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1 Osasto Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 
1.1 Osaston asema ja tehtävät  
Vuosi 2018 on 18.3.1953 perustetun ja piirin kevätkokouksessa 22.4.2017 vuoden osastoksi nimetyn 
Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osaston 65. toimintavuosi. Poliittisesti ja uskonnollisesti riip-
pumattoman Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osasto pyrkii alueellaan kaikissa oloissa lievittämään ih-
misten kärsimyksiä, suojelemaan elämää ja ihmisarvoa sekä toimimaan erityisesti kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien ihmisten auttamiseksi ja tukemiseksi. Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosäännön 
1 §:n 1 momentin mukaisesti osaston tehtävänä on Suomen Punaisen Ristin tarkoitusta ja tehtävää to-
teuttaen sekä sen perusperiaatteita noudattaen: 
1) edustaa osaltaan kansainvälistä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikettä paikallisesti; 
2) ottaa vastaan järjestön toiminnasta kiinnostuneet ja etsiä heille heidän taitojensa mukaisia tehtäviä 
järjestössä;  
3) tarjota jäsenille ja vapaaehtoisille toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia; 
4) kanavoida ja toteuttaa hätätilanteissa Punaisen Ristin kotimaan apua alueellaan; 
5) kehittää ja ylläpitää järjestöllistä toimintavalmiutta ja vapaaehtoista auttamisvalmiutta; 
6) vastata äkillisiin avuntarpeisiin ajantasaisen valmiussuunnitelman mukaisesti; sekä 
7) mahdollisuuksien mukaan tuottaa erityispalveluita paikallisista tarpeista lähtien 

Osasto noudattaa toiminnassaan Suomen Punaisen Ristin sääntöjä, työjärjestystä, talous-
sääntöä ja johtosääntöjä sekä seuraa järjestön valtakunnallisten ja alueellisten toimielinten päätöksiä. 

Osasto edustaa Suomen Punaista Ristiä alueellaan sekä yhdessä muiden osastojen kanssa 
koko Helsingissä:  
• noudattamalla hyvän hallinnon periaatteita,  
• hankkimalla uusia jäseniä,  
• ylläpitämällä tietoja jäsenistään ja vapaaehtoisistaan,  
• ohjaamalla jäsenet ja vapaaehtoiset mukaan toimintaan,  
• viestimällä toiminnasta jäsenille, vapaaehtoisille  
ja paikkakuntalaisille,  
• toimimalla Punaisen Ristin perusperiaatteiden, arvojen ja tehtävän mukaisesti,  
• pitämällä sääntöjen mukaiset kokoukset ja valitsemalla nimenkirjoittajat,  
• osallistumalla piirin kokouksissa, ja  
• huolehtimalla yhdenvertaisista mahdollisuuksista osallistua toimintaan ja edistämällä moninaisuutta. 

Osasto on lähtökohtaisesti vuoden 2018 aikana Toiminnan osasto:  
• on valmiudessa kotimaan avun antamiseen,  
• osallistuu operaatio Nälkäpäivään,  
• vastaa äkillisiin avuntarpeisiin ajantasaisen valmiussuunnitelmansa mukaan,  
• toimii yhteistyössä lähiosastojen kanssa osallistumalla hälytystoimintaan,  
• järjestää säännöllistä vapaaehtoistoimintaa jollakin järjestön tehtäväalueista (ensiapu, ystävätoiminta, 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kotoutumisen tukeminen, nuorten toiminta), 
• rekrytoi aktiivisesti uusia jäseniä ja vapaaehtoisia eri tehtäviin,  
• pitää yllä omaa hälytysryhmää tai osallistuu alueelliseen hälytysryhmään, ja  
• toimii avustustilanteissa yhteistyössä naapuriosastojen kanssa.  
Toimintavuoden 2018 aikana pyritään luomaan edellytykset sille, että osasto voisi vuoden 2019 aikana 
palauttaa moninaisen toiminnan osaston aseman.  
 
1.2 Osaston visio: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla  
• Punaisen Ristin 7 perusperiaatetta ohjaavat osaston kaikkea toimintaa. Osastomme toimii paikallise-

na osana ainutlaatuista kansainvälistä liikettä, joka on läsnä yhteisöissä, ihmisten keskellä kaikkialla 
maailmassa. Kaikki Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen kansalliset yhdistykset toimivat 
samojen perusperiaatteiden mukaisesti, joita myös valtioiden tulee kunnioittaa. Periaatteidemme 
kunnioittaminen takaa toimintamme jatkuvuuden. Ne toimivat ohjeena jäsenille ja vapaaehtoisille 
kaikissa tilanteissa.  

• Visiomme kestää toimintaympäristön muutokset. Perustehtävämme on auttaa, kun ihminen on avun 
tarpeessa. Punaisella Ristillä on erityinen tehtävä avustaa viranomaisia kriiseissä ja onnettomuuksis-
sa. Geneven sopimusten ja muiden humanitaarisen oikeuden sopimusten mukaan Punaisella Ristillä 
on erityinen oikeus antaa konfliktien aikana humanitaarista apua ja suojella uhreja. Apuumme voi 
luottaa kaikkialla Suomessa ja maailmalla. Rakennamme luottamusta olemalla lähellä ja läsnä. Luot-
tamusta tarvitaan erityisesti kun autamme äkillisessä tilanteessa tai kriisin keskellä.  

• Puolustamme Punaisen Ristin oikeutta antaa humanitaarista apua. Samalla puolustamme periaattei-
tamme ja arvojamme. Tämä tarkoittaa myös sitä, että osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja tuomme rohkeasti esiin omasta toiminnastamme nousevia havaintoja.  

• Olemme avoin, palvelualtis, aikaansaava ja yhteistyökykyinen järjestö. Nämä toiminnalliset arvomme 
ohjaavat jäseniä ja vapaaehtoisia toimimaan niin, että saavutamme visiossamme asetetun tavoit-
teen.  
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• Osaston jäseniä kuuluu Punaisen Ristin kansainväliseen reserviin ja he toimivat Punaisen Ristin dele-
gaatteina. Osaston jäseniä toimii myös Punaisen Ristin nuorisodelegaatteina. 

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

4 F 5 ja tukitoimitilana Asukastalo Maunulan Saunabaari: postinumerot 00620 – 00690 Helsinki 
(Maunulan, Metsälän, Oulunkylän, Patolan, Pirkkolan, 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), Tapa-
ninvainion (osin) ja Jakomäen, Tattarisuon, Tattariharjun, Malmin lentokentän, Heikinlaakson ja Ta-
pulikaupungin alueet); sekä  

3) Kannelmäki: tukitoimitiloina Kannelmäen kerhohuone osoitteessa Kaarelantie 89: postinumerot 
00370 Helsinki (Pitäjänmäki), 00390 Helsinki (Konala), 00410 - 00440 Helsinki (Malminkartano, Kan-
nelmäki, Maununneva, Hakuninmaa ja Lassila). 

Osaston päätoimitila on remontissa ainakin kevätkauden 2018, joten osastolle haetaan uusia päätoimiti-
loja toistaiseksi sekä tehostetaan muiden toimitilojen käyttöä.  
 
