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Valmisteluprosessi läpinäkyvämmäksi
molemmilla kotimaisilla kielillä
Monessa ajatuksessa nousee esiin monikielisyys. Tärkeätä olisi
kuitenkin muistaa että suomi on KAKSI kielinen maa suomi ja
RUOTSIn kieli. Tarkoittaa että tulisi pannostaa myös
tasapuoliseen kohteluun jo olemassa olevien toimintakielien
kanssa.

Järjestön ulkopuoliset kommentit
Olisiko hyötyä, jos toimintalinjausta tarkastelisi myös useampi
ulkopuolinen ja saataisiin tietoa siitä, miltä se tavoitteineen ja
toimenpiteineen näyttää ei järjestöön sitoutuneiden henkilöiden
näkökulmasta?

Periaatteet
Inhimillisyys: kokemus arvokkaasta kohtaamisesta, ihmisarvosta

Satakunnan piirin vapaaehtoiset tänään
10.9. työntouhussa!

Nuorten ääni vahvasti nyt mukaan
suunnitteluun.

Maahanmuuttajien ääni myös! ― NIMETÖN

Ajatushautomot
Ajatushautomot ovat hyvä tapa saada myös sitoutettua myös
epäaktiivisia mukaan. Osallisuuden ja vaikuttamisen kautta
vomme saada myös osallistujat mukaan jatkossa. Hyvältä näyttää
suunnittelmat! Sidosryhmäkuulemisiin kannattaa myös laittaa
painoa - mukaan  esim. maahanmuuttajien omat järjestöt.

Tähän jatkona, olisi kiinnostavaa kuulla epäaktiivisilta myös
näkemyksiä syihin epäaktiivisuuden taustalla. Se on varmasti

hyödyllistä tietoa ajatushautomoissa ja jatkoa ajatellen.
― NIMETÖN

Informaatiota tulee jokaiselle todella paljon koko ajan ->
ajatushautomoista ja niiden roolista ja toteutuksesta ehkä vain

tarvitaan lisää "markkinointia" ― NIMETÖN

peukku epäaktiivien näkemyksille! ― NIMETÖN

Muutokset nopeita - miten pystytään
perässä?
Pitkä suunnitteluprosessi on tärkeä, mutta muutokset nopeita.
Priorisointi auttaa. 

Miten osallistetaan myös ns. satunnaiset
vapaaehtoiset tai nuoret toimintalinjauksen
tekemiseen?

Haluaako satunnainen vapaaehtoinen hypätä syvään päätyyn?
― NIMETÖN

Ajatushautomo vaikuttaa kiinnostavalta konseptilta tämän osalta
- houkuttelevampi kuin vaikkapa "toimintalinjaustyöpaja" joka

kuulostaa syvältä päädyltä! :) ― NIMETÖN

Punaisen Ristin edustaja hyvinvointialueen
teemaryhmän kautta hyvinvointialueen
järjestöneuvottelukuntaa?

Valmius/varautuminen/ turvallisuus tärkeä
tavoite - seurattava ajan muutoksia ja
verkostoiduttava HYvinvointialueiden
kanssa.
Jos aioimme olla johtava valmiusjärjestö,-Yhteistyö
hyvinvointialueen viranomaisten kanssa on välttämätön

Valtava määrä tavoitteita ja sisältöjä, jotta
mahdollista toteuttaa, tiivistettävä,
huomioitava myös osastojen resurssit

Onneksi järjestömme on iso ja on sekä toimihenkilöitä,
vastoonottokeskuksia, Kontteja jne toteuttamassa yhteisiä

tavoiteitamme. ― NIMETÖN
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Konkreettinen kysymys; miten paljon
toimintalinjauksessa voidaan huomioida
ulkopuoliset toimintaan vaikuttavat tekijät?

Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
varautuminen

Strategian tulisi kuvata tavoitteet jotka
resonoi koko organisaatiolle ei pelkästään
osastotoiminnassa
siis riippumatta siitä oletko verenluovuttaja, töissä
vastaanottokeskuksessa tai Nuorten turvataloissa... Mitä
Punainen Risti kokonaisuudessaan tavoittelee kun kaikki osat
lasketaan yhteen? Miksi SPR on olemassa?

Toimintalinjauksen tulisi olla IFCR:n strategian mukainen.
― NIMETÖN

Nuoret
Tarjotaan nuorelle turvallisen ja tarvittaessa tuetun
mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua.

Nuoret saavat apua omaan elämäänsä, mahdollisuuden vaikuttaa
ja osallistua aktiivisina toimijoina...

Nuoret pitäisi nähdä osana kaikkea toimintaa, eikä nähdä nuorten
osallistumista erillisenä nuorisotoimintana. Nuorissa ja nuorissa

aikuisissa on paljon kapasiteettia ja auttamisen halu on tullut
yleisesti näkyvämmäksi eri kriisien kautta, joten moni hakee

merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa, josta saa tunteen, että
konkreettisesti pääsee tekemään jotain hyvää. ― NIMETÖN

Komppaan edellistä kommenttia erityisesti. Nuorille myös tukea
luottamustehtävissä, jotta ei tarvitse rämpiä suossa, jotta voisi

antaa itsestään jotain. ― NIMETÖN

Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuuden edistäminen omaksi 'alakseen', pois
maahanmuuttotyön kainalosta. Läpileikkaavuus ainoa tapa, jolla
saamme sitä edistettyä koko toiminnassa.

WORD! ― NIMETÖN

Osallisuuden kokemusten korostaminen
Voisiko koittaa konkretisoida, mitä tarkoitamme osallisuuden
kokemisella ja osallisuudella yleensä. Se on minusta ihan
kansalaisyhteiskunnan ytimessä. Vapaaehtoisuus ja järjestöt
luovat osallisuuden kokemisen paikkoja sekä vapaaehtoisille että
heille, joita halutaan tukea ja auttaa tai tarjota esim. vertaisuutta.

