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JOHDANTO  
 
 

Suomen Punainen Ristin kolmen vuoden 2021-2023 valtakunnallisena teemana on Pu-
nainen Risti tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa luottamusta. Yleiskokouksessaan 
5.9.2020 järjestö on linjannut seuraavat tavoitteet vuosille 2021-2023: 

 
1. Apu löytyy läheltä 
2. Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat mukana 
3. Luottamusta ja vastuullisuutta rakentava yhteiskunta 
 
SPR Rovaniemen osasto on monimuotoisen toiminnan osasto, jonka keskeiset vapaaeh-
toistoiminnat ovat ensiapuryhmätoiminta, ystävätoiminta, monikulttuurisuustoiminta. Näi-
den toimintaryhmien yhteiset tavoitteet vuodelle 2021 ovat seuraavat: 

 

• on valmiudessa kotimaan avun antamiseen 

• osallistuu Nälkäpäiväkeräykseen 

• vastaa äkillisiin avuntarpeisiin ajantasaisen valmiussuunnitelmansa mukaan 

• toimii yhteistyössä lähiosastojen kanssa osallistumalla hälytystoimintaan 

• järjestää säännöllistä vapaaehtoistoimintaa useimmilla järjestön tehtäväalueista 

• rekrytoi aktiivisesti uusia vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin 

• toimii avustustilanteissa yhteistyössä naapuriosastojen kanssa. 

• selvittää ja etsii aktiivisesti paikallisia tarpeita, joihin osasto voi toiminnallaan vas-
tata ja vaikuttaa 

• pitää yllä hälytysryhmää, joka kykenee toimimaan äkillisessä tilanteessa viran-
omaisen tukena mm. ensiapuun, ensihuoltoon ja henkiseen tukeen liittyvissä teh-
tävissä 

• osallistuu Punaisen Ristin valtakunnallisiin kampanjoihin ja järjestää paikallisia ta-
pahtumia 

• tekee aktiivista varainhankintaa 

• toimii yhteistyössä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa 
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OSASTON ROOLI PUNAISEN RISTIN EDUSTAJANA  
PAIKKAKUNNALLA 
 
 
SPR Rovaniemen osasto edustaa Punaista Ristiä omalla paikkakunnallaan toimimalla 
Punaisen Ristin periaatteiden, arvojen ja tehtävän mukaisesti.  

 

• pitämällä sääntöjen mukaiset kokoukset (maaliskuu ja marraskuu) ja valitsemalla 
nimenkirjoittajat ja osallistumalla piirin kokouksiin ja tapahtumiin  

• huolehtimalla yhdenvertaisista mahdollisuuksista osallistua toimintaan ja edistä-
mällä moninaisuutta 

• noudattamalla hyvän hallinnon periaatteita 

• hankkimalla uusia jäseniä 

• ylläpitämällä tietoja vapaaehtoisistaan 

• ohjaamalla vapaaehtoiset mukaan toimintaan 

• viestimällä toiminnasta jäsenille, vapaaehtoisille ja paikkakuntalaisille 
 
Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi 
 
SPR Rovaniemen osaston varainhankinta koostuu ensisijaisesti jäsenmaksupalautteista, 
ensiapuryhmän päivystystuotoista, ensiapukoulutusten järjestämisestä ja myyjäisten ja 
erilaisten tapahtumien tuotoista. Kaikki sitoutuvat noudattamaan laadittua talousarviota ja 
osallistuvat aktiivisesti osaston varainhankintaan oman toiminnan mahdollisuuksien ra-
joissa. 
 
Varainhankinta 
 
SPR Rovaniemen osaston varainhankinta koostuu ensisijaisesti jäsenmaksupalautteista, 
ensiapuryhmän päivystystuotoista, ensiapukoulutusten järjestämisestä ja myyjäisten ja 
erilaisten tapahtumien tuotoista. Mahdollisuuksien mukaan osaston toimintaryhmät erik-
seen tai yhdessä voivat järjestää varainhankintaa esim. lipaskeräyksen muodossa. Kaikki 
toimintaryhmät sitoutuvat noudattamaan laadittua talousarviota ja osallistuvat aktiivisesti 
osaston varainhankintaan oman toiminnan mahdollisuuksien rajoissa. 
 
