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Saatesanat 

 

Suomen Punaisen Ristin Turun osaston toimintasuunnitelma pohjautuu Helsingin yleiskokouksessa 
kesäkuussa 2017 hyväksyttyyn Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaukseen. Siinä määriteltiin 
järjestön strategiset tavoitteet vuosiksi 2018 - 2020.  

 

Vuosi 2018 tulee olemaan tärkeä valmistauduttaessa tuleviin maakunta- ja soteuudistuksiin. Tämän 
takia tarvitaan jatkoneuvottelut Turun kaupungin kanssa kumppanuussopimuksesta. 

 

Toimintavuoden aikana jatketaan yhteistoimintaa muiden Turussa toimivien Punaisen Ristin 
osastojen kanssa yhteisen valmiussuunnitelman valmistuttua. 
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Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla 
 

Haluamme, että meillä on tehokas valmius vastata nopeasti onnettomuuksiin, kriiseihin ja 
katastrofeihin kotimaassa ja maailmalla. 

Autamme onnettomuuksissa, katastrofeissa ja kriiseissä osana Punaisen Ristin kansainvälistä 
auttamisverkostoa. Edistämme katastrofeihin ja kriiseihin varautumista ja niistä toipumista. 
Vahvistamme katastrofivalmiuden ja avun järjestelmiä. 

 

Osaston valmius 

Osaston valmius ei perustu tiettyyn toimintaryhmään, vaan se on koko osaston ja sen kaikkien 
toimintayksiköiden asia. Osasto koordinoi valmiussuunnittelua Turun kaupungin alueella ja 
tavoitteena on saada yksi valmiussuunnitelma kaikille Turun kaupungin alueella toimiville osastoille.  

Toimimme osana Suomen Punaisen Ristin ja Turun kaupungin valmiutta. Olemme Turun 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta jatkuvassa hälytysvalmiudessa eri tehtäviin viranomaisten 
avuksi. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi henkilöetsinnät.  

Katastrofirahasto mahdollistaa nopean avun äkillisissä tilanteissa. Rahastoa kartutetaan 
Nälkäpäivänä ja hätäapukeräyksillä. 

Tavoite Toimenpiteet 

Osaston valmiussuunnitelma on ajan tasalla. • Hälytysjärjestelmän (OHTO) tiedot on 
tarkistettu. 

• Pienempiä tehtäviä varten on luotu 
oma hälytysjärjestelmä, jota voidaan 
käyttää myös osaston hallituksen 
tiedottamiseen. 

• Osaston materiaaliresurssit on 
kartoitettu. 

Turun kaupungin alueella toimivilla osastoilla on 
yhteinen valmiussuunnitelma. 

• Koordinoimme Turun kaupungin 
alueella toimivien osastojen yhteistä 
valmiussuunnittelua. 

Avustustilanteissa toimivat auttajat osaavat 
toimia oikein ja ovat harjoitelleet toimintaa.  

• Koulutamme 5 vapaaehtoista 
ensihuoltokurssilla. 

• Toimintaryhmät sisällyttävät omaan 
ohjelmaansa tarpeellista koulutusta ja 
harjoittelua. 

Pystymme toimimaan tehokkaasti 
viranomaisen apuna tehtävien lisääntyessä 

• Osaston johtoryhmän tehtävät on 
kuvattu ja harjoiteltu. 

• Kotimaanapuryhmä on nimetty ja 
harjoittelee toimintaa. 

• Hälytysryhmissä olevat osallistuvat 
TVP:n yhteistoimintaharjoituksiin. 

• Ensihuoltotehtäviin rakennetaan 
valmiit varustekokonaisuudet. 

• Toimintaa osastokokonaisuutena 
harjoitellaan.  

Osastolla on valmius aloittaa keräys nopeasti • Keräyssuunnitelma on päivitetty. 
• Keräysvarusteet on kartoitettu. 
• Nälkäpäiväkeräyksessä harjoitellaan 

toimintaa. 
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• Avustustilanteissa tarvittavat 
kulutustarvikkeet on hankittu ja 
varastoitu valmiiksi. 

Jatkamme tiivistä yhteistyötä Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun kanssa. 

• Jokaiseen hälytystehtävään osallistuu 
vähintään viisi ensiapuryhmäläistä 

• Tuemme Turun Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun toimintaa 
rahallisesti. 

Osaston eri toimintaryhmien erityisosaamista 
käytetään tehokkaasti auttamistilanteissa 

• Osaaminen on kartoitettu 
• Tehtäviin hälytetään oikean 

osaamisprofiilin kaikki vapaaehtoiset 
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Ensiapuryhmätoiminta 

Ensiapuryhmätoiminnan tavoitteena on tarjota jäsenilleen mielekäs vapaaehtoistyön kanava, 
edistää eri-ikäisten kaupunkilaisten terveyttä ja turvallisuutta sekä auttaa erilaisissa 
ensiaputilanteissa. Turun osaston ensiaputoiminnan tavoitteena on tarjota ensiapuryhmäläisille 
runsaasti mahdollisuuksia ensiaputaitojen harjoitteluun ja kehittämiseen. Ensiapuryhmäläisillä on 
mahdollisuus toimia ensiapupäivystäjinä lukuisissa erilaisissa tapahtumissa, joissa avustetaan niin 
lapsia, nuoria, työikäisiä kuin ikääntyneitäkin kaupunkilaisia. Kannustamme sekä uusia että jo 
toiminnassa mukana olevia ensiapuryhmäläisiä osallistumaan järjestökoulutukseen, jotta pystymme 
kaikessa toiminnassa toimimaan Punaisen Ristin periaatteiden puolestapuhujina. Tarjoamme 
aktiivisesti erilaisia kouluttautumismahdollisuuksia niin ensiapuryhmäläisille, ryhmänjohtajille kuin 
kouluttajillekin, jotta jokainen voi halutessaan kehittää taitojaan omien kiinnostuksen kohteidensa 
mukaan niin pitkälle kuin haluaa. 

Tavoite Toimenpiteet 

Turvaamme yleisön turvallisuutta eri 
tapahtumissa. 

• Koulutetut ensiapuryhmäläisemme toimivat 
ensiapupäivystäjinä erilaisissa tapahtumissa 
sekä antavat laadukasta ja oikea-aikaista 
ensiapua sitä tarvitseville. 

• Ruuhka-aikojen ensiapupäivystysten määrää 
vähennetään ja päällekkäisyyksiä karsitaan 
ensiapupäivystäjien kuormituksen 
vähentämiseksi. 

Toimimme päivystysensivasteena osassa  
ensiapupäivystyksiä Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaisesti. 

• Tarjoamme aktiivisesti ensivastepäivystystä 
riskinarvioinnin mukaan. 

Ensiapupäivystysten laatu on tasaista ja 
ensiapupäivystysprosessi on toimiva. 

• Omavalvonta toteutuu 75 %:ssa 
ensiapupäivystyksiä. 

