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Johdanto
Suurten rakenteellisten muutosten vaikutukset tulevat näkymään vuosina 2018-2020.
Suomi käy läpi koko julkisen sektorin rakennemuutoksen maakunta- ja SOTE-uudistuksen
myötä. Tämä tulee taatusti vaikuttamaan myös Punaisen Ristin toimintaan alueellisesti ja
paikallisesti.
Meidän tulee olla mukana muutoksessa ja näyttää viranomaisillemme, että olemme se auttaja, jota meiltä Suomen lain mukaan odotetaan. Meillä on suuri vastuu siitä, että olemme
olemassa eniten apua tarvitsevia varten, että puhumme heikkojen puolesta, että rohkeasti
uskallamme vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja että olemme samalla houkuttava auttamisjärjestö, jolla on kykyä uudistua.
Toimintamme tulee muuttumaan. Valmiuden osalta suuri osa toiminnasta on jatkossa sopimusperusteista, digitaalinen maailma tulee vahvasti osaksi vapaaehtoistoimintaa ja paikallinen läsnäolomme on yhä tärkeämpää.
Suuria haasteita, jonka myötä toimintamme ja läsnäolomme on yhä tärkeämpää. Luomme
vakaan pohjan uusille tulla mukaan toimintaan ja huolehdimme siitä, että vapaaehtoisemme
jaksavat tehtävissään.
Odotan kiinnostavia kolmea vuotta teidän kanssanne. Punaista Ristiä tarvitaan entistä
enemmän lähiyhteisöissä ja samalla työtapamme muuttuvat. Inspiroikaamme toisiamme
löytämään ilon auttaa yhdessä!
Annalena Sjöblom, toiminnanjohtaja

SPR on auttaja lähellä sinua
Meillä on kansainvälisen oikeuden mandaatti toimintaamme. Osastojen ja piirien yhteistyö
on tärkeä asia uudessa toimintalinjauksessa. Yhteistyö ja työmme paikallisella tasolla auttavat turvaamaan sekä vapaaehtoistemme että autettavien terveyttä ja hyvinvointia.
Olemme YKSI SPR vaikka toimimme hyvin erilaisilla tasoilla: nuorisotoiminnassa, Vapepassa, pelastustoiminnassa, ystäväryhmissä, henkisessä tuessa, valmiudessa kerätä varoja, ensiavussa.
Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla.
Meidän tulee olla avoimia uusille jäsenille. Kaikkien Punaisessa Ristissä mukana olevien pitää osata kertoa, mitä teemme ja mihin varat käytetään.
Luottamus Punaiseen Ristiin ja maineemme ovat tärkeitä suuntaviivoja uudella toimintakaudella. Meidän pitää olla ylpeitä siitä, että olemme mukana Punaisessa Ristissä. Saavuttaaksemme tavoitteemme on tärkeää, että teemme työmme oikein oikeassa paikassa. Osa palveluista voidaan hoitaa keskitetysti. Meidän pitää kertoa perustoiminnastamme suurelle
yleisölle. Miten tiedotamme, on vahva sanoma.
Kun kaikki tämä toimii, ei ole esteitä sille, että tuplaamme vapaaehtoisten määrän, kasvatamme jäsenmäärää tai keräämme enemmän varoja katastrofeja tai muita tarpeita varten.
Päivi Kuntze, puheenjohtaja
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Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja
kotona ja maailmalla
Visiomme kestää toimintaympäristön muutokset. Perustehtävämme
on auttaa, kun ihminen on avun tarpeessa. Punaisella Ristillä on erityinen tehtävä avustaa viranomaisia kriiseissä ja onnettomuuksissa.
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. Luottamusta tarvitaan erityisesti kun autamme äkillisessä tilanteessa tai kriisin keskellä. Puolustamme Punaisen Ristin oikeutta antaa humanitaarista apua. Samalla puolustamme periaatteitamme ja arvojamme. Tämä tarkoittaa myös sitä,
että osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja
tuomme rohkeasti esiin omasta toiminnastamme nousevia havaintoja.
Suomen Punaisella Ristillä on kolme laitosta. Laitokset ovat tärkeä
osa Suomen Punaisen Ristin auttamisen ketjua.
• Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa Suomen verivalmistehuollosta, innostaa ihmisiä vapaaehtoiseen verenluovutukseen
ja tukee terveydenhuoltojärjestelmää solujen ja kudosten siirtoon liittyvillä tuotteilla ja palveluilla vaikeiden sairauksien hoidossa.
• Kontti-kierrätystavaratalot tarjoavat ihmisille mahdollisuuden
olla mukana Punaisen Ristin auttamisen ketjussa lahjoittamalla
vaatteita ja ostamalla kierrätystuotteita.
• Nuorten Turvatalot auttavat nuoria ja heidän perheitään ratkaisemaan elämän isoja ja pieniä ongelmatilanteita ja tukevat nuoria lähiyhteisöissään.
Olemme avoin, palvelualtis, aikaansaava ja yhteistyökykyinen järjestö
Toiminnalliset arvomme ohjaavat vapaaehtoisia ja työntekijöitä toimimaan niin, että saavutamme visiossamme asetetun tavoitteen.
Avoin
Toimimme lähellä ihmisiä, osana yhteisöä. Näkyvä, arkipäivän toimintamme yhdessä ihmisten kanssa on avointa kaikille ja tarjoaa
toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaatteisiimme sitoutuville. Järjestön johtaminen on avointa ja keskustelevaa. Toimintamme tuloksista ja taloudellisesta tilanteesta raportoidaan avoimesti. Otamme
vastaan jokaisen vapaaehtoisen. Näemme vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden erilaisuuden voimavarana, jonka
avulla tarjoamme monimuotoista ja avointa toimintaa.
Palvelualtis
Asetamme avun ja palvelujen tarvitsijat toiminnassa etusijalle. Punaisen Ristin toimintaan osallistuvat ja sitä tukevat saavat tarvitsemaansa tietoa, tukea, valmennusta ja palautetta vapaaehtoisilta ja
toimintaa tukevilta työntekijöiltä. Opimme ja kehitymme kuuntelemalla apua tarvitsevia ja vapaaehtoisia.
Aikaansaava
Reagoimme avun tarpeisiin ja käytämme voimavaramme oikein ja
tuloksellisesti: keskitymme järjestön yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen.
Yhteistyökykyinen
Etsimme aktiivisesti kumppaneita. Vastaamme parhaiten avun tarvitsijoiden tarpeisiin, kun teemme yhteistyötä Punaisen Ristin sisällä
kansainvälisesti ja Suomessa. Toimimme avoimena ja yhteistyökykyisenä kumppanina valtakunnallisesti ja paikallisesti muiden järjestöjen, viranomaisten, yritysten ja oppilaitosten kanssa.
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Periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamme
Olemme osa 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
työntekijöille ja vapaaehtoisille kaikissa tilanteissa.
Inhimillisyys
Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin tavoin on Punaisen Ristin tärkein tehtävä ja toiminnan päämäärä. Sen tavoitteena on suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Se edistää ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa.
Tasapuolisuus
Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten
kärsimyksiä pelkästään avun tarpeen, ei kansallisuuden, uskonnon, rodun, poliittisten
mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman
perusteella. Se antaa etusijan niille, jotka
ovat suurimmassa hädässä.
Puolueettomuus
Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta ja auttaa kaikkia uhreja Punainen
Risti pidättäytyy kannanotoista vihollisuuksien yhteydessä eikä milloinkaan sekaannu
poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin.
Riippumattomuus
Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka
kansalliset yhdistykset toimiva humanitaarisissa tehtävissä oman maansa hallitusten
apuna ja ovat maansa lainsäädännön alaisia,
niiden tulee säilyttää itsemääräämisoikeutensa niin, että ne voivat aina toimia Punaisen Ristin periaatteiden mukaisesti.
Vapaaehtoisuus
Punainen risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka
toiminta on kaikin tavoin pyyteetöntä.
Yleismaailmallisuus
Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen
Puolikuun liike on yleismaailmallinen. Sen
kansalliset yhdistykset ovat tasavertaisia ja
niillä on yhtäläiset velvollisuudet auttaa toinen toisiaan.
Ykseys
Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen
Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys, joka
on avoin kaikille maan kansalaisille ja ulottaa
toimintansa koko maan alueelle.
Järjestön tarkoitus
•
Kaikissa olosuhteissa suojella elämää ja
terveyttä sekä puolustaa ihmisarvoa ja
ihmisoikeuksia
•
Edistää kansojen välistä yhteistyötä ja
rauhaa
•
Pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla
•
Auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa
olevia inhimillisten kärsimysten ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi
•
Tukea ja avustaa maan viranomaisia niin
rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten aikana ihmisten hyvinvoinnin
edistämiseksi
•
Edistää kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja auttamismieltä
•
Lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä
ja yleisinhimillisiä pyrkimyksiä kohtaan
•
Vahvistaa järjestön valmiutta ja toimintaedellytyksiä.

