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1 Osasto Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 
1.1 Osaston asema ja tehtävät  

Toimintavuoden aikana Suomen Punainen Risti täyttää 7.5.2017 140 vuotta. Vuosi 
2017 on 18.3.1953 perustetun Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osaston 64. 
toimintavuosi. Osasto on Suomen Punaisen Ristin kolmanneksi suurin osasto sekä 

Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella toiseksi vanhin Helsingissä yhä toimivista Pu-
naisen Ristin osastoista. Poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton Punainen Risti pyr-

kii kaikissa oloissa lievittämään ihmisten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisar-
voa sekä toimimaan erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten aut-
tamiseksi ja tukemiseksi. Osasto Punaisen Ristin perusperiaatteiden hengessä: 

1) edustaa kansainvälistä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikettä paikallisesti 
osaston alueella; 

2) tarjoaa vapaaehtoisille toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia; 
3) kanavoi ja toteuttaa hätätilanteissa Punaisen Ristin kotimaan apua alueellaan; 

4) ylläpitää järjestöllistä toimintavalmiutta ja vapaaehtoista auttamisvalmiutta; 
5) mahdollisuuksien mukaan tuottaa erityispalveluita paikallisista tarpeista lähtien; 
6) noudattaa toiminnassaan Suomen Punaisen Ristin sääntöjä ja johtosääntöjä; sekä 

7) seuraa valtakunnallisten ja alueellisten toimielinten päätöksiä. 
 

1.2 Osaston alue ja toimitilaverkosto 
Pohjois-Helsingin osaston alue kattaa seuraavat osa-alueet tukitoimitiloineen: 
1) Pakila, Oulunkylä ja Maunula: osaston päätoimitila Oulunkylän Patolassa osoittees-

sa Risupadontie 4 F 5 ja tukitoimitiloina ja Asukastalo Maunulan Saunabaari: posti-
numerot 00620 – 00690 Helsinki (Maunulan, Metsälän, Oulunkylän, Patolan, Pirk-

kolan, Veräjälaakson, Veräjämäen ja Pakilan alueet);  
2) Malmi ja muu koillinen alue: tukitoimitiloina Malmin toimintakeskuksen yläkerta: 

postinumerot 00700 ja 00730 – 00770 sekä 00790 Helsinki (Viikin, Latokartanon, 

Pihlajamäen, Pihlajiston, Malmin, Puistolan, Siltamäen, Suutarilan, Suurmetsän, 
Töyrynummen, Tapanilan, Tapaninkylän (osin), Tapaninvainion (osin) ja Jakomä-

en, Tattarisuon, Tattariharjun, Malmin lentokentän, Heikinlaakson ja Tapulikau-
pungin alueet); sekä  

3) Kannelmäki: tukitoimitiloina Kannelmäen kerhohuone osoitteessa Kaarelantie 89: 

postinumerot 00370 Helsinki (Pitäjänmäki), 00390 Helsinki (Konala), 00410 - 
00440 Helsinki (Malminkartano, Kannelmäki, Maununneva, Hakuninmaa ja Lassi-

la). 
 
1.3 Punaisen Ristin pääkampanjat ja osaston toiminnan painopisteet 2017 

Vuoden 2017 aikana osasto osallistuu aktiivisesti seuraaviin Punaisen Ristin pääkam-
panjoihin: 

 Ti 14.2.2017 Ystävän päivä  
 20. - 26.3.2017 Rasismin vastainen viikko 
 8. - 14.5.2017 Punaisen Ristin viikko (SPR:n vuosipäivä on su 7.5.2017) 

 5. - 11.6.2017 Kansalaistorin yleisötapahtuma 
 10. - 11.6.2017 Yleiskokous Helsingissä Finlandia-talossa 

 14. - 16.9.2017 Nälkäpäivä 
 25.11. - 24.12.2017 Hyvä joulumieli -keräys 
 Maailma Kylässä 27. - 28.5.2017 

Lisäksi osallistutaan yhdessä piirin ja muiden osastojen kanssa alueellisiin osastofoo-
rumeihin ja alueelliseen järjestökoulutukseen. 

Toimintavuoden 2017 aikana osaston toiminnan painopisteet ovat: 
 Osaston kehittäminen monimuotoisen ja moninaisen toiminnan osastoksi 
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 Osaston ja sen toiminnan näkyvyyden parantaminen 
 Osaston valmiuden kehittäminen ja osallistuminen valtakunnalliseen valmiusharjoi-

tukseen; sekä  
 Osaston oman valmiussuunnitelman päivittäminen sekä osallistuminen Punaisen 

Ristin Helsingin yhteisen valmiussuunnitelman päivitykseen.  

 Osallistutaan myös muihin Punaisen Ristin ja Vapepan harjoituksiin ja tapahtumiin 
sekä mahdollisuuksien mukaan paikallisiin tapahtumiin osaston alueella. 

 
2 Jäsenistö sekä kokoukset ja muut tilaisuudet ja tapahtumat  
2.1 Jäsenistö 

Jäsenyys on kannanotto Punaisen Ristin toiminnan ja välittämisen puolesta. Jäsenet 
ovat Punaisen Ristin tärkein voimavara. Kaikki lähes 2.000 jäsentä muodostavat osas-

ton, joka tarjoaa eri taustoista tuleville eri-ikäisille ihmisille varhaisnuorista senioreihin 
joko pitempiaikaista sitoutumista tai kertaluontoista tehtävää etsiville, vapaaehtois-

työstä kiinnostuneille ihmisille mielekkään toiminnan kanavia osastossa ja sen toimin-
tayksiköissä.  

Osasto järjestää aktiivijäsenille ja sellaisiksi rekrytoitaville sekä muille uu-

sille jäsenille ja toiminnasta muutoin kiinnostuneille klubi-illan kuukauden kolmantena 
tiistaina kesää lukuun ottamatta kerran kuukaudessa. Uusia aktiivijäseniä hankitaan, 

koulutetaan ja perehdytetään toimintaan. Järjestetään kehittämis- ja virkistystilai-
suuksia, joissa esitellään Punaisen Ristin toimintaa ja joissa jäsenillä on mahdollista 
tutustua toisiinsa. Muustakin jäsenhuollosta huolehditaan.  

 Osasto onnittelee toimintavuoden 2017 aikana kaikkia pyöreitä vuosia 
täyttäviä osaston jäseniä hallituksen kokouksen päätöksellä. Lisäksi aktiivijäseniä 

muistetaan onnittelukirjein, kukkakimpuin tai muin vastaavin tavoin. Aktiivijäsenille 
haetaan ne Suomen Punaisen Ristin huomionosoitukset, joiden hakuedellytykset itse 
kunkin osalta täyttyvät. 