Osaston sisäisen yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden ylläpito 
 
Ansioituneille osaston jäsenille anotaan huomionosoituksia ja muistetaan myös merkki-
päivinä. Eri toimintaryhmät järjestävät jäsenilleen virkistystoimintaa. Järjestetään yhtei-
nen virkistystapahtuma aktiivisille toimijoille sekä syksyllä että keväällä. 
 
Osaston valtakunnallinen vuosikalenteri vuodelle 2021  
  
14.2.2021 Ystävänpäivä    
15.-21.3.2021 Rasisminvastainen viikko  
3.-9.5.2021 Punaisen Ristin viikko   
23.-25.9.2021 Nälkäpäivä 
21.11.2021 Nenäpäivä    
18.11.-24.12.2021 Hyvä joulumieli -keräys 
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OSASTON VAPAAEHTOISTOIMINNAT 

 
 
Ensiapuryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Suomen Punaisen Ristin Rovaniemen osastossa on säännöllisesti harjoitteleva ja en-
siapupäivystyksissä toimiva ensiapuryhmä. Osaston ensiapuryhmä on yksi Vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun (Vapepa) hälytysryhmistä. Ryhmän ensiapukoulutuksen pääpaino 
on ensiaputaitojen ylläpidossa ja vahvistamisessa. Ryhmän kouluttajat ja ryhmänjohtaja 
huolehtivat tarpeellisesta koulutuksesta ja vastaavat harjoitusten suunnittelusta yhdessä 
ensiapuryhmän työtoimikunnan kanssa. Ensiapuryhmä kokoontuu harjoittelemaan vähin-
tään joka toinen viikko, keskiviikkoisin. Tarvittaessa ryhmän harjoitukset järjestetään 
etäyhteyden avulla, esimerkiksi käyttäen Teams -yhteyttä. Ryhmäilloista ilmoitetaan 
osaston tiedotussuunnitelman mukaisesti. 
 
Ensiapuyhmä pitää kokoontumisissa tauon kesäkuun alusta elokuun alkuun ja vuoden 
vaihteen aikana. Punaisen Ristin EA 1 ja EA 2 -kurssit järjestää osasto itse tarpeen mu-
kaan. Kouluttajina toimivat osaston omat ensiavun- ja terveystiedon kouluttajat (ETK). 
Osaston aktiivisille toimijoille ensiapukoulutus on ilmainen, mikäli osaston järjestämille 
yleisökursseille jää vapaita paikkoja. Ulkopuolisille tahoille järjestetään tilauksesta kurs-
seja ja koulutuksia, joista peritään osaston hallituksen vahvistaman koulutushinnaston 
mukainen korvaus.  
 
EA 3 -kurssille pyritään lähettämään vähintään neljä ensiapuryhmäläistä ja ensiapuryh-
mänjohtajakurssille kaksi ensiapuryhmäläistä. Näihin koulutuksiin on haettu avustusta 
SPR Lapin piiristä ja osallistujien määrä riippuu saadun avustuksen määrästä. Ensiapu-
ryhmän jäsenet osallistuvat tarpeen mukaan SPR Lapin piirin ja Keskustoimiston järjes-
tämiin koulutuksiin. Ryhmässä on seksuaaliterveyden, päihdetyön ja henkisen tuen kou-
luttajia. Muuta koulutusta (alkusammutus, viestikoulutus, etsintä) järjestetään tarvitta-
essa. Vuoden 2021 aikana osasto pyrkii järjestämään ensiapupäivystäjille koulutusviikon-
lopun, jonka tavoitteena on vahvistaa ensiapupäivystäjien ensiapu- ja päivystäjänä toimi-
misen taitoja sekä tarjota ryhmäytymisen ja virkistymisen mahdollisuus. Koulutusta tarjo-
taan koko Lapin piirin alueen ensiapuryhmien aktiivisille ensiapupäivystäjille.  
 