Osallisuuden kokemus syntyy toimijuuden kokemuksesta, kun
ihmiset saavat tehdä ja olla mukana itselle tärkeässä ja

mielekkäässä toiminnassa.

Monikielisten järjestöjen valmiuden ja varautumisen
koordinointia

Ns. kaikille suunnattu kädenlämpöinen
viestintä ei tavoita uusia kohderyhmiä.
Rohkeutta, yhdenvertaiuutta ja
saavutettavuutta viestintään

Rohkeutta, saavutettavuutta, kepeyttäkin. Liian etäisiä postauksia
somessa. ― NIMETÖN

tehtäväkentän rajaaminen

Punainen Risti näyttää ulospäin liian suurelta ja monitahoiselta,
uuden vapaaehtoisen on vaikeaa tarttua siihen. Selkeyttä.

― NIMETÖN

Koulutusten teknisen ja pedagogisen
saavutettavuuden kehittäminen

Linjata antirasistinen vapaaehtoistoiminta
selkeästi

Tämä on tärkeä kommentti! Pitää avata mitä on antirasistinen
toiminta. ― NIMETÖN

Moninaisuus työntekijöissä

Byrokratian vähentäminen

ja tuominen vuodelle 2023 ― NIMETÖN

Sujuvat prosessit ja hyvät työkalut niin, että pääosa
vapaaehtoistyön ajasta jää auttamiseen tai auttamisen

tukemiseen. ― NIMETÖN

Yhteustyö ja verkostot
Yhteistyö ja verkostojen hyödyntäminen järjestön sisäisesti ja
ulkopuolella.

Eksistentialisten uhkien pelko: SPR voi
tuoda iloa ja toivoa suurten riskien
aikakaudella: olemme auttamassa, luomme
luottamusta jatkossakin, vaikka yhteiskunta
repeilisi liitoksistaan?



Toivo ja osaaminen eli kun ihminen kokee osaavansa varautua,
niin se tuo varmuutta ja vähentää pelkoja. Ystävätoimintaa

laajentaa niin, että voisi keskustella ryhmissä turvallisesti
pelottavista asioista kuten esim. sodan uhasta. ― NIMETÖN

Piirien työntekijät ovat väsyneitä
kasvaneeseen työmäärään. Kaikkeen ei riitä
aikaa.

Voiko vielä jotenkin tukea -> miten hallinnolliset tehtävät
saataisiin helpommaksi, jotta piirissä voidaan keskittyä

toimintalinjauksen toteuttamisen kannalta keskeisimpiin
tehtäviin ― NIMETÖN

Nuorten osallisuus puhuttaa monesti, olisiko resursseja palkata
lisää työntekijöitä, jotta nuorten huomioiminen ei jää yhden
työntekijän harteille ( jolla jo muutenkin paljon työpöydällä)

― NIMETÖN

Perustehtävän selkeytys, rajaaminen ja selkeä tavoitteellisuus.
Tavoitteena ei voi olla kaikki ja kaikessa. ― NIMETÖN

Globaalin osallistumisen mahdollisuus
Onko heikko signaali mutta olen miettinyt globaaleja
vapaaehtoisryhmiä? Miksei innostuneet vapaaehtoiset voisi
tukea yli rajojen? Miksei Ruotsissa asuva farsinkielinen
vapaaehtoinen voisi olla meidän toiminnassa mukana? tai miksei
Suomessa asuva arabiankielinen voisi tukea Viron
vapaaehtoisryhmää? 

Liiton strategiassa on tavoitteena osastojen välinen yhteistyö yli
rajojen. Antaisi paljon uutta näkemystä ideoiden lisäksi.

― NIMETÖN

Esim kansainvälisille leireille osallistuneet nuoret ovat jo
toistakymmentä vuotta sitten perustaneet fb-ryhmiä. Niistä voisi

helposti muokata vertaitukea. ― NIMETÖN

onko aika ajanut keskari / piiri / osasto /
vastuuvapaaehtoinen / muut vapaaehtoiset -
toimintamallin ohi?

Meillä on liikaa ohjelmia ja tavoitteita
suhteessa vapaaehtoisten määrään ja
(piirien) työntekijöiden määrään.
Osastot tarvitsevat enemmän tukea. Järjestön työvoiman
painopistettä pitäisi siirtää lähemmäs osastoja. Vähemmän uusia
ohjelmia ja koordinaatiota, enemmän perustehtävää ja tukea
osastoille.

Ehkä ohjelmien määrän kasvusta pitäisi siirtyä laadun
parantamiseen. Ohjelmat saattavat olla keskenään samanoloisia
ja niiden hallinnointi vaikeaa. Toisaalta eri alueilla toteutetaan

todella paljon eri tyyppisiä hankkeita. Miten näitä koordinoidaan
keskenään, jotta pyörää ei tarvitse keksiä aina uudestaan

― NIMETÖN

Ohjelmia/ projekteja perustetaan kun/jotta saadaan
määrärahoja. Määrärahat tulisi ohjata osastotasolle. ― NIMETÖN

Sisäinen viestintä arjessa kaipaa muutosta
Saavatko kaikki organisaatiossa itselleen tarpeellisen tiedon
työtehtävissä onnistuakseen? Toisaalta jotkut henkilöt saavat
niin paljon tietoa, että eivät ehdi seuloa ja välittää sitä sillä
tavalla, jota meidän sisäisen viestinnän käytännöt olettavat
(yhteyshenkilönä monessa asiassa ja tieto muutoksista vaikkapa
käytännöissä tulee vain hänelle).

