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1. Piirin hallituksen toimintakertomus 2017 
 

Yleistä Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri on osa lakiin (238/2000) 

ja asetukseen (827/2017) perustuvaa Suomen Punaista Ristiä. Piirin teh-

tävät on määritelty Punaisen Ristin piirien johtosäännössä (valtuusto 

17.11.2017).  

 

Piirin toiminnan painopiste on maakunnan osastojen ja vapaaehtoisten 

tukemisessa ja kouluttamisessa sekä uusien jäsenten hankinnassa. Piirin 

alueella oli vuoden lopussa 48 osastoa. Osastoissa oli jäseniä vuoden 

2017 lopussa yhteensä 7706 (vuonna 2016: 7886). Toimintaa toteuttaa 

piiriin palkattu henkilöstö yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 

 

SPR:n Varsinais-Suomen piirin 82. toimintavuoden elokuussa Punainen 

Risti kutsuttiin mukaan poikkeuksellisen suureen auttamistehtävään, jo-

ka liittyi Turun torilla tapahtuneeseen joukkopuukotukseen. Toinen mer-

kittävä tapahtuma oli piirien Ensiapukoulutuksen yhtiöittäminen.   

 

Toiminta ja 

tulokset 

1. Varsinainen toiminta 

 

Piirin varsinaiseen toimintaan kuuluu; 

- Valmiustoiminta 

- Ensiapu- ja terveyspalvelutoiminta 

- Sosiaalipalvelutoiminta 

- Nuorisotoiminta 

- Vastaanottotoiminta ja muu varsinainen toiminta 

 

Varsinaisen toiminnan osalta ylijäämä pieneni johtuen vastaanottotoi-

minnan volyymin selkeästä laskusta edellisvuodesta. 

 

1.1. Valmiustoiminta 

 

Punaisen Ristin valmiutta kehitettiin tukemaan yhteiskunnan kokonais-

varautumista koko Varsinais-Suomen alueella. 

 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja työntekijät olivat elokuussa tapahtu-

neen Turun kauppatorin joukkopuukotuksen auttamistoiminnassa muka-

na välittömästi viranomaisten akuuttitoimien jälkeen Turun kaupungin 

sosiaalipäivystyksen toimeksiannosta. Toimintaan osallistui 120 eri hen-

kilöä, jotka kohtasivat tuhansia henkilöitä antaen henkistä tukea. Henki-

sen tuen esitteitä jaettiin useana kieliversiona noin 2000 kpl. Maailman 

laajuisen mediahuomion saanut tapahtuma ja Punaisen Ristin auttamis-

toiminta siinä huomioitiin Punaisen Ristin piirissä maailmanlaajuisesti. 

 

Psykososiaalisen tuen antamisesta ja ensihuollon valmiudesta piirillä 

on seutukunnalliset yhteistoimintasopimukset koko piirin alueella. 

  

Henkisen tuen hälytysryhmät toimivat aktiivisesti kaikilla seutukunnilla, 

kun Loimaan seudun ryhmä aloitti heinäkuun alusta. Viides henkisen tu-

en ryhmä toimii SPR Turunmaan piirin alueella. Em. henkisen tuen ryh-

miä hälytettiin yhteensä 84 kertaa (v. 2016; 71 kertaa), joista 50 johti 

avustustoimintaan.  

 

Vuonna 2017 alueellamme toteutettiin 12 kotimaan avun avustustehtä-

vää, joista 11 oli tulipalon seurausta (2016 yhteensä 24 tapahtumaa) 

  

Kesä 2017 oli SPR:n Caritas -ensivastetoiminnan neljäs yhteistyövuosi 

Turun Meripelastusyhdistys ry:n kanssa. Hätäkeskus hälytti Caritaksen 
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kiireelliseen ensihoidon auttamistehtävään päivystyskaudella 

26 kertaa (v. 2016; 29 kertaa). 

  

Punaisen Ristin koordinoima Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu hälytettiin 

muihin auttamistehtäviin 14 kertaa (v. 2016; 28 kertaa). Tehtävät olivat 

pääosin kadonneen henkilön etsintöjä. 

 

1.2. Ensiapu- ja terveyspalvelutoiminta  

 

Ensiapuryhmien päivystyspalvelu oli näkyvää ja taloudellisesti merkittä-

vää toimintaa osastoille. Piirin ja Turun osaston yhteistyönä koulutettiin 

ja tuettiin päihde- ja festarityön vapaaehtoisia, jotka päivystivät mm. 

Ruisrockissa. Piiriin perustettiin päihdetyön toimintaryhmä. 

 

Ensiapukilpailut järjestettiin Turun Ruissalossa yhdessä Satakunnan ja 

Turunmaan piirien kanssa. Sarjojen voittajat edustavat piirejä Turussa 

järjestettävissä vuoden 2018 ensiavun SM-kilpailussa. Tapahtuman jär-

jestelyt käynnistettiin syksyllä yhteistyössä keskustoimiston kanssa. 

 

Terveyspisteet toimivat kahdeksan osaston alueella ja Pluspistetoiminta 

vakiinnutti paikkansa Turussa. Testaustoiminta osoittautui tarpeelliseksi, 

vuoden aikana testattiin 324 asiakasta. Hiv-ja seksuaaliterveystoiminnan 

yhteistyö käynnistettiin Pro-tukipisteen kanssa. 

 

Piiri oli aktiivisesti mukana yläkoulujen ensiapuohjelman valtakunnalli-

sessa pilotissa. Tämän lisäksi Turun Seudun Osuuspankin tuella järjes-

tettiin seitsemäsluokkalaisille 6 tunnin hätäensiapukursseja. Piiri koulutti 

Auttajakurssien kouluttajia ja osastot tarttuivat haasteeseen toteutta-

malla alueillaan runsaasti kursseja. 

 

Pääosan yleisölle ja yrityksille suunnatuista EA -koulutuksista pitivät pii-

rin palkatut ensiapuopettajat. EA –koulutushenkilöstö siirtyi valtakunnal-

liseen, piirien ja keskustoimiston perustaman yhtiön palvelukseen 

1.9.2017 alkaen. 

 

1.3. Sosiaalipalvelutoiminta 

 

Piirin sosiaalipalvelu tuki ja motivoi osastojen vapaaehtoisia järjestämäl-

lä heille koulutus- ja virkistystapahtumia mm. keväällä ja syksyllä sekä 

hyvinvointi-iltoja vertaistuen teemalla. Vapaaehtoisille tarjottiin mahdol-

lisuus osallistua työnohjausryhmiin. 

 

Piirin sosiaalipalvelun ja ystävätoiminnan vahvuutena voi pitää hyvää 

yhteistyötä alueen järjestöjen, sosiaalialan ammattilaisten ja yhteiskun-

tavastuuta kantavien kumppanuusyritysten kanssa. Piiri on ollut aktiivi-

sena toimijana järjestöjen ILOA – työryhmän tapahtumissa ja maakun-

nallisessa JärjestöSote 113 – hankkeessa. 

 

Piirin on ollut kolmannen sektorin edustajana STM kärkihankkeessa - 

KomPAssi- Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke, 

jossa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten 

omaishoitoa.  

 

STEA rahoitteinen Omaishoitajien tukitoiminta järjesti omaishoitajille 

mm. virkistystoimintaa, koulutusta ja ohjausta, joilla tuettiin omaishoi-

toperheiden hyvinvointia. Punaisen Ristin omaishoitajien tukitoiminta on 

saanut myönteistä palautetta hyvinvointipäivien sekä Auttajakurssien 

ansiosta. Julkisuuden myötä on tavoitettu uusia omaisiaan hoitavia hen-

kilöitä, joille on voitu tarjota tukea jaksamiseen. 
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1.4. Nuorisotoiminta 

 

Osastojen vapaaehtoisia tuettiin ja koulutettiin Punaisen Ristin lasten 

Reddie Kids -kerhojen ja nuortenryhmien vetämiseen. Kesällä järjestet-

tiin piirin lastenleiri Turussa sekä toteutettiin nuorten opintomatka Iso-

Britanniaan tutustumaan British Red Crossin toimintaan Lontoossa ja 

Canterburyssa. 

 

Nuorisotoimikunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti Punaisen Ristin vuo-

sikellon mukaisten tempausten toteutukseen. Toimikunta on suunnitel-

mallisesti edistänyt piirin nuorten näkymistä sosiaalisen median eri ka-

navissa. 

QuHa-aluenuorisotyötä Nummi-Halisten alueella ylläpidettiin yhteistyös-

sä Turun kaupungin kanssa. Kävijämäärät uuden nuorisotila Huudin 

myötä ovat kasvaneet edellisiin vuosiin nähden tuntuvasti. Viime vuonna 

kävijöitä nuortenilloissa oli keskimäärin 25.  

 

Huudilla toimi myös EU -rahoitteinen PAIKAL-alahanke, jossa kohderyh-

mänä oli 15-29 -vuotiaat, erityisen suuren syrjäytymisuhan alla olevat 

alueen nuoret. Hanke tuotti nuorten lähelle matalan kynnyksen toimin-

taa, joka pitkällä aikavälillä parantaa heidän elämänlaatua ja ehkäisee 

Halisten alueen leimautumista ongelmalähiöksi. Hanke jatkuu kevääseen 

2018. 

 

1.5. Vastaanottotoiminta ja muu varsinainen toiminta 

 

Turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksiköiden ylläpitoa piiri toteutti Maa-

hanmuuttoviraston (Migri) sopimusohjauksessa. 

 

Vuonna 2017 turvapaikkaa Suomesta haki yhteensä 5 059 henkilöä.   

Edellisvuoden tapaan vastaanottokeskusten kapasiteetin tarve pieneni ja 

keskusten paikkamääriä vähennettiin. Useita keskuksia myös suljettiin.  

 

SPR:n Turun vastaanottokeskuksen Laitilan toimipisteen toiminta lope-

tettiin elokuussa. Muiden toimipisteiden kohdalla paikkaluvut vaihtelivat 

Migrin toimeksiantojen mukaan. Tästä johtuen vuoden aikana käytiin 

useita YT-neuvotteluja, joiden seurauksena jouduttiin henkilökuntaa 

myös irtisanomaan. 

 

Varsinais-Suomesta käynnistynyt turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan 

saaneiden työelämävalmiuksia tukeva hanke eteni valtakunnallisesti hy-

vin. Hanke on vaikuttanut siihen että osaamisen kartoitus on tulossa yh-

deksi perustoiminnoista kaikissa vastaanottokeskuksissa.  

 

Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntaan sijoittumista tu-

ettiin osastoja ja vapaaehtoisia kouluttamalla. Vuoden aikana vahvistet-

tiin ”Arjen apu” –toimintamallin käyttöönottoa. Piirillä oli hanketyönteki-

jät valtakunnallisessa maahanmuuttajatoiminnassa ja Starttivoimaa -

hankkeessa.   

 

Rasisminvastaisella viikolla piiri myönsi Ennakkoluuloton edelläkävijä –

diplomin yhdenvertaisuutta edistäneelle Yhdessä-yhdistykselle. 

 

Nälkäpäiväkeräys järjestettiin jo 37. kerran. Osastojen aktiiviset vapaa-

ehtoiset järjestivät jälleen eri puolilla maakuntaa keräystempauksia. Li-

paskeräys tuotti piirin alueella noin 99 740 €. Valtakunnallinen Nälkäpäi-

väkeräyksen tuotto oli 2,4 milj. €. 
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Alkukesällä järjestettiin "Pysäytä nälkä" –hätäapukeräys Itä-Afrikan ja 

Jemenin väestön auttamiseksi. 

 

Katastrofirahastoon tilitettyä tuottoa ei kirjata järjestön käytännön mu-

kaisesti piirin tuloslaskelmaan.  

 

2. Varainhankinta 

 

Piirin varainhankintaan sisältyy; 

- Jäsenmaksut 

- Muu varainhankinta 

 

Piirin varainhankinta ei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Siihen 

vaikuttivat mm. ensiaputodistusten ja -tuotteiden myynnin siirtyminen 

uudelle yhtiölle ja kannatusjäsenten määrän arvioitua pienempi kasvu. 

Piirin yritysyhteistyö säilyi samalla tasolla edellisvuoden kanssa ja useat 

yritykset tukivat varsinaisen toiminnan eri ohjelma-alueita. 

 

Punaisen Ristin Turun palvelupiste palveli edelleen vapaaehtoisia ja toimi 

kampanjoiden ja tapahtumien keskuksena sekä jatkoi ensiapu- ja mui-

den tuotteiden myyntiä yhteistyössä uuden yhtiön palvelukseen siirty-

neen henkilökunnan kanssa.  

 

Keskustoimiston ketjuohjauksessa olevan Kontin ja Punaisen Ristin yh-

teisestä verkkokaupasta piirille koituvat tuotto-osuudet säilyivät lähes 

edellisvuoden tasolla. 

 

3. Sijoitus ja rahoitustoiminta 

 

Sijoitustoiminnan tuotot perustuvat pääasiassa piirin omaisuutena ole-

vien huoneistojen vuokratuottoihin.  

 

Piirin sijoitusomaisuuden tasearvo on yhteensä 1.324.512,57 €, josta 

vuokrattavien huoneistojen tasearvo on 1.322.619,75 € ja osakkeiden 

1.892,82 €. Omassa käytössä olevien huoneistojen tasearvo on 

476.665,79 €. Sijoitustoiminnasta saadut tuotot olivat vuonna 2017 hy-

vällä tasolla ja olivat yhteensä 119.898,33 €.  

 

Punainen Risti Ensiapu Oy ei maksanut osinkoa vuodelta 2017.  

 

4. Yleisavustukset 

 

Keskustoimisto maksaa piireille yleisavustusta, josta SPR:n Varsinais-

Suomen piirille kohdistuu 70.000 euron taloussuunnitelmatuki. 

 

5. Piirin hallinto ja talous 

 

SPR:n Varsinais-Suomen piirin hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 

seitsemän kertaa. Piirin vuosikokous pidettiin Turussa 22.4.2017. Ko-

koukseen osallistui 57 äänivaltaista edustajaa 23:sta osastosta.  

 

Piirin hallituksen työtä avusti viisi toimikuntaa. Piirin hallituksen puheen-

johtajana toimi Markku Suokas vuosikokoukseen saakka. Vuosikokous 

valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Harri Virran Kaarinan-Piikkiön osastosta. 

Piirin toiminnanjohtajana toimi Pauli Heikkinen.  

 

Vuoden 2017 tulos oli ylijäämäinen 356.156,72 € (v. 2016 ylijäämä 

388.312,29 €). Tilikauden 2017 tuotot sisältäen keskustoimiston tuet 

olivat yhteensä 18.983.424,02 € (v. 2016; 23.738.893,08 €) ja kulut 
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ennen poistoja yhteensä 18.601.563,81 € (v. 2016; 23.321.969,59 €). 

Poistot, 25.703,49 €, on tehty suunnitelman mukaisesti. 

 

Vastaanottotoiminnan volyymit pienenivät n. 35 % verrattuna edelliseen 

vuoteen mutta pysyivät silti suhteellisen korkealla tasolla. Toiminnasta 

maksettava ylläpitoon liittyvä korvaus oli merkittävä.  

 

SPR Varsinais-Suomen piiri on siirtänyt liiketoimintakaupalla piirin har-

joittaman ensiapukoulutustoiminnan ja ensiaputuotteiden alueellisen 

myynnin 1.9.2017 alkaen valtakunnalliselle piirien ja keskustoimiston 

perustamalle Punainen Risti Ensiapu Oy:lle. Tavoitteena on tulevina vuo-

sina saada osakeyhtiöltä osinkotuottoja.  

 

Savo-Karjalan yritysverotoimisto on katsonut, että SPR:n piirien harjoit-

tama vastaanottokeskustoiminta on veronalaista elinkeinotoimintaa ja 

siitä tulee maksaa tuloveroa vuodesta 2015 alkaen. Verottajan mukaan 

tätä toimintaa on pidettävä myös arvonlisäverollisena 1.1.2017 alkaen. 

Verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi Punaisen Ristin tekemän oikai-

suvaatimuksen koskien vuoden 2015 verotusta eikä antanut sille luotta-

muksen suojaa. Järjestön hallitus on päättänyt hakea verotuspäätökseen 

muutosta hallinto-oikeudesta.  Järjestö on hakenut myös yleishyödyllis-

ten yhteisöjen verohuojennuksen vastaanottokeskustoiminnan elinkei-

notulosta verovuosille 2016-2020. Tähän on verottajalta tullut alustavas-

ti hylkäävä päätös, johon on jätetty vastine ennen verottajan lopullista 

päätöstä.  

 

Tilivuoden tulos oli hyvä ja pääasiassa talousarvion ja edellisen vuoden 

tilinpäätöksen mukainen. SPR:n Varsinais-Suomen piiri käyttää tilinpää-

tösvuonna syntyneen ylijäämän Punaisen Ristin auttamistoiminnan ja 

valmiuden vahvistamiseen. 

 

6. Piirin henkilöstö 

 

Piirin työntekijämäärä 31.12.2017 oli 90 (v.2016, 119), joista SPR:n Tu-

run vastaanottokeskuksissa työskenteli 69 (v.2016, 94) ja piiritoimistos-

sa 21 henkilöä (v.2016, 25). 

 

Järjestön yhteinen henkilöstöjärjestelmä otettiin käyttöön kevään aika-

na. Se luo yhtenäiset prosessit henkilö- ja työsuhdetietojen käsittelyyn 

sekä tukee päivittäistä esimiestyötä henkilöstöasioiden johtamisessa. 

 

Piirin henkilöstön työterveyshuolto järjestettiin Turussa, Salossa, Laiti-

lassa ja Punkalaitumella useamman eri palveluntuottajan kanssa. Henki-

löstölle oli varattu mahdollisuus yksilö- tai ryhmätyönohjaukseen arvioi-

dun tarpeen mukaan. Tämän lisäksi työnantaja on tukenut työntekijöi-

den työhyvinvointia lounasseteleillä sekä Edenredin Ticket Virike –

kortilla, joka käy maksuvälineenä useissa liikunta- ja kulttuuripaikoissa. 

Piirin työsuojelutoimikunta, jossa on edustajat kaikista toimipaikoista 

kokoontui kolme kertaa.  

 

Piirin hallitukselle on esitetty raportti henkilöstön työtyytyväisyydestä ja 

suurimman työterveyspalvelun tuottajan vuosiraportit. Henkilöstön työ-

tyytyväisyys on vertailuryhmää parempi. 

 

7. Arvio piirin toiminnan ja talouden tulevasta kehityksestä 

 

Punaisen Risti muiden järjestöjen tavoin valmistautuu SOTE- ja maakun-

tauudistuksiin. Piiriltä odotetaan vahvaa järjestökoordinaattorin roolia 

erityisesti maakunnan häiriötilanteisiin varautumisen tukena. Tähän an-
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taa mandaatin osaavien vapaaehtoisten toimintaryhmät, jotka kattavat 

koko maakunnan alueen.  

 

Vuonna 2018 alkaneen uuden kolmivuotiskauden toimintalinjaus koros-

taa strategisissa päämäärissä valmiuden, hyvinvoivien yhteisöjen ja vai-

kuttamisen lisäksi vapaaehtoisten hyvinvointia. Toiminnassa piirin ja 

osastojen pitää ottaa huomioon uudet vapaaehtoiset. Motivaation kan-

nalta on tärkeää päästä nopeasti perehdytykseen, toivottuun koulutuk-

seen ja mukaan vapaaehtoistehtäviin. Toiminnan näkyväksi tekemistä ja 

vapaaehtoisten keskinäistä yhteydenpitoa voi parantaa ajanmukaisen 

viestinnän ja sosiaalisen median keinoin.  

 

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

ympäristö) seutukunnallinen osastojen välinen yhteistyö parantaa Punai-

sen Ristin valmiutta. Seutukunnallinen toiminta helpottaa alueellisesti 

järjestäytyneiden viranomaisten yhteydenpitoa piiriin ja sitä kautta osas-

toihin ja toimintaryhmiin.  

 

Turvapaikanhakijoiden määrän putoaminen noin 5000 henkilöön vuodes-

sa johtaa nykyisen vastaanottokeskusten verkoston karsimiseen. Supis-

tukset todennäköisesti kohdentuvat myös SPR:n Varsinais-Suomen pii-

riin ylläpitämiin toimipisteisiin. Toisaalta pakolaistilanne ei maailmassa 

ole helpottunut. Se voi johtaa myös Suomessa uuteen turvapaikanhaki-

joiden määrän voimakkaaseen kasvuun. Siihen odotetaan Punaisen Ris-

tin myös varautuvan. 

 

Punaisen Ristin henkilöstön ja vapaaehtoisten osaamista tarvitaan tänne 

jääneiden pakolaisten kotoutumisen tukena sekä paperittomien auttami-

sessa. Tähän piiri osallistuu Punaisen Ristin valtakunnallisen linjauksen 

mukaisesti. 

 

SPR:n Varsinais-Suomen piirin maine hyvänä ja oikeudenmukaisena 

työnantajana edellyttää hyvää henkilöstöhallintoa, jota tukemaan on 

hankittu ajanmukaiset sähköiset järjestelmät.  

 

Piirin toimintakyky nojaa tasapainoiseen talouteen. Vastaanottotoimin-

nan supistumisen myötä vähenevät tulot edellyttävät talouden ajanta-

saista suunnittelua sekä innovatiivista varainhankintaa. Sitä voidaan 

Varsinais-Suomessa kasvattaa aktiivisella yritysyhteistyöllä. 
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2. Tilikauden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus 
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7 PERIAATTETTA 

 

Inhimillisyys 

Punainen Risti on syntynyt halusta auttaa 

erotuksetta kaikkia sodassa haavoittuneita. 

Se pyrkii kaikissa 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 toimin-
ta Varsinais-Suomen piirin alueella 2017 

 
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 toiminnan 
mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville. Tiedotamme toi-
minnastamme avoimesti. näkyvät aktiivisesti ihmisten joukossa, myös 
netissä ja sosiaalisessa mediassa. Otamme vastaan jokaisen vapaaehtoi-
sen ja näemme toimijoidemme erilaisuuden ja monimuotoisuuden voi-

mavarana.  

  
PALVELUALTIS 
Asetamme avun ja palvelujen tarvitsijat toiminnassa etusijalle. Punaisen 
Ristin toimijat, lahjoittajat ja jäsenet saavat tarvitsemaansa tietoa, tu-
kea, valmennusta ja palautetta. 
 
AIKAANSAAVA 

Reagoimme avun tarpeisiin ja käytämme voimavaramme oikein: keski-
tymme 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 yrityskumppaneidemme kanssa, huomioi-
den järjestön arvot ja eettisen ohjeistuksen. 
 

 
Mistä tiedämme, että olemme päässeet tavoitteeseemme 
Punaisen Ristin antaman avun määrä on riippuvainen toimijoidemme 

määrästä. Otamme siksi yhteiseksi isoksi tavoitteeksi yleiskokouskau-
della tuplata aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden määrän.  
 
Erityistä huomiota kiinnitämme nuorten toimijoiden rekrytointiin. Nos-
tamme reilusti Nälkäpäiväkeräyksen kerääjien määrää. Pidämme ta-
louden tasapainossa kaikissa järjestöyksiköissä.  
 

