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1. Avaus

2. Henkilöstöasioita: 

▪ Tervetuloa viestintäsuunnittelija Ilona Manninen

▪ Anna B. siirtyy keskustoimistoon 

3. Tiedoksi: Imatran vastaanottokeskus suljetaan 30.9.

4. Tulevia tapahtumia / järjestö

5. Sääntömääräiset muistutukset

6. Ensiapuryhmien tulevia tapahtumia

7. Ystävätoiminnan ja omaishoidon tukitoiminnan tapahtumia

8. Kysymyksiä ja keskustelua



Osastoinfo

Maahanmuuttovirasto sulkee Imatran 
vastaanottokeskuksen

• Päätös saatiin 30.3. - suljetaan 30.9. mennessä

• Päätöksen taustalla kovasti vähenevä maahantulijoiden määrä

• Vastaanottojärjestelmästä vähennetään 700 ylimääräistä paikkaa

• Imatran lisäksi suljetaan SPR:n keskus Halikossa ja seitsemän
keskuksen paikkamääriä pienennetään 50:llä

• Sulkemiset kohdistuivat lähinnä maantieteellisin perustein –
valmiutta halutaan ylläpitää mahdollisimman monella alueella

• Sulkemisen vaikutukset piirille

• Henkilökunnan irtisanominen

• Vapaaehtoistoiminta lakkaa

• Vaikutus piirin budjettiin 2022 on merkittävä
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Tulevia koulutuksia ja tapahtumia /järjestö: 

• Humanitaarisen oikeuden ilta 8.4. klo 17.00 – 20.00
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10792

• Tietosuojakoulutus osastoille 13.4. klo 17.30 – 19.00
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10793

• Uusien vapaaehtoisten perehdytys 15.4. klo 17.30 - 18.30
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10952

• Punaisen Ristin avustustoiminta kotimaassa ja maailmalla 
3. ja 5.5. klo 17.30 – 19.00
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10861

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10792
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10793
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10952
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10861
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Piirin vuosikokous ja seminaari su 25.4.
etäyhteyksin Teamsissa

• Kutsut lähetetty puheenjohtajille 29.3.

• Lisäinfoa, ohjelma ja ilmoittautuminen piirin Rednet-sivuilla:
https://rednet.punainenristi.fi/node/61834

• Seminaari kello 9.30 - 12.00

• Viisi eri teemaa, joista voi valita mieleisensä (vaikuttaminen, 
vapaaehtoistoiminta, jäsen/vapaaehtoishankinta, valmius, 
yhdenvertaisuus)

• Kokous alkaa kello 13.00

• Ilmoittautuminen molempiin ”pakollista” 
www.lyyti.in/vuosikokous_ja_seminaari_2021

https://rednet.punainenristi.fi/node/61834
https://www.lyyti.in/vuosikokous_ja_seminaari_2021
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Piirin vuosikokous ja seminaari su 25.4.

• Nimetkää edustajanne hallituksen päätöksellä

• Allekirjoitettu valtakirja tai pöytäkirjaote piirille viimeistään 22.4.

• Edustajien tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 20.4.

• Ilmoittautuessa annettava sähköpostiosoite äänestyksiä varten
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Sääntömääräisiä

• Osastojen kevätkokousten pöytäkirjat liitteineen piiritoimistoon 
15.4. mennessä 

• Pöytäkirja allekirjoitettu ja tarkastettu 

• Toimitus postitse / sähköpostitse Piritta K. tai Nina I. 

• Toiminnantarkastuskuviossa uusia tuulia

• Osastot ja kokonaiskoordinointi: Piritta Keränen 

• Toiminnantarkastajien info ja koulutusasiat: Anna Peltola 
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EA-ryhmänjohtajien ja kouluttajien ilta

• Maaliskuussa olleen illan uusinta ke 14.4. klo: 17.30-19.00

• Aiheina:

• päivystäjän osaamisen varmistamisen ohjemateriaalit vuosille 2021 ja 
2022

• tärkeitä tulevia tapahtumia

• 1-2 henkilöä / EA-ryhmä

• Ilmoittautuminen OMAan 12.4. mennessä:

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10875

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10875
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EA-ryhmien etäryhmäillat:

• EA-päivystäjäjien tulee harjoitella säännöllisesti, osaston hallitus 
vastaa lopulta EA-ryhmän toiminnasta.

• Piiri tukee ryhmäiltojen järjestämisessä kerran kuukaudessa:

Tulossa: 

Ma 26.4. klo: 18.-19.30 Elvytys

Ma 31.5. klo: 18.-19.30 Kirjaaminen ja vaitiolovelvollisuus

• Materiaalit: https://rednet.punainenristi.fi/node/61885

• Etäryhmäillat jatkuvat syys-joulukuussa 2021 kerran 
kuukaudessa

https://rednet.punainenristi.fi/node/61885
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Ystävätoiminnan ja omaishoidon tukitoiminnan 
koulutuksia ja toimintaa

• RedChat aukeaa huomenna 7.4. klo. 17.30

• Soittokaveritoiminta alkaa huhtikuun aikana

• KevätSeminaari 29.5 klo. 9.30-15

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

• Ystävien olohuoneet 21.4 & 19.5 klo. 17.30-19 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10794

• Ystävävälittäjäkoulutus 10.4 klo. 10-14.30 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10854

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10846
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10794
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10854
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Kysymyksiä ja ajatuksia? 

Seuraava info: 4.5. klo 17.30 – 18.30 