Olisi oleellista saada tieto ihmisten käyttöön mahdollisimman
nopeasti (JOT) ilman joitakin yhteyshenkilörakenteita. Jos tieto on
saatavilla -> vastuu siirtyy tiedon tarvitsijalle, mutta ongelma voi

joskus olla, että ei tiedä, että tietoa on olemassa ― NIMETÖN

Toimintalinjauksen ilo, toivo ja luottamus eivät komppaa
konkreettisiin toimintasuunnitelmiin. Niitä ei ole sanoitettu työn
tekemisen näkökulmista.

Ilo ja toivo, se esiin ja näkviin. Liian vakavaa, raskasta johon ei
halua tarttua ― NIMETÖN

Ilo ja toivo sanoitetaan . huomio siihen miten puhuu! ― NIMETÖN

Tarve katsoa strategisesti SPR:n
kokonaisresursseja kasvaa, meillä ei
tulevaisuudessa ole varaa toimia
pirstaleisena organisaationa

Paikallisuudes on IFRC n strategiassa. Lisää kyläkeskeisyyttä
tarvitaan. Ei nettiosastoja, vaan tukea pienryhmille. ― NIMETÖN

Olisi hirmu kivaa kun keskityttäisiin
perustöihin eikä koko ajan lisää ja lisää...

S2030
S2030:n tavoitteet kertoo siitä, miltä tilanne näyttää ihmisten
näkökulmasta, ei Punaisen Ristin. 

Linjauksen rakenne voisi tukea toiminnan
suunnittelua paremmin.
Kun yksittäiset ohjelmat eivät enää ole omina kokonaisuuksina,
toiminnan suunnittelu linjauksen pohjalta on vaikeaa.
Yksittäisellä työntekijällä ei ole enää (toimintasuunnitelmassa)



selkeää kokonaisuutta ja moni tavoite on "yhteinen", mikä myös
vaikeuttaa suunnittelua.

Tiedolla johtaminen ydintavoitteeksi
Emme tiedä riittävästi avun tarpeesta, omasta toiminnastamme,
omasta osaamisestamme ja omista kyvyistämme. Tästä johtuen
on hankalaa kerätä, analysoida ja hyödyntää tietoa toiminnan
kehittämiseksi. Hyvin keskeistä on myös tiedon visualisointi ja
viestintä.

Halleluja! ― PIIPARINEN KIRSI

Samoilla linjoilla! Ja jos tietoa onkin, onko se saatavilla?
― NIMETÖN

Kannatetaan! Tätä varten on oltava selkeät ja pysyvät rakenteet.
Tärkeää on myös ratkaista, miten saamme toimintamme kautta

tietoa maailmasta ja yhteiskunnasta, emme vain omasta
toiminnastamme. ― NIMETÖN

Toisaalla ed. kommenttiin linkittyvä toive, nuorten ääni vahvasti
nyt mukaan suunnitteluun. Tietoa yhteiskunnasta myös

tulevaisuuden toimijoiden suhteen. ― NIMETÖN

Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit
Tavoitteiden, niiden mittareiden ja toimenpiteiden välissä on
nykyisessä toimintalinjauksessa iso gäppi: toimenpiteet ovat
harvoin mitattavia, ja mittaamalla pelkästään
tulos/tavoitemittareita, ei päästä eteenpäin. Tämä on työ, jota
voitaisiin tehdä yhdessä, nyt sitä tekee kaikki erikseen.

Vähemmän mutta laadukkaampia mittareita
toimintamme vaikuttavuudesta

Kyllä, määrällisten mittareiden oheen enemmän painoarvoa myös
laadullisille mittareille ja kokemuksille toiminnan

vaikuttavuudesta ― NIMETÖN

nyt jo on hyvät tavoitteet
mä tarkentaisin niistä eteenpäin kohti semmoista joka auttaa
ihan sitä konkreettista työtä osastoissa

Priorisoidaan priorisoimista
priorisoinnin tärkeydestä. Käytetään mekin sitä rohkeasti.

Olemmeko jatkossa aidosti valmiusjärjestö
vai auttamisen tavaratalo?

Tästä olisi kiva kuulla lisää ajatuksia(si), mitä tarkoitetaan
auttamisen tavaratalolla, mihin vedetään raja auttamisen ja

(auttamis)valmiuden välille? Mitä tuotteita meidän tavaratalosta
on hyvä löytyä, mitä olisi jätettävä pois jne. Näkemyksiä tästä

aiheesta on varmasti paljon :) ― NIMETÖN

Kun osastoilla voidaan vaikkapa vapaaehtoisten (esim nuorten)
parissa päättää, mitä kaikkea tehdään, niin auttamisen

tavaratalomallista ei kai päästä irti. Toisaalta yhdessä toimivat
ihmiset ovat osa valmiutta. ― NIMETÖN

Tavoitteiden asettamisen tarkkuus
Tehdäänkö tavoitteista toimintalinjauksessa/suunnitelmassa
aiempaa konkreettisia vai pidetäänkö ne samalla (melko
epämääräisellä) tasolla tarkoituksella, että jokainen voi muokata
niitä paremmin omaan työhönsö. Tämä epämääräisyys on
selkeänä ainakin digitalisaatiotavoitteiden kanssa tällä hetkellä.
 

Toimintalinjauksilla on tapana käpertyä sisäänpäin. Katse
tiukemmin toiminnan kohteisiin, ei itseemme...

Komppaan. Meidän toimintamme tavoite on ihmiset, jotka
tarvitsevat apua tai haluavat olla kanssamme tekemisissä.

