
    
        

 

 
 

 

 

 

TYÖSUUNNITELMA 2017 

 

Länsi-Suomen piiri 



JÄRJESTÖTOIMINTA - (järjestöpäällikkö Jooel Niittynen)  
 

STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ 
 

Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Vahvistetaan vapaaehtoisten ja 
luottamushenkilöiden Punaisen 
Ristin osaamista järjestöprojekti 
avulla 
 
 
 
 
Osallistutaan aktiivisesti 
yleiskokoukseen 

Rekrytoidaan projektityöntekijä. 
 
Järjestetään koulutusta 
vapaaehtoisille ja 
luottamushenkilöille osana piirin 
omarahoitteista järjestöprojektia 
 
 
Tuetaan osastoja yleiskokoukseen 
osallistumisessa 

 
 
10 koulutusiltaa 
Kaksi (2) alueellista koulutusta  
uusille luottamushenkilöille 
 
 
 
Kolme (3) yleiskokouserikoista 
piirissä ja osastoissa 
Kaikki aktiiviset osastot osallistuvat 
yleiskokoukseen 

Tammikuu 2017 
 
Uusien 
luottamushenkilöide
n koulutukset kevät 
ja syksy 2017 
 
 
Alkuvuosi 2017 
 
10-11.6.2017 

Jooel Niittynen 
 
 
 
 
 
 
 
Jooel Niittynen 
järjestötiimi 

Osastojen toiminnan 
kehittäminen alueellisesti 
 
Vahvistetaan osastojen ja piirin 
keskinäistä yhteistyötä. 
 
Koko henkilökunta on 
järjestötyön asiantuntijoita. 

Ohjelmatiimin kehittäminen sekä 
eri toimialojen yhteistyön 
tiivistäminen 
 
 

Selkeä näkemys toiminnan 
suunnasta ja tarpeista: 
kokonaiskuva perustuu osastojen 
toimintatilastoihin, 
toimintakertomuksiin ja 
työsuunnitelmiin sekä 
osastovierailuilla kerättyyn tietoon 
 
 
 

Koko vuosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jooel Niittynen 
järjestötiimi 



 

Piirin hallituksen ja -valiokuntien 
työskentelyä kehitetään. 

Asiantuntijuuden vahvistaminen 
Valiokuntien sekä piirin hallituksen 
jäsenille koulutusta 
 
Ohjelmakohtaiset valiokunnat 
tarpeen mukaan 
 
Piirin hallituksen kokoukset 
 
Piirin vuosikokous 

Piirin hallituksen koulutusseminaari 
Valiokuntien koulutustilaisuudet 
 
 
Piirissä toimivat valiokunnat 
 
 
Piirin hallitus kokoontuu neljä tai 
viisi (4-5) kertaa 
Vuosikokouksen yhteydessä 
ajatushautomo/valmistautuminen 
yleiskokoukseen 

Syksy 2017 (hallitus 
ja valiokunnat 
yhdessä) 
 
 
 
 

Jooel Niittynen 
Pekka Annala 

Piirissä on riittävä määrä 
Järjestökouluttajia ja promoja 

Koulutetaan viisi (5) uutta 
järjestökouluttajaa 
Vahvistetaan henkilökunnan 
järjestöosaamista 
 
 
 
Promokoulutusta selkiytetään 

Viisi (5) uutta järjestökouluttajaa 
Järjestökoulutuksen sisältöosa 
Toimialatyöntekijät osallistuvat 
mahdollisuuksien mukaan uusien 
luottamushenkilöiden 
koulutuspäivään 
Promojen tehtävät, koulutussisältö 
Promo-yhteinen Länsi-Suomessa 

Koko vuosi 
 
 
 
 
 
 
Kevät 2017 

Jooel Niittynen 
järjestötiimi 

Kaikissa osastoissa on toimiva 
hallitus. 

"Nukkuvat" osastot elvytetään tai 
liitetään naapuriosastoon. 
 
Kiinnitetään erityistä huomiota 
osastojen hallitustyöskentelyyn ja 
voimavarojen vahvistamiseen.  

J-kortit jokaisesta osastosta 
Kaikissa osastoissa toimiva hallitus.  
 
100 % osastoista palauttaa 
toimintatilaston 

J-kortit ja 
toimintatilasto 
alkuvuosi 
 
 

Jooel Niittynen 
Sirpa Oksanen 

Jäsenyyden ja vapaaehtoistyön 
arvostuksen lisääminen  
 
Palkitsemisjärjestelmä 

Huomionosoitusjärjestelmän 
tehokas käyttö. 
 
Kannustetaan osastoja 
huomioimaan ja palkitsemaan 
myös muuten vapaaehtoisia 

Huomionosoitusjärjestelmän käytön 
lisääminen 
 
Osastot huomioivat aktiiviset 
vapaaehtoiset 

Ansiomerkit 31.1. ja 
15.9. 
 
Mitalit 31.10. 
 

Jooel Niittynen 
Sirpa Oksanen 
 

 
 
 
 
 
 
 



STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA 
 

Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 
Vahvistaa Länsi-Suomen piirin 
positiivista imagoa.  

Aktiivinen tiedotustoiminta 
 
 

SPR-viikko ym. tapahtumat: 
lehtijutut, RedNet, Facebook 
 
Koko henkilökunnan 
tiedotuskoulutuspäivä 

Koko vuosi 
 
 
 

Jooel Niittynen 
Tero Hintsa 
Pekka Annala 
Koko henkilökunta 

Vahvistamme sisäistä viestintää Tässä ja Nyt –järjestötiedote 
 
Henkilöstötapaamiset 
 
Kuukausipalaverit sekä 
tiimipalaverit 

Järjestötiedote ilmestyy neljä (4) 
kertaa 
Henkilöstö tapaa säännöllisesti 
 
Vähintään kerran kuussa molemmat 

Koko vuosi Järjestötiimi 
Koko henkilökunta 
 
 

Punaisen Ristin toiminta on 
tunnettua paikkakunnalla. 

Osastot järjestävät 2+1 mallin 
mukaisesti esitteytapahtumia. 
 

60 osastoa järjestää tapahtuman. 
Uusia jäseniä ja vapaaehtoisia 

Koko vuosi Jooel Niittynen 
Järjestötiimi 

Lisää vaikuttavuutta 
kumppanuuksien kautta 
 

Vahva yhteys tärkeimpiin 
alueellisiin median edustajiin 
 

Säännöllisiä tapaamisia valikoitujen 
median edustajien kanssa 
 
Tapaamiset yritysjohdon kanssa 

Koko vuosi Jooel Niittynen 
Pekka Annala 
Tero Hintsa 
Järjestötiimi 

Humanitaarisen oikeuden tiedon 
lisääminen  

Järjestetään koulutusta ja tuetaan 
osastoja ryhmien perustamisessa 

Neäljä (4) humanitaarisen oikeuden 
peruskurssia, yksi (1) jatkokurssi ja 
yksi (1) uusi ryhmä 

Kevät ja syksy Jooel Niittynen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

VALMIUSTOIMINTA – (valmiuspäällikkö Aki Valonen, valmiuden ja varautumisen 

asiantuntija Tave Rautiainen) 

 
STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA 

 

Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Vahvistetaan Punaisen Ristin 
asemaa Vapepan 
koordinaatiojärjestönä 
 

Ensiapuryhmätoiminnan 
sitouttaminen osaksi sekä SPR:n 
että Vapepan valmiutta 
 
Valtakunnallisen ensiapuleiri 
KOMIAn käytännön 
toteutuksessa avustaminen 
 
 

Hälytyskortti kaikilta Ea-ryhmiltä ja 
80% osastoista on 
täyttänyt/päivittänyt hälytyskortin 
 
Osastojen yhteystiedot siirretty 
myös Vapepan hälytystiedostoon 
(OHTO) 
 

Koko vuosi Aki Valonen 
 
 
 
Tave Rautiainen  
Aki Valonen 
EVA-tiimi 
 

Varmistetaan Punaisen Ristin ja 
Vapepan hälytettävyys  

OHTO-Vapepan toiminnanohjaus 
järjestelmän käyttöönotto alkaen 
1.1.2017 
 
Järjestetään valmiushar-joituksia, 
joissa testataan OHTO-
järjestelmän toimivuutta ja 
lisätään toimintavarmuutta 
kaikilla toimija tasoilla. Punaisen 
Ristin ja Vapepan 
yhteistoiminnallinen käytettävyys 
 
Kotimaanavun 
koulutustilaisuudet osastojen 
vastuuhenkilöille ja 
henkilökunnalle 
 