 
2.2 Jäsenistön aktivoiminen 

Uusia ohjaajia, kouluttajia ja muita avainhenkilöitä rekrytoidaan eri toimintamuodoille 
ja –yksiköille siten, että osasto tarjoaa koulutusta eri tarpeisiin sekä omatoimisesti 
että yhdessä muiden tahojen kanssa seuraavia periaatteita noudattaen: 

1. Osasto kustantaa aktiivijäsentensä ja sellaisiksi sitoutuvien uusien vapaaehtoisten 
peruskoulutuksen silloin, kun siitä on osaston hallituksen kanssa sovittu ja jos kou-

lutus edistää Punaisen Ristin toimintaa etenkin osastossa; Tarvittaessa aktiivijäse-
nen ja osaston kesken solmitaan sopimus; 

2. Osaston toimintayksiköiden vetäjien ja muiden vastuuhenkilöiden täydennyskoulu-

tuksesta ja työnohjauksesta huolehditaan;  
3. Tarjotaan avainhenkilöille keskustoimiston ja piirin järjestämää Punaisen Ristin 

promo- ja kouluttajakoulutusta sekä täydennyskoulutusta tietotaidon ja osaamisen 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi; 

4. Osaston kouluttajille ja vastuuvapaaehtoisille järjestetään koulutus- ja virkistysti-

laisuuksia sekä tuetaan ja rohkaistaan heitä osallistumaan piirin järjestämiin tilai-
suuksiin;  

5. Kurssilaiset ja muut uudet aktiivijäsenet kutsutaan kurssin jälkeen järjestettävään 
osaston yhteiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen;  

6. Osaston kursseille ja tapahtumiin osallistuvat ohjataan osaston toimintamuotoihin 

ja –yksiköihin heti kurssin tai tapahtuman jälkeen.  
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2.3 Kokoukset sekä muut tilaisuudet ja tapahtumat 
Osasto pitää toimintavuoden aikana kevätkokouksen ti 14.3.2017 ja syyskokouksen ti 

14.11.2017. Osaston kokouksessa jäsenistö muodostaa yhteisen näkemyksen osaston 
tulevaisuudesta sekä päättää osaston toimintalinjoista. Kokousten yhteydessä järjes-
tetään varsinaisten kokousasioiden lisäksi muutakin ohjelmaa. Tarvittaessa kutsutaan 

koolle osaston ylimääräinen kokous.  
Toimintavuoden aikana osasto toteuttaa seuraavat tilaisuudet ja tapahtu-

mat: 
 Valmiudellinen 112-tapahtuma la 11.2.2017; 
 Nenäpäivä marraskuussa 

 Maailman AIDS-päivä 1.12.2017. 
 Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä ti 5.12.2017. 

 Osaston kehittämisseminaareja osaston avainhenkilöille järjestetään keväällä ja 
syksyllä myös yhdessä muiden osastojen kanssa. 

 
3 Valmius-, ensiapu- ja terveystoiminta 
3.1 Kotimaanapu 

Punaisen Ristin kotimaanapu sekä siihen liittyvä tarvittava henkisen tuen antaminen 
on tärkeä osa syrjäytyneiden ja hädässä olevien auttamiseksi. Kotimaan avun turvin 

osasto vastaa paikallisiin tarpeisiin. Osasto pyrkii reagoimaan alueensa heikosti toi-
meentulevien henkilöiden tilanteeseen sosiaaliviranomaisten ja seurakuntien kautta ja 
heidän osoittamallaan tavalla. Kiireellisiin avustuksiin osasto varaa talousarvioon 

2.000 euron määrärahan, jota käyttää osaston kotimaan avun yhteyshenkilö voimas-
saolevien kotimaanavun ohjeiden mukaisesti. 

 
3.2 Nälkäpäivä 
Osasto osallistuu 14. - 16.9.2017 järjestettävään Operaatio Nälkäpäivään mahdolli-

simman kattavasti eri puolilla omaa aluettaan. Kerääjille tiedotetaan siitä, minkä hy-
väksi rahaa kerätään, sekä jaetaan kerääjille lippaat ja muu keräysmateriaali. Teh-

dään myös keräysaikataulu keräyspaikoittain. Ylläpidetään osaston kerääjärekisteriä 
sekä pyritään rekrytoimaan lisää kerääjiä kouluista ja muista oppilaitoksista. Ennen 
keräystä järjestetään keräysinfoja. Kerääjille järjestetään kiitostilaisuus keräyksen 

jälkeen. Osaston keräyssuunnitelma päivitetään saatujen kokemusten mukaisesti. 
 

3.3 Valmiusryhmä 
Osaston alueella toimiva Punaisen Ristin valmiusryhmä kokoontuu osaston toimitilois-
sa joka kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena keskiviikkona kesäaikaa ja vuoden-

vaihdetta lukuun ottamatta. Ryhmän toiminnassa painotetaan ensiavun harjoittelun 
lisäksi myös henkisen ensiavun ja kotimaan avun teemoja. Yhteistyötä tehdään Mal-

milla toimivan Sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksen kanssa. Yhteistyötä tehoste-
taan myös Helsingin Medialukion kanssa.  
 

3.4 Ensiapuryhmä 
Ensiapuryhmä kokoontuu Malmilla parillisten viikkojen torstaina kesäaikaa ja vuoden-

vaihdetta lukuun ottamatta. Jäseniä kannustetaan osallistumaan ensiaputaitoja ylläpi-
tävään ja kehittävään koulutukseen. Yhteistyötä kehitetään lähialueiden osastojen 
ensiapuryhmien kanssa. 

 
3.5 Ensiavun päivystyspalvelutoiminta 

Osaston valmiusryhmäläisiä ja ensiapuryhmäläisiä kouluttautuu ja harjoittautuu en-
siavun päivystyspalvelun ylläpitämiseksi.  
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Osasto tarjoaa Punaisen Ristin ensiavun päivystyspalvelutoimintaa ensisi-
jaisesti osaston omalla alueella ja oman piirin alueella. Osasto osallistuu ensiapu-

päivystyksen toteuttamiseen sidosryhmäyhteistyössä vain silloin, kun päivystyksestä 
on sovittu osaston ensiapupäivystyksen yhteyshenkilön solmimalla osaston ja tilaisuu-
den järjestäjän välisellä päivystyspalvelusopimuksella. 

Toimintavuoden 2017 aikana toteutetaan mahdollisuuksien mukaan päi-
vystyspalveluauton hankkiminen osastolle ja siihen toimimaan vastuuntuntoisia, osaa-

via ja sitoutuneita henkilöitä. 
 
3.6 Verenluovutus 

Vuoden 2017 aikana osasto järjestää yhdessä Veripalvelun kanssa verenluovutustilai-
suuksia. 

 
3.7 Terveyden edistäminen ja terveyspistetoiminta 

Osallistutaan sekä koulujen että muiden paikallistoimijoiden yhteisiin tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin antamalla koulutusta ja valistusta terveys-, ensiapu- ja arjen turvalli-
suusasioissa. Osaston alueella eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa toteutetaan terveys-

pistetoimintaa.  
 

4 Sosiaalipalvelutoiminta 
4.1 Koillisen ystäväkerhon toiminta 
Koillisen ystäväkerhon ohjelma on suunnattu ystävätoimijoiden virkistykseksi. Keskus-

telut ja kokemusten vaihto on erittäin tärkeä vertaistuki erilaisissa kohtaamisissa ja 
tapahtumissa toimiville ystäville. Ystäväkerhon kerholaiset toimivat monin eri tavoin 

vanhusten tukena. Osalla heistä on oma henkilökohtainen ystävä, jonka luona vierail-
laan. Tämä merkitsee usein pitkäaikaista suhdetta ja kiinteää sitoutumista.  

