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Ympäristömme muuttuu nopeasti
Autamme eniten apua tarvitsevia
Suomen Punainen Risti on humanitaarinen 
avustusjärjestö, jonka tehtävänä on auttaa 
eniten apua tarvitsevia kotimaassa ja 
ulkomailla. Se kuuluu kansainväliseen 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 
liikkeeseen, joka yhdessä auttaa ihmisiä 
katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja 
kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö 
kannustaa ihmisiä huolehtimaan 
hyvinvoinnistaan ja pitämään huolta 
toisistaan. Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaa seitsemän 
perusperiaatetta: inhimillisyys, tasapuolisuus, 
puolueettomuus, riippumattomuus, 
vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja 
ykseys.

Maailmanlaajuinen auttamisen ketju
Auttamistyömme perustuu 
maailmanlaajuiseen auttamisen ketjuun, jossa 
vapaaehtoiset, yhteisöt ja työntekijät 
työskentelevät yhdessä. Kaikkialla 
maailmassa Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun toiminta perustuu luottamukselle. 
Avunsaajat, vapaaehtoiset, kumppanit, 
lahjoittajat ja tukijat luottavat Punaisen Ristin 
toimintaan vaikeissakin tilanteissa.

Vapaaehtoinen on toimintamme 
keskiössä
Punaisen Ristin vapaaehtoisuus luo iloa 
yhteisöllisyyden ja osallisuuden kautta. Se tuo 
iloa heille, joita autamme ja heille, jotka 
haluavat ja osaavat auttaa. 
Avustustoimintamme tuo toivoa. Avunsaajille 
toivo avaa uusia näköaloja, tukee jaksamista 
ja ohjaa kohti parempaa tulevaisuutta. 
Tavoitteemme on saavutettu, kun apua 
tarvitsevasta tulee yksi meistä auttajista. 
Punaisen Ristin sydän ovat vapaaehtoiset. 
Vapaaehtoisten näkyvä toiminta omassa 
yhteisössään vahvistaa auttamishalua 
paikallisesti ja luottamusta koko järjestöön.

Toimintasuunnitelma perustuu Suomen 
Punaisen Ristin toimintalinjaukseen 
2021-2023, joka hyväksyttiin 
yleiskokouksessa syyskuussa 2020. Punaisen 
Ristin Turunmaan piirin hallitus hyväksyi 
toimintasuunnitelman 25.11.2020.

7 periaatetta ohjaa toimintaamme

Inhimillisyys 
Tasapuolisuus 

Puolueettomuus 
Vapaaehtoisuus 

Yleismaailmallisuus 
Ykseys 

Riippumattomuus
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Päätavoitteet 2021-2023
Seuraavilla indikaattoreilla seuraamme ja mittaamme tavoitteiden toteutumista.
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Näin saamme muutoksen aikaiseksi

Paikallisuus
Innostava 
vapaaeh-
toisuus

Osaa-
minen

Yhteistyö

Uudet 
teknologiat

Viestintä

Tasapainoi-
nen talous

Keskittymällä näihin seitsemään 
painopisteeseen saamme 
muutoksen aikaiseksi.
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Neljä painopistealuetta muodostavat tikkaat

Johtaminen
Hyvä johtaminen on perusta toiminta-
kykyiselle järjestölle. Auttamis-
tilanteiden ja valmiusoperaatioiden 
johtaminen on hyvää ja johtamis-
järjestelmä on selkeä kaikilla 
järjestötasoilla. Meillä on vahva 
verkosto osaavia valmiuden ja 
varautumisen toimijoita, jotka 
vahvistavat osastojen operatiivista 
toimintaa ja johtavat tilanteita 
paikallistasolla tarpeen mukaan. 
Käytämme johtamisen tukena 
digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. 
Oikea-aikainen ja oikeaan tietoon 
perustuva kriisiviestintä on osa häiriö- 
ja onnettomuustilanteiden 
johtamistamme.

Viestintäosaaminen
Luomme jatkuvan näkyvyyden kautta 
kiinnostusta paikalliseen toimintaamme 
ja kansainväliseen auttamistyöhömme. 
Paikallinen aktiivinen näkyvyys luo 
pohjan uutta luovaan ja moniääniseen 
järjestöviestintään.  

