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JOHDANTO
Tässä toimintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet pyritään toteuttamaan ottaen
huomioon SPR:n keskustoimiston sekä THL:n ohjeet ja määräykset mahdollisesti
edelleen vallitseva Covid-19 tilanne huomioiden.

1)

Rauman osaston perustehtävät
Vuosi 2021 on Rauman osaston 71.-toimintavuosi. Osasto järjestää sosiaali- ja
monikulttuurisuuspalvelutoimintaa, ensiaputoimintaa ja -koulutusta, valmiustoimintaa,
terveyspistetoimintaa, nuorisotoimintaa, toimistopäivystystä sekä harjoittaa Puoti ja
Wanhat Tawarat kirpputoritoimintaa.
Osasto hankkii uusia jäseniä ja vapaaehtoisia toimijoita suorittamaan edellä mainittuja
toimintoja. Tämän lisäksi osasto järjestää paikallisesti Punaisen Ristin valtakunnalliset
keräyskampanjat ja teematapahtumat.

2)

Paikkakunnan tarpeet ja niihin vastaaminen
Osasto suuntaa toimintansa paikkakunnan tarpeiden mukaan järjestämällä monimuotoista ja kiinnostavaa toimintaa kaikenikäisille ihmisille. Vuonna 2016 alkanutta
turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien tuki- ja kerhotoiminta jatketaan. Lisäksi
ikäihmisten Sirkun Keinutuoli, ystävätoiminta, ensiapuryhmä, puotitoiminta ja
toimistopäivystys tarjoavat osaston jäsenille, vapaaehtoisille ja kaupunkilaisille runsaasti
osallistumismahdollisuuksia.
Osasto tekee yhteistyötä viranomaisten, seurakunnan, muiden järjestöjen ja kaupungin
sosiaalitoimen kanssa ihmisten avuntarpeen arvioimisessa ja heidän tukemisessaan.
Lahjakortteja, raha- ja tavaralahjoituksia jaetaan suositusten mukaan.
Syrjäytymistä ehkäistään palkkaamalla työttömiä työnhakijoita puotiin eri koulutusja tukimuodoilla.
Rauman osasto toimii yhteistyössä naapuriosastojen kanssa. Yhteistyötä LähiTapiolan
ja Osuuskauppa Keulan kanssa jatketaan kaikkia osapuolia hyödyntäviä toimintamuotoja soveltaen. Yhteistyötä tehdään myös muiden mahdollisten tahojen kanssa.

3)

Rauma osaston edustajat kuuluvat Rauman seudun henkisen tuen ryhmään sekä
v. 2016 perustettuun Rauman lasten, nuorten ja perheiden ohjaus- ja palveluverkoston
perhekeskuksen verkostotyöryhmään.
Osallistutaan Rauman Valikkoon sekä kutsuttaessa kaupungissa toimivaan ikäihmisten
neuvostoon.
UOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA
Suunnitelma toiminnoista
Osasto pyrkii jatkamaan nykyisiä toimintoja samassa laajuudessa. Varaudutaan
Raumalle jäävien turvapaikanhakijoiden tukemiseen.
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Osaston monitoimitilassa Pikku-Jumbossa kokoontuvat kerhot ja kurssit sekä
pidetään kokoukset ja hoidetaan toimistopäivystystä.
Oma Punainen Risti –tietojärjestelmä pidetään ajan tasalla. Tietojärjestelmä
helpottaa vapaaehtoisten työtä antamalla uusia työvälineitä vapaaehtoistehtävien
hoitamiseen.
4)

Henkilöresurssit
Rauman osaston vapaaehtoiset toimivat ystävätoiminnassa, puodissa, toimistossa,
ensiapuryhmässä, nuorisotoiminnassa, sosiaalipalvelun eri muodoissa ja hallinnossa.
Osasto jatkaa kaikenikäisten vapaaehtoisten houkuttelemista toimintaansa mm.
vapaaehtoisinfoissa ja nettisivujen kautta, sillä kaikille osa-alueille tarvitaan uusia
vapaaehtoisia.
Puoti ja Wanhat Tawarat henkilöstönä jatkaa vuonna 2021 neljä työntekijää osaston
palkkaamana. Lisäksi eri tavoin tukityöllistettyjä pyritään palkkaamaan vuoden 2021
aikana noin 70.