Päätavoite 1: Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla
Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu arjen
toimintaan, jatkuvaan läsnäoloon ja valmiuden ylläpitoon ja varautumiseen.
Punaisen Ristin auttamisvalmiuden perusta ovat koulutetut vapaaehtoiset ja osastot, jotka
yhdessä ja yhteistyössä viranomaisten kanssa ovat varautuneet auttamaan äkillisissä onnettomuustilanteissa. Auttamisvalmius rakentuu osaston kaikkien toimintamuotojen ja
niissä toimivien vapaaehtoisten toiminnalle.
Yhteistyöllä ja hyvällä vuorovaikutuksella viranomaisten kanssa varmistamme, että Punaisen Ristin auttamisvalmius on huomioitu viranomaisten suunnitelmissa ja sitä osataan käyttää.
Osallistumme aktiivisesti maakunta- ja SOTE–uudistuksesta käytävään keskusteluun ja varmistamme Punaisen Ristin roolin huomioimisen keskeisissä strategioissa.

1.1 Keräystoiminta
Katastrofirahaston avulla Suomen Punainen Risti ja sen osastot ja piirit voivat koko maassa
auttaa ihmisiä onnettomuustilanteessa nopeasti ja tehokkaasti. Piiri tukee osastoja keräyssuunnitelman työstämisessä. Tavoitteena on, että jokaisella osastolla on valmius käynnistää
hätäapukeräys.
Osastojen panos on Nälkäpäivän ja hätäapukeräysten onnistumisessa suuri. Rekrytoimme
jatkuvasti kerääjiä ja markkinoimme kampanjoitamme. Pidämme huolta siitä, että osastot
saavat tarvitsemansa tuen keräyksiin valmistautumisessa ja niiden suorittamisessa.
Keräystoiminta
Toimenpide
Nälkäpäiväkeräys
Kerääjien määrä
Peruskoululaisten määrä
ÅA:n aineyhdistysten määrä
Novia-opiskelijat
Osastot, joilla on valmius hätäapukeräyksiin

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

2020

39 315
443
250
3
80

40 000
700
250
15
60

45 000
800
275
20
60

50 000
900
300
25
60

10

10

10

10

1.2 Valmiustoiminta
Tavoitteenamme on, että jokaisella osastolla on valmius ensiapuun, ensihuoltoon,
kotimaanapuun ja henkiseen tukeen.

Valmiussuunnittelu
Huolehdimme siitä, että Punaisen Ristin valmius kattaa koko Turunmaan. Tavoitteenamme
on, että kaikilla osastoilla on päivitetty valmiussuunnitelma. Päivityksissä kiinnitetään erityistä huomiota suunnitelmien laatuun, riskiarviointiin ja alueelliseen kattavuuteen.
Harjoittelemme ja pidämme yllä valmiuttamme järjestämällä ja osallistumalla paikallisiin ja
valtakunnallisiin harjoituksiin.
Vahvistamme osastojen ja piirin välistä yhteistyötä. Panostamme alueelliseen yhteistyöhön
harjoitustoiminnassa ja koulutuksissa. Punaisen Ristin operatiivinen toimintavalmius sovitetaan yhteen SOTE- ja pelastustoimialuejaon mukaisesti sopimalla työnjaosta ja yhteistyöstä
alueellisesti. Tämä edellyttää Varsinais-Suomen piirin kanssa yhteistä valmiussuunnitelmaa
ja sen edelleen kehittämistä ja yleensäkin piirirajat ylittävää yhteistyötä.
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Parannamme osaamista siinä, miten piirissä ja osastoissa voidaan hyödyntää Logistiikkakeskuksen (Kalkku) ja henkilöreservin (delegaatit) resursseja onnettomuustilanteissa.
Tuemme osastojen välistä yhteistyötä valmiussuunnittelussa ja pyrimme siihen, että jokainen osasto saavuttaa Punaisen Ristin valmiustavoitteet. Kehitämme osastoissa hälytysjärjestelmää ja johtamista.
Valmiussuunnittelu
Toimenpide
Piirin valmiussuunnitelma
Osastojen valmiussuunnitelmat
Valmiusharjoitus järjestetään
Harjoitukset ryhmissä
Harjoitus piirissä
Osallistumme suomenruotsalaisiin harjoituksiin
Osallistumme valtakunnallisiin
harjoituksiin

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

2020

Harjoitus 21.3.