Johtaminen

Viestintä

Uudet auttajat

Digi vapaaehtoisille

Osallistumme yhteiskunnalliseen 
keskusteluun tekemällä rohkeaa 
humanitaariseen avustustyöhön 
liittyvää viestintää ja keskustelemalla 
aktiivisesti. Lisäämme kotimaan 
toiminnan yhteistä osaamista toiminnan 
suunnittelussa ja viestinnässä.

Uudet auttajasukupolvet
Uudet vapaaehtoiset, sekä nuoret että 
iäkkäämmät, ovat vahvan 
auttamisvalmiuden edellytys myös 
tulevaisuudessa. On tärkeää jatkuvasti 
rekrytoida ja aktiivisesti ottaa vastaan 
uusia vapaaehtoisia eri tehtäviin. 
Otamme uudet toimijat nopeasti 
vastaan sekä käytämme heitä uusiin 
vastuutehtäviin. Annamme tilaa uusille 
kokeiluille, uusille toimijoille ja 
toimintaryhmille. Järjestämme 
toimintaa kaiken ikäisille.

Nämä neljä painopistettä läpileikkaavat toimintaamme kaikilla sektoreilla. Tikkaat 
auttavat meidät eteenpäin seuraavaan osatavoitteeseen ja seuraavalle portaalle.

Vapaaehtoisten digipalvelut

Digitaalisten auttamisvälineiden 
kehitys helpottaa pitkällä tähtäimellä 
vapaaehtoistyötä järjestössä. Otamme 
uudet toimijat nopeasti vastaan sekä 
haemme heitä uusiin vastuutehtäviin 
digitaalisia välineitä hyödyntäen. 
Tarjoamme jokaiselle uudelle 
vapaaehtoiselle perehdytyksen 
vähintään verkossa. Verkkoon 
laajentuva vapaaehtoistyö tuo 
mukanaan uudenlaisia vapaaehtoisia, 
ja siksi hyödynnämme myös verkossa 
toimivaa koulutus- ja tukijärjestelmää.

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Osatavoitteet 2

Osatavoitteet 1

Tähän 
haluamme 

päästä
Nämä askeleet 

meidän pitää ottaa

Neljä fokusta auttavat meitä
saavuttamaan tavpotteet
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Apumme tuo toivoa



Apu löytyy läheltä

Ryhmämme ovat koulutettuja
Koulutukset ja materiaalit ovat tarkoituksenmukaisia 
Johtaminen on osaavaa 

Tunnemme oman alueemme ja osaamme 
ennakoida mahdollisia tapahtumia ja riskejä 
Voimme auttaa virtuaalisesti

Nuorilla on omia valmiusryhmiä ÅA:ssa ja YH 
Noviassa

Viranomaisten kanssa
Järjestön sisällä

Muiden järjestöjen kanssa paikallisesti (Vapepa-verkosto) 
Koulujen ja korkeakoulujan kanssa

Jokaisessa osastossa on koulutettuja johtajia 
Operatiiviset tehtävät on jaettu selkeästi 
Käytämme yhteisiä järjestelmiä
Osaamme kriisiviestinnän
Tunnemme erityistehtävämme rauhan aikanana, 
sodassa ja aseellisissä konflikteissa.

Asiantuntemuksemme muodostuu, kun:

Valmius perustuu paikallisiin riskeihin, kun:

Nuoret sisällytetään valmiusryhmiin ja otetaan 
mukaan toimintaan:

Yhteistyötä vahvistetaan:

Operatiivinen johtaminen on toimivaa, kun:

Tavoitteet

Osatavoitteet 2

Osatavoitteet 1

Ryhmiä kehitetään ja ne ylläpitävät osaamistaan
Operatiivinen johtaminen ja yhteiset prosessit 
sovelletaan käytäntöön
Logistiikka on luonnollinen osa osaston 
toimintaa
Yhteistyötä kehitetään 
Jokainen osasto osallistuu valmiusharjoituksiin
"Osasto valmiudessa" on päivitetty ja ankkuroitu 
jokaiseen osastoon
Käytämme alustoja ja annamme virtuaalista apua 
Meillä on nuorten valmiusryhmiä
Meillä on humanitaarisen oikeuden ryhmä

