
SPR Satakunnan piirin osastot 

Osastokirje 12.6.2020 

Hyvät osastojen vapaaehtoiset,  
tämä on kevätkauden viimeinen uutiskirje piiriltä osastoille. Kirje lähetetään puheenjohtajille, 
varapuheenjohtajille, sihteereille, kotimaan avun ja valmiuden yhdyshenkilöille sekä tiedottajille. 
Toivomme, että välitätte kirjettä myös toimintaryhmien vetäjille ja muille vapaaehtoisille osastojen 
sisällä. 

ERITTÄIN TÄRKEÄ! KIIRE, AIKA LOPPUU 5.7. 
Yleiskokous Vaasassa 5.-6.9.2020  

SPR Satakunnan piirin hallitus vetoaa, että osastot lähettävät edustajansa järjestön Yleiskokoukseen 
Vaasaan! Vaasassa valitaan järjestömme luottamushenkilöt eli järjestön puheenjohtaja, 
varapuheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet. Lisäksi siellä valitaan valtuuston jäsenet. Kokoukseen 
osallistuvat tällä kertaa ainoastaan viralliset edustajat.  

Piirimme puheenjohtaja Marju Pihlajamaa on SPR Satakunnan piirihallituksen ehdokas 
järjestön hallitukseen. Tarvitsemme kaikki mahdolliset äänet, jotta Marju pääsisi toiseksi 
kaudeksi hallitukseen. Valtuustoon piirihallitus ehdottaa varsinaiseksi jäseneksi Emmi 
Lehikoista Porin osastosta ja varajäseneksi Tiia Viljakaista Jämijärven osastosta.   

Piiri maksaa virallisten jäsenten kokousmaksun. Virallisten jäsenten pitää itse ilmoittautua 
kokoukseen erillisen linkin kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään maksaja ja siihen voi 
laittaa piirin laskutusosoitteen. Hotelliyöpyminen on osaston maksettava. Piiri järjestää myös kyydin, 
josta ilmoitetaan erikseen lähtijöille elokuussa.  

Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen 

Ilmoittautumiset Yleiskokoukseen 5.7. mennessä tehdään seuraavan linkin kautta ilmoittaudu 
Jokainen osallistuja täyttää oman ilmoittautumislomakkeensa.   

Virallisten edustajien kokouspaketin maksaa piiritoimisto. Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan 
piirin laskutusosoite: Suomen Punainen Risti, Satakunnan piiri ++11++, PL 120, 00026 Basware. 
Vaihtoehtoisesti verkkolaskuosoite: 00370204369611, välittäjätunnus BAWCFI22, Y-tunnus 
0204369-6.  

Virallisten edustajien pitää lähettää valtakirja keskustoimistoon: SPR Keskustoimisto, Saila Räihä, 
PL 168, 00141 Helsinki tai osoitteeseen yleiskokous@redcross.fi  

Lisätiedustelut ilmoittautumisista, majoituksista sekä kokoukseen liittyvistä asioista voit lähettää 
osoitteeseen yleiskokous@redcross.fi 

Muista myös ilmoittaa piiritoimistoon (040-1680521, satakunta@punainenristi.fi) kyytitarpeestasi 
niin osaamme ilmoitusten perusteella tehdä tarvittavan kulkureitin jne.  

Yleiskokouksen majoitusvaraukset 

Osastot tekevät majoitusvaraukset itse hotelli Sokos Royalista. Varauskoodi: BSPR0920. 
Myyntipalvelu: +358 10 784 0010, sales.royalvaasa@sokoshotels.fi  
Nettivaraus: https://www.sokoshotels.fi  
 

Huom. Vanhat varaukset ovat rauenneet, nyt on varatta uudelleen majoitus.   

Yleiskokouksen sivut Rednetissä: https://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2020 
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Tule mukaan osastoinfoon Teamsissä!  
 
Kevään poikkeusolojen myötä piiri alkoi kutsua osastoja viikoittaisiin tapaamisiin. Tapaamiset on 
koettu puolin ja toisin antoisiksi, ja jatkamme niitä myös syksyllä: elokuusta lähtien 
järjestetään osastofoorumi Teams-yhteydellä kerran kuukaudessa tiistaisin klo 18-19.30.  
Laita päivämäärät jo kalenteriin:   
Tiistaisin klo 18-19.30: 18.8. , 15.9., 13.10. ja 10.11.20  
Osallistumislinkki syksyn osastofoorumeihin lähetetään erikseen.  
 
Kevätkauden viimeinen osastoilta on tulevana tiistaina 16.6. klo 18.00 - 20.00.  
Voit tulla mukaan, vaikket olisi aikaisemmin osallistunut. Tästä klikkaamalla pääset mukaan!   

• Huom! Osastoinfoon ei tarvitse ilmoittautua. Riittää, että klikkaat linkkiä vähän ennen 
tapahtuman alkua ja liityt mukaan.   
• Teams-ohjelman käyttö on helppoa, mutta jos tarvitset apua, soita piiritoimistoon tai kenelle 
tahansa piirin työntekijälle.  

