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1. Johdanto 

 

Suomen Punainen Risti järjesti jäsenilleen Digium-kyselyn 3.2.—19.2.2016. Kyselyn laa-
timisesta ja käytännön toteutuksesta vastasivat Maria Pikkarainen, Örn Witting ja Anna-

kaisa Stockus. Saadut tulokset kokosi Pauli Löija. 

 

Kysely lähetettiin kaikille niille Suomen Punaisen Ristin jäsenille, joiden sähköpostiosoit-

teet olivat tiedossa (N=19888). Tämän lisäksi syksyllä 2015 internetin kautta vapaaeh-
toisiksi ilmoittautuneet ja toimintaan mukaan päässeet saivat kyselyn (N=249). Vastauk-
sia tuli 1827 henkilöltä hieman yli kahden viikon aikana. Vuonna 2012 vastaajia oli 3123, 

jolloin kysely oli avoinna kuukauden ja siitä lähetettiin muistutus. Vastauksia Oulun piiris-

tä tuli yhteensä 114 (vuonna 2012 201). 
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2. Vapaaehtoisuus 

 

2.1 Aktiivisuus 

 

Kyselyyn vastanneista 77 % oli Punaisen Ristin vapaaehtoisia, 13 % ei ole vapaaehtoisia, 

mutta haluaisi tulla mukaan toimintaan, ja 10 % vastasi jäsenyyden riittävän heille. Aktii-

visten toimijoiden lisäämispotentiaalia siis on olemassa jonkin verran. 

Aktiivisia vapaaehtoisia Punaisen Ristin olisi helpointa rekrytoida niistä, jotka jo osallistu-
vat järjestön tapahtumiin silloin tällöin (19 %) sekä niistä, jotka seuraavat osastoin toi-

mintaa (13 %). Eniten tällaista potentiaalia näyttää löytyvän lähinnä 60—69-vuotiaista se-
kä 40—49-vuotiaista. Myös 50—59-vuotiaissa on kasvupotentiaalia. Suomen Punaisen Ris-
tin aktiivisiksi näytään paljolti tultavan siinä vaiheessa, kun aktiivinen työelämä on jää-

mässä tai jäänyt taakse tai elämäntilanne perheessä muuttunut. 
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Iältään potentiaalisimmat uudet vapaaehtoiset löytyvät määrällisesti laskettuna 50—59-

vuotiaista sekä 60—69-vuotiaista. Suhteellisesti tarkasteltuna eniten potentiaalia on 50—

59-vuotiaissa ja 60—69-vuotiaissa.  

 

Aktiivisimpia (vähintään kerran viikossa toiminnassa mukana olleet) vapaaehtoisia ovat 

4—10 vuotta mukana olleet ja toiseksi eniten yli 20 vuotta mukana olleet. Kolmanneksi 

eniten oli alle puoli vuotta, yli 30 vuotta sekä 1—3 vuotta mukana olleissa. 

 

Suhteellisesti tarkasteltuna ahkerimpia, useammin kuin kerran viikossa, toimintaan osal-

listuvia, ovat yli 20 vuotta mukana olleet ja toiseksi aktiivisimpia alle puoli vuotta mukana 
olleet. Kolmanneksi aktiivisimpia ovat yli 10 vuotta mukana olleet. Kun katsotaan niitä, 

jotka ovat olleet vähintään kerran viikossa mukana toiminnassa, aktiivisimmaksi ryhmäksi 
paljastuu yli 10 vuotta mukana olleet ja toiseksi aktiivisimmaksi ryhmäksi yli 20 vuotta 

mukana olleet. Kolmanneksi aktiivisin ryhmä on 4—10 vuotta mukana olleet. 
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2.2  Tärkeimmiksi koetut toimintamuodot 

 

Ensiapu– ja valmiustoiminta oli koettu Punaisen Ristin tärkeimmäksi toimintamuodoksi 
(N=45). Seuraavaksi tärkeimpiä vastaajien mielestä olivat vapaaehtoinen pelastuspalvelu 

(N=32), keräystoiminta (N=25) sekä luottamustehtävät (N=24). Tärkeimmät ensisijaiset 
toimintamuodot ovat ensiapu– ja valmiustoiminta, monikulttuurisuus– ja maahanmuutta-

jatoiminta sekä luottamustehtävät. 

 

Vähiten tärkeinä vastaajat pitivät osaston työllistämistoimintaa ja Kontti-toimintaa, joihin 

ei osallistunut yksikään vapaaehtoinen. 
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Naisten tärkeimmät toimintamuodot ovat ensiapu– ja valmiustoiminta (N=26), monikult-

tuurisuus– ja maahanmuuttajatoiminta (N=16), vapaaehtoinen pelastuspalvelu (N=16) 
sekä ystävä ja tukihenkilötoiminta (N=15). Naisten ensisijaisesti tärkeimmät toiminta-

muodot ovat ensiapu– ja valmiustoiminta, monikulttuurisuus– ja maahanmuuttajatoimin-

ta, ystävä– ja tukihenkilötoiminta sekä luottamustehtävät. 

