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Vapaaehtoisvaliokunta, kokous 16.2.2022 
 
Punaisen Ristin hallituksen asettaman vapaaehtoisvaliokunnan työskentely jatkui helmikuussa vuoden 
2022 ensimmäisessä kokouksessa.  
 
Marraskuun kokouksen jälkeen vapaaehtoistoiminnan linjauksen ensimmäinen luonnos on edennyt sekä 
laajennetun johtoryhmän, valtakunnallisen nuorisotoimikunnan, että keskustoimiston, piirien ja osastojen 
työntekijöiden järjestöpäivien kommenttien avulla seuraavaan luonnosvaiheeseen.  
 
Valiokunta käsitteli linjausta kokouksessa, kävi sisällöstä keskustelua ja esitti parannusehdotuksia. Näillä 
eväillä linjausluonnoksen valmistelua jatketaan kohti kevään 2022 vapaaehtoiskäsittelyä.  
 
Toimintaympäristömme ja koko vapaaehtoistoiminnan kenttä ovat jatkuvassa muutoksessa.  
Uuden vapaaehtoistoiminnan linjauksen tavoitteena on mukauttaa vapaaehtoistoimintaamme vastaaman 
paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Suurin muutos halutaan näkyvän seuraavissa viidessä asiassa:  
 

• Vapaaehtoistemme määrä kasvaa. Olemme maanlaajuisesti valmiina vastaamaan myös 
äkilliseen auttamistarpeeseen ja viranomaisten pyyntöihin.   

 

• Digitalisaation tuomat mahdollisuudet tehostavat ja monipuolistavat toimintaamme ja 
virtuaalinen vapaaehtoistoiminta avaa uusia mahdollisuuksia. Tavoitamme avun tarvitsijat 
nopeasti ja myös vapaaehtoiset voivat toimia maantieteellisistä rajoista riippumatta. 
Verkkoauttamisen rinnalla konkreettinen toiminta paikallisella tasolla on edelleen keskeisestä.  

 

• Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset edustavat kaikkia Suomessa asuvia. 
Vapaaehtoistoimintaan on helppo tulla esim. iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai fyysisistä 
kyvyistä riippumatta. Moninaisen vapaaehtoisjoukkomme kautta olemme vaikuttava auttaja 
kaikissa yhteisöissä. Punaisessa Ristissä on nollatoleranssi häirintää ja rasismia kohtaan.  

 

• Ilmastokriisi muuttaa auttamisen tapoja. Varmistamme, että Punaisen Ristin 
vapaaehtoistoiminta on ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävää ja huomioi 
toiminnan ilmastovaikutukset.   

 
 

Sekä moninaisuus että ympäristön kannalta kestävä vapaaehtoistoiminta halutaan nostaa koko linjausta 
läpileikkaavaksi teemoiksi. Saavuttaaksemme linjauksen tavoitteet, sen tulee olla teemoiltaan ja 
sanoituksiltaan selkeä, moninaista vapaaehtoisten joukkoa puhutteleva ja yksiselitteinen.  
 
Valiokunta kävi läpi vapaaehtoislinjauksen valmistelun seuraavat vaiheet ja aikataulun. Kaikilla 
vapaaehtoisilla on mahdollisuus kommentoida linjausta kevään 2022 aikana. Vapaaehtoisille järjestetään 
osallistavia webinaareja kolmella kielellä ja lisäksi kasvokkainen tapaaminen Auttajat Aulangolla 
tapahtumassa. Kaikki valiokunnan jäsenet on kutsuttu mukaan vapaaehtoisten tilaisuuksiin. 
Vapaaehtoisten kommentteja ja parannusehdotuksia käsitellään valiokunnan seuraavassa kokouksessa 
28.4.2022. Tällöin valiokunta valmistelee linjausluonnoksen järjestön hallitukselle ensimmäiseen 
käsittelyyn toukokuussa 2022. Linjauksen järjestökäsittely järjestetään syksyllä ja hallituksen toivotaan 
hyväksyvän linjauksen marraskuun kokouksessaan.  
 
Valiokunta kävi läpi vuoden 2021 vapaaehtoisvaliokunnan itsearvioinnin tuloksia. Itsearviointi auttaa 
valiokuntaa kehittämään omaa toimintaansa seuraavaa vuotta silmällä pitäen. Valiokunta oli kaiken 
kaikkiaan tyytyväinen omaan työhönsä ja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa linjaukseen. Kehitystoimenpiteenä 
toivottiin jaettavan enemmän tietoa linjauksentyöskentelyn etenemisestä valiokunnan kokouksien välissä.  
 
Valiokunnan seuraava kokous pidetään 28.4.2022.  
 