Päivitetään

Harjoitellaan

Päivitetään

Päivitetään

Korppoo

Kehitetään
Päivitetään ja kehitetään
Parainen
Kaikki ryhmät järjestävät vähintään
yhden harjoituksen
Nauvo

Kemiönsaari
Kaikki ryhmät järjestävät vähintään
yhden harjoituksen
Dragsfjärd

Korppoo
Kaikki ryhmät järjestävät vähintään
yhden harjoituksen
Houtskari

Ei järjestetty

Turunmaa

Päivitettävänä
Martha Korppoossa

Vaasa, Merenkurkku

Helsinki-Uusimaa
Kansallinen harjoitus

Lisäämme sopimuksiin ja suunnitelmiin perustuvaa yhteistyötä viranomaisten
kanssa
Ylläpidämme kaikilla järjestötasoilla valmiutta toimia nopeasti ja osaavasti erilaisissa kriisitilanteissa kuten onnettomuuksissa, laajamittaisen maahantulon tilanteessa, suuronnettomuuksissa tai laajan epidemian varalta. Teemme yhdessä muiden piirien kanssa apua onnettomuustilanteissa koskevan sopimuksen viranomaisten kanssa.

Vastaanottotoiminta
Turunmaan piirillä on Maahanmuuttoviraston kanssa sopimus vastaanottokeskusten ylläpitämisestä tarvittaessa Suomen Punaisen Ristin kanssa tehdyn aiesopimuksen mukaisesti.
Vastaanottotoiminta
Toimenpide
Hätämajoitus
Vastaanottokeskus

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

2020

0
0

150
1

150
1

150
1

Olemme kriisien jälkeen tukemassa, jälleenrakentamassa ja vahvistamassa yhteisöjä tulevan varalle
Henkisen tuen tarjoaminen onnettomuuden jälkeen on keskeisin onnettomuuden jälkeen
tarjottava apu. Hyvin toimivat osastot tuntevat alueensa avun tarpeen kriisien ja äkillisten
onnettomuuksien jälkeen. Osastot toimivat yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.
Vahvistamme vapaaehtoisten roolia ja osaamista toipumisvaiheessa kouluttamalla vapaaehtoisia henkisessä tuessa. Nostamme esiin jälkituen ja toipumisvaiheen merkitystä kriisin jälkeen ja Punaisen Ristin mahdollista yhteisöä tukevaa roolia esimerkiksi Katastrofirahastosta
rahoitettavien yhteisöä tukevien hankkeiden avulla. Tuemme osastoja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten identifioimiseen ja löytämiseen.

1.3 Hälytysryhmät
Tavoitteenamme on, että jokainen osasto ylläpitää yksin tai yhdessä muiden osastojen
kanssa hälytysryhmää. Tavoitteena on, että jokainen turunmaalainen osasto tarjoaa ensiapua, ensihuoltoa, kotimaan apua ja henkistä tukea.
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Rekrytoimme mukaan lisää vapaaehtoisia ja huolehdimme siitä, että tehtävät ovat vapaaehtoisille sopivia. Pidämme huolta siitä, että vapaaehtoiset saavat riittävästi tukea jaksaakseen.
Ryhmämme ja osastomme on syötetty hälytysjärjestelmä OHTOon.
Suursatsauksemme Saaristoapu-projektin aikana olemme kouluttaneet yli 60 henkilöä saaristossa ensivasteessa. Sen jälkeen haluamme nyt yhdessä Meripelastuksen ja vapaaehtoisten palokuntien kanssa käynnistää ensivasteryhmiä saaristossa. Kutsumme näitä ryhmiä
ARU Archipelago Respons Units -nimellä. Edellytyksenä on, että jo koulutetut ylläpitävät
osaamistaan ja että yhteisiä harjoituksia ja koulutuksia järjestetään.
Hälytysryhmät
Toimenpide
Hälytysryhmät osastoissa
Henkisen tuen ryhmät Turunmaalla
Ensiapuryhmät
Archipelago Respons Units
ARU

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

2020

2

4
30 jäsentä
5 nuorta
9
109 jäsentä
5 nuorta
2 ryhmää
10 jäsentä

7
35 jäsentä
10 nuorta
9
115 jäsentä
10 nuorta
4 ryhmää
20 jäsentä

10
40 jäsentä
15 nuorta
9
120 jäsentä
15 nuorta
6 ryhmää
30 jäsentä

15 jäsentä
8
106 jäsentä
0 ryhmää

Järjestämme kursseja saadaksemme lisää vapaaehtoisia mukaan hälytysvalmiuteen
Kurssit ovat ryhmien jäsenille maksuttomia ja tavoitteena on järjestää kursseja tarpeen
mukaan piirin koko alueella. Kannustamme osastoja hankkimaan lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja aktiivisesti markkinoimaan kursseja.
Koulutus
Toimenpide

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

2020

1
2 kpl peruskursseja
1 jatkokurssi

2 kpl EA 1
EA 2
Päivystyskurssi
1
2 kpl peruskursseja
jatkokurssi

2 kpl EA 1
EA 2
Päivystyskurssi
1
2 kpl peruskursseja
jatkokurssi

1 Korppoossa

kpl peruskursseja

2 kpl EA 1
EA 2
Päivystyskurssi
1
2 kpl peruskursseja
jatkokurssi
2 kpl peruskursseja
jatkokurssi

Ensiapkurssit ryhmille
Ensivastekurssi
Henkisen tuen kurssi
Ensihuoltokurssi
Yhteinen ryhmänjohtajakurssi,
ruotsinkieliset piirit