 

Vähiten tärkeinä naiset pitävät Kontti-toimintaa, osaston työllistämistoimintaa ja turvata-

lotoimintaa, joihin yksikään nainen ei osallistunut. 
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Miesten tärkeimmät toimintamuodot ovat ensiapu– ja valmiustoiminta (N=19), vapaaeh-

toinen pelastuspalvelu (N=16) sekä keräystoiminta (N=11). Ensisijaisesti tärkeimpiä toi-
mintamuotoja olivat ensiapu– ja valmiustoiminta, luottamustehtävät sekä vapaaehtoinen 

pelastuspalvelu. 

 

Pienimmän merkityksen miehet antavat hiv– ja aids –työlle, humanitaarisen oikeuden toi-

minnalle, Kontti-toiminnalle, nuorisotoiminnalle, omaishoitajien tukitoiminnalle, osaston 

työllistämistoiminnalle sekä terveyspalvelutoiminnalle, joihin ei osallistunut yksikään mies. 

 

 



11 

 

Tärkeimmät ensisijaiset toimintamuodot ovat ensiapu– ja valmiustoiminta (N=32), moni-

kulttuurisuus– ja maahanmuuttajatoiminta (N=10), luottamustehtävät (N=9) sekä ystävä
– ja tukihenkilötoiminta (N=5). Vuonna 2012 tärkeimmät ensisijaset toimintamuodot Ou-

lun piirissä olivat ensiaputoiminta, luottamustehtävät, ystävä– ja tukihenkilötoiminta sekä 

vapaaehtoinen pelastuspalvelu. 
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3. Vapaaehtoistoiminnan aloittaminen 

 

3.1 Vastaan ottaminen ja tehtävän löytyminen 

 

Yhteyden saannista paikallisosastoon kysyttiin alle vuoden vapaaehtoisina olleilta (N=21). 

71 % heistä oli sitä mieltä, että yhteyden saanti osastoon oli helppoa. Jossain määrin 
helppoa se oli ollut 19 %:lle vastaajista. Jossain määrin vaikeaa se oli ollut 10 %:lle vas-

taajista. 

 

Vastaanotto osastossa oli 81 %:n mielestä erittäin hyvä. 14 %:n mielestä vastaanotto oli 
onnistunut jossain määrin hyvin. Yksi vastaaja oli sitä mieltä, että vastaanotto ei ollut ollut 

kovin hyvä. 
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Erittäin hyvin haluamiaan vapaaehtoistehtäviä löysi paikallisosastostaan 81 % vastaajista. 

14 % oli jossain määrin tyytyväisiä haluamiensa vapaaehtoistehtävien löytämiseen. Yksi 

vastaaja oli jossain määrin tyytymätön toimintavalikoimaan. 

 

 

Vapaaehtoistehtävän löysi helposti 70 % vastaajista. Jossain määrin helposti se sujui 20 

%:lla vastaajista. Jonkinlaisia vaikeuksia sen löytämisessä oli 10 %:lla vastaajista. 
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3.2 Perehdytys 

 

Vapaaehtoistoimintaan perehdyttämisessä näyttää olleen jonkin verran ongelmia. Vain 43 
% vastaajista koki, että perehdytys vapaaehtoistehtävään oli onnistunut hyvin. Jossain 

määrin hyvin se oli onnistunut 48 %:n mielestä. Yksi vastaaja oli sitä mieltä, että pereh-
dytys ei ollut onnistunut kovinkaan hyvin ja erittäin huonoa se oli ollut myös yhden vas-

taajan mielestä. Tähän osa-alueeseen tulisi siten paikallisosastoissa kiinnittää vastaisuu-
dessa jonkinlaista huomiota. 

 
Punaiseen Ristiin ja sen periaatteisiin perehdyttäminen oli onnistunut tehtäviin perehdyttä-

mistä hieman huonommin. 40 % vastaajista oli sitä mieltä, että perehdytys oli onnistunut 
hyvin. Jossain määrin hyvin se oli onnistunut 45 %:n mielestä. Perehdytys oli epäonnistu-
nut jossain määrin 10 %:n mielestä  ja erittäin huonoa se oli ollut yhden vastaajan mie-

lestä. Tähänkin osastojen tulisi siten kiinnittää enemmän huomiota. 

 

 

 

 

 



15 

 

Vajaa kolmannes vastaajista (30 %) sai osastostaan tai toimintaryhmästään helposti kum-

mivapaaehtoisen tai yhteyshenkilön. 35 % oli saanut melko helposti kummivapaaehtoisen 
tai yhteyshenkilön. 20 % vastaajista ei ollut saanut helposti kummia tai yhteyshenkilöä ja 

kokonaan sitä vaille oli jäänyt 15 % vastaajista. Tämä osa-alue tarvitsisi siten selkeää pa-

rantamista. 

 
 

Uutta vapaaehtoista ei juurikaan ohjattu rekisteröitymään RedNetiin. Vain 19 % oli saanut 
tähän hyvän ohjauksen ja 24 % jonkinlaisen. Heikon ohjauksen oli saanut 24 % vastaajis-

ta ja 33 % ei minkäänlaista. RedNet koetaankin ilmeisesti vielä jossain määrin vieraaksi 
työvälineeksi Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa. 
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4. Innostus vapaaehtoistoimintaan viimeksi kuluneen vuoden aikana 

 
Tärkeänä tai tarpeellisena toimintansa koki 77 % vastaajista. 22 % koki vapaaehtoistehtä-

vänsä melko tärkeäksi tai tarpeelliseksi. Vain yksi vastaaja oli sitä mieltä, että se ei ollut 
kovin tarpeellista tai tärkeää. 
 

