     

          

Helmikuu         

6.2. Lippu korkealle! – Jäsenestä luottamushenkilöksi x   3 

(6.-7.2. 
Ensiavun-, ensihuollon ja Henkisen tuen valmiusryhmien 
valtakunnallinen seminaari, pääkaupunkiseutu) x   VS: 20 

(6.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutus, Nynäs) x   VS: 0 

8.2. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta (Punkalaidun) x   5 

8. ja 15.2. Nuorten ystäväkurssi, Turku x   11 

11.2. Nettisivut ja RedNet x   2 

11.2. Koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisy / Paimio x   130 

11.2. 112-päivä x     

13.2. Ensihuoltokurssi, Mynämäki   x siirtyi: syksy 

3.-12.2. Ensiapupäivystäjän peruskurssi   x siirtyi: kevät 

14.2. Ystävänpäivä x     

16.2.  Yhteisen lipun alla - SPR-info x   9 

16.-17.2. VOK-henkilökunnan koulutus (48 hlöä & 49 hlöä) x   97 

17.2. Lyhyt Ystäväkurssi/Turku x   20 

20.-21.2. IHL-peruskurssi x   17 

22.2. Testamentti-ilta   x   

23.2. Kielikerho-ohjaajien perehdytys, Turku x   24 

27.2. Henkisen tuen jatkokurssi, Turku x   16 

29.2. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta, Turku x   20 

          

Maaliskuu         

5.-6.3. PROMO yhteinen osa, Turku, piiritoimisto x   13 

3-10.3. Henkisen tuen kurssi/Turku x   16 

7.3. PJ-foorumi, Aura x   10 



 

 

52 

 

9.3. Rasisminvastaisen päivän tapahtuman info vapaaehtoisille x   9 

11.3. Lyhyt ystäväkurssi, Mietoinen x   17 

12.3. Terveyspistevapaaehtoisten koulutuspäivä, Turku x   18 

14.3. Muistisairaan kohtaaminen kotona-koulutus x   10 

  Vapepa-täydennyskoulutuspäivä   x siirtyi: syksy 

15.3. Kielikerho-ohjaajien perehdytys x   15 

16.3. Lyhyt Ystäväkurssi x   25 

17.3. Yhteisen lipun alla   x peruuntui 

17.3. Vapepan maakuntatoimikunta x   19 

18.3. Järjestötiedotteen 2/2016 materiaali piiritoimistoon x     

(18.-20.3. Vapepa-johtajakurssi, Nynäs) x   VS: 2 

(19.-20.3. Valtakunnallinen Nuorten kevättapaaminen) x   V-S: 8 

19.3.  Keräysjohtajien koulutus x   10 

19.3. Ensihuoltokurssi, Turku x   18 

21.–27.3. 
Rasisminvastainen toimintaviikko,  
Rasisminvastaisen pv tapahtuma 21.3. Turku x   

40 vapaa- 
ehtoista 

21.3. Ennakkoluuloton edelläkävijä -palkinnon jako, Turku x   15 

30.3.-9.4. Ensiapupäivystäjän peruskurssi x   13 

31.3. Piirin hallitus x     

31.3. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta, Mäntykoti x   20 

          

Huhtikuu         

vko 14 Järjestötiedote 2/2016 ilmestyy x     

2.4. Ensihuoltokurssi, Loimaa x   21 

2.4. Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Turku x   5 

2.4.  Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi, Turku x   13 

5.4. Kritiikin ja vihan kohtaaminen sosiaalisessa mediassa x   15 

7.4. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta, Laitila x   4 

11.4. Lyhyt ystäväkurssi, Paimio   x peruuntui 

11.4. Nettisivut ja RedNet x   5 

(8.-10.4. Valmiuskouluttajien sisältöosa, Nynäs) x     

9.-10.4. Varsinais-Suomen Vapepa-seminaari x   62 

12.4. Valmiusilta osastoille, Turku   x peruuntui 

13.4. Yhteisen lipun alla - SPR-info x   5 

14.4. Valmiusilta osastoille, Laitila   x peruuntui 

14.4. Lyhyt ystäväkurssi x   15 

14.4. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta, Laitila x   3 

16.4. Ystävätoiminnan haastavat tilanteet x   20 

16.4. Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Loimaa   x   

16.-17.4. PROMO - monikulttuurinen sisältöosa, Turku x   10 

16.-17.4. Varhaisen puuttumisen koulutus, Turku x   12 

16.-17.4. Vapepa-maastojohtajakurssi   x siirtyi: syksy 

18.4. Henkisen tuen infoilta, Loimaan alue x   10 

19.4. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta, Halikko x   4 

19.4. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta, Turku x   8 

20.4. Lyhyt ystäväkurssi, Turku x   14 

23.4. Piirin vuosikokous, Paimio x   97 

  
   