1.4 Punaisen Ristin pääkampanjat ja osastofoorumit 2018 
Vuoden 2018 aikana osasto osallistuu aktiivisesti seuraaviin Punaisen Ristin pääkampanjoihin: 
• to 18.1.2018 klo 17.30 alkaen Helsingin alueellinen osastofoorumi osaston isännöimänä ja emän-

nöimänä osaston Patolan toimitiloissa 
• su 11.2.2018 112-päivä 
• ke 14.2.2018 Ystävän päivä 
• 19. - 25.3.2018 Rasismin vastainen toimintaviikko 
• la 7.4. Maailman terveyspäivä 
• to 12.4.2018 klo 17.30 alkaen Helsingin alueellinen osastofoorumi 
• pe 13.4.2018 Valtakunnallinen tapaturmapäivä 
• Punaisen Ristin viikko 3. - 9.5.2018 teemana Arjen turvallisuus, osaa auttaa 
• Maailma Kylässä 26. - 27.5.2018 
• pe 13.7.2018 Valtakunnallinen tapaturmapäivä 
• su 19.8.2018 Maailman humanitaarisen avun päivä 
• to 6.9.2018 klo 17.30 alkaen Helsingin alueellinen osastofoorumi 
• su 8.9.2018 Maailman ensiapupäivä 
• 20. - 22.9.2018 Nälkäpäiväkeräys 
• to 8.11.2018 klo 17.30 alkaen Helsingin alueellinen osastofoorumi 
• 22.11. - 24.12.2018 Hyvä joulumieli -keräys teemana vähävaraiset lapsiperheet 
• la 1.12.2018 Maailman aids päivä teemana aids globaalina haasteena 
• ke 5.12.2018 Kansainvälinen Vapaaehtoisuuden päivä. 
La 14.4.2018 pidetään piirin vuosikokous sekä sen yhteydessä seuraava XL-osastojen seminaari. Lisäksi 
osallistutaan yhdessä piirin ja muiden osastojen kanssa alueellisiin osastofoorumeihin ja alueelliseen jär-
jestökoulutukseen.  
 
1.5 Punaisen Ristin järjestötoiminta 
Osaston hallitus kokoontuu kuukauden toisena tiistaina kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Osaston 
hallitus asettaa eri toimintamuotojen ja toimintojen sektorit, jotka huolehtivat hallituksen päätösten 
toimeenpanosta sekä pitävät yhteyttä toimialansa toimintaryhmiin ja joihin se nimeää yhteyshenkilöt ja 
muut jäsenet, seuraavasti:  
• Sosiaalipalvelutoiminnan sektori;   
• Moninaisuussektori;  
• Valmiussektori; 
• Nuorisosektori; ja 
• Vaikuttamis-, viestintä- ja koulutussektori.  

Osastolla on Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosäännön 7 §:n 1 momentin 7 kohdan 
mukaisia toimintayksiköitä ja -ryhmiä, joiden perustamisesta ja muista niitä koskevista asioista päättää 
osaston hallitus. Osaston hallitus järjestää uudelleen tai perustaa osastolle tarvittaessa uusia toimintayk-
siköitä, jotka vastaavat itsenäisesti osaston käytännön toiminnan toteuttamisesta kukin omalla toimialal-
laan hallituksen asettamien toimikuntien tukemina ja osaston hallituksen ohjaamina. Toimintayksiköitä 
kehitettäessä otetaan huomioon kunkin eri yksikön toimintavalmiuden laatu ja laajuus. Osaston hallitus 
vahvistaa toimintayksiköille ryhmänjohtajat ja asettaa niille johtoryhmät yksiköiden esityksestä. Toimin-
tayksiköt voivat olla myös yhteisiä muiden osastojen kanssa sen mukaan kuin erikseen sovitaan osasto-
jen johtosäännön 2 §:n 1 momentin mukaan.. 



 

Toimintasuunnitelma 2018 
 

  Liite 3 

Pohjois-Helsingin osasto Syyskokous 14.11.2017    
 

 

Osaston kokouksen valitsemia osaston luottamushenkilöitä ovat hallituksen jäsenet - 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna - sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantar-
kastaja. Luottamushenkilöiden lisäksi osaston hallitus valitsee osastolle seuraavat avainhenkilöt ja yh-
teyshenkilöt: 
1. sihteeri, 
2. rahastonhoitaja, 
3. jäsenmestari, 
4. keräysjohtaja,  
5. kotimaanavun yhteyshenkilö, 
6. tiedottaja, 
7. valmiuden yhteyshenkilö. 
Tarvittaessa hallitus valitsee lisäksi muita osaston avainhenkilöitä ja yhteyshenkilöitä. Avainhenkilöt ja 
yhteyshenkilöt noudattavat soveltuvin osin keskustoimiston laatimia tehtävänkuvauksia. Tarvittaessa 
osaston hallitus vahvistaa toimihenkilöiden ja yhteyshenkilöiden tehtävät.  

Osallistuminen Suomen Punaisen Ristin valtakunnalliseen toimintaan: Osaston 
kolme jäsentä on valittu valtakunnallisiin luottamustehtäviin yksi järjestön hallituksen jäseneksi sekä 
kaksi valtuuston jäseniksi, jolloin he hoitavat tehtävänsä koko Punaisen Ristin hyväksi sekä tuovat valta-
kunnalliselle tasolle paikalliset näkemykset ja päinvastoin. 

Osallistumismahdollisuudet kansainväliseen yhteistyöhön osastotasolla Pohjoismai-
den, Baltian maiden sekä Venäjän Karjalan pääkaupunkien kanssa selvitetään keskustoimiston ja piirin 
sekä muiden osastojen kanssa.  

Osallistuminen Helsingin ja Uudenmaan piirin toimintaan: Osallistutaan aktiivisesti 
piirin vuosikokoukseen la 14.4.2018 sekä piirin syysseminaariin. Osaston kummina toimii Ari Hakala piiri-
toimistosta. Yksi osaston jäsen toimii piirin hallituksessa varapuheenjohtajana. Osaston jäseniä toimii 
myös piirin ohjausryhmien jäseninä ja vaalitoimikunnan puheenjohtajana. Osallistutaan edelleen piirin 
osastojen kasvuhankkeeseen 2018 - 2020, joka tukee vuoden 2017 yleiskokouksessa hyväksytyn toimin-
talinjauksen toteuttamista sekä jatkaa ja vahvistaa niitä toimenpiteitä, joita on tehty nykyisen kasvu-
hankkeen aikana. 

Yhteistyö muiden osastojen kanssa: Helsingissä toimii tällä hetkellä 13 Punaisen Ristin 
osastoa, joiden kesken on erilaisia yhteisiä hankkeita. Yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin muiden osas-
tojen kanssa tehdään sen mukaan kuin erikseen sovitaan esimerkiksi erilaisten kehittämishankkeiden 
osalta.  
 
2 Jäsenistö sekä kokoukset ja muut tilaisuudet ja tapahtumat  
2.1 Jäsenistö 
Kaikki osaston lähes 2.000 jäsentä muodostavat osaston, joka tarjoaa eri taustoista tuleville eri-ikäisille 
ihmisille varhaisnuorista senioreihin joko pitempiaikaista sitoutumista tai kertaluontoista tehtävää etsivil-
le, vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille ihmisille mielekkään toiminnan kanavia osastossa ja sen toimintayk-
siköissä. Uusia aktiivijäseniä hankitaan, koulutetaan ja perehdytetään toimintaan. Muustakin jäsenhuol-
losta huolehditaan.  