 
Vapaaehtoiset tietävät varsin hyvin, kenen puoleen he voivat kääntyä ongelmatilanteissa. 

Tämä tieto on saavuttanut hyvin 57 % vastaajista ja melko hyvin 37 % vastaajista. Melko 

huonosti asiat ovat 2 %:n mielestä ja huonosti 4 %:n mielestä. 
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Palautetta vastaajat kokivat voivansa antaa ja kehittää toimintaansa melko hyvin. Vastaa-

jista 40 % piti mahdollisuuksiaan hyvinä ja 46 % melko hyvinä. Melko huonoina omia 

mahdollisuuksiaan tässä mielessä piti 14 % vastaajista. 

 

 

Uuden oppiminen on ollut yksi innostava tekijä vapaaehtoistoiminnassa ja siinä onkin on-
nistuttu hyvin. 70 % vastaajista oli sitä mieltä, että he olivat oppineet hyvin uusia asioita. 
Melko hyvin tässä katsoi onnistuneensa 21 % vastaajista. Melko huonosti uuden oppimi-

nen innostaa 8 %:a vastaajista. 

 

 



19 

 

Koulutuksen saaminen on myös innostanut vapaaehtoisia. Hyvänä innostajana koulutuk-

set ovat olleet reilusti yli puolelle vastaajista (63 %). Viidennekselle (20 %) se oli melko 
suuri innoittaja. Melko huonosti koulutukset innostivat 12 % vastaajista ja huonosti 5 % 

vastaajista. 

Uusien ystävien saaminen on myös innostanut vapaaehtoistoimintaan hyvin. Yli puolelle 
(62 %) se oli suuri innostaja ja melko vahvasti se vaikutti reilulle neljännekselle vastaajis-
ta (28 %). Uudet ystävät eivät näytelleet kovinkaan merkittävää roolia innostuksen kan-

nalta 7 %:lle vastaajista, eikä sillä ollut lainkaan merkitystä 2 %:lle vastaajista. 
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Uusien tehtävien saaminen on innostanut paljon vapaaehtoisuuteen. Paljon ne ovat anta-

neet innostusta 55 %:lle vastaajista ja jonkin verran vajaalle kolmannekselle (29 %). 10 
% uudet tehtävät eivät olleet innostaneet ja 6 % vastaajista ilmoitti, etteivät ne olleet in-

nostaneet heitä vapaaehtoistoimintaan lainkaan. 

 

 

Vapaaehtoiset kokevat saaneensa kiitosta toiminnastaan paljon. Se on motivoinut paljon 
puolta vastaajista (50 %) ja kolmannesta (32 %) vastaajista melko paljon. 8 %:lle vastaa-

jista kiitoksen saamisella ei ollut paljoa merkitystä ja 10 % ilmoitti, ettei sillä ollut lainkaan 
merkitystä. 
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Suuren osan mielestä vapaaehtoistoiminta on avannut heille hyvin sellaisen kokemus-

maailman, joka ei muuten olisi ollut mahdollista. Kahdelle kolmasosalle vastaajista koke-
mukset ovat olleet hyviä (68 %) ja noin viidennekselle melko hyviä (21 %). Melko huo-

noja innostajia tällaiset muutoin saavuttamattomat kokemukset ovat olleet 8 %:lle  vas-
taajista ja huonosti ne ovat innostaneet 2 % vastaajista. 

 
Piirikohtaisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin osallistuminen ei ole innostanut kovinkaan 
paljoa toimimaan Punaisen Ristin vapaaehtoisena, sillä läheskään kaikki eivät ole pääs-

seet osallistumaan niihin. Paljon ne ovat motivoineet 26 % vastaajista ja melko paljon 
24 % vastaajista. 16 % ilmoitti, ettei niillä ole ollut paljoakaan merkitystä heidän halul-

leen toimia Punaisen Ristin vapaaehtoisena ja 34 % vastasi, ettei niillä ole heidän innos-
tukseensa mitään merkitystä. 
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5.  Halu vähentää osallistumista Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan 

 
Viidesosa (20 %) vastaajista ilmoitti, että heidän halukkuutensa toimia Punaisen Ristin va-

paaehtoisina on vähentynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana. Sen sijaan 80 % on halun-
nut jatkaa vapaaehtoisena. 

 
Toimintaa pidettiin jossain määrin huonosti organisoituna. Melko huonosti organisoitua se 
on 35 %:n mielestä. 35 %:n mielestä toiminta on melko hyvin organisoitua ja 29 % on 

sitä mieltä, että se on hyvin organisoitua. 
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Toiminnan ajankohta ei sovi läheskään kaikille vapaaehtoisille hyvin. Jossain määrin se 

rajoittaa 44 %:n vapaaehtoistoimintaan osallistumista. 13 %:n mielestä ajankohta on 
melko hyvä ja ajankohta ei rajoita lainkaan 44 %:n osallistumista vapaaehtoistoimintaan. 