  

Toukokuu         

2.5. Reddie Kids -ohjaajien kevättreffit   x peruuntui 

4.5. Omaishoitajien kevätretki, Ruissalo x   85 

9.-15.5. Punaisen Ristin viikko x     

9.5. Punaisen Ristin viikon konsertti, Vimma x   48 

10.5. Hiljainen mielenilmaus, Turku x   20 
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11.5. Turvapaikka ja terveys -seminaari x   25 

11.5. Yhteisen lipun alla - SPR-info x   4 

12.5. Ensiapu 3 harjoituskurssi, osa 1, Turku x   VS: 11 

12.5. Lyhyt Ystäväkurssi   x peruuntui 

21.5. Ystävien kevätretki, Paimio x   110 

21.5. Caritas-evy -koulutuspäivä, Parainen x     

22.5. Laivakoira Akselin puuhapäivä, Forum Marinum x     

23.5. Makupaloja monikulttuurisuudesta x   23 

24.5. Vapepa-maakuntatyöryhmä x     

24.5. Kotoutumisinfo osastoille, Loimaa   x siirtyi: syksy 

26.-30.5. Ensiapu 3 harjoituskurssi, osa 2, Pori, Reposaari x   13 

26.5. Piirin hallitus x     

28.5. Leiriohjaajakoulutus, Turku   x siirtyi: 2.6. 

          

Kesäkuu         

31.5. Henkinen hyvinvointi -koulutus vapaaehtoisille x   10 

1.6. Kotoutumisinfo osastoille, Salo   x siirtyi: syksy 

2.6. Leiriohjaajakoulutus, Kaarina x   6 

6.6. Kotoutumisinfo osastoille, Turku x   12 

7.6. Kotoutumisinfo osastoille, Uusikaupunki x   8 

8.-12.6. Nuorten matka Solferinoon x   8 

13.6. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta x   9 

16.6. Monikulttuurinen musiikki-ilta, Turku x   150 

20.6. Kansainvälinen pakolaispäivä x     

20.-21.6. Nuorten leiri, Loimaan Mellilä, Mustajärven leirikeskus   x   

21.-23.6. Lasten leiri, Loimaan Mellilä, Mustajärven leirikeskus x   18 

22.6.-31.7., 
tarvitt. elo-
syyskuu. 

Caritas-ensivaste päivystää  saaristomerellä  
yt. Meripelastajat x   35 

          

Heinäkuu         

 
Kesäkumikampanja x      

          

Elokuu         

(6.-11.8. Ryhmänjohtajakurssi, Nynäs) x     

11. ja 16.8. Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Mynämäki x   2 

12.8. Järjestötiedotteen 3/2016 materiaali piiritoimistoon x     

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

33 osall./ 

 16 os. 

vko 34 Järjestötiedote 3/2016 ilmestyy x     

30.8. PJ-foorumi, Laitila x   11 

30.8. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta -info, Tku x   5 

31.8. Caritas-ensivastetoiminnan sidosryhmäinfo x   19 

31.8. Henkinen hyvinvointi -kurssi moku-ystäville x   10 

          

Syyskuu         

2-3.9. Henkisen tuen kurssi Loimaa x   9 

5.9. Valmiuskouluttajailta, Turku x   9 

6.9., 12.9. Nuorten ystäväkurssi, Turku x   10 

8.9. Lyhyt Ystäväkurssi Turku x   20 

9.9. Lyhyt Ystäväkurssi Raisio x   10 

9.9. Lyhyt Ystäväkurssi Piikkiö   x peruuntui 

9.9. Yritykseni yhteiskuntavastuuta toteuttamassa       

10.9. Maailman ensiapupäivä x     
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10.9. Tulijan tukena -kurssi, Raisio x   8 

