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Suomen Punainen Risti
tavoitteet 2021-23

1. Apu löytyy läheltä

2. Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana

3. Luottamusta ja vastuullisuutta rakentava yhteiskunta
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Näin pääsemme tavoitteisiimme

1. Punaisen Ristin osasto on ilon, toivon ja toiminnan paikka

2. Vapaaehtoisuus innostaa ja motivoi

3. Tunnistamme ja kasvatamme osaamista

4. Saamme enemmän aikaiseksi yhteistyöllä

5. Käytämme uuden teknologian ja digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia

6. Avointa ja monipuolista valmiusjärjestön viestintää kaikilla järjestötasoilla

7. Tasapainoinen talous, toimiva hallinto ja hyvinvoiva henkilöstö
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Osastojen tuki

- Kummit

Helsinki: Mari Grus

Västra Nyland: Helena Holm-Cüsdan

Espoo, Vantaa, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa ja Itä-Uusimaa:

Ari Hakala

- osastofoorumit: seuraava marras-joulukuussa

- Hallitusvalmennus 11.9.2021 Etänä

- Itsearvioinnit/kehittämistyökalu

- Marraskuun Jazz 13.11.2021 (toimi-alatapaamiset ja juhlat)
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HYVÄ JOULUMIELI www.hyvajoulumieli.fi
- Kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden ilahduttamiseksi

➢ Kortteja jaossa ennätykselliset 36 000 kpl, kortin arvo 70 €

➢ Mari Grus on 20.8. lähettänyt sähköpostilla osastoille tiedon 
osastokohtaisesta kiintiöstä. Viesti on lähetetty osaston 
viimevuotiselle yhteyshenkilölle sekä osaston 
puheenjohtajalle. Huom! Jos yhteyshenkilö on vaihtunut, 
välitättehän viestin asiasta tänä vuonna vastaavalle vapaaehtoiselle. 
Myös piiriin on hyvä ilmoittaa uuden yhteyshenkilön tiedot.

➢ Tehkää osaston tilaus viimeistään sunnuntaina 19.9. sähköpostissa 
olleen linkin kautta.

➢ On tärkeää varmistaa, että vastaanottajan osoite ja puhelinnumero 
ovat oikein (vastaanottaja saa tekstiviestin saapuneesta 
lähetyksestä).

➢ Järjestääkö osastonne Hyvä joulumieli -keräyksen? 
- Tilaa uudet tarrat osastonne lahjakorttitilauksen yhteydessä! 
- Ilmoita keräyspaikat ja -ajat Elinalle piiriin.

- Kysyttävää kiintiöistä tms: 
Mari Grus, mari.grus@redcross.fi, 040 672 0300 

- Osastotilausseuranta ja Hyvä joulumieli –keräykset: 
Elina Tammi, elina.tammi@redcross.fi, 040 642 9015

http://www.hyvajoulumieli.fi/
mailto:mari.grus@redcross.fi
mailto:elina.tammi@redcross.fi
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Punaisen Ristin huomionosoitukset

Merkittävä muutos huomionosoitusten hakuajoissa:

o Järjestön hallitus on päivittänyt 
huomionosoitusohjetta. Uuden ohjeen mukaan osastot 
toimittavat pronssisen, hopeisen ja kultaisen 
ansiomitalin anomukset piireihin jo 15.9. mennessä 
(oli lokakuun loppuun mennessä).

o Uusi ohje ja anomuslomake löytyy RedNetistä > 
osastotoimisto > ohjeita ja lomakkeita 
https://rednet.punainenristi.fi/node/60514

https://rednet.punainenristi.fi/node/60514


Iloa, toivoa ja luottamusta

Punaisen Ristin huomionosoitukset

Aktiivimerkki

o Osaston hallitus voi myöntää aktiivimerkin jäsenelle, joka on 
kolmen vuoden ajan aktiivisesti osallistunut toimintaan. Osaston 
hallitus voi käsitellä ja myöntää aktiivimerkkejä esimerkiksi 
kahdesti vuodessa ennen osaston kevät- ja syyskokousta.

