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Suomi on monen haastavan vuo-
den jälkeen menossa hiljalleen 
kohti parempaa aikaa. Haasteita 
kuitenkin riittää ja myös maailman 
tilanne haastaa kotimaamme. Tur-
vapaikanhakijoiden määrässä on 
nyt rauhallisempi vaihe, mutta mo-
net katastrofit maailmalla aiheutta-
vat liikehdintää ihmisissä. Suomi on 
saanut myös osansa niin ihmisistä 
kuin luonnosta aiheutuneista poik-
keustiloista. 

Meidän ydintehtävämme on kaik-
kein heikommassa asemassa olevien 
auttaminen. Tällä hetkellä yksi hei-
kommassa asemassa oleva ryhmä 
on paperittomat. Suomen Punaisen 
Ristin valtuusto teki kannanoton ai-
heesta kokouksessaan marraskuus-
sa. Seuraamme tilannetta ja tarvit-
taessa autamme apua tarvitsevia 
periaatteidemme mukaan.

Osastomme toimintaympäristö on 
monipuolinen ja perinteinen Tam-
pereen keskusta-alue. Tampereen 
kaupunki on kasvava keskus. Toi-
minta-alueemme ydin, Tampereen 
keskusta, on nyt kovassa myllerryk-
sessä, mutta tuloksena on Tampe-
reen kaupungin strategian mukaan 
elinvoimainen viiden tähden kes-
kusta. Keskustan kehittyminen luo 
mahdollisuuksia myös aktiiviselle ja 
monipuoliselle vapaaehtoistoimin-
nalle. 

Osastomme toiminta on vakaa-
ta ja laadukasta.  Olemme moni-
muotoinen osasto. Vuosi 2018 on 
osaston 68 toimintavuosi. Tämä 
toimintasuunnitelma on kokenut 
muodonmuutoksen. Vuoden 2017 
kehittämispäivässä vapaaehtoiset 
kehittivät uuden muodon toimin-
tasuunitelmalle. Lokakuun klinik-
kapäivässä pureuduttiin sisällön 
tuottamiseen. Tässä toimintasuun-
nitelmassa itsestäänselvyydet on 
jätetty vähemmälle ja keskitytty 
enemmän kehitykseen. Lisäksi laa-
dun ja kehityksen mittaamiseksi ja 
varmistamiseksi on jokainen toi-
mintaryhmä tehnyt mitattavat mää-
reet omille kehittämiskohteelleen. 

Yleiskokouksessa kesäkuussa 
päätettiin järjestölle uusi toimin-
talinjaus, joka luotaa järjestömme 
toimintaa seuraavat kolme vuotta 
eteenpäin.  Toimintalinjauksen nel-
jänä päätavoitteena ovat tehokas 
auttaminen meillä ja maailmalla, 
vahvan yhteisöllisyyden rakentami-
nen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen 
elämän vahvistaminen, rohkea vai-
kuttaja – asiantunteva inhimillisyy-
den puolusta sekä vetovoimainen 
ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö.

Tässä osastomme toimintasuun-
nitelmassa seurataan koko järjes-
tön toimintalinjauksen päätavoit-
teita. Toimikunnat ovat luoneet 
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kehittämiskohteita päätavoitteiden 
alle. Sen lisäksi osastolla on omia 
koko osastoa koskevia kehittämis-
kohteita.  

Näemme tärkeänä viestinnän ke-
hittämisen. Tarkoituksena on pe-
rustaa viestintätoimikunta ja tehdä 
viestintäsuunnitelma. Valmiussuun-
nitelman päivittäminen Tampereen 
alueen osastojen kanssa kuuluu 
myös ensi vuoden tehtäviin. Lisäksi 
ystävätoiminnan ja monikulttuuri-
sen toiminnan yhdistäminen ystä-
vätoiminnan osalta on tärkeä uu-
distus ensi vuodelle. Toimikuntien 
omista kehittämiskohteista koko 
osastoa koskevaksi tavoitteeksi 
valittiin osaston toimintaryhmien 
yhteistyön parantaminen.  Haluam-
me myös lisätä jäsentemme ja aktii-
visten vapaaehtoistemme määrää. 
Seuraamme myös varainhankin-
nallisen ensiapukoulutuksen kehit-
tymistä järjestön valtakunnallisen 
yhtiön toiminnan aloituksen myötä.

Osastomme tavoitteet ovat kun-
nianhimoisia ja vaativat meiltä kai-
kilta yhteisiä ponnistuksia tavoit-
teiden saamiseksi.  Vuonna 2018 
teemme entistä enemmän yhdessä 
entistä parempaa toimintaa, olem-
mehan auttaja lähellä sinua!

Henri Backman
puheenjohtaja

Suomen Punainen Risti
Tampereen osasto

TOIMINTASUUNNITELMA
JA TALOUSARVIO 2018
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1 TEHOKAS AUTTAMINEN 
MEILLÄ JA MAAILMALLA

Tampereen osaston auttamisvalmiuden perusta ovat koulutetut 
vapaaehtoiset, jotka yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden 
toimijoiden kanssa ovat varautuneet auttamaan äkillisissä onnet-
tomuustilanteissa. Auttamisvalmius rakentuu osaston kaikkien 
toimintamuotojen toiminnalle. Tampereen osasto ylläpitää koko 
Tampereen maantieteellisen alueen kattavaa valmiussuunnitelmaa 
yhteistyössä muiden Tampereen alueella toimivien osastojen kans-
sa. Yhteistyö Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Tampereen paikallis-
toimikunnan kanssa takaa, että osaston ensiavun-, ensihuollon ja 
henkisen tuen -hälytysryhmät ovat valmiudessa auttamaan äkilli-
sissä tilanteissa.

Osastolla on valmius käynnistää hätäapukeräyksiä tarpeen mu-
kaan. Syyskuussa järjestettävä Nälkäpäiväkeräys on yksi osaston 
tärkeimmistä tapahtumista vuoden aikana ja sen onnistuminen ja 
näkyminen varmistetaan aktiivisten vapaaehtoisten ja viestinnän 
avulla.



AUTTAMINEN ÄKILLISISSÄ  
ONNETTOMUUKSISSA JA 
KRIISEISSÄ PERUSTUU 
ARJEN TOIMINTAAN, 
JATKUVAAN LÄSNÄOLOON 
JA VALMIUDEN YLLÄPITOON JA 
VARAUTUMISEEN 

Haluamme, että meillä on 
tehokas valmius vastata nopeasti 
onnettomuuksiin, kriiseihin 
ja katastrofeihin kotimaassa 
ja maailmalla.