Kiinteää ja yhä kasvavaa yhteistyötä tehdään lähialueen palvelukotien 

kanssa vieraillen eri tapahtumissa asukkaiden avustajina ja ulkoiluttajina. Kerho jär-
jestää myös omia virkistystapahtumia asukkaille laulun ja seurustelun merkeissä.  

 Ystäväilloissa jaetaan tietoa tulevista osaston tapahtumista sekä Helsingin 
ja Uudenmaan piirin tapahtumista ja koulutuksista sekä keräyksistä.  

Ystäväkerho kokoontuu kesäaikaa lukuun ottamatta joka kuukauden toi-

nen torstai klo 18 - 20 Malmin toimintakeskuksessa.   
 

4.2 Palvelukotiyhteistyö koillisella alueella 
Osaston ystävätoimijat tekevät yhä kasvavaa yhteistyötä lähialueen palvelukotien 
kanssa seuraavasti: 

1. Antinkoti: Teemme ystävävierailuja eri tapahtumissa sekä pienten virkistyshet-
kien järjestäjinä eri asukaskodeissa. 

2. Kustaankartano: Pyritään käynnistämään ystävä- ja vierailutoiminta uudelleen. 
3. Siltamäki: Kuukausittain ystävät käyvät ryhmänä järjestämässä virkistyshetken 

asukkaille kahvituksen, seurustelun ja laulelun merkeissä. 

4. Syystie: Ystävät vierailevat omatoimisesti ulkoiluttajina, apuna eri tapahtumissa 
sekä oman ystävän luona. 

5. Puistolan palvelutalo: Ystäväryhmätoiminta on aloitettu marraskuussa 2015 pi-
detyn ystävätoiminnan lyhytkurssin tuloksena. Ystävätoimijat ulkoiluttavat, viih-
dyttävät ja ovat tukena palvelukodin eri tapahtumissa. Ryhmän kokoa pyritään 

laajentamaan kevään 2016 aikana. 
6. Viikin hoiva: Pyritään käynnistämään ystävä- ja vierailutoiminta uudelleen. 
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4.3 Luoteinen ystäväkerho 
Luoteinen ystäväkerho on perustettu keväällä 2016 alueella toimivien vapaaehtoisten 

ystävien vertaistueksi ja virkistykseksi. Ystävä toimii joko jäsenenä ryhmässä, joka 
vierailee säännöllisesti vanhusten palvelutalossa esimerkiksi ulkoiluttamassa vanhuk-
sia tai vanhuksen omassa kodissa vierailevana ystävänä. 

 Luoteisen ystäväkerhon jäsenet vierailevat ryhminä Kannelkodissa Kan-
nelmäessä, Pakilakodissa Pakilassa ja Kotikallion palvelukeskuksessa Pitäjänmäellä 

sekä Kyläkallion senioritalossa. 
 Ystäväkerho kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Ystäväkerholaisille 
tiedotetaan osaston tapahtumista kerhon kokoontumisissa tai sähköpostitse. 

 
4.4 Kannelkodin vanhusten virkistystoiminta 

Kannelkodin vanhusten virkistystoiminnan osalta pitkäaikaista yhteistyötä Kannelko-
din kanssa jatketaan edelleen. Osasto tukee laitoksen järjestämiä tilaisuuksia talou-

dellisesti ja osaston ystävät osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tapahtumiin. 
 
4.5 Ystävätoiminta Kotikallion palvelukeskuksessa  

Pitäjänmäellä sijaitsevassa Helsingin Diakonissalaitoksen Kotikallion palvelukeskuk-
sessa toimitaan 8.5.2013 kumppanuudesta ja yhteistyöstä tehdyn sopimuksen mukai-

sesti. Kotikalliossa järjestetään turinatuokioita keskiviikkoisin klo 16 - 18 sekä eloku-
vailtoja ja ulkoilua. Ryhmätoiminnan tavoitteena on ehkäistä yksinäisyyttä ja vahvis-
taa asukkaiden yhteishenkeä toteuttamalla matalan osallistumiskynnyksen toimintaa 

ja luomalla palvelutalon asukkaille mahdollisuuksia tutustua toisiinsa.   
 

4.6 Ystävätoiminta Kyläkallion senioritaloissa 
Vuonna 2013 käynnistetty ystävätoiminta jatkuu Kyläkallion senioritalossa Pitäjänmä-
ellä. Toiminta on tarkoitettu Kyläkallion asukkaille ja kokoontuu joka toinen maanantai 

A-talon kerhohuoneessa. 
 

4.7 Ulkoiluttajaryhmät 
Kannelmäen ulkoiluttajaryhmä, joka on toiminut tammikuusta 2014 lähtien, ulkoilut-
taa Kannelkodin asukkaita tiistaisin klo 11 -12 kesäaikaa lukuun ottamatta.  

Pakilakodissa on syksyllä 2015 käynnistetty vapaaehtoisvoimin ulkoilutta-
jatoimintaa, mitä on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. Toimintavuoden 2016 

aikana pyritään ulkoilutuksesta saamaan ryhmämuotoista toimintaa, jolla olisi oma 
vetäjä. 
 

4.8 Äijätoiminta 
Osaston mahdollisuuksien mukaan käynnistettävällä äijätoiminnalla pyritään syrjäy-

tymisen ja huono-osaisuuden ehkäisemiseen. 
 
4.9 Syrjäytymisen ja huono-osaisuuden ehkäiseminen  

Toimintavuoden 2017 aikana osasto pyrkii käynnistämään alueellaan hankkeita, joi-
den tarkoituksena on ennaltaehkäistä huono-osaisuutta ja syrjäytymistä tukemalla 

ihmisten selviytymistä arjessa ja aikaansaamalla positiivista muutosta.  
 
5 Nuorisotoiminta ja oppilaitosyhteistyö 

5.1 Pitkäkestoisen nuorisotoiminnan kehittäminen 
Osasto osallistuu Punaisen Ristin pitkäkestoisen nuorisotoiminnan kehittämiseen toi-

mintalinjauksen 2015 – 2017 mukaisesti siten, että nuorille annetaan selkeät toimin-
nalliset mahdollisuudet tulla mukaan Punaisen Ristin toimintaan ja edetä omien mie-
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lenkiintojensa mukaisesti eteenpäin Punaisen Ristin yhteiset kasvatusperiaatteet 
huomioon ottaen.  

 
5.2 Hengailuillat 
Hengailuillat tarjoaa nuorille aikuisille ajanviettomahdollisuuden ilman alkoholia tai 

muita päihteitä. Hengailuillat järjestetään perjantaisin kahdesti kuukaudessa klo 18 - 
22 vuoroin suomenkielisinä ja vuoroin englanninkielisinä Suomen Punaisen Ristin Hel-

singin ja Uudenmaan piirin Kampin tiloissa tai mahdollisesti muualla. Erilaiset vierailut 
ja teematilaisuudet kuuluvat myös hengailuiltojen ohjelmaan.  
 