 

 
 
 

Näin mittaamme päämääriem-

me toteutumista 

 

Lähtö- 

arvo 

2014 

Tulos  

2015 

 

Tavoite 

2017 

Aktiivisten toimijoiden määrä* 

 

2326 2546 kasvu 

Nuorisojäsenten ja nuorten perhe-

jäsenten määrä 

 

Alle 29 vuotiaita vapaaehtoisia* 

630 

 

 

540 

692 

 

 

502 

 

 

kasvu 

 

Nälkäpäivän keräyssuoritusten lkm  

 

1706 

 

1771 

 

kasvu 
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Toimintamme perustana ovat hyvin toimivat osastot  
ja osastojen yhteistyö 
 

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

lytyksiä Punaisen Ristin auttamistyölle. Järjestön kaikissa yksiköissä on varmistettava jokaisen 

uuden vapaaehtoisen mukaanpääsy, näin toimintalinjauksen teema Iloa auttamisesta toteutuu 

käytännössä. Auttamismahdollisuudet monipuolistuvat kun lisäämme uudenlaisia osallistumisen 

muotoja kuten toimintaa sosiaalisessa mediassa.  

 

Osaavat ja innostuneet vapaaehtoiset muodostavat auttamisvalmiuden ytimen osastoissa. 

Onnistuneet koulutukset ja mielekkäät koulutuspolut vapaaehtoisille mahdollistavat järjestölle 

toimintalinjauksen tavoitteiden toteuttamisen. Ollaksemme tulevaisuudessa entistä vahvempi 

koulutusorganisaatio arvioimme ja kehitämme Punaisen Ristin koulutusjärjestelmää vuonna 2017. 

Läpileikkaavaan prosessiin osallistetaan toimijoita organisaation kaikilta tasoilta. Tavoitteena on 

vapaaehtoisten osaamiseen perustuva, yhdenmukainen ja joustava koulutusjärjestelmä.  

 

Onnistuminen viestinnässä antaa avaimet uusien toimijoiden rekrytointiin. Viestinnän ja kampan-

joinnin tueksi tarjotaan osastoille käytännön tukea ja ohjausta.  

 

Kaikkien osastojen tulee saada tukea. Osastokummit piireissä tukevat ja auttavat osastojaan 

hallinnossa, vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa ja kehittämisessä. Erilaiset ja erikokoiset osas-

tot tarvitsevat erilaista tukea. Hyvä hallinto, yhteistyö ja viestintä ovat hyvin toimivan osaston 

tunnusmerkkejä toiminnan laajuudesta riippumatta. 

 
Osastojen välinen yhteistyö paitsi mahdollistaa kokemusten vaihtamisen myös laajemman 

valmiuden ja monipuolisemman toiminnan.  

 
 

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 val-

miutta. On lupa olla pieni perusosasto – pienikin osasto on valmiina auttamaan. Valtakunnallisesti 

puolet osastoistamme (piirin alueella 53 %) määrittelee itsensä valmiina auttamaan osastoksi, 

kolmasosa toiminnan osastoksi (piirin alueella 35 %) ja viidesosa monimuotoisen toiminnan osas-

toksi (piirin alueella 12 %).  
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Yhdenvertaisuus päästä mukaan ja pysyä mukana toiminnassa on Punaiselle Ristille periaatteel-

linen kysymys. Vahvistamme tietoutta yhdenvertaisuudesta kaikkien toimintamuotojemme parissa.  

 

Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin, yleiskokous, kokoontuu kesäkuussa 10–

11.6.2017. Odotamme yli tuhatta Punaisen Ristin jäsentä vahvistamaan järjestölle uuden strate-

gian eli Toimintalinjauksen vuosille 2018–2020 sekä uudet säännöt Finlandia -talolle Helsinkiin. 

 
Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta  

Osastojen toimintakyky kun-
toon hyvällä lähituella 
• Osastolla on oikeus työnte-

kijän tarjoamaan osasto-
kohtaiseen tukeen ja oh-
jaukseen vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. Piirin 
työntekijöillä ja piirin halli-
tuksen jäsenillä on omat 
vastuuosastot ja osastoalu-
eet, joihin säännöllinen yh-
teydenpito 
 

• Selvitetään jokaisen osas-
ton kanssa erikseen osas-
ton toiminnan tila ja sen 
laajuus sekä raportoidaan 
piirin hallitukselle  

 

 
 

• Aluetärskyt/kummitapaamiset  
2 x vuodessa 
 
 

• Yhteydenotot, käynnit ja kehittä-
misillat 

 
 
 
 
 

• Toimintalinjauksen mukainen 
osastokartoitus tehty 

• Raportointi toukokuun piirin halli-
tuksen kokouksessa 
 

 
  

• Aluetärskyt pidettiin keväällä 
suunnitellusti. Syksyllä toteutettiin 
laajempi vapaaehtoisten risteily,  
163 osallistujaa. 

• Piiritoimiston toimihenkilöt pitivät 
aktiivisesti yhteyttä osastoihin, tu-
kipyyntöihin vastattiin 100 % 
 
 
 

 
• Osastokartoitus tehtiin piiritoimis-

ton toimesta 
• Toteutui suunnitellusti 

Aktiivisten toimijoiden mää-
rä kasvaa  
• Tuetaan osastoja uusien  

vapaaehtoisten rekrytoin-
nissa ja vastaanotossa 
kummien lähituella. Kan-
nustetaan sosiaalisen me-
dian aktiiviseen käyttöön. 

 
 
• Vapaaehtoisrekisterin kautta 

tulleet ilmoittautumiset in-
formoidaan nopeasti osas-
toille ja varmistetaan että 
vapaaehtoisille vastataan 

 

 
 
• Aluetärskyt/kummitapaamiset 2 x 

vuodessa, yhteydenotot, käynnit 
ja kehittämisillat 

• 34/48 osastolla on päivitetyt netti-
sivut, ja sosiaalisen median kana-
vat tukevat sekä jäsenten että va-
paaehtoisten hankintaa 
 

• Kaikille vapaaehtoisrekisterin kaut-
ta ilmoittautuneille tarjotaan mah-
dollisuutta tulla mukaan toimin-
taan 

• Aktiivisten toimijoiden määrä li-
sääntyy 5 % (v. 2015 2546) 

 

 
 

• Ks edellinen kohta 
 
 

• 20/48 osastolla päivitetyt nettisi-
vut, 18/48 osastolla Facebook-sivu 
 
 
 

• Toteutui suunnitellusti 
 
 
 

• Vapaaehtoisia 2464, määrä pieneni 
- 3 % (toimintatilastot) 
 

Nuorisojäsenten määrä kas-
vaa  
• Nuorisotoimikunta aktivoi 

osastoja suunnitelmansa 
mukaisesti hankkimaan 
nuorisojäseniä ja vapaaeh-
toisia 

 
• Osasto hankkii aktiivisesti 

nuorisojäseniä omalla paik-
kakunnallaan (SPR-viikko, 
kouluyhteistyö, kampanjat 
ja tapahtumat) 

 
• Kannustetaan osastoja hou-

kuttelemaan uusia nuoria 
mukaan osaston luottamus-
tehtäviin 

 

 
 

• Nuorisotoimikunta on yhteydessä 
kaikkiin osastoihin, joissa on nuo-
risojäseniä  

 
 
 
• Nuorisojäsenten määrä lisääntyy 

10 % (v. 2014 630, v.2015 692) 
 
 
 
 

• Nuorten määrä luottamustehtävis-
sä kasvaa (pohja-arvo v. 2015: 26 
hlöä) 

 
   

• Nuorisotoimikunnan yhteydenotot 
siirtyivät vuodelle 2018 

• Nuoria vapaaehtoisia 716 (toimin-
tatilastot) 

 
 

• 560 alle 29-vuotiasta jäsentä, 
määrä pieneni  
 
 
 
 

• 20 nuorta luottamustehtävissä 
(2016 20 nuorta)  

Osastojen välinen yhteistyö 
lisääntyy 
• Osastot laativat yhteiset / 

seutukunnalliset valmius-
suunnitelmat 

 
 
 
 

 
 

• Turun kaupungin osastojen yhtei-
nen valmiussuunnitelma laadittu 

• Seutukunnallisen valmiustoiminnan 
konsepti laajentunut koko piirin 
alueelle 

 
 

 
 

• Valmiussuunnitelmien laadintatyö 
jatkuu 

• Siirtyi vuodelle 2018 
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• Omaishoidon tukitoimintaa 
toteutetaan myös osastojen 
välisenä yhteistyönä 

 
• Kannustetaan osastoja ja 

osastojen ensiapuryhmiä 
yhteistyöhön tai yhteisiin 
ryhmiin (Salon ja Peimarin 
mallit) 
 
 

• Koulutuksia markkinoidaan 
ja järjestetään seutukun-
nallisesti 

 

• Jokaisella seutukunnalla järjestetty 
tapahtuma   
 
 

• Vapaaehtoisten määrä lisääntyy 10 
% (2014 324, v. 2015 339  en-
siapu- ja valmiustoiminnassa mu-
kana) 

• Uusia seutukunnallisia ensiapu- ja 
valmiusryhmiä perustetaan 

 
• Kaikki osastojen koulutukset ovat 

avoimia naapuriosastoille 

• Tapahtuma järjestetty 4 seutukun-
nalla 

 
 

• 240 vapaaehtoista (toimintatilas-
tot) 
 
 

• 1 seutukunnallinen ryhmä (Mynä-
mäki-Nousiainen) 

 
• Toteutui suunnitellusti 

 

 

Toimintamme ja taloutemme kehittyy tasapainoisesti 
 

Kaikki kehittämishankkeet tähtäävät siihen, että auttamisen ilo näkyy toiminnassamme, saavu-

tamme yleiskokouksen asettamat tavoitteet ja varmistamme resurssit järkevästi myös pitkällä 

tähtäimellä.  

 

Järjestön tukipalveluista talous-, palkka- ja tietohallintoon liittyvät palveluja yhdenmukaistetaan 

järjestössämme tällä yleiskokouskaudella. Myös taloushallinnon, logistiikan ja ostojen toiminnan-

ohjausjärjestelmää uusitaan.  

 

Piirissä otetaan käyttöön järjestötoiminnan taloudellista päätöksentekoa tukemaan ja kehittä-

mään uusi raportointi- ja budjetointiratkaisu.    

 

Talouden tasapaino edellyttää myös jatkossa toimenpiteitä.   

 

Henkilöstökehityksessä panostamme työkykyjohtamisen kehittämiseen. Otamme käyttöön 

sähköisen järjestelmän henkilöstöhallinnon ja – johtamisen tehokkuuden ja laadun kehittämiseksi 

sekä esimiesten henkilöstötyön helpottamiseksi. 

 

Varmistamme, että käyttäjät osaavat käyttää nykyisiä ja uusia tietojärjestelmiä. Yhteistyön kaut-

ta varmistamme, että tietojärjestelmät tukevat toimintaamme suunnitellulla tavalla. Digitalisoi-

tuminen haastaa perinteiset toimintatavat ja tietoteknisen ympäristön hallitun kehittämisen. Hal-

littu tietotekniikan hyödyntäminen mahdollistaa vapaaehtoisten tarvitseman tuen ja tuetaan jär-

jestön toimintatapojen uudistamisen. Osastojen hallinnon keventämiseksi luodaan keskitetysti 

toteutettuja palveluita, jossa kirjanpitopalvelut ja työsuhdeasioiden hoitoon liittyvät asiat voidaan 

tuottaa osastoille palveluna.  

 

Pyrimme parantamaan yhteydenpitoa vapaaehtoisiin ja uusiin vapaaehtoistoiminnasta kiin-

nostuneisiin kehittämällä vapaaehtoisten toiminnanohjauksen menetelmiä.  
 
Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Vapaaehtoisten hyvinvoinnis-
ta ja jaksamisesta huolehdi-
taan 
• Pidetään esillä kummitapaa-

misissa 
 
 

• Piiri järjestää piirin yhteisen 
SPR 140-v tapahtuman (jär-
jestötoimikunta)  

 

 
 
 

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

• 1 toteutunut tapahtuma 

 
 

  
•  Vapaaehtoiskyselyssä 2016 ei kysyt-

ty vapaaehtoisista huolehtimisesta. 
Vapaaehtoistehtävien mielekkyyden 
arvio oli 3,53. 

• Toteutunut vapaaehtoisristeily 
 

Osastot ovat taloudellisesti 
riippumattomia ja tietävät 
mitä rahoitusta heille on tar-

jolla 
• Piiritoimisto on tietoinen osas-

tojen taloudellisesta tilasta ja 
on valmis tukemaan rahoi-
tuksen selvittelyssä 

 
 
 

 
• Tukipyyntöihin vastataan  

100 %:sti 

 
 
 

 
• Toteutui suunnitellusti 
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Osastojen talous ja kirjanpito 
hoidetaan tarkoituksen mu-
kaisella tavalla 
• Piiri avustaa osastoja talous-

hallinnon ohjelmien valinnas-
sa 
 

 
 
 

• Tukipyyntöihin vastataan  
100 %:sti 

 
 
 

• Toteutui suunnitellusti 
• Syksyllä koulutus rahastonhoitajille 

 

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

 

 
 

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

 
 

• Henkilöstön työtyytyväisyys kyselyn 
tulos piiritoimiston osalta 4,14  
(3,83 v. 2014) 

Piirin toiminta ja talous on 
tasapainossa 
• Laaditaan uusi kolmivuotinen 

taloussuunnitelma vuosille 
2017-2019 

 
 

• Pysytty suunnitelmassa 

 
 

• Talousskenaariot laadittu, huomioitu 
vastaanottotoiminnan mahdolliset 
supistukset 
 

Varainhankinnassa keskity-
tään yritysyhteistyöhön 
 
• Yritykset rahoittavat ohjel-

mien toteutusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Yrityskannatusjäsenten mää-

rän ja kannatusjäsenmaksu-
jen lisääminen 
 
 

• Palvelusopimusasiakkaiden 
määrän ja niistä saatavan 
tuoton lisääminen 

 

 
 
 

• Yrityksiltä saatava tuki yhteen-
sä 70 000 € 

• Nykyisten yhteistyösopimusten 
lisäksi solmitaan yhteistyöso-
pimukset yhden uuden pääyh-
teistyökumppanin, yhden yh-
teistyökumppanin ja yhden tu-
kijan kanssa 

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

• Kannatusjäseniä vuoden 2017 
lopussa 300, jolloin kannatus-
jäsenmaksuista saatava tulo 
on yhteensä 90 000 € 
 

• Hankitaan 10 uutta palveluso-
pimusasiakasta 

 
 
 
• Yrityssopimuksista saatu tuki  

37 000 € 
• Ei uusia yhteistyökumppanuuksia  

 
 
 
 
 

• Yksi yritys lahjoitti SPR:lle joulukort-
teihin varatut rahat 
 
 

• 273 kannatusjäsentä, jäsenmaksuis-
ta saatu tulo 68 400 € 

 
 

 
• Ei toteutunut 

Uusien varainhankinnan muo-
tojen lanseeraaminen 
• Kartoitetaan uusia säätiöitä ja 

rahastoja, joilta haetaan ra-
hoitusta Ensiaputaitoja nuo-
rille -projektiin 
 

• Etsitään hyödyllisiä kumppa-
nuuksia BNI-verkoston, 
kauppakamarin ja yrittäjäjär-
jestöjen kanssa 
 

• Kartoitetaan uusia varainhan-
kinnan muotoja (esim. vas-
tikkeellinen suoramarkkinoin-
ti) 

 

 
 

• Säätiöiltä saatu tukea 
 
 
 
 
• Uusia kumppanuuksia löydetty 

 
 
 
 

• Uusia varainhankinnan muotoja 
on otettu käyttöön 

 
 
• Säätiöiltä ei saatu tukea 

 
 
 
 

• BNI-verkostosta löytyi uusia kump-
panuuksia mm. myytävien tuottei-
den hankkimiseen 

 
 
• Toteutettiin testi joulukorttien suora-

posittuksesta ei-jäsenille 
 

Yhteistyö HUP:n, Satakunnan 
ja Hämeen piirin varainhan-
kinnan kanssa lisääntyy 
• Järjestetään säännöllisesti 

yhteistyötapaamisia, joissa 
jaetaan hyviä käytäntöjä ja 
sovitaan esimerkiksi tuottei-
den yhteishankinnoista 
 

 
 
 

• 3 toteutunutta tapaamista 
 

• Varsinais-Suomen piiri saa 
konkreettista hyötyä yhteis-
työstä esimerkiksi tuotemyyn-
tiin liittyen 
 

 
 
 
• 2 tapaamista muiden piirien varain-

hankinnan kanssa 
• Tehty yhteishankintoja mm. jäsenten 

joulukorttipostituksen materiaaleis-
sa 
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Piirin sijoitusomaisuutta hoi-
detaan hyvin (vuokrahuoneis-
tot) 
• Huoneistot vuokrattuna 
• Aktiivinen vuokralaisten etsin-

tä, kun huoneisto on jäämäs-
sä tyhjäksi ja oikein ajoitettu 
remontti 
 

 
 
• Vuokralaisvalvonta 

 

 
 
 

• Huoneistot vuokrattu min.  
11 kk vuodessa 

• Huoneisto tyhjänä max. 3 kk 
 
 
 
 
 

• Kaikki vuokrat maksettu 
 

 
 
 

• Toteutui. Kaikki muut tilat vuokrat-
tuina koko vuoden lukuunottamatta 
Salon Länsirannassa sijaitseva toi-
mistohuoneistoa, joka on ollut tyh-
jänä lokakuun 2017 alusta alkaen. 
Vuokraus- ja myyntitoimeksianto 
annettu. 
 

• Toteutui suunnitellusti 

Piirin taloushallinnon osaami-
nen laajemmassa käytössä 
järjestössä  
• Seurataan uuden taloushallin-

non ohjelmiston kehitystyötä 
ja käyttöön ottoa 

• Konkreettiset keskustelut kt:n 
avainhenkilöiden kanssa ta-
loushallinnon osaamiskes-
kuksen saamiseksi Turkuun 
 

 
 
 

• VS piirin tahtotila ja osaaminen 
huomioitu suunnitelmissa 

 
 
  

• Piirin toimihenkilöt olleet mukana 
kehitystyössä 
 

• Keskustelut eivät ole toistaiseksi joh-
taneet konkreettisiin toimenpiteisiin 
 
 

Esimiestyön tukeminen HR-
järjestelmän avulla  
• HR-järjestelmän käyttöönotto 

järjestössä. 

 
 

• HR-järjestelmä otetaan käyt-
töön VS piirissä v. 2017 aika-
na. 
 

 
 

• HR järjestelmä otettiin käyttöön ke-
väällä 2017 

 

Kolme strategista tavoitetta 
 
Järjestön toiminta-ajatus on: 

Autamme yhdessä avuntarpeessa olevia ihmisiä 
 

Suomen Punaisen Ristin kotimaan ja kansainvälisen toiminnan päätavoitteina 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. 

Olemme valmiita auttamaan paikallisesti ja alueellisesti kotimaassa ja maailmalla. 

• Katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, menetykset ja va-

hingot 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 Pu-

naisen Ristin ydintehtävä kotimaassa ja maailmalla. Kaikki Punaisen Ristin toiminta tähtää varau-

tumisen vahvistamiseen. Varautuminen perustuu yhteiskunnan uhkiin ja varautumista muutetaan 

uhkakuvien muuttumisen myötä.  

 

Aktiivisista vapaaehtoisista koostuva osastojen ja auttajien verkosto on auttamisvalmiu-

temme perusta. Osastot ovat valmiudessa antamaan kotimaan apua, niin taloudellista apua kata-

strofirahastosta kuin talkooapua onnettomuuden kohdatessa. Vapaaehtoiset tukevat viranomaisia 

ensiavun, ensihuollon ja henkisen tuen tehtävissä. Punaisen Ristin hälytysryhmän tavaramerkki-

nä on osaaminen kaikissa kolmessa tehtävässä.   



 

 

20 

 

 

Keräysvalmius muuttuu toiminnaksi vuosittain Nälkäpäivänä ja äkillisen avuntarpeen tullen.  

Auttamisvalmiutemme kattaa myös valmiuden rahallisen auttamiseen ja siksi jatkuvien tukijoiden 

(sekä yksityis- että yritystukijoiden) hankkiminen sekä sitouttaminen ovat tärkeitä.   

 

Punaisella Ristillä on erityinen tehtävä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinoijana. 

Vapepassa viidenkymmenenkahden järjestön verkosto on valmiudessa etsintöjä ja muita paljon 

auttajia vaativia tilanteita varten viranomaisten tueksi.   

 

Punaisen Ristin erityisiä tehtäviä on myös yhdistää luonnononnettomuuksien ja selkkauk-

sien sekä muuttoliikkeessä perheenjäsenensä kadottaneita ihmisiä ja välittää Punaisen 

Ristin viestejä.  

 

Punainen Risti varautuu avustamaan viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 

vastaanotossa, ylläpitämään Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta vastaanottoyksiköitä sekä 

huolehtimaan kiintiön puitteissa Suomeen tulevien pakolaisten vastaanotosta maahan saapuessa ja 

auttamaan tarvittaessa kiintiöpakolaisten perheiden yhdistämisessä. Järjestö ylläpitää ja kehittää 

turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan ydinosaamista ja keskustoimisto järjestää vastaanotto-

toiminnan valtakunnallisen tuen ja koordinaation   

 

Konttiketjun tehtävä on varainhankinta paikalliseen ja kansainväliseen avustustyöhön. 

Tavoitteena on säilyttää hyvä taloudellinen tulos muuttuvassa toimintaympäristössä ja mahdolli-

suuksien mukaan kasvattaa ketjun tuottoa. Laajentumisen pääpaino on isoissa kasvukeskuksissa. 

Konttitoiminnalla tuemme järjestön valmiutta, edistämme pitkäaikaistyöttömien työllistymisval-

miuksia ja huolehdimme vastuullisesti kierrättämisestä. Laajentuessaan Konttiketju tarjoaa kas-

vavan auttamisen kanavan Punaisen Ristin työstä ja avusta kiinnostuneille. Kansainvälinen vaa-

teapu toteutetaan yhteistyössä Kalkun logistiikkakeskuksen kanssa. 

 

 
Onnistumme, kun meillä on: 

  

Tavoite 1. Parempi valmius auttaa 

 

Järjestö on onnistunut valmiussuunnitelmien tekemisessä viime vuosina. Jatkamme tätä 

työtä 2017 ja varmistamme, että meillä on valmiudessa runsas joukko osaavia vapaaehtoisia. 

Laajempi valmius saavutetaan kouluttamalla nykyisiä toimijoita valmiuden tehtäviin, rekrytoimal-

la 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 ja paran-

namme osaamistamme johtaa vapaaehtoisijoukkoja häiriötilanteissa. Nuorten mukaan saaminen 

on sekä valtava mahdollisuus nykyisessä toiminnassamme että avustustyömme jatkuvuuden tae.   

 

Vahvistamme järjestön varautumista ja toimintavalmiutta järjestön kaikilla tasoilla. Myös 

järjestön kaikki tukitoiminnot ovat osa valmiuttamme.  Teemme aktiivista yhteistyötä viran-

omaisten kanssa ja teemme tunnetuksi vapaaehtoisten mahdollisuuksia toimia viranomaisten tu-

kena. Piirit tukevat osastoja paikallisessa viranomaisyhteistyössä.   

