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Tervehdys pilottiosastot 
 
 

Järjestöt kylässä hanke on pyörähtänyt käyntiin osasto- ja viranomaistapaamisilla. Meillä 
on vielä kaksi osastotapaamista käymättä Kolarissa ja Kittilässä. Utsjoelle olemme 

menossa 29–30.3. ja yritämme samalla myös herätellä nukkuvaa osastoa. 
 
Ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen pidimme 14.3. 

 
Mitä tapahtuu seuraavaksi osastoissa. 

 
1. Kevään 2011 aikana kartoitamme kunkin osaston alueen tarpeet hankkeen 

näkökulmasta yhdessä teidän ja eri viranomaisten sekä kyläyhdistyksen 

kanssa. 
2. Kartoitusten pohjalta osastot valitsevat painopisteen tai painopisteet mihin 

se panostaa ja mitä pilotoi hankkeessa. 
3. Painopisteiden valinnan jälkeen osastot tekevät tarkennetun suunnitelman 

pilottikokeilun toteuttamisesta kolmen vuoden aikana.  
4. Pilottikokeiluiden toteutus aloitetaan syksyllä 2011. 

 

Muistutan vielä, että pilotit voivat olla osaston olemassa olevaa toimintaa, mihin 
panostetaan nyt enemmän. Ja niiden tulee olla sen kokoisia, että voitte ne osaston 

resursseilla tehdä. 
 
Pilottisuunnitelmat kirjataan ja kootaan liitteenä olevaan kaavioon. 

 
Minna ja minä autamme teitä kaikessa missä se vain on mahdollista. Erona Ehyt-projektiin 

tässä hankkeessa on mm. se että meillä työntekijöillä on enemmän aikaa osastojen 
konkreettiseen tukemiseen. 
 

Pilottiosastojen ensimmäinen yhteinen tapaaminen 28-29.5. 
 

Järjestämme Järjestöt kylässä hankkeen pilottiosastoille suunnatun yhteisen 
suunnitteluviikonlopun 28–29.5. Paikka on oletettavasti Ylläs, mutta emme vielä ole 
saaneet kaikkia tarjouksia. 

 
Viikonlopun aikana työstämme yhdessä teidän tekemiä suunnitelmia ja pohdimme 

muutenkin hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita mm. yhteistyökumppaneiden 
puheenvuorojen kautta. 
 

Viikonlopun ohjelma valmistuu parin viikon sisällä, minkä jälkeen lähetämme sen teille. 
Odotamme jokaisesta osastosta vähintään  kahta edustaa, mutta useampiakin mukaan voi 

tulla. 
 
Laittakaa päivämäärä ylös. 
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Osastopilottien rahoitus 

 
Hanke maksaa pilottein toteuttamisesta koituvia kustannuksia tehdyn suunnitelman 

mukaan. 
Emme jaa osastoille nyt könttäsumma koska se ei ole rahoittajan miestä mahdollista. 

Kaikki laskut kulkevat piirin kautta. 
 
Sovimme jokaisen osaston kanssa kustannusten korvaamisesta erikseen. 

 
Osaston yhdyshenkilöt 

 
Olemme sopineet osastotapaamisissa, että kukin osasto valitsee kaksi hankevastaavaa, 
joiden tehtävän on huolehtia pilottien toteutumisesta ja vastaanottaa hankepostia. 

Tehtävä ei edellytä sitä, että hankevastaavat tekisivät kaiken itse vaan kokeilut 
toteutetaan koko osaston voimin. 

 
Hanke on herättänyt paljon kiinnostusta yhteistyökumppaneissa. Käännetään tämä 
mielenkiintoa osaston toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. 

 
Lisätietoja ja kaiken laisia hankkeeseen liittyviä kysymyksiä voi esittää työntekijöille alla 

oleviin yhteysvälineisiin. 
 
Ilmoittakaa yhdyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot Veli-Matille mahdollisimman pian. 

 
Nähdään osastotyöpajoissa toivovat 

 
Minna ja Veli-Matti 
 

 
 

 
Veli-Matti Ahtiainen   Minna Mäkitalo 
projektipäällikkö   projektityöntekijä 

0400-398 217   040-1287 278 
veli-matti.ahtiainen@punainenristi.fi minna.makitalo@punainenristi.fi 
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