5)

Osaston tavoitteet vuonna 2021, joihin kaikki työyksiköt sitoutuvat
5.1

Jäsenmäärän, etenkin nuorisojäsenten, lisääminen

Kehitetään jäsenyyteen kannustavia keinoja. Etenkin nuorisojäsenten määrän
kasvattaminen on tärkeää Punaisen Ristin yleiskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Jäsenkannustimena on esimerkiksi SPR:n
tuotteista sekä ensiapukoulutuksesta jäsenalennus. Yritetään löytää myös muita
jäsenyyteen kannustavia keinoja. Jäsenyyttä tarjotaan kaikissa osaston tilaisuuksissa.
5.2

Yhteistyön lisääminen muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa

Yhteistyötä seurakunnan, kaupungin ja muiden Raumalla toimivien järjestöjen kanssa
jatketaan ja kehitetään kaupungin Palvelutorin, Rauman Valikon ja Vapaaehtoistyo.fi
-verkoston kautta.
5.3

Turvapaikanhakijoiden tukeminen

Raumalle jääville maahanmuuttajille pidetään monikulttuurisuuskerhoa Kuovilla kaksi
kertaa kuukaudessa.
6)

Edustaminen piirin ja valtakunnallisella tasolla
Ehdotetaan edustajia Satakunnan piirin hallitukseen ja valiokuntiin.
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OSASTO PUNAISEN RISTIN EDUSTAJA PAIKKAKUNNALLA

1)

Sääntömääräinen järjestötoiminta

3 (10)

Osasto pitää kevät- ja syyskokouksen. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen
vuoden toiminta ja talous.
Syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi,
hallituksen jäsenet vuosittain erovuoroisten tilalle sekä esitetään seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta, tai tarpeen
vaatiessa useammin. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kahdeksan jäsentä.
2)

Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi
Osasto hankkii uusia jäseniä markkina- ja muiden tapahtumien yhteydessä ja
tarjoaa jäsenyyttä kursseille osallistuville. Jäsenlomakkeita on esillä osaston
toimitiloissa. Jäsenyydestä kerrotaan osaston kotisivuilla ja jäsentiedotteessa.
Eri osa-alueet motivoivat aktiivijäseniään järjestämällä virkistystilaisuuksia.
Kaikille Rauman osastoon kuuluville jäsenille postitetaan osaston jäsentiedote.
Kannustetaan osaston aktiivijäseniä osallistumaan piirin ja keskushallinnon
järjestämiin tapahtumiin. Järjestetään tarvittaessa yhteiskuljetus.

3)

Periaatteiden tunnetuksi tekeminen ja viestintä
Osasto noudattaa kaikessa toiminnassaan Punaisen Ristin periaatteita ja viestii
niistä ulospäin.
3.1 Sisäinen tiedotus
Hallitus ja eri työyksiköt viestivät tapahtumistaan suullisesti, ilmoitustauluilla,
tekstiviesteillä, somessa sekä paikallisten lehtien yhdistyspalstoilla. Tapahtumakalenteria ylläpidetään osaston kotisivuilla. Jäsenille postitetaan yksi jäsentiedote
vuonna 2021. Naapuriosastoja ja piiriä informoidaan tarpeen mukaan.
3.2 Ulkoinen tiedotus
Osaston toiminnasta tiedotetaan eri yhteyksissä, kuten ensiapu- ja ystäväkurssit,
Punaisen Ristin viikko, Nälkäpäivä, verenluovutukset sekä markkina- ja messutapahtumat. Eri työyksiköt tiedottavat yhteistyökumppaneilleen, kouluille, muille
järjestöille ja viranomaisille.
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Tapahtumat, kampanjat sekä osaston oma varainhankinta
Tapahtumat ja kampanjat
4.1

Järjestetään keväällä ja syksyllä ystäväkurssi vastaamaan kasvavaa ystäväpalvelujen kysyntään.

4.2

Järjestetään Iloa ystävyydestä -tapahtuma Ystävänpäivänä.

4.3

Järjestetään ensiapukursseja yleisölle, yksityisille ja järjestöille Ensiapu Oy:n
kautta.

4.4

Hoidetaan Rauman alueen ensiapupäivystykset.

4.5

Ikäihmisille järjestetään adventtijuhla joulukuussa.

4.6

Järjestetään terveyspistevastaanotto Pikku-Jumbossa kaksi kertaa kuukaudessa,
Voiluodolla, Kortelassa, Sorkassa ja Tiilivuorella kerran kuukaudessa sekä
tarvittaessa liikkuva terveyspiste erilaisten tapahtumien yhteyteen.