 

Valmiutemme testataan alueellisissa, paikallisissa ja valtakunnallisissa harjoituksissa. Vuonna 

2017 piirit ja osastot järjestävät omia harjoituksiaan ja osallistuvat viranomaisten järjestämiin 

harjoituksiin.   

 

Osastojen varautuminen yhdenmukaistuu. Tätä varten osastot kouluttautuvat, käsitteitä sel-

kiytetään ja uusi valmiussuunnitelman pohja otetaan laaja-alaisesti käyttöön  

 

Kotimaan avun ohjeet määrittelevät sen, miten käytämme katastrofirahastoa kotimaan onnet-

tomuuksissa. Kaikissa osastoissa käytetään aktiivisesti uusittuja ohjeita kotimaan avun jakami-

sessa. Koulutamme erityisesti kotimaan avun yhteyshenkilöitä ja osastojen puheenjohtajia.   
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Punaisen Ristin operatiivisen johtamisen koulutuksella parannetaan koko organisaation 

toimintakykyä auttamistilanteissa ja varmistetaan valmiussuunnitelmien mukainen tehokas toi-

minta alueellisesti ja valtakunnallisesti. Operatiivisen johtamisen koulutusta (ryhmänjohtajat) 

tarjotaan tasapuolisesti kaikille hälytysryhmien vapaaehtoisille ja vahvistetaan ryhmänjohtajien 

ensiavun, henkisen tuen ja ensihuollon osaamista.   

 

Punainen Risti vahvistaa järjestöjen yhteistä valmiutta koordinoimalla Vapaaehtoista pe-

lastuspalvelua. Koordinaatio tuo yhteen 52 jäsenjärjestön yhteisen osaamisen vapaaehtoisessa pe-

lastuspalvelutoiminnassa. Kehitämme Vapepa-koordinaation valtakunnallista toimivuutta. Paran-

namme laajojen vapaaehtoisjoukkojen hallintaa viranomaisten tukena öljy- ja muissa ympäristöon-

nettomuksissa omana hankkeenaan. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa tukemaan on valmis-

tunut uusi sähköinen vapaaehtoistoiminnan ohjausjärjestelmä OHTO, joka takaa sen että saamme 

oikeat ihmiset liikkeelle oikeaan aikaan. Vuonna 2017 aikana kaikki vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

hälytysryhmät siirtyvät käyttämään uutta järjestelmää toiminnan organisoinnin, vapaaehtoisten hä-

lyttämisen ja viestinnän välineenä. 

 

Pärjätään Yhdessä – hankkeessa aktivoimme ihmisiä heidän oman lähiyhteisönsä hyvinvoin-

nin ja turvallisuuden vahvistamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Hankkeessa luodaan vuonna 

2017 toimintamalli, jota voidaan hyödyntää kaikissa SPR:n piireissä. Tätä toimijoiden yhteistyö-

hön ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen tähtäävää hanketta toteutetaan mm. Satakunnan ja Lapin 

piirin alueilla. Lisäksi tehostamme ja paremmin organisoimme yhteistyötämme sosiaali-ja ter-

veysjärjestöjen kanssa, kyetäksemme tehokkaammin toimimaan yhdessä yhteiskunnan häiriöti-

lanteissa ja suuronnettomuuksissa. 

 

 
Tavoite ja toimenpiteet Mittari ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Yhteistoimintaan perustuva 
koko järjestön toiminnan kat-
tava auttamisvalmius 
• Piiri tukee osastojen seutu-

kunnallista yhteistyötä 
 

• Osastojen yhdessä toteutta-
man toiminnallisen valmius-
yhteistyön kehittäminen 

 
 

• Valmius toteutetaan 5 seutu-
kunnalla ml. SPR Turunmaan 
piirin alue 

 

 
 
 

• Valmius kattaa Varsinais-
Suomen seudullisella yhteis-
työllä 

• Seutukunnallisen valmiuden 
konsepti: Seutukunnalliset 
valmiussuunnitelmat ja val-
miusryhmät mm. ensihuoltoon 
joka alueella 

• Yhteinen valmiuden toiminta-
malli 

 
 
  

• Toteutui suunnitellusti (seutukun-
nalliset henkisen tuen ryhmät ja 
osastojen välinen yhteistyö) 

• Toteutus siirtyi vuosille 2018-2019 
 
 
 
 

• Koko maakunnan kattava valmius-
suunnitelma toiminnassa 

 

Toimiva varautumisen proses-
si 
• Osastojen varautumista tue-

taan koulutuksella 
• Valmiuden yhdenmukaisuus 

varmistetaan tarvittaessa 
kummien lähituella 

• Valmiuskouluttajia (SPR) rek-
rytoidaan mentoroimaan 
osastojen valmiussuunnitte-
lua 
 

• Punaisen Ristin toiminta-
alueiden kartoittaminen vi-
ranomaisten toiminta-
alueiden kanssa huomioiden 
sote- ja maakuntauudistus-
ten vaikutukset 

 
• Maakunnallinen piirien yhtei-

sen valmiussuunnitelman 
mukainen toiminta 

 
 

• Jokaisella osastolla ajantasai-
nen valmiussuunnitelma 

• Suunnitelmat sisältävät keräys-
suunnitelman ja niissä on 
huomioitu myös viestintä 

 
 
 
 
 
• Kartoitus tehty osana valmius-

suunnitelmaa 
 
 
 
 
 
• Maakunnallista valmiussuunni-

telmaa pidetään yllä ja täy-
dennetään toimintakortein 
 

 
 

• Pääosassa osastoista valmiussuunni-
telma, joista kolmannes kaipaa päi-
vittämistä. Suunnitelmissa on huo-
mioitu pääsääntöisesti keräysval-
mius ja viestintä. 

 
 
 
 
 
• Jatkuva kartoitustyö osana maakun-

ta- ja sote-uudistusta 
 
 
 
 
 
• Valmiussuunnitelma on ajan tasalla  
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Viranomaiset osaavat käyttää 
valmiuttamme 
• Tiedotetaan valmiussuunni-

telmista ja valmiusosaami-
sesta yhteistyökumppaneita  
(osasto/osastot yhdessä pii-
rin kanssa kuntaa, piiri maa-
kunnallisia ja seutukunnalli-
sia viranomaisia)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Piiri sopii valmiudesta viran-

omaisten kanssa  

 
 
 
 
• Alueellisen yhteistyön koordi-

naatio osaksi piirin valmius-
suunnitelmaa. 
 

• Piiri tukee osastojen harjoitte-
lua, järjestää yhdessä osas-
tojen kanssa harjoituksia 
ja/tai osallistuu paikallisiin tai 
alueellisiin viranomaisharjoi-
tuksiin 

 
 

• Apuamme käytetty ja pyyntöi-
hin vastattu sataprosenttisesti 

• Punainen Risti on mainittu 
kumppanina keskeisten viran-
omaisten varautumisen suun-
nitelmissa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sopimus / yhteistoimintapöytä-

kirja keskeisten viranomaisten 

kanssa toimintatavoista on 
tehty ja ajantasaisia 

 
 
• Osallistuttu yhteistyökumppa-

nien tapahtumiin ja harjoituk-
siin mm. Suomi 100 –
juhlavuoden tapahtumat. 

• Toteutettu ajankohtainen val-
miusharjoitus yhdessä valittu-
jen osastojen kanssa 

• Tuotettu ohjeistus harjoitustoi-
mintaan 

 
 

• Punaista Ristiä ja sen koordinoimaa 
Vapepa-verkostoa käytettiin 100 
kertaa. Tehtävistä 86 oli ensihuolto-
tehtäviä, toimijana olivat seutukun-
nalliset Henkisen tuen hälytysryh-
mät. 12 kotimaan avun tilannetta  

• Suurin Punaisen Ristin auttamistilan-
ne Suomessa 2017 oli Turun jouk-
kopuukotus. Silloin 120 vapaaeh-
toista antoi noin 1000 henkilötyö-
tuntia henkistä tukea mm. Turun 
kauppatorilla ja sosiaalipäivystyksen 
kriisipäivystyksessä lähes kahden 
viikon ajan. Tukea sai arviolta 2500 
henkilöä. 
 

• Piirillä yhteistyösopimus kaikkien 
kuntien kanssa seutukunnittain mm. 

henkisen tuen ryhmien toiminnasta 
• Toimintaperiaatteet sovittu kaikkien 

viranomaisten kanssa  
 

• Osallistuttu mm. Nuku Rauhassa -
kokonaisturvallisuustapahtumaan  

  
 
• Toteutettu maakunnallinen Siru-

johtamisharjoitus kolmen seutukun-
nan kanssa 

• Ohjeistuksen tuottaminen siirtyi 
 
 
 

Toimiva hälytysvalmius ja riit-
tävästi osaavia vapaaehtoisia. 
• Tuetaan osastoja seutukun-

nalliseen yhteistyöhön  
 
 
 

• Vapaaehtoisten jaksamisesta 
huolehditaan mm. tehtävien 
jälkeisillä purkukeskuteluilla 

 
 
Tehokas johtaminen auttamis-
tilanteessa 
• Selkeä valmiuden johtamisen 

toimintamalli piiri-, seutu-
kunta- ja osastotasolla (stra-
teginen, taktinen ja toteutta-
va) 
 

• Osastojen ryhmänjohtajilla 
monipuolinen osaaminen 
valmiustoiminnasta  

 
• Kannustetaan osastoja uusien 

johtajien kouluttamiseen 
valmiuden ryhmiin 

 
 
Henkisen tuen auttamisval-
mius kattaa koko maakunnan 
• Olemassa olevien ryhmien 

jatkuvuuden varmistaminen 
ja ammattimaisuuden kehit-
täminen 

 
 
 
 

 
 

• Turun osastojen yhteinen val-
miussuunnitelma valmis 

• Salon osastojen yhteinen val-
miussuunnitelma valmisteilla 
 

• Koulutetaan purkukeskustelujen 
vetäjiä kaikkiin valmiuden toi-
mintaryhmiin, 2017 vähintään 
kaksi yhden päivän koulutusta 

 
 
 
• Laadittu valmiuden johtamis-

malli piiri-, seutukunta- ja 
osastotasolla 

• Valmiuden johtamismallin jal-
kauttaminen osastoille 

 
• Teemalliset ryhmänjohtajaillat 

 
 

 
• Osastoista osallistuu johtamis-

koulutukseen (esim. ryhmän-
johtajakurssi) eri valmiuden 
osa-alueiden taitajia 
 
 
 

• Loimaan seudun ht-ryhmä aloit-
taa hälytysryhmänä kevään ai-
kana.  

• Henkisen tuen ryhmien jäsen-
määrät kasvavat vähintään 2 
jäsenellä (Turun seudun, Salon 
seudun ja Vakka-Suomen seu-
dun ryhmät) 

 
 

• Yhteisen valmiussuunnitelmien laa-
dintatyö jatkuu 

• Toteuttaminen siirtyi vuosille 2018-
2019 

 
• Toteutui 2 kahden päivän Defusing-

ohjaajakoulutusta (30 osallistujaa) 
 
 
 
 
 

• Johtamismallin toteutus siirtyi, toteu-
tetaan osana seutunnallisen valmiu-
den konseptia 2018-2019 
 
 

 
• 2 toteutunutta ryhmänjohtajailtaa 

 
 

 
• Piirin alueelta osallistuttiin ensiapu-

ryhmänjohtajakurssille ja Vapepa-
öljyntorjunnan joukkueenjohtaja-
kurssille 
 

 
 

• Loimaan ht-ryhmä aloitti heinäkuun 
alussa 
 

• Henkisen tuen ryhmissä tehtiin aktii-
vista jäsenrekrytointia 
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Laadukas sopimuksellinen 
ensivastetoiminta  
• Toteutetaan VSSHP:n  sopi-

muksellista ensivastetoimin-
taa yhdessä meripelastajien 
kanssa 

• Ensivastetoiminta on laadu-
kasta ja vastaa tarpeeseen 

 
 
 
 
 
 
 

Piirin henkilöstön val-
miusosaaminen on riittävä 
• Vaativiin ensiapupäivystyksiin 

tarjolla ensiauttajia  
 

 
• Piirin henkilöstö on perehty-

nyt valmiussuunnitelmaan ja 
omaan valmiuden rooliinsa. 

• Jokaisella ryhmällä on vähin-
tään yksi uusi koulutettu pur-
kaja. 

• Koulutetaan myös henkisen 
tuen ryhmiin johtajia 
 
 

• Caritas-ensivastetoimintaan 
osallistuu uusia varsinaissuo-
malaisia ensiauttajia ja Cari-
tas-ensiauttajat osallistuvat 
myös päivystysensivastetoi-
mintaan 

• Toteutettu ensivastekoulutus-
päivä ensiauttajille 

• Caritas-ensivastetoiminta päi-
vystää yhtäjaksoisesti juhan-
nuksesta elokuun alkuun ja 
elo-lokakuun viikonloput tar-
peen mukaan 

 
• Toteutetaan kahdeksan ensi-

vasteiltaa kaikille ensiauttajille 
Turussa 

• Kaikki ensiauttajat on testattu 
 

• Piirin henkilöstön valmiuskoulu-
tuspäivä ja toteutettu ns. kart-
taharjoitus 

• Jokaisesta ryhmästä osallistui use-
ampi defusing-ohjaajakoulutukseen 
 

• 3 koulutusiltaa henkisen tuen ryh-
mien johtajille 

 
 

• Uusia vapaaehtoisia mukana Caritas-
ensivastetoiminnassa 
 
 
 
 

• Toteutui suunnitellusti 
 

• Caritas-ensivaste päivysti pv. Absolla 
7 viikkoa yhtäjaksoisesti. 26 kiireel-
listä ensivastetehtävää (2016: 29). 
 
 

 
• Toteutui 7 ensivasteiltaa ja Caritas-

ensivastekoulutuspäivä. 
 

• Toteutui suunnitellusti 
 
• Piirien henkilöstöä osallistui SIRU-

johtamisharjoitukseen 
  

 

Lisää vapaaehtoisia ensihuol-
toon kaikissa tilanteissa 
• Jokaiselle seutukunnalle kou-

lutettu riittävästi ensihuolto-
osaajia 
 
 

• Osastojen valmius kotimaan 
apu –tilanteissa on kattava 

 
 
 
• Valmius nopeasti laajenevas-

sa maahantulovarautumis-
tilanteessa 

 
 

• Toteutetaan neljä ensihuolto-
kurssia ja yksi jatkokurssi 

• Kattava valmius seutukunnalli-
sella yhteistyöllä 
 

• Jokaisessa osastossa koulutetut 
vastuuhenkilöt ja Kotimaan 
apu –yhteistyötä naapuriosas-
tojen kanssa. 
 

• Opittu 2015-2016 kokemuksista 
vastaanottotoiminnan laajen-
tamisessa 
 

• Laadittu tarkennettu toiminta-
ohjeistus 

• Toteutettu riittävä ensihuolto-
koulutus  

• Harjoiteltu ja dokumentoitu 
toimintamalli MAVA-tilanteessa 
yhdessä Satakunnan ja Tu-
runmaan piirien kanssa 
 

 
  

• 5 toteutunutta ensihuollon perus-
kurssia  

• Seutukunnallisen valmiustoiminnan 
toteuttaminen siirtyi vuosille 2018-
2019. 

• Vastuuhenkilöt nimetty 
• Toteutui 3 valmiusiltaa 
 
 
 
• Järjestetty valmiuteen ja varautumi-

seen liittyvä koulutuskierros kaikissa 
toimipaikoissa yhdessä Vastaanot-
tokeskuksen johdon kanssa.  

• Toteutui suunnitellusti  
 

• 5 toteutunutta ensihuoltokurssia   
 

• Mava-suunnitelmat päivitetty. Mava-
tilanneharjoitus ei toteutunut. 

 

Hyvin toimiva Vapepa koordi-
naatio (otteita Vapepan Var-
sinais-Suomen vuosisuunni-
telmasta) 
• Yhtenäinen toimintatapa 

maakunnassa ja/tai viran-
omaisalueilla 

 
• Toimiva viranomaisyhteistyö 
 
 
 
 
 
 
• Toimiva järjestöyhteistyö 

 
 
 

 
 

 
 

• Maakunnallinen toimintamalli 
• OHTO-järjestelmä käytössä 
 
 
• Säännölliset tapaamiset ja sovi-

tut käytännöt viranomaisten 
kanssa 

• Tarvittavat sopimukset tai sovi-
tut yhteistyökäytännöt viran-
omaisten kanssa 
 

• Osallistutaan viranomaisten ja 
vapaaehtoisten yhteistyön toi-
mintamallin kehittämiseen 
mm. öljyntorjunnassa 

 
 

 
  

• Ohto-käytössä 6 (/9) paikallistoimi-
kunnassa 

• Toimintamallia yhtenäistetty osana 
johtamiskoulutusta 

• Toteutui suunnitellusti  
 
 
• Toteutui suunnitellusti 

 
 
 

• Maakunnallinen työryhmä (5 kokoon-
tumista). Punainen Risti jäsenenä 
Lounais-Suomen öljyntorjunnan 
neuvottelukunnassa. 
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• Vapaaehtoisten jaksamisesta 

huolehditaan tehtävien jäl-
keisillä purkukeskuteluilla 

 
• Koulutetaan purkukeskustelujen 

vetäjiä kaikkiin paikallistoimi-
kuntiin 
 

 
• Koulutettu 30 defusing-ohjaajaa to-

teuttamaan purkukeskusteluja 

Valmiusyhteistyö sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen kanssa 
• Yhteistyön kehittämiseksi ja 

toimintamallin laatimiseksi 
kutsutaan järjestöt yhteiseen 
valmiustapaamiseen 

 

 
 

• Toteutettu tapaaminen ja luon-
nos yhteistyömallista yhdessä 
SPR Satakunnan piirin kanssa 

 
 

• Tapaamista ei toteutettu. Yhteistyö-
mallista keskusteltu maakunnan va-
rautumisen valmistelijoiden kanssa. 

Arjen turvallisuuden ja sisäi-
sen turvallisuuden lisääminen 
Varsinais-Suomessa 
• Osallistutaan aktiivisesti sisäi-

sen turvallisuuden strategian 
edistämiseen Varsinais-
Suomessa    

 

 
 
 

• Osallistuttu maakunnallisiin ja 
seutukunnallisiin turvallisuutta 
edistäviin tilaisuuksiin yhdessä 
viranomaisten ja kuntien kans-
sa 

 
 
 

• Piiri mukana Turun ja Salon kaupun-
gien turvallisuustyöryhmissä.  

• Osallistuttu eri viranomaisten turval-
lisuuden edistämiseen ja ennaltaeh-
käisyn tukemiseen liittyviin tilai-
suuksiin 
 

 
Tavoite 2. Lisää kerääjiä ja varoja avustustoimintaan 

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista 

 

Lähtöarvo Tulos 

2015 

Kerääjämäärä piirin alueella 

Kerääjäsuoritusten määrä piirin alueella 

 

1378 

1706 

 

1382 

1771 

 

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

nainen osa niin mielikuvaamme kuin avustusvalmiuttamme. Nälkäpäivä antaa mahdollisuuden 

jokaiselle suomalaiselle liittyä avun ketjuun. Tarvitsemme lisää kerääjiä. Jotta pääsemme tavoit-

teeseen vuonna 2017, tulee kerääjärekrytointia tehdä pitkäjänteisesti. Erityisen tärkeää on panostaa 

kerääjien yhteystietojen rekisteröintiin valtakunnalliseen rekisteriin.   

 

Nälkäpäivän kampanjoinnin ei tarvitse rajoittua tiukasti kolmeen lipaskeräyspäivään. Harraste-

ryhmät, opiskelijat ja työpaikat voivat kerätä itselleen sopivana ajankohtana syykuun aikana, 

vaikka osastot pääosin järjestävätkin keräyksen perinteisessä muodossa. Markkinointiviestinnäs-

sä puolestaan kehitetään erityisesti lipaskeräyspäivien jälkeistä jälkimarkkinointia. Samoin tutki-

taan sitä, miten Nälkäpäivän herättämää yleistä kiinnostusta katastrofirahastoon ja lahjoittami-

seen pystytään hyödyntämään kuukausilahjoitushankinnassa.  

 

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

huomioimista Nälkäpäivän ohjeistuksissa, ehdotuksissa ja suunnitelmissa kehitetään.  Rekry-

toimme osastoihin varainhankinnasta kiinnostuneita ihmisiä ja varmistamme, että uudet toimijat 

löytävät paikkansa. Hyödynnämme rekrytoinnissa lipaskerääjärekisterissä olevat vapaaehtoiset. 

Yhteistyötä tehdään paikallisesti ja alueellisesti, jotta parhaat ideat ja kokemukset vahvistavat 

varainhankintaa mahdollisimman laajasti.  

 

Nälkäpäivä jää osastoissa liian usein yhden ihmisen harteille, joten vuosina 2016–2017 keskity-

tään antamaan osastoille työkaluja ja kannustusta vahvempaan tiimityöskentelyyn. Usean osas-

ton yhteistyö ja selkeiden työkokonaisuuksien jakaminen (koulut, yritykset jne.) työryhmille on 

osoittautunut hyväksi toimintatavaksi, jota kannattaa kehittää ja levittää kaikkien käyttöön. 

 

Perinteisen kadulla tapahtuvan käteiskeräyksen tueksi tarvitaan aktiiviseen käyttöön muita ke-

räystapoja. Osastot ottavat aktiivisesti käyttöönsä korttimaksulaitteita, joita voidaan hyödyntää 

niin katastrofirahaston keräyksissä kuin osaston omassa tuotemyynnissä. Keräysmateriaaleissa 

kuten lippaissa, liiveissä ja esitteissä mainostetaan käteiselle vaihtoehtoisia lahjoitustapoja. 