• Valmistelemme ensiapupäivystysten 
toimitusehdot ja otamme ne käyttöön. 

• Hiomme nykyistä päivystysprosessia entistä 
paremmaksi. 

Ensiapupäivystyksissä on käytössä 
tarkoituksenmukaiset välineet. 

• Kaluston kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti ja 
kerran vuodessa tehdään perusinventointi. 

• Ensiapupäivystystelttojen kuntoa 
tarkkaillaan ja tarvittaessa huolletaan. 

• Päivystyspalveluautot pidetään hyvässä 
kunnossa. 

• Kartoitamme tarvetta hankkia erityistä 
välineistöä siistien ensiapupäivystysten 
varalle. 

• Kartoitamme tarvetta hankkia uusia  
ensiapulaukkuja. 

Hallinto tukee tehokkaasti toimintaa ja 
mahdollistaa nopean ja joustavan 
päätöksenteon. 

• Johtoryhmä kokoontuu vähintään kahdeksan 
kertaa. 

• Vastuuhenkilöiden vastuut, velvollisuudet ja 
oikeudet on kuvattu. 
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Varmistaaksemme ensiapupäivystysten laadun kiinnitämme erityistä huomiota ryhmäläisten 
perusensiaputaitoihin ja ensiapupäivystäjien jatkokoulutukseen. Koulutamme ensiapuryhmäläisiä 
ensiapupäivystäjän perus- ja jatkokursseilla sekä kannustamme kaikkia ryhmäläisiä osallistumaan 
aktiivisesti itsensä kouluttautumiseen niin ryhmäilloissa kuin erilaisilla kursseillakin.  

Tavoite Toimenpiteet 

Toteutamme aikuisten ensiapuryhmän jäsenille 
harjoitusohjelman, joka tukee ryhmäläisten 
perusensiaputaitojen sekä päivystys- ja 
valmiustoiminnan kehittymistä. 

• Järjestämme kevät- ja syyskaudella ryhmä- 
illan joka tiistai-ilta. 

• Ohjelmassa on vähintään kaksi elvytysiltaa 
keväällä ja syksyllä, tajuttoman ensiapu 
keväällä ja syksyllä sekä koulutusta perus- 
elintoimintojen häiriöistä ja tarkkailusta. 

• Järjestämme vuoden aikana vähintään neljä 
ulkoharjoitusta. 

• Järjestämme ensiapuryhmäläisille leirin. 
• Hyödynnämme piirin monikulttuurisuus- 

koulutuksia. 
• Pyydämme osaston Reddie Kids -kerhon 

jäseniä potilaiksi harjoituksiin. 

Teemme nuorten ensiapuryhmälle ohjelman, 
joka tukee sekä uusien ryhmäläisten oppimista 
että kokeneempien taitojen kehittymistä. 

• Järjestämme vähintään 18 ryhmäiltaa 
vuoden aikana. Vähintään viisi ryhmäilloista 
järjestetään yhdessä aikuisten 
ensiapuryhmän kanssa. 

• Harjoitusohjelman sisällöt mukailevat 
aikuisten ensiapuryhmän harjoitusohjelman 
sisältöjä. 

• Koulutamme nuorten ensiapuryhmän 
jäsenet EA 1 -kurssilla. 

Ensivastekoulutettujen taidot kehittyvät. • Järjestämme vähintään yhdeksän koulutus- 
iltaa ensivastekoulutetuille. 

Käytössämme ovat hyvät ja 
tarkoituksenmukaiset ensiapuvälineet 
harjoituskäytössä. 

• Kartoitamme tarvetta hankkia puhallus- 
maskeja koulutuskäyttöön. 

• Harkitsemme yhden elvytysnuken hankintaa. 

Lisäämme ryhmäiltojen vetäjien määrää 
kuormituksen tasaamiseksi ja vahvistamme 
vetäjien osaamista. 

• Koulutamme vähintään neljä ryhmäläistä  
EA 3 -kurssilla. 

• Koulutamme vähintään kolme ryhmäläistä 
ensiapuryhmien kouluttajakoulutuksessa. 

Lisäämme ensiapupäivystäjien määrää. • Koulutamme vähintään viisi ryhmäläistä  
ensiapupäivystäjiksi. 

Lisäämme ensiapupäivystysten johtajina 
toimivien määrää kuormituksen tasaamiseksi ja 
ensiapuryhmäläisten taitojen syventämiseksi.  

• Järjestämme vähintään yhden 
ensiapupäivystysten johtamiskoulutuksen. 

Ensiapupäivystäjät osaavat tarvittaessa antaa 
henkistä tukea. 

• Koulutamme vähintään viisi ryhmäläistä  
henkisen tuen kurssilla. 

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja  
verkostoidumme muiden osastojen 
ensiapuryhmäläisten kanssa. 

• Osallistumme Varsinais-Suomen piirin ja 
keskustoimiston järjestämiin koulutuksiin ja 
seminaareihin. 

Ensiapupäivystysten tilaus- ja toimitusprosessi 
on selkeä ja toimiva sekä laadultaan korkea. 

• Järjestämme vähintään yhden koulutusillan 
ensiapupäivystyksiä koordinoiville. 

Ensiapupäivystäjät tunnistavat päihteiden 
käytön ja sen eri muodot sekä osaavat antaa 

• Järjestämme ryhmäläisille koulutusta  
päihteistä. 
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oikean ensiavun apua tarvitsevalle päihteiden 
käyttäjälle. 

Jokaisella ensiapupäivystäjällä on siisti 
päivystysasu. 

• Hankimme uusia päivystysasuja uusille  
ensiapupäivystäjille ja muille päivystäjille 
käytössä kuluneiden tilalle. 

Tuemme ensiapupäivystäjien jaksamista. • Järjestämme aktiivisille ensiapupäivystäjille 
virkistystä. 

Huolehdimme nuorten ensiapuryhmän 
jäsenten virkistäytymisestä ja muistamisesta. 

• Sekä kevät- että syyskauden päätteeksi 
järjestämme pienimuotoisen tilaisuuden, 
jossa on vapaampaa ohjelmaa. Kevät- ja 
syys- 
kauden päätöksissä ryhmäläisiä muistetaan 
pienillä huomionosoituksilla. 

Nuorten ensiapuryhmä jatkaa yhteistyötä 
osaston muiden vapaaehtoisten kanssa. 

• Aikuisten ensiapuryhmäläisiä kutsutaan 
pitämään nuorten ensiapuryhmän iltoja. 
Vähintään kuusi eri aikuista käy pitämässä 
nuorille ohjelmaa. 

Nuorten ja aikuisten ensiapuryhmän jäsenet 
jatkavat syventymistä 
yhteistyöhön Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
kanssa. 

• Kannustamme kaikkia ensiapuryhmäläisiä 
osallistumaan Vapaaehtoisen pelastus- 
palvelun kursseille. 

Osallistumme Turussa pidettäviin ensiavun SM-
kilpailuihin. 

