
Tavoite 2022 Toteuma 09/2022 Tavoite 2023

Hälytettävissä olevien 
henkilöiden määrä (Ohto)

300 273 300

Vapaaehtoisten määrä Oma 400 430 500

Tilasto 500 500

Jäsenmäärä Yhteensä 1700 1675 1800

Nuoria 115 106 130

Työsuunnitelma 2023 
Hyväksytty piirihallituksessa 7.12.2022



Hjälpen finns nära Olemme tehokas avun kanava, kun:
• Avun tarvitsijat löytävät meidät ja tuntevat apumme
• Voimme auttaa monipuolisesti ja joustavasti
• Kaikissa osastoissa on paikallinen hälytysryhmä 

ensiavussa, henkisessä tuessa ja ensihuollossa

Asiantuntemuksemme muodostuu, kun:
• Ryhmämme ovat koulutettuja
• Koulutukset ja materiaalit ovat 

tarkoituksenmukaisia
• Johtaminen on osaavaa

Valmius perustuu paikallisiin riskeihin, kun:
• Tunnemme oman alueemme ja osaamme 

ennakoida mahdollisia tapahtumia ja riskejä
• Voimme auttaa virtuaalisesti

Nuoret sisällytetään valmiusryhmiin ja otetaan mukaan 
toimintaan:
• Nuorilla on omia valmiusryhmiä ÅA:ssa ja YH 

Noviassa

Yhteistyötä vahvistetaan:
• Viranomaisten kanssa
• Järjestön sisällä
• Muiden järjestöjen kanssa paikallisesti (Vapepa-

verkosto)
• Koulujen ja korkeakoulujen kanssa

Operatiivinen johtaminen on toimivaa, kun:
• Jokaisessa osastossa on koulutettuja johtajia
• Operatiiviset tehtävät on jaettu selkeästi
• Käytämme yhteisiä järjestelmiä
• Osaamme kriisiviestinnän
• Tunnemme erityistehtävämme rauhan aikana, 

sodassa ja aseellisissa konflikteissa.

Mitä olemme tehneet

Mitä teemme 2023

Olemme saaneet medianäkyvyyttä rokotusavun, Ukrainan
kriisin, valmiuswebinaarien ja delegaattiluentojen kautta.

Olemme kouluttaneet ja testanneet johtamista Paraisten 
osastossa rokotusavussa ja Ukrainan kriisissä. 

Olemme kouluttaneet: EEC-kärry ja vapaaehtoisryhmä; 
Käynti logistiikkakeskuksessa Kalkussa; 
Yhteistyöharjoitukset muiden järjestöjen kanssa

Olemme päivittäneet materiaalista valmiutta.

Meillä on 6 EA-ryhmää, 2 EVY-ryhmää, aktiivinen
henkisen tuen ryhmä ja Vapaaehtoisen
pelastuspalvelun ryhmiä

Lisäämme näkyvyyttä siten, että: koulutamme kriisivies-
tinnässä; huomioimme 112-päivän pop up -tapahtumilla; 
aktiivisesti tiedottamalla mediaa avustusoperaatioista.

Lisäämme hälytysryhmien määrää OHTOssa 4 osastolla.

Osastot pitävät kursseja 72 h –konseptilla.

Kasvatamme resilienssiä nuorten joukossa: Järjestämme
resilienssikoulutuksia Åbo Akademin ja Novian opiskelijoille;
Koulutamme ensiapulähettiläitä S:t Olofsskolanissa.

Konkretisoimme piirin ja osastojen omia ja alueellisia
valmiussuunnitelmia.

Parannamme yhteistyötä seuraavien kanssa:
Muut SPR-piirit, meripelastuskeskus, poliisi, sosiaalipäivystys, 
uusi hyvinvointialue, kunnat, Martat, partiolaiset, Vapaaehtoinen
Meripelastus, VPK, Viking Line, LähiTapiola.