Osastojen käyttöön tuotetaan esimerkiksi sosiaalisen median materiaalia ja suoramarkkinointikir-

jeitä, joiden avulla osastot voivat kasvattaa keräystuottojaan lipaskeräyksen. Sosiaalisen median 

laaja hyödyntämisen lisäksi tapahtuma- ja tuoteyhteistyö nousevat esiin mahdollisuuksina lisätä 

keräystuloja.  
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Tavoite ja toimenpiteet  Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta  

Nälkäpäivä ykköskeräykseksi 
• Keräysjohtajien koulutus  ja 

aktiivinen kummitoiminta: 
aiheina mm. kohdistettu 
viestintä, keräysideat kier-
toon sekä uudet ideat ja ta-
vat käyttöön 
 

 
• 1 x keräysjohtajien koulutus, 

keräys aiheena aluetärskyillä 
 

 
• Koulutus toteutui suunnitellusti 
• Neljä alueellista infoa elokuussa 

Jokainen osasto osallistuu 
nälkäpäiväkeräykseen 
• Kummit aktivoivat kaikki 

osastot mukaan nälkäpäivään 

 
 

• 100% osastoista osallistuu Näl-
käpäiväkeräykseen 

• Palvelupiste keräyskeskuksena 
Turussa 
 

 
  

• Toteutui suunnitellusti 
 

• Toteutui suunnitellusti 

Osastojen välinen yhteistyö 
keräyksissä lisääntyy 
• Yhteistyön tiivistäminen Turun 

alueella: osastojen ja piirien 
yhteiset nälkäpäivän suunnit-
telukokoukset, tarkoituksen-
mukaiset viestintäkanavat ja 
keräyksen toteutus 

 

 
 

• Yhteistyö osastojen välillä toimii 
ja mahdollistaa kattavan keräyk-
sen 

 
 
• Yhteistyö toteutui 

Nälkäpäivän keräystulos kas-
vaa  
• Osastojen aktivoiminen kum-

mitoiminnan ja alueellisten 
nälkäpäivä-iltojen avulla 

 

 
 

• 1800 kerääjäsuoritusta (v. 2016 
1693) 

• VS piirin osastojen keräystulos 
125 000 € (v. 2016 111 000 €) 
 

 
 

• 1472 kerääjäsuoritusta, - 13 % 
 

• VS keräystulos 99 740 €, - 10 % 
 

Kaikissa osastoissa on val-
mius aloittaa hätäapukeräys 
• Keräysjohtajien koulutus: 

keräyssuunnitelmat ja ke-
räysvalmiuden ylläpitäminen 

 
 

• Keräyssuunnitelma 75 % osas-
toista valmiussuunnitelman liit-
teenä 

• Hätäapukeräyspyyntöihin vasta-
taan ja keräys käynnistyy lyhyel-
lä viiveellä 
 

 
 
• Keräyssuunnitelma 50 % osastosta 

 
• Toteutui suunnitellusti 

 

Tavoite 3. Enemmän ensiapuryhmäläisiä 

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista 

 

Lähtöarvo Tulos 

2015 

Ensiapuryhmäläisten määrä  

 

248 262 

 

Piirin alueella Punaisen Ristin 16 ensiapuryhmässä toimii 262 vapaaehtoista. Ryhmät har-

joittavat ensiaputaitoja, ovat osana osaston auttamisvalmiutta ja päivystävät tapahtumissa ja ti-

laisuuksissa antamassa ensiapua. Uusia toimijoita tarvitaan ja heitä kutsutaan näkyvästi ja aktii-

visesti mukaan. Teemme toimintaa tunnetuksi erityisesti nuorille 13–15 -vuotiaille. Tehostamme 

nuorten pyytämistä ea-ryhmään ja hälytysryhmään, samalla lisäämme osaston valmiutta auttaa 

alueellaan ja tarjoamme nuorille toimintavalmiuksia lisäävää toimintaa.  

 

Vahvistamme ensiapuryhmien valmiuksia rekrytoida nuoria kouluissa ja oppilaitoksissa 

erityisesti lukukausien alkaessa. Rekrytoinnissa hyödynnetään niin lyhyitä videoklippejä sosiaali-

sessa mediassa, kuin helppoja testattuja rekrytointimalleja. Piirin ensiapukursseilla kehitetään 

rekrytointia. Tervetuloa ensiapuryhmään – tilaisuuksia järjestetään eri puolilla ja niiden kautta 

uusien jäsenten on helppo tulla mukaan olemassa oleviin ensiapuryhmiin.  

 

Uusia nuorten ensiapuryhmiä perustetaan vastaanottokeskuksissa. Nuorten ensiaputoi-

minnan kehittäminen vastaanottokeskuksissa – hankkeessa luotuja rekrytointi- ja koulutusmalle-

ja hyödynnetään hankkeen ulkopuolellakin.     
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Elokuussa 2017 järjestetään valtakunnallinen KOMIA-ensiapuleiri Länsi-Suomen alueella. 

Leirille odotetaan 600 osallistujaa, joista osa on uusia ja osa kokeneita vapaaehtoisia. Leirillä on 

mukana perheitä, lapsia, nuoria. Leirillä järjestetään erilaisia valmiuden työpajoja ja suuria har-

joituksia. Leiriä suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuu vapaaehtoisia, delegaatteja ja työnte-

kijöitä. 

 

Joka piirissä järjestetään 9.9.2017 ensiapukilpailut samalla kun vietetään maailman en-

siapupäivää. Kilpailuihin kutsutaan joukkueet jokaisesta ensiapuryhmästä, Reddie Kids ryhmästä 

ja nuorten ensiapuryhmästä. Tapahtumat järjestetään yleisöystävällisesti ja näkyvästi.    

 

Ensiapupäivystysten laadun kehittäminen jatkuu. HUPSIS – päivystystietokanta on käytös-

sä piirissä. Ensiapuryhmille etsitään paikallisesti ja alueellisesti sponsoreita esimerkiksi defibril-

laattoreiden hankkimiseksi.   

 

Teemme suunniteltua vaikuttamistyötä kansalaisten turvallisuustietojen ja – taitojen lisäämiseksi 

ja vahvistamme Punaista Ristiä ensiavun asiantuntijana Suomessa.   

 
Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta  

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

ryhmät järjestävät paikallisia 
ensiaputapahtumia ja koulu-
tuksia  huomioiden Suomi 
100 SPR 140 teeman  
 

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

 

 
 

 
• Osastot ovat järjestäneet koulutuk-

si/rastiratoja osastojen alueen ta-
pahtumissa/kouluissa teemal-
la”Lahja Suomelle; EA –taidot jo-
kaisen osaston alueella”. 
 

• Toimivia ensiapuryhmiä jokaisella 
kummialueella 
 

• Kohdennettu tuki kentälle (3 ryh-
mää) 

• Järjestetty ensiapuryhmäläisille 
kaksi teemailtaa 

 

 
 
 
• 22 osastoa järjesti juhlavuodelle, 

”Suomi 100-SPR 140”, tuotettua 
Auttajakurssia 
 
 
 

• Kaikilla kummialueilla vähintään 
yksi osasto toteutti ensiaputoimin-
taa 

• Kohdennettu tuki 2 ryhmälle 
 

• Teemailtoja ei järjestetty. Ryhmän-
johtajille suunnatut illat peruun-
tuivat. 
 

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 näkyvis-
sä nettisivuilla ja muissa viestintä-
kanavissa 

• Uusien ryhmäläisten määrä kasvaa 
(50 uutta ryhmäläistä, joista toi-
mintaan jää 75 %) 

 
• Kaikille kurssilla kiinnostuneille 

lähetetään kutsu tulla mukaan pii-
rin alueen ensiapuryhmiin – seura-
taan, moniko noudattaa kutsua 

 
 
 
 
 
 
 
 
• 10 toteutunutta hätäensiapukoulu-

tusta yläkoululaisille  
 
 

• Mahdollisimman monessa ensiapu-
ryhmässä mukana myös alle 18- 
vuotiaita 

• Osastot valmiina vastaanottamaan 
yläkouluikäiset nuoret mukaan en-
siapuryhmiin 
 

 
 
 
 

• Aktiivisimpien ryhmien ohjelmat oli 
löydettävissä nettisivuilta 
 

• 47 uutta ea-ryhmäläistä tuli mu-
kaan ryhmien toimintaan 
 
 

• Kaikille piirin järjestämien ensiapu-
kurssien osallistujille markkinoitiin 
ea-ryhmätoimintaa. Yhteystieton-
sa jättäneisiin oltiin yhteydessä 
ea-ryhmien toimesta. Harva yh-
teydenotto johti harrastuistoimin-
nan aloittamiseen.  

• Kaikki vapaaehtoisverkon kautta 
kiinnostuksensa ilmaisseet kontak-
toitiin.   
 

 
• 10 toteutunutta hätäensiapukurssia 

yläkoululaisille Turun seudun 
Osuuspankin tuella 
 

• Piirin alueella toimii kaksi nuorten 
ensiapuryhmää (Turku ja Lemu) 
 

• Yläkoululaisille tarjottiin mahdolli-
suutta tulla mukaan alueen ole-
massaoleviin ensiapuryhmiin 
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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 
 
 

• Tarjotaan ensiapurymäläisille 
purkukoulutusta 

 

 
 

• Laatusuositusten perehdytys jär-
jestetty –kohdennettu tuki - kent-
täkierros 

• 100 % päivystyksistä  toteutettu 
laatusuositusten mukaisesti   
 

• Jalkautetaan ryhmien itsearviointi-
työkalu 

 
 
• Toteutetut testaukset ja peruskurs-

si 
• Kaikki päivystystoimintaa toteutta-

vat ensiapupäivystäjät on testattu 
 
 
• Kaikki päivystävät ea-ryhmät käyt-

tävät päivystystietokantaa  

(v. 2015 päivystyksiä 155 kpl, 
päivystystunteja 6177 h) 
 
 

• 5 ensiapuryhmäläistä osallistunut 
purkukoulutukseen 

 
 

• Ensiapupäivystysten laatusuositus-
ten ja muiden uusien ohjeiden jul-
kistus siirtyi vuodelle 2018 
 
 
 

• Siirtyi vuodelle 2018 
 
 

 
• Toteutui ”Ensiapupäivystäjän 

osaamisen päivityksen” mukaisesti 
• 2 peruskurssia järjestetty, toinen 

Ensiapupäivystäjän peruskurssi 
toeteutettiin uusien sisältöjen mu-
kaisesti 

• Toteutui suunnitellusti 
• Ensiapuryhmät ilmoittaneet 134 

päivystäjää, 332 toteutunutta en-
siapupäivystystä, 7864 päivystys-
tuntia 
 

• 4 ensiapuryhmäläistä osallistunut 
purkajakoulutukseen 

Ensiapuryhmät ovat osaavia 
ja niissä on hyvä ryhmähenki  
• Uusien ja/tai pienten ea-

ryhmien toimintamahdolli-
suuksien parantaminen 
 

• Järjestetään piirin ensiapukil-
pailu 

 
 
 
 
 
 

• Ensiapuryhmät 60 vuotta – 
valtakunnallinen KOMIA-
ensiapuleiri 

 

 
 

• Harkintaperusteinen taloudellinen 
tuki uusille/pienille ea-ryhmille 
koulutukseen 
 

• Toteutunut piirin ea-kilpailu 
 
 

• Kaikki päivystyksiä toteuttavat 
ryhmät mukana kilpailemassa 

• Ensiapuryhmien Gaala kilpailujen 
iltajuhlana 

 
• Kannustetaan ensiapuryhmäläisiä 

osallistumaan valtakunnalliselle 
ensiapuleirille 

 

 
 

• Tukea ei ole haettu 
 
 
 

• Ensiapukilpailu järjestettiin yhteis-
työssä Satakunnan ja Turunmaan 
piirien kanssa 

• Ei toteutunut 
 

• Iltajuhlaa ei järjestetty 
 

 
• KOMIA-leiri peruuntui 

 

 

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. 

 

Punaisen Ristin tavoitteena on vahvistaa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien kestävyyttä 

eli kykyä ehkäistä ja torjua heitä kohtaavia kriisejä ja katastrofeja sekä palautua niistä. Työn kes-

keinen periaate on ihmisten omien auttamistaitojen vahvistaminen vapaaehtoistyön avulla esim. 

terveysneuvonnan ja ensiapukoulutuksen kautta.  

 

Ohjelmayhteistyömme laatua ja tuloksellisuutta parannetaan entisestään. Suomessa Punainen 

Risti vahvistaa yhteisöjä ja tukee ihmisten hyvinvointia ja terveyttä monin tavoin. Ystävätoimin-

nassa vapaaehtoiset tavoittavat yksinäisiä ihmisiä ja vahvistavat yhteisöön kuulumista. Punaisen 

Ristin vapaaehtoiset toimivat maahan muuttaneiden, omaishoitajien tai laitoksissa asuvien ihmis-

ten kanssa lähiyhteisössä. Punainen Risti edistää monilla tavoin turvapaikanhakijoiden varhaista 

kotoutumista ja kuulumista ympäröivään yhteiskuntaan ja lähiyhteisöön. Selkeytämme järjestön 
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roolia kotoutumisen tukemisessa ja tiivistämme yhteistyötä muiden kotoutumisessa mukana ole-

vien tahojen kanssa. Kehitämme edelleen kotoutumisen työkaluja ja vahvistamme toimijoidem-

me osaamista kotoutumistoiminnoissa. Vahvat yhteisöt ovat vahvempia myös yllättävien tilantei-

den kohdatessa.   

 

Parannamme suomalaisten ensiaputaitoja. Kursseilla opetetaan paitsi ensiaputaitoja myös tapa-

turmien ehkäisyä ja omaehtoista terveydestä huolehtimista. Päihdetyön ja seksuaaliterveyden 

vapaaehtoiset näkyvät mm. festareilla, eri-ikäisten tapahtumissa ja oppilaitoksissa. Kasvava osa 

terveyden edistämisen toimintaa niin maailmassa kuin Suomessakin on tarttumattomien tautien 

ehkäisy. Terveyspisteet tarjoavat terveysneuvontaa ja kohtaamisen paikkoja kynnyksettömästi 

lähiyhteisössä.    

 

Onnistumme, kun meillä on:  

 

Tavoite 1. Enemmän ystäviä ja monipuolista ystävätoimintaa 

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista 

 

Lähtöarvo 

2014 

Tulos 

2015 

Ystävien määrä 

 

777 855 

Ystäväasiakkaiden määrä 

 

989 1288 

Nuorten ystävätoiminnassa mukana olevien va-

paaehtoisten määrä 

  

15 

  

Olemme onnistuneet monipuolistamaan ystävätoimintaamme ja toiminta laajenee useissa eri muo-

doissaan. Jatkamme tätä työtä 2017. Ystävätoiminta on konkreettisia kohtaamisia, auttamisen iloa 

ihmiseltä ihmiselle, jossa tarvitsemme lisää toimijoita. Panostamme siihen, että laadukas ystävä-

toimintamme houkuttelee runsaasti uusia toimijoita. Uusien toimijoiden kutsuminen on aktiivista 

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

 

Vahvistamme monipuolisen ystävätoiminnan koordinaatiota. Piiri tukee ystävätoiminnan 

avainvapaaehtoisia ja ystävävälittäjiä ja ystävävälityksiä palvelemaan koko moninaisen ystävätoi-

minnan keskuksena. Tämä sisältää perinteisen ystävätoiminnan ja uudemmat toimintamuodot ku-

ten monikulttuurisen ystävätoiminnan, nuorten ystävätoiminnan tai omaishoitajien tukiryhmät pai-

kallisen toimintavalikoiman ja tarpeen mukaisesti. Etenkin isommilla paikkakunnilla kehitämme 

osastojen yhteistyötä.    

 

Uusien ystävien rekrytointia aktivoidaan järjestämällä aktiivisesti ystävätoiminnan lyhytkursse-

ja, Lähi-Tapiolan tuella tuotettuja Näytä että välität -infoja, ystäväkursseja sekä toiminnan erityis-

kursseja. Hyödynnämme rekrytoinnissa eri välineitä ja kanavia, kuten sosiaalista mediaa ja oppilai-

tosyhteistyötä. Tarjoamme maahanmuuttajille entistä helpomman kanavan mukaan tulemiseen jär-

jestämällä selkokielisiä kursseja. Myös englanninkielistä koulutusta tarjotaan.    

 

Lisäämme ystävätoimintaa ryhmissä. Omaishoitajien tukitoiminnassa kokoontuvat vertaisryhmät 

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

sainväliset klubit ovat esimerkkejä kasvavasta ryhmämuotoisesta toiminnasta.   

 

Ystävätoimintaa laajennetaan myös laitoksissa ja yhteistyötä aloitetaan Vanhustyön keskuslii-

ton kanssa vuonna 2017.  Toimijoiden tueksi tarjotaan uudistettua laitosvapaaehtoistoiminnan koulu-

tusta ja ryhmänohjaajan koulutusta valtakunnallisesti.  Vankilavierailijatoimintaa vahvistetaan koulut-

tamalla uusia vapaaehtoisia ja käymällä aktiivista keskustelua toiminnan tarpeesta suljetuissa laitok-

sissa. Vierailijatoiminnan rinnalle etsitään uutena toimintana mahdollisuuksia tarjota suljetuissa lai-

toksissa asuville SPR:n koulutuksia, mm. hätäensiapukoulutusta. Vankilavierailutoimintaan osallistu-

neille järjestetään valtakunnalliset vankilavierailijapäivät 2017.  .   

 

Nuorten osuus ystävätoiminnassa kasvaa niin vapaaehtoisina toimijoina kuin tuen saajina. Op-

pia otetaan muun muassa Suomen Lukiolaisten Liiton ja SPR:n yhteishankkeesta Meidän yhteinen 

juttu. Hankkeessa sekä vapaaehtoiset että tuen saajat ovat nuoria, ja jossa ryhmät sekoittuvat 
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luontevasti.  Viime vuosina pilotoituja uusia malleja nuorten kahdenväliseen ystävätoimintaan ja 

ryhmätoimintaan otetaan nyt käyttöön koko Suomessa. Yksinäisten nuorten tavoittamisessa ja hei-

dän kohtaamisessaan aletaan hyödyntää entistä kattavammin internetin mahdollistamia toiminta-

muotoja. Nuorten yksinäisyyden torjumiseksi turvatalot tarjoavat toimintamuotoja, jotka tuotta-

vat nuorille ikäkaudenmukaisia ystäväsuhteita ja tukevat nuorta omaehtoisten ystävyyssuhteiden 

luomisessa. Näitä ovat ryhmätoiminta turvataloilla mutta myös nuorten ohjaaminen paikallisosas-

tojen ja piirien ystävävälitysten palvelujen piiriin. Yksinäisten nuorten etsimiseen ja tavoittami-

seen kehitetään keinoja ja malleja. Teemakoulujen kanssa kehitetään lukiokurssia ystävätoimin-

nasta.   

 

Suomen Kulttuurirahaston tukema Koko Suomi leikkii -hanke tuo uuden toimintamuodon ikäih-

misten ja lasten yhteiseen toimintaan leikin ympärille. Yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja, Terhokerho-

ja, perustetaan yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa yhteensä yli 200 kuntaan. 

Vuonna 2016 Terhokerhojen toiminta nivotaan tiiviiksi osaksi osastojen varhaisnuorisotoimintaa ja 

ystävätoimintaa. Terhokerhoille on haettu avustusta juurruttamiseen yhdessä Mannerheimin las-

tensuojeluliiton kanssa RAY:ltä vuosiksi 2017–18.   

 

Täyttä elämää eläkkeellä -hanke tarjoaa tukea eläkkeelle siirtyville oman hyvinvoinnin vahvis-

tamiseen ja rekrytoi eläkkeelle siirtyviä/siirtyneitä mukaan ystäväksi tai muuten monipuoliseen va-

paaehtoistoimintaan. Hanke on osa RAY:n Eloisa ikä -ohjelmaa. Osallistumme ohjelman monipuoli-

seen verkostoyhteistyöhön.   

 

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

hoitavalle. Omaishoitajien tukitoiminnassa pilotointi Kanssakulkija – vapaaehtoiset toimintamalli 

otetaan käyttöön viidessä piirissä. Toteutetaan myös Hyvinvointia arkeen -kurssi, joka vahvistaa 

omaishoitajan terveyttä ja hyvinvointia.  

 

Maahanmuuttajaohjelmassa jatketaan ja käynnistetään kotoutumista tukevaa vapaaeh-

toistoimintaa kuten ystävätoimintaa ja asumisapua ja kutsutaan maahan muuttaneita vapaaeh-

toistoimintaan mukaan. Valtakunnallista ohjelmaa tukee RAY. Osastoille ja vapaaehtoisille tarjotta-

va viestinnän ohjaus ja tuki auttaa hyödyntämään mediaa ja erilaisia viestinnän keinoja myös ystä-

vätoiminnassa. Otamme viestinnässämme esille avunsaajien aseman ja tarpeet. RedNet tarjoaa 

materiaalia ja viestinnän paikkoja myös ystävätoiminnassa. Lisäksi monikulttuurisen toiminnan to-

teutumista tukevat Starttivoimaa-hanke sekä Osaamisen tunnistaminen –hanke. 

 

 
Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Ystävätoiminnan näkyvyys 
kasvaa ja ystävätoimijoiden 
määrä lisääntyy 
• Rekrytoidaan uusia ystäviä 

eri tapahtumissa mm. ystä-
vänpäivän tapahtumissa, 
käytössä esim. työpaikkail-
moittelu 
 

• Ystävätoiminnasta ja esittely-
tapahtumista tiedotetaan 
monipuolisesti ja laajasti 

käyttäen apuna mm. sosiaa-
lista mediaa  
 

• Rekrytointitapahtumia oppi-
laitoksissa sekä näkyminen 
niiden viestintäkanavissa 
 

 
 
 

• Ystävätoimijoiden määrä kasvaa   
5 % (v. 2015 855) 

 
 
 
 

• Osallistuttu 3 eri tapahtumaan 
 

 

 
 
 

• 2 tapahtumaa 
 

 
 

 
• Ystävätoimijoita 788 

 
 
 
 
 

• 2 tapahtumaa toteutui 
 
 

 
 
 

• Toteutui suunnitellusti 

Ystävätoimijoiden osaaminen 
paranee ja monipuolistuu 
• Tarjotaan ystävätoimijoille 

koulutustilaisuuksia mm. ys-
tävävälittäjä- ja saattajakou-
lutusta 
 
 
 

 
 

• Järjestetty seutukunnalliset koulu-
tustilaisuudet, kaikissa osastoissa 
koulutettu ystävätoiminnan vetäjä 
(v. 2015 41 osastossa ystävätoi-
mintaa) 
 

 

 
 
• Ystävätoiminnan vetäjillä ollut mah-

dollisuus kouluttatumiseen, kaikki 
osastot eivät ole lähettäneet vetäjää 
koulutukseen 
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• Varmistetaan ystävien ver-
taistukiryhmätoiminta osas-
toissa 

 
• Koulutetaan uusia sosiaali-

palvelukouluttajia 
 

• Ystävätoimintaa kehitetään 
vastuuvapaaehtoisten koulu-
tuksella 
  

• Ystävätoimijoille tarjotaan 
mahdollisuutta työnohjauk-
seen 
 

• Kaikissa ystävätoimintaa toteutta-
vissa osastoissa toimii ystävien 
vertaistukiryhmä 

 
• 2 uutta sosiaalipalvelukouluttajaa 

 
 

• Vastuuvapaaehtoisille on järjestet-
ty koulutustilaisuus 
 
 

• Kaikilla seutukunnilla aloitettu 
työnohjausryhmät 
 

• Toteutui suunnitellusti 
 
 
 

• 1 uusi kouluttaja  
 
 

• 5 järjestettyä koulutusta 
 
 
 

• Kaikille seutukunnille tarjottu mah-
dollisuutta, ryhmätyönohjaus toimii 
2 seutukunnalla 

Monipuolisia tapoja toimia 
ystävänä  
• Maahanmuuttajaystävätoi-

minta integroidaan seutu-
kunnallisesti jo olemassa 
olevaan toimintaan 

 
• Nuorille järjestetään moni-

muotoista ystävätoimintaa 
mm. kahdenkeskistä kaveri-
toimintaa sekä ryhmä-, mo-
nikulttuurista- sekä harras-
tetoimintaa  

 
• Rekrytoidaan miehiä mukaan 

toimintaan 
 
• Järjestetään Täyttä elämää 

eläkkeellä- valmennuksia pii-
rin alueella  

 
• Osastojen Terho-

kerhotoimintaa tuetaan piirin 
työtekijöiden toimesta  

 
• Tarjotaan kaikille osastoille 

mahdollisuutta olla mukana 
suunnittelemassa ja toteut-
tamassa omaishoitajien tuki-
toimintaa 

 
• Järjestetään Arjen apu –

koulutuksia tukemaan maa-
han muuttaneiden kotoutu-
mista. 