• Aikuisten, nuorten ja ensivasteparien 
sarjoihin osallistuu kuhunkin yksi Turun 
osaston joukkue sekä kaksi Reddie Kids -
sarjan joukkuetta. 

• Ensiapuryhmäläisiä osallistuu SM-kilpailujen 
muihin tehtäviin. 

 

Nykyisten ensiapuryhmäläisten lisäksi tarvitsemme jatkuvasti uusia jäseniä. Hyvä perehdytys 
helpottaa ja nopeuttaa uuden ryhmäläisen kehittymistä ja sitoutumista ensiaputoimintaan.  

Tavoite Toimenpiteet 

Teemme aktiivista jäsenhankintaa. • Aikuisten ensiapuryhmätoimintaan liittyy 
vähintään 10 uutta ensiapuryhmäläistä. 

• Uusista ryhmäläisistä vähintään puolet jää 
aktiivisesti mukaan toimintaan. 

Kasvatamme nuorten ensiapuryhmän 
osallistujamäärää. 

• Nuorten ensiapuryhmään saadaan 
vähintään kaksi uutta ryhmäläistä. 

Uudet ryhmäläiset tuntevat itsensä 
tervetulleiksi ja pääsevät nopeasti mukaan 
toimintaan. 

• Järjestämme vähintään kolme perehdytys- 
iltaa uusille ryhmäläisille ja kaksi jatko- 
perehdytysiltaa. 

Uudet ryhmäläiset tuntevat järjestön arvot ja 
sitoutuvat niihin. 

• Kaikki uudet ryhmäläiset käyvät Yhteisen 
lipun alla -koulutuksen. 
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Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä 
hyvinvoinnin ja turvallisen elämän 
vahvistaminen 
 

Vahvistamme ihmisten selviytymiskykyä edistämällä terveyttä ja hyvinvointia, parantamalla arjen 
turvallisuutta ja lievittämällä yksinäisyyttä. Tuemme julkista sektoria järjestämällä ennalta 
ehkäisevää terveys- ja hyvinvointitoimintaa erityisesti ikäihmisiin kohdennettuna unohtamatta 
kuitenkaan nuoria. 

  

Tavoite Toimenpiteet 

Parannamme kykyämme tunnistaa paikallisia 
toiminnan tarpeita. 

• Esitämme kaupungin Hyvinvointitoimialalle 
kiinnostuksemme vahvempaan yhteistyöhön, 
jolloin esimerkiksi kotihoidon avulla 
pystymme kohdentamaan toimintaamme 
nykyistä vielä paremmin apua tarvitseville.  

Hankimme lisää yhteistyökumppaneita, joiden 
avulla saamme lisätietoa toimintamme 
suunnitteluun ja päätöksenteon tueksi. 

• Vahvistamme yhteistyötä muiden 
vapaaehtoisjärjestöjen, Turun kaupungin 
vanhusneuvoston sekä Vanhustyön 
neuvottelukunnan kanssa. Yhteisissä 
tapaamisissa kuulemme tarpeista, jolloin 
myös voimme mahdollisuuksiemme mukaan 
ohjata ja kehittää toimintaamme tarvittavaan 
suuntaan. 

• Verkostoja luomalla vähennämme 
päällekkäistoimintoja ja hyödynnämme 
toistemme hyväksi todettuja toimintatapoja 
omassa toiminnassamme.  

Jatkamme palkatun, toimintaa organisoivan 
koordinaattorin työsuhdetta. Toimintamme 
laajuuden huomioon ottaen tehtävää ei voi 
kunnialla hoitaa vapaaehtoisvoimin. 

• Haemme kaupungin sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta kohdennettua 
avustusta koordinaattorin palkan maksuun. 

Tuemme vapaaehtoisten jaksamista sekä 
kouluttautumista. 

• Järjestämme vapaaehtoisille kuukausittain 
ystäväillan lähinnä virkistäytymisen ja 
yhdessäolon merkeissä. 

• Vahvistamme henkistä ja fyysistä jaksamista 
tarjoamalla liikunnallista ohjelmaa kerran 
viikossa kokoontuvien kahden joogaryhmän 
muodossa. 

• Kannustamme vapaaehtoisiamme 
osallistumaan piirin sekä oman osastomme 
tarjoamiin koulutuksiin, erityisesti 
ensihuollon koulutukseen osaston 
valmiusryhmän vahvistamiseksi. 

Keräämme varoja toimintaamme.  • Asiakkaitten ostamien joululahjojen 
paketointia jatkamme jos mahdollista 
Skanssin tavaratalon sekä Suomalaisen 
kirjakaupan kanssa. 

• Ilmaisen paketoinnin yhteydessä tarjoamme 
asiakkaille mahdollisuuden tukea 
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toimintaamme vapaaehtoisella rahalahjalla 
lippaisiimme. 

• Etsimme uusia mahdollisuuksia ja tapoja 
varainhankintaan toimintamme tueksi. 

 

Ystävätoiminta 

Kolmannen sektorin toimijana näemme mahdollisuutemme parhaiten tukea julkista sektoria 
järjestämällä ennalta ehkäisevää toimintaa. Vanhusten määrän lisääntyessä ja julkisen sektorin 
terveyteen ja hyvinvointiin käytettävissä olevien resurssien ollessa tiukemmassa, kolmannen 
sektorin merkitys korostuu ja vapaaehtoistyö tulee entistä tärkeämmäksi. Yksinäisyys on selvästi 
lisääntynyt. Eliniän pidentyminen, yksin asuminen ja nykyinen kiireinen elämäntapa, joka ei salli 
spontaaneja vierailuja ystävien ja naapureiden luona lisäävät yksinäisyyttä. Yksinäisyys aiheuttaa 
masennusta, sairautta ja pahimmillaan lisää itsemurhia. Kaikki keinot olisi käytettävä, jotta 
yksinäisyyttä voitaisiin lieventää.  

Tavoite Toimenpiteet 

Uusia toimintamalleja tulee kehittää 
voidaksemme löytää uusia vapaaehtoisia 
toimimaan ystävinä yksinäisille. 

• Koska useat vapaaehtoiset eivät halua 
sitoutua kovin kiinteästi toimintaan, niin 
kokeillaan sellaista mahdollisuutta, että 
yksinäisellä olisikin kaksi vapaaehtoista 
ystävänä ja nämä voisivat ensin yhdessä ja 
jatkossa vuorotellen tavata ystäväasiakasta. 
Tämä malli lisäisi joustavuutta tapaamisiin, 
jolloin mukaan voisivat tulla sitoutumistakin 
pelkäävät. Tällaistakin toimintamallia voidaan 
tarjota tilanteen mukaan joillekin ystävää 
vailla oleville.  

Tavoitteena on saada nykyisten reilun 100 
vapaaehtoisen lisäksi 30 uutta vapaaehtoista 
toimimaan yksinäisen ystävänä. 