 
 

 

Sopivia tehtäviä on tarjolla vapaaehtoisille hyvin. Vastaajista melko huonosti sopivia va-

paaehtoistehtäviä on saanut 13 % vastaajista. Viidennes vastaajista (19 %) on löytänyt 
tahtoonsa nähden melkein riittävästi sopivia tehtäviä. Reilu kaksi kolmasosaa (69 %) vas-

taajista on löytänyt riittävästi sopivia tehtäviä. 
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Henkilösuhteet vapaaehtoistyötä tekevien keskuudessa toimivat kohtalaisesti. Vastaajista 

29 %:n mielestä ne toimivat melko huonosti. Ne ovat melko hyvät vajaan viidenneksen 
(18 %) mielestä ja 53 %:n mielestä hyvät. 

 
 

Taloudellinen panostus vapaaehtoistoimintaan ei vaikuta kovin paljoa vapaaehtoistoimin-
taan osallistumiseen. Jonkin verran siihen, että toimintaan ei enää haluta osallistua, vai-
kuttivat taloudelliset syyt 18 %:lle vastaajista. Neljänneksen mielestä (24 %) taloudelliset 

tekijät eivät vaikuttaneet paljoa heidän halukkuutensa vähenemiseen ja reilu puolet (59 
%) ilmoitti, että taloudellisista syistä he eivät halua vähentää lainkaan vapaaehtoistoimin-

taansa Punaisessa Ristissä. 
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Vastaajien arvoihin tai ideologiaan liittyvät ristiriitaisuudet vähensivät hieman halukkuutta 

osallistua vapaaehtoistoimintaan. Paljon halukkuutta arvoihin ja ideologisiin syihin liittyvät 
ristiriitaisuudet vähensivät yhdellä vastaajalla (6 %) vastaajista. Samoin yksi vastaaja oli 

sitä mieltä, että nämä syyt vaikuttivat jonkin verran halukkuuteen olla toimimatta vapaa-
ehtoisina Punaisessa Ristissä. Melko vähän ideologiset ja arvomaailmaan liittyvät syyt vä-
hensivät halukkuutta vapaaehtoistoimintaan 31 %:lla vastaajista. 56 % hyväksyi täysin 

Punaisen ristin arvomaailman, eikä se siten vaikuttanut lainkaan halukkuuteen vähentää 
toimintaa järjestössä. 

 
Tiedonsaannin vaikeus toiminnasta on heikentänyt jonkin verran vapaaehtoistoimintaan 

osallistumista. Yhden vastaajan mielestä se on vaikuttanut paljon haluttomuuteen osallis-
tua vapaaehtoistoimintaan. Lähes viidenneksen (19 %) mielestä se on vaikuttanut melko 
paljon. 13 % sen sijaan on saanut melko hyvin tietoa toiminnasta, eikä tämä siten ole ol-

lut vaikuttamassa halukkuuteen osallistua toimintaan. Vajaa kaksi kolmannesta (63 %) 
vastaajista on saanut toimintaan liittyvää tietoa hyvin. 
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6. Voimavarat, tuki ja osaaminen 
 
Kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että he olivat saaneet hyvin sisällöllisesti mielek-

käitä vapaaehtoistehtäviä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Hyvin sisällöllisesti mielekkäi-
tä tehtäviä oli saanut 64 % vastaajista. Melko hyvin tässä oli onnistuttu 30 %:n mielestä. 

Jossain määrin vapaaehtoistehtävät eivät olleet sisällöllisesti mielekkäitä 5 %:n mielestä 
ja yksi vastaaja koki, etteivät vapaaehtoistehtävät olleet lainkaan mielekkäitä. 
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Vapaaehtoistehtävien määrä omiin voimavaroihin nähden on vastaajien mielestä hyvä. 

Hyvin asian on kokenut 65 % vastaajista ja melko hyvin 20 %. Melko huonosti asia on ol-
lut 10 %:n mielestä ja 5 % vastaajista oli sitä mieltä, että vapaaehtoistehtävien määrä on 

ollut liiallinen omiin voimavaroihin nähden. 

 

Vapaaehtoistehtäviinsä on saanut tukea viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 84 % ja 15 
% ei ollut saanut sitä. 
 

Tukea vapaaehtoiset olivat saaneet suureksi osaksi toisilta vapaaehtoisilta ja toimintaryh-
män vetäjältä. Myös osaston luottamushenkilöiltä (puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet) 

ja piirin työntekijöiltä oli saatu tukea varsin paljon. Tätä vähemmän tukea vapaaehtoiset 
kokivat saaneensa laitoksen henkilökunnalta (vastaanottokeskus, palvelutalo yms.) ja 
keskustoimistosta.  
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Vapaaehtoisten aikaisempi kokemus ja osaaminen on otettu kokemusten mukaan huomi-

oon vapaaehtoistehtävissä hyvin. Vähän yli puolet (52 %) kokee, että se on otettu huomi-
oon hyvin ja 33 % melko hyvin. Jossain määrin se on jätetty huomioimatta 13 %:n  mie-

lestä ja 2 % vastaajista on kokenut, että sitä ei ole otettu huomioon lainkaan. 

 

7. Kiitos ja palaute 

 

Kyselyyn vastanneista 76 % (N=66) oli saanut kiitosta vapaaehtoistoiminnastaan viimeksi 

kuluneen vuoden aikana. 24 % (N=21) sen sijaan ei kiitosta ollut saanut. 