Järjestämme koulutuksia tarpeen mukaan: suurharjoitukset, 
johtaminen, Punainen Risti aseellisissa konflikteissa.

Kansainvälisen humanitaarisen oikeuden koulutus
järjestetään joka toinen vuosi yhteistyössä Österbottens 
svenska –piirin kanssa.

Apu löytyy läheltä
Punainen Risti on tehokas avun kanava. Tehokkain ja nopein 
apu äkillisissä tilanteissa löytyy aina ensin läheltä. Kun jotain 
tapahtuu, autamme ihmisiä nopeasti ja 
tarkoituksenmukaisesti.

Tavoitteet



Tavoite 2022 Tavoite 2023
Hälytysryhmät, joilla on 
sopimus

Utön EVY
Iniön EVY
Henkinen tuki

10 henkilöä
10 henkilöä
20 henkilöä

10 henkilöä
7 henkilöä
20 henkilöä

Vapepa Vapepa Parainen
Vapepa Kemiönsaari

20 ryhmää / 150 henkilöä
15 ryhmää /120 henkilöä

15 ryhmää/ 120 henkilöä
15 ryhmää /120 henkilöä

EA-ryhmät Päivystävät
Ei-päivystävät
ARU-ryhmä ( EVY)

6 ryhmää / 70 henkilöä
1 ryhmää / 10 henkilöä
30 henkilöä

6 ryhmää / 70 henkilöä
1 ryhmä / 10 henkilöä
30 henkilöä

Ensihuoltoryhmät Osastokohtaiset 8 ryhmää /30 henkilöä 8 ryhmää / 30 henkilöä

Valmiusryhmät Nuoret (ÅA, Novia) 3 ryhmää 1

Kurssit EA-kurssit (1 ja 2) 3 3

Päivystyskurssi 2 1

Ensivastekurssi (EVY) 1
Yhteistyössä 
pelastuslaitoksen kanssa

1 (SMPS)

Ensihuolto 1 1

Vapepa-kurssit 3 3

Henkisen tuen kurssit 1 1

Humanitaarinen oikeus Peruskurssi
Ryhmä

0
Ei ryhmää

0
Ei ryhmää

Tavoitteet 
lukuina:
Apu löytyy 
läheltä



I ett välmående samhälle är alla 
delaktiga Apumme on korkealaatuista, kun:

• Lähtökohtana ovat Punaisen Ristin periaatteet
• Tavoitamme apua tarvitsevat
• Apu vastaa paikallisiin tarpeisiin
• Apu on luotettavaa ja turvallista
• Vapaaehtoisemme ovat koulutettuja ja osaavia

Parannamme valmiuksia huolehtia omasta teveydestä, 
kun:
• Tarjoamme tietoa terveydestä henkisestä, fyysisestä 

ja sosiaalisesta näkökulmasta (terveyspisteet)
• Tarjoamme sosiaalista yhdessäoloa 

(kohtaamispisteet))

Vähennämme yksinäisyyttä, kun:
• Luomme kohtaamisia ihmisten välillä
• Huolehdimme siitä, että meillä on riittävästi 

vapaaehtoisia tarjoamaan seuraa
• Teemme verkostoyhteistyötä löytääksemme eniten

yksinäisyydestä kärsivät

Tuemme integraatiota lähiyhteisössä, kun:
• Tuomme eritaustaiset ihmiset yhteen 
• Luomme mahdollisuuksia tehdä asioita yhdessä
• Luomme mahdollisuuksia osallisuuteen 

suomalaiseen yhteskuntaan
• Vastustamme rasismia

Arvostamme nuorten oikeuksia, kun:
• Puhumme nuorten hyvinvoinnista
• Tuemme nuoria verkkoystävätoiminnan kautta
• Näymme kouluissa ja teemme yhteistyötä niiden 

kanssa
• Otamme nuoret mukaan työhömme

Mitä olemme tehneet

Mitä teemme 2023
Valmennamme vapaaehtoisia kehittämään
digitaalista osaamista esim. Omassa.