 Osasto onnittelee toimintavuoden 2018 aikana kaikkia pyöreitä vuosia täyttäviä osaston 
jäseniä hallituksen kokouksen päätöksellä. Lisäksi aktiivijäseniä muistetaan onnittelukirjein, kukkakim-
puin 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 seu-
raavia periaatteita noudattaen: 
1. Osasto kustantaa aktiivijäsentensä ja sellaisiksi sitoutuvien uusien vapaaehtoisten peruskoulutuksen 

silloin, kun siitä on osaston hallituksen kanssa sovittu ja jos koulutus edistää Punaisen Ristin toimin-
taa etenkin osastossa; Tarvittaessa aktiivijäsenen ja osaston kesken solmitaan sopimus; 

2. Osaston toimintayksiköiden vetäjien ja muiden vastuuhenkilöiden täydennyskoulutuksesta ja työnoh-
jauksesta huolehditaan;  

3. Tarjotaan avainhenkilöille keskustoimiston ja piirin järjestämää Punaisen Ristin promo- ja kouluttaja-
koulutusta sekä täydennyskoulutusta tietotaidon ja osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi; 

4. Osaston kouluttajille ja ohjaajille järjestetään koulutus- ja virkistystilaisuuksia;  
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 
La 17.3.2018 vietetään osaston 65-vuotisjuhlaa Asukastalo Maunulan Saunabaarissa. Osasto pitää toi-
mintavuoden aikana kevätkokouksen maaliskuussa ja syyskokouksen marraskuussa. Osasto järjestää 
aktiivijäsenille ja sellaisiksi rekrytoitaville sekä muille uusille jäsenille ja toiminnasta muutoin kiinnostu-
neille klubi-illan vähintään kolmasti sekä kevätkaudella että syyskaudella. Lisäksi järjestetään kehittämis- 
ja virkistystilaisuuksia, joissa esitellään Punaisen Ristin toimintaa ja joissa jäsenillä on mahdollista tutus-
tua toisiinsa. Lisäksi osasto järjestää ainakin seuraavat tilaisuudet: 
• ma 1.1.2018 klo 13 - 17 Uuden vuoden kahvit osaston tiloissa. 
• su 28.1.2018 osaston seminaari klo 10 - 15 osaston toimitiloissa. 
 
3 Valmiussektori 
3.1 Osaston valmiussektori on päävastuussa Toimintalinjaus 2018 – 2020 Päätavoitteesta 1: 
Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla  
• Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu arjen toimintaan, jatkuvaan läsnä-

oloon ja valmiuden ylläpitoon ja varautumiseen. Kotimaan äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä 
tarjoamme ensiapua, ensihuoltoa, henkistä tukea ja kotimaan apua. Avustusoperaatioissa ylläpi-
dämme omaa tilannekuvaa operatiivisen toiminnan tueksi. Kotimaassa Vapaaehtoinen pelastuspalve-
lu avustaa viranomaisia nopeasti ja luotettavasti kadonneiden etsinnöissä ja muissa tilanteissa, joissa 
viranomainen tarvitsee koulutettuja vapaaehtoisia.  

• Haluamme, että meillä on tehokas valmius vastata nopeasti onnettomuuksiin, kriiseihin ja katastro-
feihin kotimaassa ja maailmalla.  

• Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perusta ovat koulutetut jäsenet ja vapaaehtoiset, jotka yhteis-
työssä ovat kouluttautuneet, sitoutuneet ja varautuneet auttamaan äkillisissä onnettomuustilanteis-
sa. Auttamisvalmius rakentuu osaston kaikkien toimintamuotojen ja niissä toimivien vapaaehtoisten 
toiminnalle. Kehitämme auttajien välineistöä, nopean avun yksiköitä ja materiaalivalmiutta. Lisääm-
me nuorten määrää ensiapuryhmissä ja ensihuollon tehtävissä.  

• Ajan tasalla olevilla valmiussuunnitelmilla osasto varmistaa, että se pystyy nopeasti auttamaan äkilli-
sissä tilanteissa. Valmiussuunnitelmien lähtökohtana ovat paikalliset riskit ja tarpeet.  

• Yhteistyöllä ja hyvällä vuorovaikutuksella viranomaisten kanssa varmistamme, että Punaisen Ristin 
auttamisvalmius on huomioitu viranomaisten suunnitelmissa ja sitä osataan käyttää.  

• Varmistamme, että valmiutemme auttaa kattaa osaston koko alueen.  
• Osaston jokaisen hälytysryhmän osaamiseen tulee kuulua ensiapu, ensihuolto ja henkinen tuki. Osas-

to ylläpitää yksin tai yhdessä muiden osastojen kanssa alueen tarpeita vastaavaa hälytysryhmää. Li-
säämme hälytysvalmiudessa olevien osaavien vapaaehtoisten määrää  

• Punaisen Ristin hälytysryhmät ja vapaaehtoiset toimivat aktiivisesti myös Vapaaehtoisen pelastuspal-
velun hälytystehtävissä. Kasvatamme uutta auttajien sukupolvea. Otamme nuoret aktiivisesti mu-
kaan järjestön auttamisvalmiuteen hälytys-, ensiapu- ja ensihuoltotoiminnassa.  

• Oman valmiutemme lisäksi koordinoimme ja vahvistamme valtakunnallista Vapaaehtoista pelastus-
palvelua ja tehostamme valtakunnallisten hälytys- ja tietojärjestelmien käyttöä erityisesti Helsingin 
alueella.  

• Osastollamme on valmius käynnistää hätäapukeräys. Tätä valmiutta ylläpidetään vuosittain Nälkäpäi-
vä-keräyksellä, johon jokainen toimiva Suomen Punaisen Ristin osasto osallistuu. Osasto osallistuu 
20. - 22.9.2018 järjestettävään Operaatio Nälkäpäivään mahdollisimman kattavasti eri puolilla omaa 
aluettaan. Ennen keräystä järjestetään keräysinfoja. Kerääjille järjestetään kiitostilaisuus keräyksen 
jälkeen. Osaston keräyssuunnitelma päivitetään saatujen kokemusten mukaisesti. 

• Katastrofirahaston avulla Suomen Punainen Risti ja sen osastot ja piirit voivat koko maassa auttaa 
onnettomuustilanteista kärsiviä välittömästi. Punaisen Ristin kotimaanapu sekä siihen liittyvä tarvit-
tava henkisen tuen antaminen on tärkeä osa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamisessa. 
Kiireellisiin avustuksiin osasto varaa talousarvioon 1.000 euron määrärahan, jota käyttää osaston ko-
timaan avun yhteyshenkilö voimassaolevien kotimaanavun ohjeiden mukaisesti. 

• Osaston valmiuden kehittämisessä parannamme valmiussuunnittelun laatua, mihin sisältyy osaston 
oman valmiussuunnitelman päivittäminen sekä osallistuminen Punaisen Ristin Helsingin yhteisen 
valmiussuunnitelman päivitykseen, jolloin parannamme osastojen välistä yhteistyötä varmistaak-
semme valmiuden alueellisen kattavuuden. 

• Osallistutaan myös Punaisen Ristin ja Vapepan harjoituksiin ja tapahtumiin sekä mahdollisuuksien 
mukaan paikallisiin tapahtumiin osaston alueella. Ylläpidämme kaikilla järjestötasoilla valmiutta toi-
mia nopeasti ja osaavasti erilaisissa kriisitilanteissa kuten onnettomuuksissa, laajamittaisen maahan-
tulon tilanteessa, suuronnettomuuksissa tai laajan epidemian varalta. Luomme yhdessä viranomais-
ten kanssa valmiuden ottaa vastaan kansainvälistä apua Suomeen.  

• Veripalvelu on osa suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen valmiutta. Veripalvelun valmistus- ja toi-
mitusketju sekä palvelut varautuvat toimimaan myös poikkeusoloissa. Osasto järjestää tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan verenluovutustilaisuuksia alueellaan. 
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• Yhteistyö äkillisissä tilanteissa paikallisen Kontti-kierrätystavaratalon kanssa on osa osaston valmius-
suunnitelmaa.  

