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Osastoviestinnän ryhmäkirje 
 

Osastoviestinnän ryhmäkirje on kooste ajankohtaisista asioista erityisesti viestinnän 
vapaaehtoisille. Sitä toimittaa piirin osastoviestinnän suunnittelija, jolle voitte laittaa 
kaikki aihevinkit ja palautteet (sanna.olli@redcross.fi). Ryhmäkirje tulee ilmestymään 
jatkossa noin 4-6 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. 

Jakelu: Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin osastojen puheenjohtajat, 
varapuheenjohtajat, sihteerit ja tiedottajat. Kirjettä saa jakaa muille 
viestintävapaaehtoisille ja muille viestinnästä kiinnostuneille vapaaehtoisille.  

Ilmestyneet ryhmäkirjeet löydät HUP:n osastoviestinnän sivuilta 
https://rednet.punainenristi.fi/node/53075  

Avdelningkommunikations XXbrev 

Detta infobrev är ett sammandrag av de aktuella teman som är relevanta särskilt för 
volontärer som sysslar med kommunikation och medlemsanskaffning.  

Distribution: Avdelningarnas ordföranden, vice ordföranden, sekreterare, 
medlemsmästaren och informatör inom Röda Korsets Helsingfors och Nylands distrikt. 
Man får gärna dela ut brevet till andra volontärer som kan ha nytta av det.  

Infobreven som har kommit ut hittar du också på HNDs finska RedNet-sidor 
https://rednet.punainenristi.fi/node/53075. Svenska sidor kommer att byggas under 
kommande våren.  

 

 

JÄSENHANKINTA JA UUSIEN VAPAAEHTOISTEN VASTAANOTTO 

 

Oma Punainen Risti uusien vapaaehtoisten käyttöön 15.1.2019 
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Tätä varten kannattaa käydä osastolla läpi uusien vastaanottamisen prosessi 
mahdollisimman pian. Tärkeintä on  

1) Päättää kuka tai ketkä käyvät säännöllisesti (esim. kerran viikossa) tarkistamassa 
Omassa onko osasto saanut uusia vapaaehtoisia ja ottavat yhteyttä uusiin 
sähköpostitse tai soittaen.  

2) Luoda osaston toimintaryhmille Oma-ryhmät.  
3) Luoda osastolle tapahtumia (esim. ryhmäillat, kurssit, uusien illat) Omaan, jotta 

uudet vapaaehtoiset löytävät osastonne.  

Oma Röda Korset öppnas till alla nya volontärer fr.o.m. 15.1.2019 

Det lönar sig att gå igenom processen för hur er avdelning tar emot nya frivilliga så 
snart som möjligt. Det viktigast är att  

1) Bestämma vem som koller med jämna mellanrum (t.ex. en gång i vecka) i Oma 
om avdelningen har fått nya volontärer och tar kontakt med dem per epost eller 
telefon.  

2) Göra egna Oma-grupper för avdelningens verksamhetsgrupper. 
3) Göra evenemang (t.ex. gruppmöte, kurser, medlemsaftonen) till Oma för att nya 

volontärer ska kunna hitta er avdelning.  

 

Osastoviestinnän ryhmätapaaminen tiistaina 5.2.2019 

Tapaamisen teema on jäsenhankinta. Projektipäällikkö Tapani Tulkki keskustoimistolta 
tulee esittelemään Punaisen Ristin tuoreen jäsenhankintakampanjan ja Keski-Espoon 
osaston pitkäaikainen vapaaehtoinen Juhana Päivärinta esittelee oman 
rekrytointimallinsa. Teemme osastokohtaiset suunnitelmat jäsenhankinnasta ja uusien 
vastaanottamisesta. Voit myös esittää kuumimmat Oma-kysymykset. Ilmoittaudu 3.2. 
mennessä https://www.lyyti.fi/reg/VJ_tapaaminen_2901  

Avdelningkommunikations gruppmöte på tisdag 5.2.2019 

Kvällens tema är rekrytering av nya medlemmar. Projektledare Tapani Tulkki från central 
byrån kommer att presentera Röda Korsets nya rekryteringskampanj och långvariga 
volontären Juhana Päivärinta från Keski-Espoo avdelning kommer att presentera sin 
rekryteringsmodell. Vi kommer att upprätta våra egna planer för medlemsrekrytering 
och välkomnande av nya volontärer.   