Teemme selkeät suuntalinjat piirin ja osastojen
erilaisille rooleille.

Avaamme sosiaalista aputoimintaa niin, että useat
voivat osallistua auttamiseen.

Suunnittelemme uusia sosiaalisia kampanjoita
ja osallistumme valtakunnalliseen STEA-
hankesuunniteluun.

Laajennamme ja kehitämme Kultiveraa ja Ruoka-
apua.

Seuraamme aktiivisesti uuden hyvinvointialueen
kehitystä.

Tarvittaessa laajennamme kotoutumista tukevaa
toimintaa.

Olemme tarjonneet tarvetta vastannutta erilaisia
avustustoiminnan muotoja.

Olemme tukeneet ja kouluttaneet uusia ja vanhoja
vapaaehtoisia eri avustustehtävissä, mm. Ukrainan kriisissä.

Olemme luoneet ja pitäneet yleisökursseja: kursseja
opiskelijoille ja luento kriisinsietokyvystä Arbiksessa.

Olemme käynnistäneet projekteja kuten Ruoka-apu, Kultivera
ja ruotsinkielinen Sekasin.

Olemme osallistuneet verkkoystävätoiminnan kehittämiseen.

Olemme laajentaneet paikallisverkostoja ja tehneet yhteis-
työtä muiden apu- ja tukitoimintojen kanssa kohtaamispaikoissa.

Hyvinvoivassa yhteisössä 
kaikki ovat mukana
Auttamistoimintamme perustuu 
vapaaehtoisten kokemukseen, 
toimintaamme osana paikallista yhteisöä, 
avuntarpeiden tunnistamiseen sekä 
saatavilla olevaan luotettavaan tietoon. 
Tavoitteenamme on laadukas auttaminen. 
Toimimme resursseja vahvistavasti.

Tavoitteet



Tavoite 2022 Tavoite 2023
Vapaaehtoiset ystävät Vapaaehtoiset 320 320

Asiakkkaat 900 900

Verkkoystävät Vapaaehtoiset 15 15

Asiakkkaat 15 15

Kotoutumista tukevat ryhmät Vapaaehtoiset 15 20

Asiakkkaat 40 100

Kohtaamisepaikat Vapaaehtoiset 20 20

Asiakkkaat 250 250

Terveyspisteet Vapaaehtoiset 6 10

Asiakkkaat 200 200

Kurssit sosiaalisektorilla

Peruskurssit Grundkurs för vänner 8 8

Telefonhjälparkurs 2 2

Kurs för aktiva i Mathjälpen 18 4

Läksyhelppi-ohjaajan peruskurssi 1 1

Jatkokurssit Psykiskt stöd för vänner 4 4

Fortsättningskurs för vänverksamhet 2 2

Minska psykisk belastning 2 2

Kotoutumisen tukena 1 1

Osallistujat Kursseille osallistuvat 245 175

Tavoitteet 
lukuina:
Hyvinvoivassa 
yhteisössä kaikki 
ovat mukana



Samhället underbygger förtroende och ansvar

Vapaaehtoisvaliokunnassa teemme työtä sen 
eteen, että osastot ovat avoimia kaikenlaisille 
vapaaehtoisille; nimitämme vuoden 
ennakkoluulottoman edelläkävijän ja vuoden 
ystävän.

Julkaisemme 11 osastokirjettä, neljä Här och
Nu - numeroa sekä jäsenlehden.

Tuemme osastoja viestinnässä.

Osallistumme aktiivisesti keräyksiin ja  
huomioimme kampanjat, kuten Ystävänpäivä, 
rasisminvastainen viikko, Punaisen Ristin viikko, 
Nälkäpäivä, Hyvä Joulumieli.

Kehitämme ja testaamme palautejärjestelmää
heiltä, joita autamme .