1

2 kpl peruskursseja
Österbottens
svenska distrikt

Tavoitteenamme on, että osastoilla on kriisitilanteiden perustehtävien suorittamiseen vaadittavat välineet. Kalkun logistiikkakeskus auttaa myös hälytysryhmiä hankkimaan itselleen
riittävät varusteet ja välineet toimintaan.
Ensiapupäivystys luo turvallisuutta pienissä ja suurissa yleisötapahtumissa
Haluamme olla johtava ja arvostettu ensiapupäivystysten tarjoaja. Ensiapupäivystyksissä
vapaaehtoiset auttavat loukkaantuneita ja äkillisesti sairastuneita, samalla he auttavat tapahtumien järjestäjiä tapaturmien ennaltaehkäisyssä. Päivystykset ovat monelle osastolle
tärkeä varainhankinnan muoto.
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1.4 Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Vahvistamme toimintaamme Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, Vapepan koordinaattorina
Tuemme järjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä laajoissa onnettomuustilanteissa.
Hyödynnämme Vapepan internetpohjaista tietohallintajärjestelmää OHTOa.
Teemme yhteistyötä Varsinais-Suomen piirin kanssa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun puitteissa. Osallistumme maakuntatoimikunnan ja työryhmän kokouksiin ja koordinoimme ruotsinkielistä toimintaa.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)
Toimenpide
Vapepan hälytysryhmät
Etsintä- ja viestintäkurssi
Ensihuollon peruskurssi
Vapepan johtajakurssi

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

2020

Kemiö
Parainen

Kemiö
Parainen
Nuorten määrä 10
Parainen
Parainen

Kemiö
Parainen
Nuorten määrä 20
Kemiö
Kemiö

Kemiö
Parainen
Nuorten määrä 30
Houtskari
Paikka tarpeen mukaan
Österbottens
svenska distrikt

Ei järjestetty
Korppoo
Turku

Päätavoite 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen
Vahvistamme arjen turvallisuutta sekä erilaisuutta kunnioittavia yhteisöjä
Haluamme, että ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne omaan lähiyhteisöön
kuulumisesta ja vaikuttamisesta voimistuu. Haluamme, että tapaturmien ja onnettomuuksien riskit vähenevät sekä ihmisten, kansanryhmien ja paikallisten yhteisöjen kyky selviytyä
myös yllättävistä tilanteista paranee.
Punainen Risti on läsnä lähiyhteisöissä osana ihmisten arkea. Hyvin toimivat, terveyttä ylläpitävät, osaavat ja järjestäytyneet yhteisöt ovat valmiita kohtaamaan äkillisiä onnettomuuksia ja kriisejä ja myös toipuvat niistä paremmin. Rohkaisemme ihmisiä toimimaan aktiivisesti oman lähipiirinsä hyvinvoinnin edistämiseksi. Osaston aktiivinen toiminta rakentaa ja
kehittää kansalaisten valmiutta toimia omatoimisesti onnettomuustilanteissa ja auttaa muita
avun tarpeessa olevia ihmisiä.
Yhdenvertaisen osallistumismahdollisuuden varmistaminen edellyttää, että toimintamme on
kaikkien saatavilla ja toimitilat ovat esteettömät.

2.1 Terveyspisteet osastoissa
Haluamme, että ihmisten taidot huolehtia omasta sekä läheisten terveydestä ja hyvinvoinnista paranevat. Haluamme kaventaa eri ihmisryhmien terveyseroja.
Punainen Risti kannustaa ihmisiä huolehtimaan toimintakyvystään ja kotiympäristönsä turvallisuudesta. Neuvonnalla kannustamme jokaista vaikuttamaan itse tapaturmien ehkäisyyn. Levitämme materiaalia ensiavusta ja kodin turvallisuudesta. Kiinnitämme huomiota
myös henkiseen turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen. Koulutamme vapaaehtoisia
toimimaan turvallisuusvalmentajina (Kodin turvakoutsi).
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Terveyspisteet ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Terveyspisteissä vastaamme
omasta terveydestään huolestuneiden kysymyksiin ja tuemme ihmisiä oman terveytensä ja
hyvinvointinsa edistämisessä.
Terveyspisteiden järjestetään ryhmätoimintoja, esim. liikunta-, ravitsemus- ja muita hyvinvointiryhmiä. Terveyspisteet toimivat myös ystävätoiminnan kohtauspaikkoina.
Terveyspisteissä tuemme arjen hyvinvointia ja edistämme terveyttä. Keskitymme havaitsemaan ja ehkäisemään elämäntyylisairauksia.
Terveyspisteet
Toimenpide

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

2020

Terveyspisteet

0
0

+ Houtskari, Korppoo
40

+ Iniö

Vapaaehtoisten määrä

Parainen, Nauvo,
Turku, Kemiö
30

Asiakkaiden määrä

0

150

200

220

45

2.2 Ystävätoiminta
Vähennämme yksinäisyyden tunnetta.
Monipuolisella ystävätoiminnalla tuemme yksinäisiä ikäihmisissä, nuorissa ja maahanmuuttajissa.
Kerromme toiminnasta ja nostamme esiin ystävätoimintaa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Järjestämme aktiivisesti ystäväkursseja ja kehitämme niiden sisältöä paikallisten
tarpeiden mukaisesti.
Vapaaehtoisemme tapaavat ystäväasiakkaitaan laitoksissa ja vanhainkodeissa tehtävässä
toiminnassa ja kotikäynneillä. Tärkeä osa ystävätoimintaa on toimiminen saattajana saaristossa asuville vanhuksille, jotka menevät käymään lääkärissä. Ystävätoiminta voi olla säännöllistä toimintaa, pop up -toimintaa tai ryhmätoimintaa.
Piiri tukee osastojen ystävätoimintaa. Hyödynnämme keskustoimiston ystäville työstämää
tukea. Järjestämme jatkokoulutuksia ja virkistyspäiviä ystävätoiminnan aktiiveillemme.
Lisäämme yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden ja kuntien kanssa kartoittaaksemme
tuen tarvetta.
Seuraamme aktiivisesti eri kohderyhmille suunnatun verkkoystävätoiminnan kehitystä ja integroimme sen osaksi omaa toimintaamme. Verkkoystävätoiminta tarjoaa mahdollisuuden
kehittää nuori nuorelle -konseptia.
Tuomme ystävätoiminnan esiin kouluvierailuilla ja kannustamme koululaisia mukaan ystävätoimintaan.
Uudistamme ystävävälityksen
Ystävävälityksen avulla ystävää tarvitseva saa itselleen ystävän. Varmistamme, että tieto
ystävätoiminnasta tavoittaa avuntarvitsijat. Kehitämme ystävävälitystä ottamalla käyttöön
keskustoimiston kehittämän sähköisen välitysjärjestelmän sekä varmistamme tuen kaikille
osastoille uuden järjestelmän käyttöönotossa. Kouluttamme ystävävälittäjiä tarpeen mukaan. Varmistamme, että uusi sähköinen välitysjärjestelmä on käytettävissä kaikissa osastoissa.
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Ystävätoiminta
Toimenpide
Lisäämme ystävien määrää
Turunmaalla
Tuemme osastojen ystävävälittäjiä
Saamme nuoria mukaan ryhmiin
Ystäväkurssit
Järjestämme jatkokoulutusta
ystäville
Otamme käyttöön sähköisen
ystävälityksen
Verkkoystävä-toimintaryhmät