 

Kiitosta oli tullut erityisesti toisilta vapaaehtoisilta, autettavilta ja ryhmän vetäjiltä. Sel-
västi jo vähemmän kiitosta vapaaehtoisille on tullut osastojen hallituksilta, piirin henkilö-
kunnalta ja laitosten henkilökunnalta. Keskustoimistosta kiitosta on tullut kaikkein vähim-

min. Saman verran kuin keskustoimistosta kiitosta oli saatu myös muualta. 
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Oman toimintaryhmän toiminnasta on helppoa antaa palautetta 52 %:n mielestä ja melko 

helppoa 29 %:n mielestä. Melko vaikeaa se on 13 %:n mielestä ja mahdotonta 6 %:lle 

vastaajista. 

 

Osaston toiminnasta ei ole enää niin helppoa antaa palautetta kuin omasta toimintaryh-
mästä. Helppoa palautteen antaminen on ollut alle puolelle vastaajista (41 %) ja melko 

helppoa reilulle kolmannekselle (35 %). 15 % vastaajista koki, että palautteen antaminen 

on melko vaikeaa ja 10 %:n mielestä sen antaminen ei ole lainkaan mahdollista. 
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Piirin toiminnasta on halutessaan kokenut voivansa antaa palautetta helposti reilu neljän-

nes (28 %) ja melko helposti vajaa kolmannes (32 %). Melko vaikeaksi palautteen anta-

misen kokee reilu neljännes vastaajista (28 %) ja 13 %:n mielestä se on mahdotonta. 

 

 

Keskustoimistolle vastaajien on edellisiä vaikeampi antaa palautetta. Vastaajista vain reilu 

viidennes koki sen helpoksi (22 %) ja reilu neljännes (26 %) melko helpoksi. Melko vaike-
aa se oli vähän yli kolmannekselle (34 %) ja mahdotonta vajaalle viidennekselle (17 %) 

vastaajista. 
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8. Toimintalinjaus ja strategia 

 

Kokemus siitä, että vapaaehtoistoiminnasta on hyötyä avun saajille, oli hyvä. Hyödyllisenä 
toimintaa piti 85 % ja melko hyödyllisenä 15 % vastaajista. 
 

 
Vastaajat kokivat, että he ovat onnistuneet varsin hyvin Suomen Punaisen Ristin tavoit-

teessa auttaa omalla paikkakunnallaan avun tarpeessa olevia. Avun tarpeeseen vastaami-
sessa tunsi onnistuneensa hyvin 46 % vastaajista. Melko hyvin siinä tunsi onnistuneensa 
46 % vastaajista. Jossain määrin eri mieltä onnistumisensa suhteen koki 8 % vastaajista. 
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Punainen Risti on onnistunut auttamaan onnettomuuksissa ja katastrofeissa paikkakunnal-

la vastaajien kokemuksen mukaan melko hyvin. Vastanneista 42 % piti Punaisen Ristin 
auttamista onnettomuuksissa ja katastrofeissa hyvänä ja 43 % melko hyvänä. Melko huo-

nosti Punaisen Ristin katsoi onnistuneen 14 % vastaajista ja täysin epäonnistuneen sen 
katsoi olevan yksi vastaaja. 

Punainen Risti on onnistunut vahvistamaan hyvinvointia ja turvallista elämää paikkakun-
nalla kohtalaisen hyvin. Vastaajista kolmannes (33 %) piti hyvinvoinnin ja turvallisen elä-

män vahvistamista Punaisen Ristin toimesta hyvin onnistuneena ja melko onnistuneena 54 
%. Melko huonona Punaisen Ristin toimintaa piti 12 % vastaajista ja yksi vastaaja ei kat-

sonut Punaisen Ristin onnistuneen tehtävässään lainkaan. 
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Punainen Risti on vastaajien mielestä onnistunut vaikuttamaan inhimillisyyden puolesta 

omalla paikkakunnallaan kohtalaisen hyvin. Vastaajista 37 % piti onnistumista hyvänä ja 
46 % katsoi Punaisen Ristin onnistuneen melko hyvin. 17 %:n mielestä Punainen Risti oli 

onnistunut melko huonosti vaikuttamaan inhimillisyyden puolesta omalla paikkakunnal-
laan.  
 

 

 

9. Viestintä 
 

Kyselyyn vastanneet saivat mielestään varsin hyvin tietoa toimintansa tueksi. Vastaajista 
43 % sai mielestään hyvin tietoa toimintansa tueksi ja 45 % melko hyvin. Melko huonosti 
tiedon saanti oli toteutunut 10 %:n mielestä ja mielestään tietoa ei saanut lainkaan yksi 

vastaaja. 
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10. Resurssit 

 
Vastaajista alle kaksi kolmannesta (60 %) piti resurssitilannetta hyvänä paikallistason Pu-

naisen Ristin toimintaa ajatellen. 40 % puolestaan koki resurssien olevan vajavaiset. Vas-
taajien kommentit resurssitilanteeseen: 

 

Meiltä puuttuu toimitilat, jotka olis kokonaan osaston omat. 
 

Koulutustilat voisivat kyllä olla suuremmat. 
 