 

 
 

• 7 osastossa monikulttuurisia ryh-
miä/ toimijoita 

 
 
 
• Nuorten ystäväkursseja: 1 keväällä 

ja 1 syksyllä Turun seutukunnalla 
sekä tarvittaessa muualla maa-
kunnassa 

 
 
 
• Piirin alueella 2 toimivaa miesten 

ryhmää 
 

• Täyttä elämää eläkkeellä -
valmennuksia järjestetty piirin 
alueella 4 kpl 

 
• Olemassa olevat Terhokerhot jat-

kavat toimintaansa  
 
 
• 4 osastojen yhteistä suunnitteluta-

pahtumaa 
 

 
 
 
• Arjen apu –toimintaa on 5 osastos-

sa 
 

 
 

• 6 osastossa monikulttuurisia toimijoi-
ta 

 
 
 

• Ei järjestetty nuorten ystäväkursse-
ja. Nuoria mukana muilla ystävä-
kursseilla. 

 
 
 
 

• 2 toimivaa miestenryhmää 
 
 

• 4 valmennusta järjestetty 
 
 
 

• Toteutui suunnitellusti, yhteistyö 
MLL:n kanssa 
 

 
• 7 osastossa omaishoitajien tukitoi-

mintaa 
  
 

 
 

• 8 osastoa koulutettu ja valmiudessa 
auttaa 

 

 

Tavoite 2. Aktiiviset nuoret nuorten tukena  

 

Miten mittaamme tavoitteen 

toteutumista 

 

Lähtöarvo Tulos 2015 Tavoite 

Nuorisojäsenten määrä 

 

630 692 Tuplataan 

Lasten ja nuorten leirien määrä 

 

1 1 - 

 

Yleiskokouskaudella 2015–2017 haluamme nuoret vahvemmin mukaan valmiuteen, ystä-

vätoimintaan, ensiaputoimintaan, omaishoitajien tukitoimintaan, terveyden edistämisen ohjelmiin 

ja monikulttuuriseen toimintaan. Mahdollistamme ja tarjoamme nuorille toiminnan paikkoja Pu-

naisessa Ristissä. Rekrytoimme toimijoiksi aktiivisesti myös maahan muuttaneita nuoria.  
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Nuorten ystävätoimintaa käynnistetään yhä useammissa osastoissa. Toiminnassa niin 

nuoret kuin aikuiset voivat toimia tukena nuorelle. Tarjoamme uutena toimintamuotona nuorille 

mahdollisuuden kahdenkeskeiseen ystävätoimintaan netin kautta sekä netissä tapahtuvan yhtei-

söllisen pelin muodossa. Myös Nuorten turvatalot käynnistävät nuorten ystävätoimintaa erityisesi 

ryhmille. Tukea ja toimintaa tarvitsevia nuoria etsitään ja toimintaa tarjotaan aktiivisesti.   

 

Kouluyhteistyössä vahvistamme Läksyhelppi -toimintaa ja perustamme uusia läksykerhoja, 

myös vastaanottokeskuksissa. Reddie Kids jatkaa varhaisnuorten omana kerho- ja leiritoiminta-

na. Sen rinnalla toimivat sukupolvien kohtaamispaikat Koko Suomi leikkii -hankkeen aikana pe-

rustetut Terhokerhot. Nuoria kutsutaan ensiaputoimintaan ja olemme aktiivisia erityisesti yläkou-

luyhteistytössä. Myös terveyden edistämisen ohjelmissa otetaan nuoret entistä paremmin mu-

kaan niin tekijöinä kuin kohteina, mm. päihdetyössä ja festareilla. Nuorille tarjotaan entistä 

enemmän pitkäkestoista toimintaa nuorille suunnatuissa ryhmissä ja viikonloppuleirien muodos-

sa.   

 

Erityisesti kesä on leirien aikaa. Leiritoimintaa aktivoidaan osastoissa ja piirissä. Ensiapu ja 

monipuolinen Reddie Kids -toiminta tuo sisältöä lasten ja varhaisnuorten leireille. Kansainvälisen 

humanitaarisen oikeuden roolipeliä pelataan Punaisen Ristin omilla leireillä ja tarjotaan ohjelmasi-

sällöksi mm. leirikouluihin ja Partion leireille.   

 

Lisäämme kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksia nuorille ja hyödynnämme nuorisode-

legaattien osaamista nuorisotoiminnan kehittämisessä myös kotimaassa.   

 
Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

Uusi auttajien sukupolvi  kas-
vaa Punaisessa Ristissä 
 
• Tuetaan osastoja Reddie Kids -

kerhojen perustamisessa 
 

• Koulutetaan uusia kerho-

ohjaajia 
 

• Järjestetään jatkokoulutusta ja 
ryhmätapaamisia Reddie Kids 
–ohjaajille 
 

• Lisätään monikulttuurisen toi-
minnan kautta ensiapu- ja 
muuta valmiusosaamista las-
ten parissa 

 
 
 

• 2 uutta Reddie Kids -kerhoa 
 

 
• 2 Reddie Kids -ohjaajakoulutusta 

 
 

• 2 koulutusta ja/tai ryhmätapaa-
mista 
 
 

• Toteutettu yksi monikulttuurinen 
lastenleiri  

• Osallistuttu palokuntanuorisoleiril-
le Kokemäellä 
 

 
 
 

• Ei uusia Reddie Kids-kerhoja 
 
 

• 1 toteutunut koulutus  

 
 

• Ei toteutunut 
 
 
 

• 1 monikulttuurinen lastenleiri 
 

• 3 nuorta ja työntekijöitä osal-
listui palokuntanuorisoleirille 

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 tapah-
tumiin ja tempauksiin 
 

• Kannustetaan nuoria mukaan 
kaikkiin jo olemassa oleviin 
osastojen toimintaryhmiin  

 
• Koulutetaan uusia nuorisokou-

luttajia 
 
• Hyödynnetään sosiaalista me-

diaa (Facebook, Instagram) 
nuorten tavoittamisessa, ja 
rekrytoidaan nuoria vapaaeh-
toisia suunnittelemaan ja to-
teuttamaan näkyvyyttä sosiaa-
lisessa mediassa  

 
 

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

 
• Nuorten ryhmä yhdessä nuoriso-

toimikunnan ja osastojen kanssa 
toteuttanut 5 tapahtumaa / tem-
pausta 
 

• Nuorten määrä kasvanut eri toi-
mintamuodoissa 

 
 

• 1 uusi nuorisokouluttaja 
 
 
• Nuorten some-tiimi toimii aktiivi-

sesti. 1-2 ideointipalaveria vuoden 
aikana.  
 

 
 

• Osallistuttu 8 tapahtumaan 
 
 
 
 

• Toteutui suunnitellusti 
 
 
 
 

• Nuorten määrä pysyi ennal-
laan 
 
 

• 2 uutta nuorisokouluttajaa 
 
 

• Perustettiin nuorten some-
tiimi, 3 ideointipalaveria, tiimi 
päivitti piirin nuorten sosiaali-
sen median kanavia 
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Lasten ja nuorten hyvinvointi 
paranee 
• Läksykerhoja lisätään 

 
• Aktivoidaan ja tuetaan nuori-

soryhmien perustamista 
 

 
 
• 2 uutta kerhoa 

 
• Järjestetty 2 alueellista nuoriso-

toiminnan suunnitteluiltaa 
 

 
 

• 1 uusi kerho 
 

• Ei toteutunut 
 
 

 

Lisää kansainvälisyyskasvatus-
ta Punaisen Ristin nuorille 
• Järjestetään nuorten jäsen-

matka Canterburyyn 
 

• Kannustetaan nuoria hake-
maan ja osallistumaan kan-
sainvälisille leireille ulkomaille 

 
 

 
 

• 10 nuorta osallistunut matkalle 
 
 

• Varsinais-Suomen piirin nuoria 
osallistunut kansainvälisille leireille 
 

 
 
•  8 osallistujaa 

 
 

• Yksi nuori osallistui nuorisode-
legaattikoulutukseen ja kan-
sainväliselle leirille 
 

Q-vuoren ja Halisten aluenuori-
sotyö Punaisen Ristin nuoriso-
työn tukena  
• Piiri toteuttaa Turun kaupun-

gin kanssa tehdyn sopimuksen 
ja suunnitelman mukaisesti 
aluenuorisotyötä Kuuvuoren ja 
Halisten alueella 
 

• Avointa ja mielekästä nuoriso-
talotoimintaa vähintään kol-
mena iltana viikossa 13-18–
vuotiaille 
 

• Nuorisotalotyön lisäksi järjes-
tetään erilaista Punaisen Ristin 
kerhotoimintaa 

 
• Vapaaehtoisia kutsutaan tu-

kemaan aluenuorisotyötä Kuu-
vuoressa ja Halisissa 

  
 

 
 
 

• Turun kaupunki jatkanut toimin-
nan rahoittamista 

• Toiminta siirtynyt uusiin toimitiloi-
hin Halisiin 

 
 
• Nuorille toimintaa 4 päivää viikos-

sa. Nuoria noin 20 per ilta. 
 
 
 
• 1-2 uutta kerhoa toiminnassa va-

paaehtoisten vetämänä 
 
 
• Vapaaehtoiset osallistuneet nuori-

sotyöhön sekä 3 tapahtumaan ja 
tempaukseen 
 

 
 
 
• Toteutui suunnitellusti 

 
• Toteutui suunnitellusti, uusi 

nuorisotila on ”Huudi” 
 
 

• Toteutui suunnitellusti, noin 
25 nuorta per tavallinen nuor-
tenilta 
 
 

• Ei toteutunut 
 
 
 

• Vapaaehtoisia osallistui 6 ta-
pahtumaan, koulutuksiin ja 
säännölliseen nuorisotilatyö-
hön Huudissa 

 

 

Tavoite 3. Hyvin toimiva vapaaehtoinen verenluovutus 

 

Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko Suomen verivalmistehuollosta. Verta kerätään vapaaehtoisilta 

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 luovute-

tun veren testaus, verivalmisteiden tuotanto ja jakelu sairaaloihin. Veripalvelu huolehtii myös veren 

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

syytteihin liittyvistä tutkimuksista. Myös kaikkien Suomessa synnyttävien äitien veriryhmä- ja veri-

ryhmävasta-ainetutkimukset tehdään Veripalvelussa. Veripalvelussa toimii Suomen Kantasolurekis-

teri, jonka kautta välitetään siirteitä kantasolusiirtoihin. 

 

Veripalvelun strategia seuraavalle strategiakaudelle 2017–2021 päivitetään vuoden 2016 aikana. 

eripalvelun strategiset painopisteet 2013–2016 ovat  

• Luovuttajien ohjaaminen: Ohjaamme luovuttajia antamaan lahjansa potilashoidon kannal-

ta hyödyllisimmällä tavalla 

• Kansallinen verihuoltoketjun optimointi: Järjestämme kansallisen verihuollon yhteiskunnal-

le tehokkaimmalla tavalla 

• Elinsiirtoketjun ja soluhoitojen kehittäminen: Tarjoamme terveydenhuollolle elinsiirtoja ja 

soluhoitoja tukevat palvelut 
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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 luovuttaja-

viestintä, -markkinointi ja -palvelut. 

• Toiminnanohjaus kannattavuuden perusteella. 

• Sujuvat, jatkuvasti kehittyvät ja asiakkaalle arvoa tuottavat prosessit. 

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

potilastieto). 

• Tietojärjestelmäarkkitehtuuri, joka palvelee Veripalvelua, asiakkaita ja luovuttajia ja jossa 

tieto on hyödynnettävissä eri järjestelmien välillä tehokkaasti. 

 

Edistämme yhteistyössä vapaaehtoisen verenluovutuksen jatkuvuutta eri puolilla Suo-

mea. Piirit ja osastot (ne, joiden alueella on aktiivista verenluovutustoimintaa) toimivat aktiivises-

sa yhteistyössä Veripalvelun kanssa. Lisäämme yhteistyötä ja tiedonvaihtoa mm. perehdytyksen 

ja viestinnän kautta. Meillä on yhteinen mobiilisovellus, jota kehitämme ja markkinoimme yhteis-

työssä. Avun maailman jokaiseen numeroon tulee ainakin yksi juttu Veripalvelusta. 

 

 

 

Tavoite 4. Johtava asema ensiapukoulutuksessa  

 

Punaisen Ristin ensiapukoulutuksen vahvuus on edustamissamme arvoissa. Näymme hu-

manitaarisena, ihmisläheisenä ja arvopohjaltaan vahvana järjestönä, jonka lähtökohtana on aut-

tamisvalmius. Tuomme arvomme esille omissa koulutuksissamme ja muille koulutuksen tuottajil-

le. Auttamisvalmiuden kannalta on tärkeää pitää mielessä, että ensiaputaito kuuluu kaikille.  

Vuodelle 2017 haemme mahdollisuuksia mm. SPR:n ensiapukoulutuksen tarjoamiseen yläkoulu-

laisille.    

 

Arvopohjan lisäksi olemme vahva asiantuntija ensiavussa. Olemme asiantuntijana esillä 

reagoimalla nopeasti ajankohtaisiin tilanteisiin kuten ebola ja nostamalla aktiivisesti keskusteluun 

auttamisrohkeuden ja ensiaputaidot.  

 

Tarjoamme ensiavun kouluttajakoulutuksessa kouluttajille monimuotoista ETK-koulutusta 

(ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus), hätäensiavun kouluttajakoulutusta (HEK) ja jär-

jestämme kouluttajien täydennyskoulutusta. Vahvistamme yhteistyötä autokoulujen opettajien 

kanssa ensiavun kouluttamisessa.   

 

Tavoite ja toimenpiteet Mittari ja tavoitearvot Toteutunut toiminta 

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

minta ovat esillä verenluovu-
tustilaisuuksissa sekä Veri-
palvelun viestinnässä 

 
 
 
 
 
• Veripalvelu järjestää koulu-

tuksen osastojen ja piirin ve-
ripalvelun yhdyshenkilöille 

 

 
 
 

• Osastot tunnistaneet verenluovu-
tustilaisuuksien mahdollisuudet 
jäsen- ja vapaaehtoishankinnas-
sa 

• Veripalvelu ottanut kannustami-
sen jäsenyyteen ja vapaaehtoi-
suuteen osaksi omaa viestin-
täänsä 

 
• 1 toteutunut koulutuspäivä 

 
 

 
 

 
• Osastot olivat aktiivisesti mukana pak-

kakuntiensa verenluovutustilaisuuk-
sissa 

 
 
 
 
 
 

• Ei toteutunut 
 

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

velun kanssa yhteisiin tapah-
tumiin 

 

 
 
 

• 1 toteutunut tapahtuma 

 
 
 

• Ei toteutunut 
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Varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen osalta on kartoitettu vaihtoehtoja valtakunnallisen 

ensiapukoulutuksia tarjoavan yksikön perustamiseksi. Yksikön tavoitteena on parantaa SPR:n 

markkina-asemaa yhä enemmän kilpailuilla markkinoilla. Järjestön hallituksen päätöksellä uusi 

yksikkö aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa.   

 

Markkinoimme ensiapuryhmätoimintaa ja Punaisen Ristin mobiilisovellusta kaikilla omilla EA-

kursseillamme. Tuotamme markkinointia varten esitteen, joka jaetaan kursseilla ja jälkimarkki-

noinnissa teemanamme on ryhmätoiminta. Käynnistimme SPEKin (Suomen Pelastusalan keskus-

liiton) ja Suomen Meripelastusseuran kanssa ensiauttajakoulutuksen maan kattavasti vuonna 

2015. Ensiauttajakoulutusta myydään ulkopuolisille vuodesta 2016 lähtien.   

 

Jatkamme uudistuneiden ensiapulaukkujen jatkoksi opetusvälineiden uudistusta ja laajennamme 

tuotevalikoimaa tarpeen mukaan. Tuotteet sopivat markkinoitaviksi mm. ensiapukoulutuksen rin-

nalla, joten niiden myynti täytyy tehdä houkuttelevaksi niin kouluttajille kuin osastoillekin. 

 
Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta  

Laadukasta ja monipuolista 
ensiapukoulutuspalvelua yksi-
tyisille ja yrityksille 
• Tehdään markkinointia (lehti-

ilmoitukset ja some) budjetin 
sallimissa rajoissa 
 
 

• LähiTapiolan tuella elvytyskou-
lutukset alakouluihin 

 
 

• Piirien varainhankinnallinen 
ensiapukoulutus siirtyy v. 
2017 aikana yhteiseen en-
siapukoulutusyksikköön 

 

 
 
 

• 3100 ensiapukoulutettua 
 
 
 
 

• 1500 elvytyskoulutettua alakoulu-
laista 
 

• Toiminta siirtynyt uuteen yksik-
köön 

 
 
 

• Koulutettiin 1.1.-31.8. yhteensä 
1925 hlöä (LähiTapiolan sankari-
koulutetut 543 hlöä, yleisökurssit 
800 hlöä ja yrityskurssit 582 hlöä) 
 

• Koulutettiin 1.1.-31.8. yhteensä 
1399 alakoululaista 
 

• Koulutus siirtyi Punainen Risti En-
siapu Oy:lle 1.9.2017 

Uusia vapaaehtoisia ryhmä-
toimintaan 
• Markkinoidaan ensiapuryhmä-

toimintaa kaikilla piirin omilla 
ea-kursseilla ja valituilla sosi-
aalisen median kanavilla 
 

 
 

• Kaikki kiinnostuneet ohjataan toi-
miviin ensiapuryhmiin   

 
 

• Kaikki kiinnostuneet kontaktoitiin 
ensiapuryhmien toimesta 
 
 
 

Ensiapu- ja turvatuotteiden 
myynti kasvaa 
• Yleisö- ja tilauskurssien tuo-

temyyntiprosessit käydään 
läpi ja hiotaan toimiviksi 

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

• EA-opettajat ovat ”käsikirjoit-
taneet”myymäläkäynnin kaik-
kien kurssien ohjelmaan ja 
vievät jokaisella kurssilla asi-
akkaat kurssitilan myymälään 
kertoakseen tuotteista 

• Kaikilla tilauskursseilla on aina 
mukana mallituotteet ja ti-
lauslomakkeet 

 

 
 

• EA-laukkujen myynti 20 000 €  
 
 

• EA-todistusten myynti 80 000 €  
 
 

• EA-kirjojen myynti 5 000 € 
 
 

• Muiden EA-tuotteiden myynti 
10 000 €  
 
 

• Turvatuotteiden myynti 15 000 € 

 
 
• EA-laukkujen myynti 1.1.-30.8. 

5 585,65 € (2016: 10 063,63 €) 
 

• EA-todistusten myynti 1.1.-30.8. 
48 173,96 € (2016: 101 229,23 €) 

 
• EA-kirjojen myynti 1.1.-30.8. 

928,12 € (2016: 3 212,60 €) 
 

• Muiden EA-tuotteiden myynti 1.1.-
30.8. 11 459,39 € (2016: 
16 329,36 €) 

 
• Turvatuotteiden myynti 1.1.-31.12. 

5 529,28 € (2016: 10 111,34 €) 
 

• Huom! Tavoitteet on suunnitteluvai-
heessa asetettu vuodelle 2017 niin, 
että koko vuosi myydään EA-
tuotteita piirin lukuun, koska suun-
nitteluvaiheessa ei tiedetty milloin 
liiketoiminta siirtyy Punainen Risti 
Ensiapu Oy:lle. 

 
• Suunnitellut toimenpiteet toteutettu  
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Kouluttajien osaaminen lisään-
tyy 
• Piirin ensiapuopettajat osallis-

tuvat täydennyskoulutuksiin  
• Järjestetään HEO-foorumeita 

freelancer-kouluttajille  
• Järjestetään ETK-

koulutusristeily 
 

 
 

• Opettajat osallistuneet paikallisiin 
täydennyskoulutuksiin 

• 3 toteutunutta koulutusta 
 

• Toteutunut koulutusristeily 
 

 
 

• Opettajat mukana yhdessä täyden-
nuskoulutuksessa 

• Ei toteutunut 
 

• Toteutui suunnitellusti, 106 osallis-
tujaa 

Auttamisrohkeus ja ea-taidot 
maahanmuuttajien yhteisöissä 
lisääntyvät 
• Järjestetään tarvelähtöisiä 

sponsoroituja ensiapukoulu-
tuksia 

 

 
 
 

• 2 toteutunutta koulutusta   

 
 
  

• Toteutui suunnitellusti 

 

Tavoite 5. Edistämme terveyttä ja hyvinvointia lähiyhteisössä   

  

Terveyden edistäminen on maailmanlaajuisesti suurin vapaaehtoistoiminnan muoto koko Punai-

sessa Ristissä. Myös Suomessa Punaisen Ristin terveyden edistämistyötä tehdään monissa muo-

doissa: hiv/seksuaaliterveysohjelma, päihdetyössä varhainen puuttuminen, ehkäisevä työ ja haitto-

ja vähentävä työ, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy, terveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus 

mm. ensiapukursseilla ja – päivystystoiminnassa sekä hiv-neuvontapuhelimessa, henkisen tuen 

koulutukset ja omaishoitajille suunnatut terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta ja koulutus.   

 

Terveyspisteet ( 8 pistettä piirin alueella) sekä Pluspisteet Länsi-Suomen, Savo-Karjalan ja Varsi-

nais-Suomen piireissä ovat kanavia toiminnan toteuttamiseen. Yhteisön jäsenten osallistaminen 

Punaisen Ristin toimintaan on osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, osallisuus lisää mielen 

hyvinvointia. RedNet otetaan käyttöön terveyspisteiden tukena ja terveyspisteiden toimintaa koh-

dennetaan enemmän hyvinvointipisteiksi. Kehitämme uusia matalan kynnyksen toimintatapoja ku-

ten liikkuvat neuvontapisteet, vertaisryhmät, nettikeskustelu, etsivä työ festareilla ja ihmisten ko-

tona omaishoidon kautta. Kehitämme myös entistä tehokkaampia tapoja terveysviestintään.   

 

Festaritoiminnassa hyödynnämme kokeiltuja yhteistoiminnan malleja sekä kehitämme uusia 

toimintatapoja, jolloin eri toimintamuodot, ensiapu, henkinen tuki, päihdetyö ja seksuaaliterveys 

toimivat yhdessä saman tavoitteen eteen – terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi massata-

pahtumissa.    

 

Päihdetyössä kehitetään 2017 lisää malleja osastojen päihdetyön tekemiseen. Alueellisten toi-

mintaryhmien valmiudet vastata alueellisiin ehkäisevän päihdetyön tarpeisiin paranevat vapaaeh-

toisten saadessa lisäkoulutusta ja toiminnallisia aineistoja. Uusi yhteistyö A-klinikkasäätiön Muun-

tohankkeen kanssa tehostaa Nopean viestinnän verkoston toimintaa ja parantaa selviämisase-

mien vapaaehtoisten valmiuksia kohdata muuntohuumeiden käyttäjiä.   