4.7

Pikku-Jumbossa järjestetään pienimuotoisia esittelyjä ja teematapahtumia.

4.8

Jäsenille ja ystäville järjestetään yhteinen virkistystapahtuma, esimerkiksi
teatteri-ilta, konsertti tms.

4.9

Järjestetään paikallisesti tapahtumia Punaisen Ristin viikolla toukokuussa.

4.10

Järjestetään Nälkäpäivä-keräys syyskuussa.

4.11

Järjestetään Puodin markkinoita ja tempauksia sekä koko talon markkinoita.

Osaston oma varainhankinta
4.12

Puotimyymälässä myydään lahjoituksina saatuja tavaroita. Saaduilla varoilla
ylläpidetään osaston eri osa-alueiden toimintaa, kartutetaan Punaisen
Ristin katastrofirahastoa ja avustetaan lähiseudun avun tarpeessa olevia
joko lahjakorteilla tai lahjoittamalla Puodin tuotteita. Osa Puodin tuotosta
varataan hallituksen päätöksen mukaisesti koti- ja ulkomaisiin katastrofitilanteisiin sekä eri tavoilla työllistämiseen.

4.13

Ylä-Puodissa myydään Punaisen Ristin tuotteita ja lahjatavaraa.

4.14

Silakkamarkkinoilla, myyjäisissä ja muissa markkinatapahtumissa myydään
arpoja ja SPR-tuotteita.
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4.15

Ensiapuryhmä saa tuloja päivystyksistä.

4.16

Sirkun Keinutuolissa ja muissa yhteyksissä kerätään vapaaehtoinen kahviraha.

Kotimaan avun kanavoinnin ja toteutuksen suunnitelma
Osasto nimeää vuosittain kotimaan avun yhdyshenkilön, joka koordinoi saapuvat
avunpyynnöt osaston tai piirin kanssa.
Rauman osastolla on ajan tasalla oleva valmiussuunnitelma, jossa on edustajat eri
työyksiköistä. Lisäksi on laadittu seutukuntakohtainen valmiussunnitelma Lapin ja
Kodisjoen osastojen kanssa.

6)

Osaston sisäisen ja ulkoisen yhteistyön sekä virkistyksen ylläpito ja kehittäminen
Rauman osasto järjestää kaikille osaston aktiiveille kerran vuodessa virkistystilaisuuden.
Eri työyksiköt pitävät lisäksi yllä yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta järjestämällä
virkistysillanviettoja ja retkiä.
Jatketaan yhteistyötä Osuuskauppa Keulan, LähiTapiolan, Vapepan ja muiden
yhteistyötahojen kanssa.

III

VAPAAEHTOISTOIMINTA

1)

Toimistopäivystys
Tavoitteet:

1.
2.
3.
4.

Toimenpiteet:

1.
2.
3.
4.
5.

Toimisto on osaston infopiste, joka antaa yleiskuvan
Punaisen Ristin Rauman osastosta.
Osallistuu osaston varainkeräykseen.
Ikäihmisten virkistäminen.
Uusien jäsenten hankinta.
Toimistopäivystys on tiistaisin Pikku-Jumbossa.
Myydään SPR:n tuotteita (adresseja, ensiaputuotteita ym.)
Ylä-Puodissa ja muissa yhteyksissä.
Hoidetaan kahtena päivänä kuukaudessa verenluovuttajien
kahvitus.
Osallistutaan nälkäpäiväkeräyksen järjestelyihin sekä ollaan
mukana kerääjinä.
Osallistutaan messu-, markkina- ja myyjäistapahtumiin.
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Puoti ja Wanhat Tawarat puotimyymälä
Tavoitteet:

1.
2.
3.
4.
5.

Toimenpiteet:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
3)

6 (10)