Aina on jotain parannettavaa. Pienellä paikkakunnalla on pienet resurssit ja aktiivisis-

ta jäsenistä on pieni pula aina. Mutta silti me pärjäämme hyvin suhteutettuna paik-
kakunnan väkilukuun vertaillessa muihin paikkakuntiin ja niiden toimintaan. 
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Haukiputaan toimipiste/kirppari epäsiisti ja liian ahdas kirppariksi ja ryhmäiltoihin! 

Varusteet puutteellisia, materiaalia ei juuri löydy. 
 

Keräyspiste mistä vapaaehtoiset voisivat hakea materiaaleja, nyt vain seurakunta 
toimii avoimin ovin vapaaehtoisille. 
 

Kaikki varusteet pitää itse ostaa, se ei aina ole oikein. 
 

Videotykki. 
 
Osaston tila käy joskus ahtaaksi, ja rahastahan on usein tiukkaa, esim. ystävänpäi-

vän tapahtumaan 50 e. 
 

Uudet tilat!!! 
 
EA-ryhmä tarvitsisi isommat tilat, nykyisellään alkaa käydä liian pieneksi. 

 
Tilat ovat puutteelliset eli ea-välineet ovat eri paikassa kuin esim. missä kokoonnum-

me. Liian vähän vapaaehtoisia jotka ovat sitoutuneet tulemaan esim. päivystämään 
silloin tällöin. 

 
Yhtenäiset ja suuremmat tilat, jossa voisi paremmin toimia. 
 

Tarvisimme kansainvälisen clubin toiminnalle isomman tilan, en tiedä kenen homma 
se on taikoa. 

 
Tilat ovat ahtaat. 
 

Varastointitilaa (peräkärry). Kontti tyyppinen kirpputoritila. 
 

Oma kokoontumispaikka kerhoja ym. varten, jossa voisi säilyttää tavarat. 
 
Osaston tilat ovat käyneet ea-ryhmälle pieniksi, harjoittelutilaa ei käytännössä enää 

ole. 
 

Isommat ja paremmat toimitilat. Lisää ea-varusteita ym. Em. asioiden järjestämistä 
vaikeuttaa taloudellinen tilanne. Tarvitaan myös lisää vapaaehtoisia joka ei ole ma-
teriaalinen resurssi. 

 
Tyhmä kysymys. Totta kai aina on parantamisen varaa niin materiaalipuolella kuin 

henkilöstön koulutuksenkin suhteen. 
 
Varusteet. 

 
Omat tilat pitäisi olla paremmat. 

 
Tilat isommat. 
 

Toimitiloja. 
 

Kunnon kokoustilat. 
 
Olen toiminut Oulun osastolla vasta vähän aikaa, joten vielä ei ole tässä kysyttyihin 

kysymyksiin kertynyt kokemuksia. Yritimme kylläkin kyhätä kasaan liian lyhyellä va-
roitusajalla Pakolaisen polku -simulaatiota, mutta siihen emme löytäneet materiaa-

lia. 
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Ea-ryhmälle defibrillaattori ja alkometri. 

 
 

11. Kehittäminen 
 
Kyselyyn vastaajat haluaisivat kehittää SPR:n vapaaehtoistoimintaa seuraavilla tavoilla: 

 
Täsmäkoulutusta luottamushenkilöille heti kauden alussa. Vähemmän postia avain-

henkilöille ja vähemmän raportointia. Ihmisten kohtaamisen pitäisi olla pääasia, ei 
äärimmäisen tarkka raportointi joka risauksesta. 
 

Karsisin eri toimintamuotoja. Kun toiminta hajoaa useaan eritehtävään, voimavarat / 
rahat vähenevät. Hoidetaan muutama alue kunnolla eikä kaikista vain pintaa raapai-

semalla. Välillä tuntuu että kodittomat kissatkin on meidän kohderyhmä. :) 
 
Kriittisempään ja tiukempaan suuntaan, kiitos! Pitää ymmärtää se, että missä on 

auttajia ja hyväntekeväisyyttä, sinne tunkeutuvat myös hyväksikäyttäjät. Pitää ottaa 
huomioon se, että yhteiskuntamme ilmapiiri on koventunut. Myös SPR:n pitää tiu-

kentaa otteitaan kuitenkaan menettämättä inhimillisyyttä ja auttamisen meininkiä. 
Kaikkea ei pidä niin hirveästi ymmärtää eikä pahuuden edessä nöyristellä. Pitää 

muistaa että Suomen Punainen Risti on myös suomalaiset huomioon ottava järjestö. 
Kansainvälisyyttä ei pidä korostaa vaan nimenomaan suomalaisuutta on korostetta-
va. Muutoin Suomen Punainen Risti menettää arvostustaan tavallisten kansalaisten 

keskuudessa. Tähän sillä ei ole varaa eikä tuolle tielle kannata lähteä enää yhtään 
pidemmälle. 

 
Vähäinen paikallinen nuoriso pitäisi jotenkin saada mukaan toimintaan. 
 

Ensiapuryhmässä keräysjohtaja. 
 

Kampanjoilla kiertelemässä kouluilla esittelemässä toimintaa. 
 
Sitouttaminen nuoria ja huolehtiminen koulutuksesta ja tuesta sekä elämäntilanteet 

huomioivasta urasuunnitelmasta. 
 

