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 Joutsan-Luhangan-Toivakan osasto

              TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

                                                         JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS
                                                         ENSIAPURYHMÄ

  HENKISEN ENSIAVUN VALMIUS
                                                         ENSIAPUKOULUTUS
                                                         YSTÄVÄTOIMINTA
                                                         VALMIUSTOIMINTA
                                                         MONIKULTTUURISUUSTYÖRYHMÄ

Hallitus 3-13.9.2020 sp

Syyskokous 24.9.2020
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JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS

Tavoite Toimenpide Vastuutaho
Sääntömääräinen 
järjestötoiminta

Osasto järjestää kaksi sääntömääräistä 
kokousta; kevät- ja syyskokous.  

Hallitus

Osaston hallituksen 
toiminta

Osaston hallitus kokoontuu tarvittaessa. 
Osaston edustaminen piirin 
kevätkokouksessa.

Puheenjohtaja, 
sihteeri,
ja hallituksen jäsenet

Jäsenhankinta Jatkuva jäsenhankinta /tempaukset.
Eläkkeelle jääneiden ja nuorten aktivointi.
Jäsenten merkkipäivien muistaminen.

Osaston hallitus
- jäsenmestari

Tapahtumien järjestäminen
toiminnan tukemiseksi

Ystävänpäivä su 14.2.2021
Punaisen Ristin viikko 
Nälkäpäiväkeräys 
Muita tapahtumia tilanteen ja voimavarojen 
mukaan.

Osaston hallitus
 ja 
yhteistyökumppanit

Hyvä Joulumieli
vähävaraisille lapsiperheille

Osasto osallistuu Hyvä Joulumieli lahja-
korttien jakoon.

Osaston hallitus
kuntien 
sosiaalitoimen ja srk:n 
kanssa

Osaston tiedotustoiminta Aktiivinen tiedottaminen osaston 
kotisivuilla, facebookissa, oma punainen 
ristissä, kuntien tapahtumasivuilla, 
paikallislehdissä ja jäsenkirjein.

Osaston pj., hallitus, 
Tero Mård

ENSIAPURYHMÄ

Tavoite Toimenpide Vastuutaho
Ryhmän 
ensiapu/ammattitaidon 
ylläpitäminen

 Erilaiset päivystykset.
 Säännöllinen harjoittelu joka kolmas viikko.
 Asianmukainen varustelu/välinetaso.
 Koulutuksiin osallistuminen.
 Päivystystesteihin osallistuminen.

Ensiapuryhmän 
johtaja
ja ryhmäläiset sekä 
osaston hallitus

Päivystäjien jäsen-
määrän lisääminen

Aktiivinen tiedottaminen ryhmän 
toiminnasta. 
Uusien päivystäjien kouluttaminen.

Ensiapuryhmän 
johtaja
ja ryhmäläiset sekä 
osaston hallitus

Päivystysryhmän
aktiivinen toiminta

Päivystyksiin osallistuminen omalla alueella 
sekä yhteistyössä naapuriosastojen kanssa. 
Ea-taitojen ja kiinnostuksen lisääminen 
kuntalaisille erilaisilla tempauksilla. 
Nykyisten päivystäjien motivaation 
ylläpitäminen ja lisääminen koulutuksen ja 
harjoitusten avulla.

Ensiapuryhmän 
johtaja
ja ryhmäläiset sekä 
osaston hallitus
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Ensiapuryhmä hankkii 
asianmukaiset 
turvallisuutta 
lisäävät varusteet

Ensiaputuotteita tarpeen mukaan 
(siderullat,  yms. kulutusmateriaalit).
Isommista hankinnoista neuvotellaan 
hallituksen kanssa.   

Ensiapuryhmän 
johtaja
ja osaston hallitus

HENKISEN ENSIAVUN VALMIUS

Tavoite Toimenpide Vastuutaho
Henkisen ensiavun valmius 
lisääntyy toimijoiden 
joukossa

Kannustetaan ja tuetaan taloudellisesti 
toimijoita koulutuksiin 

Hallitus

ENSIAPUKOULUTUS

Tavoite Toimenpide Vastuutaho
Yritysten ja yhteisöjen 
ensiapuvalmiuksien 
kehittäminen

Yrityksille tarjotaan ensiapukoulutusta 
yhteistyössä Länsi-Suomen piirin kanssa.