 

Henkisen tuen koulutus takaa valmiuksia ymmärtää tunteita ja reaktioita äkillisen kriisitilanteen 

kohdatessa. Uudistamme henkisen tuen yleisökoulutusta verkko-oppimisympäristöllä.   

 

Kotitapaturmien ehkäisy -hanketta toteutetaan yhteistyössä muiden kumppaneiden, järjestöjen 

ja viranomaisten kanssa. Hankkeen koordinaatio siirtyy Punaiselle Ristille. Hanke kokoaa yhteen 

tapaturmien ehkäisyn kampanjoinnin mm. Tapaturmapäivä, Pysy pystyssä -kampanja ja turvalli-

suuden edistäminen. Hanke tuottaa tapaturmien ehkäisyn aineistoa Punaisen Ristin toiminnassa 

mm. terveyspisteille, omaishoitajille ja ystävätoimintaan.   

 

Oman terveyden edistäminen ja tapaturmien ehkäisy tulee näkyvästi mukaan ensiapukursseille.  

 

Omaishoitajien tukitoimintaan otetaan mukaan uusia osastoja ja toimintaa laajennetaan.  

 

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

muksia hyödyntäen. Olemme mukana viimeisen myyntipäivän ylittäneen ruokatavaran jaossa ja 

osallistumme EU:n vähävaraisille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston ruoka-avun jakamiseen 
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14 paikkakunnalla. Vuonna 2017 sekä jaetun ruuan määrä, että jakoon osallistuvien osastojen 

määrä yli kaksinkertaistuu.   

 

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

Yleisradion kanssa jatkuu.   

 

Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta  

Terveyspistetoiminta kehittyy 
ja on vetovoimaista, ja ter-
veyspisteiden käyttö lisään-
tyy 
• Tuetaan osastoja terveyspis-

teiden näkyvyyden kasvat-
tamisessa 

• Järjestetään koulutusta ter-
veyspisteiden vapaaehtoisille 

 
Uusia toimijoita terveyspiste-
toimintaan 
• Terveyspistetoiminnalle piirin 

alueella rekrytoidaan vies-
tinnän hallitseva vapaaehtoi-
nen ohjaaja 

 
• Avataan uusi terveyspiste 

Konttiin  
 
 

 
• Vakiinnutetaan terveyspiste-

toiminta osaksi vastaanotto-
keskuksen vapaaehtoistoi-
mintaa 

 
Maahanmuuttajille suunnattu 
terveyspistetoiminta lisään-
tyy 
• Kehitetään ”terveysmoduuli” 

maahanmuuttajien koulutuk-
seen   

 

 
 
 
 
• Tukipyyntöihin vastataan 100 %:sti 

 
 

• Toteutunut koulutuspäivä, osallistujia 
25 

 
 
 
• Terveyspistevapaaehtoisten määrä 

kasvaa  
 

• Ohjaaja rekrytoitu 
 

• Kontin terveyspisteeseen löydetty 
vapaaehtoiset toimijat 

• Riittävästi vapaaehtoisia mukana 
toiminnassa 

 
• Terveyspistetoimintaa kaikissa V-S 

piirin VOK-toimipisteissä 
 
 
 
 
 
 

• 2 koulutusta pidetty 

 
 
 
 

• Toteutui suunnitellusti 
 
 

• Toteutui suunnitellusti, 27 osallis-
tujaa 

 
 
 

• 62 terveyspistevapaaehtoista 
• Piikkiöön uusi terveyspiste 

 
• Ei rekrytoitu 

 
• Turun osasto vastasi Kontin ter-

veyspisteen toiminnasta 
 

 
 

• VOK-toimipisteiden terveyspiste-
toiminta loppui, tarvetta toimin-
nalle ei enää ollut kesän 2017 
jälkeen 

 
 
 
 

• 1 toteutunut koulutus  

Päihdetyön profiili nousee 
• Järjestetään varhaisen puut-

tumisen kurssi 
 

• Järjestetään Päihdeneuvoja-
kurssi 

 
• Osallistutaan ehkäisevän 

päihdetyön viikon tapahtu-
miin 

 
 

 
• 1 toteutunut koulutus 
 
 
• 1 toteutunut kurssi 

 
 

• Toteutunut EPT-viikon messutapah-
tuma  

• 3 uutta päihdetyön vapaaehtoista 
mukaan toimintaan 
 

 
• Toteutui suunnitellusti, 12 osallis-

tujaa 
 

• Toteutui suunnitellusti, 8 osallis-
tujaa 

 
• Ei toteutunut 

 
• Perustettiin päihdetyön toiminta-

ryhmä (vetäjä ja 9 jäsentä) 

Hiv/seksuaaliterveyden tie-
toisuus lisääntyy 
• Kondomiajokorttitapahtumat 

kouluissa ja tapahtumissa 
 
• Osallistutaan kesäkumikam-

panjaan 
 

 
 
 
 
• Järjestetään Maailman aids-

päivän tapahtuma 
• Pluspistetoiminnan tunnet-

tuus kasvaa 
 

 

 
 

• 10 toteutunutta tapahtumaa 
 
 
• 10 000 kesäkumia jaettu  
 

 
 

• Festaritoimintaan uusia vapaaehtoi-
sia 

 
• Oltu näkyvästi esillä 1.12. 
 
• Riittävästi koulutettuja vapaaehtoisia 

mukana toiminnassa 
 
 
 

 
 

• Kondomiajokorttitapahtumia ei 
järjestetty 
 

• Kesäkumikampanja toteutui mm. 
Ruisrock- festareilla 

• 10 000 kesäkumia jaettu piirin 
alueen tapahtumissa 

• Turun osastossa koulutettiin uusia 
festarivapaaehtoisia 

 
• Toteutui suunnitellusti 
 
• Järjestetty hiv- ja seksuaaliter-

veyden peruskurssi (20 osallistu-
jaa) 

• Pluspisteessä kävi 324 asiakasta 
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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 valtakun-

nallisesti. 

• Asenteet yhteiskunnassa inhimillistyvät.  

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

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

 

Tavoite 1. Esiinnymme rohkeasti arvojemme ja periaatteidemme puolesta  

 

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

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

liset tavoitteet ja käynnistämme arvokeskustelun järjestön sisällä sekä linkitämme arvokeskuste-

lut osaksi kaikkea järjestön toimintaa. Jaamme viranomaisten kanssa asiantuntemustamme ja 

näkemystämme humanitaarisesta tilanteesta sekä siitä miten tukea haavoittuvia sodan ja kriisien 

keskellä. Vaikutamme haavoittuvien puolesta hyödyntäen kansainvälistä verkostoamme. 

 

• Järjestetään täydennyskoulutusta 
vapaaehtoisille 
 

• Pluspisteen omat nettisivut 
 

• Toteutui suunnitellusti 
 
 

• Toteutui suunnitellusti 
• Yhteistyötyö Pro Tukipisteen 

kanssa tiivistyi 
 

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

västi mukana ea-kursseilla 

 

 
 
 

• Jokaisella kurssilla huomioitu tapa-
turmien ehkäisy 

 
 
 

• Toteutui suunnitellusti 

Henkisen tuen osaamisen 
vahvistaminen 
• Järjestetään kaikille avoimia 

henkisen tuen kursseja ja 
kannustetaan vapaaehtoisia 
osallistumaan koulutukseen 

 

 
 

• Henkisen tuen yleisökoulutuksia to-
teutunut 5 alueella 

 
  

• Toteutui 3 alueella 

Terveyttä ja hyvinvointia 
omaishoitajille 
Järjestetään koulutuksia ja kurs-
seja sekä tietoiskuja omaishoita-
jille: 
• hoito- ja huolenpito kotona 
• Hyvinvointia arkeen,  liikun-

nallinen kurssi 
 

 
 
 
 
 

• 4 toteutunutta koulutusta 
• 2 toteutunutta kurssia 

 

 
 
 
 
 
• Ei toteutunut 
• Ei toteutunut 

Osastot kotoutumisen tukena 
– Ensiapukoulutusta vastaan-
ottokeskuksiin ja maahan 
muuttaneille osastojen toi-
mesta 

• Lisätään turvapaikanhakijoi-
den ja maahanmuuttajien 
ensiaputaitoja sekä tietoa 
vapaaehtoistoiminnn mah-
dollisuuksista Punaisessa 
Ristissä 

 

 
 
 
 
 

• Järjestetään 5 kpl ensiapukoulutuk-
sia (lyhytkursseja ja infoja) vas-
taanottokeskuksissa ja kunnissa 
turvapaikanhakijoille ja maahan-
muuttajille 

 
 
 
 
  

• 1 toteutunut koulutus Loimaalla 
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Viestinnällinen maailma on voimakkaassa murroksessa ja myös meidän on kyettävä vastaamaan 

muuttuviin tarpeisiin ja informaation käyttöön. Määrittelemme viestinnällemme strategiset tavoitteet. 

Jotta kaikki kotimaiset ja kansainväliset ohjelmamme voivat sisältää selkeät vaikuttamisen tavoitteet, 

kokeilemme erilaisia toimintatapoja vaikuttamistyössä sekä keskustoimisto- että piiri- ja osastotasol-

la. Koulutamme vapaaehtoisia ja henkilökuntaa vaikuttamisessa olivatpa ne kohtaamisia arjen aut-

tamistyössä tai päättäjien tai median kanssa. Haluamme jakaa innostustamme ja kertoa Punaisen 

Ristin viestiä inhimillisyydestä, heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisesta ja suvaitsevai-

suudesta.  

 

Vuosi 2017 on Suomen Punaisen Ristin 140. toimintavuosi. Samana vuonna juhlitaan Suomen 

itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Vuoden aikana toteutetaan juhlavuoden kampanja, jonka tavoitteena 

on vahvistaa suomalaisten ensiapuvalmiutta ja käsitystä Suomen Punaisen Ristin toiminnasta ja sen 

merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle. Vuoden aikana koulutamme ensiaputaitoja ja kerromme 

kuinka Punainen Risti on ollut toimijana monissa Suomen historian käännekohdissa. Kampanja koos-

tuu osastojen järjestämistä tapahtumista ja koulutuksista, Punaisen Ristin viikon valokuvanäyttelyis-

tä, mediaviestinnästä sekä yleiskokouksen alla Helsingin kansalaistorilla järjestettävästä tapahtumas-

ta. Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 

 

Valtakunnalliset kampanjapäivät ovat vaikuttamistoiminnan yksi näkyvä paikka vuosittaiset. 

Kampanjapäivinä nostamme esiin vaikuttamisen viestejä ja kutsumme ihmisiä mukaan toimi-

maan: 

 

Tammikuu Tapaturmapäivä 13.1. 

Helmikuu  Ystävänpäivä 14.2. 

Maaliskuu  Rasismin vastainen viikko 20. – 26.3.     

Nuorten vuosikokous 17.-19.3.2017 

Toukokuu  Punaisen Ristin viikko 8. – 14.5. 

Kesäkuu  Yleiskokous 10. – 11.6. 

Syyskuu  Maailman ensiapupäivä 9.9  

Syyskuu  Nälkäpäivä 14. – 16.9. 

Lokakuu Valtakunnallinen vanhusten viikko 2.-9.10. ja    

Tapaturmapäivä 13.10.  

Marraskuu  Hyvä joulumieli 24.11. – 24.12. 

Joulukuu  Maailman Aids-päivä 1.12. 

 

 

Valtakunnallisten kampanjapäivien lisäksi kampanjoimme paikallisesti ympäri vuoden valituilla 

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

jossa kerromme katastrofien vaikutuksesta kehitykseen.   

 

RAY:n tukema Ei rasismille -kumppanuushanke jatkuu vuoteen 2017.  Punaisen Ristin te-

kemä rasisminvastainen työ on tunnettua ja järjestön asema asennekasvatuksessa ja ilmapiirin 

muokkaamisessa on merkittävä ja tunnistettu. Se työ jatkuu niin järjestön sisällä kuin koko suo-

malaisessa yhteiskunnassa.   

 

Punaisen Ristin erityinen tehtävä on vaikuttaa sodan sääntöjen eli kansainvälisen huma-

nitaarisen oikeuden puolesta. Tarjoamme asiantuntijoille, puolustusvoimille, kansainvälisen 

avustustoiminnan työntekijöille ja suurelle yleisölle ajankohtaisia koulutuksia sodan oikeus-

säännöistä ja Punaisen Ristin roolista sodan uhrien auttamisessa  

 

Paikallinen vapaaehtoistoiminta tuottaa merkityksellistä tietoa vaikuttamistyömme perus-

taksi. Hyvien kokemusten pohjalta tämän tiedon käyttämistä kehitetään edelleen esimerkiksi ys-

tävätoiminnan kohdalla. Vapaaehtoisilta saatavia tietoja käytetään samalla myös vapaaehtoistoi-

minnan kehittämiseen.   
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Jatkamme osastojen tiedottajakoulutuksia ja vahvistamme piirin tiedottamistukea osastoille. 

Tuemme osastokummeja ja toimintaohjelmien vetäjiä viestinnän koulutuksella. Selvitämme myös 

verkkokoulutuksen mahdollisuudet.  Painotus on digitaalisen viestinnän edistämisessä. Jokainen 

vapaaehtoinen on aktiivinen viestijä. Tätä tukevat järjestön verkkoviestinnän uudistus sekä entis-

tä vahvempi valtakunnallinen satsaus sosiaalisessa mediassa ja muilla digikanavilla. 

 

Jaamme sisäisesti ja yleisölle vapaaehtoisten tarinoita Suomesta ja maailmalta, jotka näyttävät 

työmme merkityksen ihmisten arjessa.Kehitämme digitaalista viestintää. Pidemmälle aikavälille 

asettuva kehitystyö kattaa piirin verkkosivustojen, sosiaalisen median kanavien sekä vapaaehtoi-

sille ja jäsenille tapahtuvan viestinnän arvioinnin ja vaiheittaisen uudistamisen sekä jatkuvan ke-

hittämisen.   

 
Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta  

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

 
 
 

 
 
 
 
 

• Punaisen Ristin alueellinen ja pai-
kallinen toiminta on tunnettua 

 
 
 
• Vuoden osasto palkittu piirin vuo-

sikokouksessa 
 
• Ennakkoluuloton edelläkävijä –

diplomi myönnetty rasisminvastai-
sella viikolla 

 
 
• Pakolaistelttaa esitelty 4 eri tilai-

suudessa vuoden aikana 
 

 
• Ystävänpäivä: 25 (21 osastoa 

vuonna 2015) 
• Rasisminvast.vko: 10 (10) 
• SPR-viikko: 35 (25) 
• Nälkäpäivä: kaikki (kaikki) 

 
• 10 toteutunutta infotilaisuutta 

 
• 10 makupaloja monikulttuurisuus-

toiminnasta -perehdytystä  
• Vastaanottokeskustoiminnassa on 

mukana 200 vapaaehtoista  
 

 
 
 
 

 
• Punainen Risti oli näkyvästi esillä 

maakunnan medioissa vuoden 
aikana 
 
 

• Vuoden osastona palkittiin Kaa-
rinan-Piikkiön osasto 
 

• Ennakkoluuloton edelläkävijä -
diplomi myönnettiin Yhdessä-
yhdistykselle 
 
 

• 3 tilaisuutta, 467 osallistujaa 
 
 
 

• Ystävänpäivä: 25 
 

• Rasiminvast.vko: 14 
• SPR-viikko: 23 
• Nälkäpäivä: 48 (kaikki) 

 
• 33 infoa 

 
• Toteutui suunnitellusti 

 
• 200 vapaaehtoista 
 

 

Osastojen paikallinen viestintä on 
säännöllistä ja jatkuvaa  
• Tuetaan osastojen tiedottajia 

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

 
 
  
 
 

• 2 koulutus tiedottajille  
• 4 nettisivukurssia 
• 1 some-koulutus 
• 40 osastossa on nimetty tiedottaja 

(v. 2015 39) 
• Kaikilla aktiivisesti toimivilla osas-

toilla on päivitetyt nettisivut 
• 50 % osastoista on viestintäsuun-

nitelma osana valmiussuunnitel-
maa 

• V. 2016 aikana tehdyt esittelyvide-
ot ovat aktiivisessa käytössä 

 

• ei alueellista koulutusta  
• 2 nettisivukurssia 
• Toteutui suunnitellusti 
• 35 osastossa nimetty tiedottaja 

 
• Toteutui suunnitellusti 

 
• 30 % osastoista viestintäsuunni-

telma  
 

• Toteutui suunnitellusti 
 

Vaikuttaminen sodan sääntöjen 
eli kansainvälisen humanitaarisen 
oikeuden puolesta 
• Tuetaan vapaaehtoisryhmää 

IHL-kurssien järjestämisessä 
 
 

 
 
 

• 1 toteutunut peruskurssi keväällä 
ja 1 syksyllä, 1 jatkokurssi 

 
 
 

• 1 peruskurssi syksyllä 

 

 



 

 

40 

 

Tavoite 2. Punaisen Ristin aktiivisina toimijoina hankimme uusia jäseniä  

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista 

 

Lähtöar-

vo 

Tulos 

2015 

Jäsenten määrä 

 

7970 8211 

 

Vahva, näkyvä vaikuttamistyö ja aktiivinen paikallinen vapaaehtoistoiminta houkuttele-

vat jäseniä. Rekrytoimme uusia jäseniä kaikissa tilaisuuksissa, joissa järjestö on mukana. Osas-

ton jäsenmestareita kannustetaan pitämään jäsenyyttä esillä ja tuetaan uusien jäsenten vastaan-

ottamisessa ja yhteydenpidossa jäseniin. Kutsumme kaikki säännöllisesti toimivat vapaaehtoiset 

liittymään jäseniksi. Jäsenhankinnassa erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret, joita kutsumme 

mukaan toimintaan.   

 

Viestimme säännöllisesti jäsenille. Tärkeimmät jäsenviestintämme välineet ovat Avun maail-

ma -lehti, sosiaalisen median kanavat Twitter ja Facebook ja verkkosivusto sekä aktiivisille avain-

vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille tarkoitetut RedNet ja Tässä ja nyt -järjestötiedote. Otam-

me käyttöön uusia nuorille toimijoille ja jäsenille kohdennettuja viestinnän tapoja. Kehitämme jä-

senten ja vapaaehtoisten sähköpostiviestintää yhdessä piirien kanssa.  Kehitämme sähköistä va-

paaehtoisten ohjausjärjestelmää, joka mahdollistaa nopean ja kattavan vapaaehtoisten tiedonvä-

litys-, ohjaus- ja tukimenetelmän hyödyntämisen. 

 

Osastoille tarjottava viestinnän tuki ja ohjaus antaa välineitä myös jäsenhankintaan. 

Otamme käyttöön hyviksi todettuja jäsenhankinnan malleja kuten ”verkot vesille”.   

 
Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta  

Jäsenhankinta ja jäsenhuolto 
on jatkuvaa – kaikki säännöl-
lisesti toimivat vapaaehtoiset 
ovat jäseniä 
• Aktiivinen jäsenhuolto ja jat-

kuva jäsenhankinta järjestön 
omissa ja muiden järjestä-
missä tilaisuuksissa,  toimin-
taryhmissä sekä sosiaalisessa 
mediassa  

 
• Tuetaan ja koulutetaan osas-

tojen jäsenmestareita jäsen-
hankinnassa ja jäsenhuollos-
sa 

 
• Uusien jäsenten suunnitelmal-

linen vastaanotto 
 

 
• Varsinais-Suomen jäsenkilpai-

lu 
 

• Kannustetaan osastoja sään-
nölliseen jäsenviestintään ja 
jäsenhuoltoon 

 
 
 

• Lisätään Punaisen Ristin nä-
kyvyyttä videoiden avulla 

 
 

 
 
 
 
• Jäsenmäärä vuoden 2015 tasolla 

(v. 2015 8211 jäsentä) 
 
 
 
 
 
• 1 toteutunut  koulutus 
• 45 osastossa nimetty jäsenmestari 

(v. 2015 43) 
 
 
• Toteutettu ”Verkot vesille”  

– Oulun mallin mukainen uusien 
jäsenten kontaktointi 

 
• Osastokohtaiset jäsentilastot ja 

toteutunut jäsenkilpailu 
 
• 25 osastoa lähettää jäsenilleen 

jäsenkirjeen / huolehtii muuten jä-
senviestinnästä esim. sosiaalisen 
median kautta (v. 2015 jäsenkirje: 
21 osastoa) 

 
• Vuoden 2016 aikana tehdyt paikal-

liset esittelyvideot ovat aktiivisesti 
käytössä  

 
 
 
 

• Jäsenmäärä 7706 (6 % alhaisempi 
kuin vuonna 2015) 

 
 
 
 
 

• Toteutui suunnitellusti 
• 36 osastossa nimetty jäsenmestari 

 
 
 

• Toteutui suunnitellusti 
 
 
 

• Jäsenkilpailua ei toteutettu 
 
 

• 16 osastoa lähetää jäsenkirjeen,  
18 osastolla FB-sivut  

 
 

 
 
• Toteutui suunnitellusti 
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Tavoite 3. Tavoitamme enemmän koululaisia ja opiskelijoita 

 

Miten mittaamme tavoitteen toteutumista 

 

Lähtöarvo tavoite 

Kouluyhteistyötä tekevien osastojen osuus kaikista 

osastoista 

 

74 % 85 % 

  

Punaisen Ristin kouluyhteistyöllä edistämme lasten ja nuorten auttamisvalmiutta ja inhimilli-

siä asenteita sekä rekrytoimme uusia nuoria toimijoita. Olemme säännöllisesti yhteydessä opetta-

jiin ja vierailemme kouluissa. Kutsumme kehittäjäosastoja valtakunnalliseen yhteistyöhön, jossa 

arvioidaan kouluyhteistyötä ja kehitetään yhdessä kouluyhteistyön uusia tapoja.  

 

Kouluyhteistyötä kehitetään vuonna 2017 kouluyhteistyön linjauksen strategisten tavoitteiden 

mukaisesti:  

1. Edistetään nuorten auttamisvalmiutta ja vaikutetaan inhimillisyyden puolesta 

2. Punaisen Ristin teemat, arvot ja toiminta kytketään osaksi koulujen arkea pitkäjänteisen 

ja säännöllisen yhteistyön muodoin 

3. Ensiaputaitojen opetteleminen saadaan osaksi koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitel-

mia. 

4. Vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistoiminta tunnustetaan olennaisena osana suomalaista kou-

lutusjärjestelmää.   

 

Vuonna 2017 jatkamme yläkoulujen ensiapuohjelman kehittämistä ja laajentamista syk-

syllä toteutetun yläkoulujen 8 tunnin hätäensiapukurssin pilotin tulosten perusteella. Tavoitteena 

on kouluttaa vuosittain valtakunnallisesti kaikki kahdeksasluokkalaiset ensiaputaitoisiksi vuoden 

2020 loppuun mennessä.  