Yhteisiä tapaamisia, ei netin kautta tapahtuvaa kasvotonta viestittelyä. Kaikki ihmi-
set ei kuulu, eikä halua kuulua mihinkään Facebook ryhmiin tms. Tavallisia ihmisiä 
mukaan, heidän mukana pitäminen toiminnassa. Esim. moni hyvä tuntemani koulut-

taja lopettanut kun kokenut että homma mennyt liian hienoksi että maisterin tutkin-
to pitäisi olla jotta voi kouluttaa tavallisille ihmisille tavallisia asioita. Rentoutta hom-

maan!! 
 
Koulutusta, ryhmätapaamisia, nimilaput vapaaehtoisille (ei sukunimellä), punaisen 

ristin liivit tai muut huomiovaatteet joita voi pitää työskennellessä, ettei sekoiteta 
ulkopuolisiin, vaan on oikealla asialla yksiköissä työskennellessä, vaatetus antaisi 

myös turvapaikanhakijoille turvallisuuden tunteen, että olemme auttamassa heitä. 
 
Vapepan toiminta on hyvin organisoitua, samaa toivoisin myös henkisen tuen puolel-

ta. 
 

Piiritoimiston tuki. 
 
Parempi tiedotus vapaaehtoisille, Rednetin kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi. 

Ensiapuryhmille runko/materiaalit päivystystestauksesta ettei testin kehittäminen jää 
ainoastaan rj:n ja päivystysvastaavan kontolle. Tällöin myös testaus olisi yhtenäi-

sempää. Ensihuolto on ainakin meidän piirin alueella hyvin suppeaa, henkisen tuen 
hälytysryhmään on kerätty hurja määrä ihmisiä mutta toimintaa ei käytännössä juu-
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rikaan ole. Siihen kaipaisi jotain motivoivaa, sillä on turhauttavaa vain roikkua listoil-

la. Säännölliset tapaamiset ja jatkokoulutukset motivoisivat vaikka hälytyksiä ei olisi-
kaan. Ensihuollon kehittäminen muutenkin näkyvämmäksi ja aktiivisemmaksi. 

 
Olen ollut vain noin puoli vuotta kahdessa erilaisessa, tosi monikulttuurisessa, toi-
minnassa. Homma on toiminut hyvin. En osaa sanoa kehittämisehdotuksia - vielä. 

 
Antamalla nuorille lisää vastuuta ja mahdollisuuksia kehittää toimintaa heidän toi-

minta-ajatusten mukaiseen suuntaan. 
 
SPR:n kurssimaksut rasittavat pienten osastojen toimintaa, toisinaan jopa estävät 

osallistumisen. Kouluttaja- ja hieman alemman tason koulutukset, täydennykset jne. 
keskittyneet liikaa eteläiseen Suomeen, osallistumismahdollisuudet kapenevat  

(matka, aika, kustannukset). 
 
Enemmän yhteydenottoa juuri kurssin käyneelle. 

 
Uudet tilat,  palautetta vapaaehtoisille. 

 
Kurssit halvempia ja lähempänä kotia/osastoa. 

 
Joillain keinoilla saada nuorta väkeä lisää mukaan. Miksei myös vanhempaa. 
 

Joku kampanja pitäs saada aikaan, että saadaan lisää maahanmuuttajien työhön va-
paaehtoisia. 

 
Mainostaminen, some, whatsapp, vierailuja. 
 

2. asteen kouluilla kävisin kertomassa toiminnasta ja etsimässä vapaaehtoisia, koska 
lisää porukkaa tarvittaisiin ja nuorille turvapaikanhakijoille myös ideoita tekemiseen 

saman ikäisiltä. Lisää kursseja ja paperilla olevaa tietoa kursseista, joita toiminnassa 
mukana olevat voi antaa tutuilleen ja esim. työpaikoille viedä. 
 

Pienellä porukalla ei pysty edes ajattelemaan kehitysideoita! Väkeä täytyy saada li-
sää toimintaan. 

 
Rinnepäivystystoimintaan ryhtiä ja laatukriteereitä, joita myös valvotaan - vähim-
mäisharjoittelua, päivystystestausta. Henkisen tuen Lyhty-ryhmän toiminta on Oulun 

alueella onnetonta - ei käytännössä mitään laatukriteereitä, 'valvontaa' ryhmäläisten 
toimintakyvystä, vaikka kyse todella vaativista auttamistehtävistä -> SPR:n toimesta 

ei juuri mitään koulutusta, harjoittelua, yhteydenpitoa / yhteistoimintaa ryhmäläisten 
välillä, mikä tarkoittaa sitä, että ryhmäläiset eivät tunne toisiaan - tällaisella pohjalla 
ei mielestäni voida henkisen tuen auttamistehtäviin ketään lähettää - saa ennemmin 

vahinkoa, kuin hyötyä aikaiseksi - alueellamme uusien ea-ryhmien synnyttämisen 
tärkeys on liian korostunutta -> olemassa olevat ryhmät eivät piiriltä juuri tukea ja 

kiinnostusta saa. 
 