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

2020

337

335

365

400

Tapaamiset keväällä ja syksyllä

Tapaaminen keväällä ja syksyllä
5

Tapaaminen keväällä ja syksyllä
10

Tapaaminen keväällä ja syksyllä
20

2
2

2
2

2
2

2
2

0

4 koulutusta
2 ryhmää käyttää
1

4 koulutusta
6 osastoa käyttää
3

2 koulutusta
8 osastoa käyttää
6

0

2.3 Kotoutumista tukeva toiminta
Toimimme maahanmuuttajien ja kotoutumisen tukena
Haluamme edistää yhdenvertaisuutta ja sitoutumista rasismin ja syrjinnän vastaiseen yhteiskuntaan. Haluamme kehittää yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia ja monikulttuurista lähiyhteisöä. Haluamme, että maahanmuuttajat pääsevät osallisiksi suomalaiseen yhteiskuntaan.
Autamme haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttajia maahantulon ja kotoutumisen
eri vaiheissa heidän tarpeisiinsa perustuen ja selviytymiskykyään vahvistaen, riippumatta
henkilöiden oikeudellisesti asemasta. Autamme heitä, jotka ovat yhteiskunnassa kaikkein
haavoittuvaisimmassa asemassa, myös paperittomia.
Lisäämme kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa
Vahvistamme Punaisen Ristin vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen avun ketjua. Tuemme osastoja luomaan ja toteuttamaan kotoutumista tukevaa toimintaa kuten läksyhelppejä, arjen apu – toimintaa, kielikerhoja ja kansainvälisiä klubeja. Puhumme haavoittuvassa
asemassa olevien maahanmuuttajien aseman parantamisesta paikallisesti. Kannustamme
alueemme kuntia järjestämään kuntapaikkoja pakolaisille ja henkilöille, joilla on maassaoleskelulupa.
Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan paikallisten tarpeiden pohjalta.
Maahanmuuttajat ovat aktiiveja toimijoita järjestössämme. Otamme maahanmuuttajat mukaan kaikkeen toimintaamme.
Projekti Tuhat – Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten haavoittuvuuksien tunnistaminen ja tuki
Osallistumme projektiin, joka etsii ja löytää erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten joukossa. Turunmaan piiri on mukana osapuolena
projektissa, jota keskustoimisto johtaa. Työ alkaa 2018 ja jatkuu vuoteen 2020. Projektin
aikana työstetään erityisiä tukipaketteja yhdessä muiden organisaatioiden kanssa, jotta
pystyttäisiin parhaalla tavalla tukemaan heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä. Kyse voi
esimerkiksi olla henkilöistä, jotka ovat joutuneet kidutetuiksi, joilla on henkisiä ongelmia tai
jotka kuuluvat seksuaaliseen vähemmistöön.
Vastustamme syrjintää ja rasismia
Teemme aktiivisesti työtä rasismia ja ennakkoluuloja vastaan ja tuemme osastoja tässä
työssä.
Tuemme kotoutumista tukevan sektorin vapaaehtoisiamme muun muassa antamalla heidän
käyttöön käytännön työkaluja rasististen tai uhkaavien tilanteiden käsittelyyn. Tämä tehdään osaksi lyhyen käsikirjan avulla ja osaksi tarjoamalla vapaaehtoisille rasismin vastaisia
treenikehiä.
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Kotoutumista tukeva toiminta
Toimenpide
Asumistuki
Kielikerhot
Ystäväperheet
Nuortenryhmät
Läksyhelppikerhot
Ystäväperheiden koulutukset
Ohjelma rasismia vastaan

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

2020

Parainen
Dragsfjärd
3

Parainen
Dragsfjärd
4
10

Parainen
Dragsfjärd
4
15

Parainen
Dragsfjärd
6
20

1
3
0
Treenikehä
Kouluohjelma

2
2
2
Treenikehä
Teemapäivät

3
3
2
Treenikehä
Teemapäivät

3
4
2
Treenikehä
Teemapäivät

2.4 Nuorisotoiminta
Haluamme lisää nuoria mukaan toimintaan. Kehitämme uusia lyhytkestoisia tapahtumia
nuorille ja huolehdimme siitä, että uudet sähköiset palvelut helpottavat nuorten mukaantuloa toimintaan ja toimintaa aktiivisesti järjestössä. Parannamme ja tehostamme viestintää
nuorille ja teemme vapaaehtoistoiminnasta nuorille houkuttelevaa.
Kehitämme yhteistyötä ja verkostoja muiden nuorten kanssa työtä paikallisesti tekevien
kanssa. Punaisen Ristin pitää olla luonnollinen osa alueen nuorisoverkostoa. Jatkamme
työtä löytääksemme nuoria, jotka haluavat toistuvasti tavata eri Punaisen Ristin teemojen
puitteissa.
Tuemme osastoja lasten Reddie Kids -kerhojen käynnistämisessä.
Koulutamme nuoria ensiaputaitoisiksi yhteistyössä koulujen kanssa
Koulutamme nuoria ensiaputaitoisiksi. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi tai nuori saa
peruskoulun aikana Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutusta.
Pyrimme perustamaan kouluihin aktiivisesti harjoittelevia ensiapuryhmiä arjen turvallisuuden tueksi.
Tuemme osastoja solmimaan paikallisia koulusopimuksia, jossa voimme tarjota kouluihin
ohjelmaa ja saamme koulut osallistumaan kampanjoihimme kuten esimerkiksi Nälkäpäivään.
Nuorisotoiminta
Toimenpide
Nuorten ryhmät Turunmaalla
Järjestämme lastenleirin yhdessä Ahvenanmaan kanssa
Järjestämme nuorille ohjelmaa
Kouluyhteistyösopimukset
Päihdetyö kouluissa
Rasismin vastainen ohjelma
Paossa
Ensiapu 7-luokkalaisille
Kondomiajokortti

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

2020

2
Ahvenanmaa,
Kökar

4

5
Turunmaa

Erilaista ohjelmaa

3
Osallistumme valtakunnalsieen lastenleiriin Turussa
Rastirata

Seminaari inhimillisyydestä

0
2
2
0
5
37 nuorta

2 osastoa
2 koulua
2 koulua
Kemiö
5 koulua
2

Teemapäivä ”päihteet ja päihteiden
vastainen työ”
6 osastoa
2 koulua
2 koulua
Turku
5 koulua
2
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4 osastoa
2 koulua
2 koulua
5 koulua
2