Puhumme paljon aina vapaaehtoisista toimintamme kohteena,
mutta kyllä autettava on se todellinen asiakas, jonka eteen kaikki

yhdessä ponnistelevat. ― NIMETÖN

Jatkuvasti sekoitetaan tavoitteet ja keinot. Ei auttaminen voi olla
tavoite, vaan se on keino. ― NIMETÖN

Tavoitteet konkreettisia suhteessa
resursseihin ja rakenteisiin (tai mietitty,
miten resurssit turvataan, että tavoitteen
saavuttaminen on realistista/miten tavoite
istuu rakenteisiin)

Vet alla vad vi gör?
Vet alla kommuner och välfärdsområden vad Röda Korset redan
gör? Om inte, skall eventuella missuppfattningar och bristande
information korrigeras för att säkerställa att vi inte blir glöms
bort.

Tiedämmekö ja tunnemmeko
avunsaajamme, heidän tarpeensa tai ne,
joita emme vielä auta?

Kotoutumisen tuen eri muotoja kehitettävä
ja tuettava - SuomiKamutoiinta, kielikahvilat
ja läksykehot

https://padlet.com/kirsipiiparinen


Osastojen tukeminen ja toiminnan
kehittäminen ilman että piiri/kt/muu tuki
ajautuu kehitystyössä pois päätehtävästä eli
tukemisesta

Osaston tehtävä on tukea vapaaehtoista. Piirin tehtävä on tukea
osastoja. Kaiken toiminnan tulee tähdätä siihen. ― NIMETÖN

Kielellistä moninaisuutta
Suurimissa kaupungeissa(ja varmasti muuallakin) tarve saada
LAADUKASTA materiaali/koulutusta englanniksi. Myöskään
ruotsinkieltä ei tulisi unohtaa

Huomioidaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. 

saavutettavuus!! niin lähikohtaamisissa kuin
verkossa

inklusiivisuus

Jokainen on joskus avun tarpeessa ja
autettavasta voi tulla auttaja!

Yhdenvertaisuus on koko SPR:n yhteinen asia ja pitäisi olla
prioriteetti, ei ainoastaan yhden yksikön tai parin työntekijän

monikielisyys valmiudessa ja
varautumisessa

Avunsaajan moninaiset tarpeet,
esim.sosiaaliset ongelmat ja
terveyshaasteet, joihin ei voi vastata vain
yhden toiminta-alan näkökulmasta.

Apu löytyy läheltä on edelleen tärkeä.
Toimintatavat tosin voivat muuttua.

Lähellä voi olla myös digitaalisesti saavutettava ― NIMETÖN

Maahanmuuton kysymyksistä siirrytään
hiljalleen kekustelemaan rodullistavista
käsityksistä ja niiden merkityksistä
yhteiskuntaan ja yksilöiden jokapäiväiseen
elämään

Kyllä toimintalinjaus tulisi tuoda tähän päivään. ― NIMETÖN

Sisäinen viestintä arjessa kaipaa muutosta
Saavatko kaikki organisaatiossa itselleen tarpeellisen tiedon
työtehtävissä onnistuakseen? Toisaalta jotkut henkilöt saavat
niin paljon tietoa, että eivät ehdi seuloa ja välittää sitä sillä
tavalla, jota meidän sisäisen viestinnän käytännöt olettavat
(yhteyshenkilönä monessa asiassa ja tieto muutoksista vaikkapa
käytännöissä tulee vain hänelle).

Meillä on liikaa ohjelmia ja tavoitteita
suhteessa vapaaehtoisten määrään ja
(piirien) työntekijöiden määrään.
Osastot tarvitsevat enemmän tukea. Järjestön työvoiman
painopistettä pitäisi siirtää lähemmäs osastoja. Vähemmän uusia
ohjelmia ja koordinaatiota, enemmän perustehtävää ja tukea
osastoille.

Ymmärrys, ettei tarvita erilaisia
kohderyhmiä, vaan tehdään kaikki toiminta
saavutettavaksi kaikille halukkaille.

Kaikki toiminta voi olla saavutettavaa kaikille halukkaille, mutta
onko nykyinen toimintamme kaikkien mielestä kiinnostavaa ja

haluttavaa. Puuttuuko meiltä joku näkökulma, joka kuitenkin olisi
tärkeä tavoitteemme kannalta. ― NIMETÖN

Toimiiko "kaikkea kaikille"? Avoimuus ja saavutettavuus on
tärkeää, mutta kohderyhmäajattelullakin on mielestäni paikkansa

erit. viestinnässä ja markkinoinnissa. Jääkö toiminta valjuksi tai
ei niin sitouttavaksi? ― NIMETÖN

Jos toiminta on laadukasta ja houkuttelevaa, se puhuu puolestaan.
Riskinä ihmisten aliarviointi, jos lähdetään ohjaamaan

kohderyhmille. Jos niin tehdään, pitää olla vahvaa tutkimustietoa
tukena (toisaalla hyvä pointti tiedolla johtamisesta). ― NIMETÖN

Ei hirveän kauas puhu, jos ei aktiivisesti kerrota ― NIMETÖN

Ihmisten arjen parantaminen. Toimiminen
tässä ja nyt. Ei ainoastaan varauduta, vaan
rakennetaan tätä hetkeä, johon valmius
sitten nojaa.

Nuorten aktivismi nousussa (ilmasto,
vähemmistöjen asiat jne.)