Kerromme, miten voimme auttaa ja olemme 
helposti saavutettavia

Koulutamme ja kehitämme ryhmiä 
Koulutamme johtamisessa 

Logistiikasta (teltat, autot, kuljetus, 
huoltomiehet) tulee tärkeä tekijä osastossa 
Harjoittelemme säännöllisesti
”Osasto valmiudessa” ankkuroidaan 
Valmiutta konkretoisoidaan erityisesti 
nuorille
Humanitaarinen oikeus on kaikille 
perusosaamista

Punainen Risti on tehokas avun kanava. Tehokkain ja 
nopein apu äkillisissä tilanteissa löytyy aina ensin 
läheltä. Kun jotain tapahtuu, autamme ihmisiä nopeasti 
ja tarkoituksenmukaisesti.
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Avun tarvitsijat löytävät meidät ja tuntevat apumme
Voimme auttaa monipuolisesti ja joustavasti
Kaikissa osastoissa on paikallinen hälytysryhmä 
ensiavussa, henkisessä tuessa ja ensihuollossa

Olemme tehokas avun kanava, kun:



Apu löytyy läheltä - Tavoiteluvut
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Hyvinvoivassa yhteisössä 
kaikki ovat mukana

Innostamme vapaaehtoisiamme osallistumaan 
koulutuksiin
Päätämme Kohdataan kylillä ja keskuksissa -
hankkeen

Osallistumme uuden terveyttä edistävän 
hankkeen suunnitteluun

Tunnistamme apua tarvitsevat ja kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevat

Teemme yhteistyötä kuntien kanssa
Ylläpidämme yhteistyötä muiden kolmannen 
sektorin organisaatioiden kanssa
Kartoitamme vaativia tehtäviä ja tukiprosesseja 
(esim. muistisairaat, masennuksesta kärsivät) 
Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia

Lähtökohtana ovat Punaisen Rstin 7 periaatetta 
Tavoitamme apua tarvitsevat
Apu vastaa paikallisiin tarpeisiin
Apu on luotettavaa ja turvallista
Vapaaehtoisemme ovat koulutettuja ja osaavia

Tarjoamme tietoa terveydestä henkisestä, fyysisestä ja 
sosiaalisesta näkökulmasta (terveyspisteet)
Tarjoamme sosiaalista yhdessäoloa (kohtaamispisteet)

Luomme kohtaamisia ihmisten välillä
Huolehdimme siitä, että meillä on riittävästi 
vapaaehtoisia tarjoamaan seuraa
Teemme etsivää työtä löytääksemme eniten 
yksinäisyydestä kärsivät

Tuomme eritaustaiset ihmiset yhteen
Luomme mahdollisuuksia tehdä asioita yhdessä 
Luomme mahdollisuuksia osallisuuteen 
suomalaiseen yhteskuntaan
Vastustamme rasismia

Puhumme nuorten hyvinvoinnista
Tuemme nuoria verkkoystävätoiminnan kautta 
Näymme kouluissa ja teemme yhteistyötä niiden 
kanssa
Otamme nuoret mukaan työhömme

Apumme on korkealaatuista, kun:

Parannamme valmiuksia huolehtia omasta teveydestä, kun:

Vähennämme yksinäisyyttä, kun:

Tuemme integraatiota lähiyhteisössä, kun:

Arvostamme nuorten oikeuksia, kun:

Kehitämme polkua avuntarvitsijasta 
vapaaehtoiseksi nuorille ja maahanmuuttajille
Syvennämme yhteistyötä koulujen ja  oppilaitosten 
kanssa
Olemme näkyviä ja syvennämme yhteistyötä 
kotihoidon ja hoitolaistosten kailtaisten tahojen 
kanssa
Tarjoamme vapaaehtoisille laadukasta ja 
monipuolista koulutusta
Ylläpidämme toimintaa, joka tukee 
yhteiskunnalllista osallistumista  (läksyapu, sykkeli, 
kielikahvila) 

Auttamistoimintamme perustuu 
vapaaehtoisten kokemukseen, 
toimintaamme osana paikallista yhteisöä, 
avuntarpeiden tunnistamiseen sekä 
saatavilla olevaan luotettavaan tietoon.
Tavoitteenamme on laadukas auttaminen, 
jossa vapaaehtoiset ovat varmoja 
tehtävässään. Toimimme resursseja 
vahvistavasti.

