
                                                                                       
 

 

Jakelu: SPR VS piirin alueen luottamushenkilöt 

 

 

 

Ajankohtaisviesti SPR V-S piirin osastojen luottamushenkilöille 30.10.2020  
 

Lokakuun lopun terveiset teille kaikille! 

Tässä viestissä on ajankohtaisia kuulumisia SPR Varsinais-Suomen piirin alueen 

toiminnasta, tapahtumista ja tulevista koulutuksista. 

 

 

1. Tässä ja nyt 4/2020 

2. Auttamistehtävä: influenssarokotukset  

3. Somen käyttö osastoissa 

4. Valmiustoiminnan webinaari 

5. SPR:n päihdetyön juhlaseminaari 

 

 

1. Tässä ja Nyt 4/2020 ilmestynyt sähköisenä 

Lue Punaisen Ristin kuulumisia Varsinais-Suomesta ja valtakunnallisesti Tässä ja Nyt 4/2020 

-järjestötiedotteesta tästä linkistä:  https://rednet.punainenristi.fi/node/3316  

Painettu lehti lähetetään painotalosta tiedotteen saajille ensi viikolla. Antoisia lukuhetkiä! 

 

2. Auttamistehtävä – vapaaehtoisia tarvitaan: influenssarokotukset Turun 

Messukeskuksessa 

Keskiviikko 4.11. – perjantai 4.12.2020. Ti, ke, to klo 8-18 ja pe klo 8-16. 

➢ Vapaaehtoisten apua tarvitaan varmistamaan, että asiakkaalla on ajanvaraus, 

tarjoamaan käsidesiä ja maskia sekä opastamaan oikealle pisteelle. 

➢ Rokotuksia annetaan tiistaista perjantaihin. Päivät on jaettu kahteen 

vapaaehtoisvuoroon: klo 8-12 sekä klo 12-16 (18). Voit myös tulla lyhyemmäksikin 

aikaa. Kirjoita kohtaan ”Terveiset järjestäjälle”, minkä ajan voit olla tehtävässä. 

Pienikin apu tulee tarpeeseen. 

➢ Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/Rokotukset2020_SPRVS 
 
3. Somen käyttö osastoissa -koulutus 2.11.2020 klo 17.30 – 19.30 

Keskustoimiston organisoima Somen käyttö osastoissa -koulutus järjestetään Teams-

etäyhteydellä. Kahden tunnin koulutuksessa saat perustiedot someviestinnästä ja 

sisällöntuottamisesta sekä tutustut osaston someviestinnän esimerkkeihin. Koulutus 

innostaa osallistumaan oman osaston viestinnän tekemiseen ja suunnitteluun! Mukaan 

ovat tervetulleita kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset!  

Liity linjoille vaikka kotisohvalta: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9345 

4. Webinaari alueellisesta valmiustoiminnasta to 5.11.2020 klo 18.00 

Webinaarissa sisältönä on alueellinen valmiustoiminta ja sen kehittäminen edelleen korona-

ajan jälkeen: miten alueellinen valmius muuntuu pysyväksi toimintatavaksi? Webinaarin 

lopuksi on SPR Varsinais-Suomen piirin ajankohtaiskatsaus. Webinaarissa on mahdollista 

esittää kysymyksiä ja kommentteja Q&A-toiminnon kautta. Ilmoittautumista ei tarvita.  

Tule linjoille! https://rednet.punainenristi.fi/node/60346  
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5. SPR:n päihdetyö 20 vuotta -juhlaseminaari 7.11.2020 klo 10.00-16.30 

Juhlistamme järjestön päihdetyön 20-vuotista taivalta järjestämällä SPR:n päihdetyön 

juhlaseminaarin Teamsissä. Seminaari on maksuton. Lue lisää seminaarin monipuolisesta 

ohjelmasta liitteestä.  

Ilmoittaudu mukaan: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9248 

 
 

Seuraava kirje lähetetään viikolla 47, 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:  

Keskustoimiston 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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