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Ohjelma
SPR Varsinais-Suomen piirin ajankohtaiskatsaus  - Mitä kuuluu korona-ajan syksyyn?
Tommi Virtanen ja Elina Jalonen

Onnistuneita ja hyviä käytäntöjä Punaisessa Ristissä uusien vapaaehtoisten rekrytointiin 
-paneelikeskustelu. 
Panelistit: Juha Hankkila Hyrynsalmen osasto, Sanna Pesonen Kallio-Käpylän osasto ja Jooel Niittynen Länsi-
Suomen piiri. Paneelin juontaa Hannele Kontsas-Vähäsilta Ruissalon osastosta. 

Kuinka partiossa innostetaan uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan – esim. Aikuisena 
partioon -kampanjan helmet. Tommi Salonen, aikuis- ja luottisministeri / Lounais-Suomen partiopiiri

Webinaarissa on mahdollista kysyä kysymyksiä Q&A -toiminnon kautta!



Punaisen Ristin tuki viranomaisille ja muu 
auttamistoiminta Varsinais-Suomessa (1/2)

• Punaisella Ristillä ja sen koordinoimalla järjestöverkosto Vapepalla valmius tukea 
viranomaisia  ja kansalaisia koronasta huolimatta: Henkisen tuen hälytysryhmät, 
Vapepa-hälytysryhmät ja osastojen ns. Kotimaan apu SPR Katastrofirahastosta. 
Toiminnassa huomioidaan suojautuminen.

• Koronaan liittyvissä auttamistehtävissä hyödynnetään alueellisesti koordinoituja 
vapaaehtoisjoukkoja, joissa mukana myös vain tähän auttamistoimintaan 
ilmoittautuneet vapaaehtoiset.

• Vapaaehtoisia, niin osastoista, järjestöverkoston jäsenistä, kuin ns. spontaaneja 
vapaaehtoisia tarvitaan edelleen. Parhaiten pääset mukaan: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/59732

https://rednet.punainenristi.fi/node/59732


Punaisen Ristin tuki viranomaisille ja muu 
auttamistoiminta Varsinais-Suomessa (2/2)

Näitä tehtäviä tällä hetkellä ovat:
• Tiedotteiden jako kansalaisille erityisenä ryhmänä ei kotimaisia kieliä ymmärtävät 

henkilöt (Turku).
• Suu-nenäsuojien eli maskien jako heikoimmassa asemassa oleville kuntien tukena (Turku, 

Parainen, Kemiönsaari).
• Turvallisuuden tunteen ylläpitäminen ja palveluntarvekartoitus 70-80-vuotiaiden 

ikäihmisten osalta puhelimitse (Turku).
• Tuki korona-tiedottamisessa ja testauksessa mm. satamissa (ohjeet, ohjaus ja rakenteet).
• Tekninen tuki terveysviranomaisille.
• Sekä mahdollisesti yleisen terveysneuvonnan lisääminen pääsääntöisesti etätoimintana.
• Lisäksi muutamilla paikkakunnille edelleen annetaan tukea kunnille ja autetaan asukkaita 

koskien asiointiapua ja ylijäämä/hävikkiruuan jakoa.



Korona-aikana panostetaan 
etätoimintaan, lähitoiminnassa kiinnitetään 
erityistä huomiota suojautumiseen ja turvaväleihin!

Kuva: Marjaana Malkamäki / SPR 
Aineistopankki



Syksyllä luvassa esimerkiksi
• Etänä järjestettäviä terveyden edistämiseen 

liittyviä neuvontamahdollisuuksia ja luentoja

• Ensiapuryhmäläisille eri aiheisia koulutuksia 
Teamsissa

• Etäystäväkurssit ja Hoito ja huolenpito -kurssi 
verkossa

• Nälkäpäivänä 24.-26.9. voi toimia myös 
digikerääjänä, eli voit luoda itse Facebook-
keräyksen ja jakaa sitä eteenpäin --> 
Digikerääjän vinkit, kts. www.nalkapaiva.fi

Kuva: Nina Susi/
SPR Aineistopankki

http://www.nalkapaiva.fi/


Viestitään etänä! – valtakunnalliset viestintäkoulutukset

• Ke 23.9. klo 17:30-19:30 Osastoviestinnän perusteet 
• Ke 30.9. klo 17:30-19:30 Somen käyttö osastoissa
• Seuraa ilmoittelua Oma Punaisessa Ristissä 

vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Osastokohtaiset koulutukset ja viestintäillat, ota yhteyttä Annaan 
(anna.tenho@redcross.fi)



SPR Varsinais-Suomen piirin webinaarit

• 20.9.2020 klo 18.00 - 19.00 
Webinaari globaaleista 
uhkakuvista

• Tulevat muut 
webinaaripäivät: 1.10., 5.11. ja 
3.12. klo 18.00-20.00

• Lisätiedot: 
https://rednet.punainenristi.fi/n
ode/60346

https://rednet.punainenristi.fi/node/60346


Ihmisiä ja perheitä, meillä ja maailmalla -webinaarisarja

• Perheyhteyksien palauttaminen 
14.9. klo 18-20

• Kohtaamisen merkitys 
kotoutumisessa 5.10.

• Paperittomat – ihminen ihmiselle 
16.11.

• Rasismi koskettaa 14.12.

Katso lisätiedot ja klikkaa mukaan 
Oma Punaisessa Ristissä!

Kuva: ICRC



Teams Free –koulutus – apua ja tukea osastojen 
etätoimintaan!

Syksyllä tarjolla koulutusta maksuttoman Teamsin käyttöön osastoissa.

Miten järjestää etätoimintaa? Miten kokoustaa etänä?

Seuraa ilmoittelua Oma Punaisessa Ristissä. Tiedotamme asiasta myös 
osastokirjeissä, kun päivät ovat varmistuneet.



Etätoimintavinkkejä osastoille

Nuorille tai aikuisille
suunnatut illanvietot

etänä

• Illoissa hengaillaan
etänä ja jutellaan
eri teemoista
vapaaehtoisten
johdolla
kaupunkirajoihin
katsomatta

Etäläksyhelppi

• Etäläksyhelpissä
tuetaan esim. 
Teamsin kautta
koululaisia ja 
opiskelijoita
kotitehtävissä

Etäkielikahvila

• Etäkielikahvilassa
opetellaan yhdessä
suomea vapaasti
keskustellen esim. 
Teamsissa

Ensiavun ryhmäillat
etänä

• Jokaviikkoiset
tapaamiset etänä
(esim. Turun
osasto)



Paneeli

Voit esittää kysymyksiä Q&A –toiminnon kautta!

Onnistuneita ja hyviä käytäntöjä Punaisessa Ristissä uusien 
vapaaehtoisten rekrytointiin -paneelikeskustelu. 

Panelistit: Juha Hankkila Hyrynsalmen osasto, Sanna Pesonen Kallio-
Käpylän osasto ja Jooel Niittynen Länsi-Suomen piiri. Paneelin juontaa 
Hannele Kontsas-Vähäsilta Ruissalon osasto. 



Seuraavat webinaarit: 20.9., 1.10., 5.11. ja 3.12. klo 18.00
https://rednet.punainenristi.fi/node/60346

https://rednet.punainenristi.fi/node/60346
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