
Mynämäen osasto

Toimintasuunnitelma 2023
____________________________________________________________

Osaston tavoitteet, tapahtumat ja toimintaryhmät vuonna 2023

Punainen Risti tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa luottamusta (yleiskokouksessa 5.9.2020 hyväksytty
toimintalinjaus 2021–2023).

Olemme vapaaehtoisjärjestön osasto, joka tuo niin vapaaehtoisilleen kuin autettaville iloa ja toivoa
yhteisöllisyyden ja osallisuuden kautta. Olemme näkyvä osa kotikuntamme yhteisöä. Vaikutamme
aktiivisesti valmiustoiminnan kehittämiseen. Toimimme Punaisen Ristin periaatteiden ja arvojen mukaisesti
ja olemme järjestötunnuksen luottamuksen arvoinen toimija. 

Vuoden 2023 painopisteet ovat

● olemme apu lähellä
● toivotamme tervetulleeksi niin vapaaehtoistyötä kuin omaksi iloksi harrastamista etsivät
● tuomme yhteen eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat ihmiset

Toimintavuoden päätapahtumat

KUUKAUSI HALLITUS MUUT

Tammikuu
Uuden hallituksen järjestäytyminen
Toimintatilastot

Ansiomerkkien haku

Helmikuu
Tilinpäätös, toimintakertomus,
toiminnantarkastus

Ystävänpäivä

Maaliskuu KEVÄTKOKOUS
Valmiussuunnitelman päivitys,

Rasismin vastainen viikko

Huhtikuu
Piirin vuosikokous

Jäsenkirje

Toukokuu Hallituksen virkistäytyminen
Punaisen Ristin viikko
Henryn päivän kahvit

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu Laurin markkinat

Syyskuu
Nälkäpäiväkeräys

Ansiomerkkien haku

Lokakuu Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Marraskuu SYYSKOKOUS

Joulukuu Joulutori
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Vuoden aikana voidaan järjestää tarpeen ja resurssien mukaan myös muita ajankohtaisia tapahtumia ja
tapaamisia. Kaikissa tapahtumissa tuodaan esille SPR:n periaatteita ja osaston eri toimintamuotoja.
On tärkeää saada uusia toimijoita vapaaehtoistyön pariin ja tämänkin takia SPR Parkissa järjestettävät
tapahtumat ovat kaikille avoimia.

Kannustetaan kaikkia vapaaehtoisia osallistumaan sekä osaston järjestämiin että piiritasolla järjestettäviin
koulutuksiin oman mielenkiinnon ja tarpeen mukaan. Osaston erikseen valittavat edustajat osallistuvat
myös SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokoukseen sekä alueellisiin osastojen yhteistyötä lisääviin
tapaamisiin.

Osaston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja pyrkii osallistumaan Varsinais-Suomen piirin
puheenjohtajafoorumiin. Pj-foorumi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa ajankohtaisten aiheiden äärellä.

Pyritään lisäämään yhteistyötä paikkakunnan ja alueen muiden osastojen ja yhdistysten kanssa. Ollaan
aktiivisia kunnan, Akselin ja seurakunnan suuntaan.  

Toimintamuodot

Valmiustoiminta

SPR on ensisijaisesti valmiusjärjestö ja osaston kaikki toiminta on osa tätä valmiuden ylläpitämistä. Osastolla
on Mynämäen alueen SPR-osastojen yhteinen valmiussuunnitelma, jota ylläpidetään ja päivitetään
vuosittain. Osasto kuuluu myös Varsinais-Suomen piirin alueellisen valmiustoiminnan Turun seutukuntaan.
Alueellisen valmiuden viranomaistehtäviä koordinoivat erikseen nimetyt alueyhdyshenkilöt. 

Osastolla on toimiva ja koulutettu hälytysryhmä (ensihuolto, etsintä, ensiapu ja keräystoiminta). Lisäksi
tuetaan kaikkien osaston vapaaehtoisten mahdollisuuksia osallistua piirin, Vapepan tai viranomaisen
järjestämiin koulutuksiin sekä harjoituksiin.

Valmiustoiminnan yhteyshenkilö nimetään seuraavan toimintakauden järjestäytymiskokouksessa.

Jäsenhankinta

Jäsenhankinta pidetään aktiivisena omilla ja piiristä tai keskustoimistosta tulleilla ideoilla.