Ensiapuryhmässä on ensivastetoimintaan koulutettuja vapaaehtoisia. Ensivastetoiminta 
toimii ensiapuryhmätoiminnan rinnalla ja antaa ensiapuryhmäläisille enemmän valmiuk-
sia auttaa apua tarvitsevia henkilöitä. Toiminnan pääpaino on henkeä pelastavassa en-
siavussa sekä viranomaisyhteistyössä. Osaston ensiapuryhmässä on yksi ensivastekou-
luttaja, joka järjestää riittävän määrän ensivasteharjoituksia koulutetuille ryhmäläisille. 
Ensivastekoulutetut osallistuvat myös SPR Lapin piirin järjestämiin ensivastekoulutuksiin. 
Mahdollisuuksien mukaan osaston ensiapupäivystäjiä koulutetaan ensiauttajatasolle 
SPR Lapin piirin järjestämällä ensivastekurssilla. 
 
Vuonna 2019 tehdyn selvityksen perusteella osastolle hankitaan uusi päivystyspalvelu-
auto vuoden 2021 aikana, mikäli hankintaa ei ole tehty loppuvuodesta 2020. 
 
Ensiapuryhmä ja sen hälytysryhmä osallistuvat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestä-
mään koulutus- ja harjoitustoimintaan. Yhteistoimintaa viranomaisten sekä muiden alu-
een toimijoiden kanssa tehostetaan ja vahvistetaan. 
 
Laadukas ensiapupäivystystoiminta on keskeinen mittari ensiapuryhmän toiminnassa. 
Ensiapupäivystyksistä laaditaan kirjallinen tarjous ja sopimus. Päivystyksen riskikartoitus 
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tehdään aina uusista päivystyksistä ja tarvittaessa laaditaan tapahtumakohtainen en-
siapusuunnitelma. Ensiapupäivystysten laatua valvotaan sisäisen auditoinnin avulla jat-
kuvasti. Ensiapupäivystysten järjestämisestä vastaa osaston ensiapukoordinaattori. En-
siapupäivystyksistä perittävä korvaus perustuu suositukseen korvauksista Punaisen Ris-
tin ensiapupäivystystoiminnan järjestämisestä. 
 

Vuoden 2021 aikana ensiapuryhmän nykyisiä toimijoita kannustetaan osallistumaan ak-
tiivisesti harjoituksiin ja päivystyksiin. Uusia toimijoita pyritään hankkimaan mukaan toi-
mintaan. Aktiivisten toimijoiden muistaminen ja talousarvioin mahdollistamissa rajoissa 
virkistystoiminnan lisääminen ovat keskeisiä mittareita ensiapuryhmän toimijoiden hyvin-
voinnin lisäämisessä. Ensiapuryhmä osallistuu yhdessä muiden toimintaryhmien kanssa 
valtakunnallisiin Punaisen Ristin tapahtumiin kuten Nälkäpäivä, Punaisen Ristin viikko ja 
Ystävänpäivä. 
 
Rovaniemen osaston hiv ja - seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset suunnittelevat ja toteut-
tavat info- ja toimintataitoja Rovaniemen alueen nuorisotiloissa. Keskeisenä on kondo-
miajokortin suorittamisen ohjaus sekä samalla seksuaalivalistuksen antaminen. Tarkoi-
tuksena on myös jakaa tietoa hiv- ja seksuaaliterveydestä oman osaston vapaaehtoisille. 
Lisätään myös yhteistyötä päihdetyön vapaaehtoisten kanssa ja osallistutaan mahdolli-
suuksien mukaan erilaisiin nuorille suunnattuihin tapahtumiin. 
 
Rovaniemen osaston päihdetoimintaryhmä toimii osana ensiapuryhmän toimintaa. Pu-
naisen Ristin päihdetyön tavoitteena on tiedon lisäämisen avulla ehkäistä päihteiden 
käyttöä sekä vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja. Rovaniemen osaston toimintaryhmä 
herättelee ihmisten ajatuksia päihteistä ja päihteettömyydestä. He kohtaavat päihteiden 
käyttäjiä ja tukevat heitä käytön tai haittojen vähentämisessä. Toimintaryhmä tekee jal-
kautuvaa työtä esim. Vappuna sekä koulujen päättäjäisissä. Festareilla he tekevät SPR:n 
festarityön alaista toimintaa. He vievät faktatietoutta nuorille esim. pitämällä nuorisota-
loilla peli-iltoja ja päihdeinfoja. Toimintaryhmään kuuluvat tapaavat noin kerran kuukau-
dessa tai tarpeen mukaan esim. koulutusten, toiminnan tai tapahtuman ja sen suunnitte-
lun vuoksi. He osallistuvat myös Punaisen Ristin järjestämiin päihdetyön täydennyskou-
lutuksiin muualla Suomessa. Vuonna 2021 Päihdetyön toimintaryhmä osallistuu Ehkäi-
sevän päihdetyön viikolle jollakin tapahtumalla esim. järjestämällä päihdeinfon.  
 