 
Monipuolistetaan 
valmiuspäivystäjien osaamista  

 
 
 
 
Testattu hälytysjärjestelmä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koulutus päivystäjille mm. 
henkiseen tukeen, ensihuoltoon ja 
kotimaan apuun liittyen 
 

Koko vuosi 
 

Aki Valonen 
EVA-tiimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tave Rautiainen 
Aki Valonen 
 
 
 
 
Aki Valonen 
EVA-tiimi 
 
 



Kehitetään piirin valmiutta  
 
 
 
 

Päivitetään piirin 
valmiussuunnitelma ja 
järjestetään piirin toimihenkilöille 
valmiuskoulutusta  
 

Piirillä on päivitetty 
valmiussuunnitelma ja 
toimihenkilöt osallistuvat 
valmiuskoulutukseen 

Koko vuosi Aki Valonen 
EVA-tiimi 

Valmiuskoulutuksen kehittäminen 
SPR toimijoille: 
 - tavoitteena tehostunut 
auttamisvalmius laajoissa 
häiriötilanteissa 

Rakennetaan yhteistyössä 
viranomais- ja kuntatoimijoiden 
kanssa 3-sektorin operatiivisen 
toiminta malli ja 
koulutusjärjestelmä laajoihin 
häiriötilanteisiin 

 Koko vuosi Aki Valonen 
Tave Rautiainen 

 
 
STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ 
 
Vahvistetaan Punaisen Ristin ja 
Vapepan roolia viranomaisten, 
etenkin kuntasektorin 
viranhaltioiden 
kokonaisvalmiuden osana  
 
Yhteistyön vahvistaminen 
muiden hyvinvointia ja turvallista 
elämää vahvistavien 
järjestötoimijoiden kanssa  
 

Osallistutaan kuntien, ja 
viranomaisten (AVI, ELY, sosiaali-, 
terveys- ja pelastustoimi ja poliisi) 
turvallisuussuunnitteluun.  
 
 
Esimerkkinä Caritas-toiminta 
yhteistyössä Suomen Meripelastus 
yhdistyksen kanssa, Keski-
Pohjanmaan rannikko alueella.  
Lisäksi tiivistetään yhteistyötä 
Suomen Pelastusalan 
keskusjärjestön (SPEK) kanssa 
muun muassa kyläturvallisuus 
hankkeiden kautta 

Osallistuminen kuntatason ja AVI:n 
alueellisiin harjoituksiin sja 
koulutuksiin ja kokouksiin 
 

Koko vuosi 
 
 
 
 

Aki Valonen 
 
 
 
 
 
Tave Rautiainen 
EVA-tiimi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA 
 
Vahvistetaan Vapepan 
julkisuuskuvaa. Aktivoidaan 
Vapepa-järjestöjä lisäämään 
toiminnan näkyvyyttä 
 
Avustetaan monikulttuurillisen 
toiminta- ajatuksen edistämistä 
valmiustoimijoille - SPR/ Vapepa 

Järjestetään mediakoulutusta 
toimijoille 
 
 
 
Monikulttuurillisuus 
koordinaattorin avustuksella 
sisäistetään avoimuuden ja 
inhimillisyyden tavoitetta 
toimijoille 

Mediakoulutusta  
Maakunnalliset vapepa-sivut 
päivitetyt  
Näkyvyys tiedotusvälineissä. 
 
Normaaleissa toimialakoulutuksissa 
otetaan huomioon avoimuuden ja 
inhimillisyyden näkökulmat, 
yksittäisen toimijan 
mahdollisuutena vaikuttaa, 
unohtamatta suoranaista 
operatiivisen valmiustoiminnan 
harjoittelua esim. laajamittaisen 
maahantulon varalta  

Koko vuosi Aki Valonen 
 
 
 
 
Aki Valonen 
Taija Savolainen 
Eva-tiimi 

Kartutetaan katastrofirahastoa Kannustetaan osastoja 
osallistumaan nälkäpäivään sekä 
hyvä Joulumieli keräyksiin 

 
Varaudutaan järjestämään 
tarvittaessa hätäapukeräys 
 
Ollaan mukana Nenäpäivässä 

Keräystulos 
100 % osastoista mukana 
Nälkäpäivässä 

 
 

Nälkäpäivä 14.-
16.9.2017 

 
Hyvä Joulumieli 
(marraskuu) 
 
Nenäpäivä (marraskuu) 

Tave Rautiainen 
ohjelmatiimi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERVEYSTOIMINTA – Ensiapu - elämäntaito 
 (Ensiapukoulutuksen päällikkö Anne Heiskanen) 
 
STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ 
 

Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Paikallinen ensiapu- ja 
auttamisvalmius, sekä arjen 
turvallisuus vahvistuu. 
Punaisen Ristin näkyvyys alueella 
voimistuu. Saamme kiinnostuneita 
henkilöitä mukaan toimintaamme. 
Saamme lisää kannatusjäseniä. 

Koulutettu ETK järjestää 
yhteistyössä osastojen tai piirin 
kanssa ensiapukoulutusta ja 
ensiapuryhmien kouluttamista. 
Järjestämme tarpeen mukaan 
myös Henkisen tuen koulutusta. 
Koulutuksia järjestetään koko 
piirin alueella.  
Eri tilaisuuksissa jaetaan 
ensiaputoimintaan, henkiseen 
tukeen ja ryhmätoimintaan 
liittyviä esitteitä ja kerrotaan 
toiminnasta tai/ja mahdollisesti 
kurssilla on ensiapuryhmäläinen 
mukana kertomassa oman 
osastonsa toiminnasta. 
Lähetetään sähköinen 
mainoskirje kurssin jälkeen 
osallistujille. Hyödynnetään 
erilaisia tiedotuskanavia. 
 

Ensiapukoulutukset lisääntyvät 
koko piirin alueella. 
Ensiapukoulutettujen määrä 
lisääntyy 1000 henkilöä /vuosi 
 
Saamme uusia henkilöitä mukaan 
Punaisen Ristin toimintaan. 
Saamme uusia kannatusjäseniä 
piirille. 

Koko vuosi, toiminta 
jatkuvaa   

Anne Heiskanen 
Ensiapuopettajat 
Kurssisihteeri 
Toimistosihteeri 
 

Erityisensiapukoulutettujen määrä 
lisääntyy alueella. 
 
 
 
 

Turvapassikoulutusten tarjonta 
jatkuu. Samoin tarjotaan 
ammattipätevyyskoulutusta linja-
auton- taksin- ja kuorma- ja 
yhdistelmä-ajoneuvonkuljettajille  
Henkisen tuen koulutuksia 
tarjotaan yrityksille ja yhteisöille. 

Turvapassikoulutettujen määrä  
100 henkilöä.  
Ammattipätevyyskoulutettuja 
20 hlöä/vuosi 
Henkisen tuen koulutettuja 20 
hlöä/vuosi 

Koko vuosi 
 
 
 
 
 

Anne Heiskanen  
piirin ETK:t, 
henkisen tuen 
kouluttajat 
 



Tarjotaan laadukasta ja 
kilpailukykyistä 
ensiapukoulutusta, sekä henkisen 
tuen koulutusta. 
Piirillä on käytettävissä riittävästi 
hyviä ensiavun- ja terveystiedon 
kouluttajia, jotka ovat sitoutuneet 
ja motivoituneet tehtäväänsä. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piirin kouluttajille järjestetään 
erillisiä koulutustilaisuuksia. 
 
Yhteistyössä muiden piirien 
kanssa järjestetään yhteiset 
koulutustilaisuudet eri piirien 
kouluttajille. 
 
Käymme keskustoimiston 
järjestämissä koulutus ja 
testitilaisuuksissa.  
Osallistumme henkilöstön 
täydennyskoulutukseen ohjelman 
mukaisesti. Osallistumme tarpeen 
mukaan muihin ammatillisuutta 
lisääviin koulutustilaisuuksiin. 
 
Järjestetään ensiavun-
harjoituskurssi etk:lle ja 
tarvittaessa ETK-koulutusiltoja tai 
tilaisuuksia ympäri aluetta. 
 
Järjestetään yhteistyössä 
keskustoimiston kanssa ETK-
täydennyskoulutusta. 
 
 

Ensiapukoulutukset ovat 
laadukkaita. Palautteet kursseista 
ovat hyviä. 
Yhtenäiset koulutusmateriaalit 
kouluttajille, sekä laadukkaat 
koulutusvälineet käyttöön 
kursseille.  Palkataan uusi 
ensiapuopettaja alueelle 
tilanteen niin vaatiessa. 
 
