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Ukraina - hätäapukeräys

• Hätäapukeräys käynnistetty pe 25.2. Osastoja pyydetty käynnistämään
keräys / lahjoittamaan osaston varoista

• 17 osastoa ilmoittanut käynnistävänsä keräyksen tähän mennessä
• Ohjeet lähetetty s-postitse osastoihin ja löytyy Rednetistä: 

https://rednet.punainenristi.fi/ukraina
• Päivittyvä “avun sivu”: https://www.punainenristi.fi/punainen-risti-

auttaa-ukrainassa/
• Kun päätätte toteutuksesta:

• Ilmoitus piiriin ja Oma Punaiseen Ristiin ja RedNettiin
• Entiset kerääjät mukaan
• Uusille mahdollisuus auttaa, kutsukaa ihmisiä keräämään!

• Tukea: 
• Piiritoimisto palvelee 9 – 17 
• Piritta 9 -17 (muina aikoina heikommin)
• Viestintäasioissa Ilona (pois to – pe)  

https://rednet.punainenristi.fi/ukraina
https://www.punainenristi.fi/punainen-risti-auttaa-ukrainassa/


Ukraina - maahantulovarautuminen

• Punainen Risti toimii aktiivisesti Ukrainassa kansainvälisen komitean tukemana – on 
toiminut jo 2014 alkaen

• Ukrainan naapurimaiden Punaiset Ristit ovat auttamassa sotaa pakenevia
• Suomesta on lähetetty rahallista tukea ja asiantuntija-apua, materiaalitukea valmistellaan
• Vaate- tai tavaralahjoituksia ei tällä hetkellä oteta vastaan

• Suomeen mahdollisesti tulevien ukrainalaisten määrää on vielä vaikea arvioida
• Tilanne on myös hyvin erilainen kuin 2015

• Biometrisellä passilla voivat tulla Suomeen 3:ksi kuukaudeksi laillisesti
• Hyvin monet menevät perheen, sukulaisten tai tuttavien luokse eivätkä (heti) hae turvapaikkaa tai 

tarvitse majoitusta
• Toisaalta yksityisihmisten “avustuskuljetuksia” on käynnistymässä suuri määrä – tuovatko he myös

ukrainalaisia Suomeen? Maahanmuuttovirasto on avaamassa puhelinlinjan, jossa neuvotaan tähän
liittyen.

• Ensi vaiheessa nykyiset vastaanottokeskukset lisäävät kapasiteettiaan, sen jälkeen vasta
aletaan perustaa uusia – Maahanmuuttoviraston toimeksiannolla



• Vuosikokouksessa valitaan jälleen hallituksen jäseniä
• Vaalitoimikunta pyytää nyt ehdotuksia hallituksen jäseniksi
• Ehdotuksia voivat tehdä osastot ja yksittäiset jäsenet
• Määräaika ehdotuksille 20.3. – lomake löytyy Rednet-sivulta

• Vuosikokous järjestetään lauantaina 23.4. (päivitetty 2.3.2022)
• Kokous pidetään lähtökohtaisesti etäyhteydellä klo 13 alkaean
• Mikäli tilanne sallii, voidaan järjestää myös fyysinen kokous, tästä päätös huhtikuun alussa
• Aamupäivän seminaarissa tulevan toimintalinjauksen keskustelua + asiaa vapaaehtoisista

• Vuosikokouksen tiedot piirin Rednet-sivulla: Piirin hallinto  Vuosikokous 2022 
https://rednet.punainenristi.fi/node/64162

Piirin vuosikokous ja hallituksen vaali

https://rednet.punainenristi.fi/node/64162


• Kampanja-aika 1.1.−1.6.2022
• Piiri tarjoaa jäsenhankinnan tueksi mm.
• Jäsenhankinnan työkalupakin & uuden jäsenen lahjan
• Jäsenhankkijoille lahjoja
• Ilonan avun: ilona.manninen@punainenristi.fi

p. 044 459 8577

• Kirje kampanjasta lähetetty kaikille piirin jäsenille 
• Maksullista some-mainontaa maaliskuussa