Ainomaija Rantaniemi, ensiapuryhmänjohtaja 
 
 
Ystävätoiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Ystävätoiminnassa valitetaan vapaaehtoisia ystäviä toisten ihmisten seuraa kaipaaville 
iästä riippumatta. Vapaaehtoiset toimivat henkilökohtaisina ystävinä sekä kotona, että 
palvelutaloissa asuville henkilöille. Ystävätoiminnan vapaaehtoiset voivat toimia myös 
ryhmässä ja vierailla paikallisissa palvelutaloissa esimerkiksi ulkoillen asukkaiden 
kanssa, vetäen laulutuokioita tai vain seurustellen heidän kanssaan. Ystävätoimintaan 
kuuluu myös varaisovanhempitoiminta, jossa vapaaehtoiset varaisovanhemmat rikastut-
tavat sellaisten lapsiperheiden arkea ja tukiverkostoa, joilla ei ole omia isovanhempia.  
   
Ystävänpäivänä helmikuussa järjestetään ystävänpäivätapahtuma, jossa tuodaan esiin 
ystävyyden merkitys hyvinvoinnille ja tarve vapaaehtoisille ystäville. Tapahtuma toimii 
esittely- ja kohtaamispaikkana kaikista ystävätoiminnan muodoista kiinnostuneille vapaa-
ehtoisille. Jonkin palvelutalon asukkaille voidaan järjestää kulttuuri- tai muu virkistysta-
pahtuma, jossa vapaaehtoiset toimivat saattajina.  
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Elokuussa osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Rovaniemen Wanhoille markkinoille 
pitämällä esittely- ja arpamyyntikojua. Aiempien vuosien tapaan ystävät toimivat saatta-
jina ja juttuseurana jonkin palvelutalon asukkaille, joille pyritään saamaan sponsoroitu 
kuljetus markkinoille. 
   
Lokakuussa ystävätoiminnan vapaaehtoiset osallistuvat YK:n julistaman köyhyyden ja 
syrjäytymisen vastaisen päivän 17.10. Asunnottomien yön tapahtumaan Rovaniemellä. 
   
Vuoden mittaan ystävätoiminnan vapaaehtoiset pyrkivät osallistumaan myös muihin ta-
pahtumiin ja tilaisuuksiin, jossa on mahdollista esitellä ystävätoimintaa. Toimintalinjan va-
paaehtoisia kannustetaan osallistumaan valtakunnallisiin Punaisen Ristin tapahtumiin yh-
dessä osaston muiden vapaaehtoisten kanssa (Rasisminvastainen viikko, Punaisen Ris-
tin viikko, Nälkäpäivä). Ystävätoiminnan vapaaehtoisia toimii myös muun muassa en-
siapupäivystyksessä ja ruokajakelussa. 
 
Ystävätoiminnasta vastaava tiimi on toiminut vain yhden vapaaehtoisen voimin, ja vuo-
deksi 2021 toimintaan pyritään samaan mukaan 1-2 uutta ystävävälittäjää. Ystävävälitys 
ottaa vastaan ystäväpyynnöt sekä vapaaehtoiseksi ilmoittautumiset sähköpostitse ja pu-
helimitse sekä haastattelee heidät. Lisäksi pyritään saamaan ystävätoimintaan aktiivinen 
vetäjä, joka ottaisi vetovastuun ystävätoiminnan tapahtumien ja myyjäisten järjestämi-
sestä. Ystävätoimintaa pyritään kehittämään vastaamaan paikallisia tarpeita yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa (esim. kertaluonteiset tehtävät, yhteisöllinen ryhmätoiminta ja 
monikulttuuriset ystävät). Varaisovanhempitoiminta jatkaa kahden koordinaattorin voi-
min, ja toimintaan pyritään saamaan mukaan uusia vapaaehtoisia.  
 