TOIMIMME 
ONNETTOMUUKSISSA JA 
KRIISEISSÄ 
SUUNNITELMALLISESTI 
JA NOPEASTI KOKO 
JÄRJESTÖN VOIMAVAROJEN 
AVULLA 

Haluamme, että katastrofien, 
kriisien ja äkillisten  
onnettomuuksien aiheuttamat 
kuolemat, menetykset ja 
vahingot vähentyvät.

OLEMME KRIISIEN 
JÄLKEEN TUKEMASSA,  
JÄLLEENRAKENTAMASSA 
JA VAHVISTAMASSA YHTEISÖJÄ 
TULEVAN VARALLE 

Haluamme, että ihmiset ja 
yhteisöt selviytyvät ja toipuvat 
entistä nopeammin ja paremmin 
katastrofeista ja kriiseistä.

’ 

Valmius-
suunnitelma
päivitetään
ajan tasalle



VASTUU TOIMENPIDE TAVOITE TEKIJÄT MITTARI

Osasto Valmiussuunnitel-

man päivittämi-

nen yhteistyössä 

Tampereen kaik-

kien osastojen 

kanssa vastaa-

maan nykyistä 

riskianalyysiä.

Toimintavalmius eri-

laisissa ja äkillisissä 

kriisitilanteissa.

Yhteistyössä 

Hämeen piirin 

valmiuspääl-

likön ja Tam-

pereen alueen 

osastojen 

kanssa.

Valmiussuun-

nitelma on 

valmis.

Osasto Nälkäpäiväkeräys 

on osaston yhtei-

nen voimannäyte 

osaston aktiivi-

sesta toiminnas-

ta.

Nälkäpäivän ja Pu-

naisen Ristin näky-

vyyden lisääminen 

tamperelaisessa 

katukuvassa. Mobiili- 

ja korttimaksun mah-

dollistaminen.

Jokainen tam-

perelainen, 

joka haluaa 

antaa panok-

sen keräyksen 

onnistumiseksi.

Kerääjiä 30 

enemmän ja 

keräyssumma 

10 % suu-

rempi kuin 

vuonna 2017. 

Moku Asumisavun 

toiminta jatkuu 

myös projektin 

päätyttyä.

“Tervetuloa Tam-

pereelle” -toiminta 

kohdistuu kaikkiin 

Tampereelle muut-

taneisiin taustaan 

katsomatta.

Asumiasvun 

vapaaehtoiset

Toiminnan 

jatkuminen.

1 ’ 

Nälkäpäivä 
näkyy ja
kuuluu 
osaston
alueella





2 VAHVAN YHTEISÖLLISYYDEN 
RAKENTAMINEN SEKÄ 
HYVINVOINNIN JA 
TURVALLISEN ELÄMÄN 
VAHVISTAMINEN

Tampereen osasto kannustaa ih-
misiä huolehtimaan omasta ter-
veydestään ja toimintakyvystään. 
Osaston Terveyspiste tarjoaa ilman 
ajanvarusta neuvontaa terveysasi-
oissa, verenpaineen ja verensoke-
rin mittausta sekä henkistä tukea. 
Kansalaisten ensiaputaidot vahvis-
tavat arjen turvallisuutta ja autta-
misvalmiutta. Osasto järjestää avoi-
mia Ensiapu 1 ja 2 -kursseja. Lisäksi 
tarjotaan kohdennettuja koulutuk-
sia yrityksille ja yhteisöille. 

Osaston ystävätoiminta pyrkii vä-
hentämään ja lievittämään tampere-
laisten yksinäisyyttä. Ystävätoimin-
nan välitystoimintaa tehostetaan 
siirtymällä sähköiseen välitysjär-
jestelmään. Myös vapaaehtoisten 
tukeen panostetaan järjestämällä 
vertaistukea antavia ohjelmallisia 
ystäväiltoja kaksi kertaa kuukau-
dessa.

LäksyHelppi-toimintaa jatketaan 
ja kehitetään yhteistyössä eri toimi-
joiden kanssa. 



VAHVAN YHTEISÖLLISYYDEN 
RAKENTAMINEN SEKÄ 
HYVINVOINNIN JA 
TURVALLISEN ELÄMÄN 
VAHVISTAMINEN

VAHVISTAMME ARJEN TURVALLISUUTTA 
SEKÄ ERILAISUUTTA KUNNIOITTAVIA
YHTEISÖJÄ

Haluamme, että ihmisten aktiivisuus 
lähiyhteisössä kasvaa ja tunne omaan 
lähiyhteisöön kuulumisesta ja 
vaikuttamisesta voimistuu. 
Haluamme, että ihmisten valmius ja 
rohkeus auttaa lisääntyy. Haluamme, 
että tapaturmien ja onnettomuuksien 
riskit vähenevät sekä ihmisten ja 
yhteisöjen kyky selviytyä myös 
yllättävistä tilanteista paranee.

EDISTÄMME HYVINVOINTIA 
JA TERVEYTTÄ 

Haluamme, että ihmisten taidot 
huolehtia omasta sekä läheisten 
terveydestä ja hyvinvoinnista 
paranevat. Haluamme kaventaa 
terveyseroja.

LIEVITÄMME YKSINÄISYYTTÄ JA 
VAHVISTAMME SOSIAALISTA 
HYVINVOINTIA 

Haluamme, että yksinäisyys
vähenee ja lievittyy Suomessa.

TOIMIMME MAAHANMUUTTAJIEN JA 
KOTOUTUMISEN TUKENA 

Haluamme edistää yhdenvertaisuutta 
ja sitoutumista rasismin ja syrjinnän 
vastaiseen yhteiskuntaan. Haluamme 
kehittää yhdenvertaisia osallistumis-
mahdollisuuksia ja monikulttuurista 
lähiyhteisöä. Haluamme, että maahan-
muuttajat pääsevät osallisiksi suomalai-
seen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajien kotouttamisen 
tukemiseksi osasto tarjoaa mata-
lan kynnyksen toimintapaikkoina 
kielikahviloita ja käsityökerhoja eri 
puolilla kaupunkia. Aktiivisella yh-
teistyöllä eri toimijoiden kanssa 
pyritään löytämään maahanmuut-
tajille osallistumismahdollisuuksia 
eri toimintoihin Tampereella. Ak-
tiivinen seuraaminen turvapaikan 
tilanteen kehittymisessä sekä yh-
teistyö vastaanottokeskusten kans-
sa takaa nopean valmiuden toimia 
muuttuvissa tilanteissa.