Kouluttajien kouluttajaoikeudet 
säilyvät. 
Ammattitaito lisääntyy. 
Palkataan uusi ensiapuopettaja 
alueelle tilanteen niin vaatiessa. 
 
 
Piirin järjestämissä tilaisuuksissa 
tavoitetaan 20 kiinnostunutta 
ensiapuopettajaa.  Erillisiä 
koulutuksia järjestetään tarpeen 
mukaan. 
Täydennyskoulutukseen 
osallistuminen helpottuu matkan 
lyhetessä. 
 

Pitkin vuotta tarpeen 
mukaan. 
Kurssipalautteet 
vähintäin kerran 
kuukaudessa, joko 
digitaalisesti tai 
paperilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevät- ja syyskaudella  
järjestetään piirissä 
toimiville kouluttajille 
koulutus/harjoitustilais
uudet.  
Koulutus Jyväskylässä 
huhtikuussa. 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 

Anne Heiskanen 
ja  
piirin kouluttajat 
kurssisihteeri, 
toimistosihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Heiskanen, 
Janne Säilä, piirin 
kouluttajat 
Virve Karling, Tave 
Rautiainen 
Anne Heiskanen 
Keskustoimiston 
vastaavat henkilöt  
piirin 
resurssikouluttajat 
 
 

 
Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Ensiapukoulutuksen ja -
koulutettujen määrän 
lisääntyminen. Henkisen tuen 
koulutuksen lisääntyminen. 
Tuotemyynnin parantuminen. 

Teemme hankkeen Laatua- ja 
määrää Ea-koulutukseen ja 
tuotemyyntiin, sekä 
asiakkuuksien hankintaan ja 
kannatusjäsenhankintaan.  

Yhtenäiset koulutusmateriaalit ja 
markkinointimenetelmät. 
Tuotemarkkinointi yhtenäistyy ja 
lisääntyy, alueelliset 
yrityskumppanuudet lisääntyvät.  

Toiminta jatkuvaa 
 
 
 
 

Anne Heiskanen 
Tero Hintsa 
piirin etk:t, 
kurssisihteeri, 
toimistosihteeri 



Näkyvyyden lisääntyminen.  
Olemme näkyvästi esillä 
paikallismedioissa ja nettisivuilla ja 
erilaisissa turvallisuuteen ja 
koulutukseen liittyvissä 
tilaisuuksissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensiaputuotteiden myynti 
lisääntyy osana ensiapukursseilla 
tapahtuvaa myyntiä, sekä muissa 
piirin tilaisuuksissa kasvaa. 

Markkinointikoulutukset 
henkilökunnalle alkavat. 
Hyödynnetään digitaalista 
mediaa ja Somea ea-
koulutuksen, sekä tuotteiden 
myynnissä ja markkinoinnissa.  
 
Mainostamme netissä ja 
paikallisissa lehdissä 
suunnitelman mukaisesti. 
 
Toimivat ja ajantasaiset 
nettisivut. Tuetaan ja 
ohjeistetaan osastoja 
varainhankinnallisten ea-kurssien 
järjestämisessä tarpeen mukaan. 
 
 
I-zettle maksusysteemi käyttöön 
kursseilla tapahtuvaan 
tuotemyyntiin.  
ETK:t ja osastot myyvät 
ensiaputuotteita. Pyritään 
löytämään uusia kanavia 
tuotemarkkinoinnissa. 
Osastoja ja muuta henkilökuntaa 
kannustetaan myymään 
ensiaputuotteita. 
 
 
 
 
 

Koulutusilmoittautumiset 
helpottuvat ja jouhevoituvat. 
Asiakkaat tavoittavat meidät 
helpommin ja ovat tyytyväisiä 
palveluihimme.  
Kurssien jälkeen tapahtuvat 
tehtävät nopeutuvat ja 
jälkimarkkinointi mahdollistuu ja 
saamme käyttöömme uusia 
toimintatapoja. Kurssilaiset 
kirjautuvat nopeasti 
kurssilaisrekisteriin.  
 
 
 
 
 
 
Ensiaputuotemyynti lisääntyy 10 
%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Yritysyhteistyötä, 
kannatusjäsenhankintaa lisätään 
ensiapukoulutuksessa ja 
ensiaputuotemyynnissä.  

Yhteydenotot yrityksiin – 
puhelimitse, yritysvierailut. 
Kartoitetaan yrityksen 
ensiapukoulutuksen ja -tuotteiden 

Tavoitetaan 50 yrityskontaktia, 
joista ainakin 20 kiinnostunut 
ensiapukoulutuksesta ja yrityksen 
ensiapukoulutus ja 

Toiminta jatkuvaa. 
 
 
 

Anne Heiskanen 
Pekka Annala 
kurssisihteeri 
toimistosihteeri 



 
Työterveyshuollon kanssa 
yhteistyö jatkuu ja saamme uusia 
kumppanuuksia. 
Olemme luotettava hyvän 
koulutuksen järjestäjä 
Ensiapukoulutukset jatkuvat 
edelleen nykyisten 
sopimuskumppanien kanssa. 
Saamme uusia kumppanuuksia. 
 
 
 
 
 
 
Olemme mukana Sankarikoulutus 
2.0 järjestämisessä yhteistyössä 
LähiTapiolan kanssa. 
 
 
Pakolaisten 
vastaanottokeskusten kanssa 
järjestetään suunnitellusti 
ensiapuun ja terveyteen liittyviä 
koulutuksia. 
 

tarpeet. 
Tarjotaan yrityksille kokonais-
valtaista sopimusta,  
joka sisältää ensiapukoulutuksen ja 
-tuotteet.  
kannatusjäsenkirjepostitus jatkuu. 
Lähetetään kolme vuotta aiemmin 
koulutetuille henkilöille 
kurssikutsukirje. 
Uusyrityshankinta.  
Yhteydenotot puhelimitse 
yrityksiin. 
Järjestetään ensiapukoulutus ja 
ensiaputuotemarkkinointi 
tilaisuuksia.  
 
LähiTapiola yhteistyötä jatketaan 
sopimuksen mukaisesti. 
Taksi-yhteistyötä jatketaan ja 
kehitetään. 
 
Turvapassikoulutuksia tai 
ensiapukoulutuksia henkilökunnalle. 
Ensiapukoulutuksia turvapaikan 
hakijoille. 

ensiaputuotetarpeen arvioinnista. 
Ensiapukoulutusten ja 
koulutettujen määrä lisääntyy 
koko alueella 
Tavoite 20 kontaktia.                                                     
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
5-6 luokkalaisten elvytystietouden 
lisääntyminen. Ihmisten 
ensiaputietojen ja taitojen 
lisääntyminen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helmikuun 1 päivä –
loppuvuosi. 

Sari Reinikainen 
Piirin 
ensiapukouluttajat 

OK:n kanssa yhteistyössä 
tarjottavat koulutukset 
lisääntyvät 
 

OK:n tuki - kaikissa mahdollisissa 
koulutuksissa  
Osastot käyttävät tunteja omissa 
koulutuksissaan 

OK tuntien käyttömäärä lisääntyy 
5% 

Koko vuosi Piirin yhteisvastuu 
henkilö Anne 
Heiskanen 

Ihmisen arjen hyvinvointi 
lisääntyy ensiavun- ja terveyden 
edistämisohjelmien ja 
koulutuksen kautta  
 
 
Alueella toimii kaksi (2) 
pluspistettä, joiden tehtäviin 
kuuluu tarvittaessa myös 
osastojen toiminnan tukeminen 

Järjestetään arjen-turvallisuuteen 
liittyviä tilaisuuksia tarpeen 
mukaan.  
Tarpeen mukaan koulutetaan uusia 
hygieniakouluttajia alueelle. 
 
Pluspistetoimintaa kehitetään 
edelleen keskustoimiston ja Rayn 
ohjeiden mukaisesti, jatketaan 
vapaaehtoisten rekrytointia 

Pystymme paremmin varautumaan 
pandemioihin ja tartunta-tauteihin 
sekä vastaamaan 
valtakunnantasolta tuleviin 
haasteisiin 
 
Pystytään järjestämään  
tarpeellinen määrä päivystäjiä 
pluspisteisiin  
Palvelu plus-pisteissä ja hiv-

Koko vuosi 
 
 
 
 
 
Toiminta jatkuvaa 
Koko vuosi 
 
 

Anne Heiskanen 
yhteistyössä 
keskustoimiston 
kanssa  
 
 
Anne Heiskanen, 
pluspistevastaavat 
JKL Sari Reinikainen 
SJK Janne Säilä 



Hiv- ja seksuaaliterveyden osa-
alueella.  
Pluspistevastaavien 
työtuntimäärä 12 h/viikko 
 
Vahvistetaan yhteistyötä 
oppilaitosten ja osastojen  
kanssa seksuaaliterveyteen 
liittyen. 
 