• Hyödynnetään sosiaalista mediaa 
vapaaehtoisten houkuttelemiseksi mukaan 
ystävätoimintaan. 

• Perustetaan Some-tiimi, joka aktiivisesti 
näkyy ystävätoimintaan liittyvällä viestillä 
sosiaalisessa mediassa (Facebook).  

Varmistetaan pääsy kurssilta heti mukaan 
ystävätoimintaan 

• Ehdotetaan piirille, että lisätään nykyisiin 
ystävätoiminnan kolmen tunnin 
lyhytkursseihin yksi tunti lisää. Viimeisen 
tunnin vetovastuu siirtyy ennalta 
sopimillamme kerroilla osastomme 
ystävätoiminnalle. 

• Ystävätoiminta on näin mukana kurssilla, 
ohjaa suoraan osastoon, konkariystävä 
mukana, ensin mukaan ryhmätoimintaan 
esim. kerhotoimintaan avustajaksi, 
palvelutaloihin tai vanhuskeskuksiin 
vanhusten ulkoiluttajaksi tai vaikka 
joululahjapaketointiin tavarataloon 

Ystävänä toimiville vapaaehtoisille uusia 
työkaluja. 

• Mukava ohjelmanumero yksinäisen luona 
vieraillessa on joku yhdessä pelattava peli 
esimerkiksi Rummikub- lautapeli on 
saavuttanut suosion ikäihmisten piirissä. 

• Selvitetään mahdollisuutta perustaa 
osastolla toimiva pelikerho, jolla myös 
houkuteltaisiin yksinäisiä mukaan 
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sosiaaliseen toimintaan ja jopa toimisi myös 
”aivojumppa”-kerhona.   

Järjestetään kaksi ohjelmallista 
virkistystilaisuutta vuoden aikana. Toiseen 
kutsutaan mukaan kaikkia eri toiminnoissamme 
mukana olevia asiakkaita sekä vapaaehtoisia. 

Toinen tilaisuus järjestetään suppeammalle 
myöhemmin päätettävälle kohderyhmälle. 

• Ystävänpäivän juhla, johon vapaaehtoiset 
toisivat mukanaan ystäväasiakkaansa. 

• Toinen tilaisuus syyskaudella. 

Ensiapukoulutus erityisesti vanhusten kanssa 
toimiville 

• Kannustamme ensiapukurssin 
suorittamiseen. 
Tuemme taloudellisesti max 10 
vapaaehtoista kurssimaksussa. 

Yksinäiset mukaan kulttuurin pariin.  • Kulttuuriystävätoiminnasta on osio 
edempänä toimintasuunnitelmassa. 

 

Saattajatoiminta 

Saattajatoiminnassa on mukana noin 25 vapaaehtoista kertaluonteista apua tarvitsevien avustajina 
esim. lääkärikäynneillä ja asiointimatkoilla. Saattopyynnöt tulevat pääasiallisesti kaupungin 
kotihoidon yksiköistä, joitakin asiakkailta itseltään tai heidän omaisiltaan. 

Tavoite Toimenpiteet 

Vastaamme julkisen sektorin ja yksityisten 
saattajatarpeisiin (noin 500 saattoa vuodessa). 

• Pidämme saattajatoiminnassa mukana 
riittävän määrän vapaaehtoisia, vähintään 
25. 

• Kerromme saattajatarpeesta 
ystäväkursseilla, tapahtumissa ja osaston 
nettisivuilla, ja yritämme erityisesti saada 
lisää miehiä mukaan toimintaan. 

Huolehdimme saattajien jaksamisesta. • Järjestämme vuoden aikana kaksi saattajien 
omaa kokoontumista ja ainakin yhden 
tutustumiskäynnin/infotilaisuuden sekä 
kannustamme heitä osallistumaan myös 
muuhun toimintaamme. 

Terveyspiste 

Viisivuotias terveyspisteemme on tarpeellinen ja tervetullut kokoontumispaikka, joka tarjoaa 
terveyden ja hyvinvoinnin palvelua kiireettömässä ja leppoisassa ilmapiirissä. Toimintamme tukee 
julkista terveydenhoitoa ja myös vähentää terveyskeskusten ruuhkia. 

Tavoite Toimenpiteet 

Jatkamme säännöllistä toimintaa ja tuemme 
laadukasta elämää, erityisesti seniorien tarpeet 
huomioiden 

• Terveyspiste on avoinna osastolla 
perjantaisin klo 9-11 loma-aikoja lukuun 
ottamatta. 

• Paikalla aina 1-2 ammattilaista ja 1-2 
ystävävapaaehtoista. 

• Annamme kävijöille terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.  
Tarvittaessa ohjaamme hoitoon. 

• Kuukausittain vaihtuvat ajankohtaiset 
teemat johdattelevat kävijöitä pohtimaan 
aihetta oman hyvinvointinsa kannalta. 
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• Verenpaineen mittaus viikoittain, 
mahdollisuus verensokerin mittaukseen 
kerran kuussa (vain tarvittaessa), tarjolla 
myös kehonkoostumusmittausta. 

• Kuukausittain vaihtuvat ajankohtaiset 
teemat johdattelevat kävijöitä pohtimaan 
aihetta oman hyvinvointinsa kannalta. 

• Kiireetön palvelumme ja kahvihetki 
jutustelun lomassa luovat turvallisen ja 
leppoisan tunnelman, joka vahvistaa samalla 
sosiaalista kanssakäymistä ja tuo helpotusta 
yksinäisyyden tunteeseen. 

• Käymme omaishoitajien tilaisuuksissa 
tarpeen mukaan. 

Toiminnassa on riittävästi vapaaehtoisia ja he 
saavat ohjausta ja koulutusta tehtäviinsä ja 
ovat motivoituneita. 

• Rekrytoimme tarpeen mukaan uusia 
vapaaehtoisia (nyt ringissämme 14 
ammattilaista ja 25 ystävävapaaehtoista) 

• Kannustamme vapaaehtoisiamme 
osallistumaan aktiivisesti tarjolla oleviin 
koulutuksiin (piirin ja keskustoimiston 
vuosittaiset terveyspistekoulutuspäivät, 
henkisen tuen ja ensihuollon kurssit ja muu 
SPR-kurssitarjonta). 

• Kokoonnumme kaksi kertaa vuodessa 
suunnittelemaan ja kehittämään 
toimintaamme 

• Innostamme terveyspisteessä toimivia 
osallistumaan aktiivisesti terveys- ja 
hyvinvointitoiminnan, koko osaston sekä 
piirin järjestämiin tilaisuuksiin. 

Teemme terveyspisteen toimintaa tutuksi 
turkulaisille. 

• Viikoittainen ilmoitus TS Minne tänään – 
palstalla, tietoa sekä osaston nettisivuilla 
että osastolla ja tapahtumissa jaettavilla 
esitteillä 

• Kerromme toiminnastamme neljästi 
vuodessa ilmestyvässä Menovinkit senioreille 
– julkaisussa. 