’ 

Kehitetään
varainhan-
kinnallista 
EA-koulutusta



VASTUU TOIMENPIDE TAVOITE TEKIJÄT MITTARI

Osasto Kehitetään 

varainhankin-

nallista ensiapu-

koulutusta.

Tavoitteena on 

lisätä ensiapukou-

lutusten määrää 

kysynnän mukaan.

ETK järjestä-

mät koulutuk-

set. 

Tampuriin suunni-

tellut 20 yleisökurs-

sia toteutuu.

Tilauskursseja jär-

jestetään 20.

Terveys-

piste

Verensokerin 

mittaamisen 

säilyttäminen 

terveyspisteellä.

Monipuolisen palve-

lutarjonnan säilyt-

täminen terveyspis-

teellä.

Terveyspis-

teen vapaa-

ehtoiset, 

osaston halli-

tus (ja piiri)

Toiminnan jatkumi-

nen. Vuoden aikana 

tavoitetaan 20 

uutta riskiryhmässä 

olevaa asiakasta, 

jotka eivät ole hoi-

don piirissä.

Terveys-

piste

Uusien asiakkai-

den hankkimi-

nen terveyspis-

teelle.

Tietoisuuden lisää-

minen terveyspis-

teen toiminnasta. 

Asiakaspohjan 

vahvistaminen eri-

tyisesti riskiryhmien 

kohdalla. 

Terveyspis-

teen vapaa-

ehtoiset

Joka vastaanotolla 

käy vähintään seit-

semän asiakasta.

Terveys-

piste

Terveyspisteen 

toimijoiden 

kuukausittaiset 

tapaamiset.

Aktivoidaan ja ryh-

mäytetään toimi-

joita.

Terveyspis-

teen vastuu-

vapaaehtoi-

set.

Toimija osallistuu 

toimintaan neljä 

kertaa  vuoden 

aikana.

EA Järjestetään 

auttajakursseja 

kaksi keväällä ja 

kaksi syksyllä.

Uusien ryhmä-

läisten rekrytointi 

ja maallikoiden 

ensiapuosaamisen 

lisäämisen.

Ensiapu-

ryhmäläiset 

Tampurissa 

ryhmäiltojen 

aikana.

Neljä kurssia vuo-

dessa. Yksi uusi 

ryhmäläinen joka 

kurssilta.
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VASTUU TOIMEN- 
PIDE

TAVOITE TEKIJÄT MITTARI

EA Ensiapupäi-

vystysre-

surssi vastaa 

ensiapupäi-

vystysten 

määrää.

Laadukas 

ensiapupäi-

vystystarjonta 

hyvin jaksavien 

vapaaehtoisten 

voimin.

Ea-toimikunta ja päivys-

tyskoordinaattorit

Päivystyksen 

vapaaehtoiset on 

löydetty viikkoa 

ennen päivystys-

tä. Vähintään 80 

% päivystäjistä 

ei koe väsymystä 

päivystysmäärän 

vuoksi.

EA Järjestetään 

ensiapuo-

petusta 

kouluissa ja 

yhteistyöjär-

jestöissä

Pidetään yllä 

yhteistyötä ja 

rekrytoidaan 

uusia vapaaeh-

toisia

Ensiapuryhmäläiset ovat 

mukana järjestön ulko-

puolelle järjestettävissä 

koulutuksissa ottaen 

huomioon osaston 

muun kouluyhteistyön.

Kaksi vierailua 

vuodessa.



VASTUU TOIMENPIDE TAVOITE TEKIJÄT MITTARI

Nuoret Uuden Reddie 

Kids -ryhmän 

perustaminen. 

Osaston Reddie 

Kids -toimin-

taan saadaan 

mukaan var-

haisnuoria ja 

tätä kautta 

jatkuvuutta nuo-

risotoimintaan 

tulevaisuudessa. 

Piirin järjes-

tämä Reddie 

Kids -ohjaaja-

koulutus, kou-

luvierailijat. 

Ryhmässä syksyllä 

säännöllisesti vä-

hintään viisi osallis-

tujaa.

Nuoret Perustetaan uusi 

matalan kyn-

nyksen nuorten 

aikuisten ryh-

mä, joka toimii 

yhteistyössä eri 

järjestöjen ja toi-

mijoiden kanssa. 

Tarjota nuorille 

aikuisille oma 

toimintaryhmä, 

joka tarjoaa 

osallistujille 

mielekästä toi-

mintaa.

Nuoristoimi-

kunta, kiertävä 

vetovastuu 

toimijoiden 

kesken.

Tapaamiset vähin-

tään kerran kuukau-

dessa koko vuoden 

ajan.

Ryhmässä 10 sään-

nöllistä osallistujaa.

Moku,

ystävät

Yhdistetään 

monikulttuurinen 

ystävätoiminta 

osaksi osaston 

ystävätoimintaa.

Tarjota ystä-

vätoimintaan 

kaikille haluk-

kaille taustaan 

katsomatta.  

Tampurin 

toiminnanoh-

jaaja, ystävä-

toimikunta ja 

monikulttuuri-

suustoimikunta 

yhteistyössä.

Toiminta on yhdis-

tynyt.

Ilman ystäviä ole-

vien määrä.
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VASTUU TOIMENPIDE TAVOITE TEKIJÄT MITTARI

Moku, 

ystävät

Järjestetään ver-

taistukea tarjo-

avia ystäväiltoja 

yhdessä.

Lisätä vapaaeh-

toisten aktiivi-

suutta, tarjota 

vertaistukea ja 

kiitosta vapaa-

ehtoisystävinä 

toimiville.

Ystävätoi-

mikunta ja 

monikulttuuri-

suustoimikunta 

yhteistyössä.

Kaksi ystäväiltaa 

kuukaudessa, joista 

toinen on ohjelmal-

linen ja toinen kes-

kustelupainotteinen. 

20 ystävää mukana 

joka tapaamisessa.

Ystävät Tarjotaan ystävä-

toiminnan sisällä 

myös saattajapal-

velua sitä tarvit-

seville.

Tukea yksinäis-

ten ja apua 

tarvitsevien 

asioimista kodin 

ulkopuolella.

Kerätään lista 

niistä vapaa-

ehtoisystävis-

tä, jotka ovat 

halukkaita 

toimimaan 

saattajina. 

Saattajapalvelu on 

käynnistynyt.

Moku Vakiinnute-

taan yhteistyö 

Nuorisokahvila 

Uniikin kanssa, 

vaikka nuoriso-

tilat siirtyisivät 

vuoden aikana.