 
Yhteistyö pakolaiskeskusten  
kanssa seksuaaliterveyteen 
liityen. 
 
 

toimintaan. 
 
Osallistutaan valtakunnallisiin 
täydennyskoulutuksiin.  
 
Tarjotaan koulutuksia 
seksuaaliterveydestä osastoihin, 
terveyspisteisiin ja oppilaitoksiin. 
Mahdollinen joukkotestaus. 
Seksuaaliterveyteen liittyvät 
koulutukset ja luennot. 
 

positiivisen henkilön 
hoitoonohjaus nopeutuu. 
 
 
 
Osastojen ja terveyspisteiden 
toiminnoissa näkyy ja lisääntyy 
myös seksuaaliterveystyö. 
Oppilaitoksissa lisääntyy 
seksuaaliterveyteen liittyvien 
tapahtumien määrä.  
Vähintään yksi 
koulutus/pakolaiskeskus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Yhteistyössä 
keskustoimiston 
kanssa 
Anne Heiskanen ja 
pluspistevastaavat 
 
Pluspistevastaavat ja 
vapaaehtoiset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

TERVEYDENHUOLTOTYÖ – Ensiapuryhmätoiminta 
 (Terveydenhuollon suunnittelija Virve Karling) 
 

STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA 
 
 

Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Olemassa olevien Ea-ryhmien 
toimintojen tukeminen, sekä 
hiipumassa olevian Ea-ryhmien 
uudelleen virittäminen 
 
 
Osaston toimintavalmiuden 
parantaminen (Osaston 
valmiussuunnitelman 
todentaminen) 
 
 
 
 
 
 

Ensiapupäivystäjien 
päivystyskelpoisuuden 
osaamisen varmistaminen, 
kahdellatoista paikkakunnalla 
(miniharkkapäivät) 
 
Ensiapupäivystyksen peruskurssit 
x5 
 
Ea-ryhmien harjoituskurssit x2 
 
 
 
 
 
Piirin ensiapukilpailut 
 
 
 
EVY (Ensiauttaja) 
täydennyskoulutus 
 
Ryhmänjohtajien 
täydennyskoulutus/virkistys 
viikonloppu. 
 
Ea-ryhmien ”Alue Tour 2017” 
kolmella paikkakunnalla. 
 
 
 

Laatutaso ensiapupäivystyksissä 
nousee, yhdenmukaiset käytännöt 
koko Suomessa 
 
 
 
Sitoutuminen ja innostus Ea-
ryhmätoimintaan kasvaa. 
Innostuneita ja uusia 
ensiapuryhmien toimijoita ja -
johtajia 
 
Oman / osastovalmiuden 
ensiavullisen osaamisen 
kartoittaminen 
 
Laatutaso ensiauttajatasoisissa 
päivystyksissä nousee 
 
Ea-ryhmän johtajat ovat 
motivoituneita toimintaan ja 
jaksavat paremmin. 
 
Ensiapuryhmäläiset ovat ajan 
tasalla ryhmätoimintaan ja 
päivystystoimintaan liittyvistä 
yhteisistä asioista 

Alkuvuosi 
 
 
 
 
 
Koko vuosi 
 
 
 
Toukokuu/Lokakuu 
 
 
 
 
 
Syyskuu 
 
 
 
Kevät 
 
 
Joulukuu 
 
 
 
Elokuu 

Virve Karling 
 
 
 
 
 
Virve Karling 
 
 
 
Virve Karling/EVA 
 
 
 
 
 
Virve Karling/EVA 
 
 
 
Janne Säilä 
 
 
Virve Karling 
 
 
 
Virve Karling 



Ensiapuryhmäläisten lisääminen Ensiapukurssit (flyereiden jako!) 
 
 
(Punaisen Ristin viikko) 
(Maailman ensiapupäivä) 
 
 
 
 
 
 
KOMIA 2017-ensiavun suurleiri 
 

Kasvatetaan Ea-ryhmäläisten 
määrää ja saadaan uusia 
ensiapupäivystäjiä 
 
Hyödynnetään näkyvyyttä 
tapahtumien aikana – rekrytointi 
oman osaston alueella 
 
Uusia vapaaehtoisia Ea-ryhmien 
toimintaan ja koulutuspolkuun 
 
Innostava leirikokemus myös ihan 
uusille ihmisille 
 

Koko vuosi 
 
 
 
Koko vuosi 
 
 
 
 
 
 
 
Elokuu 

Virve Karling/ 
Ea-opettajat 
 
 
Ea-ryhmät 
 
 
 
 
 
 
 
Keskuststo/ L-S piiri 
 

Piirin valmiusryhmän toiminnan 
tukeminen 

Valmiusryhmäkoulutus vuodelle 
2017: 

 EVY-testaus 
 Kouluttajana toimiminen 

piirin Ea-tapahtumissa ja 
koulutuksissa 

 Yhteistyö 
meripelastusseuran 
kanssa 

Ryhmän taso pysyy ensiavullisesti 
laadukkaana, ryhmätoiminta 
tiiviinä yhteistyönä ja varmistetaan 
jaksaminen mahdollisia kriisi / 
suuronnettomuustilanteita varten. 
 
 
 

Koko vuosi 
 
 
 
 
 
 
 

Virve Karling 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ 
 
Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Länsi-Suomen piirissä edelleen 
rinnepäivystys-sopimusrinteitä 
 
Rinnepäivystäjien määrää 
kasvatetaan 

Jatketaan yhteistyötä piirin 
alueen rinteiden kanssa.  
 

 Rinnepäivystyskurssit (1) 
 Ea-päivystäjien koulutus 

rinnepäivystäjiksi 
 Rinnepäivystäjien 

kertausilta 
 
 

Rinnepäivystyssopimukset 
voimassa 
 
Saadaan mukaan uusia 
rinnepäivystäjiä. 
Ea-päivystäjistä kapasiteetti 
rinteisiin. 

Koko vuosi 
 
 
Talvikausi 
2017/2018 

Virve Karling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terveyspistetoiminnan jatkuminen Tuetaan olemassa olevia 
terveyspisteitä, perustetaan 
uusia terveyspisteitä 
 
Täydennyskoulutus mahdollisuus 

Yksi uusi terveyspiste 
 
 
 
Valtakunnalliset koulutuspäivät 

Koko vuosi 
 
 
 
Huhtikuu 

Virve Karling 
 
 
 
Virve Karling 

Ehkäisevän päihdetyön jatkuminen 
 
 
 
 
 
Terveyspiste-, päihdetyö-, Plus 
Piste- ja ensiapuryhmän 
vapaaehtoisten yhteisten 
koulutusiltojen jatkuminen 

Varhaisen puuttumisen (VArPu)-
kurssi 
 
 
 
 
1Xkuukaudessa kokoontuminen 
sekä Jyväskylässä, että 
Seinäjoella, samat aihealueet 
molemmissa 
 
Festarikoulutukset 

Tietouden, innostuksen ja 
sitoutumisen lisääminen sekä 
päihdetyön-, että muiden 
vapaaehtoistoimijoiden 
keskuudessa 
 
Vahvistetaan yhtenäisiä käytäntöjä 
eri alojen vapaaehtoisten 
toiminnoissa 
 
Luodaan mahdollisuudet osallistua 
kesän festaripäivystyksiin joko 
ensiapupäivystysten, päihdetyön 
tai seksuaaliterveyden osalta 

Toukokuu 
 
 
 
 
 
Koko vuosi 
 
 
 
 
Toukokuu 

Virve Karling 
 
 
 
 
 
Virve Karling 
 
 
 
 
Virve Karling 

Ensiapuryhmätoiminta 
vastaanottokeskuksiin 

Perustetaan yhteistyössä 
Keskustoimiston kanssa 
ensiapuryhmiä 

Kauhavalle perustetaan VOK-
ensiapuryhmä 

Tammikuu Virve Karling / 
Keskustoimisto 

Yhteistyön vahvistaminen muiden 
hyvinvointia ja turvallista elämää 
vahvistavien järjestöjen kanssa 

Caritas-toiminta yhteistyössä 
Suomen meripelastusseuran, 
Kokkolan rannikkoalueen kanssa 

Tankarissa kesäviikonloppujen 
ensiapupäivystys 
 
 

Kesä-aika 
 

EVA-tiimi 



Yhteistyö Keskustoimiston kanssa Osallistutaan keskustoimiston 
järjestämiin 
täydennyskoulutuksiin  

 terveyden ja hyvinvoinnin 
yksikön, sekä kotimaan 
valmiuden 
piirityöntekijöiden kanssa 

 ETK-täydennys 
 

Saadaan kokemuksia ja malleja 
muiden piirien vastaavista 
toiminnoista. 
 
