
TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Suomen Punainen Risti  

Itä-Helsingin osasto



Osaston tehtävät

Suomen Punaisen Ristin osaston tehtävänä on SPR-
asetuksen  säännöksiä sekä järjestön perusperiaatteita 

noudattaen:

edustaa osaltaan kansainvälistä Punaisen Ristin ja 
Punaisen  Puolikuun liikettä paikallisesti;

ottaa vastaan järjestön toiminnasta kiinnostuneet ja pyrkiä  
etsimään heille heidän taitojensa ja toiveidensa mukaisia 

tehtäviä  järjestössä;

tarjota vapaaehtoisille toiminta- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia;

kanavoida ja toteuttaa hätätilanteissa Punaisen Ristin  
kotimaan apua alueellaan;

ylläpitää järjestöllistä toimintavalmiutta ja vapaaehtoista  
auttamisvalmiutta, vastata äkillisiin avuntarpeisiin 

ajantasaisen  valmiussuunnitelmansa mukaisesti; ja

mahdollisuuksien mukaan tuottaa erityispalveluita 
paikallisista  tarpeista lähtien



Osaston historia

Vuosi 2021 oli osaston 26. toimintavuosi. Nykyisessä 
muodossaan osasto aloitti toimintansa 1.1.2004.

SPR Itä-Helsingin osasto on syntynyt neljästä 
Punaisen Ristin osastosta:

Vartiokylän osasto perustettu 9.12.1954

Vuosaaren osasto perustettu 14.1.1969

Itäkeskuksen osasto perustettu 25.4.1989

Osastot yhdistyivät Itä-Helsingin osastoksi 1.1.1995

Roihuvuoren osasto perustettu 5.11.1969, ja osasto 
yhdistyi  Itä-Helsingin osastoon 1.1.2004

2025
Itä-Helsingin osasto 

30-vuotta



Toimintaympäristö

Itä-Helsingin osaston alue kattaa seuraavat kaupunginosat: 

 Itäkeskus (postinumeroalueet x-x)

 Marjaniemi (postinumeroalueet x-x)

 Myllypuro (postinumeroalueet x-x)

 Puotila (postinumeroalueet x-x)

 Puotinharju (postinumeroalueet x-x)

 Roihuvuori (postinumeroalueet x-x)

 Tammisalo

 Vartioharju (postinumeroalueet x-x)

 Vartiosaari

 Vuosaari (postinumeroalueet x-x)

Vuonna 2021 osaston toiminta-alueella asui n. Xxx 000 ihmistä yli 656 000 helsinkiläisestä. 

Alueen isoimmat solmukohdat ovat Itäkeskus, Vuosaaren metroasema sekä Vuosaaren satama. 
Lisäksi Metropolian Myllypuron kampus on huomattava keskittymä. 

  

Naapuriosastomme ovat
 Herttoniemi
 Kontula
 Laajasalo
 Pohjois-Helsinki
 Tikkurila
 Sipoo





Osaston tilat

Osasto luopui kiinteästä toimipisteestä syksyllä 2021 tilan 
taloudellisen kannattamattomuuden johdosta. 

Tilat, jotka tällä hetkellä ovat ympärivuorokautisessa 
käytössämme, ovat 

 Vuosaaren varastotila (osoite: Kivisaarentie 5)
 Pelastuspalveluauto (parkkihallin osoite: 

Kastelholman väestösuoja, Mustapuronpolku 10)

Esimerkkejä tiloista, joita hyödymme kurssien, kokousten 
ja toiminnan järjestämiseen: 

 Koulut ja oppilaitokset
 Asukastilat, esim. asukastila Gabro (Vuosaari, osoite: 

Leikosaarentie 20, 70 € /pvä)
 Kirjastot, esim. Mediakirjasto ja Stoan kirjaston tilat 

(suurin kokoushuone 40 €/h)

Ilmaisia kokoontumistiloja (erit. arki-illoille) tiedustelemme 
tarvittaessa Helsingin kaupungin yhdyskuntatyöntekijä 
Minna Suoknuutin kautta. 