 

Tarjoamme kouluille aineistoa ja toimintaideoita Punaisen Ristin eri ohjelma-aloilta. Vuonna 

2017 vahvistetaan kouluyhteistyön rakenteita, tiedonkeruuta ja koulutuksia vapaaehtoisille. Li-

säksi kehitetään yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa, sekä vahvistetaan ja levitetään val-

takunnallista Punaisen Ristin teemakoulumallia.   

Pyrimme tavoittamaan yhä uusia kouluja varainhankinnallisten koulukampanjoittemme avulla. 

Markkinoinnissa korostetaan kampanjoiden sopivuutta uuden opetussuunnitelman käytännön to-

teuttamiseen. Markkinointia tehostetaan jatkossa aloittamalla myös telemarkkinointi kouluihin. 

Varainhankinnallisia kampanjoita toteutetaan kouluissa ympäri vuoden. Lukemiskampanja 

Lukukuu ja toiminnallinen tehtävärata Punainen rasti on suunnattu alakouluille, Päivätyökeräys 

vanhemmille oppilaille. Valmiit materiaalit tekevät kampanjoiden hyödyntämisen helpoksi opetta-

jille. Lisäksi niiden toiminnallisuus tukee uuden opetussuunnitelman tavoitetta, jonka mukaan op-

pilaiden osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista halutaan lisätä. 

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

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

Tavoite ja toimenpiteet Mittarit ja tavoitearvot Toteutunut toiminta  
Lisää lapsia ja nuoria toimin-
taan 
• Aktivoidaan ja tuetaan osas-

toja kouluyhteistyöhön 
 
 
 

• Yhteistyötä korkeakoulujen 
(HUMAK, Turun AMK, Turun 
yliopisto) jatketaan 

 
• Tuetaan osastojen koulu- ja 

nuorisotoiminnan yhteys-
henkilöitä 

 
 

• 10 osastoa toteuttanut koulu-
vieraulun ensiapu-teemalla / 
esittellyt Punaisen Ristin toimin-
taa (v. 2015 10 osastoa) 
 

• 2-4 oppilaitosvierailua 
 

 
 

• 1 toteutunut koulutus, nuoriso-
toimikunnan jäsenten tuki osas-
toihin 

 
 

• 17 osastoa toteutti kouluvierailuja  
ea/SPR-esittely -teemalla 

 
 
 
• 3 toteutunutta vierailua korkeakoului-

hin 
 
 

• Koulutus ei toteutunut. Nuorisotoimi-
kunta on tarjonnut apuaan osastoihin 
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• Järjestetään lukioikäisille 

nuorille opetussuunitelman 
mukainen  koulutuskoko-
naisuus vapaaehtoisuudesta 
ja monikulttuurisuudesta 

 

 
• Yksi järjestetty koulutuskoko-

naisuus 
 

 
• 1 toteutunut koulutuskokonaisuus 

lukioikäisille 
 
 
  

Lasten ja nuorten auttamis-
valmiuden edistäminen kou-
luissa   
• Jatketaan yläkoulujen ea-

ohjelman toteuttamista yh-
dessä osastojen kanssa 

 
• Turun seudun Osuuspankki 

tukee 7-luokkalaisten nuor-
ten ea-koulutusta  

 

 
 
 

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

 
• 10 toteutunutta hätäensiapu-

kurssia 
 

 
 
 

• Yläkoulujen ea-ohjelmaa toteutettiin 
Salossa ja Loimaalla  
 

 
• Toteutui suunnnitellusti  

 
  

Humanitaarinen ajattelu li-
sääntyy kouluissa 
• Aktivoidaan ja tuetaan osas-

toja osallistumaan Rasismin-
vastaiseen viikkoon 
 

• Lisätään kansainvälisen hu-
manitaarisen oikeuden tun-
temusta nuorten parissa 
 

• Kannustetaan osastoja yh-
teistyöhön koulujen kanssa 
Nälkäpäivänä  

 

 
 

• 7 osastoa toteuttanut kouluvie-
railun Rasisminvastaisella viikolla 
 
 

• 3 toteutunutta humanitaarisen 
oikeuden kouluvierailua 
 
 

• 35 osastoa toteuttanut Nälkäpäi-
väkeräyksen koulun kanssa 
(2014 35 osastoa, 2015 36 osas-
toa) 
 

 
 

• 11 osastoa kouluissa rasisminvastai-
sella viikolla 
 

 
• 1 toteutunut kouluvierailu  

 
 

 
• 34/48 osastoa (69 koulua) 
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SPR Turun vastaanottokeskus / turvapaikanhakijoiden vastaanotto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tavoite ja 

toimenpiteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutunut 

toiminta 

 

 

Vastaanottokeskustoimintaa on Pansiossa (300 paikkaa), Punkalaitumella 

(150-200 paikkaa), Halikossa (150 paikkaa) ja Laitilassa (150 paikkaa) sekä 

alaikäisyksiköt: Ryhmäkoti Orikedolla (21 paikkaa) ja maaliskuun loppuun 

saakka Tukiasunnot Pansiossa (10 paikkaa).      

  

Pansion emoyksikkö toimii yhä transitkeskuksena, josta lähetetään uudet tuli-

jat alkuvaiheen jälkeen eteenpäin. Pansiossa yksityismajoitettujen määrän ar-

vioidaan olevan suhteellisen korkea, keskimäärin 250-300 henkeä. Mää-

rään vaikuttaa osaltaan lopetettavista keskuksista siirtyvät, yksityismajoituk-

sen valitsevat hakijat.  

  

Vaikka hakijamäärät ovat hiipuneet ja majoituspaikkojen tarve on vähentynyt, 

niin Turun vastaanottokeskuksessa varaudutaan entistä suunnitelmallisemmin 

suurienkin tulijamäärien vastaanottoon.     

 

 

Pansiossa vastaanototettiin reilu 400 uutta asukasta. Suurin ryhmä oli EU:n 

sisäisenä siirtona Kreikasta tuleet syyrialaiset hakijat. Keskus jatkoi 300 paik-

kaisena ja yksityismajoitettujen määrä ei laskenut alle 300:n. Punkalaitumella 

ja Halikossa toiminta jatkui ennallaan, paikkaluvut vaihtelivat yksiköissä valta-

kunnallaisen tarpeen mukaan 150:stä 200:aan. Tukiasunnot pysyi 10 paikka-

sena, mutta Ryhmäkodin paikkaluku laski 14:sta. Suurin muutos oli Laitilan 

toimipisteen loppuminen elokuun lopussa.    

 

Vastaanottokeskuksissa on ollut aktiivista vapaaehtoistoimintaa. Toimintamuo-

toina mm. kielikerho, perhekerho, naistenkerho sekä yhteistyössä Turun Kriisi-

keskuksen kanssa luonto-, rentoutus- ja taideryhmiä. Vastaanottokeskuksissa 

myös turvapaikanhakijat ovat osallistuneet vapaaehtoistoiminnan järjestämi-

seen. 

  



 

 

44 

 

Liite 1. Tapahtumakalenteri 2017 

 

  

Toteutunut   Osallistujat 

Tammikuu   Kyllä Ei lkm 

9.1.  

Järjestötiedotteen 1/2017 materiaali 

piiritoimistoon x     

10.1. Lyhyt Ystäväkurssi piiritoimisto   x peruuntui 

11.,18., 20.-

21.1. EA-päivystäjän peruskurssi x   8 

12.1. Ensivaste-ilta x   6 

12.1. Yhteisen lipun alla - SPR-info   x peruuntui 

13.1. Tapaturmapäivä x     

14.-15.1. Valmiusryhmien purkaja-koulutus x   18 (VS 14) 

16.1. Läksykerhokoulutus, Laitila x   11 

vko 3 Järjestötiedote 1/2017 ilmestyy x     

19.1. 

Huudin kutsuvierasavajaiset ja avoi-

met ovet  x   90 

20.1. Huudin nuorten avajaiset x   65 

21.1. 

Nuorisotoimikunnan visiointi- ja kou-

lutuspäivä, Naantali x   8 

(21.-22.1. Kouluttaja- ja promopäivät) x     

24.1. PJ-foorumi, Kaarina x   10 

24.1. 

Makupaloja monikulttuurisuustoimin-

nasta, Turku x   9 

26.1. 

Nettisivut ja RedNet (+ 31.1. Hirven-

salo) x   5 

26.1. Starttipaja Salossa x   45 

25.1-8.2. Henkisen tuen koulutus, Turku x   17 

26.1. Kielikerho-ohjaajien workshop, Turku x   11 

27.1. 

Vapepa-valmiusavaus ja maakunta-

työryhmän kokous x   24 

28.1. 

Lippu korkealle! – Jäsenestä luotta-

mushenkilöksi-kurssi x   8 

31.1. Ansiomerkkien haku päättyy x     

          

Helmikuu         

1.2. 

Aluetärskyt/kummitapaamiset kaikilla 

alueilla x   125 hlö/34 os 

1.2. Lyhyt Ystäväkurssi (Kaarina) x   9 

2.2. Lyhyt Ystäväkurssi  x   12 

7.2. 

Ryhmänjohtajailta: Henkinen tuki ja 

purut tilanteissa x   14 

9.2. Piirin hallitus x     

9.2. Ensivasteilta x   11 

11.2. 112-päivä x   80 

(11.-12.2. Terveysohjelmien koulutuspäivät)       

14.2. Ystävänpäivä x     

15.2. Starttipaja, Laitila x   28 

16.2.  Yhteisen lipun alla - SPR-info x   8 

21.2. Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto x   25 

21.2. SPR:n koulutusjärjestelmän arviointi x   12 

22.2. 

Makupaloja monikulttuurisuustoimin-

nasta, Turku x   5 

27.2. Valmiuskouluttajailta x   7 
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Maaliskuu         

1.3. Arjen apu -koulutus Lieto   x peruuntui 

2.3. Arjen apu vapaaehtoisten ilta, Turku x   8 

4.-5.3. PROMO yhteinen osa, Turku   x peruuntui 

(4.3. Puhelinauttaminen, Forssa) x   3 

4.3. Ensihuollon peruskurssi, Salo x   27 

 7.3. Valmiusilta, Mynämäki x   19 

8. ja 15.3. Ensihuollon peruskurssi, Turku x   21 

8.3. Arjen apu -koulutus, Salo x   16 

9.3. Ensivasteilta x   16 

 9.3. Valmiusilta, Koski x   14 

10-11.3. Henkisen tuen koulutus Laitila x   11 

11.3. 

Henkisen tuen hälytysryhmien semi-

naari, Turku x   52 

 14.3. Valmiusilta, Paimio x   7 

16.-17.3. ETK-koulutusristeily x   106 

18.3. 

Terveyspistevapaaehtoisten täyden-

nyskoulutus, Turku x   27 

18.3. Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi x   5 

20.–26.3. Rasisminvastainen toimintaviikko x   7 osastoa 

21.3. Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto x   12 

21.3. 

Vapepa Varsinais-Suomen maakunta-

toimikunta x     

  

Piirin järjestämät auttajakurssit (9 

kpl) x   103 

23.3. Piirin hallitus x     

24.3. 

Järjestötiedotteen 2/2017 materiaali 

piiritoimistoon x     

25.3. Reddie Kids-ohjaajakoulutus x   3 

25.-26.3. Lounaisrannikon Vapepa-seminaari x   93 

27.3. Nuorisotila Huudin avoimet ovet x   

lapset ja nuoret 

52, aikuiset 5 

28.3.  Yhteisen lipun alla - SPR-info x   2 

30.3. Ryhmänjohtajailta: Ensihuolto   x peruuntui 

          

Huhtikuu         

1.4. Keräysjohtajien koulutus x   9 

3.4.&5.4. 

Yhteistyöharjoitus Viking Linen kans-

sa x   36 

4.4. Arjen apu -koulutus, Mynämäki x   16 

5.4. Alueellinen terveysfoorumi, Turku x   16 

vko 14 Järjestötiedote 2/2017 ilmestyy x     

6.4. Nettisivut ja RedNet   x peruuntui 

6.4. Kontin terveyspiste aloittaa x     

6.4. 

Monikulttuuristen ystävien tapaami-

nen  x   13 

6.4. Ensivasteilta x   6 

7.-8.4. Valmiusryhmien purkaja-koulutus   x siirtyi: 2.-3.9. 

10.4. 

Makupaloja monikulttuurisuustoimin-

nasta  x   14 

11.4. 

Miten autan viharikoksen uhria? -

koulutus 1/2, Turku x   20 

7.-8.4. 

HIV- ja seksuaaliterveyden perus-

kurssi x   20 

12.4. Kiehumispiste-elokuva, Turku x   50 

12.4. Kiehumispiste-elokuva, Laitila x   38 
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12.4. Kiehumispiste-elokuva, Salo x   13 

19.4. 

Miten autan viharikoksen uhria?  

- koulutus 2/2, Turku x   22 

20.4. Lastenleirin ohjaajakoulutus 1/2 x   2 

22.4. Piirin vuosikokous  x   90 

24.4. 

Monikulttuurisuusvapaaehtoisten ta-

paaminen, Turku x   8 

25.4. 

Arvostava kohtaaminen - taito  

kuunnella -kurssi, Taivassalo x   26 

25.4. Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto x   12 

26.4. & 3.5. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa I x   14 

29.4. Ensihuollon peruskurssi, Vehmaa x   18 

          

Toukokuu         

3.5. Jäsenmestareiden koulutusilta x   1 

3.5. Arjen apu -koulutus, Paimio x   3 

8.-14.5. Punaisen Ristin viikko x     

4.5. Lyhyt Ystäväkurssi, Masku x   4 

9.5. Yhteisen lipun alla - SPR-info, Salo x   9 

9.5. Arjen apu -koulutus, Turku x   4 

10.5. Vapepa maakuntatyöryhmä x     

10.5. Lastenleirin ohjaajakoulutus 2/2 x   6 

11.5. Piirin hallitus x     

11.5. Ensivasteilta  x   9 

15.5. Yhteisen lipun alla - SPR-info x   5 

16.5. Arjen apu -koulutus, Naantali x   9 

16.5. Lyhyt Ystäväkurssi, piiritoimisto x   10 

16.5. Pj-foorumi, Raisio x   12 

17.5. Paperittomat-koulutus, Turku x   32 

17.5. 

Ryhmänjohtajailta: Valmiustoiminta 

ja some     siirretty 29.11. 

19.-20.5. 

Kokonaisturvallisuuspäivä "Nuku  

rauhassa", Turku x     

20.5. Ystävien kevätretki x   84 

20.5. Ensivastekoulutuspäivä x   21 

23.5. Yleiskokousedustajien kokous x   32 

24.5. 

Hiljainen mielenilmaus sodan uhrien 

puolesta x   15 

31.5. Paperittomat-koulutus, Salo   x peruuntui 

          

Kesäkuu         

6.-7.6. 

Lastenleiri, Oriniemen partiomaja, 

Turku x   29 

10.-11.6. SPR:n yleiskokous, Helsinki x   VS n 100 

12.6. Paperittomat-koulutus, Turku x   15 

13.6. 

Monikulttuurisuustoiminnan vapaaeh-

toisten piknik x   12 

18.-22.6. 

Nuorten opintomatka Iso-Britanniaan 

Canterburyyn x   8 

20.6. Pakolaispäivän juhla, Laitilan VOK x   30 

21.6.-6.8. 

Caritas-ensivaste päivystää  saaris-

tomerellä yt. Meripelastajat     32 (+14 TMPY) 

          

Heinäkuu         

  Kesäkumikampanja       
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Elokuu         

(3.-6.8. 

Valtakunnallinen KOMIA! -

ensiapuleiri, Kauhava)   x peruuntui 

11.8. 

Järjestötiedotteen 3/2017 materiaali 

piiritoimistoon x     

vko 34-35 

Nälkäpäivän –infoillat (neljä iltaa eri 

alueilla) x   26 (15 osastoa) 

vko 34 Järjestötiedote 3/2017 ilmestyy x     

23.8. Paperittomat-koulutus, Salo x   15 

23.8. Hyvinvointigolf x   26 

28.8. 

Makupaloja monikulttuurisuustoimin-

nasta, Turku x   12 

          

Syyskuu         

4.9. Arjen Apu -koulutus, Salo x   2 

6.9. 

Ystävätoimijoiden voimavarailta,  

Turku x   20 

5.9. Vapepa-maakuntatyöryhmä x   10 

9.9. Piirin ensiapukilpailut x   120 

13.9. 

Ystävätoimijoiden voimavarailta, Ka-

lanti x   27 

13.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Turku x   20 

13.9. Starttipaja, Naantali x   19 

14.-16.9. Nälkäpäivä x     

15.9. Ansiomerkkien haku päättyy x     

17.9. 

Caritaksen luovutustilaisuus / Forum 

Marinum x   17 

18.9. 

Valmiuskouluttajat ja ryhmänjohtajat; 

ensihuolto ja henkinen tuki   x siirtyi 

19.9. 

Multicultural activities - volunteer  

info, Turku x   5 

19.9. Puukotus casen palauteilta,Turku x   79 

20.9. Ystävätoimijoiden voimavarailta, Lieto x   13 

21.9. Piirin hallitus x     

23.9. Ensihuollon peruskurssi, Raisio x   13 

23.9. 

Tulijan tukena ja ystävänä -kurssi, 

Turku   x peruuntui 

23.9. Reddie Kids -ohjaajakoulutus   x peruuntui 

25.9.  

Hyvinvointi ja sen tukeminen vapaa-

ehtoistoiminnassa x   15 

26.9. Pj-foorumi, Pelastuslaitos x   10 

27.9. 

Makupaloja monikulttuurisuustoimin-

nasta, Turku x   1 

28.9. 

Ystävätoimijoiden voimavarailta, So-

mero x   23 

30.9. 

Ilmi-järjestöjen yhteisharjoitus Varsi-

nais-Suomessa (Suomi 100v.) x   

Piirin valmiuden 
johtoryhmä ja 3 

paikallistoimikuntaa, 
yhdessä Satakun-
nan piirin kanssa 

          

Lokakuu         

3.10.  Yhteisen lipun alla, Turku x   2 

4.10. 

Taloushallinnon ajankohtaisinfo,  

Turku x   16 

5.10. Ystävätoimijoiden voimavarailta, Aura   x siirtyi 9.11 

5.10.  Nettisivut ja RedNet   x ei osallistujia 
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6.10. TET-hanke esittely Rotareille x   21 

4.-7.10. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa 3 x   12 

10.10. 

Vapepa Varsinais-Suomen maakunta-

toimikunta  x   26 

13.-14.10. Päihdeneuvojakurssi, Turku x   8 

11.10. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Turku x   7 

14.-15.10. 

Valmiuskouluttajien täydennyskoulu-

tus x   VS: 7 

17.10. 

Monikulttuurisuustoiminnan kieliker-

hokoulutus   x   12 

20.-21.10. IHL-peruskurssi x   22 

25.10. 

Luento maahanmuuttajien statuksista 

Turun amk terveysjahyvinvointi x   80 

24.10. 

Arjen Apu/Starttivoimaa hanke -

koulutus ja keskustelu Mynämäki x   19 

23.10. 

Ryhmänjohtaja ja valmiuskouluttajail-

ta: Valmiustoiminnan kehittäminen x   11 

23.10. 

SPR-esittely ja moku-asiat, AMK (ICT-

talo), Vertaista vailla -ohjelma x   25 

27.10. 

Järjestötiedotteen 4/2017 materiaali 

piiritoimistoon x     

26.10. Ensivasteilta x   10 

31.10. Ansiomitalien haku päättyy x     

          

Marraskuu         

1.11. 

Makupaloja monikulttuurisuustoimin-

nasta, Turku x   4 

4.11. 

Vapaaehtoisten kiitos- ja koulutusris-

teily (piknik) 
x   

163 

(4.-5.11. Kouluttajakoulutus, välineosa) x     

8.11.  Yhteisen lipun alla, Turku x   1 

8.11. Vapepa-täydennyskoulutuspäivä 
    

Yhdistetty 

23.10. 

8.11. 

Is Finland My Own? Onko Suomi mi-

nun omani? Ei rasismille -paneeli, 

pääkirjasto 

x   

25 

9.11. 

Piirin Päihdetyön toimintaryhmän pe-

rustaminen 
x   

10 

vko 45 Järjestötiedote 4/2017 ilmestyy x     

10.11. 

Nenäpäivän villasukkamyynti torilla, 

Yle-televisiointi ja radiohaastattelu x     

11.11. Ensihuollon peruskurssi, Turku x   19 

11.11. Tulijan tukena ja ystävänä -koulutus x   11 

16.11. Ensivasteilta x   16 

14.11. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, Turku x   5 

14.11. 

Monikulttuurinen toiminta: kv-klubin 

perustaminen, Salo x   8 

15.11. 

Tet-hankkeen esittely globaalissa  

webinaarissa netissä x   127 

16.11. 

Monikulttuuritoimijoiden tapaaminen 

Raision tiloissa   x peruuntui 

18.11. Puhelinauttamiskurssi, Turku     7 

19.11.  Ystävien perinteinen risteily x   123 

21.11. 

Arjen apu vapaaehtoisten tapaami-

nen, Turku piiri x   1 

22.11. Nettisivut ja RedNet x   5 
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23.11. Piirin hallitus x     

25.-26.11. Kouluttajakoulutus, sisältöosat x     

26.11. Vapepa-foorumi, Vaasa (kt) x   VS: 3 

27.11. 
Starttivoimaa-hankkeen seminaari 

Turussa Kotona Suomessa hankke x   43 

29.11. 
Ryhmänjohtajailta: Valmiustoiminta, 

viranomaiset ja some   x Siirretty 

30.11. 

Makupaloja monikulttuurisuustoimin-

nasta, Turku   x Peruuntui 

          

Joulukuu         

1.12. Maailman AIDS-päivä x     

3.12. 

Monikulttuurinen Itsenäisyysjuhla 

kaupunginteatteri (yhdistysyhteistyö) x   500 

8.12. Glögit x   136 

12.12. 

Glögitilaisuus Turku, Tuomiokirkko / 

Rotary ry x   30 

12.12. Vapepa-maakuntatyöryhmä x   15 

13.12. 

Makupaloja monikulttuurisuustoimin-

nasta sekä moku-toimijoiden glögit, 

Turku x   17 

19.12. 

