
PERUSTOIMINNAN OSASTO 
Punaisen Ristin jokainen  
osasto: 

• Osastolla on oma tai yhdessä
alueen muiden osastojen kanssa
valmisteltu valmiussuunnitelma.

• Osasto järjestää Nälkäpäivä-
keräyksen ja viestii sisäisesti ja
ulkoisesti.

• Osasto antaa kotimaan apua.
• Osaston hallinto on sääntöjen

mukaisesti hoidettu. 

VALMIINA AUTTAMAAN 
edellisten lisäksi: 

• Osasto vastaa äkillisiin avun- 
tarpeisiin ajantasaisen valmius-
suunnitelmansa mukaan. Se
osallistuu hälytystoimintaan.

• Osastolla on käytössä OMA
Punainen Risti ja viestii
säännöllisesti toimijoilleen.

• Osasto järjestää Nälkäpäivä- 
keräyksen sekä sen keräys- 
suunnitelma ja -välineet
ovat ajan tasalla ja
tarkoituksenmukaiset

TOIMINNAN OSASTO
edellisten lisäksi:

• Osasto järjestää säännöllistä
ja kertamuotoista auttamis-
toimintaa jollakin järjestön
tehtäväalueista. Lisäksi
toiminnan osasto rekrytoi sekä
vastaanottaa aktiivisesti uusia
vapaaehtoisia eri tehtäviin ja
viestii toimijoilleen.

• Osasto toimii yhteistyössä lähi-
osastojen ja muiden toimijoiden
kanssa. Se pitää yllä omaa
hälytysryhmää tai osallistuu
alueelliseen hälytysryhmään
ja osasto on hälytettävissä
OHTO-järjestelmästä.

• Osastolla on valmius hätäapu- 
keräyksiin ja se huomioi
keräysten yhteydessä
yhteistyön koulujen kanssa.

MONIMUOTOISEN  
TOIMINNAN OSASTO 
edellisten lisäksi: 

• Osasto järjestää autta-
mistoimintaa useimmilla
järjestön tehtäväalueista.

• Monimuotoisen toiminnan
osasto selvittää paikallisia
tarpeita ja kartoittaa avun
tarvitsijoita, viranomaisyhteis-
työn mahdollisuuksia sekä on
mukana alueellisessa valmius-
suunnittelussa. Sillä on toimiva
hälytysryhmä.

• Osasto vastaanottaa, viestii ja
ohjaa vapaaehtoisia OMA
Punaisen Ristin kautta ja uusien
toimijoiden vastaanotto ja
perehdytys on suunnitelmallista.

• Osaston toiminnassa on mukana
kaikenikäisiä ja eri taustoista
tulevia vapaaehtoisia.

• Osastolla on keräystiimi ja se
käyttää monipuolisesti eri
keräysmenetelmiä sekä tekee
yhteistyötä paikallisten yritysten
ja verkostojen kanssa.

• Osasto toteuttaa omaa viestintää
suunnitelmallisesti ja toimii myös
sosiaalisessa mediassa.

• Osasto avustaa verenluovutus- 
tilaisuuksissa ja kannustaa
verenluovuttajia.

EDELLÄKÄVIJÄ-OSASTO 
edellisten lisäksi: 

• Osasto kehittää edellisten lisäksi
suunnitelmallisesti toimintaansa
analysoimalla paikalliset tarpeet,
resurssit ja muutostekijät

• Valmissuunnitelma on harjoiteltu
ja osastolle koulutettuja vapaa-
ehtoisia operatiiviseen
johtamiseen.

• Kaikki avainvapaaehtoiset ovat
saaneet perehdytyksen.

• Osastolla on omaa varain- 
hankintaa ja valmius hätäapu- 
keräykseen vuorokauden sisään
sekä valmius digikeräämiseen.

• Osaston viestintä on
kohdennettua ja itse tuotettua
sekä osastolla on hyvät suhteet
paikallismediaan.

• Osasto vaikuttaa puhumalla
haavoittuvien puolesta
Punaisen Ristin arvojen mukai-
sesti sekä toimii paikallisten
verkostojen koolle kutsujana ja
aktiivitoimijana
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