Luodaan yhtenäisiä käytäntöjä 
koko Suomeen 
 
Täydennyskoulutuksesta saadaan 
lisäpätevyyttä  

Koko vuosi Virve Karling 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

SOSIAALIPALVELUT - (Sosiaalipalvelusuunnittelija Susanna Kivisalo, Omaishoitajien tukitoiminnan 
aluetyöntekijä Sami Mustonen, Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojektin aluetyöntekijät Erja Salmela ja Anne 
Pälve, Hyvä elämä, hyvä mieli-hankkeen projektityöntekijä Saija Ylönen) 
 

STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA 
 
Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Kehitetään osastojen valmiutta 
tukemalla yhteistyötä ja 
vapaaehtoisten osallistumista yli 
toimialojen 

Järjestetään eri toimialojen kanssa 
yhteisiä tapahtumia ja tuetaan 
osastoja yhteistoiminnallisesti. 
Jaetaan ystävätoiminnan 
tapahtumissa ja kursseilla 
monipuolisesti tietoa eri 
toimialojen toiminnasta. 
Etsitään uusia yhteistoiminnan 
muotoja. 

Toteutuneet yhteiset tapahtumat 
 
 

Vuosi 2017 Susanna Kivisalo 
Sosiaalipalvelukoulutt
ajat 
Sosiaalivaliokunta 
Ohjelmatiimi 

Ystävätoiminnassa mukana 
olevien vapaaehtoisten 
auttamisvalmiuden 
kehittäminen. 

Jaetaan vapaaehtoisille tietoa 
erilaisista 
lisäkoulutusmahdollisuuksista 
esim. henkinen tuki, ensiapu, 
monikulttuurisuus. 
Tarjotaan lisäkoulutusta ja tietoa 
vapaaehtoisten kokoontumisissa 
ja tapahtumissa. 

Toteutuneet koulutukset 
 
 
 

Vuosi 2017 Susanna Kivisalo 
Ohjelmatiimi 
Sospatiimi 

 

 
STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ 
STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA 
 
 
Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Sosiaalipalveluiden uudelleen 
organisointi ja 
päättyneiden/päättyvien 
projektien toimintojen 
siirtyminen joustavasti osaksi 
olemassa olevaa toimintaa 

Tehdään tiivistä ja 
suunnitelmallista yhteistyötä 
ystävätoiminnan alueellisen tuen 
kehittämisprojektin työntekijöiden 
kanssa. 
 

Yhteistyöpalaverit ja projektin 
jalkauttamissuunnitelman 
toteutuminen 
 
 
 

Kevät 2017 
 
 
 
 
 

Jooel Niittynen 
Susanna Kivisalo 
Sosiaalivaliokunta 
Sospa-tiimi 
Ystävätoiminnan 
kehittämisprojektin 



Kehitetään yhteistyötä 
sosiaalipalvelukouluttajien kanssa. 
Vahvistetaan kouluttajien ja 
ystävätoiminnan yhdyshenkilöiden 
osaamista ja tietoutta 
sosiaalipalvelukokonaisuudesta 
aluetapaamisissa ja 
koulutuspäivillä. 
 
 
Vahvistetaan yhteistyötä 
sosiaalipalveluiden tiimissä eri 
toimijoiden kesken. 

Toteutuneet aluetapaamiset 
sospa-kouluttajien ja 
ystävätoiminnan 
vastuuhenkilöiden kanssa. 
 
Sosiaalipalveluiden tehtävät 
saadaan toteutettua niin, että 
osastoille taataan riittävä tuki. 
 
 
Palaute eri toimijoilta 
 
Säännölliset sospa-tiimin 
tapaamiset ja toiminnan arviointi 

Vuosi 2017 aluetyöntekijät 

Vapaaehtoisten määrän 
lisääminen ystävätoiminnan eri 
muodoissa 

Ystävätoiminnan perus- ja 
lyhytkurssien järjestäminen. 
Uusien toimijoiden rekrytoiminen 
eri ikäryhmistä. 
 
 
 
 
Etsitään uusia keinoja rekrytoida 
vapaaehtoisia toimijoita  
Oppilaitosyhteistyö, Täyttä elämää 
eläkkeellä valmennukset, 
Vapaaehtoistoiminnan tarjottimet 
alueittain yhteistyössä kunnan/eri 
järjestötoimijoitten kanssa. 
 
Tehdään tiivistä yhteistyötä moku- 
ja nuorisotoiminnan kanssa. 

Järjestetään vähintään 8 
peruskurssia ja 30 lyhytkurssia. 
Rekrytoidaan vähintään 200 uutta 
vapaaehtoista.  
Ystävätoiminnassa mukanaolevien 
vapaaehtoisten määrä >2000. 
 
 
Saadaan tehtyä 
yhteistyösuunnitelma SEAMK 
terveys- ja sosiaalialan 
opiskelijoiden harjoittelusta 
osastojen ystävätoiminnassa. 

Vuosi 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Kevät 2017 

Susanna Kivisalo 
Ystävätoiminnan 
kehittämisprojektin 
aluetyöntekijät 
Sospa-tiimi 
 

Ystävätoiminnan alueellisen 
tuen kehittämisprojektin 
tavoitteiden konkretisoiminen ja 
tuotosten juurruttaminen osaksi 
monimuotoista ystävätoimintaa. 

Osastojen ystävätoiminnan tilan 
kartoittaminen ja koonti. 
Lyhytkurssien loppuun hiominen. 
Länsi-Suomen piirin 
ystävätoiminnan polun 
visualimisoiminen. 
Projektin toimintojen 
kiteyttäminen. 
 

Koonti osastojen tilanteesta. 
 
Koulutusmateriaalien päivitys. 
L-S piirin ystäväpolku. 
 
 
Projektin loppuraportti. 

Kevät 2017 Ystävätoiminnan 
kehittämisprojektin 
aluetyöntekijät Erja 
Salmela ja Anne Pälve 
Susanna Kivisalo 



Vastuuvapaaehtoisten 
jaksamisen tukeminen ja 
osaamisen kehittyminen. 

Toteutetaan sospa-kouluttajien ja 
ystävätoiminnan 
vastuuhenkilöiden aluetapaamiset 
2x vuodessa. 
Järjestetään kouluttajapäivät 
keväällä, joissa tehtävää tukeva 
koulutuksellinen osuus. 
Järjestetään ystävävälittäjä ja 
ryhmänohjaajakoulutuksia. 
Järjestetään Haastavat tilanteet-
koulutuksia. 
 

Toteutuneet aluetapaamiset. 
 
 
 
Kerätään palautetta 
 
 
 
Toteutuneet koulutukset (2+2) 
 
 
 

Vuosi 2017 
 
Syksy 2017 
 
 
 
Vuosi 2017 

Susanna Kivisalo 
Sospa-tiimi 
Sosiaalivaliokunta 
Ystävätoiminnan 
kehittämisprojektin 
aluetyöntekijät 
 

Vapaaehtoisten jaksamisen 
tukeminen ja voimaantuminen. 

Järjestetään kevätjuhlat Keski-
Suomessa ja Etelä-Keski-
Pohjanmaalla. 
Tuetaan osastoja järjestämään 
yhteistyössä alueellisia 
voimavarapäiviä ystävätoiminnan 
vapaaehtoisille 

Toteutuneet kevätjuhlat 
 
 
Toteutuneet voimavarapäivät 

Kevät 2017 
 
 
Vuosi 2017 

Susanna Kivisalo 
Vapaaehtoiset 
sospa-kouluttajat 
 

Omaishoitajien hyvinvoinnin ja 
jaksamisen tukeminen 

Tarjotaan piirin osastoille 
mahdollisuutta olla mukana 
omaishoitajien tukitoiminnassa. 
Vertaisryhmät, koulutus- ja 
virkistystoiminta 

Olemassa olevien toimintojen 
jatkuvuus (10 osastoa mukana 
tällä hetkellä, joista 7 
ryhmätoimintaa), mahd. uudet 
Tilastointi 

Vuosi 2017 Sami Mustonen 
Ohjaustyöryhmä 
Vapaaehtoiset 

Kanssakulkijatoiminnan 
aloittaminen 

Vapaaehtoisten kouluttaminen 
(Arvostava kohtaaminen-koulutus) 
Markkinointi 

Koulutetut vapaaehtoiset 
Toimintaa toteuttavat osastot 
 

Vuosi 2017 Sami Mustonen 
Ohjaustyöryhmä 
Vapaaehtoiset 

Ikäihmisten hyvinvoinnin 
lisääminen ja yksinäisyyden 
lievittäminen laajassa 
järjestöyhteistyössä Saarijärven 
alueella. 
 