Jäsenhankintaa tehdään kaikissa tapahtumissa, joita osasto järjestää tai joihin se osallistuu. Samoin pyritään
henkilökohtaisissa tapaamisissa vakuuttamaan ystäviä ja tuttavia toimintamme tärkeydestä ja tavasta tehdä
hyvää Punaisen Ristin toiminnan kautta. Tavoitteena on, että jokainen hallituksen jäsen hankkii vähintään
yhden uuden jäsenen vuoden aikana.

Jäsenmestari nimetään seuraavan toimintakauden järjestäytymiskokouksessa.

Tiedottaminen

Jokainen toimintaryhmä päättää itse omista tiedotuskanavistaan ryhmän sisällä. Osastotasolla toimintaa
tehdään näkyväksi hyödyntämällä aktiivisesti Oma Punaista Ristiä, Rednetiä, paikallislehteä ja Facebookia.
Jäsenkirje julkaistaan sähköisenä osaston sivuilla kerran vuodessa.  

Tiedottaja nimetään seuraavan toimintakauden järjestäytymiskokouksessa. 
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Veripalvelu

Vuoden aikana järjestetään neljä verenluovutustilaisuutta: 23.1., 3.4., 13.7. ja 12.10. Osastomme

kahvittaa tammikuun tilaisuuden ja paikkakunnan eri järjestöt hoitavat muut.

Veripalvelun yhteyshenkilö nimetään seuraavan toimintakauden järjestäytymiskokouksessa.

Keräystoiminta

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin ja myös Mynämäen osaston tärkein keräystapahtuma.
Nälkäpäivä-keräyksen toteutuksen suunnittelee osaston vapaaehtoisista erikseen nimettävä työryhmä.
Nälkäpäiväkeräykseen osallistutaan käytettävien resurssien rajoissa. Tarvittaessa toteutetaan myös muita
hätäapukeräyksiä. 

Keräysjohtaja nimetään seuraavan toimintakauden järjestäytymiskokouksessa.

Ystävätoiminta

Ystävätoiminnan tärkeimmät tavoitteet ovat uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja kouluttaminen sekä
olemassa olevien ystävyyssuhteiden hoitaminen mahdollisimman hyvin.

Uusille vapaaehtoisille järjestetään ystäväkurssi vuoden aikana. Ystävävapaaehtoiset kokoontuvat noin
kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, ja nämä tapaamiset toimivat myös
vertaistukiryhmänä. Osallistutaan SPR:n Varsinais-Suomen piirin järjestämiin retkiin ja virkistystapahtumiin
tai järjestetään vapaaehtoisille kesäretki oman osaston voimin.

Muutaman kerran vuodessa järjestetään ulkoilua tai muuta virkistystoimintaa paikallisten vanhusten
palvelutalojen asukkaille. Ystävätoiminnasta tiedotetaan osaston Facebook-sivuilla ja Vakka-Suomen
Sanomien Yhdistys-palstalla.

Ystävätoiminnan yhteyshenkilö on Satu Haanperä.

Kotoutumisen tuki

Olemme valmiit osaamisemme ja saatavilla olevien resurssien mukaisesti avustamaan avuntarpeessa, jota
maahanmuuttaneet kohtaavat. Vapaaehtoistemme avulla järjestämme vapaa-ajantoimintaa ja autamme
luomaan kontakteja paikallisiin ihmisiin sekä tutustutamme paikkakuntaan ja paikalliseen kulttuuriin. Lisäksi
olemme kontaktina kunnan viranomaisten ja muiden avustustahojen suuntaan. 

Kotoutumisen tuen yhteyshenkilö nimetään seuraavan toimintakauden järjestäytymiskokouksessa.

Ensiapuryhmä

Toiminnan tavoitteet tulevalle vuodelle
● huolehditaan ryhmäläisten hyvinvoinnista, viestinnästä ja kouluttautumisesta
● jaetaan vastuuta ryhmäläisten kesken: mm. päivystysyhteyshenkilö, ryhmäillat, hankinta- ja

siisteysvastaava sekä somevastaava
● jatketaan aktiivista viestintää Oma Punaisen Ristin, Facebookin ja Rednetin sivuilla
● rekrytoidaan uusia ensiapuryhmäläisiä ja päivystäjiä
● huolehditaan alueellisesta valmiudesta ja ryhmäläisten kuulumisesta hälytysryhmään
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Harjoitussuunnitelma
● ryhmäläiset harjoittelevat joka toinen viikko
● harjoittelussa ja ryhmätoiminnassa huomioidaan voimassa olevat terveyssuositukset

