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Osastoinfo 4.5.2021



• Kolme työpajaa pidettiin: jäsenhankinta, vaikuttaminen, osastojen valmius
• Vilkasta keskustelua – aikaa olisi voinut olla enemmänkin

• Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat
• Tilinpäätös vahvistettiin (tulos +22.500 eur, mutta tulos ilman sijoitustoimintaa ja VOK-toimintaa 

olisi ollut –260.000 eur)
• Toimintasuunnitelma 2021 vahvistettiin - löytyy Rednetistä
• Talousarvio 2021 vahvistettiin - löytyy Rednetistä
• Puheenjohtajana jatkaa Mari Huttunen Haminasta
• Varapuheenjohtajaksi valittiin Maija Manninen Hirvensalmelta
• Hallitusta pienennettiin kahdella ja valittiin viisi jäsentä: Harri Ihalainen, Kuusankoski, Jyrki 

Koskela, Pieksämäki, Susanna Koukkula, Hamina, Tapio Miinin, Simpele, Minna Wahlman, Karhula 
sekä Maija Mannisen tilalle vuodeksi Johannes Moisio Taipalsaari

• Vaalitoimikunta nimettiin, puheenjohtajana Juha Siira

• Toiminnanjohtaja piti ajankohtais-katsauksen (tilastot, korona-vuosi, osastojen talous, 
vastaanottokeskukset ja piirin talouden näkymät)

Piirin vuosikokouksen kuulumiset



• Korona lisännyt ruoka-avun tarvetta ja 
muuttanut toimintatapoja

• Kaakkois-Suomessa viime vuonna 10 
osastoa mukana

• Ruoka-avun muotoja: hävikki- , ylijäämä- ja 
lahjoitusruuan jakaminen tai 
yhteistyökumppaninen toimintaan 
osallistuminen

• Ruoka-apu voi olla kertaluontoista tai 
pitkäkestoista

Ruoka-apu



Ruoka apu

• Miten mukaan?
• Kartoita alueellinen tarve
• Oma jakelu/aloitetaan jakelu yhteistyössä muiden 

kanssa/mukaan jo olemassa olevaan ruoka-apuun
• Mitä jaetaan? EU-, hävikki, ylijäämäruoka
• Missä jaetaan? Oma vai yhteistyökumppanin tila
• Milloin? Kertaluontoinen tapahtuma vai jatkuva
• Käytettävissä olevat resurssit? Vapaaehtoiset, 

mahdollisuus kuljettaa ruokaa
• Yhteys sosiaalitoiminnan suunnittelijaan



Ruoka-apu

Tukea ruoka-avun järjestämiseen
• Keskustoimisto tukee yhteisöllisiä ruoka-aputapahtumia - voit saada 

LähiTapiolan tukea 500 euroa
• Tukea laitehankintoihin, pakkausvälineisiin tai suojavarusteisiin piiristä 

vapaamuotoisella hakemuksella
• Mukaan STM:n hankkeeseen, tukea toiminnan kuluihin



Punaisen Ristin viikko 3.-9.5.2021

• Viikon valtakunnallisena teeman on turvallisuus 
lapsiperheissä. Materiaalit löytyy Rednetistä
Punaisen Ristin viikon sivulta. 

• Tämän lisäksi piirissä on suunniteltu perheille 
sopivaa tekemistä viikon jokaiselle päivälle.  

• Päivittäiset tehtäväkortit esittelevät laajasti Punaisen 
Ristin toimintaa. Ne julkaistaan aamuisin Rednetissä
ja esitellään piirin some-kanavissa. 
https://rednet.punainenristi.fi/node/62331

• Materiaaleissa mukana myös kodin turvakävely ja 
viime vuodelta tuttu ensiapumuistipeli. 

• Kotimaan avustustoiminnan webinaari 5.5. klo 17.30 
– 19.00 

https://rednet.punainenristi.fi/node/62331


Osastoinfot syksyllä
• Kerran kuukaudessa pidettävät osastoinfot 

jatkuvat syksyllä 

• Syksyn päivämäärät klo 17.30 – 18.30: 
• Tiistai 10.8.2021
• Tiistai 7.9.2021
• Tiistai 5.10.2021
• Tiistai 2.11.2021
• Tiistai 14.12.2021

• Osastot voivat myös nostaa asioita, joita haluavat 
käsittelyyn tai jos haluavat jakaa omia 
kokemuksiaan tai tekemisiä

• Halutessaan voi laittaa ennakkoon tiedoksi 
Piritalle, niin nostetaan listalle 

• Pysyvä osallistumislinkki ja päivämäärät löytyy: 
rednet.punainenristi.fi/node/61376

Maria Santto

https://rednet.punainenristi.fi/node/61376


Kevätseminaari

29.5 klo. 9.30-15

Kaikille vapaaehtoisille!