Osatavoitteet 2

Tavoitteet

Osatavoitteet 1
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Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki 
ovat mukana - Tavoitteet lukuina
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Luottamusta ja vastuullisuutta 
rakentava yhteiskunta

Meillä on toimintaa, joka nostaa moninaisuuden ja tasa-arvon 
esiin
Teemme aktiivisesti työtä sen eteen , että osastot ovat kaikille 
avoimia iäastä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta
Vapaaehtoisvaliokunta työskentelee moninaisuuden ja tasa-
arvon kysymysten parissa
Olemme heikoimpien puolella
Piiri järjestää rasismin vastaisella  viikolla ohjelmaa, jossa 
vapaaehtoiset voivat olla mukana auttamassa, ja jakaa 
"Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen

Luomme kyselyjä toiminnastamme
Otamme vapaaehtoiset aktiivisesti mukaan toimintamme arviointiin
Auttamistoimintamme pohjautuu tutkittuun tietoon
Toimimme lähtien vuorovaikutuksesta, jota meillä on muiden kanssa. 
Uskallamme ajatella uudella tavalla.

Viestimme monipuolisesti eri kanavien kautta ja eri kohderyhmiä 
ajatellen
Olemme mukana erilaisissa verkostoissa
Reagoimme nopeasti ja nostamme esiin yhteiskunnallisia 
kysymyksiä, jotka koskevat toimintaamme sekä valtakunnallisesti 
että alueellisesti sosiaalisissa medioissa ja lehdistössä
Olemme näkyvästi esillä yhteiskunta-asioissa, jotka koskevat 
toimintaamme neljän pääkampanjamme aikana ja niiden 
ulkopuolellla: Nälkäpäivä, Ystävänpäivä, Rasismin vastainen viikko 
ja Punaisen Ristin viikko

Huolehdimme siitä, että osastoilla on tarvittava tieto ja osaminen 
toimintaansa varten
Koulutamme osastoja sosiallisen median käytössä ja 
yhteydenpidossa tiedotusvälineisiin, jäseniin ja vapaaehtoisiin
Koulutamme osastoja vuorovaikutustaidoissa
Kehitämme omaa viestintäämme tavoittaaksemme yhä useammat

Teemme periaatteemme ja ilomme näkyviksi
Kerromme, keitä olemme, mitä teemme ja mitä puolustamme

Tuemme moninaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa , kun:

Kuuntelemme apua tarvitsevia, sidosryhmiä ja vapaaehtoisia, kun:

Yhteinen vaikuttamistyömme on systemaattista, yhtenäistä ja 
tehokasta, kun:

Kehitämme osaamistamme viestinnässä, kun:

Luomme myönteisen kuvan Punaisen Ristin toiminnasta, kun:

Tavoitteet 

Osatavoitteet 1

Osatavoitteet 2

Haluamme saada aikaan toimintaa ja saada 
lisää jäseniä, vapaaehtoisia ja ihmisiä, jotka 
osoittavat tukeaan sanomallemme. Näkyvä 
toiminta inhimillisyyden puolesta vahvistaa 
suomalaista yhteiskuntaa ja kannustaa 
mukaan vapaaehtoistoimintaan. Tällainen 
yhteisö toimii paremmin kriisien keskellä. 
Jatkuva ja monipuolinen viestintä luo 
luottamusta auttamistyöhömme.

Vapaaehtoisvaliokunta  linjoittaa toimintaansa 
Vapaaehtoisvaliokunta kouluttautuu tasa-
arvoisuudessa ja moninaisuudessa
Selvitämme, millainen palautejärjestelmämme on ja 
miten voimme mitata "Call to Action" -vaikutusta 
Suunnittelemme, toteutamme ja arvioimme piirin 
viestintää sosiaalisissa medioissa
Julkaisemme osastokirjeen kerran kuukaudessa 
Julkaisemme Här & Nu  -lehden 4 kertaa vuodessa. 
Yksi numeroista lähetetään jäsenille
Puolet osastoista on saanut viestintäkoulutusta 
piiristä

Valiokunnat arvioivat vuoden 2021 toimintaansa 
Syvennämme yhteyksiämme paikallisiin lehtiin ja 
toimittajiin
Haluamme tehdä parempia some-julkaisuja , joiden 
tavoittavuus ja vaikuttavuus on entistä laajempi 
Jokainen osasto on koulutettu viestinnässä
Seuraamme yhteiskunnallista keskustelua ja 
osallistumme siihen aktiivisesti
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Luottamusta ja vastuullisuutta rakentava 
yhteiskunta - Tavoitteet lukuina

