
 
 

 

 

Jakelu: SPR VS piirin alueen luottamushenkilöt 
 

 

 

Ajankohtaisviesti SPR V-S piirin osastojen luottamushenkilöille 9.10.2020  
 

Syysterveiset teille kaikille! 

 

Tässä viestissä on ajankohtaisia kuulumisia SPR Varsinais-Suomen piirin alueen 

toiminnasta, tapahtumista ja tulevista koulutuksista. 

 

 

1. Korona-asiaa 

2. Seminaarit ja webinaarit  

3. Koulutukset 

4. Muuta:  

    Nälkäpäivä, viestintä, Tässä ja nyt, Sekasin-chat 

 
 

1. Korona-asiaa 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja Punainen Risti tekevät laajaa yhteistyötä 

koronaepidemian hoitamisessa. Vapaaehtoiset ovat vastassa mm. Turun satamassa ja 

lentoasemalla Suomeen saapuvia matkustajia koronaohjeistusten kanssa. Vapaaehtoiset 

ovat myös mukana soittamassa yli 70-vuotiaille turkulaisille ja kyselevät korona-ajan 

kuulumisia. Seniorisoittoihin voi osallistua mistä päin maakuntaa tahansa. Tule mukaan! 

Lue lisää yhteistyöstä https://rednet.punainenristi.fi/node/60944 

 

Mikäli olet käytettävissä korona-auttamistehtäviin, ilmoittaudu mukaan tämän linkin 

kautta, mikäli et ole keväällä sitä jo tehnyt. https://rednet.punainenristi.fi/node/59732 
 
Koronan ehkäisyssä on merkittävää huolehtia turvaväleistä ja hyvästä 

käsihygieniasta 

• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kokoama alueellinen koronaa ehkäisevä 

työryhmä suosittaa kasvomaskien käyttöä Varsinais-Suomessa, jos riittävää 

turvaväliä ei voi pitää. Tartunta on mahdollinen jokaisessa kohtaamisessa ja 

tartunnan todennäköisyys kasvaa, kun kohdattavien määrä kasvaa.  

• Tapaamisia suunnitellessa on tärkeää miettiä tosiasiallinen tarve kokoontua 

kasvokkain. Kannustamme osastoja pitämään yhteyttä vapaaehtoisiinsa ja 

ottamaan käyttöön etäyhteysvälineitä tapaamisten ja toiminnan järjestämiseen 

silloin kun se on mahdollista. Piiritoimisto auttaa mielellään toiminnan 

kehittämisessä.  

• Tärkeintä on noudattaa kaikessa toiminnassa viranomaisten antamia ohjeita ja 

suosituksia sekä ottaa huomioon myös niihin tulevat mahdolliset muutokset: 

https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx 

Vastuu paikallisesta toiminnasta on aina osastolla. On hyvä huomioida, että osaston 

tulee kerätä kaikkien osallistujien yhteystiedot kaikissa järjestämissään toiminnoissa / 

tapahtumissa mm. mahdollisen koronajäljitystyön vuoksi.   
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2. Seminaarit ja webinaarit  

• Valtakunnallinen omaishoitajatoiminnan seminaari 27.10.2020 klo 12-15.  

Etäyhteyksin toteutettavan seminaarin kohderyhmänä ovat Suomen Punaisen 

Ristin vapaaehtoiset, jotka toimivat omaishoitajien ja ikäihmisten tukena sekä 

terveyspisteissä. Lisätietoja seminaarista Jaanalta / jaana.paasonen@redcross.fi 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 18.10. tämän linkin kautta: 

https://www.lyyti.fi/questions/384a710f88 

• Alueellisen valmiustoiminnan webinaari 5.11.2020 klo 18.00-20.00 
• Maailma muuttuu – muuttuvatko järjestöt? Toimintaympäristön trendit ja 

vapaaehtoisuuden uudet muodot haastavat perinteisen osastotoiminnan 

-webinaari 3.12.2020 18.00-20.00.  

Webinaarit on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille ja niihin ei ole ennakkoilmoittautumista. 

Osastoja pyydetään laittamaan tietoa webinaareista eteenpäin oman osastonsa 

vapaaehtoisille! Webinaaritiedot löydät täältä, tervetuloa linjoille: 

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

3. Koulutukset 

• Ystäviä kaivataan!  

Olisiko sinulla hetki aikaa? Tule Ystäväkurssille kuulemaan miten sinä 

voisit ilahduttaa seuraa kaipaavaa tänä eriskummallisena aikana! Seuraava 

kurssi järjestetään etäkoulutuksena jo maanantaina 12.10. klo 17-20.00. 

Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/etaystavakurssilokakuu  Kaikki 

ystävätoiminnan koulutusajankohdat ja lisätiedot löydät täältä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/60588 

• Teams Free -koulutus – apua ja tukea osastojen etätoimintaan! 

Syksyllä on tarjolla valtakunnallista keskustoimiston organisoimaa 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  Löydät tietoa ja käytännön ohjeita 

etätoimintaan keskustoimiston laatimasta ohjeesta. Ohje löytyy täältä: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/59442 

• SPR Varsinais-Suomen 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. Kerro 

perehdytyksistä eteenpäin osastosi uusille vapaaehtoisille! Ilmoittaudu mukaan 

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

 

4. Muuta 

Nälkäpäivä 

Tämän videon myötä vielä kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuneille! 

https://www.youtube.com/watch?v=wg3xwqJumBA 

 

Tässä ja nyt  

Vuoden viimeinen järjestötiedote julkaistaan lokakuun lopussa. Tiedotteeseen laitetaan 

mielellään kuulumisia osastoista. Lähetäthän tekstit ja kuvat Sirpalle 

sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi viimeistään 23.10.2020.   
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Viestintä 

• Olethan yhteydessä osastokohtaisista koulutuksista Annaan 

anna.tenho@redcross.fi  
• Eväitä some-tilien ylläpitoon. Muutamien seikkojen huomioiminen voi 

helpottaa osastoa ylläpitämään kanaviaan myös vapaaehtoisten vaihtuessa. Kts. 

vinkkejä täältä: 
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/20200508_huomioita%20osasto

n%20kanavien%20hallintaan.pdf 

Vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin 

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ja Suomen Punaisen Ristin koordinoimassa 

hankkeessa kehitetään ja toteutetaan nuorille suunnattua Sekasin-chatia. Palvelu on 

lukuisten eri toimijoiden yhteistyössä ylläpitämä. Sekasin-chat on valtakunnallinen, 

vuoden jokaisena päivänä auki oleva chat-palvelu nuorille. Palvelu tukee mielen 

hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviämistä. 

 

Toivomme sinulta 
• vähintään 25 vuoden ikää, 

• kiinnostusta nuorten maailmaan, aitoa halua kohdata ja antaa jokaiselle nuorelle 

kokemus kuulluksi tulemisesta, vuorovaikutus- ja kirjoitustaitoja, perustason 

tietoteknisiä valmiuksia (internet ja tekstinkäsittely) ja halua kehittää omaa 

osaamista  

• mahdollisuutta sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi.  

Hae mukaan vapaaehtoiseksi Sekasin-chattiin: https://mieli.fi/fi/Sekasin-paivystajaksi 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

Seuraava kirje lähetetään viikolla 45, ellei akuuttia tarvetta ennen sitä ilmene. 

 

 

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 

• Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri 

https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx 
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