• Nuorten turvatalot ovat valmiina kriisituen ja muunlaisen nuorten ja perheiden tarvitseman avun 
antamiseen myös äkillisissä yhteiskunnan häiriötilanteissa. Tarvittaessa olemme yhteistyössä Nuorten 
turvatalojen kanssa. 

• Toimimme onnettomuuksissa ja kriiseissä suunnitelmallisesti ja nopeasti koko järjestön voimavarojen 
avulla.   

• Olemme kriisien jälkeen tukemassa, jälleenrakentamassa ja vahvistamassa yhteisöjä tulevan varalle. 
Haluamme, että ihmiset ja yhteisöt selviytyvät ja toipuvat entistä nopeammin ja paremmin katastro-
feista ja kriiseistä.  

• Ensiapupäivystys luo turvallisuutta pienissä ja suurissa yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa. Koulu-
tamme nuoria ensiaputaitoisiksi. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi tai nuori saa peruskoulun 
aikana Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutusta.  

 
3.2 Valmiussektorin toimijat:  
• Osaston Pakilan – Oulunkylän alueella toimiva Punaisen Ristin valmiusryhmä; 
• Ensiapuryhmä kokoontuu Malmilla; 
• Ensiavun päivystyspalvelutoiminta: Osaston valmiusryhmäläisiä ja ensiapuryhmäläisiä kouluttautuu 

ja harjoittautuu ensiavun päivystyspalvelun ylläpitämiseksi. Osasto tarjoaa Punaisen Ristin ensiavun 
päivystyspalvelutoimintaa ensisijaisesti osaston omalla alueella ja oman piirin alueella. Osasto osallis-
tuu ensiapupäivystyksen toteuttamiseen sidosryhmäyhteistyössä vain silloin, kun päivystyksestä on 
sovittu osaston ensiapupäivystyksen yhteyshenkilön solmimalla osaston ja tilaisuuden järjestäjän vä-
lisellä päivystyspalvelusopimuksella. Toimintavuoden 2018 aikana selvitetään mahdollisuudet hankkia 
osastolle päivystyspalveluauto ja siihen muutama vastuuntuntoinen, osaava ja sitoutunut kuljettaja. 

• Keräysjohtaja ja Nälkäpäiväkeräystiimi; 
• Verenluovutusyhteyshenkilö; 
• Valmiustoiminnan yhteyshenkilö; sekä 
• Kotimaan avun yhteyshenkilö. 
 
3.3 Helsingin Ensihuoltoyksikkö 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin Ensihuoltoyksikön toiminta-ajatus on ihmisten henkinen ja aineellinen 
auttaminen onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa viranomaisten apuna osana Vapaaehtoista pelas-
tuspalvelua (Vapepa). Yksikkö toimii Suomen 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 mukaisesti. Yksikkö 
osallistuu aktiivisesti Stadivapepan toimintaan. 

Yksikkö kokoontuu joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona pääsääntöisesti piirin koulutusti-
loissa Hietaniemenkatu 7 B kuukausi-iltoihin. Yksikön jäsenten toimintaan valmistautuminen, koulutus ja 
harjoitukset toteutetaan yksikön toimintasuunnitelman mukaisesti. Osasto kustantaa yksikön hälytys-
ryhmäläisten peruskoulutuksen omien jäsentensä osalta. Osasto varaa talousarvioonsa varoja yksikön 
menoja varten sen mukaan, montako osaston jäsentä toimii Yksikössä. Yksikön hälytyksestä aiheutuvat 
kulut laskutetaan tilannekohtaisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Muut kustannukset jaetaan osallistu-
jien pääluvun mukaan kuukausittain painotettuna jäsenmääränä. Yksikön taloudenhoidosta vastaa Keski-
Helsingin osasto, joka laskuttaa mukana olevia osastoja osallistujien lukumäärän mukaan. 
 
3.4 Humanitaarisen oikeuden ja -toiminnan seminaariryhmä 
Osaston humanitaarisen oikeuden ja -toiminnan seminaariryhmän toiminta käynnistetään uudelleen toi-
mintavuoden 2018 aikana mahdollisuuksien mukaan ja tilanteen mukaan yhteistyössä muiden tahojen 
kanssa tukemaan etenkin osaston valmiutta ja vaikuttamista.   
 
4 Sosiaalipalvelusektori 
4.1 Osaston sosiaalipalvelusektori on päävastuussa Toimintalinjaus 2018 – 2020 Päätavoit-
teesta 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin  
ja turvallisen elämän vahvistaminen  
• Me osastolaiset vahvistamme arjen turvallisuutta sekä suvaitsevia ja välittäviä yhteisöjä. Haluamme, 

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

• Punainen Risti on jatkuvasti läsnä lähiyhteisöissä ja toimii osana ihmisten arkea.  
• Hyvin toimivat, terveyttä ylläpitävät, osaavat ja järjestäytyneet yhteisöt ovat valmiimpia kohtaamaan 

äkillisiä onnettomuuksia ja kriisejä ja myös toipuvat niistä paremmin. Rohkaisemme ihmisiä toimi-
maan aktiivisesti oman lähipiirinsä hyvinvoinnin edistämiseksi. 
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• Osaston aktiivinen toiminta rakentaa ja kehittää kansalaisten valmiutta toimia omatoimisesti onnet-
tomuustilanteissa ja auttaa myös muita avun tarpeessa olevia ihmisiä.  

• Punainen Risti kannustaa ihmisiä huolehtimaan toimintakyvystään ja kotiympäristönsä turvallisuudes-
ta. Kannustamme jokaista vaikuttamaan itse tapaturmien ehkäisyyn.  

• Parannamme kykyämme tunnistaa paikallisia toiminnan tarpeita.  
• Edistämme hyvinvointia ja terveyttä.  
• Haluamme, että ihmisten taidot huolehtia omasta sekä läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista para-

nevat. Haluamme kaventaa terveyseroja.  
• Kotimaassa terveyspisteet ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Terveyspisteissä vastaamme 

omasta terveydestään huolehtivien kysymyksiin ja tuemme ihmisiä oman terveytensä ja hyvinvoin-
tinsa edistämisessä. Kohtaamme nuoria kesätapahtumissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ja keskuste-
lemme terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä kuten turvallisesta seksistä, tapaturma-
riskeistä tai päihteiden käytöstä.  

• Punainen Risti auttaa ihmisiä heidän tilanteestaan tai oikeudellisesta asemastaan riippumatta. Toi-
minnallamme kohtaamme erityisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä, joita monet muut palvelut eivät ta-
voita. Jaamme Hyvä Joulumieli-kampanjan lahjakortteja. Annamme ruoka-apua ja lisäämme siihen 
liittyviä muita tukimuotoja.  

• Lievitämme yksinäisyyttä ja vahvistamme sosiaalista hyvinvointia. Haluamme, että yksinäisyys vähe-
nee ja lievittyy Suomessa. Vapaaehtoiset kohtaavat yksinäisiä ihmisiä järjestämällä monipuolista ys-
tävätoimintaa laitoksissa ja vierailemalla kotona Kohtaaminen on säännöllistä toimintaa, kertaluon-
teista tukea tai ryhmämuotoisen toiminnan järjestämistä.  

• Monipuolisella ystävätoiminnalla tuetaan yksinäisiä eri ryhmissä, kuten ikäihmisissä, nuorissa, maa-
hanmuuttajissa ja omaistaan hoitavissa. Ystävävälityksen avulla ystävää tarvitseva saa itselleen ys-
tävän.  

