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Suomen Punainen Risti kuuluu 
Punaisen Ristin ja Punaisen 

Puolikuun yhdistysten 

kansainväliseen liittoon. 

 

Järjestöt kylässä hanke työsuunnitelma ajalle 1.1. – 31.12.2013 
 

 

Tavoite mitä tehdään miten tehdään koska tehdään kuka vastaa 

Osastokohtaisten 

kokeilupilottien 

toteuttaminen 

Tuetaan osastoja 

toteuttamaan tehtyjä 

pilottisuunnitelmia 

 

Osastopilottien arviointi 

 

 

Toimintamallien 

juurruttaminen 

Järjestään osastotyöpajoja 

 

 

 

Yhteinen osastoseminaari 

Loppukysely osastoille 

 

Toimintamallit liitetään osaksi 

osaston normaalia toimintaa 

tammi-toukokuu 2013 

 

 

 

toukokuu 2013 

toukokuu 2013 

 

elo-joulukuu 2013 

projektipäällikkö ja –

työntekijä yhdessä 

alueen osastojen kanssa 

 

projektipäällikkö- ja 

työntekijä 

 

pilottiosastot 

Viranomaisyhteistyön 

lisääminen 

 

Kehitetään toimintamalleja ja 

laaditaan sopimuksia eri 

viranomaisten ja järjestöjen 

väliseen yhteistyöhön. 

Järjestetään kuntakohtaisia 

viranomaistapaamisia 

 

Osallistutaan Avi:n ja sms:n 

sisäisen turvallisuuden 

työryhmien työskentelyyn. 

 

Osallistutaan Lapin liiton 

järjestöasiain 

neuvottelukunnan toimintaan. 

Tammi-toukokuu 2013 

 

 

 

Koko vuosi 

 

 

 

Koko vuosi 

projektipäällikkö ja –

työntekijä 

 

 

projektipäällikkö 

 

 

 

projektipäällikkö 

Järjestöyhteistyön 

lisääminen kyläyhdistysten 

kanssa 

 

Jatketaan yhteistyötä eri 

järjestöjen ja kylätoimijoiden 

kanssa 

Järjestetään ja osallistutaan 

kuntakohtaisiin järjestöjen ja 

kyläyhdistysten tapahtumiin 

ja seminaareihin. 

 

Osallistutaan Taatusti 

turvassa sekä Naapuriavulla 

hyvinvoivia kyliä hankkeiden 

tapahtumiin. 

Tammi-joulukuu 2013 

 

 

Projektipäällikkö ja -

työntekijä 
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Suomen Punainen Risti kuuluu 
Punaisen Ristin ja Punaisen 

Puolikuun yhdistysten 

kansainväliseen liittoon. 

 

 

Osallistutaan SamiSoster ry:n 

tapahtumiin. 

 

Osallistutaan Lapin sote 

järjestörakenne hankkeen 

tapahtumiin ja seudullisiin 

järjestöfoorumeihin. 

Poromiesten arjen 

turvallisuuden ja 

hyvinvoinnin lisääminen 

 

 

 

 

 

 

 

Poromiesten osaamisen 

hyödyntäminen hälytys ja 

auttamistehtävissä. 

Kehitetään toimintatapoja 

tukea poromiehiä ja heidän 

perheitään arjen 

turvallisuuteen ja 

hyvinvointiin liittyvissä 

asioissa. 

 

 

 

 

Kehitetään toimintamalli mikä 

mahdollistaa poromiesten 

osallistumisen erilaisiin 

hälytys ja auttamistehtäviin. 

Järjestetään ja osallistutaan 

yhteisiin poromiesten 

perheitä ja eri sukupolvia 

yhdistäviin tapaamisiin ja 

tapahtumiin.  

 

Osallistuta sossakk:n 

järjestämään Oarjeheaibma 

tapahtumaan 

 

Liitetään toimintamalli osaksi 

VaPepa:n 

toimintaorganisaatiota 

 

 

Järjestetään yhteinen 

suunnittelupäivä 

saamelaisalueen paliskuntien 

thy henkilöille yhdessä 

muiden toimijoiden kanssa 

 

Osallistuminen 

aitatyöntekijöidenkoulutus- 

päivään Rovaniemellä 

tammi-joulukuu 2013 

 

 

 

 

 

helmikuu 2013 

 

 

 

tammi-toukokuu 2013 

 

 

 

 

tammi-huhtikuu 2013 

 

 

 

 

 

30-31.1.2013 

Projektipäällikkö ja 

projektityöntekijä 

 

 

 

 

projektityöntekijä 

 

 

 

Projektipäällikkö ja 

projektityöntekijä 

 

 

 

Projektityöntekijä- ja 

päällikkö 

 

 

 

 

Projektipäällikkö ja -

työntekijä 
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Suomen Punainen Risti kuuluu 
Punaisen Ristin ja Punaisen 

Puolikuun yhdistysten 

kansainväliseen liittoon. 