• Terveyspiste jalkautuu erilaisiin tilaisuuksiin: 
Heikinmarkkinat. tapahtumat kaupungilla, 
tempaukset, messut, muiden järjestöjen 
tilaisuudet jne 

Tiivis yhteistyö muiden toimijoiden kanssa • Aktiivinen yhteys piiriin ja muiden osastojen 
terveyspisteisiin. 

• Yhteistyö kaupungin hyvinvointitoimialan 
vanhuspalvelujen kanssa. 

• Yhteistyö eri järjestöjen ja yhdistysten 
kanssa (esim. Muistola, Yhdessä-yhdistys). 

• Jatkamme v.2017 alkanutta yhteistyötä 
KONTTI kierrätystavaratalon kanssa: 
terveyspisteemme avoinna Kontissa 7-8 
kertaa vuodessa 
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Omaishoitajien tukitoiminta 

Tuemme vaikeassa elämäntilanteessa olevia vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 
omaishoitajia. Pyrimme edistämään ja vahvistamaan heidän terveyttään ja sosiaalista hyvinvointiaan 
sekä lisäämään tietoa, joka auttaa heitä selviämään omaishoitajan vaativasta tehtävästä. Pyrimme 
tukemaan sekä fyysistä että henkistä jaksamista. 

Tavoite Toimenpiteet 

Omaishoitajien sosiaalisen hyvinvoinnin 
tukeminen ja koulutus 

• Järjestämme omaishoitajille kohtauspaikan 
kerran kuukaudessa. Ohjelmassa on sekä 
tietopuolista ohjelmaa että virkistystä.  

Ylläpidämme omaishoitajien fyysistä kuntoa. • Pyrimme järjestämään omaishoitajille 
suunnatun, kerran viikossa kokoontuvan, 
joogaryhmän. 

Annamme vertaistukea. • Vertaistukiryhmä kokoontuu säännöllisesti 
kerran kuukaudessa. 

Tiedotamme muista SPR:n omaishoitajille 
järjestämistä koulutuksista ja tapahtumista. 

• Tiedotamme tapahtumista ja kannustamme 
osallistumaan niihin. 

 

Jooga 

Joogaryhmän tavoitteena on tarjota mahdollisuus tulla hoitamaan fyysistä sekä henkistä kuntoa ja 
samalla tutustuttaa vapaaehtoistoimintaan. 

 

Kerhotoiminta 

Virkistyskerho 

Kaikenikäisille aikuisille suunnattu kerho kokoontuu joka toinen maanantai klo 12. Ajankohta 
vaikuttaa siihen, että pääosa mukaan tulijoita on iäkkäämpiä.  

Tavoite Toimenpiteet 

Antaa sisältöä arkeen, mahdollisuuden tavata 
muita, luoda ystävyyssuhteita ja poistaa 
yksinäisyyttä.  

• Tarjoamme hyvinvointiin sekä yleisesti 
kiinnostaviin aiheisiin liittyviä esityksiä sekä 
myös musiikkiesityksiä, samalla huolehtien 
ohjelmien laadusta ja monipuolisuudesta. 
Kahvihetki kuuluu olennaisena osana 
toimintaamme. 

• Innostamme kerholaisia interaktiiviseen 
toimintaan yhteislaulun, tietovisailujen, 
erilaisten kilpailujen sekä jumppatuokioiden 
muodossa.  

• Järjestämme yhteisen jouluruokailun 
syyskauden lopussa sekä keväällä retken. 

• Lisäämme yhteistoimintaa käsityökerhon 
kanssa. 

Kerhoon tuleminen on helppoa ja kerholaiset 
tuntevat itsensä tervetulleiksi.  

• Kuuntelemme osallistujien ehdotuksia 
toiminnan kehittämiseksi.  

• Jatkamme kerholaisten tutustuttamista 
toinen toisiinsa uudella, käyttöönotetulla 
”nimikylttisysteemillä”. 

Saada mukaan myös uusia henkilöitä. • Tiedotamme toiminnasta TS:n Minne tänään 
-palstalla, osaston nettisivuilla sekä muun 
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toiminnan yhteydessä ja kerholaisten 
välityksellä.  

 

Käsityökerho 

Käsityökerho kokoontuu joka toinen torstai klo 10 noin kymmenen henkilön voimin. Kerholaiset 
tekevät omista materiaaleistaan itselleen tai kerhon materiaaleista myytäväksi tuotteita. 

Tavoite Toimenpiteet 

Järjestämme vuodessa useita 
myyntitapahtumia. 

• Kerho järjestää Lehmusvalkamassa kahdet 
myyjäiset sekä myy tuotteitaan 
Heikinmarkkinoilla sekä osaston omissa 
tilaisuuksissa (esim. joulujuhlat, 
terveyspiste). Tuotteita on myös mahdollista 
ostaa kerhokerroilla.  

 

Ulkoilutukset ja musiikkiesitykset vanhainkodeissa ja palvelutaloissa 

Tavoite Toimenpiteet 

Jatkamme toimintaa vanhuskeskuksissa ja 
palvelutaloissa. Pyrimme saamaan lisää uusia 
vapaaehtoisia ja yrityksiä mukaan. 

• Jatkamme ulkoilutuksia kerran kuukaudessa 
Runosmäen ja Liinahaan palvelukeskuksessa. 

• Otamme osaa karaoketanssitapahtumiin 
Liinahaassa. 

Järjestämme palvelukeskusten asukkaille 
joulukirkkotapahtuman. 

• Järjestämme kahtena peräkkäisenä päivänä 
adventtikirkkotapahtuman Henrikinkirkossa 

Esitämme musiikkiohjelmia eri vanhainkodeissa 
ja palvelukeskuksissa. 

• Ritva-Annelin musiikkisalonki jatkaa esityksiä 
vanhuskeskuksissa ja palvelutaloissa 
resurssiensa mukaan. (v. 2017 esityskertoja 
136) 

• Suurin yhteistyökumppani on edelleenkin 
Turun kaupungin vanhainkodit 

• Heidän kanssaan suunnittelemme ja lyömme 
kevään ohjelmat lukkoon. 

• Esityspaketteja on tällä hetkellä 42 eri 
sisältöistä, joten valinnan varaa löytyy 
vanhuksia kiinnostavista aiheista. 
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Validia 

Tammikuussa 2018 jo 27 vuotta täyttävä kerho Invalidien palvelutalo Validiassa toimii edelleenkin 
aktiivisesti. 

Mukana on 15 Validian asukasta ja 10 Punaisen Ristin vapaaehtoista. 

Tavoite Toimenpiteet 

Jatkamme kerhotoimintaa kahvittelulla ja 
vaihtelevalla ohjelmalla. 

• Kokoonnumme joka toinen maanantai-ilta. 

Teemme retkiä. • Toteutamme toisen keväällä ja toisen 
syksyllä. 