Päätavoite 3: Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolustaja
Kuuntelemme avun tarpeessa olevia ja vahvistamme heidän ääntään
Haluamme, että päättäjät tekevät apua tarvitsevien ihmisten elämäntilannetta helpottavia
päätöksiä. Haluamme tehdä periaatteemme yleisesti tutuiksi.
Vaikuttamistyömme perustuu omasta toiminnastamme paikallisissa yhteisöissä nouseviin
havaintoihin. Toimimme näkyvästi puolustaaksemme inhimillisyyttä ja nostaaksemme esiin
eniten apua ja tukea tarvitsevat. Vapaaehtoisemme ja osastoverkostomme takaa meille
pääsyn avuntarvitsijoiden lähelle. Kerromme myös aktiivisesti paikallisesta toiminnastamme
heikoimmassa asemassa olevien tukemiseksi.
Nostamme valtakunnallisella kampanjoinnilla esiin yhteiskunnallisia epäkohtia, vaikutamme
yhteiskunnallisiin päätöksiin. Samalla tavoitamme toiminnastamme kiinnostuneet henkilöt.
Vuoden 2018 tärkeimmät kampanjat ovat Ystävänpäivä, Rasismin vastainen viikko, Punaisen Ristin viikko ja Nälkäpäivä. Ne heijastavat järjestön toiminnan tärkeimpiä painopisteitä
ja osastoja kannustetaan toimimaan näiden kampanjoiden puitteissa.

Valtakunnalliset kampanjat
• Ystävänpäivä 14.2.
• Rasismin vastainen viikko 19.-25.3.
• Punaisen Ristin viikko 2.-9.5., teemana Arjen turvallisuus, osaa auttaa
• Nälkäpäiväkeräys 20.-22.9.
Muut kampanjapäivät:
• Maailman terveyspäivä 7.4.
• Valtakunnalliset tapaturmapäivät, perjantai 13. päivä, 13.4. ja 13.7.
• Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8.
• Maailman ensiapupäivä 8.9.
• Hyvä joulumieli 22.11.-24.12.
• Maailman aids-päivä 1.12.
• Vapaaehtoisuuden päivä 5.12.

3.1 Vaikuttamistyö
Haluamme, että päättäjät ja toimijat paikallisesti ja alueellisesti toimivat niin, että syrjäytyminen ja huono-osaisuus yhteiskunnassa vähenevät. Haluamme, että työntekijämme, vapaaehtoisemme ja jäsenemme tuntevat sekä humanitaariset kysymykset että vaikuttamisen
tavat.
Pidämme huolta, että Punaisen Ristin viestintä on tehokasta, monipuolista ja monikanavaista. Teemme piirille ja osastoille viestintäsuunnitelman.
Tuemme osastoja puhumaan kriiseistä ja katastrofeista kärsivien, haavoittuvassa asemassa
olevien ja syrjinnän ja rasismin kohteiksi joutuneiden puolesta. Tuemme osastoja puhumaan myös vapaaehtoistoiminnan puolesta. Tuki on ensisijaisesti viestintään ja vaikuttamistyöhön liittyvää koulutusta.
Tiedotamme aktiivisesti Punaisen Ristin globaalisti tekemästä kehitystyöstä edistääksemme
yleistä tukea kehitysyhteistyölle ja ymmärrystä globaaleille kehityshaasteille.
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Esiinnymme rohkeasti ja puolustamme arvojamme ja periaatteitamme
Toimenpide
Laadimme viestintäsuunnitelman
Paikallinen media, mediaseuranta
Här och Nu
Facebook
Instagram

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

0

Piiri

Osastot

2020

190

250 artikkelia

260 artikkelia

280 artikkelia

Här och Nu 4/vuosi
10 Osastokirjettä
997
200

Här och Nu 4/vuosi
10 Osastokirjettä
1500 seuraajaa
300 seuraajaa

Här och Nu 4/vuosi
10 Osastokirjettä
2000 seuraajaa
400 seuraajaa

Här och Nu 4/vuosi
10 Osastokirjettä
2500 seuraajaa
500 seuraajaa

Lisäämme vapaaehtoisuuden arvostusta yhteiskunnassa
Punaisen Ristin jäsenyys on kannanotto inhimillisten arvojen puolesta. Jokainen vapaaehtoinen vahvistaa arvoyhteisöämme olemalla Punaisen Ristin jäsen. Tuemme osastoja käymään
keskustelua arvoista ja periaatteista sekä eettisistä ohjeista.
Varmistamme, että periaatteemme näkyvät kaikessa toiminnassamme ja päätöksissä, joita
työntekijät ja vapaaehtoiset tekevät. Viranomaiset ja kansalaiset tunnustavat Punaisen Ristin erityisen roolin humanitaarisena toimijana.
Rohkaisemme kaikkia osallistumaan keskusteluun yhteiskunnan ja Punaisen Ristin arvoista.
Emme hyväksy voimistunutta vihapuhetta suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimimme näkyvästi sitä vastaan. Lisäämme tietoisuutta syrjinnän muodoista ja rohkeutta puuttua syrjintään.

Puolustamme inhimillisyyttä
Haluamme, että inhimilliset arvot yhteiskunnassa vahvistuvat. Haluamme, että Punaisen
Ristin periaatteet tunnetaan laajasti ja ne hyväksytään humanitaarisen avustustoiminnan
edellytyksenä.
Arvot, joita leimaa huolenpito, ovat säilyneet suomalaisen yhteiskunnan arvoina ja teemme
työtä, jotta näin olisi jatkossakin. Puolustamalla inhimillisyyttä ja lähimmäisyyttä vahvistamme myös omia edellytyksiämme toimia. Vaikuttamistyön ja kampanjoinnin sisällöt ja
teemat tukevat muita strategisia tavoitteita.
Humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen on perusta sille, että Punainen Risti voi jatkossakin toimia auttajana kaikkialla. Humanitaarisesta oikeudesta viestiminen on yksi Punaisen
Ristin perustehtävistä kaikkialla maailmassa. Järjestämme humanitaarisen oikeuden koulutuksia ja tilaisuuksia.
Humanitaarinen oikeus
Toimenpide
Seminaari humanitaarisesta
oikeudesta
Humanitaarinen oikeus teemana lukioissa
Humanitaarisen oikeuden
kurssi

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

2020

0

1

1

1

0

1

2

3

0

Turku

Parainen

Kemiö
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Päätavoite 4: Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö
Olemme hyvä paikka jäsenille, vapaaehtoisille ja työntekijöille

Haluamme, että Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta on innostavaa ja mukautuu
elämäntilanteen muutoksiin. Haluamme olla erinomainen ja haluttu työpaikka, jossa työntekijät voivat hyvin.
Kaikki toimintamme perustuu yksittäisen ihmisen haluun auttaa. Vapaaehtoisuus on Punaisen Ristin tärkeimpiä periaatteita. Punaisen Ristin näkyvä ja tuloksellinen auttamistyö innostaa uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Vapaaehtoistoiminnan kannalta on tärkeää
tunnistaa yksittäisen vapaaehtoisen odotukset, osaaminen ja tuen tarve.