13-20.9. Ystävätoiminnan peruskurssi Kiikala x   12 

(10.-11.9. Täyttä Elämää Eläkkeellä -valmentajien koulutus, Hki ) x   VS: 4 

14.9. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta -info, Turku x   11 

15.9. Ansiomerkkien haku päättyy x     

15.–17.9. Nälkäpäivä x     

20.9. ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Turku   x 
Tilalla Turun  
os. tilaisuus 

22.9. Vapepa-maakuntatyöryhmä x   13 

23.9. Lauluyhtye Rajaton -konsertti,  Turku x   207 

24.9. Tulijan tukena -kurssi, Turku x   10 

24.9. Ensihuoltokurssi, Vehmaa   x peruuntui 

26.9. ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Salo x   23 

26.9. Nettisivut ja RedNet x   1 

27.9. Arjen apu -koulutus, Raisio x   7 

27.9-11.10 Henkisen tuen kurssi Turku x   12 

27.9. ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Laitila   x 
Alueella vain  
1 tapahtuma 

28.9. ÄKKILÄHTÖ-koulutus, Loimaa   x 
Alueella ei  
tapahtumia 

29.9. Yhteisen lipun alla - SPR-info, Turku x   6 

29.9. Starttipaja, Mynämäki x   25 

          

Lokakuu         

1.10. ÄKKILÄHTÖ - SPR:n valtakunnallinen valmiusharjoitus x   7 osastoa 

4.10. Arjen apu -koulutus, Salo x   6 

6.10. Ystäväkurssi x   8 

7.10. VOK-vapaaehtoisten kiitostilaisuus x   75 

7.-8.10. Henkisen tuen kurssi Salo x   8 

10.10. Kielikerhokoulutus, Turku x   17 

10.10. Makupaloja monikulttuuurisuustoiminnasta x   11 

11.10. Vapaaehtoiset kotoutumisen tukena -koulutus II, Uki x   10 

11.10. Vapepa-maakuntatoimikunta x     

12.10. Arjen apu -koulutus, Uusikaupunki x   13 

13.10. Piirin hallitus x     

15.10. Ensihuoltokurssi, Paimio x   18 

16.10. Henkisen tuen hälytysryhmien seminaari, Salo x   35 

20.10. Yhteisen lipun alla - SPR-info, Turku   x peruuntui 

22.10. Ensiapuryhmäläisten koulutus ja iltagaala, Ruissalo   x peruuntui 

22.-23.10. Humanitaarisen oikeuden peruskurssi, Turku x   20 

24.10. 

Omaishoitajien hyvinvointitapahtuma  

(oppilaistosyhteistyö) x   90/120 

25.10. Valmiusilta osastoille, Aura   x peruuntui 

25.10.  Vapaaehtoiset kotoutumisen tukena -koulutus II, Uki x   17 

26.10. Valmiusilta osastoille, Salo   x peruuntui 

26.10. Arjen apu -koulutus, Laitila x   4 

27.10. Keskustelutilaisuus, Runosmäki x   90 

27.10. Järjestötiedotteen 4/2016 materiaali piiritoimistoon x     

  ETK-risteily (siirretty järjestettäväksi 16.-17.3.2017)   x siirtyi 

29.10. Yhteinen Punainen Risti, Tuorla, Kaarina x   46 

28-29.10 Henkisen tuen kurssi Uusikaupunki   x peruuntui 

(28.-29.10. Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus, Nynäs) x   VS: 2 