Tuemme moninaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa , kun:
• Meillä on toimintaa, joka nostaa moninaisuuden ja tasa-arvon 

esiin
• Teemme aktiivisesti työtä sen eteen , että osastot ovat kaikille 

avoimia iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta
• Vapaaehtoisvaliokunta työskentelee moninaisuuden ja tasa-arvon 

kysymysten parissa
• Olemme heikoimpien puolella
• Piiri järjestää rasismin vastaisella  viikolla ohjelmaa, jossa 

vapaaehtoiset voivat olla mukana auttamassa, ja jakaa 
"Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen

Kuuntelemme apua tarvitsevia, sidosryhmiä ja vapaaehtoisia, kun:
• Luomme kyselyjä toiminnastamme
• Otamme vapaaehtoiset aktiivisesti mukaan toimintamme 

arviointiin
• Auttamistoimintamme pohjautuu tutkittuun tietoon
• Toimimme lähtien vuorovaikutuksesta, jota meillä on muiden 

kanssa. Uskallamme ajatella uudella tavalla.

Yhteinen vaikuttamistyömme on systemaattista, yhtenäistä ja 
tehokasta, kun:
• Viestimme monipuolisesti eri kanavien kautta ja eri kohderyhmille
• Olemme mukana erilaisissa verkostoissa
• Reagoimme nopeasti ja nostamme esiin yhteiskunnallisia 

kysymyksiä, jotka koskevat toimintaamme sekä valtakunnallisesti 
että alueellisesti sosiaalisissa medioissa ja lehdistössä

• Näymme yhteiskunta-asioissa, jotka koskevat toimintaamme

Kehitämme osaamistamme viestinnässä, kun:
• Huolehdimme siitä, että osastoilla on tarvittava tieto ja osaaminen 

toimintaansa varten
• Koulutamme osastoja sosiaalisen median käytössä ja 

yhteydenpidossa tiedotusvälineisiin, jäseniin ja vapaaehtoisiin
• Koulutamme osastoja vuorovaikutustaidoissa
• Kehitämme omaa viestintäämme tavoittaaksemme yhä useammat

Luomme myönteisen kuvan Punaisen Ristin toiminnasta, kun:
• Teemme periaatteemme ja ilomme näkyviksi
• Kerromme, keitä olemme, mitä teemme ja mitä puolustamme

Mitä olemme tehneet

Mitä teemme 2023

Vapaaehtoisvaliokunta on jatkanut toimintaansa ja 
tehnyt kyselyn vapaaehtoisille

Olemme julkaisseet 11 osastokirjettä, neljä Här och Nu
–järjestötiedotetta sekä jäsenlehden

Olemme seuranneet yhteiskunnallista keskustelua ja 
viestineet somessa, verkossa ja painettuna eri 
kohderyhmille.  Olemme luoneet tiktok-profiilin.

Olemme ylläpitäneet verkostoja ja luoneet uusia.

Olemme kehittäneet välitöntä raportointia.

Luottamusta ja vastuullisuutta 
rakentava yhteiskunta
Näkyvä toiminta inhimillisyyden puolesta 
vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja 
kannustaa mukaan vapaaehtoistoimintaan. 
Tällainen yhteisö toimii paremmin kriisien 
keskellä. Jatkuva ja monipuolinen viestintä 
luo luottamusta auttamistyöhömme.

Tavoitteet & 
toimenpiteet



Tavoite 2022 Tavoite 2023
Facebook Julkaisujen määrä 230 200

Keskimääräinen näkyvyys julkaisua 
kohti

600 550

Instagram Julkaisujen määrä 150 150

Keskimääräinen näkyvyys julkaisua 
kohti

210 200

Nälkäpäivä Kerätyt varat 45 000 € 43 000 €

Sosiaalisissa medioissa 
tavoitettujen määrä

31 000 20 000

Tavoitettujen määrä (lehdet ja katu) 10 500 10 500

Muut kampanjat Tavoitettujen määrä: Ystävänpäivä, 
Punaisen Ristin viikko, Rasismin 
vastainen viikko

10 000 10 000

Tiedotteiden 
läpimeno*

Kuinka suuri prosenttiosuus 
lehdistötiedotteistamme ylittää 
uutiskynnyksen

90 % 90%

* Raportoimme vuosittain myös lehtijuttujen ja radiohaastatteluiden määrät.