• Nostamme ystävätoiminnan tunnettuutta sekä valtakunnallisesti että lähiympäristössämme. Järjes-
tämme aktiivisesti monimuotoisia ystäväkursseja ja kehitämme niiden sisältöä.Järjestämme vapaaeh-
toisille lisäkoulutusta niin verkossa kuin perinteisin tavoin.  

• Kehitämme ystävätoiminnan ja etsivän työn muotoja. Kehitämme myös lyhytkestoista ja kertaluon-
teisia ystävätoiminnan muotoja. 

• Uudistamme ystävävälitystä.  
• Kehitämme verkossa tapahtuvaa ystävätoimintaa. 
• Laajennamme nuorten ystävätoimintaa.  
• Vuoden 2018 aikana osasto pyrkii järjestämään eri puolilla osaston aluetta Hyvän elämän eväät -

tapahtumia keskittyen erityisesti perheiden tarpeisiin yhteistyössä HOK-Elannon kanssa piirin tuke-
mana. Yhteistyön tavoitteena on tukea arjessa selviytymistä konkreettisin keinoin.  

 
4.2 Sosiaalipalvelusektorin toimijat: 
• Koillinen ystäväkerho Malmilla: Tapaamiset toimivat ystävätoimijoiden vertaistukena. Kerhoiltoja 

on noin 9 toimintavuoden aikana. Toimivia ystäviä on noin 35, joista kymmenkunnalla on myös oma 
ystävä. Pääosin toimitaan alueen palvelukodeissa. 

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

o Antinkoti: Teemme ystävävierailuja ja toimimme saattajina eri tapahtumissa sekä pienten 
virkistyshetkien järjestäjinä sekä ulkoiluttajina eri asukaskodeissa.   

o Puistolan palvelutalo: Ystävätoimijat ulkoiluttavat, viihdyttävät ja ovat tukena palvelukodin 
eri tapahtumissa. He toimivat myös saattajina retkillä ja lääkärikäynneillä.  

o Siltamäki: Kuukausittain ystävät käyvät ryhmänä järjestämässä virkistyshetken asukkaille 
kahvituksen, seurustelun ja yhteislaulelun sekä muun virikeohjelman merkeissä. 

o Syystie: Ystävät vierailevat omatoimisesti ulkoiluttajina, apuna eri tapahtumissa, joissa tar-
vitaan tukihenkilöitä. 

o Viikin hoiva: Ystävien vierailu- ja ystävätoiminnan kehittämistä sekä uusien toimijoiden et-
simistä jatketaan vuoden 2018 kehittämiskohteena. 

• Luoteinen ystäväkerho Kannelmäessä: Tapaamiset toimivat ystävätoimijoiden vertaistukena. 
Kerhoiltoja on muutama toimintavuoden aikana. 

• Palvelukotiyhteistyö luoteisella alueella: Osaston ystävätoimijat tekevät yhä kasvavaa yhteistyötä 
lähialueen palvelukotien kanssa seuraavasti: 

o Kannelkoti: Viikoittain kokoontuva ulkoiluttajaryhmä ulkoiluttaa Kannelkodin asukkaita sekä 
auttaa eri tapahtumien järjestämisessä; 

o Pakilakoti: Viikoittain kokoontuva ulkoiluttajaryhmä ulkoiluttaa Pakilakodin asukkaita sekä 
auttaa eri tapahtumien järjestämisessä; 

o Kotikallion palvelukeskus: Ystäväryhmä kokoontuu viikoittain kahvituksen, seurustelun ja 
laulelun sekä pelailun merkeissä;  

o Kyläkallion senioritalot: Ystävätoimijat järjestävät illanvieton joka toinen viikko; 
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o Kustaankartano: Ystävätoiminta pyritään käynnistämään uudelleen. 
• Ystävätoiminnan vapaaehtoisille järjestetään vuosittain yhteinen koulutus- ja virkistäytymistilaisuus. 

Sen lisäksi osallistutaan aktiivisesti piirin järjestämiin ystävätoiminnan tilaisuuksiin. 
 
4.3 Helsingin Ystävävälitys 
Helsingin osastojen yhteinen Ystävävälitys toimii Kampissa Hietaniemenkatu 7 B, 5. kerroksessa. 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 Helsin-
gin ja Uudenmaan piiri, sekä oman toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa mukaisesti. Sopimusta on 
täydennetty lisäpöytäkirjalla, missä NuNu ja Itä-Helsingin osaston saattajatoiminta tuotiin yhteiseen väli-
tykseen; samoin vuoden 2018 alusta hengailuillat. Helsingin ystävävälityksen tehtävänä on: 
1) vastata Suomen Punaisen Ristin ystävävälitystoiminnan hoitamisesta ja kehittämisestä sopimuksen 2 
§:ssä tarkoitetulla alueella, 
2) huolehtia Välityksen toimitiloista, 
3) pitää sähköistä rekisteriä ystävistä, ystäväasiakkaista, välittäjistä ja muista Välityksen toimintaan liit-
tyvistä asioista lakia ja Punaisen Ristin sääntöjä sekä Piirin hallituksen antamia ohjeita noudattaen, 
4) antaa osastoille, piirille ja keskustoimistolle Välityksen toiminnasta niiden tarvitsemat 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 yhteisöjen kanssa, 
sekä 
9) ryhtyä tarvittaessa muihin vastaaviin ystävävälitystoimintaa edistäviin toimiin. 

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. 
  Hengailuillat osana NuNua tarjoaa nuorille aikuisille ajanviettomahdollisuuden ilman alko-
holia tai muita päihteitä. Hengailuillat järjestetään perjantaisin kahdesti kuukaudessa klo 18 - 22 vuoroin 
suomenkielisinä ja vuoroin englanninkielisinä piirin Hietaniemenkatu 7 B koulutustiloissa. 
 
4.4 Vankilavierailutoiminta 
Vankilavierailutoiminnassa Punaisen Ristin vapaaehtoiset järjestävät erilaista ryhmätoimintaa useammalle 
vangille kerrallaan. Helsingin vankilassa kokoontuu Päiväryhmä joka toinen maanantai klo 13 - 14.30 
sekä Isä-lapsiryhmä parillisten viikkojen keskiviikkona klo 17 - 19. Osaston kaksi vankilavierailijaa osal-
listuvat molempiin ryhmiin tarvittaessa. Sekä Helsingin että Vantaan vankilaan odotetaan lisää vierailijoi-
ta. Suunnitteilla on vankilavierailijakurssi. Vankilavierailutoimintaa koordinoi Suomen Punaisen Ristin 
Kallio-Käpylän osasto. 
 
5 Moninaisuussektori 
5.1 Osaston moninaisuussektori  
• Laajamittaisen maahantulon tilanteessa toimimme nopeasti viranomaisen tukena.   
• Avustamme pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotossa. Autamme heitä kadonneiden per-

heenjäsenten löytämisessä.  
• Punainen Risti edistää maailmanlaajuisesti terveyttä. Työmme keskittyy ennaltaehkäisyyn. Tuemme 

kehitysohjelmia, jotka kohdistuvat haavoittuvassa asemassa oleviin. Maailmanlaajuisesti myös hyvä 
ruokaturva, vesihuolto ja sanitaatio liittyvät kiinteästi Punaisen Ristin terveyden edistämisen ohjel-
miin alueilla, joilla niiden puutteet uhkaavat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.  