Yhteistyön 

jatkaminen ja 

kehittäminen. 

Monikultturi-

suustoimikunta 

ja vapaaehtoi-

set.

Aktiiviset vapaa-

ehtoiset löydetty, 

aikataulusta ja toi-

minnasta sovittu.

Aktiiveja toiminnas-

sa mukana 10.

Moku LäksyHelppi toi-

minnan arviointi, 

organisointi   ja 

vakiinnuttaminen 

vastuuvapaaeh-

toisen vaihdon 

myötä.

LäksyHelppi-

toiminta jatkuu 

laadukkaana 

yhteistyössä 

koulujen ja vas-

taanottokeskuk-

sen kanssa.

LäksyHelppi 

vapaaehtoi-

set, osaston 

hallitus.

LäksyHelppi vastuul-

linen vapaaehtoinen 

rekrytoitu ja pereh-

dytetty.

Moku Kielikahviloiden 

vapaaehtoisten 

määrän kasvat-

taminen sekä 

kahviloiden mää-

rän lisääminen 

tarpeen mukaan.

Matalan kynnyk-

sen toiminnan 

tarjoaminen 

sekä lisäänty-

neeseen kysyn-

tään vastaami-

nen. 

Kielikahvi-

loiden va-

paaehtoiset, 

Monikulttuuri-

suustoimikun-

ta.

Tarvittaessa kieli-

kahvilan määrä on 

lisääntynyt yhdellä.

Aktiivivapaaehtoi-

sen määrän lisään-

tyminen. 



3 ROHKEA VAIKUTTAJA  
– ASIANTUNTEVA 
INHIMILLISYYDEN 
PUOLUSTAJA

Tampereen osasto pyrkii toiminnallaan vähentämään syrjäytymistä 
ja huono-osaisuutta omalla toiminta-alueellaan. Panostamme jä-
senhankintaan ja pyrimme siihen, että jokainen osaston vapaaeh-
toinen vahvistaa arvoyhteisöämme olemalla Punaisen Ristin jäsen. 

Osaston viestintää kehitetään, jotta siitä saadaan tehokasta, mo-
nipuolista ja monikanavaista. Viestintäsuunnitelma luo tärkeän 
pohjan viestinnän onnistumiselle. Osasto osallistuu aktiivisesti val-
takunnallisiin kampanjoihin sekä hyödyntää saatavilla olevia vies-
tintämateriaaleja. Omien jäsenten aktiivisuutta pyritään lisäämään 
viestinnän keinoin.



KUUNTELEMME AVUN 
TARPEESSA OLEVIA JA 
VAHVISTAMME HEIDÄN 
ÄÄNTÄÄN 

Haluamme, että päättäjät 
tekevät apua tarvitsevien 
ihmisten elämäntilannetta 
helpottavia päätöksiä.

PUOLUSTAMME 
INHIMILLISYYTTÄ 

Haluamme, että inhimilliset 
arvot yhteiskunnassa 
vahvistuvat. 
Haluamme, että Punaisen 
Ristin periaatteet tunnetaan 
laajasti ja ne hyväksytään 
humanitaarisen avustustoiminnan 
edellytyksenä.

’ 

Perustetaan
viestintä-
toimikunta



VASTUU TOIMENPIDE TAVOITE TEKIJÄT MITTARI

Osasto Perustetaan vies-

tintätoimikunta 

sekä tehdään vies-

tintäsuunnitelma.

Osaston viestin-

nän järjestelmälli-

nen kehittäminen 

ja suunnitelmalli-

suus. Kuvapankin 

perustaminen. 

Hallitus, 

viestintä- 

toimikunta

Viestintä-

toimikunta perus-

tettu. Viestintä-

suunnitelma käy-

tössä. Kuvapankkiin 

on saatu kuvia 

kaikista toiminta-

muodoista.

Osasto Rekrytoidaan ja 

koulutetaan osas-

tolle viestintään 

ja markkinointiin 

keskittyviä järjes-

tövapaaehtoisia.

Osaston vetovoi-

maisuuden lisää-

minen erilaissa 

tapahtumissa ja 

tilaisuuksissa.

Hallitus, 

viestintä- 

toimikunta

Kolme järjestöva-

paaehtoista toimii.

Osasto Päivitetään 

osaston vies-

tintämateriaat 

sekä järjestetään 

viestintäkoulutusta 

jäsenille ja vapaa-

ehtoisille.

Osaston toimin-

nan kiinnostavuu-

den lisääminen. 

Vapaaehtoisten 

viestintätaitojen 

kohentuminen.  

Hallitus Osastopäivässä tar-

jottu viestintäkou-

lutusta. Osaston 

esitteet päivitetty. 

Osaston esittelyvi-

deo valmistunut.

Nuoret Panostetaan nä-

kyvyyteen sosiaa-

lisessa mediassa, 

esimerkiksi Insta-

gramissa

Tavoitetaan 

nuoria paremmin 

sekä lisätään tie-

toisuutta Punai-

sesta Rististä.

Aktiiviset 

nuoret muun 

muassa 

vuoroviikoin 

tapahtuvalla 

viestintävas-

tuulla.

Julkaisu sosiaali-

sessa mediassa 

vähintään kerran 

viikossa. Tykkäys-

ten määrä vähin-

tään 60 kpl/julkai-

su. Vähintään 300 

seuraajaa.

3



’ 

Päivitetään
osaston
viestintä-
materiaalit

’ 

Koulutetaan
osastolle
järjestö-
vapaaehtoisia



4 VETOVOIMAINEN JA 
UUDISTUVA 
VAPAAEHTOISJÄRJESTÖ

Osaston toiminnan perustana on laaja ja aktiivinen vapaaehtois-
joukko, joka luo hyvät ja monipuoliset toimintaedellytykset osaston 
toiminnassa. Osaston vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuuksia 
kouluttautumiseen sekä järjestetään jaksamiseen ja hyvinvointiin 
liittyviä tapahtumia. Uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen, vas-
taanottamiseen ja tukemiseen pyritään löytämään toimivat mallit 
jokaisessa toimintamuodossa.  Aktiivisella yhteistyöllä tamperelais-
ten osastojen välillä pyritään tarjoamaan jokaiselle toimintaan mu-
kaan haluavalle mielekäs vapaaehtoistoiminnan muoto.

Jäsenhankinta vakiinnutetaan osaksi kaikkea toimintaa. Toimintaan 
pyritään löytämään mukaan myös lisää nuoria. Nuorisotoiminnan 
toimintamuotoja uudistetaan sekä kouluvierailuihin panostetaan. 