5.3 REDDIE KIDS  
Toimintavuoden aikana käynnistyvässä REDDIE KIDS -kerhossa varhaisnuoret (4 - 6-

luokkalaiset) tutustuvat leikin lomassa Punaisen Ristin arvoihin ja toimintaan.  
 

5.4 Kouluvierailut 
Punaisen Ristin kouluttajat kiertävät ala- ja yläkouluilla kertomassa Punaisen Ristin 
toiminnasta maailmalla sekä auttamisen ja suvaitsevaisuuden tärkeydestä ja järjestä-

vät ensiapurasteja. Osaston Anne-nukkeja lainataan paikallisille kouluille heidän 
omien opettajien järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Kouluyhteistyön tavoitteena on 

saada lisää nuoria jäseniä osastoomme sekä lisätä tietoa Punaisesta Rististä sekä tar-
jota kouluille mahdollisuus osallistua Nälkäpäivä-keräyksiin. 
  

5.5 Teemakoulutoiminta 
Pihkapuiston ala-asteella toimitaan 10.5.2013 teemakouluyhteistyöstä tehdyn sopi-

muksen mukaisesti. Helsingin medialukiossa toimitaan 4.3.2015 teemakouluyhteis-
työstä tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan Punaisen Ristin teemakouluhank-

keeseen osaston alueella olevien muiden koulujen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on: 
 Tehdä Punaisen Ristin toimintaa tutuksi, edistää auttamisen taitojen, kuten en-

siapu- turva- ja terveystaidot, sekä arjen hyvinvoinnin oppimista; 
 Osallistua Punaisen Ristin Nälkäpäiväkeräykseen ja erillisen sopimuksen mukaan 

myös muihin kampanjoihin; 

 Tukea koulua kasvatustehtävässään; sekä 
 Antaa elämyksiä kouluopiskeluun. 

Maunulassa aloitetaan vuonna 2017 teemakouluhanke Maunulan yhteis-
koulussa ja lukiossa.  Mahdollisuuksien mukaan myös muiden koulujen kanssa tullaan 
neuvottelemaan teemakouluhankkeista. 

     
5.6 Läksykerhotoiminta 

Läksykerhot tarjoavat nuorille apua läksyissä ja rohkaisua koulunkäyntiin. Uusia Läk-
sykerhoja perustetaan koulujen kanssa yhteistyössä. Uusien kerhojen perustaminen 
tarjoaa myös uusille vapaaehtoisille toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia nuorten 

parissa. Osaston läksykerhot kokoontuvat seuraavasti: 
1.  Stadin Ammattiopiston läksykerho kokoontuu muuttuvan lukujärjestyksen mukaan  

2.  Pihkapuiston ala-asteen LäksyHelppi kokoontuu torstaisin klo 13.15 - 15.00   
3.  Maunulan läksykerho kokoontuu maanantaisin klo 18 - 19.30 
4.  Siltamäen ala-asteen koulun Läksyklubi tiistaisin klo 13.30 - 14.30 

5.  Matematiikka läksykerho Malmitalon kirjastossa keskiviikkoisin klo 15 - 18 
6. Oulunkylän kirjaston Läksyhelppi pyritään elvyttämään. 
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5.7 Aalto Red Cross Students 
Osaston Aalto Red Cross Students -opiskelijaryhmä toimii etenkin Aalto Yliopiston yli-

oppilaskunnan piirissä. Tarpeen mukaan organisoidaan vastaavanlaista ryhmätoimin-
taa pääkaupunkiseudun muiden ylioppilaskuntien piirissä.  
 

6 Moninaisuus ja kansainvälisyys osastossa 
6.1 Monimuotoisen ja moninaisen toiminnan osasto 

Osasto tarjoaa jäsenille välineitä kasvaa maailmanlaajuiseen vastuuseen ihmiskunnan 
yhteisten haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi eli vastuuseen hyvän elämän ja 
kestävän tulevaisuuden edistämiseksi globaalisti Punaisen Ristin perusperiaatteiden 

hengessä. Osasto myös edistää toimintaa humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuk-
sien, monikulttuurisuuden ja muun moninaisuuden, kehitysyhteistyön, kestävän kehi-

tyksen ja rauhan sekä selkkausten ehkäisemisen ja jälleenrakennuksen edistämiseksi. 
Kotouttava toiminta on osa Punaisen Ristin sosiaalipalvelutoimintaa; kuten 

myös kouluissa ja muissa laitoksissa toimivien lasten ja varhaisnuorten Läksykerhojen 
osalta. Pakolaisapu- ja maahanmuuttajatoiminta sekä monikulttuurisuustoiminta sisäl-
tyvät kotouttavaan toimintaan; samoin rasismin ja syrjinnän vastainen toiminta sekä 

yleisen suvaitsevaisuuden vahvistaminen sekä kanssakäymisen lisääminen kantaväes-
tön ja maahanmuuttajien välillä.  

Osaston jäseniä kuuluu Punaisen Ristin kansainväliseen reserviin ja he 
toimivat Punaisen Ristin delegaatteina. Osaston jäseniä toimii myös Punaisen Ristin 
nuorisodelegaatteina. 

Osaston tavoitteena on, että väestön moninaisuus olisi mahdollisimman 
laajasti edustettuna osaston kaikessa toiminnassa. Maahanmuuttajien kotoutumista 

tuetaan eri tavoin toimimalla yhteistyössä muiden osastojen sekä piirin ja keskustoi-
miston kanssa tukemalla näitä tahoja. Monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatoimin-
nan, humanitaarisen oikeuden ja toiminnan sekä valmiuden kurssien, tilaisuuksien ja 

tapahtumien toteuttamisessa otetaan huomioon maahantulijoiden olennaisesti aiem-
paa suuremmat määrät. Tarvittaessa tuetaan viranomaisia ja muita tahoja vastaanot-

tokeskusten perustamisessa ja toiminnassa. 
 
6.2 Suomen kerho ja läksykerho Maunulassa 

Vuosina 2010 - 2014 perhekerhon alla toiminut maahanmuuttajaperheille suunnattu 
kerhotoiminta käynnistyi uudelleen vuoden 2015 loppupuolella suomen kerhon ja läk-

sykerhon osalta. Lasten kerho varaudutaan käynnistämään uudelleen tarvittaessa 
edellyttäen, että löydetään riittävä määrä vapaaehtoisia sekä sopiva tila. Syksystä 
2016 lähtien suomen kerho on yhdistetty läksykerhoon ja tarvittaessa vapaaehtoiset 

auttavat myös suomen kielessä. Kerho kokoontuu maanantai-iltaisin klo 18 - 19.30 
Asukastalo Maunulan Saunabaarissa osoitteessa Metsäpurontie 25. Toinen viikoittai-

nen kerhoilta käynnistetään, mikäli löydetään riittävä määrä vapaaehtoisia. 
 
6.3 Kielikahvila 

Osaston alueella toimii Kanneltalon kirjastossa keskiviikkoisin osastolaisten ohjaama 
kielikahvila klo 14 - 15. Kielikahvilassa opetetaan suomen kieltä mukavan jutustelun 

merkeissä. Mahdollisuuksien mukaan perustetaan lisää kielikahviloita. 
 