Kampanjasivu RedNetissä:
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu

Jäsenhankintakampanja

mailto:ilona.manninen@punainenristi.fi
https://rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu


Suoja 2022 harjoitus

• Harjoitusmallit viivästyvät n. viikolla. Mallien tarkoitus tulla RedNettiin 7.3.
• Harjoituksia voi myös suunnitella ja toteuttaa oman mallin mukaan osaston, 

naapurioaston kanssa yhdessä tai viranomaisten kanssa yhdessä.
• Aihe ajankohtainen esim. turvapaikanhakijoiden mahdollinen tuleminen.
• Mukaan harjoitukseen tällä hetkellä on ilmoittautunut piirimme alueelta seitsemän

osastoa.
Ilmoittautumislinkki löytyy RedNetistä Suoja 2022: https://rednet.punainenristi.fi/node/64018

https://rednet.punainenristi.fi/node/64018


Sääntömääräiset ajankohtaiset

• Kiitos tilastoinnista, vastausprosentti meillä 100! 
• Käsillä osastojen kevätkokoukset

• Toiminnantarkastus hyvissä ajoin, osasto on yhteydessä
tarkastajaan päin ja sopii toteutuksesta

• Piiritoimistoon toimitettavat dokumentit kokouksen
jälkeen, viim. 15.4 mennessä:

• Osaston kevätkokouksen tarkastetun pöytäkirjan kopio
• Liitteet: toimintakertomus, toiminnantarkastuskertomus ja 

tilinpäätös
• Ninnille tai Piritalle s-postin liitteenä tai piiritoimistoon postitse

• Taloustietojen koonti (oma lomake) piiriin 30.3. mennessä
• voi palauttaa tilinpäätöksen hallituskäsittelyn jälkeen

• Pohjat ja lomakkeet: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/61133

https://rednet.punainenristi.fi/node/61133


• Vapaaehtoistapahtumaan voi vielä 
ilmoittautua

• Mahdollisuus osallistua myös etänä, 
ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

• Jos kuitenkin haluat saada ennakkoon 
lisätietoa etäohjelmasta ja 
osallistumislinkit, ilmoittautuminen 
kannattaa.

• Tutustu päivitettyyn ohjelmaan
rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla

Auttajat Aulangolla 1.−3.4.2022 Hämeenlinnassa

https://rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla


RASISMIN VASTAINEN VIIKKO 21.-27.3.2022



Miksi Punainen Risti vastustaa Rasismia?

• Punaisen Ristin tehtävä on edistää kansojen välistä 
ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa

• Rasistinen ajattelu on ristiriidassa Punaisen Ristin 
periaatteiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja 
tasapuolisuutta. 

• Punainen Risti toimii haavoittuvassa asemassa olevien 
hyväksi. Siksi Punainen Risti sanoutuu irti kaikenlaisesta 
rasismista ja toimii rasismia vastaan teoin ja sanoin.

YK:n rasisminvastaista päivää vietetään 21.3.
 Suomen Punainen Risti koordinoi valtakunnallista 

rasisminvastaisen viikon kampanjaa 
rasisminvastaisen päivän ympärillä (vko 11 tai 12). 





Tulevia koulutuksia

Osastojen viestintäpäivä lauantaina 19.3. klo 10−15 Lappeenrannassa
• Sis. viestinnän kulmakivet: mm. suunnittelu, kohderyhmät, kanavat ja Oma.
• Toivomme osastolaisten tuovan mukaan omia viestintämateriaalejaan työstettäväksi :)
• Koulutus on maksuton ja sisältää lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvittelut
• Ilmoittautuminen https://oma.punainenristi.fi/event/13371

Osastojen tietosuojailta 29.3. klo 17.30 – 19.30
• Tietosuojavastaavat ja muut henkilötietoja käsittelevät vapaaehtoiset osastoissa
• Ilmoittautuminen:

https://oma.punainenristi.fi/event/13371
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