Nuoret haluavat usein nopeammin vaikuttavaa toimintaa.
Ilmastokysymyksissä olemme aika hitaita yhteiskunnassa

― NIMETÖN



yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja
moninaisuus

Kaikille avointa -malli (eli kaikille samanlaista kohtelua) ei toteuta
yhdenvertaisuutta. Tarvitaan erityistoimenpiteitä kuten

esteettömän liikkumisen varmistaminen, syrjintään puuttuminen,
jotta yhdenvertaisuus toteutuu. ― NIMETÖN

esteettömyys ja turvallisemmat tilat

Täytyy näkyä tapahtumissa jha toiminnassa. Osastot, piirit ja KT
sitoutuvat näihin ― EE EISEN

Turvallisemman tilan käsite on otettava käyttöön ja vapaaehtoisia
ohjattava rasistiseen puheeseen ja häirintään puuttumiseen.

― NIMETÖN

Kampanj för lokalt frivilligarbete
Vi anser att Röda Korset kunde ordna en kampanj för att
befrämja och berätta om möjligheterna till lokal frivilligarbete
inom föreningen.

Rednet helpommaksi
Toivottavasti uusi versio on mobiilioptimoitu ja selkeä. Tällä
hetkellä on vaikeaa löytää tietoa. Oma Punainen Risti on
toimivan tuntuinen, mutta sitä kautta ei ikinä tule mitään
pyyntöjä, vaikka olisi ilmoittanut olevansa halukas.

Vapaaehtoiseksi osastoon vaikeaa päästä
Innokas, nuorehko pitkän linjan vapaaehtoinen on törmännyt
uskomattomalta kuulostavaan ongelmaan: SPR:n osastoihin ei
pääse millään vastuutehtäviin. Osa osastoista tarjoaa kysyttäessä
esim. somekuvien ottamista tai vastaavaa pientä puuhaa, osa ei
vastaa edes sähköposteihin, kun tehtäviä kyselee. Osa osastoista
ei julkaise minkäänlaista jäsenkirjettä, -sähköpostia tai muuta
jäsenkommunikaatiota eli osaston toiminta on jäsenille mysteeri.
Voisi kuvitella, että aktiivisille tekijöille olisi tekemistä, mutta
tällä hetkellä vaikuttaa, että osastotoiminta on monessa
kaupunginosassa (pk-seutu) jäässä, ehkä ei riitä aikaa tai
kiinnostusta kehittää ja ottaa uusia mukaan.

Yhteisyyden ja yhtenäisyyden lisääminen. Nyt toiminta näyttää
tältä: 

Keskustoimisto on kaukainen instanssi, josta ei saa linjauksia tai
neuvoja juuri mihinkään tarpeeseen ajoissa; mutta
vaatimuslistoja ja tätä et saa sanoa, tämän saat sanoa - listoja
kyllä nähtävästi tulee, tai ohjeita siitä minkä kokoinen ja
näköinen logo saa olla PP-esityksissä. Punaista Ristiä ei
kuulemma (näin delegaateille sanotaan) "johda kukaan", mutta
palkatut ja päälliköt kyllä korostavat olevansa johtajia ja sitten on
"ihania vapaaehtoisia" (infantilisoivaa lässytystä kuulee jos jonkin
verran).

--> Vapaaehtoisten ammattilaisuuden ja aikuisuuden ja
tasavertaisen kumppanuuden vahvistaminen koko järjestössä. 

Liikkeessä, jonka yksi periaate on vapaaehtoisuus, pitäisi
palkattujen ihmisten 1. olla itse vapaaehtoisia jossain muussa
järjestössä, 2. ymmärtää olevansa palvelutehtävässä, jossa
nimenomaan palvellaan vapaaehtoisia.

--> Nimet ja kasvot näkyville sekä KT:n että piirien että osastojen
tasolla: niin on hyvintoimivissa yrityksissäkin henkilöstö
kasvollista, ei kasvotonta.

--> Ihan pilkunviilaamisena joskus tullut ajatelleeksi, että
partiossa _kaikki_ jäsenet ovat partiolaisia, Martoissa marttoja
jne.; mutta Punaisesssa Ristissä ollaan "Punaisen Ristin
vapaaehtoisia". On siis jotenkin erikseen olemassa jokin abstrakti
Punainen Risti ( jonka ulkopuoliset tod.näk. käsittävät palkatuksi
henkilökunnaksi) ja sitten on järjestön vapaaehtoiset (eli
"apukäsi", "käsiparit" jne.) VAIKKA koko liike perustuu
vapaaehtoisuuteen. 

Sitoutuvat toiminnan vetäjät ovat oleellisia -
paneuduttava heidän "rekrytoimiseen" ja
kiittämiseen

Lisää englanninkielistä koulutusta jotta
muutkin kuin suomen ja ruotsinkieliset
pääsevät mukaan toimintaan.

Vapaaehtoisten tarve erilainen eri kunnissa.
Suurkaupungeissa meitä tarvitaan harvoin
paitsi ehkä etsinnöissä, maaseudulla osasto
on monenlaisen avun keskus.

Vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin sydän,
heille tukea ja työnohjausta, myös
virkistystä

SPRn osastot ovat erilaisia; vapaaehtoisen
rooli on myös erilainen Sodankylässä vs
Helsingissä. Miten toimintalinjaus tukee ja
palvelee heitä molempia?

Enemmän keskustelua/pohdintaa siitä,
miten jäsenyys ja vapaaehtoisuus (ts. niiden
erot jos niitä on) näkyvät/vaikuttavat
järjestössä?

https://padlet.com/erikaevelyeisen


Kutsumme mukaan nuoria kaikkeen
toimintaamme
niin verenluovutuksiin kuin vapaaehtoistoimintaan, kouluttajiksi
ja luottamustoimiiin. Tai vaikka kierrätystavaratalo Kontin
asiakkaiksi...