Lisäksi hyödynnämme 
osastomme 
pelastuspalveluautoa 
kokoontumisissa 
mahdollisimman paljon, jotta 
voimme viedä toimintamme 
ihmisten keskuuteen ja 
tehdä toimintamme 
näkyväksi ja tunnetuksi 
alueella

Hajautamme toimintaamme 
alueen eri solmukohtiin ja 
ihmiskeskittymiin 
tehdäksemme toimintamme 
alueella näkyvämmäksi ja 
tunnetummaksi



Osaston muut resurssit

Osaston jäsenmäärä 1.1.2021: 728

Osaston Omaan kirjautuneiden määrä 21.9.2021: 311

OHTOon kirjautuneiden määrä 4 

Oman Auttajat-ryhmään kirjautuneiden määrä 29

Oman Liideri-ryhmään kirjautuneiden määrä (tulossa)

Pelastuspalveluauto 1

Virve-puhelimia

Päivystys-/messuliivejä (vanhoja) 

Vapaaehtoisliivejä 

Osaston surffilippuja 2 (tulossa)



Osaston johtamisen ja viestinnän kehittäminen 

Tilanne tällä hetkellä

Punainen Risti on ollut jo vuosia samonejn haasteiden edessä: Jäsenmäärä laskee, osaston johtaminen ja viestintä 
monimutkaistuu teknisesti ja sisällöllisesti, uusia vapaaehtoisia (erityisesti milleniaaleja) on haasteellista sitouttaa perinteisesti 
pitkäkestoiseen toimintaan. 

Lisäksi koronapandemia on tuonut selvästi esiin kompleksisen maailman uudenlaiset toimintamuodot, jotka mukautuvat 
muutokseen järjestön rakenteita huomattavasti nopeammin. 

Tavoitteet vuonna 2022

Löytää tavat toteuttaa toimintaa uudessa normaalissa resilienssin ja osallistamisen sijaan mahdollistamalla muutos 
(”bouncing forward”) ja osallistuminen, ja kuitenkin kehystää nämä järjestön suuntaan byrokraattiset vaatimukset 
täyttäviksi. 

Tavoitteet seuraavan kolmen vuoden aikana 

Kokeillaan ja etsitään uuden normaalin parhaita toimintatapoja suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti

Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi

 Luodaan Liideri-ryhmä, jonka toimintaa suunnitellaan, seurataan ja kehitetään tavoitteellisesti ja 
suunnitelmallisesti

 Etsitään rahoitusta ja muita resursseja kokeilukulttuurin mahdollistamiseksi syvemmin



Osaston jäsenmäärän kehittäminen 

Tilanne tällä hetkellä

Osaston jäsenmäärä laskee noin 2-3% vuodessa.

Tavoitteet vuonna 2022

Pysäyttää jäsenmäärän lasku.

Tavoitteet seuraavan kolmen vuoden sisällä

Pyrimme saamaan jäsenmäärän seuraavan kolmen vuoden aikana 
nousuun prosentti vuodessa eli 2022 jäsenkato pysäytetään, 2023 
jäsenmäärä lähtee 1% nousuun, 2024 2% nousuun. 

Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi

 Aktiivinen jäsenhankintakampanja tammikuussa

 Jäsenten ja vapaaehtoisten sitouttaminen jäsenhankintaan

 Näkyvyyden ja moninaisuuden nostaminen alueella



Osaston valmiuden kehittäminen 

Tilanne tällä hetkellä

Osaston Ohtoon on kirjautunut neljä henkilöä, Oman Auttajat-ryhmään 29 henkilöä (22.9.2021). Potentiaalisiin 
yhteistyökumppaneihin ei pidetä säännöllistä yhteyttä. Osaston toimintaryhmät ovat varsin erillisiä eivätkä ole 
yhteydessä valmiustoimintaan. 

Tavoitteet vuonna 2022

 Parantaa osaston verkostoitumista ja tunnettuutta alueella

 Integroida osaston kaikki vapaaehtoiset selkeämmin osaksi avun ketjua ja paikallista auttamisvalmiutta

 Saada Ohtoon 10 hälytettävää

Tavoitteet seuraavan kolmen vuoden sisällä

Syvennetään vuoden 2022 tavotteita ja kasvatetaan hälytettävien määrää entisestään

Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi

 Osaston valmiusseminaari Punaisen Ristin viikolla

 Osaston esittelykirje alueen potentiaalisille yhteistyökumppaneille (tammi-helmikuu)

 Osaston ea- ja valmiusryhmää tuetaan viestinnällisin keinoin suuremman näkyvyyden saamiseksi



Osaston vapaaehtoisten virkistystoiminta 

Tilanne aiemmin

Osastolla järjestettiin aiemmin kauden päättäjäisiä ja jaettiin virkistysrahaa toimintaryhmille, joista kuitenkin jouduttiin 
vuosien saatossa luopumaan kalliin toimitilan rasittaessa osaston taloutta.