Ikääntyneiden hyvinvointia 
tukevien järjestöjen välistä 
yhteistyötä tiivistetään 
entisestään ja uusia järjestöjä 
haetaan mukaan yhteistyöhön. 
Yhteistyössä toteutetaan 
tavoitteiden toteutumiseen 
suuntautuneita 
vapaaehtoispalveluja ja toimintaa 
keskustassa ja kylillä. 
 

Toteutettujen toimintojen ja 
vapaaehtoispalvelujen 
tilastoiminen.  
Yhteistyössä olevien järjestöjen 
määrä. 

Vuosi 2017 Saija Ylönen,  
Projektin 
ohjausryhmä 

Vankilavierailijatoiminnan 
tukeminen ja kehittäminen 

Vaasan vankilassa jatketaan 
vankilavierailijatoimintaa. 

Vankilatoimikunnan kokoukset 
 

Vuosi 2017 
 

Susanna Kivisalo 
Vankilavierailijatoimik



 
Kehitetään ja vahvistetaan 
vankilavierailijatoimintaa Laukaan 
avovankilassa. Etsitään uusia 
toimintamalleja 
vankilavierailijatoimintaan 
avovankilassa. 
 
 
Osallistutaan valtakunnallisen 
vankilavierailijaneuvottelukunnan 
kokouksiin. 
 

 
Vierailupäiviin osallistuvien vankien 
määrän kasvu Laukaassa. Vankien 
edustajat mukaan toiminnan 
suunnitteluun. 
 
Rasismiin puuttumisen treenikehä-
mallin pilotoiminen. 
Vankilavierailijakoulutus Laukaa-
Jyväskylä. 
SPR:n teemakurssit 

 
 
 
 
 
Kevät 2017 

unnat Vaasa ja 
Laukaa 
 
 

Terho-kerhojen toiminnan 
vakiinnuttaminen osaksi 
monimuotoista ystävätoimintaa 

Sospa-kouluttajien informoiminen 
Terho-kerhoista. 
Koulutuksen sisällyttäminen osaksi 
peruskurssimateriaalia.  
Olemassa olevien Terhokerhojen 
toiminnan tukeminen. 
Terhokerhojen materiaalin 
jakaminen uusille vapaaehtoisille ja 
ohjaaminen 
ryhmänohjaajakoulutukseen. 
 

Toteutuneet Terhokerhot  
 
Uudet vapaaehtoiset leikkilähetit 

Vuosi 2017 Susanna Kivisalo 
Kaisa Tauriainen 

Täyttä elämää eläkkeellä-
valmennusten jalkauttaminen ja 
toiminnan vakiinnuttaminen 
Länsi-Suomen piirissä. 

Tehdään yhteistyötä hankkeen 
projektityöntekijöiden kanssa. 
Järjestetään valmennuksia koko 
piirin alueella. 
 
Tuetaan uusia valmentajia (6). 
 

Yleisövalmennuksia järjestetään 
myös Pohjanmaalla. Vuonna 2016 
piirin alueella valmennuksia on 
järjestetty Jyväskylässä (2) ja 
Saarijärvellä (1).  
Uudet valmentajat mukaan 
aluetapaamisiin. 

Vuosi 2017 Susanna Kivisalo 
Täyttä elämää 
eläkkeellä-hankkeen 
projektityöntekijät 
 

Kehitetään LähiTapiola-
yhteistyötä 

Tavataan LähiTapiolan 
yhteyshenkilöt. 
Suunnitellaan yhteisiä tapahtumia. 
Järjestetään 
ystävänpäivätapahtumia 
yhteistyössä osastojen kanssa. 

Järjestetään LähiTapiolan kanssa 
yhteistyötilaisuudet 
valtakunnallisen kampanjan 
aikana. 
Ystävänpäivä-tapahtumat 

 Susanna Kivisalo 

Sosiaalivaliokuntatyöskentelyn 
kehittäminen sosiaalipalveluiden 
toimintaa tukevaksi. 

Kootaan uusi sosiaalivaliokunta 
kaudelle 2017-2018. 
Valiokunnan kokoontuminen 

Valitaan valiokuntaan jäsenet 
osastojen ehdotusten perusteella. 
Kutsutaan asiantuntijajäseniksi 2-

Tammi-helmikuu 2017 
 
 

Susanna Kivisalo 
Sosiaalivaliokunta 



säännöllisesti. 
Sääntömääräisten tehtävien 
hoitaminen. 
Toiminnan suunnittelu 
yhteistyössä. 

4 ulkopuolista soste-alan osaajaa. 
Valiokunnan kokoukset 4 kertaa 
vuoden aikana. 
 

 
Vuosi 2017 

Lisätään tietoisuutta 
vapaaehtoisesta 
ystävätoiminnasta. 
 
 
 
Torjutaan yksinäisyyttä 
lisäämällä ihmisten tietoutta ja 
aktivoimalla osastoja toimimaan. 

Tehdään oppilaitosyhteistyötä. 
Osallistutaan alueellisiin 
kutsuseminaareihin ja sote-
yhteistyöhön mahdollisuuksien 
mukaan. 
Jaetaan aktiivisesti tietoutta 
ystävätoiminnasta eri kanavien 
kautta; sosiaalinen media, Ystävä-
blogi,  
Ollaan mukana alueellisissa 
kampanjoissa ja tapahtumissa. 
Tuetaan osastojen 
ystävätoiminnan näkyvyyttä 
jakamalla tietoa ja osallistumalla 
aktiivisesti osastojen 
ystävätoiminnan kehittämiseen. 

Toteutuneet vierailut 
Toteutuneet seminaarit. 
 
 
 
 
 
 
 
Kaikkien osastojen kontaktoiminen 
vuoden 2017 aikana.  

Vuosi 2017 Susanna Kivisalo 
Sosiaalivaliokunta 
Vapaaehtoiset 
sospa-kouluttajat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

NUORISOTOIMINTA - (nuorisotoiminnan suunnittelija Kaisa Tauriainen) 
 

STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA 
 
Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Nuoret (0-29v) osana kaikkea 
järjestön toimintaa. 

Tiedon lisääminen siitä, että 
nuoret voivat olla osa kaikkea 
toimintaa, osastoiden tukeminen 
nuorten toimintaan rekrytoinnissa.  

Kaikkien piirin osastoiden 
tavoittaminen aiheeseen liittyen.  

Koko vuosi Kaikki 

Nuorten kokonaisvaltaisen 
osaamisen lisääminen järjestön 
toimintaan liittyen.  

Erilaiset koulutukset, joilla voidaan 
lisätä nuorten osaamista.  

Nuoria osallistujia kaikissa 
koulutuksissa.  

Koko vuosi Kaikki 

Valtakunnalliselle ensiavun 
suurleirille osallistuminen.  

Nuoriso-ohjelman suunnittelu ja 
toteutus.  

Toteutunut toiminta ja 
osallistujien määrä.  

Tammi-elokuu  Kaisa 
Nuorisovaliokunta  
 

 

 
STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ 
 
Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Nuorisotoiminnan alueellisen- ja 
paikallisen toiminnan 
kehittäminen (hanke).  

Etsitään lisärahoitusta lasten ja 
nuorten osastotasoisen toiminnan 
kehittämiseen. 
Tavoitteena saada ajalle 2017–
2018 aluetyöntekijä 
nuorisotoiminnan suunnittelijan 
avuksi.  

Lisärahoituksen löytäminen, 
aluetyöntekijän palkkaaminen.  

Vuodesta 2017 
eteenpäin (aloitettu 
syksyllä 2016).  

Kaisa  
Esimiesten tuki 

Osastoiden tukeminen lapsiin- ja 
nuoriin kohdistuvan toiminnan 
suunnittelussa ja 
käynnistämisessä (vaatii 
toteutuakseen lisäresursseja). 

Osastoiden kanssa käytävä 
keskustelu siitä miten 
nuorisotoimijat sijoittuvat osaston 
toimintoihin, onko alueellisesti 
tarve käynnistää heille omia 
toimintoja, kuten ryhmä tai 
leiritoimintaa. Toiminnan 
suunnittelussa ja käynnistämisessä 
tukeminen.  