OLEMME HYVÄ PAIKKA JÄSENILLE, 
VAPAAEHTOISILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE

Haluamme, että Suomen Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoiminta on 
innostavaa ja mukautuu elämän-
tilanteen muutoksiin. Haluamme olla 
erinomainen ja haluttu työpaikka, jossa 
työntekijät voivat hyvin. 

TOIMIVAT OSASTOT HUOLEHTIVAT 
JOKAISESTA VAPAAEHTOISESTA 

Haluamme, että meillä on aktiivinen 
osastoverkosto koko maassa.

PÄÄTÖKSENTEON LÄPINÄKYVYYS JA 
HYVÄ HALLINTO TAKAAVAT 
LUOTETTAVAN AUTTAMISEN 
KAIKISSA TILANTEISSA 

Haluamme, että suomalaiset luottavat 
Punaisen Ristin kykyyn auttaa.

TOIMINNAN YHTENÄINEN 
SUUNNITTELU, ARVIOINTI JA 
SEURANTA TUKEVAT TOIMINTAA 
KAIKILLA JÄRJESTÖTASOILLA 

Haluamme, että toimintaamme 
kehitetään jatkuvasti ja sitä arvioidaan 
aina avun tarpeen näkökulmasta.

TASAPAINOINEN TALOUS KAIKISSA 
JÄRJESTÖYKSIKÖISSÄ TURVAA 
TEHOKKAAN AUTTAMISEN 
KAIKISSA OLOISSA 

Haluamme, että meillä on tasapainoinen 
talous kaikilla järjestötasoilla. Näin 
mahdollistamme auttamistyömme.



VASTUU TOIMENPIDE TAVOITE TEKIJÄT MITTARI

Osasto Osastojen 

toimintaryh-

mien välisen 

yhteistyön 

lisääminen. 

Vapaaehtoistoimi-

jat tuntevat kuulu-

vansa yhteisöön, 

oppivat uutta sekä 

verkostoituvat. 

Yhteistoiminta tuo 

synergiaetuja.

Osaston hallitus 

ja toimikunnat 

sekä kaikki 

muut osaston 

vapaaehtoiset.

Vähintään 10 

tapahtumaa, joissa 

on tehty toimin-

taryhmien välistä 

yhteistyötä.

Osasto Osaston 

jäsenmäärän 

kasvattami-

nen.

Nykyisistä jäsenis-

tä huolta pitämi-

nen sekä uusien 

jäsenien aktiivinen 

vastaanottaminen.

Osaston hallitus 

tekee julkilau-

sumia tai mieli-

pidekirjoituksia. 

Jäsenmäärä kasvaa 

10 %.

Uusien vapaa-

ehtoisten määrä 

lisääntyy 20:llä.

4 ’ 

Kasvate-
taan
jäsen-
määrää



VASTUU TOIMENPIDE TAVOITE TEKIJÄT MITTARI

Terveys-

piste

Järjestetään 

rekrytointi-

tapahtumia 

säännöllises-

ti.

Uusien toimijoiden 

hankkiminen ja 

Punaisen Ristin 

tietouden lisäämi-

nen.

Terveyspisteen 

vapaaehtoiset 

yhteistyössä 

esimerkiksi 

opiskelijoiden 

kanssa.

Uusia toimijoita 

kauden lopussa on 

4-6 enemmän kuin 

aiemmin. Tapah-

tumia toteutettu 

vähintään kaksi 

vuoden aikana.

Nuoret Tehdään 

haalarimerikki 

todistukseksi 

suoritetusta 

kondomiajo-

kortista. 

Uusien jäsenien 

rekrytointi ja 

Punaisen Ristin 

tietämyksen lisää-

minen. 

Nuorisotoimi-

kunta

Merkit suunniteltu 

ja otettu käyttöön.

Merkkejä suoritettu 

200 kpl.

Nuoret Järjestetään 

nuorille suun-

nattu viikon-

loppuleiri.

Nuorten ryhmäyty-

minen leiritoimin-

nan kautta.

Nuoriso-

toimikunta 

yhteistyössä lä-

hialueen osas-

tojen ja Nuorten 

Turvatalaon 

kanssa.

Leirillä 12 osallis-

tujaa.

Kasvate-
taan
jäsen-
määrää

’ 

Lisätään
yhteis-
työtä



ENSIAPUTOIMINTA

Ensiapuryhmäläiset ovat vapaa-
ehtoisia, jotka pitävät yllä ensia-
pu- ja pelastuspalvelutaitojaan ko-
koontuen viikoittain opettelemaan 
ja harjoittelemaan ensiaputaitoja 
sekä valmiustoimintaa kuten etsin-
tää, ensihuoltoa ja henkisen tuen 
taitoja. Ensiapuryhmäläiset päivys-
tävät läpi vuoden monenlaisissa ta-
pahtumissa huolehtien paikalla ole-
vien ensiavusta. Lisäksi ryhmäläiset 
osallistuvat erilaisiin ensiapukilpai-
luihin vuoden aikana. 

Ensiapuryhmäläisille järjestetään 
jatko- ja täydennyskoulutusta. En-
sivastekoulutetuille tarjotaan mah-
dollisuutta osallistua osaston, piirin 
ja keskusjärjestön koulutuksiin ja 
harjoituksiin. Ensiapupäivystyksissä 
toimiville ryhmäläisille järjestetään 
erilaisia kiitostapahtumia.

Ensiapuryhmän tavoitteena on 
vuoden 2018 aikana panostaa ny-
kyisten ryhmäläisten hyvinvointiin 
ja jaksamiseen sekä hankkia uusia 
jäseniä toimintaan mukaan. Ensia-
putoiminnan kokonaisuudesta vas-
taa Ensiaputoimikunta. Ensiapupäi-
vystysten koordinoinnin hoitavat 
erikseen nimetyt päivystyskoordi-
naattorit.

 

VALMIUSTOIMINTA

Tampereen osaston ensiapuryh-
mäläiset osallistuvat viranomais-
ten pyynnöstä erilaisiin etsinnän, 
henkisen tuen, evakuoinnin ja en-
sihuollon tehtäviin. Valmiutta yllä-
pidetään osallistumalla Vapaaehtoi-
sen Pelastuspalvelun (Vapepa) sekä 
muiden tahojen järjestämiin harjoi-
tuksiin, koulutuksiin ja tilaisuuksiin. 
Tampereen maantieteellisen alueen 
kattava valmiussuunnitelma päi-
vitetään yhteistyössä Tampereen 
muiden osastojen kanssa. Vuoden 
aikana tehostetaan tiedottamista 
koulutuksista ja muista tilaisuuksis-
ta.
 