Tavoitteet 
lukuina: 
Luottamusta ja 
vastuullisuutta 
rakentava 
yhteiskunta



Avdelningen: en plats för 
glädje, hopp och handlingLoput osastoista tekevät itsearvioinnin.

Kehitämme mentorointia hallituksen avainasemassa
oleville koulutusten kautta.

Kehitämme osastojen verkostotukea toisilleen sekä 
ohjelman ja hyvien ideoiden vaihtoa osastojen välillä.

Järjestämme järjestökoulutuksia: Håll flagga högt, Oma, 
Ossi ja viestintä.

Käytämme Omaa viestintään.

Saamme uusia vapaaehtoisia uusien toimintamuotojen ja 
muiden järjestöjem, kuten Marttojen ja partiolaisten, kanssa
tehtävän yhteistyön kautta.

Osallistumme yleiskokoukseen Joensuussa kesäkuussa.

Kehitämme toiminnantarkastusta rekrytoimalla uusia ja 
kouluttamalla.

Kaksi osastoa käyttää keskustoimiston 
kirjanpitojärjestelmää.

Olemme onnistuneet kummitoiminnassa, kun:
• Jokainen osasto on tehnyt itsearvioinnin yhdessä 

kumminsa kanssa.
• Jokainen osasto on tehnyt kehittämissuunnitelman 

arvioinnin pohjalta.

Tiedämme, että jokainen osasto saa ulkoista tukea, kun:
• Jokaisella osaston puheenjohtajalla on mahdollisuus 

mentorointiin.

Jokainen jäsen on tärkeä osaston elinvoiman kannalta, kun:
• Jäsenmäärä kasvaa
• Nuorisojäsenten määrä kasvaa.
• Jäsenhuolto tapahtuu osastoissa.

Jokainen vapaaehtoinen on mukana ja löytää paikan, kun:
• Kaikille on tilaa.
• Omaa käytetään rekrytointivälineenä.
• Jokainen osaston vapaaehtoinen on kirjautunut Omaan.
• Säännöllisten vapaaehtoisten määrä piirissä kasvaa.
• Vapaaehtoisia palkitaan Punaisen Ristin 

palkitsemisjärjestelmän mukaan.

Järjestöosaaminen osastoissa on korkealla tasolla, kun:
• Osastot noudattavat sääntöjä.
• Avainvapaaehtoiset saavat perus- ja jatkokoulutusta.
• Tuki ja välineet työtä varten ovat riittävät.

Yhteistyö ja viestintä osastossa toimii, kun:
- Työnjako on selkeä.
- Sisäinen viestintä tapahtuu Oman kautta.
- Ulkoinen viestintä on säännöllistä.

Osastojen toiminnantarkastajat kuuluvat toiminnan-
tarkastajapooliin ja ovat koulutettuja tehtäväänsä.

Avdelningen är en aktiv mötesplats för frivilliga, 
alla som godkänner Röda Korsets principer.

Mitä olemme tehneet
Puolet osastoista on tehnyt itsearvioinnin (Åbo sv., 
Kemiö, Nauvo, Iniö, Korppoo ).

Olemme tehneet kummikäyntejä etänä ja paikalla.

Olemme järjestäneet yhdeksän osastoteamsiä ja
järjestökouluttaneet: Håll flaggan högt, Oma ja 
Ossi

Jäsenmäärä on kasvanut, mutta nuorisojäsenten
määrä laskenut. Vapaaehtoisprofiilit Omassa 
lisääntyvät.