31.10. Ansiomitalien haku päättyy  x     
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Marraskuu         

6.11. Ystävätoimijoiden pikkujoulupiknik-risteily x   130 

(5.-6.11.  Kouluttajakoulutus: Välineosa "Oppimisen ohjaaminen") x     

vko 45 Järjestötiedote 4/2016 ilmestyy x     

9.11. Nettisivut ja Rednet   x ei osallistujia 

12.11. Vapepa-täydennyskoulutuspäivä   x peruuntui 

12.11. Reddie Kids -ohjaajakoulutus, Turku x   6 

12.11. Rasismiin puuttumisen treenikehän vetäjäkoulutus  x   11 

14.11. Arvostava kohtaaminen-kouluts omaishoitajille x   13 

15.11. Yleiskokouksen kutsufoorumi    x peruuntui 

15.11. Makupaloja monikulttuurisuustoiminnasta -info, Turku x   9 

15.11. Arjen apu -koulutus x   15 

19.11. Henkisen tuen hälytysryhmien harjoitus   x peruuntui 

23.-26.11. Päivystystestaukset x     

21.11. 
Nuorten ensiapuilta, Loimaa (turvapaikanhakijat ja  
koto-koulutuksessa olevat)  x   

18 +  

6 Loimaan 
EA-ryhmä 

21.11. Lyhyt Ystäväkurssi x   17 

23.11. Yhteisen lipun alla - SPR-info, Turku x   7 

23.11. Uudenkaupungin Starttipaja x   14 

24.11. Arjen apu -koulutus, Nousiainen x   15 

24.11. Talousilta osastoille x   9 

(26.11. Alueellinen Vapepa-foorumi / Etelä-Suomi) x     

26.11. Tulijan tukena -kurssi, Turku x   11 

(26.-27.11. Kouluttajakoulutus: Sisältöosat) x     

          

Joulukuu         

1.12. Piirin hallitus x     

1.12. Maailman AIDS-päivä x     

2.12. Glögit x   250 

3.12. Humanitaarisen oikeuden jatkokurssi x   14 

(3.12. Vapaaehtoisten kiitosgaala, Kuopio) x     

5.12. Nuorten turvapaikanhakijoiden EA-ilta, Laitila  x   10 

8.12. Monikulttuurisuusvapaaehtoisten yhteinen ilta, Turku x   17 

8.12. Vapepa-maakuntatyöryhmä x   10 

21.12. 
Hiljainen kynttilämielenilmaus sodan uhrien puolesta,  
Turku x   80 

     (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 2016 

Puheenjohtaja: Suokas Markku Turku  

Varapuheenjohtaja: Arvo Johanna Piikkiö   

Jäsenet:  Arasola Ela  Vampula   

  Heino Lasse  Nousiainen   

  Holmström Marianne Turku   

  Kontsas-Vähäsilta Hannele  Ruissalo (23.4. asti) 

  Kraappa Armi-Tuulikki Pyhäranta (24.4. alkaen) 

  Männistö Elina Uusikaupunki (23.4. asti) 

  Paatero Pekka Turku   

  Rasila Matti  Salo   

  Salmio Marja-Helena Kaarina  

  Sinokki Tiina  Ruissalo (24.4. alkaen)  

  Suomi Juhani Pertteli     

  Vesterinen Outi Aurajoki   

 

 

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 VALMIUSTOIMIKUNTA 

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 (26.5. asti) 

Puheenjohtaja: Vesterinen Outi  Aurajoki (27.5. alkaen) 

  Arasola Ela   Vampula 

  Jussila Karoliina  Turku 

  Kautto Antero  Aurajoki 

  Laine Reija   Salo 

  Ratsula Stiina  Piikkiö 

  Sandström Henrika  Turku (13.10. alkaen) 

  Saarela Eliisa  Piikkiö (13.10. alkaen) 

  Sorsa Merike  Turku 

  Vesterinen Outi  Aurajoki 

  Väänänen Emilia  Turku (13.10. alkaen) 

 

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: Reinholdt Ilse  Ruissalo  

Varapuheenjohtaja: Mäki Heikki Loimaa    

Jäsenet:  Forssén Olli Salo (23.4.2016 asti)  

  Johansson Kalevi Salo (24.4.2016 alkaen)  

  Kaasinen Sakari  Mietoinen (23.4.2016 asti) 

Ratsula Stiina Piikkiö  

Tammelin Mikko Loimaa (23.4.2016 asti) 

                    Tähtinen Helena Mynämäki (24.4.2016 alkaen) 

                    Varjonen Kari Turku   

                    Vihervä Esko Kaarina (24.4.2016 alkaen) 

 

 

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   
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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) 

 

Lounais-Suomen öljyntorjunnan yhteistyöryhmä (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 

 jäsen Tommi Virtanen, jäsen 

 