5 uuden lasten- tai nuorten 
ryhmän käynnistyminen, 1-3 
alueellisen tai paikallisen leirin 
järjestäminen. 
Nuoren tapahtumat ja 
oppilaitosyhteistyö.   

Koko vuosi Kaisa  
Vaatii toteutuakseen 
lisäresursseja 
(työntekijä) 



Piirin nuorisotoiminnan 
uudelleen kehittäminen, 
toimivien mallien löytäminen.  

Nuorisovaliokunnan roolin 
vahvistaminen kehittämistyössä, 
osastoiden tukeminen alueellisen 
toiminnan kehittämisen ja 
toimintojen kokeiluiden 
muodossa.  

Uusien toimintamuotojen 
löytyminen ja mallintaminen 
jaettavan materiaalin muotoon.  

Koko vuosi Kaisa 
Nuorisovaliokunta 
Yhteistyö piirin 
toimialatyöntekijöihin 
 
Oppilaitosyhteistyö 
(harjoittelijat) 

Olemassa olevien 
toimintamuotojen 
vahvistaminen. 

Tuetaan piirin Spärrä leirin 
työryhmää ja edelleen kehitetään 
käytäntöjä. 
Suunnitteluviikonlopun 
järjestäminen (sisältää ohjaajien 
koulutuksen). 
 
 
Tuetaan tarpeen mukaan osastoja 
toiminnoissa, joissa on mukana 
nuoria.  
 
Kannustetaan osastoja 
valitsemaan nuorisotoiminnan 
yhdyshenkilö.  
 
 

Leiriläisten määrä, tavoitteena 
50–60. 
Leirin henkilökunnan määrä 
(vapaaehtoisia), tavoitteena 20–
30. 
 
 
 
Osastojen pyyntöihin vastaaminen 
ja heidän tapaaminen. 
 
 
Jokaisesta osastosta löytyy 
yhdyshenkilö.  

Kevät ja kesä 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Koko vuosi 
 
 
 
Koko vuosi 

Kaisa 
Spärrän henkilökunta 
 
 
 
 
 
 
Kaisa 
 
 
 
Kaisa  

Nuorisokoulutuksen kartoitus ja 
tarpeen arviointi – 
nuorisokouluttajien lisääminen.  

Selvitetään nuorisotoiminnan 
tarpeet koulutuksen 
näkökulmasta. 
 
Uusien nuorisokouluttajien 
rekrytointi ja koulutus.   

Raportti siitä millaista koulutusta 
tarvitaan ja mikä koulutus toimisi 
järjestöön ”sisäänheittäjänä”. 
 
3-4 uuden nuorisokouluttajan 
kouluttaminen.  

Syksy 2017 Kaisa  
Nuorisokouluttajat 
Oppilaitosyhteistyö 
koulutustarpeen 
selvityksen osin  

Päättyvien toimintojen 
huomiointi osana 
perustoimintaa, KaMu ja Koko 
Suomi Leikkii.  

Turvataan KaMu toiminnan ja 
Koko Suomi leikkii toiminnan 
avulla saatujen ryhmien jatko 
osastoja tukemalla.  

Toimintojen jatkuvuus.  Koko vuosi Kaisa  
Susanna 

 
 
 
 
 
 



STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA 
 
Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Nuorten vaikuttamistyön 
lisääminen.  

Osallistutaan nuorten 
valtakunnalliseen vuosikokoukseen 
sekä yleiskokoukseen.  

4-8 valiokuntalaisen 
osallistuminen kokouksiin.  

Maalis- ja kesäkuu Kaisa 
Nuorisovaliokunta  

Nuorisovaliokunnan roolin 
vahvistaminen ja näkyvyyden 
lisääminen.  

Valiokunnan aktiivinen toiminta 
piirin sekä valtakunnan tasolla 
sekä toiminnan esille nostaminen.   

Valiokunnan edustus kaikissa 
tarpeelliseksi katsotuissa 
tilaisuuksissa ja tapahtumissa.  
 
Valiokunta kokoustaa vuoden 
aikana vähintään 6 kertaa. 
 

Koko vuosi  
 

Kaisa  
Nuorisovaliokunta 

Nuorten näkyminen 
vuosittaisissa tapahtumissa.  

Tiedotetaan vuosittaisista 
tapahtumista, kuten 
Nälkäpäivästä. Kannustetaan 
erityisesti oppilaitosyhteistyöhön.  

Toteutunut toiminta. Tapahtumakalenteri 
2017 

Kaikki 

Kansanvälisen toiminnan 
lisääminen – uuden oppiminen 
ja hyvin käytänteiden 
löytäminen.  

Opintomatka Sveitsiin (Geneve) ja 
Italiaan (Solferino) Länsi-Suomen 
piirin ja Lapin piirin 
nuorisovaliokuntien yhteisenä 
toimintana. 

Toteutunut matka ja siitä laadittu 
raportti sekä matkan jälkeen 
järjestettävän vapaaehtoisten illan 
toteutuminen.  
Länsi-Suomen piirin 
osallistujamäärän tavoite 7 nuorta 
ja nuorisotoiminnan suunnittelija.  

Tammi-huhtikuu: 
matkan suunnittelua, 
talkootyöt 
Toukokuu: matkan 
toteutuminen 
Elo-syyskuu: 
raportointi, 
vapaaehtoisten illan 
järjestäminen 

Kaisa 
Nuorisovaliokunta 
Lapin piirin 
nuorisotoiminnan 
vastaava 
Lapin piirin 
nuorisotoimikunta  

 
 

 
 
 
 
 
 



MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA - (monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Taija Savolainen) 
 

 
STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ 
 
Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Osastojen kotouttamista 
tukevat toiminnot kasvavat 
piirin alueella 

Osastojen oma-aloitteisiin 
osastoihin vastaaminen ja 
kouluttaminen tarpeiden 
mukaisesti, osastovierailut 

Osastojen monikulttuuristen 
ryhmien määrän kasvu 
(Tavoitteena piirin alueella 
vähintään 4 kv-klubia, 3 
läksyhelppiryhmää, 5 kielikerhoa, 
2 arjen apu –ryhmää, 1 leiri, 3 
VOK-ryhmää) 
Osastojen eri taustaisten, uusien 
vapaaehtoisten määrän kasvu 

Koko vuosi Taija Savolainen 

Osastojen monikulttuurisen 
toiminnan tukeminen 
koulutusten avulla 

Koulutukset toimintojen 
mukaisesti 

Vähintään 2 Läksyhelppi-
koulutusta,  

  

Osastot hahmottavat oman 
roolinsa kunnan palveluiden 
tukena kotouttamisen kentällä 

Osastot ovat käsitelleet omia 
resurssejaan olla mukana 
kotouttamisen tukena  

Jokaisessa osastossa on 
tehtävistään ajan tasalla oleva 
monikulttuurinen yhdyshenkilö 

Koko vuosi Taija Savolainen 

Auttaa vastaanottokeskuksissa 
toimivien vapaaehtoisten 
jaksamista 
 

Järjestetään vapaaehtoisille 
koulutusta ja tukea (esim. 
Voimavarapäivä) 

Jokaisessa piirin alueella olevassa 
vastaanottokeskuksessa vähintään 
yksi voimavarapäivä/ilta vuoden 
aikana, muuta koulutusta 
tarpeiden mukaan 
 

Koko vuosi Taija Savolainen, 
Susanna Kivisalo, 
mahdollisesti myös 
Janne Säilä (henkinen 
tuki) 

Kehitetään 
vastaanottokeskuksien 
vapaaehtoistoiminnasta 
vastaavien ohjaajien kanssa 
VOK-vapaaehtoistoimintaa 

Järjestään vastaanottokeskuksien 
ohjaajille riittävää 
järjestökoulutusta, jota tuetaan 
monikulttuurisella 
sisältökoulutuksella 

Jokaisessa 
vastaanottokeskuksessa vähintään 
yksi tehtävistään ajan tasalla oleva 
vapaaehtoistoiminnasta vastaava 
ohjaaja nimettynä 
 

koko vuosi  Taija Savolainen, 
Jooel Niittynen  
 
(+ VOK-johtajat) 

Tuetaan kotoutumista 
ystäväperhe-toiminnan avulla 

Ystävätoiminnan lyhytkursseja, 
joihin jatkona monikulttuurinen 
osuus Tulijan tukena 