TavoitteetOsasto on ilon, toivon ja
toiminnan paikka
Osasto on aktiivinen vapaaehtoisten 
kohtaamispaikka kaikille, jotka
hyväksyvät Punaisen Ristin
periaatteet. Mitä teemme 2023



Tavoite 
2022

Tavoite 2023

Kummikäynti 20 20

Uudet jäsenet 110 120

Säännölliset 
vapaaehtoiset

550 550

Uusien vapaaehtoisten 
määrä Omassa

100 +100

Koulutus Järjestökoulutus Håll flaggan högt! 1 1

Miten käyttää Omaa 6 6

Toiminnantarkastajat 1 1

Työilo osastossa (johtaminen) 1 1

Osastoteamsit 10 Tarvittaessa.
Osastoforumit
järjestetään 
syyskuussa.

Tavoitteet 
lukuina:
Osasto on ilon, 
toivon ja
toiminnan 
paikka



Administration och ekonomi

Genom att fokusera på följande tyngdpunkter uppnår
vi förändring: lokal förankring, inspirerande
frivilligverksamhet, kompetens, samarbete, ny
teknologi, kommunikation och balanserad ekonomi.

Olemme turvanneet henkilöstön hyvinvointia Pulssi-kyselyillä, 
vartti- ja kehityskeskusteluilla, koulutuksella, pyöräedulla sekä 
parantuneilla eduilla kulttuuri- ja liikuntaseteleiden osalta.

Olemme tehneet yhteistyötä seuraavien kanssa: KT, 
piiritiimi, toimintamuodoittain SPR:n sisällä, suomenruotsalaiset 
piirit, Varsinais-Suomen piiri.

Olemme noudattaneet hyvää hallintotapaa järjestämällä
koulutuksen toiminnantarkastajille ja työskentelemällä yhdessä
sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen kanssa.

Talous on tasapainossa STEA- ja muiden avustusten avulla.

Olemme seuranneet Green officea lajittelemalla roskia, 
kokouspyörien hankinnalla, tarjoilua miettimällä.

Henkilöstö voi hyvin, kun:
• Henkilövahvuus on riittävä
• Meillä on oikeat välineet
• Saamme koulutuksen/jatkokoulutuksen
• Teemme oikeita asioita
• Saamme fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tukea
• Tunnemme olomme varmaksi uuden teknologian 

parissa
• Opimme työssämme

Teemme mielellämme yhteistyötä seuraavien kanssa:
• Keskustoimisto
• Muut piirit
• Muut yhdistykset
• Rahoittajat

Hallintomme on hyvää, kun:
• Omavalvonta on toimivaa
• Toimimme yhteistyössä sisäisen tarkastajan 

kanssa
• Tilintarkastuksemme noudattaa ohjeistusta

Talous on tasapainossa, kun:
• Sijoitusstrategiamme on päivitetty
• Asuinhuoneistomme ovat houkuttelevia ja 

vuokrattuja
• Olemme mukana STEA-hankkeissa
• Haemme aktiivisesti ulkoista rahoitusta
• Kiinnostamme testamenttilahjoittajia

Oma ilmastovaikutuksemme pienenee, kun:
• Käytämme Green office -ympäristöohjelmaa

Mitä olemme tehneet

Mitä teemme 2023

Turvaamme henkilöstön hyvinvointia Pulssi-
kyselyillä, vartti- ja kehityskeskusteluilla, 
koulutuksella, pyöräedulla sekä kulttuuri- ja 
liikuntaseteleillä.

Jatkamme yhteistyötä KT:n, muiden piirien, muiden 
yhdistysten ja rahoittajien kanssa.

Jatkamme hyvää hallintoamme ja talouttamme:
• Talousvaliokunta työskentelee ja päivittää 

sijoitusstrategiaa.
• Haemme aktiivisesti ulkoista rahoitusta ja 

järjestämme testamentti-illan.
• Teemme yhteistyötä sisäisen tarkastajan 

kanssa .