Ansiomerkki

o Ansiomerkin myöntää piirin hallitus. Osasto toimittaa 
hakemukset piiriin kahdesti vuodessa, 15.2. ja 15.9. 
mennessä. Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n jäsenyys ja 
kuuden aktiivinen vapaaehtoistoiminta
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Punaisen Ristin huomionosoitukset

Pronssinen ansiomitali

myöntämisen edellytyksenä on yleensä SPR:n 
jäsenyys, vähintään 10 toimintavuotta. Mikäli 
henkilölle on aiemmin myönnetty ansiomerkki, 
on tästä täytynyt kulua vähintään neljä vuotta.

Hopeinen ansiomitali

- myöntämisen edellytyksenä on yleensä SPR:n 
jäsenyys, vähintään 20 toimintavuotta. Mikäli 
henkilölle on aiemmin myönnetty pronssinen 
ansiomitali, on tästä täytynyt kulua vähintään 
10 vuotta.

Kultainen ansiomitali

- myöntämisen edellytyksenä on yleensä SPR:n 
jäsenyys, vähintään 30 toimintavuotta.  Mikäli 
henkilölle on aiemmin myönnetty hopeinen tai 
pronssinen ansiomitali, ja että tästä on kulunut 
vähintään 10 vuotta. 

Ansiomitalit myöntää tasavallan presidentti keväällä 2022.
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Huomionosoitusten hakeminen
Hopeinen tai pronssinen ansiomitali voidaan myöntää riittävästi 
ansioituneelle henkilölle jo ensimmäisenä huomionosoituksena. 
Jos huomionosoituksen saajalla ei ole aiemmin myönnettyä 
ansiomerkkiä tai pronssista ansiomitalia, myönnetään samalla 
ansiomerkin kanto-oikeus.

o Myöntämisen perusteena ovat edellisen huomionosoituksen 
jälkeiset ansiot.

o Ansiomitalianomukset on täytettävä huolellisesti ja siihen on 
koottava mahdollisimman tarkat tiedot huomionosoituksen 
saajan ansioista. ”Ollut pitkään mukana toiminnassa” ei riitä, 
tarvitsemme tiedot toimintavuosista. 
Ansiomitalihakemukseen tarvitaan myös tieto 
huomionosoituksen saajan syntymäajasta. 
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Tukea vapaaehtoisten hyvinvointiin ja 
innostamiseen

LähiTapiolan tuki osastoille on tarkoitettu erityisesti vapaaehtoisten hyvinvoinnin 
tukemiseen ja innostamiseen, käyttökohteita voi olla esim. etänä tai kasvokkain ohjattu 
meditaatiohetki tai jooga, yhteinen ruokailu tai vaikka vierailu paikalliseen 
kulttuurikohteeseen.

Osastosi voi hakea LähiTapiolan tuesta 300 euron avustusta, hakuaika päättyy 15.10. 

Tapahtumat on toteutettava vuoden 2021 aikana. Sama osasto voi hakea avustusta 
useaan eri toimintamuotoon, jo avustuksen saanet osastot ovat siis tukikelpoisia uusien 
hakemusten muodossa.

Lisätietoa Rednetissä: 
https://rednet.punainenristi.fi/koronaavustus

https://rednet.punainenristi.fi/koronaavustus
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Hallitusvalmennus la 11.9. klo 10-13

- Kaikki osastojen hallituksen jäsenet - Tervetuloa!

Ilmoittaudu mukaan 3.9. mennessä:
https://www.lyyti.in/Hallitusvalmennus110921

https://www.lyyti.in/Hallitusvalmennus110921
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Punaisen Ristin kouluttajakoulutus

• Halua toimia yhteistyössä muiden kanssa

• Kouluttaja-, opettaja- tai ohjaajataustaa, 
osaamista ja organisointikykyä 

• Kokemusta vapaaehtoisena toimimisesta 
valitsemalla alalla, sekä peruskurssi 
suoritettuna. 

Kaikille toimialoille yhteiset osat järjestetään: 
- osallistumismaksu 90e
- ilm. syksyn osalta päättyy piirissä jo 12.9.  

Haku ympäri vuoden: 
https://www.lyyti.fi/reg/Kouluttajakoulutus_HUP

https://www.lyyti.fi/reg/Kouluttajakoulutus_HUP