 

Viestintävapaaehtoisen peruskurssi torstaina 31.1.2019 

Kurssi järjestetään HUP:n koulutustiloissa (Hietaniemenkatu 7 B) klo 17-19. 
Koulutukseen ilmoittaudutaan Lyytissä 
https://www.lyyti.fi/reg/Viestintavapaaehtoisen_peruskurssi_6111. Jaa myös kurssin 
Facebook-tapahtuma osastosi sivulla 
https://www.facebook.com/events/774988032843288/  
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Grundkurs för kommunikationsvolontärer på torsdag 31.1.2019 

Kursen sker på HNDs utbildingsutrymmen (Sanduddsgatan 7 B) kl. 17-19 på finska. 
Anmälningar via Lyyti https://www.lyyti.fi/reg/Viestintavapaaehtoisen_peruskurssi_6111. 
Dela också kursens Facebook-evenemang på din avdelnings Facebook-sida 
https://www.facebook.com/events/774988032843288/  

 

Uusien rekrytoinnista Tässä ja Nyt:issä 

Ennen joulua ilmestyvässä Tässä ja Nyt -numerossa on myös esitelty yksi malli uusien 
vapaaehtoisten rekrytointiin. Jos lehti ei tule sinulle kotiin, voit lukea sähköisen version 
HUP:n RedNet-sivuilta https://rednet.punainenristi.fi/node/4401  

Om rekrytering av nya volontärer i Här och Nu 

Det nästa numret av Här och Nu kommer också att ta upp rekrytering av nya 
volontärer. Om du får inte informationsbladet hem, får du läsa det också på vår 
hemsida https://rednet.punainenristi.fi/node/13393  

 

 

 

TYÖKALUJA VIESTINTÄÄN 

 

Osastoviestinnän sivu HUP:n RedNet-sivuilla 

Sivulta löydät nyt koulutus- ja suunnittelumateriaalin lisäksi rekrytointi-ilmoituksia ja 
tyhjän pohjan, joita voit hyödyntää vapaaehtoisten etsimisessä.  

Sivuille päivitetään jatkuvasti myös osastoilta kerättäviä hyviä työkaluja ja reseptejä 
hyvään vapaaehtoistoimintaan.  

https://rednet.punainenristi.fi/node/53075  

Avdelningskommunikations websida på HNDs RedNet-sida 

På websidan hittar du mallar och blanketter du kan utnyttja i ditt eget arbete. Det finns 
rekryteringsannonser, utbildningsmaterial, osv. Mer material och tips från avdelningar 
kommer hela tiden. För tillfället finns sidan endast på finska men en svensk sida 
kommer att byggas upp under våren.  

https://rednet.punainenristi.fi/node/53075  

 

Piirin tuki uusien vapaaehtoisten ja jäsenten rekrytointiin 

Eniten vapaaehtoisia osastoillemme ilmoittautuu tammi-, helmi- ja elokuussa. Piiri 
valmistautuu tukemaan osastojen vapaaehtoisrekrytointeja toimintakausien alussa 
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erilaisin markkinointi- ja yhteistyötoimin. Suunnitellaan tätä yhdessä lisää kevään 
aikana.   

Distriktens stöd för rekrytering av nya volontärer och medlemmar 

Flest nya volontärer tar kontakt med oss i januari, februari och augusti. HND kommer 
att stöda avdelningarnas rekryteringskampanjer i början av varje verksamhetsperiod på 
olika sätt. Vi kommer att planera det här tillsammans under våren.  

 

 

AIHEVINKIT ALKUVUOTEEN  

 

Ystävätoiminta 60 vuotta 

Ystävätoiminta täyttää tänä vuonna pyöreitä vuosia. Juhlistaako teidän osasto tätä 
esimerkiksi ystävänpäivätempauksella?  

Vänverksamheten fyller 60 år 

Vänverksamheten fyller jämnt i år. Firar ni det på något sätt i din avdelning?  

 

Rasismin vastainen viikko 18.-24.3.  

Lisätiedot ja materiaalit tulevat myöhemmin. Voit tutustua aiempien vuosien 
materiaaleihin https://rednet.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko  

Veckan mot rasism  

Mer information kommer senare. Senaste års material och ideer hitter du på 
https://rednet.punainenristi.fi/veckan-mot-rasism  

 

Punaisen Ristin viikko 6.-12.5.  

Lisätiedot ja materiaalit tulevat myöhemmin. Voit tutustua aiempien vuosien 
materiaaleihin https://rednet.punainenristi.fi/viikko  

Rödakorsveckan 6.-12.5. 

Mer information kommer senare. Senaste års material och ideer hitter du på 
https://rednet.rodakorset.fi/veckan  

 

Valtakunnallinen valmiusharjoitus 26.10. 

Myös Pisara-valmiusharjoitus kannattaa huomioida hyvissä ajoin. Osaston 
valmiussuunnitelman päivittämisen yhteydessä kannattaa tarkistaa myös osaston 
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viestintäsuunnitelma, jonka pohjan löydät osastoviestinnän sivulta. Lue lisää 
harjoituksesta: https://rednet.punainenristi.fi/valmiusharjoitus2019  

Den landsomfattande beredskapsövningen 26.10.  

Komma ihåg Pisara-beredskapsövningen på hösten och uppdatera er avdelningens 
kommunikationsplan samtidigt som ni uppdaterar er beredskapsplan. Ett exempel på 
kommunikationsplan hittar ni på finska på avdelningskommunikationens websida. Läs 
mer om övningen: https://rednet.rodakorset.fi/beredskapsovning2019  

 

 

 

Hauskaa joulua ja hyvää uutta vuotta! 

God jul och gott nytt år!  

 

Terveisin / Med vänliga hälsningar 

Sanna 
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