Ensiapupäivystykset
● päivystäjät suorittavat vuosittaisen päivystystestin
● otetaan vastaan päivystystilauksia resurssien mukaan
● noudatetaan päivystämisen laatusuosituksia
● tehdään vuoden päätteeksi päivystäjille palautekysely toiminnan kehittämiseksi

Muu varojen hankinta
● ensiapukoulutuksen järjestäminen ulkopuolisille tahoille tarpeen mukaan
● koulujen ensiapukaappien täydennys
● ensiaputarvikkeiden vuokraaminen

Kalustohankinnat
● hankitaan kolme vhf-puhelinta tarvikkeineen

Ensiapuryhmänjohtaja on Elina Junnila ja varajohtaja Hanna Ollikainen.

Henkisen tuen toiminta

Osaston henkisen tuen koulutetuista Katja Heinonen on mukana Punaisen Ristin Turun seudun henkisen
tuen ryhmässä. Katja osallistuu mahdollisuuksien mukaan ryhmäiltoihin, harjoituksiin ja henkisen tuen
tehtäviin sekä toimii puhelinpäivystäjänä. Katja pitää tarvittaessa purkukeskusteluja muille tehtävissä
olleille. 

Pidetään yllä muidenkin osaston henkisen tuen kurssin suorittaneiden valmiutta kannustamalla
osallistumaan sopiville kertauskursseille ja koulutuksiin.

Osaston henkisen tuen koulutetut ottavat vastaan hälytyksiä mahdollisuuksien mukaan oman kunnan
alueella sekä avustavat tarvittaessa Turun seudun ja Vakka-Suomen henkisen tuen ryhmiä. 

Perusturvakuntayhtymä Akselin kriisiryhmän kanssa jatketaan yhteistyötä ja pidetään keskusteluyhteys auki.

Henkisen tuen yhteyshenkilö on Katja Heinonen.

Nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö

Tavoitteena on yhteistyön parantaminen alueen koulujen kanssa. Kevään aikana toteutetaan kouluvierailu
mahdollisesti Laurin kouluun. Kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia alueen muiden järjestöjen ja yhteisöjen
kanssa ja kehitetään toimintaa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Yhteyshenkilö(t) nimetään seuraavan toimintakauden järjestäytymiskokouksessa.
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Reddie Kids -kerho

Kerhon kevätkausi alkaa 12.1.2023 ja jatkuu joka torstai toukokuun loppuun asti. Kauden teemana on
ystävyys ja monikulttuurisuus. Kevään aikana tutustutaan eri maiden kulttuureihin ja harjoitellaan
ystävätaitoja. Tavoitteena on hankkia uusia kerholaisia kevään aikana erilaisten mainoskampanjoiden
avulla. Suunnitelmissa kevätleiri kerholaisille.

Reddie Kids-kerhon yhteyshenkilönä ja kerho-ohjaajana toimii Stina Vyyryläinen.

Apuommelkerho

Kerhossa valmistetaan lahjoituksina saaduista tarvikkeista erilaisia lastenvaatteita, sukkia, lapasia ja
neulepalapeittoja. Osallistumme aktiivisesti erilaisiin käsityökeräyksiin mm. Vaaka ry:n kautta, mm. SPR:n
vastaanottokeskuksiin äitiyspakkauksia ja joulun alla satoja joululahjoja pakolaisperheiden lapsille.

Osallistumme osaston tapahtumiin, mm. ystävänpäivä helmikuussa, Punaisen Ristin viikko toukokuussa,
Nälkäpäivä syyskuussa ja joulutori joulukuussa. Kerhon tuotteita on esillä Parkissa ja em. tapahtumissa.
Osasto on mukana Asunnottomien yön tapahtumassa lokakuussa.

Apuommel-kerho kokoontuu SPR Parkissa joka toinen keskiviikko klo 14–16 alkaen tammikuun puolivälistä
ja kesätauon jälkeen taas syyskuun puolivälistä.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme lisäämään yhteistyötä kuntamme muiden osastojen kanssa. 

Kerhon toiminnasta tiedotetaan Vakka-Suomen Sanomien yhdistyspalstalla, Facebookissa ja kerhon omassa
Whatsapp-ryhmässä.

Apuommelkerhon ohjaajana sekä yhteyshenkilönä toimii Leena Gustafsson.
_______________________________________________________________________________________

Osaston kaikessa toiminnassa huomioidaan Punaisen Ristin arvot:
osasto on avoin, palvelualtis, aikaansaava ja yhteistyökykyinen.

5