Uudet vapaaehtoiset perehdytetään toimintaan ystävätoiminnan koulutuksella ja/tai hen-
kilökohtaisella perehdytyksellä. Ystävätoiminnan kurssin käyneitä pyritään saamaan ak-
tiivisiksi toimijoiksi mukaan ideoimaan heidän toiveitaan vastaavaa toimintaa. Rovanie-
men osasto toivoo Lapin piiriä tarjoamaan osaston vapaaehtoisille vuosittain kahdesta 
neljään ystävätoiminnan peruskoulutusta ajoitettuna ystävätoiminnan tärkeiden tapahtu-
mien läheisyyteen. Varainhankintana ystävätoiminnassa ovat arpajaiset ja myyjäiset, ku-
ten Wanhat Markkinat sekä kevään ja joulun ajan myyjäiset Lapin keskussairaalalla.  
 
Ystävät tapaavat säännöllisesti kerran kuukaudessa Kansalaistalolla. Varaisovanhempi-
toiminnan vapaaehtoiset tapaavat toisiaan vähintään neljästi vuodessa. Henkilökohtai-
sina ystävinä toimivien vertaistukiryhmä järjestetään tarvittaessa. Ystävät kokoontuvat 
ideoimaan toimintaa sekä tarvittaessa esimerkiksi harjoittelemaan palvelutaloissa laulet-
tavia yhteislauluja. Työnohjausta on mahdollista saada tarpeen mukaan. Vapaaehtoisten 
jaksamista tuetaan koulutuksilla, virkistyspäivillä (kevät ja syksy) sekä osaston yhteisillä 
tapahtumilla. Syksyllä ystävät osallistuvat Lapin piirin monimuotoisen ystävätoiminnan 
Ruska-tapahtumaan. 
      
Jenni Similä, Tuija Korkalo 
 
 
Monikulttuurisen toiminnan toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
Monikulttuurinen toiminta tuo ihmisiä yhteen yli kieli- ja kulttuurirajojen. Monikulttuurisen 
toiminnan tarkoitus on vähentää ennakkoluuloja ja edistää yhdenvertaisuutta kohtaami-
sen ja myönteisten kokemusten kautta. Maahanmuuttajien tuki ja kotoutumisen edistämi-
nen vapaaehtoistoiminnan keinoin ovat osa Lapin maakunnallista turvallisuussuunnitel-
maa. Rovaniemen osaston monikulttuurisuustoiminnan tavoite on tukea kaksisuuntaista 
kotoutumista ja kulttuurien kohtaamista paikkakunnalla.  
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Rovaniemen osaston monikulttuurinen toiminta keskittyy tiettyjen vapaaehtoistehtävien 
tarjoamiseen, jotka palvelevat parhaiten paikkakunnan tarpeita. Rovaniemellä toimii vuo-
desta 2021 lähtien Lapin alueen ainoa vastaanottokeskus ja Rovaniemen kaupunki myös 
vastaanottaa kiintiöpakolaisia. Toimintaryhmien toiminnan edellytyksenä on, että toimin-
taan sitoutuu aktiivisia vapaaehtoisia, joista yksi sitoutuu toimimaan ryhmän vastuuva-
paaehtoisena. 
 
LäksyHelppi-toimintaa jatketaan yhdessä Rovalan kanssa, joka järjestää aikuisten maa-
hanmuuttajien perusopetuksen kunnassa. LäksyHelppi-toiminta tarjoaa apua kotitehtä-
vien kanssa maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille. Tavoitteena on ehkäistä syrjäyty-
mistä̈, parantaa motivaatiota koulunkäyntiin ja edistää kotoutumista. Vapaaehtoiset ovat 
maahanmuuttajaopiskelijoiden tukena päivän viimeisen oppitunnin aikana ja kysynnän 
mukaan oppitunnin jälkeen ja auttavat koulutehtävien tekemisessä. Rovaniemen osasto 
tarjoaa mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan LäksyHelppiä myöss etänä.  
 