Tavoitteenamme on saada mukaan 1-3 
vapaaehtoista nykyisten 10 lisäksi.  

• Tiedotamme tarpeesta. 

 

Lukupiiri 

Tavoite Toimenpiteet 

Tarjoamme kirjallisuudesta kiinnostuneille 
tilaisuuden tavata samanmielisten kanssa ja 
tällöin keskustella luetuista kirjoista ohjaajan 
johdolla. 

• Kokoonnumme kerran kuukaudessa 
keskiviikkoisin klo 14.00 ennalta sovittuina 
päivinä 6-7 osallistujan joukolla. 

Samalla tarjoamme mahdollisuutta tulla 
mukaan myös muuhun toimintaamme. 

•  

Tiedotamme mahdollisuudesta tulla mukaan. • Tiedotamme käytössämme olevilla ilmaisilla 
medioilla asiasta.  

 

Monikulttuurinen toiminta 

Tavoite Toimenpiteet 

Toimia yhteistyössä Daisy Ladiesin kanssa 
kotouttamaan maahanmuuttajia. 

• Monikulttuurisessa lounaskerhossa 
tutustumme toisiimme pienten 
ryhmätutustumistehtävien avulla ja 
valmistamme ruokaa yhdessä. Sen jälkeen 
lounastamme ja juttelemme. Näin 
kartutamme sanavarastoa konkreettisesti ja 
luomme ystävyyssuhteita maahanmuuttajiin. 
Kokoontumiset jatkuvat kerran kuussa 
vuoron perään Muistolassa ja SPR:n tiloissa. 

• Kerralla mukana on n. 15 maahanmuuttajaa 
vapaaehtoisten lisäksi. 

 

Kulttuuriystävätoiminta 

Motto ”kulttuuri tekee hyvää ja kuuluu kaikille” ohjaa toimintaamme: haluamme aktivoida ihmisiä 
kulttuurin pariin ja sen avulla löytää iloa ja sisältöä elämään.  Pyrimme vähentämään yksinäisyyttä 
ja edistämään syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten hyvinvointia parantamalla heidän 
mahdollisuuksiaan osallistua kulttuuritoimintaan. 

Tavoite Toimenpiteet 
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Mahdollistamme kulttuurikokemuksia myös 
heille, jotka eivät ilman apua pääse kulttuurin 
pariin. 

• Toimimme seurana, turvana ja rohkaisijana 
henkilöille, joille kulttuuri on vaikeasti 
saavutettavissa ilman ulkopuolisen apua. 
Syynä esim. vaikeudet liikkua, arkuus lähteä 
ilman turvallista saattajaa, vieraat uudet 
paikat.  Kulttuuriystävän voi tilata seuraksi ja 
tueksi kulttuurikohteeseen tai muuhun 
sopivaan tapahtumaan.  

Tarjoamme monimuotoista kulttuuria. • Yhteistyökumppaneinamme (joihin 
kulttuuriystävä saattajana pääsee 
veloituksetta eikä asiakkaalle siis koidu 
kustannuksia) ovat mm. lähes kaikki Turun 
museot, vahvasti edustettuna myös teatteri- 
ja musiikkielämä.  

• Lisäksi koko kaupunkimme monimuotoinen 
kulttuuritarjonta ja runsaasti 
ilmaistapahtumia.  

Teemme toimintaa tunnetuksi ja rohkaisemme 
käyttämään palveluamme. 

• Esittelemme toimintaamme erilaisissa 
tilaisuuksissa: palvelutaloissa, yhdistyksissä, 
messuilla, näyttelyissä, kirjastoissa, 
seurakunnissa jne. Olemme etsiviä ja löytäviä 
toimijoita. Laajennamme kohderyhmäämme: 
tarve kulttuuriystävän palveluun ratkaisee, ei 
kysyjän ikä! 

Vahvistamme yhteistyötä kumppaniemme 
kanssa. 

• Yhteistyö piirin ja yhteistyötahojemme 
kanssa jatkuu mutkattomasti. Kehitämme 
toimintaa yhdessä kaupungin 
kulttuurikoordinaattoreiden ja 
museokeskuksen kanssa. Jatkamme 
museokeskuksen Muistojen Matkalaukun 
esittelyä ja raportoimme sen käytöstä. 
Laajennamme mahdollisuuksien mukaan 
yhteistyöverkostoamme 

Vapaaehtoisemme saavat tukea ja koulutusta 
tehtäviinsä. 

• Kokoonnumme yhteen 1-2 kertaa vuodessa 
suunnittelemaan toimintaamme. 

• Järjestämme perehdytystä erityisryhmien 
kanssa toimimiseen (esim. kuulo- ja 
näkörajoitteiset, muistisairaat). 
Rohkaisemme kulttuuriystäviä osallistumaan 
tarjolla oleviin Punaisen Ristin koulutuksiin ja 
virkistysmahdollisuuksiin 
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Rohkea vaikuttaja – asiantunteva  
inhimillisyyden puolustaja 
Vaikutamme inhimillisyyden, vapaaehtoisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Edistämme 
yhteisöllisyyttä ja rauhankulttuuria. Puutumme syrjintään lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa. 

 

Viestintä 

Tuomme viestinnässämme esille osastomme vapaaehtoistoiminnan paikallisen vaikuttavuuden, sen 
aikaansaaman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toiminnan sopivuuden kaikenikäisille. Teemme 
osastomme erilaisia toimintamuotoja paremmin tunnetuksi eri sosiaalisen median kanavien kautta 
ja pyrimme vaikuttamaan ihmisten halukkuuteen osallistua vapaaehtoistoimintaan ja tukea 
toimintaamme. Tuomme viestinnässämme esille erilaisia osallistumistapoja etenkin 
valtakunnallisten kampanjoiden aikana. 

Viestimme toiminnastamme osaston RedNet-sivujen, paperisen ja sähköisen jäsenkirjeen sekä 
sosiaalisen median kanavien (Facebook, Instagram, Periscope, Snapchat, Twitter) kautta. 
Hyödynnämme olemassa olevia viestintäkanavia ja kehitämme niiden käyttöä sekä otamme 
tarvittaessa uusia viestintämuotoja käyttöömme. 

Tavoite Toimenpiteet 

Osaston RedNet-sivut tarjoavat ajantasaista 
tietoa toiminnasta ja palveluista. 

• Päivitämme Tapahtumakalenteriin kaikkien 
toimintaryhmien tapahtumia. 

• Päivitämme kaikkien toimintaryhmien omia 
alasivuja. 

• Osaston yhteystiedot ovat ajan tasalla ja 
tiedot helposti löydettävissä. 

• Ensiaputoiminnan sivuilta löytyvät selkeät 
toimintaohjeet ensiapupäivystysten 
tilaamisesta. 

• RedNet-sivuilta löytyy helposti tietoa 
toimintaryhmien toimintaan liittymisestä. 

Tarjoamme osaston toiminnasta monipuolisen 
kuvan. 