Puodin toiminnan tavoitteena on taata taloudelliset resurssit
osaston toiminnalle.
Kerätä rahaa osaston katastrofirahastolle.
Avustaa avun tarpeessa olevia.
Tarjota työtä työttöminä oleville henkilöille.
Suorittaa Lidlin ylijäämäruoan ja EU:n ruoka-avun jakelua sekä
järjestää koulun ja sairaalan ylijäämäruoan tarjoilua.
Puotimyymälä on auki kuutena päivänä viikossa,
maanantaista perjantaihin klo 11-17 ja lauantaina klo 10–14,
kesäaikana perjantaisin klo 9-15.
Myymälässä myydään lahjoituksina saatuja tavaroita.
Lahjoitetaan Puodista tavaraa ja lahjakortteja avun tarpeessa
oleville.
Puodissa työskentelee viikolla noin 24 eri tavoilla työllistettyä
henkilöä. Lauantaivuorossa on 2-3 vapaaehtoista ja 4 työllistettyä.
Päivittäin jaetaan Lidlistä saatavia elintarvikkeita tarvitseville ja
Nanun koulusta sekä sairaalan ravintolasta saatavaa ylijäämäruokaa sekä organisoidaan mahdollisesti saatava EU:n ruokaapuerän jakelu.
Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan kanssa lokakuussa 2019
alkanutta yhteistyötä pyritään laajentamaan sekä syventämään.

Ensiapuryhmä
Tavoitteet:

1.
2.
3.
4.

Toimenpiteet:

1.
2.
3.
4.
5.

Ensiapuryhmä toimii hälytysryhmänä yhteistyössä eri
viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.
Kehitetään ja ylläpidetään ryhmän ensiapu- ja koulutustaitoja.
Lisätään tietoutta Rauman alueen sosiaali- ja terveyspalveluista.
Ylläpidetään ja kehitetään järjestötietoutta.
Ylläpidetään yhteistyötä pelastuslaitoksen, terveyskeskuksen
ja poliisin kanssa sekä osallistutaan yhteisiin koulutuksiin ja
harjoituksiin.
Säännölliset ryhmäillat ja käytännönläheiset koulutukset ja
harjoitukset.
Tutustutaan Rauman alueen sosiaali- ja terveyspalveluihin.
Osallistutaan piirin ja keskushallinnon tapahtumiin ja
koulutuksiin sekä oman osaston muiden yksiköiden toimintaan.
Ensiapuryhmällä on oma johtoryhmä, joka koordinoi ryhmän
toimintaa.
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Ystävätoiminta
Tavoitteet:

1.
2.
3.
4.

Ystävätoiminnan ylläpito.
Sirkun keinutuolin toiminta
Ikäihmisten virkistystoiminta
Monikulttuurisuustoiminta.

Toimenpiteet:

1.
2.
3.

Ystäviä tavataan kodeissa ja laitoksissa.
Koulutetaan uusia ystäviä ystäväkursseilla.
Järjestetään ystäville keskustelu- ja virkistystapaamisia 1-2
kertaa vuodessa.
Osallistutaan keräyksiin sekä erilaisiin järjestettäviin tapahtumiin.

4.
5)

6)

7)

8)
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Terhokerho
Tavoitteet:

1.

Kerhotoimintaa yhdessä MLL:n kanssa

Toimenpiteet:

1.

Kaikenikäisten yhteinen kerho kokoontuu kerran kuukaudessa
Cafe Tassulassa.

Monikulttuurisuustoiminta
Tavoitteet:

1.

Tukihenkilötoimintaa maahanmuuttajille.

Toimenpiteet:

1.

Perhekerhokokoontumisia kaksi kertaa kuukaudessa Kuovilla.
Pakolaisperheiden tukihenkilötoiminta. Uusia tukihenkilöitä
ja kerho-ohjaajia rekrytoidaan ja koulutetaan Tulijan tukena
sekä Kerho-ohjaajakursseilla.

Tavoitteet:

1.

Ikäihmisten kokoontumis- ja virkistymispaikka.

Toimenpiteet:

1.

Kokoontuu kerran viikossa Pikku-Jumbossa, jossa terveyttä,
turvallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia edistävää ohjelmaa.

Tavoitteet:

1.
2.

Järjestetään harjoitusiltoja.
Vaikutetaan valtakunnallisesti ja piirin alueella.

Toimenpiteet:

1.

Tehdään retki Kalkun logistiikkakeskukseen ja vieraillaan
Rauman VPK:ssa harjoittelemassa alkusammutusta.
Osallistutaan Bigbepa-leirille, vastuunuoria.
Osallistutaan kondomiajokorttia ajattaviin tapahtumiin
Toimitaan yhteistyössä piirin nuorisotoiminnan kanssa.

Sirkun Keinutuoli

Nuorisotoiminta

2.
3.
4.
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Tiedotustoiminta
Tavoitteet:

1.
2.
3.
4.

Tiedonkulku osaston eri osa-alueiden välillä.
Yhteydenpito maksaviin jäseniin.
Viestitään osaston tapahtumista paikkakunnalla.
Aktivoidaan jäseniä osallistumaan osaston toimintaan ja
tapahtumiin.