*Raportoimme vuosittain myös lehtijuttujen ja radiohaastattelujen määrät.
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Andrea Södergård

Vapaaehtoisuus innostaa



Osasto on ilon, toivon ja 
toiminnan paikka

Useimmat osastot ovat tehneet itsearvioinnin 
yhdessä kumminsa kanssa.
Tutkimme mahdollisuuksia mentorointiin 
osastoissa. 
Rekrytoimme jäseniä kursseilla ja tapaamisissa. 
Oma-koulutus pidetään jokaiselle osastoaktiiville. 
Omaa käytetään säännöllisesti puolessa 
osastoista.
Jokainen uusi vapaaehtoinen kontaktoidaan 
viikon sisällä.Järjestämme osastoteamsejä. 
Järjestämme osastoforumit teemallisina.

Osastojen toiminnantarkastajia koulutetaan.

Tavoitteet

Osatavoitteet 2

Osatavoitteet 1

Kaikki osastot ovat tehneet itsearvioinnin yhdessä 
kumminsa kanssa.
Puolet osastoista on tehnyt kehittämissuunnitelman 
arvioinnin pohjalta.
Mentorointia kokeillaan muutamissa osastoissa.
Meillä on mentoreita (vapaaehtoisia).
Osallistumme rekrytointikampanjaan (piiritiimi).
Jokainen uusi vapaaehtoinen otetaan mukaan toimintaan.
Osastot, joissa on kasvumahdollisuuksia, kasvavat. 
Kaikissa osastoissa on jäsenmestari, joka on 
säännöllisesti yhteydessä jäseniin.
Omaa käytetään säännöllisesti 8 osastossa.
Osastoille tarjotaan viestintäkoulutusta.

Jokainen osasto on tehnyt itsearvioinnin yhdessä 
kumminsa kanssa.
Jokainen osasto on tehnyt kehittämissuunnitelman 
arvioinnin pohjalta.

Jokaisella osaston puheenjohtajalla on 
mahdollisuus mentorointiin.

Jäsenmäärä kasvaa
Nuorisojäsenten määrä kasvaa. 
Jäsenhuolto tapahtuu osastoissa.

Kaikille on tilaa.
Omaa käytetään rekrytointivälineenä.
Jokainen osaston vapaaehtoinen on kirjautunut Omaan. 
Säännöllisten  vapaaehtoisten määrä piirissä kasvaa. 
Vapaaehtoisia palkitaan Punaisen Ristin 
palkitsemisjärjestelmän mukaan.

Osastot seuraavat periaatteita. 
Avainvapaaehtoiset ovat koulutettuja. 
Tuki ja välineet työtä varten ovat riittävät.

Työnjako on selkeä.
Sisäinen viestintä tapahtuu Oman kautta.
Ulkonen viestintä on säännöllistä.
Osastojen toiminnantarkastajat kuuluvat 
toiminnantarkastajapooliin ja ovat koulutettuja 
tehtäväänsä.

Olemme onnistuneet kummitoiminnassa, kun:

Tiedämme, että jokainen osasto saa ulkoista tukea, kun:

Jokainen jäsen on tärkeä osaston elinvoiman kannalta, kun:

Jokainen vapaaehtoinen on mukana ja löytää paikkansa, kun

Järjestöosaaminen osastoissa on korkealla tasolla, kun

Yhteistyö ja viestintä osastossa toimii, kun:

Osasto on aktiivinen vapaaehtoisten kohtaamispaikka 
kaikille, jotka hyväksyvät Punaisen Ristin periaatteet.
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Osasto on ilon, toivon ja toiminnan 
paikka - Tavoitteet lukuina
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Useat nuoret ovat mukana Punaisen Ristin toiminnassa
Nuoret tuntevat olevansa osallisia järjestössä

Kuuntelemme heidän näkemyksiään
Tarjoamme apua, joka vastaa nuorten tarpeita
Tarjoamme koululuokille mahdollisuuksia olla mukana
Tarjoamme chat-toimintaa nuorille