6.4 Toiminta Metsälän vastaanottokeskuksessa 

Osaston alueella toimivassa Metsälän vastaanottokeskuksessa (Metsälä 1 ja Metsälä 
2) on perustettu marraskuussa 2015 useampia eri toimintaryhmiä, joiden toiminta 

jatkuu myös vuoden 2017 aikana. Metsälässä toimii osaston toimintaryhminä suomen 
kerho, hengailuillat molemmissa yksiköissä sekä lastenpuistoryhmä. Vuoden 2017 ai-
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kana Metsälän toimintaa on tarkoitus nivoa lähemmäs osaston toimintaa sekä mah-
dollisuuksien ja tarpeen mukaisesti kerhotoimintaa voidaan lisätä. 

 
6.5 SuomiKamu 
Helsingin alueella vuoden 2016 aikana käynnistynyttä SuomiKamu-ystävätoimintaa 

jatketaan. Tarkoituksena on välittää jo oleskeluluvan omaaville maahanmuuttajille 
kaveri. Toiminta on osa Punaisen Ristin monimuotoista ystävätoimintaa ja vastaa eri-

tyisesti kotouttavan toiminnan tarpeeseen. Toimintaan sitoudutaan vähintään 6 kuu-
kaudeksi ja sen aikana tavataan ystävää vähintään 6 kertaa. Lisäksi vapaaehtoisille 
järjestetään toimintavuoden 2017 aikana neljä vertaisryhmätapaamista ja resurssien 

salliessa SuomiKamu-toiminnassa mukana oleville järjestetään yhteisiä retkiä. Toimin-
ta koordinoidaan Helsingin kaupungin ja laajemmin Punaisen Ristin helsinkiläisten va-

paaehtoisten kanssa ja siinä on mukana säännöllinen välitystoiminta. 
 

6.6 Muu maahanmuuttajatoiminta 
Osasto toimii aktiivisesti sen puolesta, että osaston lisäksi myös piiri järjestää lisäkou-
lutusta vastaanottokeskusten vapaaehtoisille sekä käynnistää uudelleen aiemmin toi-

mineet monikulttuurisen toiminnan ohjausillat. 
 Osaston koillisella alueella suunnitellaan kotouttavan toiminnan aloittamis-

ta vuoden 2017 aikana. 
 Osaston toimitiloissa käynnistetään kansainvälinen klubi, mikäli saadaan 
riittävästi sitoutuneita vetäjiä. 

 
6.7 Humanitaarisen oikeuden ja -toiminnan ryhmä  

Osaston humanitaarisen oikeuden ja -toiminnan ryhmässä syvennytään Punaisen 
Ristin auttamistoiminnan ja -valmiuden sekä organisaation perusteisiin. Lisäksi 
perehdytään eri toimijoiden velvollisuuksiin ja oikeuksiin sotien ja muiden aseellisten 

selkkausten aikana. Ryhmä toimii yhteistyössä muiden osastojen vastaavien ryhmien 
sekä piirin ja keskustoimiston kanssa.  

 
7 Punaisen Ristin järjestötoiminta 
7.1 Osaston hallitus ja toimintayksiköt 

Osaston hallitus kokoontuu kuukauden toisena tiistaina kesä- ja heinäkuuta lukuun 
ottamatta. Osaston hallitus asettaa eri toimintamuotojen ja toimintojen yksiköt, jotka 

huolehtivat hallituksen päätösten toimeenpanosta sekä pitävät yhteyttä toimialansa 
toimintaryhmiin ja joihin se nimeää yhteyshenkilöt ja muut jäsenet, seuraavasti:  
 Sosiaalipalvelutoiminnan yksikkö (sisältäen monikulttuurisen ja kotouttavan 

toiminnan, kunnes oma yksikkö saadaan muodostettua)  
 Valmiustoiminnan yksikkö 

 Nuoriso- ja oppilaitostoiminnan yksikkö 
 Vaikuttamis-, viestintä- ja koulutusyksikkö 
 Osastotoimikunta, joka huolehtii toimitilojen ja toiminnan järjestelyistä.  

 
7.2 Osaston toimintaryhmät 

Osastolla on Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosäännön 11 §:n mukaan toimin-
taryhmiä, joiden perustamisesta ja muista niitä koskevista asioista päättää osaston 
hallitus. Osastossa toimii vuoden 2017 aikana seuraavat omat toimintayksiköt: 

1. Osaston alueella toimiva valmiusryhmä 
2. Malmilla toimiva ensiapuryhmä 

3. Osaston ensiapupäivystyspalvelu 
4. Koillinen ystäväkerho 
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5. Koillisen alueen muu sosiaalipalvelutoiminta 
6. Luoteinen ystäväkerho 

7. Kannelmäen kielikahvila  
8. Ystävätoiminta Kannelkodissa       
9. Ystävätoiminta, Kotikallion palvelukeskus  

10. Ystävätoiminta Kyläkallion senioritaloissa 
11. Nuorten hengailuillat 

12. Stadin Ammattiopiston läksykerho 
13. Oulunkylän kirjaston läksyhelppi   
14. Pihkapuiston ala-asteen LäksyHelppi 

15. Pakilan ulkoiluttajaryhmä 
16. Kannelmäen ulkoiluttajaryhmä  

17. Siltamäen ala-asteen koulun Läksyklubi 
18. Aalto Red Cross Students 

19. Maunulan läksykerho ja suomenkerho 
20. Metsälän vastaanottokeskuksessa toimivat ryhmät 
21. SuomiKamu kotouttava ystävätoiminta 

22. Humanitaarisen oikeuden ja -toiminnan ryhmä. 
Osaston hallitus järjestää uudelleen tai perustaa osastolle tarvittaessa uu-

sia toimintayksiköitä, jotka vastaavat itsenäisesti osaston käytännön toiminnan to-
teuttamisesta kukin omalla toimialallaan hallituksen asettamien toimikuntien tukemina 
ja osaston hallituksen ohjaamina. Toimintayksiköitä kehitettäessä otetaan huomioon 

kunkin eri yksikön toimintavalmiuden laatu ja laajuus. Osaston hallitus vahvistaa toi-
mintayksiköille ryhmänjohtajat ja asettaa niille johtoryhmät yksiköiden esityksestä. 

Toimintayksiköt voivat olla myös yhteisiä muiden osastojen kanssa sen 
mukaan kuin erikseen sovitaan. 
 