Millä keinoin nuoria houkutellaan mukaan ? Esim pepa auto yms.
Kohderyhmää kiinnostavia välneitä. ― NIMETÖN

Avun skaalautuminen
Kyky ottaa vastaan, aktivoida  ja pikakouluttaa suuria määriä
uusia vapaaehtoisia  auttamistilanteiden aikana, myös verkossa 

monikielisten vapaaehtoisten mukaan tuleminen ja
sitouttaminen

Vapaaehtoisten aito sitouttaminen arvoihin. Miten saada osa
pitkään toiminnassa olleet aina tietyllä tavalla toimineet
vapaaehtoiset aidosti ymmärtämään yhdenvertaisuuden,
antirasismin yms

Löysin viime yleiskokousta ennen tehdyn
hyvän blogikirjoituksen, joka on ehkäpä
vielä ajankohtaisempi kuin aikaisemmin.
Tämä kannattaa ehkä huomioida?

Vierailla vesillä: Nuoret unohtuvat
SPR:n toiminnassa - Pelastustieto
Blogin on oltava kantaaottava tai ainakin
sen pitäisi mielestäni olla. Muuten se on
pelkkää kirjoittelua kirjoittelun vuoksi.
Kirjoittamisella pitää olla jokin tarkoitus, jota varten se on kirjoitettu.
Jokin asia, jota sillä halutaan viestittää tai uusi ajatusmalli, jota
ihmisten toivotaan pohtivan. Tässä kirjoituksessa haluan miettiä
SPR:n tulevaisuutta, niin sanotusti nostaa kissan pöydälle.

PELASTUSTIETO

Vanhojen kuppikuntien purkaminen ja
yhdenvertaisesti saavutettavaa toimintaa
tilalle

nuorten vaikea päästä mukaan osastojen toimintaan ― EE EISEN

Olisko mahdollista, että rajataan myös osaston hallitusten
jäsenten toimikausi, samoin kuin esim.osaston puheenjohtajan

kaudet rajattu. Tulisi väkisinkin kiertoa ja uudet ja nuoret pääsisi
vaikuttamaan. ― NIMETÖN

Jos luottamustehtäviä olisi helpompi tehdä eli byrokratiaa
pyörittää, saisi uusia ihmisiä luottamustehtäviin. Aina ei

suinkaan samat halua jatkaa, vaan ei ole uusia vastuunkantajia.
Osastorakennetta pitäisi voida tarkastella kriittisesti. ― NIMETÖN

Ihmettelen suuresti, mistä byrokratiasta valitetaan?! Järjestön
tulee toimia vastuullisesti. Meillä on nyt digitaaliset järjestelmät,

jonne J-kortit täytetään, Toimintasuunnitelmat ja-kertomukset
pitää tehdä joka yhdistyksessä. Talous pitää hoitaa täydellisen

tarkasti. Kevyempää asennettä toimintaan. Vain sitä tarvitaan, ei
kokousten tarvitse olla tiukkapipoisia, vaikka hommat hoidetaan

hyvin. ― NIMETÖN

Jäsenmäärän kääntäminen kasvuun kauden
tärkeimmäksi tavoitteeksi.

Tähän pitää panostaa meidän henkilökunnantoimesta todella
vahvasti ei voi jättää vapaaehtoisten vastuulle pelkästään

― KAISU HAATAJA

Kun jäsenyys nähdään myös vapaaehtoistoiminnan muotona eli
markkinoidaan sitä kautta ja kannustetaan jäsenyyteen kaikissa

tilanteissa (oli aktiivisesti vapaaehtoistoiminnassa mukana tai ei),
niin jäseniä kyllä liittyy. Ja ihan samalla linjoilla Kaisun kanssa

tässä, että ei voi olla pelkästään vapaaehtoisten vastuulla
jäsenhankinta ja sen konkreettinen tekeminen.

― HANNE-MIIA NIEMI

Tärkeä kysymys, johon meidän pitää osata vastata: Miksi ja
millaiseen järjestöön ihmiset haluavat liittyä jäseneksi? Se on aika

vahva osoitus yksilön sitoutumisesta toimijan arvomaailmaan.
― NIMETÖN

Miten tämä tavoite käännetään toiminnaksi? Tavoitteenahan se
on jo nykyisessäkin. Nykyisen toimintalinjauksen toimenpiteet

taas linkittyvät tavoitteeseen liian löyhästi, eivätkä ole juuri
mitattavia. ― PIIPARINEN KIRSI

Monelle kuukausilahjoittaminen tuntuu paljon
konkreettisemmalta tavalta auttaa ja osallistua kuin jäsenyys.

Miksi liittyisin jäseneksi, jos lahjoitan muilla tavoilla mahdollisesti
useammallekin järjestölle? ― NIMETÖN

Voisiko kuukausilahjoittamiseen liittää jäsenyys? ― NIMETÖN

Miten pop up -vapaaehtoisuutta voidaan
tulevaisuudessa hyödyntää enemmän?

Hyvä nosto! ― NIMETÖN

Ja miten voidaan oikeasti parantaa osastojen resursseja ja
edellytyksiä toimia pop up -vapaaehtoisten alustana kun määrät

pyörii useissa kymmenissä? ― NIMETÖN

Mitä oppisimme muilta pop-up-toimijoilta? Voisimmeko tehdä
yhteistyötä heidän kanssaan? ― NIMETÖN

selkeät vapaaehtoistehtävät
Selkeät vapaaehtoistehtävien työnkuvat ja oman vaikuttamisen
mahdollisuudet.