Nuoret on tavoitettu
Nuoret ovat tietoisia Punaisen Ristin palveluista 
Nuoret voivat itse olla mukana ja vaikuttaa

Toiminta kiinnostaa nuoria
Viestintä on hyvää
Nuoret tuntevat olevansa osallisia

Maillä on toimintaa, joka selkeästi nostaa esiin 
moninaisuutta ja tasa-arvoa.
Olemme itse avoimia erilaisille ihmisille erilaisista 
taustoista kielestä, sukupuolesta, kansallisuudesta jne. 
riippumatta
Nuoret tuntevat, että Punainen Risti on matalan 
kynnyksen toimintaa
Nuoret ovat osallisia erilaisissa projekteissa esimerkiksi 
rasismia vastaan

Olemme tavoittaneet nuoret, kun:

Arvostamme nuorten oikeuksia silloin, kun:

Olemme tehokas avun kanava silloin, kun:

Saamme nuoret mukaan valmiuteen, kun:

Tuemme moninaisuutta ja tasa-arvoa ja vastustamme 
rasismia, kun:

Nuorten osallisuus Tavoitteet

Osatavoitteet 2

Osatavoitteet 1

Nuoret ovat resurssi, joka on huomioitava. 
Näin haluamme kehittää toimintaa 
kohtaamaan nuorten tarpeet.

Olemme aktiivinen osapuoli nuorisoverkostossa
Kartoitamme kanavia, joissa tavoitamme nuoret 
Yhteistyö koulujen, urheiluseurojen ja 
nuorisotalojen kanssa
Kartoitamme, miten ottaa nuoret vastaan
Rakennamme suhteita toimijoihin, jotka 
tavoittavet nuoret
Nuorten osallisuuden arvioiminen Turunmaalla
Tuemme osastoja nuorisotoiminnassa

Tiedottaminen ja markkinointi nuorille nuorten kielellä 
ja kanavissa, joissa heidät tavoitetaan.
Kuuliaisuus nuorten tarpeille.
Nuorten osallisuuden kehittäminen.
Webinaarisarjan kehittäminen valmiuden, ensiavun, 
henkisen tuen ja muiden oman resilienssin kannalta 
tärkeiden aiheiden ympärille.
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FRK Åboland

Henkilöstö ja talous



Henkilövahvuus on riittävä
Meillä on oikeat välineet
Saamme koulutuksen/jatkokoulutuksen
Teemme oikeita asioita 
Saamme fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tukea
Tunnemme olomme varmaksi uuden teknologian parissa
Opimme työssämme

Keskustoimisto 
Muut piirit 
Yhdistykset 
Rahoittajat

Omavalvonto on toimivaa
Toimimme yhteistyössä sisäisen tarkastuksen kanssa
Tilintarkastuksemme noudattaa ohjeistusta

Sijoitusstrategiamme on päivitetty
Asuinhuoneistömme ovat houkuttelevia ja vuokrattuja
Olemme mukana STEA-hankkeissa
Haemme aktiivisesti ulkoista rahoitusta
Kiinnostamme testamenttilahjoittajia

Käytämme Green office -ympäristöohjlemaa

Henkilöstö voi hyvin, kun:

Teemme mielellämme yhteistyötä seuraavien kanssa:

Hallintomme on hyvää, kun:

Talous on tasapainossa kun:

Oma ilmastovaikutuksemme pienenee, kun:

Kehityskeskustelut ja lyhyet varttikeskustelut pidetään ja ne 
johtavat toimenpiteisiin
Ergonomia ja välineistö on ajantasaista
Työterveyshuolto toimii
Henkilöstö osallistuu koulutuksiin/jatkokoulutuksiin
Opimme uutta

Piiritiimi toimii tukena
Suomenruotsalainen henkilöstötapaaminen pidetään

Hallitus- ja valiokuntatyö on mielekästä

Aktiivinen talousvaliokunta
Raportointi reaaliajassa

Henkilöstö

Yhteistyö

Hyvä hallinto

Talous tasapainossa

Green office otetaan käyttöön

Tavoitteet

Osatavoitteet 2

Kehityskeskustelut ja lyhyet varttikeskustelut 
pidetään ja ne johtavat toimenpiteisiin
Ergonomia ja välineistö on ajantasaista
Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on toimivaa 
Henkilöstö osallistuu koulutuksiin/jatkokoulutuksiin