TOIMINTAMUODOT



YSTÄVÄTOIMINTA

Vapaaehtoisista ystävistä muodos-
tuvaa ystävätoimintaa koordinoi 
Ystävätoimikunta. Ystäväkoulutuk-
sen ja -välityksen toimintaa uu-
distetaan vastaamaan nykypäivän 
tarvetta. Ystävävälityksestä vastaa 
osaston toiminnanohjaaja. Vuoden 
2018 alkupuolella käyttöön otetaan 
valtakunnallinen sähköinen ystä-
vänvälitys, jonka avulla pyritään 
helpottamaan ystävävälityksen 
ruuhkaa. 

Ryhmätoimintaa jatketaan Kuuse-
lan palvelukodissa ja Koukkuniemen 
vanhainkodissa. Myös vankilavierai-
lutoimintaa jatketaan Kylmäkosken 
vankilassa. 

Vapaaehtoisten koulutusta uu-
distetaan järjestämällä vähintään 
kaksi lyhytkurssia ystävätoimintaan 
mukaan haluaville. Vertaistukea ja 
koulutusta tarjotaan toiminnassa 
mukana oleville ystäville kaksi ker-
taa kuukaudessa järjestettävissä 
ystäväilloissa. Vapaaehtoisille jär-
jestetään myös perinteinen teatte-
riretki. 

TERVEYSPISTE

Terveyspiste palvelee maksutta ja 
ilman ajanvarausta omasta hyvin-
voinnistaan kiinnostuneita henkilöi-
tä, joiden kanssa keskustellaan ar-
kipäivän keinoista edistää terveyttä 
ja elämänhallintaa sekä mitataan 
tarpeen mukaan verenpainetta ja 
verensokeria. Terveyspisteen vas-
taanotto on avoinna vapaaehtois-
toiminnan keskus Tampurissa kaksi 
kertaa kuukaudessa.

Vuoden 2018 aikana pyritään ak-
tiivisella mainonnalla löytämään 
uusia kävijöitä Terveyspisteelle. Va-
paaehtoisten toimijoiden määrää 
pyritään kasvattaa osallistumalla tai 
järjestämällä kampanjoita. Terveys-
pisteen vapaaehtoisille järjestetään 
säännöllisiä tapaamisia.



VAPAAEHTOISTOIMINNAN KESKUS TAMPURI

Vapaaehtoistoiminnan keskus Tampuri on ryhmien kokoontumis- ja koulu-
tustila sekä infopiste, josta saa neuvoja Punaisen Ristin toiminnosta. Osas-
ton eri toimintaryhmät ja koulutukset pidetään pääsääntöisesti Tampurissa. 

Vuoden 2018 aikana Tampurin näkyvyyttä pyritään lisäämään mainostuk-
sen avulla. Tilan käyttöä tehostetaan etsimällä tilaan uusia toimijoita ja ta-
pahtumia. Tampurin toiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä sekä osaston 
yhteisistä tapahtumista ja tempauksista vastaa Tampuritoimikunta.

 

NUORISOTOIMINTA

Osaston nuorisotoiminta pyrkii tar-
joamaan matalan kynnyksen toi-
mintaa varhaisnuorille, nuorille ja 
nuorille aikuisille. Nuorten ryhmän 
toiminta on ensiapu- ja valmiuspai-
notteista. Nuorille aikuisille perus-
tetaan oma toimintaryhmä. Syksyl-
lä perustetaan Reddie Kids -kerho 
7-12-vuotaille varhaisnuorille.  

Nuorisotoiminnan kehittämises-
tä vastaa Nuorisotoimikunta, joka 
pyrkii löytämään kaikkeen nuoriso-
toimintaan uusia jäseniä aktiivisel-
la markkinoinnilla ja rekrytoinnilla. 
Rekrytointia tehdään kouluvierailu-
jen yhteydessä sekä muissa erilai-
sissa tempauksissa ja tapahtumissa. 

VIESTINTÄ

Osaston monikanavaista viestintää 
kehitetään tukemaan koko osaston 
jäsenhankintaa ja vapaaehtoisten 
rekrytointia. Vuoden alussa toimin-
nan aloittava viestintätoimikunta 
tekee eri toimintaryhmiä tukevan 
viestintäsuunnitelman. 

Ulkoisen viestinnän kanavina 
toimii sosiaalisen median puolella 
Facebook-sivu ja Instagramin yri-
tystili sekä ajan tasalla olevat netti-
sivut. Vuoden 2018 aikana ulkoista 
markkinointia tukevat esitteet eri 
toimintamuodoista päivitetään ajan 
sekä tehdään osaston toimintoja 
esittelevä video. Sisäisen viestin-
nän tärkeimmät kanavat ovat kaksi 
kertaa vuodessa ilmestyvä postitet-
tava jäsentiedote sekä sähköinen 
noin kerran kuukaudessa ilmestyvä 
uutiskirje. 

Osaston hallitus tekee kannan-
ottoja tärkeistä yhteiskunnallisista 
asioista. Mediatiedotteita tehdään 
isommista tapahtumista. 



MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

Monikulttuurisen toiminnan tavoitteena on luoda mahdollisuuksia erilaisten 
ihmisten ja kulttuurien tasavertaiseen kohtaamiseen sekä tukea maahan-
muuttajia heidän kotoutumisessaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Monikult-
tuurinen toiminta on matalan kynnyksen toimintaa eri puolilla osaston toi-
minta-aluetta. 

Vakiintuneita toimintamuotoja ovat kielikahvilat, käsityökerho sekä Asu-
misapu. Monikulttuurinen ystävätoiminta on myös vakiinnuttanut paikkansa 
toimintamuotona. Vuoden 2018 aikana integroidaan monikulttuurinen ystä-
vätoiminta osaksi osaston ystävätoimintaa. 

Monikulttuurisuustoimintaa koordinoiva toimikunta seuraa aktiivisesti 
myös turvapaikanhakijoiden tilanteen kehittymistä Tampereella sekä tekee 
yhteistyötä Tampereella toimivan vastaanottokeskuksen kanssa. Toimikunta 
tekee aktiivista yhteistyötä eri verkostojen ja monikulttuurista työtä tekevi-
en järjestöjen kanssa. 