7.3 Osaston toimihenkilöt ja yhteyshenkilöt 
Osaston kokouksen valitsemia osaston luottamushenkilöitä ovat hallituksen jäsenet - 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna - sekä toiminnantarkastaja ja 
varatoiminnantarkastaja. Luottamushenkilöiden lisäksi osaston hallitus valitsee osas-
tolle seuraavat toimihenkilöt ja yhteyshenkilöt: 

1. sihteeri, 
2. rahastonhoitaja, 

3. jäsenmestari, 
4. keräysjohtaja,  
5. kotimaanavun yhteyshenkilö, 

6. ensiaputoiminnan yhteyshenkilö, 
7. kouluyhteistyön yhteyshenkilö, 

8. nuorisotoiminnan yhteyshenkilö, 
9. tiedottaja, 
10.valmiuden yhteyshenkilö, 

11.ystävätoiminnan yhteyshenkilö, 
12.ensiapupäivystysyhteyshenkilö, 

13.humanitaarisen oikeuden yhteyshenkilö, 
14.monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö, 
15.terveystoiminnan yhteyshenkilö, 

16.varainhankinnan yhteyshenkilö, 
17.Kontin yhteyshenkilö, 

18.Turvatalon yhteyshenkilö, 
19.vastaanottokeskuksien yhteyshenkilö, ja 
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20.veripalvelun yhteyshenkilö. 
Tarvittaessa hallitus valitsee lisäksi muita osaston toimihenkilöitä ja yh-

teyshenkilöitä. Toimihenkilöt ja yhteyshenkilöt noudattavat soveltuvin osin 
keskustoimiston laatimia tehtävänkuvauksia. Tarvittaessa osaston hallitus 
vahvistaa toimihenkilöiden ja yhteyshenkilöiden tehtävät.  

7.4 Osallistuminen Suomen Punaisen Ristin yleiskokoukseen sekä muuhun 
valtakunnalliseen toimintaan 

Osasto osallistuu Suomen Punaisen Ristin yleiskokoukseen lähettämällä sinne niin 
monta äänivaltaista edustajaa, kuin mihin osasto on oikeutettu. Lisäksi lähetetään 
tarkkailijoita ja osallistutaan yleiskokouksen järjestelyihin. 

Osaston kaksi jäsentä on valittu valtakunnallisiin luottamustehtäviin val-
tuuston jäseniksi, jolloin he hoitavat tehtävänsä koko Punaisen Ristin hyväksi sekä 

tuovat valtakunnalliselle tasolle paikalliset näkemykset ja päinvastoin. 
 

7.5 Osallistuminen Helsingin ja Uudenmaan piirin toimintaan 
Osallistutaan aktiivisesti piirin vuosikokoukseen la 22.4.2017 sekä piirin syysseminaa-
riin. Osaston kummina toimii Ari Hakala piiritoimistosta. Kaksi osaston jäsentä toimii 

piirin hallituksessa yksi varapuheenjohtajana ja yksi jäsenenä. Osaston jäseniä toimii 
myös piirin ohjausryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä. 

 
7.6 Yhteistyö muiden osastojen kanssa 
Helsingissä toimii tällä hetkellä 13 Punaisen Ristin osastoa, joiden kesken on erilaisia 

yhteisiä hankkeita. Yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin muiden osastojen kanssa teh-
dään sen mukaan kuin erikseen sovitaan esimerkiksi erilaisten kehittämishankkeiden 

osalta.  
 
7.7 Helsingin Ystävävälitys 

Helsingin osastojen yhteinen Ystävävälitys toimii Kampissa Salomonkatu 17 B, 3. ker-
roksessa. Pohjois-Helsingin osasto on toiminut hallinnointiosastona 1.1.2012 alkaen. 

Osasto osallistuu Suomen Punaisen Ristin Helsingin ystävävälityksen toimintaan 
29.9.2010 tehdyn sopimuksen, jonka sopimuspuolia ovat Itä-Helsingin, Kallio-
Käpylän, Keski-Helsingin, Kontulan, Pohjois-Helsingin ja Töölön osastot sekä Helsingin 

ja Uudenmaan piiri, sekä oman toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa mukaisesti. 
Sopimusta on täydennetty 12.4.2014 tehdyllä lisäpöytäkirjalla, missä NuNu ja Itä-

Helsingin osaston saattajatoiminta tuotiin yhteiseen välitykseen. Helsingin ystäväväli-
tyksen tehtävänä on: 
1) vastata Suomen Punaisen Ristin ystävävälitystoiminnan hoitamisesta ja kehittämi-

sestä edellä 2 §:ssä tarkoitetulla alueella, 
2) huolehtia Välityksen toimitiloista, 

3) pitää sähköistä rekisteriä ystävistä, ystäväasiakkaista, välittäjistä ja muista Väli-
tyksen toimintaan liittyvistä asioista lakia ja Punaisen Ristin sääntöjä sekä Piirin halli-
tuksen antamia ohjeita noudattaen, 

4) antaa osastoille, piirille ja keskustoimistolle Välityksen toiminnasta niiden tarvitse-
mat tiedot, 

5) huolehtia välittäjien, rekrytoinnista, perehdyttämisestä ja kouluttautumisesta, 
6) huolehtia toiminnan tiedottamisesta ja markkinoinnista, 
7) mahdollisuuksien mukaan tukea toimialueellaan Suomen Punaisen Ristin valmiuden 

ylläpitämistä, 
8) toimia yhteistyössä viranomaisten sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yh-

teisöjen kanssa, sekä 
9) ryhtyä tarvittaessa muihin vastaaviin ystävävälitystoimintaa edistäviin toimiin. 
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Saattajatoimintaan välitetään vapaaehtoisia ystävävälityksestä tarpeen 
mukaan kertaluonteisiin auttamistehtäviin. 

Nuori nuorelle -ystävävälitys (NuNu) toimii Helsingin Ystävävälityksen 
yhteydessä ja välittää 18 - 29-vuotiaita nuoria ystäviä 15 - 29-vuotiaille yksinäisille 
nuorille pääkaupunkiseudulla. Nunu päivystää maanantaisin klo 17 – 19 Kampissa 

Helsingin ystävävälityksen tiloissa. Yhteystiedot:stadi-nunu@redcross.fi. 
 

7.8 Helsingin Ensihuoltoyksikkö 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin Ensihuoltoyksikön toiminta-ajatus on ihmisten hen-
kinen ja aineellinen auttaminen onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa viran-

omaisten apuna osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa). Yksikkö toimii Suo-
men Punaisen Ristin osastojen johtosäännön 5 §:n 1 momentin mukaisesti osastojen 

yhteisenä toimintayksikkönä Suomen Punaisen Ristin Helsingin Ensihuoltoyksiköstä 
29.10.2014 tehdyn sopimuksen ja Ensihuoltoyksikön oman toimintasuunnitelman mu-

kaisesti. Yksikkö osallistuu aktiivisesti Stadivapepan toimintaan. 
Yksikkö kokoontuu joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona pääsääntöisesti 

Autotalon 3. kerroksessa kuukausi-iltoihin. Yksikön jäsenten toimintaan valmistautu-

minen, koulutus ja harjoitukset toteutetaan yksikön toimintasuunnitelman mukaisesti. 
Osasto kustantaa yksikön hälytysryhmäläisten peruskoulutuksen omien jäsentensä 

osalta. Osasto varaa talousarvioonsa varoja yksikön menoja varten sen mukaan, 
montako osaston jäsentä toimii Yksikössä. Yksikön hälytyksestä aiheutuvat kulut las-
kutetaan tilannekohtaisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Muut kustannukset jae-

taan osallistujien pääluvun mukaan kuukausittain painotettuna jäsenmääränä. Yksikön 
taloudenhoidosta vastaa Keski-Helsingin osasto, joka laskuttaa mukana olevia osasto-

ja osallistujien lukumäärän mukaan. 
 