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 

 

Turun kaupungin turvallisuuden koordinointiryhmä  

 jäsen Tommi Virtanen 

 

Varsinais-Suomen liitto, ”Intressiryhmien kuulemiset” -järjestöjen ryhmä 

 jäsen Minna Rautanen 

 

 

VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTATOIMIKUNTA 

- SPR Varsinais-Suomen piiri koordinoi Vapepa-toimintaa Varsinais-Suomen maakunnassa. Va-

paaehtoinen Pelastuspalvelu koostuu Varsinais-Suomen alueella 20 järjestön sekä 7 viran-

omaistahon 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. Huomionosoitukset 2016  
 

 

Huomionosoitus Sukunimi Etunimi Osasto/piiri 

Hopeinen ansiomitali Paukku Risto SPR Mietoisten osasto 

Hopeinen ansiomitali Takala Tuija SPR Lemun osasto 

Pronssinen ansiomitali Ainonen Marja SPR Raision osasto 

Pronssinen ansiomitali Amberla Seija SPR Mynämäen osasto 

Pronssinen ansiomitali Anttila Jaakko SPR Kakskerran osasto 

Pronssinen ansiomitali Gardner Esko SPR Turun osasto 

Pronssinen ansiomitali Heikkilä Ritva SPR Mynämäen osasto 

Pronssinen ansiomitali Henriksson Marjut SPR Nousiaisten osasto 

Pronssinen ansiomitali Kairavuo Marja-Leena SPR Mietoisten osasto 

Pronssinen ansiomitali Kautto Antero SPR Aurajoen osasto 

Pronssinen ansiomitali Kivelä Sari SPR Aurajoen osasto 

Pronssinen ansiomitali Määttä Kristiina SPR Mynämäen osasto 

Pronssinen ansiomitali Nurmi Seppo SPR Turun osasto 

Pronssinen ansiomitali Palo Pekka SPR Aurajoen osasto 

Pronssinen ansiomitali Runko Jarmo SPR Nousiaisten osasto 

Pronssinen ansiomitali Sadiku Mexhit SPR Varsinais-Suomen piiri 

Pronssinen ansiomitali Seikas Maija SPR Mietoisten osasto 

Pronssinen ansiomitali Vanhala Kristiina SPR Mietoisten osasto 

Pronssinen ansiomitali Vänni Hanna SPR Mynämäen osasto 

Ansiomerkki 

Butterfield-

Mattila Tara-Niina SPR Liedon osasto 

Ansiomerkki Hakamäki Anna-Maria SPR Liedon osasto 

Ansiomerkki Heino Hannele SPR Mynämäen osasto 

Ansiomerkki Hongisto Tuija SPR Varsinais-Suomen piiri 

Ansiomerkki Joki Jyri SPR Turun osasto 

Ansiomerkki Juvakka Ari Aatos SPR Varsinais-Suomen piiri 

Ansiomerkki Koskinen Katrina SPR Turun osasto 

Ansiomerkki Lahti Eeva SPR Turun osasto 

Ansiomerkki Lehtimäki Sirpa SPR Varsinais-Suomen piiri 

Ansiomerkki Lehtinen Jouko Teuvo SPR Hirvensalon osasto 

Ansiomerkki Raivo Kaarina SPR Mynämäen osasto 

Ansiomerkki Riikonen Petri Sakari SPR Varsinais-Suomen piiri 

Ansiomerkki Saarinen Petteri 

SPR Uudenkaupungin 

osasto 

Ansiomerkki Salomaa Riikka SPR Varsinais-Suomen piiri 

Ansiomerkki Suominen Anneli SPR Turun osasto 

Ansiomerkki Valkeapää Sinikka SPR Turun osasto 

Ansiomerkki Varjonen Kirsi SPR Mynämäen osasto 

Ansiomerkki Vilo Katri Marianne SPR Liedon osasto 
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Liite 4. Osastojen puheenjohtajat ja sihteerit 2016 