Tavoitteet vuonna 2022

 Järjestetään vuonna 2022 osaston kesäpäivä, pikkujoulut sekä palautetaan toimintaryhmien virkistysraha

Tavoitteet seuraavan kolmen vuoden aikana

 Vakiinnuttaa em. toimet osaksi toimintaa

 Luodaan virkistystilaisuuksista mahdollisuus osaston eri toimijoille verkostoitua ja esitellä toimintaansa eri 
yhteistyökumppneillemme alueella

Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi

 Nimetään kauden päättäjäisten valmisteluista vastaava tiimi hyvissä ajoin

 Kannustetaan sanoin ja teoin toimintaryhmiä vapaaehtoisten hyvinvoinnin ja virkistystoiminnan parantamiseen 



Liideri-ryhmän aloittaminen ja kehittäminen 

Tilanne tällä hetkellä

Osaston 2021 aloittaman parijohtajuuskokeilun ja uudelleen aloittaneen viestintäryhmän palaute on ollut yhdensuuntaista: 
Tietoa osaston johtamisen ja viestinnän tueksi on vaikea saada. 

Tavoitteet vuonna 2022

Haasteeseen vastataan muokkaamalla viestintäryhmästä Liideri-ryhmä, joka on suunnattu paitsi 
viestintävapaaehtoisille, myös toiminnan organisoinnista, vapaaehtoisten rekrytoinnista ja johtamisesta kiinnostuneille 
vapaaehtoisille. Ryhmässä vapaaehtoiset perehdytään monipuolisesti järjestön tehtäviin, rakenteeseen ja 
vapaaehtoisjohtamisen tekniikoihin vuoden aikana erilaisissa tapaamisissa (excut, jamit, kampanjat, jne.). Tavoitteena 
on tuottaa osastolle osaava ja innostunut resurssipooli, josta voi aina saada apua erilaisiin tehtäviin osaston sisällä. 

Tavoitteet seuraavan kolmen vuoden aikana 

Muokata moninaisen palautteen perusteella aidosti osastoa palveleva resurssipooli ja vakiinnuttaa ryhmän toiminta. 

Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi

 Luodaan Omaan vetävä ryhmä, jota mainostetaan osaston eri kanavissa

 Aloitetaan toiminta tammikuussa alustavan vuosikellon pohjalta

 Kerätään palautetta laajasti osaston sisällä toiminnan kehittämiseksi



Ensiapu on 
kansalais-  
taito



Ensiapu- ja valmiustoiminnan kehittäminen 

Tilanne tällä hetkellä

Aktiisia ryhmäläisiä on noin 10. Ohtoon kirjautunut 4. Pepa-autokuskeja 5. Ea-päivystäjiä 4.

Tavoitteet vuonna 2022

 Aktiivisten ryhmäläisten määrä tuplataan.

Tavoitteet seuraavan kolmen vuoden sisällä

 Saada alueelle useampia ea-ryhmiä myös erilaisilla kohderyhmillä (perheiden ea, ReddieKids, jne.)

Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi

 Mainostetaan ryhmän toimintaa aktiivisesti alueen somessa, Omassa, yms. kanavissa

 Viedään harjoituksia näkyville paikoille

 Panostetaan uusien ryhmäläisten kohtaamiseen ja toimintaan sitouttamiseen



Katastrofi-
rahasto 
mahdollistaa 
nopean 
auttamisen 
meillä ja 
maailmalla



Keräystoiminnan kehittäminen 

Tilanne tällä hetkellä

Uusi keräysjohtaja aloitti tänä vuonna ja etsimme hänelle 
työparia. 

Tavoitteet vuonna 2022

 Keräysjohtajaparin löytäminen

 Uuden keräystiimin muodostaminen, sitouttaminen  ja 
ryhmän toiminnan vakiinnuttaminen

Tavoitteet seuraavan kolmen vuoden sisällä

 Saada yhteiatyö Nälkäpäivässä vakiinnutettua vähintään 
kolmen koulun kanssa

 Toteuttaa Nälkäpäivän valmistelut annetussa aikataulussa 

 Saada vähintään 100 kerääjää vuodessa osallistumaan 
Nälkäpäivä-keräykseen

Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi

 Työskennellään aikataulussa ja yhteistyössä Liideri-
ryhmän kanssa 



”Kun olin  
 kävellyt 
 sen papan 
 kanssa 
 korttelin 
 ympäri, 
 tiesin mitä 
 mä haluan 
 työkseni 
 tehdä.”