Raision nuorisotoimi, monikulttuuri-

nen info pakolaisuudesta x   20 

24.12. Huudin joulukahvit x   20 

 

 
(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 2017 

Puheenjohtaja: Suokas Markku Turku (22.4.2017 asti) 

  Virta Harri  Kaarina-Piikkiö (22.4.2017 alkaen)  

Varapuheenjohtaja: Arvo Johanna Kaarina-Piikkiö  (31.1.2017 asti) 

  Lehtimäki Kati Paimio (22.4.2017 alkaen) 

Jäsenet:  Arasola Ela  Vampula   

  Heino Lasse  Nousiainen   

  Holmström Marianne Turku   

  Joronen Outi  Kaarina-Piikkiö 

  Nieminen Kari Raisio (22.4.2017 alkaen) 

  Kraappa Armi-Tuulikki Pyhäranta   

  Paatero Pekka Turku   

  Rasila Matti  Salo   

  Salmio Marja-Helena Kaarina (22.4.2017 asti) 

  Sinokki Tiina  Ruissalo    

  Suomi Juhani Pertteli     

 

 

Toimikuntien kokoonpano   

 

HALLINTO- JA TALOUSTOIMIKUNTA 

Puheenjohtaja: Rasila Matti  Salo  

  Heino Lasse  Nousiainen (22.9.2017 alkaen) 

  Hoikkala Rauno Salo 

  Laaksonen Pentti Karjala 

  Laitinen Matti Ruissalo 

  Mäki Heikki  Loimaa (21.9.2017 asti) 

  Salmio Marja-Helena Kaarina 

  Stenberg Markku Turku 

  Vairinen Tuula Aura 

 

JÄRJESTÖTOIMIKUNTA 

Puheenjohtaja: Salmio Marja-Helena Kaarina (21.9.2017 asti) 

Puheenjohtaja: Holmström Marianne  Turku (22.9.2017 alkaen) 

  Erola Christina Aurajoki (22.9.2017 alkaen) 

  Isotalo Terhi  Aura 

  Heino Lasse  Nousiainen (21.9.2017 asti) 

  Jokela Maria  Raisio (22.9.2017 alkaen) 

  Kirjavainen Pipsa Turku 

  Meriläinen Daniel Lieto (21.9.2017 asti) 

  Reinholdt Ilse Ruissalo 

  Sipilä Mikko  Turku (22.9.2017 alkaen) 

  Sukari-Laivoranta Anneli Hirvensalo (21.9.2017 asti) 

  Tähtinen Helena Mynämäki (21.9.2017 asti) 

  Vihervä Esko  Kaarina-Piikkiö (22.9.2017 alkaen) 

     

KOTIMAAN VALMIUSTOIMIKUNTA 

Puheenjohtaja: Arvo Johanna Kaarina-Piikkiö (31.1.2017 asti). 

Puheenjohtaja: Holmström Marianne  Turku (1.2.2017 alkaen, 21.9.2017 asti) 

Puheenjohtaja: Lehtimäki Kati Paimio (22.9.2017 alkaen) 

  Etsalo Kyösti  Perniö (21.9.2017 asti) 

  Holtti Tuula  Kaarina-Piikkiö (22.9.2017 alkaen) 

  Laine Virpi  Nousiainen (21.9.2017 asti) 

  Lehtimäki Kati Paimio (21.9.2017 asti) 

  Lyytinen Minna Ruissalo (21.9.2017 asti) 

  Ollikainen Hanna Mynämäki (22.9.2017 alkaen) 

  Paukku Risto  Mietoinen (21.9.2017 asti) 
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  Putko Lasse  Turku (22.9.2017 alkaen) 

  Puustjärvi Krista Turku (22.9.2017 alkaen) 

  Raita Petri  Turku 

  Salonen Riitta Salo (22.9.2017 alkaen)   

Tiitta-Nieminen Tarja Raisio (22.9.2017 alkaen 

  Vuorinen Jessi Aurajoki (21.9.2017 asti)  

 

 

NUORISOTOIMIKUNTA 

Puheenjohtaja: Joronen Outi  Kaarina-Piikkiö (21.9.2017 asti) 

Puheenjohtaja: Arasola Ela  Vampula (22.9.2017 alkaen) 

  Arasola Ela  Vampula (21.9.2017 asti) 

  Heinonen Aku Lemu (22.9.2017 alkaen)  

  Henriksson Sofia Kaarina-Piikkiö (22.9.2017 alkaen) 

  Kankare Ronja Ruissalo (22.9.2017 alkaen) 

  Karppinen Karoliina Turku (21.9.2017 asti) 

  Kastman Katja Turku (22.9.2017 alkaen) 

  Kautto Antero Aurajoki (21.9.2017 asti)  

  Laine Reija  Salo (21.9.2017 asti) 

  Ratsula Stiina Piikkiö (21.9.207 asti 

  Saarela Eliisa Kaarina-Piikkiö  

Sandström Henrika Turku  

  Sorsa Merike Turku (21.9.2017 asti) 

  Väänänen Emilia Turku   

 

TERVEYS- JA HYVINVOINTITOIMIKUNTA 

Puheenjohtaja: Paatero Pekka Turku 

  Alajoki Päivi  Turku (22.9.2017 alkaen) 

  Junttila Liisa  Mietoinen (22.9.2017 alkaen) 

  Järvinen Tanja  Turku 

  Leiwo Lea  Kaarina (21.9.2017 asti) 

  Luntamo Mari Ruissalo (21.9.2017 asti)  

  Männistö Elina Uusikaupunki 

  Paasikivi Mari Pertteli-Kuusjoki (22.9.2017 alkaen) 

  Rosenqvist Elina Turku (21.9.2017 asti) 

  Seikas Maija  Mietoinen (21.9.2017 asti) 

  Sivonen Riikka Kaarina-Piikkiö (22.9.2017 alkaen) 

  Tolonen Anja Naantali (22.9.2017 alkaen) 

  Ylitalo Marja  Lieto (21.9.2017 asti) 

 

 

TILINTARKASTAJAT 

Varsinaiset:  Mika Kaarisalo, KHT 

Maria Merne, KHT 

 

Varatilintarkastajat: Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 

  

 

VAALITOIMIKUNTA   

Puheenjohtaja: Reinholdt Ilse  Ruissalo  

Varapuheenjohtaja: Mäki Heikki  Loimaa    

Jäsenet:  Johansson Kalevi Salo    

  Penttilä Inkeri Kalanti (22.4.2017 alkaen) 

  Ratsula Stiina Kaarina-Piikkiö (22.42017 asti) 

  Tähtinen Helena Mynämäki   

  Varjonen Kari Turku   

  Vihervä Esko Kaarina-Piikkiö   
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PIIRIN EDUSTAJAT SUOMEN PUNAISEN RISTIN JA  

ERI YHTEISÖJEN LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ 

 
Suomen Punainen Risti, järjestön hallitus 

• jäsen Markku Suokas    

 

Suomen Punainen Risti, valtuusto (11.6.2017 asti) 

• jäsen Virpi Laine (Nousiainen), varalla Johanna Arvo (Kaarina-Piikkiö) 

• jäsen Hanna Vänni (Mynämäki), varalla Marianne Holmström (Turku) 

Suomen Punainen Risti, valtuusto (11.6.2017 alkaen) 

• jäsen Harri Virta (Kaarina-Piikkiö), varalla Marja-Helena Salmio (Kaarina-Piikkiö) 

• jäsen Kari Nieminen (Raisio), varalla Lasse Heino (Nousiainen)  

 

Suomen Punainen Risti, valio- ja johtokunnat: 

• SPR Veripalvelu, hallitus, Markku Suokas   

• SPR Nuorten Turvatalot, johtokunta, Pauli Heikkinen (11.6.2017 asti) 

 

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) 

 

Meripelastustoimen neuvottelukunta (Rajavartiolaitos) 

• varajäsen Tommi Virtanen (jäsen Melinda Palomaa, kt) 

 

Länsi-Suomen meripelastuslohkon johtoryhmä (Länsi-Suomen merivartiosto) 

• jäsen Tommi Virtanen (varajäsen Annalena Sjöblom) 

 

Lounais-Suomen öljyntorjunnan yhteistyöryhmä 

• jäsen Tommi Virtanen (varajäsen Annalena Sjöblom) 

 

Maahanmuuttovirasto, neuvottelukunta 

• Varajäsen Pauli Heikkinen (varsinainen jäsen pääsihteeri Kristiina Kumpula) 

 

Rikosuhripäivystys, Lounais-Suomen aluetyöryhmä 

• varapuheenjohtaja Tuija Hongisto 

 

Salon kaupungin turvallisuusasiain yhteistyöryhmä 

• jäsen Tommi Virtanen 

 

Turun kaupungin turvallisuuden koordinointiryhmä 

• jäsen Tommi Virtanen 

 

Punainen Risti Ensiapu Oy 

• hallituksen varapuheenjohtaja Pauli Heikkinen (9.6.2017) 

 

 

VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTATOIMIKUNTA 

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

nassa. Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu koostuu Varsinais-Suomen alueella 23 järjes-

tön sekä 7 viranomaistahon toiminnasta. 
  

Puheenjohtaja  Virpi Laine, SPR Varsinais-Suomen piiri 

Varapuheenjohtaja  Paavo Vilpo, Lounais-Suomen Partiopiiri 

Sihteeri/esittelijä  Tommi Virtanen 
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Liite 3. Huomionosoitukset 2017 

 
Sukunimi Etunimi Osasto Huomionosoitus 

Huotari Pertti SPR Halikon osasto Kultainen ansiomitali 

Koho Marjatta SPR Turun osasto Kultainen ansiomitali 

Kuusisto Riitta   SPR Rymättylän osasto Kultainen ansiomitali 

Nurmi Heimo SPR Varsinais-Suomen piiri Kultainen ansiomitali 

Salonen Riitta   SPR Salon osasto Kultainen ansiomitali 

Tuominen Antti SPR Kosken osasto Kultainen ansiomitali 

Walden Tuula SPR Kaarinan-Piikkiön osasto Kultainen ansiomitali 

Seppä Marja-Leena SPR Tarvasjoen osasto Hopeinen ansiomitali 

Vilpo Mika SPR Turun osasto Hopeinen ansiomitali 

Caselius Tapani SPR Uudenkaupungin osasto Pronssinen ansiomitali 

Frantti Liisa SPR Tarvasjoen osasto Pronssinen ansiomitali 

Koskivainio Erja SPR Mynämäen osasto Pronssinen ansiomitali 

Lindroos Marja SPR Kaarinan-Piikkiön osasto Pronssinen ansiomitali 

Mistola Raisa SPR Uudenkaupungin osasto Pronssinen ansiomitali 

Männistö Elina SPR Uudenkaupungin osasto Pronssinen ansiomitali 

Männistö Raimo SPR Uudenkaupungin osasto Pronssinen ansiomitali 

Ronkainen Anneli   SPR Kaarinan-Piikkiön osasto Pronssinen ansiomitali 

Suhonen Satu SPR Kaarinan-Piikkiön osasto Pronssinen ansiomitali 

Tuomainen Marja-Liisa SPR Uudenkaupungin osasto Pronssinen ansiomitali 

Walden Pekka   SPR Kaarinan-Piikkiön osasto Pronssinen ansiomitali 

Vira Anu SPR Mynämäen osasto Pronssinen ansiomitali 

Amirkhani Bashir SPR Varsinais-Suomen piiri Ansiomerkki 

Arvio Seija SPR Nousiaisten osasto Ansiomerkki 

Aso Anneli SPR Nousiaisten osasto Ansiomerkki 

Blomqvist Marja-Leena SPR Kaarinan-Piikkiön osasto Ansiomerkki 

Hiltunen Irja SPR Perniön osasto Ansiomerkki 

Holtti Tuula   SPR Kaarinan-Piikkiön osasto Ansiomerkki 

Jokinen Greta SPR Laitilan osasto Ansiomerkki 

Järvelä Marja-Terttu SPR Yläneen osasto Ansiomerkki 

Karru Marja SPR Laitilan osasto Ansiomerkki 

Kastermans Monique SPR Varsinais-Suomen piiri Ansiomerkki 

Kumpula Laura SPR Turun osasto Ansiomerkki 

Langoya Joseph SPR Varsinais-Suomen piiri Ansiomerkki 

Lindén Eeva   SPR Kaarinan-Piikkiön osasto Ansiomerkki 

Miettinen Tii SPR Varsinais-Suomen piiri Ansiomerkki 

Muurinen Tuula SPR Nousiaisten osasto Ansiomerkki 

Nummela Elsi SPR Yläneen osasto Ansiomerkki 

Ojala Jarna-Maria SPR Varsinais-Suomen piiri Ansiomerkki 

Rantanen Sirkka  SPR Yläneen osasto Ansiomerkki 

Ratsula Stiina   SPR Kaarinan-Piikkiön osasto Ansiomerkki 

Rämä Merja SPR Turun osasto Ansiomerkki 

Salmi Sari SPR Turun osasto Ansiomerkki 

Salmio Marja-Helena SPR Kaarinan-Piikkiön osasto Ansiomerkki 

Salomaja Sari SPR Nousiaisten osasto Ansiomerkki 

Sankari Eila SPR Yläneen osasto Ansiomerkki 

Sankari Terttu SPR Yläneen osasto Ansiomerkki 

Sivonen Riikka SPR Kaarinan-Piikkiön osasto Ansiomerkki 

Sivonen Toini SPR Turun osasto Ansiomerkki 

Suomela Ruut SPR Turun osasto Ansiomerkki 

Vehviläinen Anna-Liisa SPR Kaarinan-Piikkiön osasto Ansiomerkki 

Vihervä Esko SPR Kaarinan-Piikkiön osasto Ansiomerkki 

Ylitalo Marja   SPR Liedon osasto Ansiomerkki 
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Liite 4. Osastojen puheenjohtajat ja sihteerit 2017 

 
Osasto Puheenjohtaja   Sihteeri   

SPR Alastaron osasto Tytykoski Ulla  Frisk Pertti 

SPR Aurajoen osasto Kautto Antero Eklöf Mika 

SPR Auran osasto Perkiö Päivi Vairinen Tuula   

SPR Halikon osasto Lucenius Marjo Hammarberg Soile 

SPR Hirvensalon osasto 
Sukari-
Laivoranta Anneli  Heickell Anne 

SPR Kaarinan-Piikkiön 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     

SPR Karjalan osasto Laaksonen Maija-Liisa Laaksonen Maija-Liisa 

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 Stenij Anne   

SPR Laitilan osasto Siniste Teuvo   Karru Marja 

SPR Lemun osasto Collander Noora   Kiuru Taina 

SPR Liedon osasto Ylitalo Marja   Järviö Eija 

SPR Loimaan osasto Mäki Heikki Tammelin Mikko 

SPR Maaria-Paattisten osasto Nurmio Merja Heikkilä Anneli 

SPR Marttilan osasto Heikkilä Marko   Sallasmaa Anne   

SPR Maskun osasto Karjalainen Riina Nummela Piritta 

SPR Merimaskun osasto Arvonen Eija     

SPR Mietoisten osasto Aarlahti Säde Vanhala Kristiina 

SPR Mynämäen osasto Vira Anu Tähtinen Helena 

SPR Naantalin osasto Sola Anne Samsten Riitta 

SPR Nousiaisten osasto Heino Lasse   Hyvärinen Arja   

SPR Oripään osasto Lehtelä Marja-Leena Hakanen Elise 

SPR Paimion osasto Lehtimäki Kati Fingerroos Seija 

SPR Perniön osasto Lahti Tapio Lindblom Marjatta 

SPR Pertteli-Kuusjoen osasto Suomi Juhani Karonen Keijo   

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 Huhtamäki Leena 

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 
 

Osasto Jäsenet  
31.12. 
2016 

Jäsenet  
31.12.  
2017 

Nuoret  
(Nuoriso,  

Perhe- 
nuoriso) 

Aikuiset  
Vuosi,  
Perhe- 

aikuinen 

Ainais-
/  

kunnia- 
jäsen  

yli 29 v 

Ainais-
/  

kunnia- 
jäsen  

alle 29 
v 

%  
Nuoria 

Uusi  
jäsen  
(liitt.  
2017) 

SPR Alastaron osasto 63 58 1 48 9 0 1,7  0 

SPR Angelniemen osasto 52               

SPR Auran osasto 246 261 11 228 22 0 4,2  33 

SPR Aurajoen osasto 136 129 36 87 4 2 29,5  14 

SPR Halikon osasto 130 124 2 97 25 0 1,6  2 

SPR Hirvensalon osasto 86 83 3 68 10 2 6,0  4 

SPR Kaarinan osasto 270               

SPR Kaarinan-Piikkiön osasto   374 29 312 33 0 7,8  27 

SPR Kakskerran osasto 54 46 4 40 2 0 8,7  0 

SPR Kalannin osasto 68 67 1 55 11 0 1,5  0 

SPR Karinaisten osasto 49 46 3 38 5 0 6,5  0 

SPR Karjalan osasto 45 47 7 32 8 0 14,9  3 

SPR Kiikalan osasto 69 65 0 60 5 0 0,0  0 

SPR Kodisjoen osasto 32 30 0 27 3 0 0,0  0 

SPR Kosken osasto 98 94 2 67 25 0 2,1  0 

SPR Kustavin osasto 99 99 2 93 4 0 2,0  3 

SPR Laitilan osasto 135 131 3 104 23 1 3,1  3 

SPR Lemun osasto 86 83 18 54 9 2 24,1  1 

SPR Liedon osasto 125 126 1 115 10 0 0,8  5 

SPR Loimaan osasto 380 363 17 307 39 0 4,7  4 

SPR Maaria-Paattisten osasto 100 100 6 86 8 0 6,0  1 

SPR Marttilan osasto 56 53 1 39 13 0 1,9  0 

SPR Maskun osasto 102 95 8 72 15 0 8,4  0 

SPR Merimaskun osasto 32 31 0 26 5 0 0,0  0 

SPR Mietoisten osasto 79 83 5 74 4 0 6,0  5 

SPR Mynämäen osasto 183 184 28 142 13 1 15,8  9 

SPR Naantalin osasto 182 181 7 137 36 1 4,4  5 

SPR Nousiaisten osasto 160 159 11 134 14 0 6,9  5 

SPR Oripään osasto 22 23 1 17 5 0 4,3  1 

SPR Paimion osasto 219 211 12 173 25 1 6,2  4 

SPR Perniön osasto 157 152 11 125 16 0 7,2  3 

SPR Pertteli-Kuusjoen osasto 97 92 1 73 18 0 1,1  1 

SPR Piikkiön osasto 104               

SPR Pyhärannan osasto 80 80 2 73 5 0 2,5  0 

SPR Pöytyän osasto 65 61 1 47 13 0 1,6  1 

SPR Raision osasto 271 269 16 206 43 4 7,4  7 

SPR Ruiskatu 8 osasto 110 110 4 91 15 0 3,6  4 

SPR Ruissalon osasto 144 136 30 96 10 0 22,1  5 

SPR Rymättylän osasto 81 77 0 73 4 0 0,0  0 

SPR Salon osasto 497 526 44 392 90 0 8,4  9 

SPR Sauvo-Karunan osasto 120 114 12 87 15 0 10,5  3 

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

SPR Someron osasto 98 94 2 70 22 0 2,1  0 

SPR Taivassalon osasto 50 48 1 43 4 0 2,1  0 

SPR Tarvasjoen osasto 39 35 0 29 6 0 0,0  0 

SPR Turun osasto 2 009 1 993 225 1 459 302 7 11,6  126 

SPR Uudenkaupungin osasto 261 238 2 194 42 0 0,8  0 

SPR Vahto-Ruskon osasto 85 85 4 70 11 0 4,7  1 

SPR Vampulan osasto 118 106 9 89 7 1 9,4  0 

SPR Vehmaan osasto 30 30 0 22 8 0 0,0  1 

SPR Yläneen osasto 77 79 1 61 17 0 1,3  4 

SPR VS piiri yhteensä 7 886 7 706 588 6 061 1 035 22 7,9 % 294 

      7,6 % 78,7 % 13,4 % 0,3 %     
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Liite 6. Tietoja osastojen toimintatilastoista 2015-2017 / 48 osastoa 31.12.2017 
 

     
 Toimintatila v. 2015 v. 2016 v. 2017   

Osastojen vapaaehtoisten määrä yhteensä 2546 2645 2464 vapaaehtoista 

  - joista alle 29-vuotiaita 502 681 579 vapaaehtoista 

Osastolla on ollut toimintaa turvapaikanhakijoihin liittyen 21 17 12 osastoa 

Vapaaehtoisia turvapaikanhakijoihin liittyvässä toiminnassa 237 175 92 vapaaehtoista 

Osastossa on valmius- ja ensiaputoimintaa 27 26 26 osastoa 

Vapaaehtoisten lkm valmius- ja ensiaputoiminnassa 339 343 297  vapaaehtoista 

Osastossa ensiapuryhmätoimintaa 19 20 17 osastoa 

Ensiapuryhmien vapaaehtoisten lkm  262 234 211 vapaaehtoista 

Ensiapupäivystäjien lkm 155 154 134 vapaaehtoista 

Ensiapupäivystysten lukumäärä 248 245 332 kpl 

Ensiapupäivystysten avunsaajien määrä 2952 2601 2564 henkilöä 

Osaston vapaaehtoisia mukana henkisen tuen ryhmissä 15 13 10 osastoa 

Osastolla ystävätoimintaa  41 42 39 osastoa 

Ystävätoiminnassa mukana olleiden vapaaehtoisten lkm 855 791 788 vapaaehtoista 

Henkilökohtaisena ystävänä toimivien lkm 406 481 481 vapaaehtoista 

Ystävien asiakkaiden määrä 1288 852 928 henkilöä 

Osastoissa toimivien vertaisryhmien / ystäväkerhojen lkm 16 12 13 ryhmää 

Osastossa toimii seniori- tai vanhustenkerhoja 14 13 12 osastoa 

Seniori- ja vanhustenkerhojen vapaaehtoisten lkm 37 32 36 vapaaehtoista 

Seniori- ja vanhustenkerhojen asiakkaiden määrä 356 382 216 henkilöä 

Osastossa monikulttuurista ystävätoimintaa 5 6 10 osastoa 

Monikulttuurisessa ystävätoiminnassa vapaaehtoisten lkm 149 146 140 vapaaehtoista 

Osasto mukana "Koko Suomi leikkii" -hankkeessa 9 9 5 osastoa 

SPR vapaaehtoisten lkm "Koko Suomi leikkii" -hankkeessa 27 22 29 vapaaehtoista 

Osastolla terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa  7 11 13 osastoa 

Terveyden edistämiseen liittyvä toiminta  104 100 218 vapaaehtoista 

Osastolla terveyspiste 7 7 7 osastoa 

Terveyspisteen vapaaehtoisten lkm 70 72 62 vapaaehtoista 

Terveyspisteen käyntikerrat yhteensä 1980 1618 1721 käyntiä 

Osastossa nuorisotoimintaa 8 7 6 osastoa 

Nuorisotoiminnan vapaaehtoisten lkm 89 71 57 vapaaehtoista 

Osastossa Reddie Kids -kerho 6 4 3 osastoa 

Reddie Kids -kerholaisten lkm 71 59 48 kerholaista 

Osastossa on nuorisoryhmä 2 2 1 osastoa 

Nuorisoryhmien toimijoiden lkm 36 32 11 vapaaehtoista 

Osastossa kouluyhteistyötä  40 34 35 osastoa 

Osasto on osallistunut valtakunnallisiin kampanjoihin 51 50 48 osastoa 

Ystävänpäivä 21 21 25 osastoa 

Rasisminvastainen viikko 10 10 14 osastoa 

Punaisen Ristin viikko   25 24 23 osastoa 

Nälkäpäivä  51 50 48 osastoa 

Keräystoimintaan osallistuneiden vapaaehtoisten lkm 1382 1336 1183 vapaaehtoista 

Osasto on tehnyt yritysyhteistyötä 26 22 22 osastoa 

S-ryhmän kanssa 17 17 18 osastoa 

 LähiTapiolan kanssa 16 9 6 osastoa 

Osastolla on toimitila 22 19 22 osastoa 

Osasto on tehnyt jäsenhankintaa vuoden aikana 42 42 37 osastoa 

Osasto on lähettänyt jäsenkirjeen/kirjeitä 21   22 osastoa 
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