7.9 Vankilavierailutoiminta 

Vankilavierailutoiminnassa Punaisen Ristin vapaaehtoiset järjestävät erilaista ryhmä-
toimintaa useammalle vangille kerrallaan. Helsingin vankilassa kokoontuu Päiväryhmä 

joka toinen maanantai klo 13 - 14.30 sekä Isä-lapsiryhmä parillisten viikkojen keski-
viikkona klo 17 - 19. Osaston kaksi vankilavierailijaa osallistuvat molempiin ryhmiin 
tarvittaessa. Sekä Helsingin että Vantaan vankilaan odotetaan lisää vierailijoita. 

Suunnitteilla on vankilavierailijakurssi. Vankilavierailutoimintaa koordinoi Suomen Pu-
naisen Ristin Kallio-Käpylän osasto. 

 
8 Yhteistyö ja vaikuttaminen 
8.1 Vaikuttaminen 

1) Sitouttaminen 
* Jokainen osaston aktiivijäsen on käyntikortti: Jokainen jäsen on Punaisen Ristin 

viestinviejä, ja vaikuttaa siihen, miten Punainen Risti koetaan ja tunnetaan!  
* Nostamme rohkeammin epäkohtia esille ja vaikutamme tehokkaammin 
valmisteltaviin päätöksiin 

* Suomen Punaisen Ristin sisäinen viestintä ja koulutus -> puhumme samaa kieltä. 
2) Mahdollistaminen 

• Suhteet päätöksentekijöihin: Viranomaisia avustava rooli on vaikuttamisen keino 
1. viranomaiset ja mielipidevaikuttajat kunnallisesti sekä kaupunginosittain 
2. Viestintä, puolesta puhuminen ja kampanjointi paikallisesti 

3. ajankohtainen keskustelu ja näkyviä avauksia, erityisesti paikallisiin 
epäkohtiin 

4. osastotasolla viestinnän kehittäminen ja edellytykset paikalliseen 
vaikuttamistyöhön 
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• Yhteistyö kumppaneiden kanssa 
3) Koskettaminen 

1. Inhimillisyyden ja välittämisen arvojen edistäminen kotimaan toiminnassa ja 
kansainvälisessä avussa  

2. Punaisen Ristin perustehtävän ja humanitaarisen oikeuden tunnetuksi tekeminen 

3. Auttamismahdollisuuksiemme vahvistaminen 
 Punaisen Ristin, Punaisen Puolikuun ja Punaisen Kristallin merkin aseman 

korostaminen kansainvälisinä suojamerkkeinä 
 Monikulttuurinen vaikuttaminen 
 Vaikuttaminen nuoriin ja nuorten puolesta 

 Operaatio Nälkäpäivä ja muu Katastrofirahaston kartutus 
 Kansainvälinen avustustoiminta ja humanitaarisen oikeuden disseminaatio. 

 
8.2 Yhteistyö ja vaikuttaminen muiden paikallisten yhteisöjen kanssa 

Yhteistyötä tehdään osaston alueella toimivien muiden yhteisöjen ja viranomaisten 
kanssa Punaisen Ristin vaikuttamislinjausta hyödyntäen. Osaston verkostoitumista 
muiden paikallisten järjestöjen ja tahojen kanssa vahvistetaan. Yhteistyötä tehdään 

seuraavien tahojen kanssa:  
 Seurakunnat (aineellinen avustustoiminta, vanhustyö), 

 Nuorisotalot (YÖKahvila, katupartiointi), 
 HNMKY:n Pakilan ja Malmin yksiköt 
 Lions Clubit (Leijonien kevätkarnevaalit huhti-toukokuussa, Maunulan jääjuhla 

maaliskuussa),  
 Kaarela-seura, Maunula-seura, Oulunkylä-seura, Malmi-seura, Pakila-seura, Pitä-

jänmäki-seura ja muut kaupunginosayhdistykset, 
 Partiolippukunnat (nuorisotyö), 
 Osaston alueen VPK:t, etenkin Pakinkylän, Puistolan, Tapanilan ja Wanhan Käpylän 

VPK:t 
 Muut paikalliset järjestöt.  

Yhteistyössä pyritään osallistumaan esimerkiksi seuraaviin paikallisiin tapahtumiin:  
 Malmin Rastit tammikuussa 
 Maunulan jääjuhla maaliskuun alussa 

 Pihlajamäen kyläjuhla keväällä 
 Mosa herää –tapahtuma toukokuun alussa 

 Malmin Päivä toukokuussa 
 Oulunkylän kylätapahtuma elokuun lopulla 
 Pakila-päivä syyskuun alussa 

 Viikin Päivä maalla syyskuun puolivälissä 
 Kannelmäen mätisfestari kesäkuun alussa 

 Malminkartanopäivä 
 Pitäjänmäki-päivä. 
 

9 Osaston viestintä 
9.1 Ulkoinen viestintä: Osaston näkyvyys ulospäin 

 Osaston ulkoisen viestinnän on oltava samansuuntaista eri kanavia käyttäen. 
 Punaisen Ristin näkyvyyttä edistävät kaikki osaston avainhenkilöt ja muut aktiivi-

toimijat ja tekijät kaikissa kohtaamisissa kaikilla tasoilla. 

 Osaston alueen paikallislehtien käyttömahdollisuuksia Punaisen Ristin 
vaikuttamisessa ja viestinnässä selvitetään.  

 Osaston alueen kirjastoissa, palvelukeskuksissa, kauppakeskuksissa ja muissa 
vastaavissa toimipisteissä pidetään saatavilla Punaisen Ristin aineistoa sekä tietoa 
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osastosta ja sen toiminnasta. 
 Eri tilaisuuksien yhteydessä jaetaan Punaisen Ristin esitteitä.  

 S-Ryhmän myymälöiden kanssa tehostetaan yhteistyötä esittelemällä Punaisen 
Ristin ja osaston omia toimintamuotoja liikkeiden järjestämissä tapahtumissa; 

 

9.2 Sisäinen viestintä: Osaston toiminnasta ja käytännöistä tiedottaminen  
Toimintavuoden aikana rakennetaan osastolle toimiva tiedonvälitys 

 Osaston sisäisen viestinnän on oltava samansuuntaista eri kanavia käyttäen. 
 Nykyistä toimivampi sähköinen aktiivien koollekutsumis- ja viestintäjärjestelmä 

kehitetään ja otetaan käyttöön osastossa.  

 Osaston hallitusta ja aktiiveja informoidaan kokousten ja tilaisuuksien yhteydessä 
sekä henkilökohtaisin yhteydenotoin sähköpostitse ja sähköisin tiedottein. 