Tarkistamme ja seuraamme Green Office -
ohjelmaa.

Hallinto ja talous
Keskittymällä näihin seitsemään painopisteeseen saamme
muutoksen aikaiseksi: paikallisuus, innostava 
vapaaehtoistoiminta, osaaminen, yhteistyö, uudet 
teknologiat, viestintä ja tasapainoinen talous.

Tavoitteet



Mål 2022 Mål 2023

Henkilöstö voi hyvin Pulssikyselyn keskiarvo > 4,0 / 5 4,0/5

Huoneistojen käyttöaste > 95% > 95%

Ulkoiset avustukset 63 000 € 65 000 €

Sisäiset avustukset 2 STEA-hanketta
Järjestötuki

71 000 €
111 000 €

64 000 €
113 000 €

Omaisuuden realisoitava 
tuotto

> 3  % 3 % 
Parempi kasvu

kuin
OMX Helsingissä

Tavoitteet 
lukuina: 
Hallinto ja 
talous



Ungas delaktighet

Nuorisojäsenten määrä on laskenut.

Olemme luoneet tiktok-profiilin nuorten 
tavoittamiseksi.

Olemme käynnistäneet Sekasin-projektin
ruotsiksi.

Olemme luoneet kursseja turvallisuudesta 
opiskelijoille.

Olemme rekrytoineet Promoja kampuksella 
läsnäoloa varten ja he ovat aloittaneet työnsä.

Olemme tavoittaneet nuoret, kun:
• Useat nuoret ovat mukana Punaisen Ristin 

toiminnassa
• Nuoret tuntevat olevansa osallisia järjestössä

Arvostamme nuorten oikeuksia silloin, kun:
• Kuuntelemme heidän näkemyksiään
• Tarjoamme apua, joka vastaa nuorten tarpeita
• Tarjoamme koululuokille mahdollisuuksia olla 

mukana
• Tarjoamme verkkotoimintaa nuorille

Olemme tehokas avun kanava silloin, kun:
• Nuoret on tavoitettu
• Nuoret ovat tietoisia Punaisen Ristin palveluista
• Nuoret voivat itse olla mukana ja vaikuttaa

Saamme nuoret mukaan valmiuteen, kun:
• Toiminta kiinnostaa nuoria
• Viestintä on hyvää
• Nuoret tuntevat olevansa osallisia

Tuemme moninaisuutta ja tasa-arvoa ja vastustamme
rasismia, kun:
• Meillä on toimintaa, joka selkeästi nostaa esiin 

moninaisuutta ja tasa-arvoa.
• Olemme itse avoimia erilaisille ihmisille erilaisista 

taustoista kielestä, sukupuolesta, kansallisuudesta 
jne. riippumatta

• Nuoret tuntevat, että Punainen Risti on matalan 
kynnyksen toimintaa

• Nuoret ovat osallisia erilaisissa projekteissa 
esimerkiksi rasismia vastaan

Ungas delaktighet

Mitä olemme tehneet

Mitä teemme 2023

Punaisen Ristin tulee tavoittaa paikat ja 
aktiviteetit, joissa lapset ja nuoret ovat esim. 
Tiktokin kautta, kampuksella, S:t 
Olofsskolanissa tai partiolaisten kautta.

Tuemme ruotsinkielistä Sekasin-chattiä
rekrytoimalla vapaaehtoisia.

Jatkamme turvallisuuskurssien tarjoamista 
opiskelijoille ja jatkamme promo-konseptin 
testaamista.

Olemassaolevia palveluita, joita Punainen
Risti tarjoaa, voidaan käyttää työkaluna
erilaisten yhdistysten tavoittamiseen.

Lopetamme Paossa-roolipelin järjestämisen, 
mutta työstämme korvaavaa ohjelmaa.

Nuorten osallistuminen Tavoitteet
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