Enemmän esim. piirikohtaisia ja valtakunnallisiakin yhteisiä tapahtumia joita keskus-

toimisto tukisi taloudellisesti. Esim. risteilyt eivät ole mielestäni sellaisia taloudellisis-
ta syistä ja pitkät välimatkat täältä pohjoisesta vaikeuttavat osallistumista. 

En nyt äkikseltään osaa mainita mitään erityisempää, mutta jatkuva koulutus on to-
della tärkeää henkilöstön jaksamisen vuoksi. 
 

Pitäisi saada enemmän vapaaehtoisia. 
 

Yritämme käynnistä ystävätoimintaa kunnassamme. Toivottavasti onnistumme ja 
saamme sitä kautta toimintaan mukaan lisää ihmisiä. 
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Pienille osastoille helpotusta toiminnan laajuuteen. Innostus voi hiipua monien tehtä-

vien vuoksi. Olisi mahdollista jotain tehdä muutama osasto yhdessä? Esim. ea-
toiminta? 

 
Osastojen toiminnan tukemista tulisi lisätä. Miten keskustoimiston ja piiritoimiston 
väki voisi 'jalkautua' ja tuoda  Punaisen Ristin toimintaa vielä näkyvämmäksi. Nyt 

olisi paljon eri alojen osaajia, jotka olisivat halukkaita tuomaan asiantuntemustaan 
esim. pakolaistyöhön. Nyt ei tällaiseen ole tilaa hätämajoituskeskuksissa. Vuosien 

kotouttamistyössä voitaisiin me vapaaehtoiset olla enemmän mukana. Mm. elämää 
eläkkeellä hankkeessa voitaisiin ottaa huomioon pakolaisten kotouttamiseen liittyviä 
hankkeita. 

 
Piiriltä voisi säännöllisesti tulla uutiskirje tulevista koulutuksista ja tapahtumista. 

Rednet on sekava, sieltä on vaikea löytää esim. alueen ensiapukursseja. Ea-ryhmien 
lääkekoulutusta voisi järjestää valtakunnallisena videokurssina. 
 

Ehkä lisää vapaaehtoisia hankkimalla. Mainostaa toimintaa lehdissä yms. 
 

Jatkossa kyselyyn vastanneet haluaisivat osallistua toimintaan seuraavasti: 
 

Osallistun edelleen ystävänä ystävätoimintaan ja se on arvokkainta, mitä minä voin 
tehdä. Lisäksi olen ystävävälittäjä ja osaston rahastonhoitaja. Ei lisää tehtäviä enää. 
 

Ehkä henkisen tuen toimintaan ja monikulttuurisuustoimintaan. 
 

Turvapaikanhakijoiden/maahanmuuttajien avustaminen muuten kuin rahallisesti. 
 
Minulle riittävästi toimintaa. 

 
Kaikki mahdollista. 

 
Ystävätoiminta. 
 

Haluan jatkaa entiseen tapaan. 
 

Ensiapupäivystystoiminta. Kouluttajana toimiminen. 
 
Koulutukseen. 

 
Kaikenlaiseen. 

 
Nykyiset ovat aivan riittävät, mutta olisin halukas kouluttautumaan vielä henkisen 
tuen kouluttajaksi. 

 
Henkisen tuen toimintaan, ystävätoimintaan, päihde- ja vankitoimintaan. Ehkä, jos 

aika riittää. ;-) 
 
Voin olla kerääjänä. Muu on harkinnassa. 

 
Ea-päivystykset ensisijaisia. 

 
Minulla on jo yllin kyllin sektoreita. 
 

Ystävä, mamu, lapsi ja vanhempi ihmisille. 
 

Nunu kouluttaminen kiinnostaisi. 
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Päivystys, ensiapukurssi. 

 
Nykyiset toiminnat riittävät. Eli ensiapuryhmätoiminta, VAPEPA, yms. 

 
Ystävätoimintaan koiran kanssa. 
 

Ensiapuryhmän toiminta on minulle riittävää ja mielekästä. 
 

Edelleen maahanmuuttajien tukena ja apuna ja ystävänä monella muotoa. 
 
Ensiapu. 

 
Kirpputoritoimintaan, kansainvälisen klubin toimintaan. Turvapaikanhakijoille järjes-

tettyihin tapahtumiin. 
 
Tämä nykyinen toiminta riittää, saan olla monessa mukana. 

 
Nykyisin on jo niin paljon toimintaa, että en jaksa enempää. 

 
Koordinoituun Lyhty-ryhmään, nyt olen kahden vaiheilla erotako koko ryhmästä, kun 

tuntuu, että asiat ovat aivan levällään. 
 
Haluaisin käydä henkisen tuen koulutuksen ja olla mukana SPR:n tässä toiminnassa 

terveyspisteessä toimimisen lisäksi. 
 

Tyydyn nykytilanteeseeni. 
 
Nykyinen toiminta riittää minulle tällä hetkellä. 

 
Ea-päivystykseen. 

 
En mihinkään enempää, mutta toivottavasti saamme lisää aktiivitoimijoita ja osaston 
toiminnan virkistymään kunnassamme. 

 
En halua lisätä osallistumistani. Nyt on sopivasti. 

 
Nykyiset riittävät. 
 

Aion edelleenkin keskittyä TERVEYDEN EDISTÄMISEEN mm. terveyspisteiden toimin-
nan kehittämiseen. 

 
Etsinnät. 
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