 
Oasto Puheenjohtaja   Sihteeri   

SPR Alastaron osasto Tytykoski Ulla   Frisk Pertti 

SPR Angelniemen osasto Kaukiainen Pirjo Herlevi Marjatta 

SPR Aurajoen osasto Tammi Taina Eklöf Mika 

SPR Auran osasto Isotalo Terhi   Vairinen Tuula   

SPR Halikon osasto Lucenius Marjo Hammarberg Soile 

SPR Hirvensalon osasto Sukari-Laivoranta Anneli   Heikkilä Suvi 

SPR Kaarinan osasto Salmio Marja-Helena Söderblom Maija 

SPR Kakskerran osasto Laaksonen Esti Kankaanpää Jarna 

SPR Kalannin osasto Nevavuori Anneli Penttilä Inkeri 

SPR Karinaisten osasto Haakana Pirjo Simola Kaisa 

SPR Karjalan osasto Laaksonen Maija-Liisa Karppinen Anita 

SPR Kiikalan osasto Isotalo Jaana   Snabb Leena 

SPR Kodisjoen osasto Heikola Anja Saarela Susan 

SPR Kosken osasto Tuominen Antti Tausa Eerika   

SPR Kustavin osasto Heikkilä Sirpa Forss Raila 

SPR Laitilan osasto Siniste Teuvo   Siniste Teuvo 

SPR Lemun osasto Collander Noora   Kiuru Taina 

SPR Laitilan osasto Ylitalo Marja  Ylitalo Marja 

SPR Loimaan osasto Mäki Heikki Jokinen Kaija 

SPR Maaria-Paattisten osasto Nurmio Merja Aalto Hanna-Kaisa 

SPR Marttilan osasto Heikkilä Marko   Sallasmaa Anne   

SPR Maskun osasto Karjalainen Riina Nummela Piritta 

SPR Merimaskun osasto Arvonen Eija Arvonen Eija 

SPR Mietoisten osasto Kaasinen Sakari Vanhala Kristiina 

SPR Mynämäen osasto Vira Anu Tähtinen Helena 

SPR Naantalin osasto Saarinen Jaana-Sofia Sola Anne 

SPR Nousiaisten osasto Heino Lasse   Hyvärinen Arja   

SPR Oripään osasto Lehtelä Marja-Leena Purra Tuija 

SPR Paimion osasto Jokinen Maija Blomqvist Minna 

SPR Perniön osasto Lahti Tapio Lindblom Marjatta 

SPR Pertteli-Kuusjoen osasto Suomi Juhani Karonen Keijo   

SPR Piikkiön osasto Sivonen Riikka Sivonen Riikka 

SPR Pyhärannan osasto Kraappa Armi-Tuulikki Kraappa Armi-Tuulikki 

SPR Pöytyän osasto Mäki Tauno Salmi Anneli 

SPR Raision osasto Nieminen Kari Tiitta-Nieminen Tarja 

SPR Ruiskatu 8 osasto Munkki-Utunen Maarit Kanerva-Kivinen Katri 

SPR Ruissalon osasto Reinholdt Ilse Kontsas-Vähäsilta Hannele 

SPR Rymättylän osasto Kemppe Riitta Kemppe Riitta 

SPR Salon osasto Rasila Matti Forssén Marja-Leena 

SPR Sauvo-Karunan osasto Niemelä Pertti Lehtikankare-Niemelä Sanna-Mari 

SPR Somerniemen osasto Eloranta Virpi   Anttila Seija   

SPR Someron osasto Lähdemaa Pertti Salminen Marja 

SPR Taivassalon osasto Paavola Leena Särkilahti Tuula 

SPR Tarvasjoen osasto Forsbacka Jaana Äikää-Sintonen Seija 

SPR Turun osasto Paatero Pekka Simola Katja 

SPR Uudenkaupungin osasto Saarinen Petteri Männistö Elina 

SPR Vahto-Ruskon osasto Kannisto Taija Marttila Tiina 

SPR Vampulan osasto Tuunainen Paavo   Stenfors Henna 

SPR Vehmaan osasto Härö Martti Härö Martti 

SPR Yläneen osasto Pentti Hannu Eerikkilä Sanna 
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LIITE 5. JÄSENTILASTOT 

Jäsenet  
31.12.  
2015 

Jäsenet 
31.12. 
2016 

Nuoret (+ 
perhe-

nuoriso) 

Aikuiset (+ 
perhe- 
aik.) 