LäksyHelppitoiminta tarjoaa koulun jälkeen apua kotitehtävien kanssa. Toi-
mintaa tarjotaan kuudella koululla sekä Tampereen vastaanottokeskuksessa 
vapaaehtoisten ohjaajien toteuttamana. LäksyHelppiin rekrytoidaan vapaa-
ehtoisia muun muassa eri oppilaitoksista sekä sosiaalisen median kautta.  

HUMANITAARINEN OIKEUS

Punaisen Ristin perustehtäviin kuu-
luu sodan oikeussääntöjen tiedon 
levittäminen. Kansainvälisen huma-
nitaarisen oikeuden sopimuksilla 
pyritään rajoittamaan aseellisten 
selkkausten vaikutuksia. Vuonna 
2018 järjestetään Humanitaarisen 
oikeuden peruskursseja yhteistyös-
sä Messukylän osaston kanssa. Li-
säksi hyödynnetään ja mainoste-
taan aiheeseen liittyviä kursseja. 



JÄSENET JA VAPAAEHTOISET

Tampereen osasto on Suomen yli 500:sta osastosta jäsen-
määrältään suurin lähes 2.200 jäsenellä. Osaston tavoit-
teena on myös jatkossa pitää kärkisijaa itsellään samalla 
tuottaen laadukasta ja monipuolista vapaaehtoistoimin-
taa. Saavuttaakseen tämän tavoitteen panostetaan vuo-
den aikana viestintään ja näkyvyyteen Tampereella. Myös 
osaston kaikkia vapaaehtoisia kannustetaan liittymään jä-
seneksi. 

Osaston monipuolisen toiminnan ylläpitäjänä toimii 
useat tehtäviin sitoutuneet vapaaehtoiset. Vapaaehtoi-
sia tuetaan vapaaehtoistoiminnassa järjestämällä erilaisia 
koulutuksia ja kiitostilaisuuksia, joiden avulla tuetaan va-
paaehtoisten jaksamista ja sitoutumista vapaaehtoisuu-
teen. Maaliskuussa järjestetään osastopäivä, jossa jokai-
sella osaston jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa osaston 
kehittämistyöhön sekä kouluttautua. 

KOULUTUSTOIMINTA

Osasto järjestää avoimia Ensiapu 
1 ja 2 -kursseja vähintään kaksi 
kappaletta jokaisena toimintakuu-
kautena. Lisäksi tarjotaan kohden-
nettuja koulutuksia yrityksille ja yh-
teisöille. 

Ystävätoiminnan lyhytkursseja 
järjestetään vähintään kaksi ja Tu-
lijan tueksi koulutusta järjestetään 
tarpeen mukaan. 

Täyttä elämää eläkkeellä -val-
mennuksia jatketaan hyvien koke-
muksen innoittamana myös vuonna 
2018. Valmennuksia pidetään vuo-
den aikana yhteensä neljä. Näiden 
järjestämiseen pyritään löytämään 
yhteistyökumppaneita. 

HALLINTO JA TOIMISTO

Osaston toiminnasta ja taloudesta 
vastaa kymmenhenkinen hallitus, 
jota johtaa puheenjohtaja. Halli-
tuksen alaisuudessa toimii osaston 
eri toimikunnat, joista on edustajia 
myös hallituksessa. 

Osastolla on kaksi täysiaikaista 
työntekijää: toiminnanjohtaja ja 
toiminnanohjaaja. 

Osaston toimisto sijaitsee Ron-
gankulman kiinteistössä. Toimistol-
la vuoden alussa vapautuvat työ-
tilat pyritään vuokraamaan joko 
järjestön sisällä tai tarjotaan ulkoi-
puoliselle toimijalle. Vuokrauksen 
yhteydessä tehdään toimistotiloi-
hin tarpeelliset kunnostus- ja re-
montointityöt. 



VALTAKUNNALLISET KAMPANJAT

Paikallisen näkyvyyden ja vaikuttamistoiminnan avain-
asemassa ovat valtakunnalliset tapahtumapäivät ja kam-
panjat. Kampanjapäivinä nostamme esille vaikuttamisen 
viestejä sekä uusia toimijoita mukaan toimintaan. Tällaisia 
tapahtumia ovat ainakin Ystävänpäivä 14.2., Rasismin-
vastainen viikko 19.-25.3., Punaisen Ristin viikko 7.-13.5. 
sekä Nälkäpäiväkeräys 20.-22.9.

Edellä mainittujen lisäksi osasto pyrkii näkymään tampe-
relaisessa katukuvassa erilaissa tempauksissa, kuten Puis-
tofiestassa ja Tapahtumien yössä elokuussa. 

YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA

Vahva ja näkyvä vaikuttamistyö sekä aktiivinen paikallinen 
vapaaehtoistoiminta ovat pohjana yhteistyölle eri toimijoi-
den kanssa. 

Olemme toimijoina mukana erilaisissa järjestöyhteis-
työverkostoissa, joiden kautta voimme vaikuttaa asioihin 
sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia. 

Yhteistyö eri Punaisen Ristin toimijoiden ja laitosten 
kanssa on tärkeää. Nuorten Turvatalon kanssa jatketaan 
yhteistyötä erilaisten tapahtumien merkeissä, esimerkiksi 
Tapahtumien yön -toimintapisteen kautta. Osaston jäse-
niä on mukana Hämeen piirin toimikunnissa, jonka lisäk-
si tehdään monipuolista yhteistyötä piirin eri toimijoiden 
ja työntekijöiden kanssa. Yhteistyötä Tampereen alueen 
muiden osastojen kanssa jatketaan ja kehitetään entuu-
destaan. 

Vuosia jatkunutta yhteistyötä Juveneksen kanssa jatke-
taan järjestämällä helmikuussa yhteinen laskiastapahtu-
ma. Osaston toimintamuodot näkyvät myös Tampere-ta-
lossa järjestettävillä Aulaklubeilla. Täyttä elämää eläkkeellä 
-valmennusta tarjotaan OP Tampereelle järjestettäväksi 
yhteistyönä vuoden 2017 tapaan. Myös muita yritysyh-
teistyömahdollisuuksia etsitään ja kehitetään hallituksen, 
puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kautta aktiivisesti.



