
Ajankohtaisviesti SPR V-S piirin osastojen luottamushenkilöille ja korona-

auttamistehtäviin ilmoittautuneille vapaaehtoisille 11.9.2020  

 

Hyvää alkanutta syyskautta!  

Tässä jälleen ajankohtaisia kuulumisia SPR Varsinais-Suomen piirin alueen toiminnasta, 

tapahtumista ja tulevista koulutuksista. 
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1. Sinun apuasi tarvitaan - tule mukaan vapaaehtoistehtäviin! 

Etsimme vapaaehtoisia mm. koronatiedotteiden ja 

maskien jakamiseen, terveysneuvontatehtäviin sekä  

ikäihmisten tukemiseen puhelimitse. Toimintaa on tällä hetkellä eniten Turun seudulla, 

mutta kaikki ovat tervetulleita osallistumaan koko maakunnasta!  

Turun kaupungin pyynnöstä teemme soittoja ikäihmisille. Puhelinsoittojen tarkoituksena on 

mm. tiedustella ikäihmisten vointia ja palveluntarvetta sekä luoda turvallisuuden tunnetta. 

Puhelinsoittoihin on valmiina kysymykset, joiden kautta puhelussa toimitaan. Lisäksi voit 

ryhtyä pidempiaikaiseksi puhelinystäväksi ystävää kaipaavalle. Etäläksyhelppitoiminnassa 

vapaaehtoiset auttavat alakouluikäisiä läksyjen teossa verkon välityksellä. Näissä 

vapaaehtoistehtävissä toimitaan kotoa käsin.  

Kaikkiin vapaaehtoistehtäviin järjestetään perehdytys ja fyysistä läsnäoloa edellyttävissä 

tehtävissä vapaaehtoiset saavat tarvittavat suojavälineet.  

Ilmoittaudu mukaan tämän sivun kautta, mikäli et ole aiemmin sitä jo tehnyt. 

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

Aikaisemmin tehtäviin ilmoittautuneet saavat lähiaikoina pyynnön päivittää omat tiedot, ja 

sen jälkeen ilmoittautumislinkit käynnissä oleviin tehtäviin.  

 

2. Piirin järjestämät perehdytykset  

Piiri järjestää perehdytyksiä, joissa käydään läpi Punaisen Ristin ja vapaaehtoistoiminnan 

perusasioita, mutta myös koronatilanteeseen liittyviä erityisasioita. Tämä n. 1,5 tunnin 

mittainen perehdytys toteutetaan Teams-etäkoulutuksena. Koulutuksessa on myös 

mahdollisuus kysyä kysymyksiä.  

Ilmoittaudu mukaan täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/59635  

https://rednet.punainenristi.fi/node/59732
https://rednet.punainenristi.fi/node/59635


3. Päivitetyt vapaaehtoistoiminnan ohjeet 

SPR Varsinais-Suomen piiri on päivittänyt vapaaehtoistoiminnan ohjeita piirin alueelle, jossa 

on tällä hetkellä voimassa alueellinen etätyösuositus. Löydät ne tämän viestin liitteenä. 

Tärkeintä on noudattaa kaikessa toiminnassa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia 

sekä ottaa huomioon myös niihin tulevat mahdolliset muutokset. Osastossa on hyvä myös 

seurata oman alueen tautitilanteen kehittymistä, sillä vastuu paikallisesta toiminnasta on 

aina osastolla. 

Myös valtakunnallisia ohjeita ollaan päivittämässä, päivittyvät keskustoimiston tuottamat 

vapaaehtoistoiminnan suositukset koronaepidemian aikana löydät täältä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59992 

 

4. Nälkäpäivä 24.-26.9.2020 

Tällä hetkellä valmistaudumme Nälkäpäivään siten, että lipaskeräys ja pienimuotoisten 

tapahtumien järjestäminen on mahdollista, kunhan huolehditaan tarkoin hygieniasta ja 

turvallisuudesta. Keräys toteutetaan mieluiten ulkona, ja suosituksena on, että kerääjinä 

ovat mieluimmin muut kuin riskiryhmiin kuuluvat vapaaehtoiset. Tärkeintä on sekä 

vapaaehtoisten että lahjoittajien turvallisuus. 