Ainais-/ 
kunniaj. 
yli 29 v 

Ainais-/ 
kunniaj. 
alle 29 v 

%  
Nuoria 

SPR Alastaron osasto 58  63  2  51  10  0  3,2  

SPR Angelniemen osasto 53  52  1  32  19  0  1,9  

SPR Auran osasto 240  246  11  213  22  0  4,5  

SPR Aurajoen osasto 161  136  40  90  3  3  31,6  

SPR Halikon osasto 131  130  2  104  24  0  1,5  

SPR Hirvensalon osasto 96  86  4  70  10  2  7,0  

SPR Kaarinan osasto 275  270  15  227  28  0  5,6  

SPR Kakskerran osasto 72  54  5  47  2  0  9,3  

SPR Kalannin osasto 70  68  2  55  11  0  2,9  

SPR Karinaisten osasto 58  49  3  40  6  0  6,1  

SPR Karjalan osasto 46  45  7  30  8  0  15,6  

SPR Kiikalan osasto 71  69  0  64  5  0  0,0  

SPR Kodisjoen osasto 35  32  0  29  3  0  0,0  

SPR Kosken osasto 106  98  4  69  25  0  4,1  

SPR Kustavin osasto 104  99  2  93  4  0  2,0  

SPR Kuusjoen osasto 36  0  0  0  0  0  0,0  

SPR Laitilan osasto 145  135  4  108  22  1  3,7  

SPR Lemun osasto 89  86  21  54  9  2  26,7  

SPR Liedon osasto 131  125  2  114  9  0  1,6  

SPR Loimaan osasto 401  380  21  319  40  0  5,5  

SPR Maaria-Paattisten os 106  100  6  86  8  0  6,0  

SPR Marttilan osasto 61  56  2  41  13  0  3,6  

SPR Maskun osasto 103  102  13  74  15  0  12,7  

SPR Merimaskun osasto 31  32  0  27  5  0  0,0  

SPR Mietoisten osasto 87  79  5  69  5  0  6,3  

SPR Mynämäen osasto 174  183  25  144  13  1  14,2  

SPR Naantalin osasto 195  182  5  137  39  1  3,3  

SPR Nousiaisten osasto 171  160  11  135  14  0  6,9  

SPR Oripään osasto 23  22  1  16  5  0  4,5  

SPR Paimion osasto 244  219  13  179  26  1  6,4  

SPR Perniön osasto 169  157  12  129  16  0  7,6  

SPR Pertteli-Kuusjoen os N/A 97  2  76  19  0  2,1  

SPR Perttelin osasto 67  0  0  0  0  0  0,0  

SPR Piikkiön osasto 120  104  15  83  6  0  14,4  

SPR Pyhärannan osasto 71  80  3  72  5  0  3,8  

SPR Pöytyän osasto 69  65  1  50  14  0  1,5  

SPR Raision osasto 289  271  14  210  43  4  6,6  

SPR Ruiskatu 8 osasto 117  110  3  92  15  0  2,7  

SPR Ruissalon osasto 131  144  30  104  10  0  20,8  

SPR Rymättylän osasto 97  81  0  77  4  0  0,0  

SPR Salon osasto 486  497  45  379  72  1  9,3  

SPR Sauvo-Karunan os 128  120  16  88  16  0  13,3  

SPR Somerniemen osasto 36  35  4  29  2  0  11,4  

SPR Someron osasto 104  98  2  74  22  0  2,0  

SPR Taivassalon osasto 51  50  1  45  4  0  2,0  

SPR Tarvasjoen osasto 42  39  1  32  6  0  2,6  

SPR Turun osasto 2 065  2 009  214  1 479  309  7  11,0  

SPR Uudenkaupungin os 262  261  5  211  45  0  1,9  

SPR Vahto-Ruskon osasto 96  85  5  69  11  0  5,9  

SPR Vampulan osasto 126  118  10  99  8  1  9,3  

SPR Vehmaan osasto 32  30  0  22  8  0  0,0  

SPR Yläneen osasto 80  77  0  60  17  0  0,0  

Varsinais-Suomi yht. 8 211  7 886  610  6 197  1 055  24  8,0  
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Liite 6. Tietoja osastojen toimintatilastoista v. 2015-2016 