Toteutuneita Tulijan tukena –
koulutuksia vuoden aikana 
vähintään 5 kappaletta 

Koko vuosi Anne Pälve 
Erja Salmela 
Susanna Kivisalo 
Taija Savolainen 

Kartoitetaan paikkakunnittain Järjestetään eri järjestöjä yhteen Toteutuneiden järjestöverkostojen Koko vuosi (kaksi Taija Savolainen, 



muut monikulttuuriset toimijat 
ja hahmotetaan paikallinen 
monikulttuurinen 
järjestötarjonta 

kokoavia järjestöverkostoja piirin 
alueella 

määrä (vähintään 2 kpl / 
lukukausi) 

verkostoa keväällä, 
kaksi syksyllä) 

kansallinen 
koordinointi SPR:n 
maahanmuuttajaohje
lma 

Kuntatasolla tunnistetaan SPR:n 
paikallisosaston resurssit olla 
mukana tukemassa uusien 
kuntalaisten kotoutumista 

Verkostoyhteistyö kuntatasolla, 
Virkamiesten (ja viranomaisten 
kanssa) tehtävän yhteistyön 
luominen, ylläpito ja 
vahvistaminen etenkin uusien 
kiintiöpakolaisia vastaanottavien 
kuntien kanssa  

Osastojen monikulttuurinen 
toiminta (erilliset ryhmät ja uudet, 
eri taustaiset tulijat) 

Koko vuosi Taija Savolainen 

Punainen Risti tutuksi maahan 
muuttaneiden keskuudessa 

Järjestetään ”PR-tutuksi” 
infotilaisuuksia ja PR:n monik-
toiminnan esittelyä paikkakunnilla 

Vähintään 5 infotilaisuutta piirin 
alueella, joista vähintään 1 
selkokielinen 

Koko vuosi Taija Savolainen 

 
STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA 
 
Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Näkyminen rasisminvastaisen 
viikon tapahtumissa ja 
mahdollisuuksien mukaan 
muissa teemana liittyvissä 
kansallisissa ja alueellisissa 
tapahtumissa (Mahdollisuuksien 
Tori, YK:n pakolaispäivä jne). 

Osastotasolla toiminnan 
järjestäminen rasisminvastaisella 
viikolla omalla paikkakunnalla 

Toteutuneet tapahtumat, 
tavoitteena saada mukaan 
vähintään 10 osastoa 

Rasisiminvastainen 
viikko, maaliskuu 2017 

Taija Savolainen, 
yhdessä erityisesti 
valmiuden ja ea-
puolen kanssa (Tave 
Rautinen ja/tai uusi 
valmiuspäällikkö, 
Virve Karling) 

Yhdenvertaisuutta edistäneen 
tahon (yritys, yhteisö, ihminen) 
palkitseminen piirikohtaisesti 

Ennakkoluuloton edelläkävijä –
tunnustuksen jakaminen ja 
tiedottaminen (keskustoimisto) 

Ennakkoluuloton edelläkävijä –
tunnustuksen juhlatilaisuus, 
näkyvyys paikallismedioissa 

Tilaisuus 
rasisminvastaisella 
viikolla (Seinäjoella tai 
Jyväskylässä) 
maaliskuussa 2017 

Taija Savolainen 

Oppilaitosyhteistyö, keskiössä 
suvaitsevaisuuden ja 
ymmärryksen lisääntyminen  

Monikulttuurella teemalla 
järjestetyt oppitunnit, 
pakolaisteltta ja Ei Rasismille –
hankkeen työkalut (etenkin 
rasismiin puuttumisen treenikehä, 
R-sana pop-up) oppilaitoksiin ja 
yhteisöihin, infotilaisuudet 

Vuoden aikana toteutuneet 
tapahtumat, järjestetään kysynnän 
mukaan, vähintään 3 
infoa/oppituntia alueella ja 4 
Pakolaisteltta-vierailua 

Koko vuosi Taija Savolainen 

 
 



    

HENKINEN TUKI - (Janne Säilä)  
 

STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA 
STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ 
 

Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 

Lisätään ja vahvistetaan henkisen 
tuen osaamista piirin alueella 

Järjestään osastoille sekä VAPEPA 
yhteistyötahoille henkisen tuen 
koulutuksia 

 

5 koulutusta (osana 
alueseminaareja) 

koko vuosi Janne Säilä 
Aki Valonen 

Kehitetään jälkipurkusysteemiä  Koulutetaan jälkipurkuosaajia ja 
organisoidaan, kuinka heidän 
osaamistaan käytetään myös 
vapapa-tehtävien puruissa 

Viidellä alueella on omat 
jälkipurkuosaajat ja heidän kanssa 
on sovittu hälyttämisestä 

Koko vuosi Janne Säilä 
Aki Valonen 

Lisätään henkisen tuen 
kouluttajien määrää 

Etsitään ja lähetetään 
kouluttajakelpoisia ihmisiä 
kouluttajakoulutukseen 

Kolme uutta kouluttajaa Koko vuosi Janne Säilä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallinto / Voimavarat / Henkilöstö - (toiminnanjohtaja Pekka Annala) 
STRATEGINEN TAVOITE 1: AUTAMME ONNETTOMUUKSISSA JA KATASTROFEISSA 
STRATEGINEN TAVOITE 2: VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TURVALLISTA ELÄMÄÄ 
STRATEGINEN TAVOITE 3: VAIKUTAMME INHIMILLISYYDEN PUOLESTA 
 

Tavoite Toimenpide Mittarit Aikataulu Vastuuhenkilöt 
Kirppisten toimintaa kehitetään 
ja monipuolistetaan osana piirin 
varainhankintaa. 
 
 
 
 
 
Ensiapukoulutuksessa ja 
ensiaputuotteissa markka-
asema on vahvistunut. 
 
 
 
Pääomatuottojen pysyvyys 
nykyisellä tasolla. 
 
Piirin taloustiimin toiminnan 
kehittämistä jatketaan.  
 
  
 
 
Vastaanottokeskusten 
toiminnan vakiinnuttaminen 
osaksi piirin toimintaa. 
 
 
Aluetoimistojen  
toimintakulttuurin 
vahvistaminen ja kehittäminen. 
 

Tehostetaan SPR-Kirppisten 
myyntiä, markkinointia, tuotteiden 
hinnoittelua sekä logistiikkaa eri 
yksiköiden välillä. 
Kulurakennetta seurataan tarkasti. 
Asenteella Ammattiin-hanke sekä 
mahdollinen uusi hanke. 
 
Kehitetään ensiapukoulutuksen ja 
-tuotteiden markkinointia.  
Vahvistetaan SPR-tuotteiden 
myyntiä. 
 
 
Sijoitustoiminnan tuottojen 
kehitys. 
 
Koulutus, työnohjaus, 
tehtäväkuvaukset 
 
 
 
 
Vahvistetaan valmiutta 
laajamittaiseen maahantuloon. 
Kasvatetaan tarvittaessa 
yksiköiden kapasiteettiä. 
 
Säännölliset työkokoukset koko 
työyhteisön kanssa sekä 
tiimeittäin, 

12 hyvin toimivaa kirppistä. 
Positiivinen tuloskehitys. 
Osaava ja markkinointihenkinen 
työyhteisö. 
 
 
 
 
Markkinointisuunnitelman 
valmistuminen. 
Ensiapukoulutuksen ja  
tuotteiden myynnin kasvu. 
SPR-tuotteiden myynnin kasvu. 
 
Vuokratulot piiri omistamista 
tiloista. 
 
Taloustiimi tukee toimihenkilöitä 
työssään. 
Sisäinen raportointijärjestelmä 
kehittyy. 
Kustannustehokas talouden hoito. 
 
Neljä vastaanottokeskusta. 
 
 
 
 
Innostava työilmapiiri ja yhteisiin 
tavoitteisiin sitoutuneet 
työntekijät. 
 

Koko vuosi 
 
 
 
 
 
 
 
Koko vuosi 
 
 
 
 
 
Koko vuosi 
 
 
Koko vuosi 
 
 
 
 
 
Koko vuosi 
 
 
 
 
Koko vuosi 

Pekka Annala 
Tero Hintsa 
kirppisten 
toimialapäälliköt 
hankeen työntekijät 
 
 
 
Tero Hintsa 
Pekka Annala 
Anne Heiskanen  
Sakari Karvo 
Sirpa Oksanen 
 
Pekka Annala 
taloustoimisto 
 
Pekka Annala 
Tero Hintsa 
taloustoimisto 
piirin henkilökunta 
 
 
Pekka Annala 
Tero Hintsa 
vok -johtajat 
Marika Korhonen 
 
Pekka Annala 
johtoryhmä 
piirin henkilökunta 
 