4.1 Tuki osastoille
Paikallinen läsnäolo on koko Punaisen Ristin liikkeen toiminnan vahvuus. Tarjoamme mielekästä toimintaa paikallisesti ja otamme käyttöön uusia tapoja toimia.
Huolehdimme vapaaehtoisten hyvinvoinnista
Osaston toiminnassa keskitymme johtamiseen ja vapaaehtoisten tukemiseen. Piiri tarjoaa
osastojen vapaaehtoisille riittävän tuen, koulutuksen ja ohjauksen. Vahvistamme myös
osastoja itse tarjoamaan tukea ja ohjausta.
Osastot ottavat vastaan kaikki uudet vapaaehtoiset ja ottavat heidät aktiivisesti mukaan toimintaan. Osasto nimeää henkilön uusien vastaanottamiseen ja tukemiseen.
Osastojen välinen yhteistyö avaa väylän uusille vapaaehtoisille ja uusille vapaaehtoistoiminnan muodoille. Osastojen välisen yhteistyön mahdollistaminen otetaan huomioon kaikessa
valtakunnallisesti tuotetussa ohjeistuksessa ja materiaaleissa.
Piiri järjestää osastojen yhteisiä tapaamisia ja tukee osastojen yhteistoimintaa.
Tuemme osastojen viestintää erityisesti sosiaalisessa mediassa.
Kehitämme kummitoimintaa vastaamaan osaston tarpeita.
Huolehdimme osastojen riittävästä järjestökoulutuksesta. Tuemme avainvapaaehtoisten
työtä tarjoamalla heille uusia tapoja toimia ja jakaa vastuuta ottaen huomioon osaston koon
ja resurssit.
Osastopäiväkirjaa käytetään helpottamaan toiminnan tilastointia. Pidämme osastot materiaalien suhteen ajan tasalla.
Tuemme osastoja
Toimenpide

Tilanne 2017

Jäsenhuolto
Jäsenhankinta

Palkitsemme vapaaehtoisiamme
Järjestämme aluetapaamisen
syksyllä
Teemme kummikäynnin keväällä
Järjestämme järjestökoulutuksen uusille luottamushenkilöille

Höstsamling 69
deltagare

1

Tavoite 2018

2019

2020

Jäsenkirjeen pohja
Ohjeet uusien jäsenten vastaaanottamiseen
Kick off -tapahtuma uusille jäsenille
Vuoden vapaaehtoinen valitaan
Turku
Nauvo
Hiittinen
10 osastoa

Jäsenkirjeen pohja
Ohjeita sovelletaan

Jäsenkirjeen pohja
Ohjeita sovelletaan

Vuoden vapaaehtoinen valitaan
Parainen
Houtskari
Kemiö
10 osastoa

Vuoden vapaaehtoinen valitaan
Turku
Korppoo
Västanfjärd
10 osastoa

tammi-helmikuu

tammi-helmikuu

tammi-helmikuu
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4.2 Tavoitteellinen jäsenhankinta
Uudet vapaaehtoiset ja jäsenet ovat järjestön voimavara, on tärkeää varmistaa heidän pääsynsä mukaan toimintaan ja kannustamme kaikkia säännöllisesti toimivia jäsenyyteen. Tuemme piirejä osastojen jäsenhankinnassa ja huolehdimme siitä, että uudet toimijat otetaan
mukaan toimintaan.
Hyödynnämme keskustoimiston kehittämiä digitaalisia palveluita vapaaehtoistoiminnan tukena. Ottamalla käyttöön uudet vapaaehtoisten sähköiset palvelut vuoden 2018 aikana varmistamme sen, että käsittelemme vapaaehtoisten tietoja uusien tietosuojavaatimusten mukaisesti.
Jäsenmaksut luovat taloudellisen perustan monille osastoille, mistä syystä tavoitteellinen jäsenhankinta sekä säännöllinen jäsenhuolto ovat osa jokaisen osaston perustehtäviä.
Jäsenet
Toimenpide
Tuemme osastoja jäsenten
hankinnassa
Kasvatamme nuorten jäsenten
määrää
Kasvatamme aktiivien määrää

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

2020

1750 jäsentä

1 800 jäsentä

1 900 jäsentä

2 000 jäsentä

176 jäsentä

200

230

245

488

900

1000

1200

4.3 Organisaatio
Henkilöstö
Annalena Sjöblom, Toiminnanjohtaja/Valmiuspäällikkö
Rebecca Börman, Sosiaali- ja monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija
Marjatta Alakahri, Ensiavun ja terveydenhuollon suunnittelija
Christel Bergman, Toimistosihteeri
Juha Lindström, Järjestötyöntekijä/Projektisuunnittelija
Andrea Södergård, Nuorisotoiminnan suunnittelija/Projektisuunnittelija
Panostamme henkilökunnan hyvinvointiin tarjoamalla virkistysseteleitä, hyvän työterveydenhuollon ja mahdollisuuden etätyöhön.
Koska työ on epäsäännöllistä, työtunteja seurataan ja ylityötunnit otetaan ensisijaisesti vapaa-aikana. Tavoitteena on tasata tunnit kesäloman (30.8. mennessä) ja joulun (31.1.
mennessä) yhteydessä.
Kehityskeskusteluja käydään vähintään kerran vuodessa sekä tehdään lyhyitä pulssikyselyjä
kahdesti vuodessa. Lisäksi pidetään kuukausittaisia lyhyitä keskusteluja työntekijöiden ja
toiminnanjohtajan kesken.
Pyrimme ottamaan harjoittelijoita eri oppilaitoksista. Huolehdimme siitä, että he saavat
merkityksellisiä tehtäviä ja tuntevat olevansa osa järjestöä.