 
5.2 SuomiKamu-toiminta 
Helsingin alueella vuoden 2016 aikana käynnistynyt SuomiKamu-toiminta jakaantuu kolmeen osa-
alueeseen: 

1. Suomalaisten kamujen välittäminen maahanmuuttajille; 
2. SuomiKamu-vapaaehtoisten kouluttaminen; ja 
3. SuomiKamu-vapaaehtoisten tukeminen. 

SuomiKamu-toiminnan tarkoituksena on välittää oleskeluluvan omaaville maahanmuuttajille vapaaehtoi-
nen mentori, joka olisi apuna arjessa, mutta myös ystävänä. Tietoisuus toiminnasta on lisääntynyt ja 
vuodesta 2018 on tulossa edellisvuosia aktiivisempi: entistä useampi maahanmuuttaja haluaa itselleen 
SuomiKamun. 
SuomiKamujen rinnalla toimii uutena toimintamuotona myös SuomiKamujen tapahtumaryhmä, joka jär-
jestää erilaisia tapahtumia toiminnassa mukana oleville maahanmuuttajille ja heidän suomalaisille ka-
muilleen. SuomiKamu-toimintaa tehdään koko Helsingin alueella läheisessä yhteistyössä Helsingin kau-
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pungin sekä Suomen Puinaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin kanssa. Vuonna 2018 osasto saa 
kaksi uutta kouluttajaa ja sen jälkeen SuomiKamu-koulutuksia pidetään kolmen kouluttajan voimin. 
 
5.3 Suomen kerho ja läksykerho Maunulassa 
Vuosina 2010 - 2014 perhekerhon alla toiminut maahanmuuttajaperheille suunnattu kerhotoiminta käyn-
nistyi uudelleen vuoden 2015 loppupuolella suomen kerhon ja läksykerhon osalta. Nykyisin kerhot on 
yhdistetty ja kerhossa autetaan sekä koululaisia että tarvittaessa aikuisiua koulutehtävien kanssa.  
 
5.4 Kielikahvila 
Osaston alueella toimii Kanneltalon kirjastossa kielikahvila yhteistyössä Kannelmäen kirjaston kanssa. 
 
5.5 Toiminta Metsälä2:n vastaanottokeskuksessa 
Osasto ryhtyy kehittämään vapaaehtoistoimintaa Metsälä2:n vastaanottokeskuksessa. 
 
6 Nuorisosektori 
6.1 Pitkäkestoisen nuorisotoiminnan kehittämiseen valmistautuminen 
Toimintavuoden 2018 aikana osasto valmistautuu Punaisen Ristin pitkäkestoisen nuorisotoiminnan kehit-
tämiseen toimintalinjauksen 2018 – 2020 mukaisesti siten, että nuorille annetaan selkeät toiminnalliset 
mahdollisuudet tulla mukaan Punaisen Ristin toimintaan ja edetä omien mielenkiintojensa mukaisesti 
eteenpäin Punaisen Ristin yhteiset kasvatusperiaatteet huomioon ottaen.  
 
6.2 Kouluvierailut 
Punaisen Ristin kouluttajat kiertävät ala- ja yläkouluilla kertomassa Punaisen Ristin toiminnasta maail-
malla sekä auttamisen ja suvaitsevaisuuden tärkeydestä ja järjestävät ensiapurasteja. Osaston Anne-
nukkeja lainataan paikallisille kouluille heidän omien opettajien järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Koulu-
yhteistyön tavoitteena on saada lisää nuoria jäseniä osastoomme sekä lisätä tietoa Punaisesta Rististä 
sekä tarjota kouluille mahdollisuus osallistua Nälkäpäivä-keräyksiin. 
  
6.3 Teemakoulutoiminta 
Pihkapuiston ala-asteella toimitaan 10.5.2013 teemakouluyhteistyöstä tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
Helsingin medialukiossa toimitaan 4.3.2015 teemakouluyhteistyöstä tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yh-
teistyön tavoitteena on: 
• Tehdä Punaisen Ristin toimintaa tutuksi, edistää auttamisen taitojen, kuten ensiapu- turva- ja ter-

veystaidot, sekä arjen hyvinvoinnin oppimista; 
• Osallistua Punaisen Ristin Nälkäpäiväkeräykseen ja erillisen sopimuksen mukaan myös muihin kam-

panjoihin; 
• Tukea koulua kasvatustehtävässään; sekä 
• Antaa elämyksiä kouluopiskeluun. 
     
6.4 Läksykerhotoiminta 
Läksykerhot tarjoavat nuorille apua läksyissä ja rohkaisua koulunkäyntiin. Uusia Läksykerhoja peruste-
taan koulujen kanssa yhteistyössä. Uusien kerhojen perustaminen tarjoaa myös uusille vapaaehtoisille 
toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia nuorten parissa. Osaston alueella toimivat seuraavat läksyker-
hot: 
1. Stadin Ammattiopiston läksykerho,  
2. Maunulan läksykerho, 
3. Siltamäen ala-asteen koulun Läksyklubi, 
4. Pihkapuiston ala-asteen LäksyHelppi, 
5. Oulunkylän ala-asteen Läksyhelppi, ja  
6. Matikkaläksykerho. 
 
7 Vaikuttaminen, viestintä ja koulutus 
7.1 Osaston vaikuttamis-, viestintä ja koulutussektori on päävastuussa Toimintalinjaus 2018 – 
2020 Päätavoitteesta 3: Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolustaja  
• Kuuntelemme avun tarpeessa olevia ja vahvistamme heidän ääntään  
• Haluamme, että päättäjät tekevät apua tarvitsevien ihmisten elämäntilannetta helpottavia  
• päätöksiä.  
• Vaikuttamistyömme perustuu omasta toiminnastamme nouseviin havaintoihin. Vapaaehtoisemme ja 

osastoverkostomme takaa meille pääsyn avuntarvitsijoiden lähelle.  
• Vaikutamme siihen, että päättäjät ja toimijat paikallisesti ja valtakunnallisesti toimivat niin,  
• että syrjäytyminen ja huono-osaisuus yhteiskunnassa vähenee. Puhumme heikommassa asemassa 

olevien sekä syrjinnän ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta. Osana kansainvälistä.  
• Punaisen Ristin liikettä vaikutamme sen puolesta, että Suomessa kannetaan vastuuta myös  
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• köyhien maiden kehityksestä.  
• Jäsenemme ja vapaaehtoisemme tuntevat sekä humanitaariset kysymykset että vaikuttamisen tavat. 

He puhuvat ja vaikuttavat apua tarvitsevien puolesta.  
• Nostamme kampanjoinnilla esiin yhteiskunnallisia epäkohtia, vaikutamme yhteiskunnallisiin päätök-

siin.  
• Kehitämme välineitä paikalliseen vaikuttamistyöhön.  
• Tehostamme tiedonkulkua järjestön sisällä. Vahvistamme monipuolista ja vaikuttavaa viestintää ja 

sitä tukevaa kampanjointia.  
• Järjestömme tehokas sisäinen viestintä tukee jäsenten sekä vapaaehtoisten toimintaa äkillisissä on-

nettomuuksissa ja kriiseissä.  
• Puolustamme inhimillisyyttä. Haluamme, että inhimilliset arvot yhteiskunnassa vahvistuvat. Haluam-

me, että Punaisen Ristin perusperiaatteet tunnetaan laajasti ja ne hyväksytään humanitaarisen avus-
tustoiminnan edellytyksenä.  

• Välittämisen ja huolenpidon arvot ovat säilyneet suomalaisen yhteiskunnan arvoina ja teemme työtä, 
jotta näin olisi jatkossakin. Puolustamalla inhimillisyyttä vahvistamme myös omia edellytyksiämme 
toimia.  