 Tapahtumista annetaan tieto eri ryhmille hyvissä ajoin ennen tapahtumia 
muistutus. Hyvissä ajoin ennen tapahtumaa sovitaan, ketkä vastaavat minkäkin 

tapahtuman tai tilaisuuden järjestelyistä. 
 Osastolle hankitaan Google Apps for Work palvelut etenkin hallituksen ja 

toimintaryhmien viestinnän tehostamiseksi sekä digitaalisen arkistoinnin 

mahdollistamiseksi.  
Osaston sisäistä viestintää tehostetaan kiinnittämällä huomiota: 

 Sähköpostikäytäntöihin: viestin otsikointiin, pituuteen ja vastaanottajien rajauk-
seen 

 Hallituksen ja ryhmien väliseen viestintään ja viestinnän riittävyyteen 

 Osaston tiedottajien ja ryhmien vetäjien yhteistoimintaan nettisivujen uudistukses-
sa: tiedottajat antavat määräajan, jonka puitteissa ryhmien vetäjät toimittavat 

tekstit. 
Viestinnän kehittäminen ja eri tiedotusmuotojen roolit: 
 Osaston viestintä on selkokielistä (paitsi pöytäkirjat, viralliset kokouskutsut ja 

muut vastaavat asiakirjat). 
 Paperisen jäsenkirjeen funktiota viestintämuotona pohditaan siten, että jäsenkirje 

olisi osaston jäsenyyden markkinointia sekä nykyisille että uusille jäsenille ja siihen 
liitettäisiin mukaan toimintaesite 

 Osaston kotisivut toimivat pääasiallisena viestinnän välineenä, jonka säännöllisestä 

ja nopeasta päivittämisestä tiedottajat vastaavat. 
 Kouluttajat tiedottavat omilla kursseillaan osaston toiminnasta 

 Kunkin toimintaryhmän ohjaaja nostaa esille tulevat tapahtumat omassa ryhmäs-
sään  

 Osaston nuorisojäseniin ollaan yhteydessä Nuorten sähköpostikirjeellä. 

 Sosiaalisen median käyttöä osaston viestinnän osana kehitetään 
 Osaston toimintaa koskevat esitteet päivitetään ja niitä laaditaan tarpeen mukaan 

lisää: 
o helposti päivitettävä esite jaettavaksi kursseilla ja tapahtumissa 
o pysyvämpi värillinen osastoesite 

o jokaisesta toimintaryhmästä oma esitteensä 
o kurssiesite, jossa on mukana myös toimintakalenteri. 

Osaston toimikuntien ja toimintayksiköiden sähköpostiosoitteet 
 Osaston toimikunnille ja toimintayksiköille perustetaan omat sähköpostiosoitteet 

hallitusti siten, että kullakin osoitteella on aina muutama vastuuhenkilö. 

Osaston nettisivujen kehittäminen ja uusjäsenhankinta 
 Osaston kotisivujen kehittämistä jatketaan siten, että yhtenä näkökulmana on uu-

sien jäsenten ja avainhenkilöiden rekrytointi. 
 Sähköinen osastokäsikirja lisätään kotisivuille osastoaktiivien käyttöön. 
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 Uusille jäsenille lähetetään sähköpostiviesti, missä heidät toivotetaan tervetulleiksi 
osastoon sekä kutsutaan Klubi-iltaan. 

 Osasto pyrkii omalta osaltaan siihen, että RedNetiä kehitetään vastaamaan pa-
remmin nykyaikaisen viestinnän tarpeita. 

 

10 Koulutus 
Toimintavuoden aikana pyritään järjestämään seuraavia kursseja: 

 vapaaehtois- ja ystävätoiminnan peruskurssi, 
 vapaaehtois- ja ystävätoiminnan lyhytkurssi, 
 tulijan tukena –kurssi, 

 tulijan tukena -lyhytkurssi  
 SuomiKamu-kurssi 

 humanitaarisen oikeuden kurssi, 
 ensiavun peruskurssi (EA 1), 

 ensiavun jatkokurssi (EA 2), 
 henkisen tuen peruskurssi ja jatkokurssi, 
 Punaisen Ristin järjestötoiminnan kursseja (myös teemailtaosioina), sekä  

 tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan muita kursseja. 
Tapahtumissa ja osaston kursseilla annettaisiin osaston toiminnasta tietoisku sekä 

jaettaisiin esitteitä ja muuta jakomateriaalia sekä tarjotaan kahvia, teetä ja keksejä 
sekä jotain muutakin pientä purtavaa mahdollisuuksien mukaan. 
 

11 Osaston oma varainhankinta ja talous 
11.1 Avustukset ja osaston oma varainhankinta 

Helsingin kaupungin myöntämät Helsingin yhteisen ystävävälityksen määrärahat sekä 
vapaaehtoisille sosiaali- ja terveyspalveluille suunnatut varat käytettäväksi osaston 
omaan sosiaalipalvelutoimintaan sekä valmius-, ensiapu ja terveyspistetoimintaan 

haetaan osaston toimesta suoraan kaupungilta.  
Kaupungin avustushakemuksen piiriin kuuluvat toimintasuunnitelman koh-

tien 3 (valmius-, ensiapu- ja terveystoiminta)  ja 4 (sosiaalipalvelutoiminta). Lisäksi 
myös monimuotoiseen ystävätoimintaan kuuluvat toimintasuunnitelman kohdan 5 
(nuorisotoiminta ja oppilaitosyhteistyö) toiminnot nuorten hengailuillat ja läksykerho-

toiminta sekä kohdan 6 SuomiKamu kotouttava ystävätoiminta. 
  Selvitetään mahdollisuuksia saada myös muita avustuksia sekä mahdolli-

suutta saada Helsingin kaupungin nuorisotoimelta avustusta osaston muulle nuoriso-
toiminalle. Läksykerhotoimintaan pyritään saamaan avustuksia. Huono-
osaisuushankkeisiin pyritään saamaan edelleenkin avustuksia. 

Avustusten ja jäsenmaksutuottojen sekä ensiapupäivystysten ja päivys-
tyspalveluauton tuottojen lisäksi toimintavuoden aikana selvitetään mahdollisia avus-

tuslähteitä erityisesti toimintasuunnitelman uusien kohtien mukaisten toimintojen ra-
hoittamiseksi. Osastolle pyritään saamaan lahjoituksia muun muassa jäsenkirjeiden 
postittamista ja toimitilojen vuokran maksamista varten etenkin paikallisilta yrityksil-

tä. 
 

11.2 Osaston talous 
Osaston talousarviossa varataan riittävät varat toiminnan toteuttamiseksi ja loput tal-
letetaan Suomen Punaisen Ristin järjestöpankkiin. Eri toimintamuotojen koulutuskulut 

on budjetoitu kyseisten toimintamuotojen omiin menoihin.  
Jos tämän toimintasuunnitelman ja osaston talousarvion mukaisia toimin-

nan kuluja ei voida kattaa jäsenmaksuhyvityksin ja saaduin avustuksin, on osaston 
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hallituksella valtuus nostaa osaston talletusvaroja järjestöpankista osaston Punaisen 
Ristin toiminnan rahoittamiseksi.  

Osaston hallitus seuraa taloutta kokouksissaan sekä antaa katsauksensa 
osaston toiminnasta ja taloudesta osaston kevätkokoukselle ja syyskokoukselle. 

Toimintavuoden 2017 aikana osaston varusteista ja kalustosta laaditaan 

vuoden 2017 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä kalustoluettelo, jota päivitetään 
tarvittaessa. 

 
Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osaston hallitus 