Punainen Risti antaa vielä ensi viikolla (viikkoa ennen Nälkäpäivää) valtakunnallisen 

ohjeistuksen lipaskeräyksestä. Tehdään yhdessä tästä Nälkäpäivän 40-vuotiskeräyksestä 

upea ja näkyvä keräys! 

Osastojen keräysjohtajille on lähetty tarkempaa infoa Nälkäpäivästä, mutta kaikkien on 

hyvä tutustua Nälkäpäivän turvallisuus- ja hygieniaohjeisiin eri tilanteissa, ja ne löytyvät 

täältä: https://rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva/hygieniaohjeet 

 

Tänä vuonna on erityisen tärkeää näkyä eri medioissa ja innostaa ihmisiä mukaan eri 

tavoin. Nyt on hyvä mahdollisuus myös kokeilla uutta: luo paikallisosastolle tai itsellesi oma 

keräys https://oma.punainenristi.fi/ -sivulla, ja jaa linkkiä sosiaalisessa mediassa ystäville, 

tutuille ja eri verkostojen sivuilla. Haastetaan kaikki mukaan Nälkäpäivään! 

 

 

5. Webinaarit – tule linjoille ja kerro webinaareista myös eteenpäin! 

• 20.9.2020 klo 18.00 - 19.00 Webinaari globaaleista uhkakuvista ja Nälkäpäivästä 

• 1.10.2020 klo 18.00 - 20.00 Punainen Risti edistää iloa, toivoa ja luottamusta! Mitä 

uusi toimintalinjaus tarkoittaa paikallisesti?  

• 5.11.2020 klo 18.00-20.00 Webinaari alueellisesta valmiustoiminnasta 

• 3.12.2020 klo 18.00-20.00 Maailma muuttuu – Muuttuvatko järjestöt? 

Toimintaympäristön trendit ja vapaaehtoisuuden uudet muodot haastavat perinteisen 

osastotoiminnan -webinaari   

 

Etkö ennättänyt linjoille ”Vinkkejä vapaaehtoisrekryistä Hyrynsalmelta Helsinkiin -

webinaariin? Käy kuuntelemassa esim. paneelikeskustelusta (alkaa noin kohdasta 22 min) 

onnistuneita esimerkkejä siitä, kuinka eri puolilla Suomea Punaisessa Ristissä on saatu 

uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan! 

Webinaaritiedot ja -tallenteet löydät täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/60346  

https://rednet.punainenristi.fi/node/59992
https://rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva/hygieniaohjeet
https://oma.punainenristi.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/node/60346


6. Teams Free -koulutus – apua ja tukea osastojen etätoimintaan! 

Syksyllä on tarjolla valtakunnallista koulutusta maksuttoman Teamsin käyttöön osastoissa. 

Koulutuksessa saat vinkkejä esimerkiksi siihen, kuinka järjestää kerhotoimintaa etänä tai 

vaikkapa kokoustaa osaston vapaaehtoisten kanssa. Koulutuksia järjestetään syksyn aikana 

useita. Valitse sopiva aika osallistua, koulutukset ovat samansisältöisiä.  

Lisätiedot: https://rednet.punainenristi.fi/node/60744   

 

7. Osastoviestinnän koulutukset 

Jotta saamme toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia meidän on tärkeää viestiä upeasta 

Punaisen Ristin toiminnasta! Osallistu viestintäkoulutuksiin. Koulutukset on tarkoitettu 

kaikille vapaaehtoisille.  

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: https://rednet.punainenristi.fi/node/60728 

• Osastoviestinnän perusteet 23.9.2020 klo 17.30 – 19.30.  

• Somen käyttö osastoissa 30.9.2020 klo 17.30 – 19.30 

 

 

Seuraava ajankohtaisviesti lähetetään osastoille viikolla 41 ellei ennen sitä tule 

akuuttia tarvetta tiedottaa. 

 

Lisätiedot: 

Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen tommi.virtanen@redcross.fi / 0400 127152 

Ohjelmapäällikkö Minna Rautanen minna.rautanen@redcross.fi / 040 5835735 

 

Ajankohtaisia linkkejä: 

Keskustoimisto päivittyvän turvallisuus- ja hygieniaohjeen vapaaehtoistoimintaan löydät 

täältä:  

https://rednet.punainenristi.fi/node/59469 

THL Ajankohtaista koronaviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19 

THL:n Maskisuositus väestölle: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-

suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille 

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-

2020.aspx 
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