Antaa mahdollisuuden skaalautumiseen. Monistamalla hyvää
roolikuvaa. ― NIMETÖN

Osastojen määrä, rooli ja hallinto
tulevaisuudessa

https://pelastustieto.fi/pelastustieto-blogi/nuoret-unohtuvat-sprn-toiminnassa/#4939610d
https://padlet.com/erikaevelyeisen
https://padlet.com/haamut
https://padlet.com/hannemiianiemi
https://padlet.com/kirsipiiparinen


Osastojen toiminnan ammattimaistumisen tarve? ― NIMETÖN

reaaliaikaista dataa Punaisen Ristin
dashboardilla

Suomeksi. Kiitos! ― NIMETÖN

Tarve laadukkaalle,
systemaattisellevapaaehtoistyön
opinnollistamiselle. Strategiset
kumppanuudet oppilaitosten kanssa.
Nuorilla halu auttaa, mutta ei välttämättä aikaa / toiminnan
paikka voi olla vaikea löytää itsenäisesti. Toimiva yhteistyö
rakennettava (piiri, osasto, oppilaitos) - mallissa kiinnitettävä
huomiota skaalautuvuuteen ja jatkuvuuteen (esim. toteutetaan
vuosittain tietyllä kurssilla). Vapaaehtoistyö osana opintoja antaa
myös hyvän perehdytyksen jatkoa varten, ja ehkä rohkeutta
lähteä mukaan tulevaisuudessa myös vastuurooleihin! Vaikka
sitten eläkkeellä. :)

Toimii monella kielellä.

Vapaaehtoisista saa nopeasti koosteita:
mitä, missä, milloin, kuka tai ketkä

Botit auttavat löytämään itselle sopivia
toimintamuotoja

vapaaehtoisten osallistaminen
suunnitteluun

Vapaaehtoisten osalta
on tärkeintä auttaa määrittelemään työntekijöiden prioriteetteja

Vapaaehtoisten kiinnostuksen kohteet eivät
useinkaan vastaa avun tarpeita.

Mielenkiintoinen kommentti eikä varmasti ihan metsässä.
Kuulisin tästä mielelläni lisää. ― NIMETÖN

Riittävä määrä vapaaehtoisia käytettävissä
kiireellisissä valmiustehtävissä

Yhteisöön kiinnittyminen myös verkossa
heti alkuvaiheessa

Vuorovaikutteisuus - oli se sitten henkilökohtainen
yhteydenotto tai yhteisölliseen oppimiseen nojaava
verkkokoulutus vapaaehtoisen polun alkuvaiheessa.

Ohjauksen tarve kasvaa?
Vapaaehtoisten vaihtuessa tiuhempaan, tarvitaan myös ohjausta
uusien vapaaehtoisten perehdyttämiseksi. Tähän ei välttämättä
löydy osaamista/aikaa osastojen vapaaehtoisilta => lisääntykö
tulevaisuudessa tarve työntekijäpanokselle juuri vapaaehtoisten
ohjaamisessa ja tukemisessa?

Vapaaehtoisuudesta kiinnostunut pääsee
tekemään kevyehkön kyselyn, jonka
perusteella tekoäly/palvelu ehdottaa hänelle
sopivaa toimintaa. Toivottavasti jo ennen
2030 :)

kuka ottaa vastaan omasta uudet
vapaaehtoiset

Osastojen uusien vapaehtoisten mukaanotto on hyvä olla selvästi
jonkun vastuulla. Mittsrina, kuinka nopeasti uudet löytävät

tehtävän. ― NIMETÖN

Näkyvyyden lisääminen
Toiminnan ja vapaaehtoisuuden näkyvyys valtakunnallisella ja
paikallisilla tasoilla.

Samoin paikallisyrityksille selkeä viestintäkanava molempiin
suuntiin. ― NIMETÖN

Roolit
Uskaltaisimmeko toimintalinjauksessa paremmin avata sitä, mikä
on roolitus/tehtävänjako tulevaisuudessa: mitä osasto tekee,
mitä piiri tekee, mitä Keskustoimisto tekee, mitä tekevät eri
yksiköt, ja mitä erilaiset toimintaelimet? Erittäin hyvää liikettä
tähän suuntaan on ollut jo nykyisessäkin toimintalinjauksessa!

Toimintalinjaus pitää avata toimintaryhmien tasolle. Samoin
itsearviointi pitää käsitellä toimintaryhmittäin. ― NIMETÖN

Lisää innostuneita jäseniä. Se on tärkein
tavoite järjestön toiminnan kannalta.

Erotetaanko jäsen ja vapaaehtoinen jatkossakin toisistaan? Nyt
tuntuu että jäsenyyteen ei niinkään panosteta mutta

vapaaehtoisten saamista kyllä ― NIMETÖN

Vapaaehtoiset ovat niitä toimijoita osastoissa joita kaivataan!
― NIMETÖN



Kerromme loppujen lopuksi aika vähän ihmisille siitä, mitä
kaikkea vapaaehtoiset voisivat tehdä. Vapaaehtoisten mukaan
saaminen vähentäisi myös yksinäisyyttä, kun tehdään yhdessä

― NIMETÖN

saavutettavuus

osaamisen kehittäminen

Svenska verksamheten
Röda Korset skall beakta att den svenska verkligheten och
verksamheten ter sig annorlunda. Således skall all verksamhet
beakta den �nlandssvenska verkligheten. Rent
översättningsarbete räcker inte ;-)

Kuinka Punaisen Ristin periaatteet aidosti
toteutuvat arkityössä? Periaatteet enemmän
esille.

Avunsajan työllistymisen ja yhteisöön
integroituminen
Kuinka ja kuinka pitkälle voidaan auttaa esim. Ukrainasta tulleita
työllistymismahdollisuuksien ja eriläisten järjestöje, sekä muiden
yhteisöjen löytämisessä.

Monimuotoisuus ja suvaitsevaisuus sekä
yhdenvertaisuus
Vaikka niitä teemoja lähestytään, voisimmeko sanoa sen
selvemmin.