  
 
Vapaaehtoistoiminnan uudet ohjeistukset 1.6. alkaen 
 
Valtioneuvoston uudet linjaukset vaikuttavat myös Punaisen Ristin toimintaan. Tutustu uusiin vapaa
ehtoistoiminnan ohjeisiin tästä: https://rednet.punainenristi.fi/node/59992  
  
Tärkeät linkit ja yhteystiedot  

• RedNetin Korona 2020 -sivustolta löydät vapaaehtoistoiminnan ohjeistukset sekä tiedot 
tulevista koulutuksista: rednet.punainenristi.fi/korona2020   
• Seuraa Satakunnan piirin sivuja, josta löydät mm. tiedot piirin ja osastojen tulevista 
koulutuksista, tapahtumista ja ruokajaoista: https://rednet.punainenristi.fi/node/62/events  
• Muista, että Punaisen Ristin Auttava puhelin päivystää maanantaista perjantaihin 
numerossa 0800 100 200. Soittaminen on maksutonta ja palvelu tarjotaan suomen kielellä.   
   

  
SPR:n Korona auttamisen valtakunnallinen tilannekuva  
 
Tilannekuva-lomake on osa uutta toimintamallia, joka mahdollistaa järjestön resurssien  
kohdistamisen ja suuntaamisen sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Kerättyä tietoa käytetään mm. 
toiminnan volyymin ja operaation laadun arviointiin, avun ohjaamiseen, tuen mitoittamiseen sekä 
varainhankinta ja vaikuttamisviestintään. Tietoja kysytään, jotta Punainen Risti voi suunnata apua 
tarpeiden pohjalta sekä turvata erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien avun saannin.  

Satakunnassa on jo 21 osastoa täyttänyt kertaalleen tilannekuva lomakkeen. Nyt jo näemme että, 
SPR Satakunnan piirin alueella on todella oltu aktiivisia ja auttamistilanteitä on kertynyt huima 
määrä.    

Pyydänkin että 17.6 mennessä täydentäisitte ensimmäisen kierroksen vastukset, jos auttamistoimia 
on vielä jatkunut ensimmäisen kierroksen jälkeen. Huomioithan että raporttiin pitää laskea mukaan 
jo aiemmin antamasi numeraaliset arvot. Toivon että myös osastot jotka eivät ole vielä täyttäneet 
kävisivät täyttämässä raportin. Sekin tieto että ei ole raportoitavaa on kokonaisuuden arvioinnissa 
arvokasta 

Tilasto lomakkeeseen pääset alla olevan netti osoitteen kautta: www.spr.fi/raportoi 

Jos haluat käydä katsomassa valtakunnallista tilannekuvaa, niin näkymään pääset alla olevan 
osoitteen kautta. Näkymään pääsy on salasanan takana ja se on, pienellä yhteen kirjoitettuna:   
tilannekuva 

https://rednet.punainenristi.fi/tilannekuva  
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Tilannekuvan etusivun näkymä:  

  
  
Piiritoimisto päivystää osastojen tukena koko kesän  
 

• Arkisin saat yhteyden toimiston puhelimeen klo 9.00-15.00 puh. 040 168 0521.  
• Kriisitilanteita varten päivystää SPR Satakunnan hälytysnumero 020 701 2819.  
• Kesän päivystäjät:  

05.06.-21.06.  Paula Ilén                      040 5630118  
22.06.-28.06.  Ellinoora Söderman       040 1424244  
29.06.-19.07.  Kari Petäjä                0400 322191  
20.07.-26.07.  Ellinoora Söderman   040 1424244  
27.07.-02.08.  Anne-Mari Hakuni        040 7607141  
03.08 -16.08.  Paula Ilén                     040 5630118  

  
Kiitos keväästä 2020  
 
Me piiritoimiston työntekijät olemme sanoin kuvaamattoman kiitollisia teille vapaaehtoisille kaikesta 
siitä toiminnasta, yhteydenpidosta ja yhteistyöstä, jota osastoissa on tehty tämän poikkeuksellisen 
kevään aikana. Kukin osasto on toiminut oman paikkakuntansa tarpeen mukaan. Osastot ovat 
jakaneet ruokaa, tarjonneet asiointiapua, pitäneet yhteyttä yksinäisiin tai välittäneet 
tietoa hygieniasta. Ennen kaikkea osastot ovat olleet valmiudessa auttamaan, mikä on Punaisen 
Ristin osaston tärkein tehtävä.  
 
Avunpyyntöjä viranomaisilta ja avun tarvitsijoilta tuli kevään aikana monessa kunnassa vähemmän 
kuin mihin olimme varautuneet. Sitä voi pitää positiivisena merkkinä siitä, että kunnat pystyivät 
hoitamaan niille kuuluvia tehtäviä suurelta osin itsenäisesti. 
   
Palautetta ja arviointia Punaisen Ristin toiminnasta valtakunnallisesti tehdään parhaillaan, ja 
keskustelua jatketaan lomakauden jälkeen. Nyt on kuitenkin aika kiittää, levätä ja rentoutua.   
 
Toivotamme kaikille vapaaehtoisille rauhallista, rentouttavaa ja kaunista kesää!   
 
Aurinkoisin terveisin  
 
SPR Satakunnan piiritoimiston väki 
 


