
Tervetuloa linjoille!

Esittäydythän 
chat-ikkunassa. 
Kerro ainakin:
Kuka olet?
Mistä tulet?

Chat-mahdollisuus 
löytyy täältä.

Suljethan 
mikrofonin ja 
videon, kiitos.

Voit pyytää 
puheenvuoron 
kirjoittamalla 
chatti-kenttään: pv



KIITOS, KUN OLET MUKANA!

SPR Varsinais-Suomen 
piirin ajankohtaiskatsaus

Tämän esityksen diat viedään piirin nettisivuille:
punainenristi.fi/varsinais-suomi  Valmius/Korona -> Webinaarit
Suora linkki: https://rednet.punainenristi.fi/node/59457



Ensiapu 

• Ensiapuryhmien fyysiset kokoontumiset 
harjoitusten merkeissä on syksyyn asti tauolla

• Ensiapupäivystykset käynnistyvät kesän aikana, 
huomioitavaa suojavarusteiden oikea käyttö

• "SPR:n elvytys- ja ensiapusuositukset COVID-
19 epidemian aikana" webinaari 10.6. klo 18-
19.30

• Ensiapuleiri siirretään keväälle 2021



Terveyden edistäminen

• Mukavaa tekemistä kesällä - osallistu koulutuksiin
 Terveyden edistämisen verkkoperehdytys, käy 

suorittamassa ja markkinoi eteenpäin
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7580

 16.6. sensitiivisyys seksuaaliterveystyössä.
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7356

 30.6. uusille terveyden edistämisestä kiinnostuneille 
tarkoitettu webinaari.
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7586

Etäterveyspiste käynnistyy Kaarina-Piikkiön osastossa
• Puhelinvastaanotto kerran viikossa



Seksuaaliterveys

• Pluspiste aukeaa ti 11.8.2020 klo 17

• Koululaisten InAction!-hätäensiapukoulutukset 
jatkuvat syksyllä



Ystävätoiminta

• Ystäväkurssi verkossa 
9.6. klo 17-19

• Ystävätoimijoiden 
kokemuskahvila 
ti 16.6. klo 14.00

• Teams kokoontumisia: 
ystävävälittäjille 
ja osastojen 
ystävätoimijoille

• Ystävänä voi toimia 
myös puhelimitse ja 
verkossa!



Omaishoitajien tukitoiminta
• Hoito- ja huolenpito kotona 

koulutus-verkossa 8.,12.6. klo 12-
13 Turvallista elämää kotona, 
sairaudet terveydenuhkana.

• ( jatkuu syksyllä)

• Luonto osaksi hyvinvointia 
verkkokoulutus tulossa elokuussa

• Minun valintani -verkkokoulutusta 
16.9. klo 13-15 vapaaehtoisille

• Omaishoidon vapaaehtoisten 
koulutusseminaari 27.-28.10 
Tampere

• Hyvinvointipäivät omaishoitajille 8.-
9.10. Hämeenlinnassa



Järjestötoiminta ja keräykset

• Sääntömääräiset kokoukset
• Osastojen kokoukset
• Piirin vuosikokous 22.8.2020 

Mynämäki
• Yleiskokous 5.-6.9.2020 

Vaasa

• Nälkäpäivä 24.-26.9.2020
• Nälkäpäivä 40 v
• Koulutuksia elokuussa
• Toteutus tarkentuu 

myöhemmin



Viestintä
Viestintäkoulutuksia etänä
• Osastoviestinnän perusteet

• 16.6. klo 17.30
• https://vapaaehtoiset.punainenri

sti.fi/event/7585

• Somen käyttö osastoissa
• Seuraa ilmoittelua Oma 

Punaisessa Ristissä

• Viestimällä teemme arvokkaan 
toiminnan näkyväksi – viestintä on 
yhteistyötä

• Pohditaan ja suunnitellaan yhdessä 
osastonne viestintää!
• anna.tenho@redcross.fi / 
0400 673 047

Webinaarit
• Jatkuvat myös korona-ajan jälkeen eri

teemoilla



Kotoutumisen tukena
• Etätoiminnan mahdollisuudet

• Kielikerho
• Läksykerho
• Ystävätoiminta

• Tiedonvälitys
• Esim. terveystiedon jakaminen

somessa eri kielillä

• Maailman pakolaispäivä 20.6.
osastoille lähetetään some-materiaali



Lapsi-ja nuorisotoiminta

Nuorten torstaikahvit
• Valtakunnallinen ja matalan 

kynnyksen etätoiminta

Avointa kesätoimintaa
• Toiminta suunnattu lapsille, 

nuorille ja heidän perheille
• Yhteistyö Turun kaupungin kanssa
• Pystytty tarjoamaan kesätyötä 

nuorelle

Sekasin chat
• Saatu lisää tekijöitä linjoille, joka 

lyhentänyt jonoja
• Yhteistyötä kuntien kanssa



Valmiustoiminta
• Korona-auttamisen kokemukset ja tilastointi

• Kysely tulossa, myöhemmin seminaari aiheesta
• Raportointiin Varsinais-Suomella oma järjestelmä

• Poikkeusolojen opit: Alueellinen toiminta
• Koulutusta, kehittämistä ja uudenlaista toimintatapaa
• Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, uudenlaiset roolit
• Alueyhdyshenkilöt, alueelliset valmiusryhmät

• Hankkeet kehittämisen tukena
• Baltprep: Psykososiaalisen tuki (PSS) ja johtaminen (DM) 

onnettomuuksissa Latviassa lokakuussa, haku 24.8.
• Oil Spill: Laajat ja pitkäkestoiset onnettomuudet

• Voi Hyvin auttaaksesi muita –seminaari 3.10. Hki
• Vastuuvapaaehtoisille, mahdollisuus osallistua myös etänä



Piirin puheenjohtajan Harri Virran ja 
toiminnanjohtajan Pauli Heikkisen terveiset



Kiitos ja 
hyvää kesää

Tämän esityksen diat viedään piirin nettisivuille:
punainenristi.fi/varsinais-suomi  Valmius/Korona -> Webinaarit
Suora linkki: https://rednet.punainenristi.fi/node/59457