• Punaisen Ristin jäsenyys on kannanotto inhimillisten arvojen puolesta. Jokainen vapaaehtoinen vah-
vistaa arvoyhteisöämme olemalla Punaisen Ristin jäsen.  

• Yhteisesti jaettujen ja ymmärrettyjen periaatteiden avulla kykenemme toimimaan yhdessä.  
• Varmistamme, että Punaisen Ristin periaatteet ohjaavat järjestön vapaaehtoisten ja työntekijöiden 

toimintaa ja päätöksentekoa. Viranomaiset ja kansalaiset tunnustavat Punaisen Ristin erityisen roolin 
humanitaarisen avun antajana.  

• Rohkaisemme kaikkia osallistumaan keskusteluun yhteiskunnan ja Punaisen Ristin arvoista.  
• Tämä on myös tapamme löytää ja vahvistaa kumppanuuksia. Emme hyväksy voimistunutta  
• vihapuhetta suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimimme näkyvästi sitä vastaan. Lisäämme tietoisuut-

ta syrjinnän muodoista ja rohkeutta puuttua syrjintään.  
• Punaisen Ristin viestintä on tehokasta, monipuolista ja monikanavaista, ja näkyvällä kampanjoinnilla 

tavoitamme toiminnastamme kiinnostuneet.  
• Humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen on kaikkialla, myös Suomessa, perusta sille, että  
• Punainen Risti voi jatkossakin toimia auttajana kaikkialla. Humanitaarisesta oikeudesta viestiminen 

on Punaisen Ristin perustehtävä kaikkialla maailmassa.  
 
7.2 Osaston vaikuttamis-, viestintä ja koulutussektori on päävastuussa Toimintalinjaus 2018 – 
2020 Päätavoitteesta 4: Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö  
• Osastomme on hyvä paikka jäsenille ja vapaaehtoisille.  
• Haluamme, että Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta on innostavaa ja mukautuu elämänti-

lanteen muutoksiin. Haluamme olla erinomainen ja haluttu työpaikka, jossa työntekijät voivat hyvin.  
• Kaikki toimintamme perustuu yksittäisen ihmisen haluun auttaa. Vapaaehtoisuus on Punaisen Ristin 

tärkeimpiä periaatteita. Toimintamme on avointa, esteetöntä ja siihen on kaikkien helppo osallistua ja 
toiminnan sisältöön on myös mahdollista itse vaikuttaa. Laaja ja aktiivinen jäsenistö luo hyvät toimin-
taedellytykset vapaaehtoisuudelle.  

• Punaisen Ristin näkyvä ja tuloksellinen auttamistyö innostaa mukaan uusia vapaaehtoisia. Haluamme 
enemmän nuoria toimintaan.  

• Vapaaehtoistoiminnan kannalta on tärkeää tunnistaa yksittäisen vapaaehtoisen odotukset, osaaminen 
ja tuen tarve. Uudistamme aktiivisesti vapaaehtoistoimintaamme ja hyödynnämme digitaalisia ratkai-
suja.  

• Monipuolinen ja hyvin tunnettu auttamistyömme on Punaisen Ristin vahvuus osaston paikallisessa 
toiminnassa.  

• Toimintatapamme ja työmme sisältö on ainutlaatuista ja arvostettua. Tämä velvoittaa meitä kehittä-
mään osaamistamme jatkuvasti ja määrätietoisesti. Hyvän työyhteisön perustana on osaava esimies-
työ ja johtaminen, mikä mahdollistaa oman osaamisen jakamisen koko järjestön hyväksi. Varmis-
tamme periaatteidemme ja toiminnallisten arvojemme toteutumisen jokaisen toimijan kohdalla.  

• Kehitämme uusia tapoja tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan. Vakiinnutamme tavoitteellisen jäsen-
hankinnan osaksi kaikkea toimintaa. Kehitämme vapaaehtoistoimintaa tukevia digitaalisia palveluita.  

• Paikallinen läsnäolo on koko Punaisen Ristin liikkeen toiminnan vahvuus. Toimivan toimitilaverkoston 
avulla tarjoamme ainutlaatuisia vapaaehtoistoiminnan paikkoja myös uusille vapaaehtoisuuden muo-
doille. Osasto ottaa vastaan kaikki uudet vapaaehtoiset ja tarjoaa heille monipuolisia toiminnan mah-
dollisuuksia.  

• Osaston toiminnassa korostuu vapaaehtoisjohtaminen ja tuki vapaaehtoisille.  
• Kehitämme tarpeiden pohjalta vapaaehtoisten koulutusjärjestelmää, jonka avulla tuetaan motivoin-

tia, jaksamista ja osaamista.  
• Päätöksenteon läpinäkyvyys ja hyvä hallinto takaavat luotettavan auttamisen kaikissa tilanteissa. 

Toimintamme edellytyksenä on, että maineemme säilyy hyvänä ja voimme toimia luotettavana autta-
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jana kaikissa tilanteissa. Avunsaajat luottavat Punaisen Ristin auttajiin ja siihen, että toimintaa joh-
detaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Järjestön päätöksenteko perustuu tietoon ja yhteisiin periaat-
teisiin ja arvoihin.  

• Avoimuus, läpinäkyvyys ja auttamistyömme tulosten kertominen on edellytys tehokkaalle järjestö-
toiminnalle ja varainhankinnalle.  

 
7.3 Yhteistyö muiden paikallisten yhteisöjen kanssa 
Yhteistyötä tehdään osaston alueella toimivien muiden yhteisöjen ja viranomaisten kanssa Punaisen Ris-
tin vaikuttamislinjausta hyödyntäen. Osaston verkostoitumista muiden paikallisten järjestöjen ja tahojen 
kanssa vahvistetaan. Yhteistyötä tehdään seuraavien tahojen kanssa:   
• Lions Clubit (Leijonien kevätkarnevaalit huhti-toukokuussa),  
• Maunula-seura, Oulunkylä-seura, Malmi-seura, Pakila-seura, Jakomäki-seura ja muut kaupungin-

osayhdistykset, 
• Tapanilan ja Puistolan VPK:t, 
• MLL:n Oulunkylän osasto, 
• S-Ryhmän myymälät, sekä 
• Muut paikalliset yhteisöt.  
Yhteistyössä pyritään osallistumaan esimerkiksi seuraaviin paikallisiin tapahtumiin:  
• Maunulan jääjuhla maaliskuun alussa 
• Pakilan kyläjuhlat 
• Malmin Päivä toukokuussa 
• Seurahuone Säkenöi Oulunkylässä elokuun lopulla 
• Viikin Päivä maalla syyskuun puolivälissä. 
 
7.4 Ulkoinen viestintä: Osaston näkyvyys ulospäin 
• Osaston ulkoinen viestintä on selkokielistä, tavoitteita tukevaa ja yhdenmukaista kaikissa kanavissa. 

Viestintää tehdään ihmiseltä ihmiselle ja kuvilla on tärkeä merkitys. 
• Ulkoisen viestinnän tärkeimmät kanavat ovat osaston kotisivu, eri tapahtumissa jaettava toimintaesi-

te, Facebook-sivu sekä osaston alueen paikallislehdet. 
• Punaisen Ristin näkyvyyttä edistävät kaikki osaston toiminnassa olevat. Kannustamme jäseniä ja 

toiminnassamme mukana olevia viestimään Punaisen Ristin sekä osastomme asioita eteenpäin omis-
sa verkostoissaan, myös sosiaalisen median eri kanavissa.  