• Toimitamme vuodessa vähintään kaksi 
jäsenkirjettä. 

•  Käytämme aktiivisesti osaston sosiaalisen 
median tilejä kaikkien toimintaryhmien 
toiminnan esittelemiseksi ryhmien toiveiden 
mukaisesti. 

• Otamme käyttöön uusia sosiaalisen median 
kanavia toimintaryhmien tarpeiden 
mukaisesti. 

Tiedotamme toiminnastamme Turun ja 
Varsinais-Suomen alueen medialle. 

• Päivitämme osaston mediayhteystietolistan. 
• Käytämme alueen sähköisiä 

tapahtumakalentereita tapahtumien 
markkinoinnissa. 

Aktivoimme osaston vapaaehtoisia tuottamaan 
viestintäsisältöä. 

• Kannustamme vapaaehtoisia tuottamaan 
materiaalia osaston jäsenjulkaisuihin, 
RedNet-sivuille sekä sosiaaliseen mediaan. 

• Koulutamme kaksi uutta RedNet-sivujen 
päivittäjää. 

Olemme mukana valtakunnallisissa 
kampanjoissa. 

• Osallistumme Punaisen Ristin vuosikalenterin 
mukaisiin kampanjoihin, vuoden aikana 
syntyviin ajankohtaisiin keräyksiin sekä 
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tapahtumiin ja viestimme toiminnastamme 
niiden aikana. 
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Vetovoimainen ja uudistuva  
vapaaehtoisjärjestö 
 

Kouluyhteistyö 

Kouluyhteistyön perusajatuksena on tarjota kouluille ja SPR:n osastoille erilaisia yhteistyömuotoja. 
Kouluyhteistyötä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan koulujen ja oppilaitosten pyynnöstä 
vierailemalla kouluilla tai ottamalla vierailevia kouluryhmiä vastaan Turun osaston tiloissa. 
Yhteistyön tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta yleensä, 
kertoa Turun osaston toimintamuodoista sekä antaa neuvoja perusensiavussa ja 
seksuaaliterveydessä. Kouluyhteistyön avulla pyritään myös aktivoimaan oppilaita mukaan Turun 
osaston toimintaan, esimerkiksi toteuttamaan lipaskeräyksiä tai osallistumaan muihin SPR:n 
kampanjoihin.  

Kouluvierailujen toteuttamisen haasteena on vierailujen ajankohdan painottuminen arkipäiviin. 
Kouluyhteistyöryhmään tulisikin löytää lisää jäseniä toiminnan helpottamiseksi ja varmistamiseksi 
tulevaisuudessa. 

Tavoite Toimenpiteet 

Teemme kouluvierailuja alueen kouluihin ja 
oppilaitoksiin. 

• Teemme pyyntöjen mukaisia vierailuluentoja 
mahdollisuuksien mukaan. 

• Otamme vastaan vierailevia ryhmiä osaston 
tiloissa. 

• Toteutamme Kumikoulu-kampanjaa 
kouluvierailuilla. 

Parannamme kouluyhteistyön tekemisen 
mahdollisuuksia. 

• Rohkaisemme vapaaehtoisiamme lähtemään 
mukaan kouluvierailutoimintaan. 

• Pyrimme löytämään kouluyhteistyölle 
toiminnasta kiinnostuneen vastuuhenkilön. 

 

LäksyHelppi 

LäksyHelppi on Turun osaston lapsille ja varhaisnuorille suunnattu toiminto. Tällä hetkellä Turun 
osaston vapaaehtoiset ohjaavat Pansion kirjastossa viikoittain kokoontuvaa ryhmää. LäksyHelppi 
tarjoaa rauhallisen läksyjentekopaikan lapsille ja varhaisnuorille. Pansion kirjaston ryhmässä kävijät 
ovat pääasiassa maahanmuuttajataustaisia lapsia ja toiminnan tarkoituksena on lisätä heidän 
motivaatiotaan koulunkäyntiin sekä ehkäistä syrjäytymistä.  

LäksyHelppi –toiminnassa on mukana 8 ohjaajaa. Mikäli toimintaan tulee uusia ohjaajia, pyritään 
heille järjestämään Läksykerho-ohjaajakoulutus SPR Varsinais-Suomen piirin kanssa.  

Tavoite Toimenpiteet 

Motivoimme nykyisiä LäksyHelppi –ohjaajia 
jatkamaan toiminnassa. 

• Ylläpidämme LäksyHelppi-ohjaajien taitoja 
kouluttamalla heitä. 

LäksyHelppi-ohjaajat erottuvat toimiessaan 
kirjaston henkilökunnasta. 

• Teemme jokaiselle uudelle LäksyHelppi-
ohjaajalle henkilökortin. 

 

Nuorten ryhmä 

Nuorten ryhmä tarjoaa 16-29 –vuotiaille nuorille matalan kynnyksen tavan tutustua ja osallistua 
Punaisen Ristin toimintaan. Ryhmän toiminnan tarkoituksena on esitellä Turun osaston ja Suomen 
Punaisen Ristin sekä näiden yhteistyökumppaneiden toimintaa, auttaa löytämään osaston 
toiminnoista itseä eniten kiinnostavan tavan osallistua ja auttaa muita. Ryhmä järjestää tapahtumia 
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ja ryhmäiltoja noin kerran kuukaudessa. Ryhmässä mukana oleville suositellaan Punaisen Ristin 
jäsenyyttä, mutta ryhmän toiminnot ovat avoimia kaikille.  

Nuorten ryhmä käyttää pääosin tiedotus- ja markkinointikanavana Turun osaston Instagram-tiliä 
@sprturku. Ryhmän toimintaa markkinoidaan myös ryhmän omalla sähköpostilistalla, omassa 
Facebook-ryhmässä, osaston RedNet-sivujen kautta sekä osaston Twitter- ja Facebook-tileillä. 

Nuorten ryhmä toteuttaa erilaisia tempauksia vuonna 2018 esimerkiksi seuraavina teema-
ajankohtina: 

• Ystävänpäivä (helmikuu) 
• Nuorten vuosikokous, Rasisminvastainen viikko (maaliskuu) 
• Punaisen Ristin viikko (toukokuu) 
• Kesäkumi-kampanja (kesä-heinäkuu): kondomien pakkaaminen ja toiminta festareilla 
• Ryhmän syyskauden aloitus (syyskuu) 
• Nälkäpäivä-keräys (syyskuu) 
• Maailman AIDS-päivä (joulukuu) 

Tavoite Toimenpiteet 

Järjestämme säännöllisesti nuorten 
kokoontumisia. 

• Järjestämme vuoden aikana vähintään 10 
nuorten kokoontumista. 

Rekrytoimme ryhmään uusia jäseniä. • Markkinoimme nuorten toimintaryhmää 
uusille jäsenille sosiaalisen median ja 
tapahtumissa esilläolon avulla. 

Motivoimme ryhmän vanhoja jäseniä jatkamaan 
toiminnassa. 