Rovaniemen osasto kokeilee kiintiöpakolaisten kuntaan kotoutumista tukevan Arjen Apu 
-toiminnan aloittamista yhdessä Rovaniemen kunnan maahanmuuttajasosiaalityön yksi-
kön kanssa vapaaehtoisresurssien niin salliessa. Arjen apu -toiminnassa vapaaehtoiset 
toimivat pareittain ja tapaavat kuntapaikan saanutta kiintiöpakolaista kolme kertaa. Lyhyt-
aikaista vapaaehtoistehtävää tarjoamalla pyritään herättämään vapaaehtoisten kiinnos-
tusta myös pidempiaikaiseen kahdenväliseen ystävätoimintaan. Muita mahdollisia toimin-
tamuotoja monikulttuurisessa toiminnassa ovat mm. Kansainvälinen Klubi, joka on va-
paamuotoinen kohtaamispaikka ja on aiemmin Rovaniemellä tavoittanut hyvin nuoret ai-
kuiset maahanmuuttajat. Rovaniemen vastaanottokeskuksen ryhmätoimintaa käynniste-
tään uudelleen vapaaehtoisresurssien mukaan koronatilanteen sen salliessa.  
     
Monikulttuurisen toimintaryhmän tärkeät kampanjat ovat Ystävänpäivä helmikuussa, 
jonka tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen osallistumme ystävätoiminnan vapaaeh-
toisten kanssa resurssien mukaan sekä erityisesti Rasisminvastainen viikko maalis-
kuussa. Rasisminvastaisella viikolla edistetään yhdenvertaisuutta ja korostetaan yksittäi-
sen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa. Valtakunnallinen rasismin-
vastainen viikko kokoaa yhteen kampanjatunnuksen alle monenlaisia rasisminvastaista 
viestiä esiin tuovia tapahtumia. Kampanjan päätapahtuma on perinteisesti järjestetty Ro-
vaniemellä kauppakeskus Revontulessa samalla viikolla, kun on YK:n rasisminvastainen 
päivä 21.3. Rasisminvastaisen viikon suunnittelu alkaa joulukuussa 2020, ja kampanja-
suunnittelu tapahtuu paikallisessa yhteistyö verkostossa. Osaston monikulttuurisuus-
ryhmän vapaaehtoiset ovat mahdollisuuksien mukaan mukana verkostossa ja viikon eri 
tapahtumissa.   
 
Kannustamme ryhmän vapaaehtoisia osallistumaan osaston yhteisiin tapahtumiin ja 
kampanjoihin, Punaisen Ristin viikkoon toukokuussa ja Nälkäpäivä-keräykseen syys-
kuussa.        
  
Uusia vapaaehtoisia rekrytoidaan osaston tapahtumissa sekä mm. korkeakouluilla. Piiriä 
pyydetään järjestämään vapaaehtoiskoulutuksia säännöllisesti Rovaniemen osaston va-
paaehtoisille, vähintään yksi Kotoutumisen tukena -monikulttuurisen vapaaehtoistoimin-
nan peruskoulutus keväällä ja syksyllä. Koulutusten ajankohta sidotaan tapahtumiin.  
 
Kannustamme uusia ja vanhoja vapaaehtoisia liittymään osaston jäseniksi. Panostamme 
vapaaehtoisten yhteydenpitoon ja toiminnan positiiviseen näkyvyyteen. Lisäksi pyrimme 
saamaan kaupungissa asuvia maahanmuuttajia mukaan kaikkeen osaston toimintaan 
tehden yhteistyötä muiden toimintaryhmien kanssa.   
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Osallistumme osaston varainkeruuseen mahdollisuuksien mukaan arpajaisilla ja myyjäi-
sillä. Toimintaryhmien kerhotoiminnan kuluihin pyritään saamaan avustuksia.  
   
Jenni Similä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä toimintasuunnitelma noudattaa Suomen Punaisen Ristin valtakunnallista toiminta-

suunnitelmaa sekä yleiskokouksen 5.9.2020 hyväksymää strategiaa: Punainen Risti tuo 

iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa luottamusta 

 

SPR Rovaniemen osaston hallitus 