Toimenpiteet:

1.

Laitetaan tapahtumista tieto ilmoitustauluille. Osaston
nettisivuilla on tapahtumakalenteri. Tiedotetaan somessa.
Jäsentiedote postitetaan osaston jäsenille.
Tapahtumista lähetetään tiedotteita paikalliselle medialle.
Kurssi- ja tapahtumailmoituksia laitetaan lehtiin ja menolistoille. Pidetään tiedotustilaisuuksia tarpeen mukaan.
Kotisivut pidetään ajan tasalla ja ilmoitetaan somessa
tapahtumista.
Rauman Valikkoon kuuluvat järjestöt pitävät vapaaehtoistyöstä kertovia infotilaisuuksia sekä erilaisia tapahtumia.
Vuonna 2021 järjestetään jäsentilaisuus.

2.
3.

4.
5.
10)

11)
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Oma Punainen Risti
Tavoitteet

1.
2.

Pidetään Oma Punainen Risti –tietojärjestelmä ajan tasalla.
Uusien mukaan liittyvien henkilöiden kontaktointi.

Toimenpiteet

1.

Seurataan järjestelmän kehitystä ja pidetään tiedot ajan tasalla.

Terveyspalvelutoiminta
Tavoitteet

1.
2.

Toimenpiteet:

Tarjotaan mahdollisuus terveyden seurantaan ja sairauksien
ehkäisemiseen.
Tuetaan SPR:n veripalvelun toimintaa.

1.

Järjestetään terveyspistevastaanottoja, joissa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat terveydestään huolehtivien
kysymyksiin ja tukevat ihmisiä oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä huomioiden myös sosiaalinen hyvinvointi.

2.

Terveyspistevastaanottoja järjestetään Raumalla, Voiluodolla,
Sorkassa, Tiilivuorella ja Kortelassa sekä tarvittaessa liikkuvana
terveyspisteenä erilaisten tapahtumien yhteydessä.
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Henkisen tuen ryhmä
Tavoitteet:

1.

Henkinen tuki onnettomuuksien uhreille Rauman seudulla.

Toimenpiteet:

1.

Rauman osaston edustajat kuuluvat Rauman seudun henkisen
tuen ryhmään. Ryhmä kokoontuu ja kouluttaa jäseniään
säännöllisesti kerran kuussa.

Koulutus
Kaikissa toimintayksiköissä toimivat osallistuvat piirin, keskushallinnon ja muiden
organisaatioiden järjestämään koulutukseen tarpeen mukaan.

IV

ERITYISPALVELUT
1.

Puoti työnantajana
Puodin työllistävä vaikutus on merkittävä, sillä se tarjoaa neljälle vakituisen työpaikan ja
lisäksi eri työllistymismuodoilla oleville henkilöille määräaikaisia työtilaisuuksia.

2. Ylijääneiden elintarvikkeiden jakelu
Lidlistä saatavien elintarvikkeiden jakelu Puodin tiloissa.
3. EU:n ruoka-apujakelu
Hoidetaan mahdollisesti saatava EU:n ruoka-avun jakelu.
4. Ulkopuolisten ja puodin työntekijöiden ruokailu
Kouluista sekä sairaalan ravintolasta saatua ylijäämäruokaa tarjoillaan ulkopuolisille
ja Puodin työntekijöille viitenä päivänä (arkisin) viikossa. Kouluruoka on tauolla
kesäkauden.
5. Verenluovutustilaisuudet
Avustetaan SPR Veripalvelua kahtena päivänä kuukaudessa kahvinkeitossa.
V

TALOUS
Talousarvio 2021: tuotot 262.707 euroa, kulut 262.707 euroa, ylijäämä 0 euroa.
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LIITTEET
Toimistopäivystyksen toimintasuunnitelma, liite 1
Ensiapuryhmän toimintasuunnitelma, liite 2
Sosiaalipalvelutoiminnan toimintasuunnitelma, liite 3
Kirpputori Puoti ja Wanhat Tawarat toimintasuunnitelma, liite 4
Tiedotustoiminnan toimintasuunnitelma, liite 5
Oma Punainen Risti, liite 6
Nuorisotoiminnan toimintasuunnitelma, liite 7
Terveyspalvelutoiminnan ja terveyspisteiden toimintasuunnitelma, liite 8
Talousarvio, liite 9
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