Osatavoitteet 1

Talous tasapainossa
      Sijoitusstrategia päivitetään 2022

Pienennämme ilmastovaikutustamme Green 
office -ohjelman kautta

Hallinto ja talous
Koko järjestön talouden tasapaino mahdollistaa 
Punaisen Ristin toiminnan. Hyvä hallinto lisää 
luottamusta järjestömme toimintaa kohtaan. 
Henkilökunnan hyvinvointi, tyytyväisyys ja innostus 
heijastuvat vapaaehtoisten saamaan tukeen.
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Henkilöstö



Hallinto ja talous - Mittarit
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Inhimillisyys
Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen 
kaikin tavoin 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 
pelkästään avun tarpeen, ei kansallisuuden, uskonnon, 
rodun, poliittisten 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 vihollisuuksien yhteydessä eikä 
milloinkaan sekaannu poliittisiin, aatteellisiin, 
uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin.

Riippumattomuus 
Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka kansalliset 
yhdistykset toimiva humanitaarisissa tehtävissä oman 
maansa hallitusten apuna ja ovat maansa lainsäädännön 
alaisia, niiden tulee säilyttää itsemääräämisoikeutensa 
niin, että ne voivat aina toimia 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 
tasavertaisia 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 ja 
ulottaa toimintansa koko maan alueelle.

Olemme avoin, palvelualtis, aikaansaava ja 
yhteistyökykyinen järjestö

Toiminnalliset arvomme ohjaavat vapaaehtoisia ja 
työntekijöitä toimimaan visiomme mukaan niin, että 
saavutamme yleiskokouksen asettamat tavoitteet.

Avoin
Toimimme paikallisesti, lähellä ihmisiä, osana yhteisöä. 
Näkyvä, arkipäivän toimintamme yhdessä ihmisten 
kanssa on avointa kaikille ja tarjoaa toiminnan 
mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville. 
Järjestön johtaminen on avointa, luottamusta rakentavaa 
ja keskustelevaa. Toimintamme tuloksista ja 
taloudellisesta tilanteesta raportoidaan avoimesti niin 
paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Otamme vastaan 
jokaisen. Näemme jokaisen vapaaehtoisten, 
luottamushenkilön ja työntekijän erilaisuuden 
voimavarana, jonka avulla tarjoamme monimuotoista ja 
avointa toimintaa.

Periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamme
Periaatteidemme kunnioittaminen takaa toimintamme jatkuvuuden. Periaatteemme ja toiminnalliset 
arvomme ovat ohjenuorana työntekijöillemme ja vapaaehtoisille kaikissa tilanteissa.

Palvelualtis
Asetamme avun ja palvelujen tarvitsijat toiminnassa 
etusijalle. Punaisen Ristin toimintaan osallistuvat ja sitä 
tukevat saavat tarvitsemaansa tietoa, tukea, valmennusta 
ja palautetta vapaaehtoisilta ja toimintaa tukevilta 
työntekijöiltä. Opimme ja kehitymme kuuntelemalla apua 
tarvitsevia ja vapaaehtoisia.

Aikaansaava
Reagoimme avun tarpeisiin ja käytämme voimavaramme 
oikein ja tuloksellisesti: keskitymme järjestön yhteisten 
tavoitteiden toteuttamiseen.

Yhteistyökykyinen
Etsimme aktiivisesti kumppaneita. Vastaamme parhaiten 
avun tarvitsijoiden tarpeisiin, kun teemme yhteistyötä 
Punaisen Ristin sisällä kansainvälisesti ja Suomessa. 
Toimimme avoimena ja yhteistyökykyisenä kumppanina 
valtakunnallisesti ja paikallisesti muiden järjestöjen, 
viranomaisten, yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Henry Dunant oli sveitsiläinen liikemies, joka perusti Punaisen 
Ristin nähtyään sodan tuhot taistelukentällä Solferinossa 1859. 
Dunantilla oli kaksi ajatusta: kouluttaa rauhanaikana 
vapaaehtoisia auttamaan sodan uhreja ja luoda säännöstö 
sodan laeiksi. Dunantin perintö elää edelleen tänään kaikissa 
190 kansallisessa yhdistyksessä, joita on ympäri maailman.

Suomen Punainen Risti
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