 

Etäällä kuntakeskuksista 

asuvien ikäihmisten 

selviytymisen tukeminen 

Tehdään suunnitelma avun 

organisoimiseksi ja 

koordinoimiseksi sekä 

vapaehtoisten tukemiseksi 

 

 

 

Kehitetään Utsjoen 

seurakunnan ja SamiSoster 

ry:n kanssa vapaehtoisen 

ystäväryhmän toimintaa 

Utsjoella 

 

Järjestetään seminaareja ja 

työpajoja vapaaehtoisille 

toimijoille ja viranomaisille 

Työstetään erilaisia 

turvallisuutta lisääviä  ja 

omaehtoista selviytymistä 

tukevia menetelmiä ja 

välineitä 

 

 

Sovitaan vapaaehtoisten 

ohjaamisesta, välittämisestä 

sekä jatkokoulutukista. 

 

 

 

Järjestetään yhteisiä 

työpajoja sekä seminaareja 

ystävä - ja 

tukihenkilötoimintaan 

mukaan tuleville yhdessä eri 

toimijoiden kanssa. 

 

Osallistutaan Lapin piirin 

ystäväseminaarin 

järjestelyihin ja toteutukseen. 

 

 

 

Tammi-joulukuu 2012 

 

 

 

tammi-toukokuu 2013 

 

 

 

 

 

Elo-joulukuu 2012 

 

 

 

 

 

 

Syyskuu 2013 

 

 

projektipäällikkö- ja 

työntekijä 

 

 

 

projektipäällikkö ja –

työntekijä 

 

 

 

 

Projektipäällikkö 

 

 

 

 

 

 

Projektipäällikkö 

Nuorten auttamisvalmiuden 

lisääminen 

Toteutetaan pilottikokeiluja 

koulujen kanssa 

toimintamalleista, joilla 

lisätään nuorten 

auttamisvalmiutta. 

 

 

Jatketaan Kittilä, Muonion, 

Inarin ja Enontekiön koulujen 

ea- ryhmätoiminnan 

kehittämistä. 

Osallistutaan Lapin ja Oulun 

piirin nuorten ea-leirin 

suunnitteluun ja 

toteuttamiseen toimintamallin 

levittämiseksi 

Tammi-joulukuu 2013 

elo-joulukuu 2012 

 

 

 

Elokuu 2013 

projektipäällikkö ja 

osastot 

 

 

 

Projektityöntekijä 
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Suomen Punainen Risti kuuluu 
Punaisen Ristin ja Punaisen 

Puolikuun yhdistysten 

kansainväliseen liittoon. 

 

Erilaisten harjoitusten 

järjestäminen 

auttamisvalmiuden 

parantamiseksi. 

Järjestetään kuntakohtaisia 

harjoituksia muiden kanssa 

 

 

 

Osallistutaan 

Pelastuspalveluseminaarin 

suunnitteluun ja toteutukseen 

 

Osallistutaan viranomaisten 

ja järjestöjen (Vapepa) 

toteuttamiin harjoituksiin 

Organisoidaan erilaisia 

paikallisia harjoituksia esim. 

etsitä, ensihuolto, ea, 

pelastautumisharjoituksia  

 

Osallistutan seminaarin 

suunnitteluun ja 

rastiharjoituksen 

toteuttamiseen 

tammi-joulukuu 2013 

 

 

 

 

tammi-lokakuu 2013 

projektipäällikkö ja –

työntekijä 

 

 

 

projektipäällikkö ja -

työntekijä 

Hankkeen arviointi ja 

tuotosten esittely 

Hankeen osastopilottien 

mallintaminen ja 

loppuraportin kirjoittaminen 

sekä mallien levittäminen. 

Projektin 

loppuraportinkirjoittaminen 

 

Järjestetään valtakunnallinen 

päätösseminaari Porissa 

yhdessä Satakunnan piirin 

hankkeen ja sis.minisiteriön 

kanssa. 

 

Järjestetään kuntakohtaiset 

päätösseminaarit 

pilottikunnissa 

 

loka- marraskuun 2013 

 

syys-lokakuu 2013 

 

 

 

 

 

loka-marraskuu 2013 

 

projektipäällikkö- ja 

työntekijä 

projektipäällikkö- ja 

työntekijä 

 

 

 

projektipäällikkö- ja 

työntekijä 
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Suomen Punainen Risti kuuluu 
Punaisen Ristin ja Punaisen 

Puolikuun yhdistysten 

kansainväliseen liittoon. 

 

 