 - 50 osastoa vuoden 2016 lopussa 
   

    
  

v. 
2015 

v. 
2016   

Osastojen vapaaehtoisten määrä yhteensä 2546 2645 vapaaehtoista 

  - joista alle 29-vuotiaita 502 681 vapaaehtoista 

Osastolla on ollut toimintaa turvapaikanhakijoihin liittyen 21 17 osastoa 

Vapaaehtoisia turvapaikanhakijoihin liittyvässä toiminnassa 237 175 vapaaehtoista 

Osastossa on valmius- ja ensiaputoimintaa 27 26 osastoa 

Vapaaehtoisten lkm valmius- ja ensiaputoiminnassa 339 343 vapaaehtoista 

Osastossa ensiapuryhmätoimintaa 19 20 osastoa 

Osastojen ensiapuryhmien tai yksiköiden lukumäärä 16 13 kpl 

Ensiapuryhmien vapaaehtoisten lkm  262 234 vapaaehtoista 

Ensiapupäivystäjien lkm 155 154 vapaaehtoista 

Ensiapupäivystysten lukumäärä 248 245 kpl 

Ensiapupäivystysten avunsaajien määrä 2952 2601 henkilöä 

Osaston vapaaehtoisia mukana henkisen tuen ryhmissä 15 13 osastoa 

Osastolla ystävätoimintaa  41 42 osastoa 

Ystävätoiminnassa mukana olleiden vapaaehtoisten lkm 855 791 vapaaehtoista 

Henkilökohtaisena ystävänä toimivien lkm 406 481 vapaaehtoista 

Ystävien asiakkaiden määrä 1288 852 henkilöä 

Osastoissa toimivien vertaisryhmien / ystäväkerhojen lkm 16 12 ryhmää 

Osastossa toimii seniori- tai vanhustenkerhoja 14 13 osastoa 

Seniori- ja vanhustenkerhojen vapaaehtoisten lkm 37 32 vapaaehtoista 

Seniori- ja vanhustenkerhojen asiakkaiden määrä 356 382 henkilöä 

Osastossa monikulttuurista ystävätoimintaa 5 6 osastoa 

Monikulttuurisessa ystävätoiminnassa vapaaehtoisten lkm 149 146 vapaaehtoista 

Osasto mukana "Koko Suomi leikkii" -hankkeessa 9 9 osastoa 

SPR vapaaehtoisten lkm "Koko Suomi leikkii" -hankkeessa 27 22 vapaaehtoista 

Osastolla terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa  7 11 osastoa 

Terveyden edistämiseen liittyvä toiminta  104 100 vapaaehtoista 

Osastolla terveyspiste 7 7 osastoa 

Terveyspisteen vapaaehtoisten lkm 70 72 vapaaehtoista 

Terveyspisteen käyntikerrat yhteensä 1980 1618 käyntiä 

Osastossa nuorisotoimintaa 8 7 osastoa 

Nuorisotoiminnan vapaaehtoisten lkm 89 71 vapaaehtoista 

Osastossa Reddie Kids -kerho 6 4 osastoa 

Reddie Kids -kerholaisten lkm 71 59 kerholaista 

Osastossa on nuorisoryhmä 2 2 osastoa 

Nuorisoryhmien toimijoiden lkm 36 32 vapaaehtoista 

Osastossa kouluyhteistyötä  40 34 osastoa 

Osasto on osallistunut valtakunnallisiin kampanjoihin 51 50 osastoa 

Ystävänpäivä 21 21 osastoa 

Rasisminvastainen viikko 10 10 osastoa 

Punaisen Ristin viikko   25 24 osastoa 

Nälkäpäivä  51 50 osastoa 

Keräystoimintaan osallistuneiden vapaaehtoisten lkm 1382 1336 vapaaehtoista 

Osasto on tehnyt yritysyhteistyötä 26 22 osastoa 

S-ryhmän kanssa 17 17 osastoa 

 LähiTapiolan kanssa 16 9 osastoa 

Osastolla on toimitila 22 19 osastoa 

Osasto on tehnyt jäsenhankintaa vuoden aikana 42 42 osastoa 

Osasto on lähettänyt jäsenkirjeen/kirjeitä 21   osastoa 

 