Suvaitsevaisuus-sanan käyttö on lopetettu, koska se on sietämistä.
Tämä on linjattu jo vuosia sitten. ― NIMETÖN

Termejä voisikin kerrata. Nykyään suositaan mm sanan
maahanmuuttanut käyttöä. ― NIMETÖN

NUORET
Nostaisin tähän vielä erikseen nuorten huomioimisen, vaikka
hyviä nostoja nuorten osallisuudesta täältä jo löytyykin. Järjestö
kuihtuu lopulta ihan luonnollisista syistä ilman nuoria, joten
nuoria ehdottomasti mukaan. Nuoret eivät kuitenkaan voi
yksinään olla vastuussa toisten nuorten mukaan haalimisesta. :)

Resursointi - kun päätetään tavoitteista,
pitää myös päättää miten niitä kohti
mennään
Esimerkiksi jos mittarina on nuorten vapaaehtoisten määrän
nostaminen, siihen pitää olla resursseja kt ja piiritasolla

Toimintalinjauksen pitää linjata mutta myös
innostaa!

Koko järjestön osaaminen ja resurssien
käyttöön

Käännöshommat kuntoon!

Netissä ja mobiilissa käyttäjät kohtaa
Punaisen Ristin palvelun & sisällön kanssa
päivittäin tuhansia kertoja, kun ajatellaan
koko SPR verkkosivuja, somea ja
mobiilisovellusta. Onko mahdollista
huomioida nämä kohtaamiset samalla
tavalla kuin face-to-face kohtaamiset, ja
panostaa digitaaliseen kohtaamiseen
vastaavalla tavalla? Ja astua digitaalisesti
ulos organisatorisista siiloista jotka
perustuu hallinnolisiin rakenteisiin.

Oma ja nettisivut nopsasti kuntoon! ― NIMETÖN

Avdelningarna skall få mer stöd av
distrikterna och centralbyrån
Detta kan ta sig uttryck i koordinerad, tematiskt baserad
verksamhet kring t.ex. barn och unga, integration,
antidiskriminering eller humanitär rätt, i samarbete som
överskrider avdelningsgränserna där anställd personal skulle
koordinera de olika frivilligas verksamhet. Skall de anställda
sedan �nnas i avdelningar, distrikt eller centralbyrån, eller alla
tre, eller beroende från fall till fall, är något som den nya
styrelsen för Finlands Röda Kors kan ta sig an att dryfta under
nästa stämmoperiod.

Grundmaterialet om Röda Korsets historia
skall uppdateras!
Grundutbildningsmaterialet om Röda Korset skall uppdateras i
modern tappning som ppt, både på svenska, �nska och engelska!

Toimintalinjauksesta osastojen tärpit,
helpompi ottaa mukaan osaston
toimintasuunnitelmaan.

Piirin henkilökunta osastoihin

Tässä ja nyts.16 Piirissä on 47 osastoa ― NIMETÖN



Punaisen Ristin os astosta
valtakunnalliselle tasolle

Viestintä moniäänistä ja -kanavaista
Viestintää toimintalinjauksesta monella eri kielellä, tyylillä
(lyhyte/pitkät tekstit, kuvat, videot, graa�kat) eri alustoilla
(some, nettisivut, lehdet yms)

Toiseuttavien kuvien välttäminen.

Mikä on yleiskokous

Punaisen Ristin yleiskokous
Yleiskokous järjestetään päättämään
Punaisen Ristin toiminnasta seuraavalle
kolmelle vuodelle. Se on tärkeä tilaisuus
osallistua Punaisen Ristin
päätöksentekoon. Yleiskokouksessa on
ainutlaatuinen tunnelma, kun sadat Punaisen Ristin jäsenet
kokoontuvat päättämään yhteisistä asioista ja auttamistyön
suunnasta. Kolmen vuoden välein kokoontuva yleiskokous on Suomen
Punaisen Ristin ylin päättävä elin: se päättää organisaation
toiminnasta ja valitsee korkeimmat luottamushenkilöt eli
puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, hallituksen ja valtuuston.

PUNAINENRISTI

Toimintalinjaus tuotoksena
Olisi kiva että toimintalinjauksesta tulisi simppeli video tai
kuvapohjainen tuotos. Näin  huomioimme erilaiset kohderyhmät.
Kaikki eivät jaksa lukea pitkää dokkaria.

Löytyy jo =) https://youtu.be/b_b-CxxM3SM ― PIHLAJA AKI

Jep, tiedän mutta hyvä tehdä myös uudesta :) ― TIINA SALMIO

Eli on tosiaan tärkeää pitää agendalla. ― TIINA SALMIO

Mä toivon myös selkeällä yleiskielellä tai selkokielellä tehtyä
versiota toimintalinjauksesta! ― NIMETÖN

Toimintalinjaus on myös visuaalinen
dokumentti

toimintalinjaus_2021-2023_160x160_lr.pdf
PDF-asiakirja

WWW.PUNAINENRISTI.FI

Ainakin Åbolandissa ja Varsinais-Suomessa tällaiset visut on
tehty, Varsinais-Suomessa kyseessä on osastoille suunnattu

toimintalinjauksen tiivistelmä ― NIMETÖN

※※※※※※

https://www.punainenristi.fi/tyomme/jarjestotoiminta/yleiskokous/
https://youtu.be/b_b-CxxM3SM
https://padlet.com/akipihlaja
https://padlet.com/tiinamsalmio
https://padlet.com/tiinamsalmio
https://www.punainenristi.fi/globalassets/6.-tyomme--paasivu/jarjestotoiminta/jarjestotoimintaan-liittyvat-julkaisut/toimintalinjaukset/toimintalinjaus_2021-2023_160x160_lr.pdf