Aamupäivällä Satu Silvo luennoimassa

Iltapäivällä työpajat:

• Ystävätoiminta poikkeusoloissa
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osaston 

toiminnassa
• Voinko tulla mukaan? – yhdenvertaisuus 

osastoissa

Viim. ilmoittautumispäivä 16.5!
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10846

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10846


Muutoksia osastokummeissa

• Anna Buzaevan siirryttyä keskustoimistoon, 
Annan kummiosastot on jaettu muille kummeille, 
joten mikään osasto ei jää ilman kummin tukea 

• Uudet kummit aloittavat heti ja ovat yhteyksissä 
omiin uusiin osastoihinsa

• Uudet kummit, olkaa hyvä: 
• Hamina: Jenni Ojala
• Karhula ja Kotka: Annika Korpinen 
• Kangasniemi: Piritta Keränen 
• Mäntyharju: Mika Asikainen 
• Ylämaa: Eila Siira



Johtajuusvalmennus, pilotti 2021

• Kenelle: 
• Punaisen Ristin vapaaehtoiset (pilottivaiheessa osaston ja piirihallitusten 

jäsenet)
• Avustustyöntekijät (joiden tehtäviin kuuluu ihmisten johtaminen)
• Henkilökunta (joiden tehtäviin kuuluu ihmisten johtaminen)

• Tavoite: 
• vahvistaa osallistujien taitoja johtaa Punaisen Ristin toimintaa erilaisissa 

tilanteissa
• mahdollisuus kehittää omia johtamistaitoja
• rakentaa osallistujien välille yhteistyöverkoston

• Syksyllä 2021 kolme moduulia + välitehtävät
• 1.-3.10.21, lähipäivät
• 5.-6.11.21, etänä
• 3.-5.12.21, lähipäivät

• 20-25 osallistujaa, haku alkaa toukokuussa



Osastoille jäsenhankintaesite

ilona.manninen@punainenristi.fi



Tulevia tapahtumia – Save the date! 

• Kiitosgaalat vapaaehtoisille maakunnittain 
19.11.2021

• Luvassa mukavaa illanviettoa, hyvää ruokaa ja ohjelmaa 
• Lisätietoa tulossa, mutta merkitkää jo ylös ja varautukaa 

osallistumaan! 

• Valtakunnallinen vapaaehtoistapahtuma 
2022

• 1.-3.4.2022, Aulanko
• Tapahtuman suunnittelu alkaa toukokuussa 2021
• Lisätietoa tulossa kevään ja syksyn 2021 aikana 

osastojen uutiskirjeissä ja Tässä ja Nyt –
järjestötiedotteissa.  

• Varatkaa päivät ja infotkaa muillekin omassa 
osastossa!

• Ilmoittautumisohjeet, ohjelma ym. syksyllä 2021



RedChat

• Matalankynnyksen sähköinen kohtaamispaikka
• Chatti on avoinna 24/7
• Kohderyhmänä ikäihmiset, omaishoitajat, 
kotiäidit ja -isät ja nuoret
• Tavoitteena yksinäisyyden lievittäminen
• Vapaaehtoisen rooli: keskustella ja/tai moderoida 
keskusteluja chattaamalla itselleen sopivana aikana
• Vapaaehtoisten haku:

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10436
• Mukaan Chattiin tästä: https://discord.gg/8GYMHQU

http://vhttps/vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10436
https://discord.gg/8GYMHQU


RedWednesday

• Vaihtuvateemainen keskusteluilta
• Kokoontuu joka toinen keskiviikkoilta RedChat alustalla
• Iltoja alustaa ja keskustelua vetää eri alojen osaajat, 

jo sovittuja teemoja mm. erilaisuus, jaksaminen korona-
aikana, kulttuurin vaikutus hyvinvointiin

• Vapaaehtoinen voi olla mukana suunnittelemassa iltoja, osallistua
keskusteluun tai vetää iltaa


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Ruoka-apu
	Ruoka apu
	Ruoka-apu
	Punaisen Ristin viikko 3.-9.5.2021
	Slide Number 7
	Kevätseminaari
	Muutoksia osastokummeissa
	Johtajuusvalmennus, pilotti 2021
	Osastoille jäsenhankintaesite
	Tulevia tapahtumia – Save the date! 
	RedChat
	RedWednesday