 Ystävävapaaehtoinen



Ystävätoiminnan kehittäminen 

Tilanne aiemmin

Osastolla toimi ennen koronapandemiaa ystäväkahvila, jonka toiminta oli kuitenkin pientä. Ystäväryhmä ei ole 
toiminut vuosiin. Loppuvuodesta 2021 aloitettiin ystäväryhmän uudelleenkäynnistys. 

Tavoitteet vuonna 2022

 Ystäväryhmä kokoontuu kaksi kertaa osaston tiloissa

 Aloitetaan yhteistyö alueen muiden ystävätoimijoiden, esim. seurakunnan ja Helsinki Mission kanssa

 Ystävävapaaehtoisia osallistuu osaston yhteisiin tapaamisiin (esim. kauden päättäjäiset, seminaarit)

Tavoitteet seuraavan kolmen vuoden sisällä

 Ystäväryhmän toiminta vakiintuu jatkuvaksi

 Ystävävapaaehtoiset integroituvat paremmin osaston toimintaan

 Alueen palvelukeskuksiin, yms. saadaan vakituista ystävätoimintaa, esim. ulkoilutusryhmiä

Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi

 Rekrytoidaan ystävätoimintaan ryhmänjohtajapari ja sitoutetaan heidät suunnitelmalliseen toimintaan

 Luodaan yhdessä puheenjohtajaparin kanssa ystävätoiminnan kehittämisen suunnitelma, toiminnan vuosikello 
ja seurataan edistymistä puolivuosittain



”Tohtorin-
 hattua ei 
 vaadita – 
 innostava ja 
 kannustava 
 asenne on 
 kultaakin 
 kalliimpaa”

 LäksyHelppi-ohjaaja



LäksyHelppi-toiminnan kehittäminen 

Tilanne aiemmin

Alueella on perinteisesti toiminut muutamia LäksyHelppi-kerhoja, mutta toimintaa olisi tilausta ja varaa kasvattaa, 
mikäli kysynnän ja tarjonnan rakenteita saadaan kasvatettua.

Tavoitteet vuonna 2022

 Aloitetaan kaksi uutta kerhoa

Tavoitteet seuraavan kolmen vuoden sisällä

 Alueella toimii 8 kerhoa

Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi

 Rekrytoidaan aktiivisesti uusia ohjaajia kursseilta ja Omasta

 Markkinoidaan toimintaa aktiivisesti ja suunnitelmallisesti potentiaalisille ohjaajille ja kouluille



Nuorten 
päihteettömälle 
viikonloppu-
toiminnalle on 
paljon tilausta



Nuorisotoiminnan kehittäminen 

Tilanne aiemmin

Osastolla on vuosia sitten toiminut kansainvälinen klubi, mutta nuorisotoiminta on aina ollut pientä. Tilausta 
toiminnalle kuitenkin alueella on.

Tavoitteet vuonna 2022

 Nuorten hengailuilta järjestetään kahdeksan kertaa Vuosaaressa

 Nuorten ryhmänohjaajat osallistuvat osaston yhteisiin tapaamisiin (esim. kauden päättäjäiset, seminaarit)

Tavoitteet seuraavan kolmen vuoden sisällä

 Nuorisotoiminta toiminta vakiintuuja monimuotoistuu osastossa, ja nuoret integroituvat osaston muihin 
toimintamuotoihin

Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi

 Koulutetaan nuorten ryhmänohjaajien ryhmä osastolle (4-6 nuorta), joista valitaan myös nuorisotoiminnan 
yhdyshenkilöpari osastolle. Piiri kouluttaa heidät.

 Rekrytoidaan ystävätoimintaan ryhmänjohtajapari ja sitoutetaan heidät suunnitelmalliseen toimintaan

 Luodaan yhdessä puheenjohtajaparin kanssa nuorisotoiminnan kehittämisen suunnitelma, toiminnan vuosikello 
ja seurataan edistymistä puolivuosittain



ELOKUU
 Tervetuloa osastoon -tapahtuma uusille
 Kurssit: Auttajakurssi, Liiderikurssi

SYYSKUU
 Nälkäpäivä-keräys (valtakunnallinen 

keräysoperaatio)

LOKAKUU
 Osaston kehittämispäivä (ja 

toimintasuunnitelman laadinta)

MARRASKUU
 Osaston syyskokous 

(toimintasuunnitelma, budjetti, 
hallituksen valinta)

JOULUKUU
 Hyvä joulumieli -keräys 

(valtakunnallinen keräys)
 Pikkujoulut

Osaston alustava vuosikello

MAALISKUU
 Osaston kevätkokous 

(toimintakertomus ja tilinpäätös)
 Piirin vuosikokous ja 

luottamushenkilöiden valinta
 Rasismin vastainen viikko 

(valtakunnallinen kampanja)