• Viestintää hoitaa tiedottaja yhdessä viestintäryhmän kanssa. 
• Ulkoisen viestinnän ydin on tehokas ja ajantasainen verkkoviestintä. Aktiivitoimijat sitoutuvat päivit-

tämään/ilmoittamaan kotisivujen päivittäjille ajantasaiset tiedot. Tiedot tarkastetaan vähintään toi-
mintakausien alkamiskohdissa. 

• Osaston sosiaalisen median kanavia viestinnän osana kehitetään ja tarvittaessa otetaan käyttöön 
uusia. 

• Pysyviä esitteitä ovat osaston toimintaesite, joka tehdään kotisivuille päivitettyjen tietojen pohjalta 
(päivitetään puolivuosittain) sekä koulutusesite (päivitetään puolivuosittain). Painettuja esitteitä teh-
dään toimintaryhmille tarpeen mukaan. 

• Jaamme osaston alueen kirjastoihin, palvelukeskuksiin, kauppakeskuksiin sekä muihin julkisiin paik-
koihin tietoa Punaisesta Rististä ja osastomme toiminnasta. Tässä tarkoituksessa päivitetään osas-
toesite ja tehdään juliste. 

• Osaston eri tilaisuuksien yhteydessä jaetaan Punaisen Ristin esitteitä sekä tietoa.  
• Kouluttajat tiedottavat omilla kursseillaan osaston toiminnasta. 
• Kunkin toimintaryhmän ohjaaja nostaa esille tulevat tapahtumat omassa ryhmässään. 
• Osaston tiedottaja ja viestintäryhmä tekevät aktiivista yhteistyötä muiden osastojen viestijöiden 

kanssa. 
 
7.5 Sisäinen viestintä: Osaston toiminnasta ja käytännöistä tiedottaminen  
• Osasto viestii positiiviseen sävyyn. Toimivalla ja avoimella sisäisellä viestinnällä kasvatetaan myös 

me-henkeä. 
• Toimintavuoden aikana otamme käyttöön sähköpostia tehokkaamman viestintäjärjestelmän osaston 

hallinnon ja aktiivien käyttöön. Osaston hallitusta ja aktiiveja informoidaan kokouksista ja tilaisuuk-
sista sähköisillä välineillä. 

• Sähköiset asiakirjat arkistoidaan edelleen Google Driveen. Kaikkien uusien työvälineiden käyttöön 
ottamisen yhteydessä järjestetään perehdytys. 

• Hallituksen ja ryhmien väliseen viestintään ja viestinnän riittävyyteen kiinnitetään huomiota. Uusia 
toimintatapoja rakennetaan.  

• Sisäistä viestintää kehitetään niin, että ulkoista viestintää tekeville ilmoitetaan aina kaikki muutokset, 
jotta osaston viestintä ulospäin on ajantasaista ja yhdenmukaista. 



 

Toimintasuunnitelma 2018 
 

  Liite 3 

Pohjois-Helsingin osasto Syyskokous 14.11.2017    
 

 

• Jäsenet saavat kirjeen kaksi kertaa vuodessa sähköpostilla. Lisäksi vapaaehtoisuudesta kiinnostunei-
ta tavoitellaan pariin kertaan, ensin suoraan toimintaan, myöhemmin kutsulla klubi-iltaan. 

 
7.6 Koulutus 
Osaston hallitus nimittää osastolle koulutusvastaavan. Toimintavuoden aikana pyritään järjestämään 
seuraavia kursseja: 
• vapaaehtois- ja ystävätoiminnan peruskurssi, 
• vapaaehtois- ja ystävätoiminnan lyhytkurssi, 
• tulijan tukena –kurssi, 
• tulijan tukena -lyhytkurssi 
• SuomiKamu -lyhytkurssi  
• 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 myös yhdessä piirin ja muiden osastojen kanssa. 
Tapahtumissa ja osaston kursseilla annetaan osaston toiminnasta tietoisku sekä jaetaan esitteitä ja muu-
ta jakomateriaalia sekä tarjotaan kahvia, teetä ja keksejä ja jotain muuta pientä purtavaa mahdollisuuk-
sien mukaan.   
 
8 Osaston oma varainhankinta ja talous 
• Toiminnan yhtenäinen suunnittelu, arviointi ja seuranta tukevat toimintaa kaikilla järjestötasoilla. 

Haluamme, että toimintaamme kehitetään jatkuvasti ja sitä arvioidaan aina avun tarpeen näkökul-
masta. Raportointijärjestelmät parantavat johdon ja luottamushenkilöiden päätöksentekoa sekä 
mahdollistavat auttamistoiminnan tulosten ja vaikuttavuuden raportoinnin.   

• Tasapainoinen talous kaikissa järjestöyksiköissä turvaa tehokkaan auttamisen kaikissa oloissa. Halu-
amme, että meillä on tasapainoinen talous osastossamme. Näin mahdollistamme auttamistyömme.  

• Järjestön varat käytetään järjestön tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Aktiivinen resurssien etsintä 
luo mahdollisuuksia monipuoliselle toiminnalle. Auttamisvalmiuden varmistamiseksi on tärkeää, että 
rahoituksen hankkiminen on jatkuvaa.  

• Jäsenmaksut luovat taloudellisen perustan monille osastoille. On tärkeää, että huolehdimme nykyisis-
tä jäsenistä ja rekrytoimme uusia jäseniä.  

• Varainhankinnan kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä, investointeja ja osaamista. Monelle lahjoitta-
minen on ensimmäinen kontakti järjestöön ja monet tukijamme innostuvat myös vapaaehtoisuudes-
ta. Osastoilla on merkittävä rooli Nälkäpäivä- ja hätäapukeräysten onnistumisessa.  

• Helsingin kaupungin myöntämät Helsingin yhteisen ystävävälityksen määrärahat sekä vapaaehtoisille 
sosiaali- ja terveyspalveluille suunnatut varat käytettäväksi osaston omaan sosiaalipalvelutoimintaan 
haetaan osaston toimesta suoraan kaupungilta.  

• Osaston valmius-, ensiapu- ja terveyspistetoiminnalle haetaan saatavissa olevia avustuksia.  
• Avustusten ja jäsenmaksutuottojen sekä ensiapupäivystysten ja päivystyspalveluauton tuottojen 

lisäksi toimintavuoden aikana selvitetään mahdollisia avustuslähteitä erityisesti toimintasuunnitelman 
uusien kohtien mukaisten toimintojen rahoittamiseksi. Osastolle pyritään saamaan lahjoituksia muun 
muassa jäsenkirjeiden postittamista ja toimitilojen vuokran maksamista varten etenkin paikallisilta 
yrityksiltä. 

• Osaston talousarviossa varataan riittävät varat toiminnan toteuttamiseksi ja loput talletetaan Suomen 
Punaisen Ristin järjestöpankkiin. Eri toimintamuotojen koulutuskulut on budjetoitu kyseisten toimin-
tamuotojen omiin menoihin.  

• Jos tämän toimintasuunnitelman ja osaston talousarvion mukaisia toiminnan kuluja ei voida kattaa 
jäsenmaksuhyvityksin ja saaduin avustuksin, on osaston hallituksella valtuus nostaa osaston talletus-
varoja järjestöpankista osaston Punaisen Ristin toiminnan rahoittamiseksi.  

• Osaston hallitus seuraa taloutta kokouksissaan sekä antaa katsauksensa osaston toiminnasta ja ta-
loudesta osaston kevätkokoukselle ja syyskokoukselle. 

• Toimintavuoden 2018 aikana osaston varusteista ja kalustosta pidettävä kalustoluettelo päivitetään. 
 

Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osaston hallitus 