4.4 Talous
Panostamme jatkossakin toiminta-avustusten hakemiseen rahastoilta ja säätiöiltä, jotta
voimme tarjota monipuolista tukea ja toimintaa ilman, että kulutamme omaisuuttamme.
Toiminnanjohtaja osallistuu aktiivisesti laajennetun johtoryhmän kokouksiin, siten voimme
valvoa Turunmaan piirin etuja koskien sekä toiminnan rakenteita että taloutta. Piirille
Kontti-avustus ja RAY:ltä saatava projektirahoitus ovat tärkeitä tulonlähteitä monipuolisen
toiminnan mahdollistamiseksi.
Pyrimme syventämään yhteistyötä ja löytämään synergiaetuja yhdessä muiden ruotsinkielistä toimintaa harjoittavien piirien kanssa (Österbottens svenska distrikt, Helsingin ja Uudenmaan piiri ja Ålands distrikt). Yhteistyöstä keskustellaan suomenruotsalaisten toiminnan- ja puheenjohtajatapaamisten aikana kahdesti vuodessa. Sosiaalitoiminnan alueella pidetään toistuvasti Skypekokouksia, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Teemme
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yhteistyötä myös Varsinais-Suomen piirin kanssa erityisesti valmiuskysymysten parissa ja
nuorisotoiminnassa.
Sijoituksiamme hoidetaan ammattimaisesti arvonnousun maksimoimiseksi.
Huoneistojamme pidetään hyvässä kunnossa vuokratulojen säännöllisen saannin varmistamiseksi.
Taloutemme on tasapainossa
Toimenpide
Haemme ulkoisia avustuksia
Hallinnoimme sijoituksia tehokkaasti

Tilanne 2017

Tavoite 2018

2019

2020

28 825
10,39 %
arvonnousu

30 000
7 % arvonnousu

50 000
7 % arvonnousu

50 000
7 % arvonnousu

4.5 Hyvä hallinto
Haluamme, että suomalaiset luottavat Punaisen Ristin kykyyn auttaa.
Painopistealueet:
• Varmistamme, että toiminnantarkastus on tasalaatuista koko maassa.
• Lisäämme viestintää työmme tuloksista läpi järjestön.
• Varmistamme riittävän järjestöosaamisen.
Järjestön päätöksenteko perustuu tietoon ja yhteisiin periaatteisiin ja arvoihin.
Varmistamme, että toiminnantarkastus on tasalaatuista koko maassa
Avunsaajat luottavat Punaisen Ristin auttajiin ja siihen, että toimintaa johdetaan hyvän hallinto-tavan mukaisesti. Kehitämme osastojen toiminnantarkastusta tasalaatuiseksi ja toimintaa tukevaksi. Osastoissa on koulutetut toiminnantarkastajat, tarpeen mukaan mahdollisesti yhteiset toiminnantarkastajat useammalla osastolla. Osastot markkinoivat toiminnantarkastusta uutena vapaaehtoistoimintamuotona. Toiminnantarkastukseen on tarjolla valtakunnallinen koulutusmateriaali ja tuki.
Varmistamme riittävän järjestöosaamisen
Varmistamme riittävän järjestöosaamisen kouluttamalla ja tukemalla osaston avainhenkilöitä.
Tuemme uusien sääntöjen käyttöönottoa osastotasolla.
Osastoilla on käytössä osaston toiminnan itsearviointiin sopiva malli sekä siihen liittyvä koulutusmateriaali. Itsearviointia voidaan käyttää osaston pitkän aikavälin toiminnansuunnittelun pohjana
Piirin toiminta on aidosti kaksikielistä.
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Liite: Osaston tehtävät
VALMIINA
AUTTAMAAN:

• on valmiudessa kotimaan avun antamiseen.
• osallistuu Nälkäpäivään.
• vastaa äkillisiin avuntarpeisiin ajantasaisen
valmiussuunnitelmansa
mukaan.
• toimii yhteistyössä
lähiosastojen kanssa
osallistumalla hälytystoimintaan.

MONIMUOTOISEN
TOIMINNAN
OSASTO:

MONIMUOTOISEN
TOIMINNAN OSASTO

TOIMINNAN
OSASTO:

(edellisen lisäksi)
• järjestää säännöllistä
vapaaehtoistoimintaa
jollakin järjestön tehtäväalueista (ensiapu, ystävätoiminta, terveyden
ja hyvinvoinnin edistäminen, kotoutumisen
tukeminen, nuorten toiminta)
• rekrytoi aktiivisesti uusia vapaaehtoisia eri
tehtäviin
• pitää yllä omaa hälytysryhmää tai osallistuu
alueelliseen hälytysryhmään
• toimii avustustilanteissa
yhteistyössä naapuriosastojen kanssa.

TOIMINNAN OSASTO

VALMIINA AUTTAMAAN

(edellisten lisäksi)
• järjestää säännöllistä
vapaaehtoistoimintaa
useimmilla järjestön
tehtäväalueista (ensiapu, ystävätoiminta,
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kotoutumisen tukeminen,
nuorten toiminta)
• selvittää ja etsii aktiivisesti paikallisia tarpeita, joihin osasto voi
toiminnallaan vastata ja
vaikuttaa
• pitää yllä hälytysryhmää, joka kykenee toimimaan äkillisessä tilanteessa viranomaisen
tukena ensiapuun, ensihuoltoon ja henkiseen
tukeen liittyvissä tehtävissä.
• osallistuu Punaisen Ristin valtakunnallisiin
kampanjoihin ja järjestää paikallisia tapahtumia.
• tekee aktiivista varainhankintaa
• toimii yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

KAIKKI OSASTOT EDUSTAVAT SUOMEN PUNAISTA RISTIÄ
PAIKKAKUNNALLAAN:
• noudattamalla hyvän hallinnon periaatteita
• hankkimalla uusia jäseniä
• ylläpitämällä tietoja vapaaehtoisistaan
• ohjaamalla vapaaehtoiset mukaan toimintaan
• viestimällä toiminnasta jäsenille, vapaaehtoisille
ja paikkakuntalaisille.

• toimimalla Punaisen Ristin periaatteiden, arvojen ja tehtävän mukaisesti
• pitämällä sääntöjen mukaiset kokoukset ja valitsemalla nimenkirjoittajat
• osallistumalla piirin kokouksissa ja järjestön
• yleiskokouksessa
• huolehtimalla yhdenvertaisista mahdollisuuksista osallistua toimintaan ja edistämällä moninaisuutta
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