TOUKOKUU
 Punaisen Ristin viikko
 Osaston vamiusseminaari (ja 

valmiussuunnitelman päivitys)

KESÄKUU
 Osaston kesäpäivä

 

TAMMIKUU
 Järjestäytymiskokous (J1 + J2)
 Toimintatilastojen palautus
 Tervetuloa osastoon 

-tapahtuma uusille
 Jäsenhankintakampanja
 Vapaaehtoisten 

hankintakampanja

HELMIKUU
 Jäsenhankintakampanja
 Vapaaehtoisten 

hankintakampanja
 Tervetuloa osastoon -ilta 

uusille
 Kurssit: Auttajakurssi, 

Liiderikurssi
 Ystävänpäivä 14.2. 

(valtakunnallinen kampanja, 
osaston tempaus?)



Yhteenveto ja osaston talous

Vuosi 2021 on ollut osastomme toiminnassa työteliäs. Olemme aktiivisesti hakeneet uusia  toimintatapoja, uudistumista ja talouden 
tasapainottamista, joilla luoda, uusi, aktiivinen, moninainen, dynaaminen ja paikallisesti juurtunut paikallisosasto Itä-Helsinkiin. Monet vanhat ja 
uudet toiminnot on palautetaan nyt osaksi perustoimintaa talouden tasapainottamisen myötä eli ylihintaisesta toimitilasta luopumisen myötä 
syksyllä 2021. Näihin kuuluu mm. nuoriso- ja ystävätoiminnan sekä vapaaehtoisten virkistystoiminnan uudelleenaloittaminen, mutta myös uusien 
vapaaehtoisten vastaanottamiseen panostaminen suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti. Myös uusia yhteistyömuotoja sekä alueen osastojen (ml. 
Helsingfors Svenska) että muiden paikallisten toimijoiden kanssa on alettu pohjustaa. 

Sekä järjestön että osaston jäsenmäärä on laskenut jo vuosien ajan. Arviot yhdistysten jäsenkehityksestä ovat pessimistisiä tuleville vuosille.  
Jäsenmaksujen ollessa päivystystuottojen ohella  tärkein varainhankintakeinomme, tulee osastomme tehdä jäsenhankinnasta ja jäseneksi 
kannustamisesta tehdä suunnitelmallista ja tavoitteellista. Nyt osaston on kuitenkin mahdollista selvitä jopa pelkillä jäsentuotoilla ja silti vuokrata 
ajoittain tiloja sekä varsinaisen toiminnan että vapaaehtoisten virkistyskäyttöön. 

Olemme alkaneet kartoittaa piirin tukemana erilaisia rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia alueella pysyvän ja jatkuvan toiminnan 
takaamiseksi palkatun työntekijän mahdollistamiseksi. Tätä työtä jatketaan myös tulevana vuonna. 
 

Tulevina vuosina osasto panostaa toimintaan ja alueelliseen yhteistyöhön sekä keventää hallintoa tinkimättä hyvästä sekä tarkasta 
hallintatavasta. Osaston toimintakulttuurin muutoksessa otetaan huomioon yhteiskunnassa vaikuttavat ilmiöt, kuten siirtymä kompleksiseen 
toimintaympäristöön, rihmastoiseen sähköiseen viestintään, osallistamisesta siirtyminen osallistumiseen ja positiivisten kokemusten sekä 
merkityksellisyyden kokemuksen hakeminen vapaaehtoistoiminnasta. Myös milleniaalien ja moninaisista taustoista tulevien vapaaehtoisten 
osallistumisen esteitä puretaan aktiivisella pari-/troikkajohtamisen yhdistelmällä sekä kiinnittämällä erityishuomiota Punaisen Ristin uuden 
sukupolven vapaaehtoisjohtajien kouluttamiseen osaston uudessa Liideri-ryhmässä. 



AJANTASAISET TIEDOT KOTISIVUILLAMME 

https://rednet.punainenristi.fi/itahelsinki

OTA YHTEYTTÄ

ita-helsinki@punainenristi.fi 

SEURAA MEITÄ SOMESSA (Facebook, Instagram, Jodel)

@spritahelsinki

LIITY JÄSENEKSI

https://www.punainenristi.fi/tyomme/liity-jaseneksi/ 

TULE VAPAAEHTOISEKSI
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/ 

https://rednet.punainenristi.fi/itahelsinki
mailto:ita-helsinki@punainenristi.fi
https://www.punainenristi.fi/tyomme/liity-jaseneksi/
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
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