SUOMEN PUNAINEN RISTI TAMPEREEN OSASTO                      TALOUSARVIO 2018

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Osallistumismaksut 47 750

Päivystys-, etsintä- ja muut korvaukset 52 000

Varsinaisen toiminnan muut tuotot 8 900

Varsinaisen toiminnan tuotot 108 650

Kulut

Henkilöstökulut 136 000

Aine-, tarvike- ja tavaraostot 11 600

Vapaaehtoisten matkakulut 2 000

Toimitila- ja kiinteistökulut 87 400

Ajoneuvokulut 4 000

ICT- ja puheympäristökulut 7 000

Muut kone-, kalusto- ja tarvikekulut 5 600

Markkinointi-, suhdetoiminta- ja viestintäkulut 20 000

Koulutus- ja valmennuskulut 48 000

Ulkopuoliset hallintopalvelut 8 000

Muut hallintokulut 13 000

Varsinaisen toiminnan kulut 342 600

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -233 950

VARAINHANKINTA

Tuotot

Jäsenmaksut 18 000

Myyntituotot 3 000

Sijoitustuotot 187 000

Vuokratuotot 41 450

Varainhankinnan tuotot 249 450

Kulut

Vastikkeet 11 000

Myyntituotehankinnat 2 000

Korko- ja rahoituskulut 3 000

Varainhankinnan kulut 16 000

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 233 450

KULUJÄÄMÄ -500

AVUSTUKSET 500

TILIKAUDEN TULOS 0



TALOUS

Toimintavuosi 2018 on Tampereen osaston vapaaehtois-
toiminnan puolelta hyvin samanlainen kuin vuosi 2017. 
Suuren muutoksen talousarvioon tuo kotipalvelutoimin-
nan päättyminen vuoden 2017 keväällä.  

Talousarvion loppusumma vuodelle 2018 on 358 600 eu-
roa.

Osaston eri toimintamuodoille on kullekin varattu oma 
toimintaraha eri tapahtumien ja toimintojen järjestämi-
seen. Osaston jäsenmäärän kasvattaminen on yksi vuoden 
päätavoitteista. Tämä näkyy talousarviossa isoina markki-
nointipanostuksina sekä vapaaehtoisten koulutus- ja kii-
toskuluissa. 

Henkilöstökustannuksissa on varauduttu kahden kokoai-
kaisen toimihenkilön palkkamenoihin. 

Vuokra- ja kiinteistökustannuksissa on varauduttu Va-
paaehtoistoiminnan keskus Tampurin vuokraan sekä osas-
ton toimiston vastikkeisiin. 

Varsinaisen toiminnan tuotot koostuvat muun muassa 
toimintaryhmien tuloista sekä tuotteiden myynnistä, en-
siapukurssien osallistumismaksuista, ensiapupäivystys-
korvauksista sekä Opintokeskus Siviksen tuloista. 

Jäsenmaksutulot on budjetoitu noin 2300 jäsenen mu-
kaan. Kesällä Suomen Punaisen Ristin yleiskokous poisti 
perhejäsenyyden, joka tuo haastetta jäsenmäärän arvioin-
tiin. Henkilöjäsenen vuosijäsenmaksu on 20 euroa vuonna 
2018, josta osasto saa 50 %. 

Talouden pohjan luo osaston sijoitustoiminta, jonka 
avulla osaston toiminta saadaan pidettyä käynnissä.

Vuonna 2018 ei ole tarkoitus suorittaa suuria taseeseen 
aktivoitavia investointeja, vaan hankinnat koostuvat pää-
sääntöisesti tavanomaisista tulokseen kirjattavista pien-
hankinnoista.



ORGANISAATIO 2018

SUOMEN PUNAINEN RISTI TAMPEREEEN OSASTO
KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSET

OSASTON HALLITUS
puheenjohtaja ja 9 jäsentä toiminnanjohtaja
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VIIKOTTAINEN TOIMINTA

MAANANTAI
• Suomen kielen alkeisryhmä, Tampuri
• Käsityökerho, Kaupin vastaanottokeskus
• LäksyHelppi, Peltolammin kirjasto

TIISTAI
• Kuvataideryhmä, Tampuri
• Kielikahvila, Hervanta kirjasto
• Terveyspisteen vastaanotto, (joka toinen vko), Tampuri
• LäksyHelppi, Lentävänniemen koulu
• LäksyHelppi, Juhannuskylän koulu
• LäksyHelppi, Kaupin vastaanottokeskus
• EA-ryhmäilta

KESKIVIIKKO
• Suomen kielen alkeisryhmä, Tampuri
• Käsityökerho, Kaupin vastaanottokeskus
• LäksyHelppi, Pohjois-Hervannan koulu
• Asumisavun teemailta
• Nuorten ryhmä

TORSTAI
• Puikonpyörittäjät, Tampuri
• Elämäntarinapaja, Tampuri
• Ruotsin kielen keskustelurymä, Tämpuri
• LäksyHelppi, Kaukajärven kirjasto
• LäksyHelppi, Aleksanterin koulu
• LäksyHelppi, Kaupin vastaanottokeskus
• Kielikahvila, Sampolan kirjasto
• Terveyspisteen vastaanotto, (kerran kuukaudessa),
Lielahden kirjasto

PERJANTAI
• Käsityökerho, Kaupin vastaanottokeskus

LAUANTAI
• Asumisavun kotikäynnit



INHIMILLISYYS
Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin ta-
voin on Punaisen Ristin tärkein tehtävä ja toiminnan päämäärä. 
Sen tavoitteena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Se 
edistää ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja 
pysyvää rauhaa.

TASAPUOLISUUS
Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä pelkäs-
tään avun tarpeen, ei kansallisuuden, uskonnon, rodun, poliit-
tisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman perusteella. Se 
antaa etusijan niille, jotka ovat suurimmassa hädässä.

PUOLUEETTOMUUS
Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta ja auttaa 
kaikkia uhreja Punainen Risti pidättäytyy kannanotoista viholli-
suuksien yhteydessä eikä milloinkaan sekaannu poliittisiin, aat-
teellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin.

RIIPPUMATTOMUUS
Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka kansalliset yhdistyk-
set toimiva humanitaarisissa tehtävissä oman maansa hallitus-
ten apuna ja ovat maansa lainsäädännön alaisia, niiden tulee 
säilyttää itsemääräämisoikeutensa niin, että ne voivat aina toi-
mia Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti.

VAPAAEHTOISUUS
Punainen risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka toiminta on kaikin 
tavoin pyyteetöntä.

YLEISMAAILMALLISUUS
Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike on 
yleismaailmallinen. Sen kansalliset yhdistykset ovat tasavertai-
sia ja niillä on yhtäläiset velvollisuudet auttaa toinen toisiaan.

YKSEYS
Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai Punaisen 
Puolikuun yhdistys, joka on avoin kaikille maan kansalaisille ja 
ulottaa toimintansa koko maan alueelle.