Koulutussihteeri 
Länsi-Suomen piirin 
kanssa

Kouluttaa ja ylläpitää eri-
ikäisten ensiaputaitoja

Järjestää ensiaputapahtumia paikallisesti 
ensiaputaitojen hankkimiseksi ja ylläpitä- 
miseksi sekä kysynnän mukaan.

Koulutussihteeri ja 
osaston hallitus

YSTÄVÄTOIMINTA 

Tavoite Toimenpide Vastuutaho
Ystävätoiminnan 
kehittäminen

Toivakan ja Joutsan ystäväryhmien 
kokemuksien jakaminen 

Sosiaalipalveluiden 
yhdyshenkilö ja 
osaston hallitus

Ystävien yhteistoiminta Kokoonnutaan ryhmän toiveet  huomioiden.
Tarvittaessa lisäkoulutetaan jo toiminnassa 
mukana olevia ystäviä.
Pidetään tiedot ajan tasalla osaston 
Ystävätoiminnassa mukana  olevista 
henkilöistä.

Sosiaalipalveluiden 
yhdyshenkilö ja 
osaston hallitus

Yhteistyökumppanit Jatketaan yhteistyötä viranomaisten, kunnan 
(vanhuspalvelut), seurakunnan sekä muiden 
yhdistysten kanssa.

Sosiaalipalveluiden 
yhdyshenkilö ja 
osaston hallitus

Toiminnan
tunnettavuus

Tehdään  osaston Ystävätoimintaa 
tunnetuksi tiedottamalla toiminnasta ja 
tapahtumista 

Sosiaalipalveluiden 
yhdyshenkilö  ja
osaston hallitus

Varainhankinta
Ystävätoimintaan

Ystäväryhmä aktivoidaan sen oman 
toiminnan rahoittamiseksi osallistumaan tai 
järjestämään jokin tapahtuma (esim. 
myyjäiset ja arpajaiset SPR-viikolla)

Sosiaalipalveluiden 
yhdyshenkilö, Ystävät 
ja osaston hallitus

Ystävävälittäjätiimi Toiminnan yhtenäistäminen alueella Sosiaalipalveluiden 
yhdyshenkilö
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VALMIUSTOIMINTA

Tavoite Toimenpide Vastuutaho
Auttamisvalmius alueella 
Joutsa, Luhanka ja Toivakka

Kriisitilanteissa tarvittavat vaatteet ym 
tavarat saatavissa 24/7 Tokmannista sekä S-
Marketista. 

Osaston hallitus
Kotimaanavun ja 
valmiustoiminnan
yhteyshenkilöt 

Koulutus Mahdollistetaan pääsy Promo-kursseille 
toimijoiden tarpeiden mukaisesti. 

Osaston hallitus

Onnettomuus ja
kriistilanteet

Apu oltava nopeasti saatavilla.
Jatkuva yhteistyö viranomaisten, 
tavarantoimittajien ym. yhteistyötahojen 
kanssa.
Tiedottaminen; kehen ottaa yhteys.
Pitää majoituksen saatavuus kunnossa.
Jäsenistöstä vapaaehtoisia  hälytettäväksi 
avustustehtäviin.

Osaston hallitus
Kotimaanavun ja
valmiustoiminnan
yhdyshenkilöt

Vapepatoiminta Osasto toimii Vapepan toiminnassa 
yhteistyössä muiden ryhmien kanssa.
Valmiusryhmässä on 7-10 henkilöä, joihin 
yhteyshenkilö ottaa ensin yhteyden ja 
tarvittaessa muihin. 
Mahdollisuuksien mukaan järjestetään 
kertausharjoituksia. Vastuuhenkilöt ovat 
Joutsassa ja Toivakassa.

Valmiustoiminnan 
johtaja/sihteeri, 
osaston hallitus
ja vapaaehtoiset 
toimijat

MONIKULTTUURISUUSTYÖRYHMÄ

Tavoite Toimenpide Vastuutaho

Ystävätoiminta, valmiuden 
kehittäminen

Ystävät pysyvät verkostoituneena uusia 
toimintatapoja suunnitellen, koulutuksia 
kiinnostuksen mukaan 

Monikulttuurisuus- 
työryhmän vastaava, 
hallitus

Toiminnan uudelleen 
organisoituminen tarpeen 
mukaan, 

Perjantaikahvila joka kuukauden 1. perjantai 
Hyvinvointituvalla, Rasisminvastainen viikko 

Monikulttuurisuus- 
työryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit Kunnan kotouttamistyöryhmässä edustus Ryhmän vetäjät ja 
hallitus