• Järjestämme aktiivisille toimijoille virkistystä. 
• Jaamme ryhmän vetovastuuta useammalle 

toimijalle. 

Kehitämme toimintaa entistä 
kiinnostavammaksi. 

• Kehitämme uusia toimintamuotoja ryhmän 
jäsenten toiveiden mukaisesti. 

Lisäämme ryhmän osaamista. • Koulutamme vähintään kaksi uutta hiv- ja 
seksuaaliterveystoiminnan vapaaehtoista. 

Teemme toiminnasta näkyvämpää. • Teemme aktiivisille toimijoille henkilökortit. 
• Panostamme yhteistyöhön eri 

korkeakoulujen kanssa. 

 

Reddie Kids –kerho 

Punaisen Ristin arvoja sekä perusensiaputaitoja opettava Reddie Kids –kerho on Turun osaston 
toimintamuoto 7-12 –vuotiaille lapsille. Reddie Kids –kerhon vuosiohjelma perustuu Punaisen Ristin 
valtakunnalliseen toimintamalliin ja sitä sovelletaan korostamaan Turun osaston toimintoja. Kerho 
kokoontuu toimintavuoden aikana joka viikko poislukien koulujen loma-ajat ja sen ohjelmassa 
tuodaan esille osaston vahva ensiapuosaaminen, ystävätoiminta sekä Vapepa-toiminta 
yhteistyöjärjestöineen. Kaikkien osa-alueiden toimintaa tehdään lapsille tutuiksi leikkien, pelien ja 
harjoitusten avulla sekä pyritään järjestämään tutustumisvierailuja eri viranomaisten tai Vapepa-
yhteistyöjärjestöjen luo.  

Reddie Kids –kerhoon otetaan uusia kerholaisia ympäri vuoden ja mukaan mahtuu kerrallaan 20 
lasta. Jokaisella kerhokerralla on mukana vähintään kaksi kerho-ohjaajaa. 

  

Tavoite Toimenpiteet 

Reddie Kids kokoontuu säännöllisesti. • Vuoden aikana on 34 kerhoiltaa. 



S i v u  | 22 

 

 

 

Kerhoilloissa on monipuolista ohjelmaa.  • Kerho-ohjelma on Punaisen Ristin 
vuosikellon ja arvojen mukaista. Ohjelmassa 
korostuu Turun osaston ensiapuosaaminen. 

Reddie Kids osallistuu tapahtumiin ja esittelee 
toimintaansa. 

• Kerho osallistuu kaksi kertaa nuorten ja/tai 
aikuisten ensiapuryhmän harjoituksiin. 

• Kerhoilloissa on kaksi ulkopuolista 
luennoitsijaa tai järjestetään kaksi vierailua. 

Ryhmäläisten määrä kasvaa. • Saamme neljä uutta ryhmäläistä. 

Osallistumme valtakunnalliseen 
ensiapukilpailuun. 

• Valtakunnalliseen ensiapukilpailuun 
osallistuu kaksi joukkuetta varhaisnuorten 
sarjassa. 

Ylläpidetään kerho-ohjaajien taitoja ja 
mielenkiintoa tehtäväänsä. 

• Kerho-ohjaajat ylläpitävät ensiaputaitojaan 
osallistumalla vähintään 5 kertaa 
ensiapuryhmien ryhmäiltoihin. 

• Kerho-ohjaajat suunnittelevat ja uudistavat 
kerho-ohjelmaa. 

Tarjoamme Reddie Kids -kerholaisille 
mahdollisuutta kehittää taitojaan kerhoiltojen 
ulkopuolella.  

• Tarjoamme kerholaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen mahdollisuuksia osallistua 
nuorten ja aikuisten ensiapuryhmien 
harjoituksiin 

 

Kerhotoiminta jakautuu kevät- ja syyskauteen. Toimintaa mainostetaan tehokkaiksi havaituin 
keinoin aina uuden kauden alkaessa ja ylläpidetään kerhon tietoja osaston nettisivuilla ympäri 
vuoden. Kerhon toiminta tuodaan esille myös osaston sosiaalisen median tileillä ympäri vuoden.  

Tavoite Toimenpiteet 

Mainostamme Reddie Kids -kerhoa aktiivisesti. • Mainostamme toimintaa vierailemalla 
lastentapahtumissa ja sopivissa Punaisen 
Ristin tapahtumissa Turun kaupunkialueella 
ympäri vuoden. 

• Kerho näkyy osaston RedNet-sivuilla koko 
toimintavuoden ajan. 

Reddie Kids -kerho näkyy sosiaalisessa 
mediassa. 

• Julkaisemme kuvia ja kertomuksia kerhon 
toiminnasta osaston Twitter-, Facebook- ja 
Instagram-tileillä 
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Osaston voimavarat 
 

Osaston hallitus 

Tavoite Toimenpiteet 

Osaston hallitus toteuttaa syys- ja 
kevätkokouksen päätökset 

• Hallitus kokoontuu 11 kertaa vuodessa 
• Hallitus huolehtii, että osaston voimavarat 

ovat tehokkaassa käytössä 

Hallitus varmistaa henkilöstön ja 
vapaaehtoisten hyvinvoinnin 

• Järjestetään kehittämispäivä helmikuussa 
• Käydään kehittämiskeskustelut ja 

toteutetaan keskusteluissa yhdessä sovitut 
toimenpiteet 

Osaston taloushallinto on tehokasta ja 
nykyaikaista 

• Aloitetaan sähköisten järjestelmien 
käyttöönotto 

• Hyväksytään taloustyöryhmän valmistelema 
osaston taloussääntö 

 

Osaston toimisto ja toimitilat 

Tavoite Toimenpiteet 

Osaston toimiston koneet ja kalusteet ovat 
ajan tasalla 

• Suoritetaan kalusto- ja laiteinventaario 
kerran vuodessa 

Neljännen kerroksen kuntokartoitus tehdään • Kartoituksessa ilmi tulleet korjaustarpeet 
aloitetaan 

 

Taloustyöryhmä 

Tavoite Toimenpiteet 

Taloustyöryhmä toimii hallituksen apuna 
osaston talouden kokonaishallinnassa ja seuraa 
ja valvoo sijoitustoimintaa 

• Työryhmä kokoontuu tarpeen vaatiessa 
kuitenkin vähintään 5 kertaa 

Sijoitustoiminnan hoito ja tuoton 
varmistaminen 

• Ålandsbankenin asiantuntijan käyttöä 
jatketaan 

 

Heikinmarkkinat 

Tavoite Toimenpiteet 

Heikinmarkkinat järjestetään • Perustetaan markkinatyöryhmä 
markkinajohtajan tueksi. Työryhmässä täytyy 
olla edustus jokaisesta osaston kolmesta 
toiminnasta. 

Markkinointia tehostetaan • Osastonsihteerin tukena markkinoinnissa 
käytetään perustettua työryhmää 

 


