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Piirin hallituksen kokouksista 
tiedottaminen
• Olemme järjestönä sitoutuneet avoimuuteen viestinnässä
• Toiminnanjohtaja kirjoittaa hallituksen kokouksista aina 

muistion, joka julkaistaan Rednetissä piirin sivulla kohdassa 
Hallinto

• On tullut toive, että nämä muistiot voitaisiin toimittaa 
osastoille tuoreeltaan sähköpostilla

• Mitä mieltä täällä ollaan? Jakelu?

• Jatkossa myös pöytäkirjat julkaistaan tarkastuksen jälkeen 
nettisivuilla



Jäsenhankintakampanja, kevät 2022

• Seminaari 15.1.2022 etäyhteyksin
• Luodaan uskoa osastojen jäsenhankintaan
• Käydään läpi, millä helpoilla keinoilla jäsenkanavat avataan
• Miten jäsenhankinnasta saadaan koko osaston yhteinen asia
• Millainen jäsenhankintakampanja piirissä toteutetaan 2022 keväällä

• Ilmoittautuminen 14.1.2022 
mennessä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12802

• Piirin jäsenhankintakampanjan lanseeraus – lisäinfoa myös tulevassa Tässä ja 
Nytissä..

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12802


Vuodenvaihteen / alkuvuoden muistilista

• Piiritoimistoon toimitettavat dokumentit:
• Osaston syyskokouksen tarkastetun pöytäkirjan kopio

liitteineen(toimintasuunnitelma ja talousarvio) 31.12021 
mennessä! HUPS, tekemättä? Vielä ehtii!

• J1-kortti allekirjoitettuna ja J2-kortti 31.1.2022 mennessä + 
järjestäytymiskokouksen pöytäkirja

• Huom! Valintapäivät ja kaudet merkittävä tarkoin!
• Toimitus joko postitse tai sähköpostin liitteenä: Nina Ihanainen

tai Piritta Keränen

• Toimintatilastot (+ koulutustilastot) 31.1.2022 
mennessä.

• Tilastokyselyt ja J-kortit ohjeineen osoitteessa: 
https://rednet.punainenristi.fi/toimintatilasto

• Taloustiedot kevätkokouksen jälkeen
(kevätkokous 30.3. mennessä)

https://rednet.punainenristi.fi/toimintatilasto


Ystävänpäivä - kampanja 7. -20.2.2022
Teemana on tuttu ”Nähdään – toisemme”

• Kampanja jatkuu samalla visuaalisella ilmeellä kuin edellisinä vuosina. Löydät digitaaliset materiaalit Punaisen Ristin 
aineistopankin Ystävänpäivä 2022 -kansiosta (aineistopankki.punainenristi.fi). Aineistopankissa on verkkoon ja 
sosiaaliseen mediaan sopivia kuvia, jakokuvia, videoita ja bannereita. Painettuja materiaaleja, mm. julisteita, 
postikortteja ja esitteitä voi tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta. Viimeinen tilauspäivä on 23.1.2022.

• Kertokaa tapahtumista paikalliselle medialle ja tarjotkaa haastateltaviksi ystävätoiminnassa mukana olevia 
vapaaehtoisia ja ystäväpareja. Jos tapahtumat sisätiloissa eivät ole mahdollisia, siirtäkää tapahtuma ulos, jos se on 
mahdollista. Myös verkossa voi järjestää tapahtuman, mm. Neiti Aika -elokuvaillan.

• Vinkkejä tapahtumien järjestämiseen: https://rednet.punainenristi.fi/node/47895
• Keskustoimisto tukee osastojen tapahtumia tuttuun tapaan enintään 150 eurolla. Ohjeet tuen hakemiseen 

löytyvät tämän sivun: https://rednet.punainenristi.fi/node/47895 liitteistä.

Haastetaan kaikki suomalaiset huomaamaan toiset ihmiset ympärillään. Jakamalla materiaaleja somessa näymme ja 
kuulumme! Somessa käytetään tunnisteita #NähdäänToisemme #PunainenRisti
https://rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva
Yhteyshenkilö: kirsi.mertakari@redcross.fi

http://rednet.punainenristi.fi/node/58671
https://rednet.punainenristi.fi/node/47895
https://rednet.punainenristi.fi/node/47895
https://rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva
mailto:kirsi.mertakari@redcross.fi


RedChat

• Discord palavelimella
(https://discord.gg/TPqjYhez6z) 

• Supistettu kanavia
• RedWednesday hyvä

sisäänheitto toiminta
• Korona lisää edelleen etä

auttamismuotoja
• Markkinointia laajasti 2022
• Lisätietoja Rednetissä

https://discord.gg/TPqjYhez6z


Soittokaveritoiminta

• Lähtenyt hyvin käyntiin, ei vielä
omaishoitajia mukana

• 2 vapaaehtoista 
koordinaattoreina

• Laajennetaan toimintaa
• Isoa markkinointia ensisijaisesti

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan
alueella

• Vapaaehtoisia voi ohjata myös
tähän toimintaan



Ystävien turinatunnit

Kevään 2022 turinat:

23.2. klo 17:30 - 18:30
30.3. klo 17:30 - 18:30
27.4. klo 17:30 - 18:30
25.5. klo 17:30 - 18:30

https://oma.punainenristi.fi/event/12362

Kaikki ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat 
tervetulleita!

https://oma.punainenristi.fi/event/12362


Ystävätoiminnan mentorimalli
Mentorimallin ja mentorien koulutuksen kehittäminen on lähtenyt tarpeesta saada ystävävälittäjille työpari, joka 
järjestää vapaaehtoisille ystäville vertaistukitapaamisia (6-8)sekä tukee vapaaehtoisia ja selvittää ristiriitatilanteita 
yhdessä ystävävälittäjän kanssa.
Tämän vuoden aikana on tarkoitus järjestää koulutuksia sekä jalkauttaa mentorimalli ystävätoimintaan.

Mentorointi:
• mentoroinnissa mentori auttaa vapaaehtoisuuden alkuun
• kokoaa vapaaehtoiset säännöllisin välein yhteen ja tukee heitä vapaaehtoistoiminnassa
• osaamisen, mutta myös kokemusten ja näkemysten siirtämistä
• konkreettisten ohjeiden antamista
• vertaistuen antamista ja saamista

Koulutuksen tavoitteena on kehittää vapaaehtoisille tarjottavaa tukea, antaa valmiuksia ystävätoiminnan 
vapaaehtoisten tukemiseen sekä antaa valmiuksia ja eväitä vertaistukitapaamisten ohjaamiseen. (6 h).
Uusi vapaaehtoistehtävä, ystävätoiminnan peruskurssi tulee olla käytynä.

Mentorimallikoulutuksen voi tilata piiristä. Lisätietoja antaa: kirsi.mertakari@redcross.fi

mailto:kirsi.mertakari@redcross.fi


Ruokaa ja apua kaikille - STM–hanke 2021-2022

Ruoka-apua lisää, laajemmalle ja useammalle yhteistyössä

• Hankkeen avulla lisätään ruoka-apua ja parannetaan toiminnan laatua laajentamalla ruoka-apua, 
tiivistämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa sekä levittämällä hyviä toimintamalleja
valtakunnallisesti.

• Hankkeen pääpaino on ruoka-aputoiminnan ja siihen liittyvän vapaaehtoistyön järjestämisessä. 
Ruokajakelut ja toiminnan organisointi toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Hankkeen työntekijät luovat
verkostoja ja malleja, levittävät toimintaa, kouluttavat ja tukevat vapaaehtoisia ja toiminnan
organisointia.

• Hankkeen aikana ruoka-aputoiminnalla tavoitetaan 50 000–80 000 avunsaajaa. Toimintaa toteuttaa
1200–1500 vapaaehtoista, 100-120 paikkakunnalla.



Tervetuloa Tiia! 

Tiia Penttilä
• 15.12.2021 alkaen STM Ruokaa ja apua kaikille –hankkeen

projektityöntekijä
• Taloushallinnon tradenomi
• Aiemmin työskennellyt mm. Imatran

vastaanottokeskuksessa talousihteerinä sekä
kuntapuolen useissa taloushallinnon projekteissa

• Vapaa-aikana mm. lenkkeilen, marjastan, sienestän, suunnistan ja 
vietän aikaa perheen parissa.



Essoten avustaminen koronarokotuksissa

• Avunpyyntö Essotelta piiriin 23.12.2021, toiminnan aloituspäivä oli tapaninpäivä
26.12. Vapaaehtoisille tarvetta aluksi 7 pvänä viikossa, kullekin päivälle 4-6 hlöä.

• Rokotusapua alettiin järjestää Mikkelin, Hirvensalmen ja Ristiinan
osastojen yhteistoimintana. Aluksi vuorot varattiin exel-taulukolle kunkin osaston
yhteyshenkilön kautta.

• 3.1.22 lähtien vuorot ovat olleet Hupsiksessa, jonne vapaaehtoiset ovat
liittyneet.

• Aluksi joulukuussa noin 10 hlöä mukana toiminnassa, tällä hetkellä noin 26 
aktiivisempaa, Hupsiksen ryhmässä kaikkiaan 48 hlöä.

• Tehtävänjakoa: Mikkelin osasto "isännöi" toimintaa ja Hupsiksen päivittäiskäyttöä. 
Kaikki osastot rekrytoivat lisää vapaaehtoisia, huolehtivat perehdyttämisestä ja 
vuorojen täyttymisestä. Piiri on tehnyt sopimuksen Essoten kanssa, laatinut
perehdytysmateriaalin, saattanut Hupsiksen käyttövalmiiksi ja kouluttanut sen
käyttöön. Piiri toimii Essoten ja osastojen välillä erityisesti "virallisissa" asioissa.

• Essote maksaa vapaaehtoisille matkakulut ja tarjoaa evästä kahvilasta
• Toiminta jatkuu näillä näkymin tammikuun loppuun saakka.



Pysy Pystyssä -kampanja

• Vietetään jälleen 17.-30.1.2022
• Aiheena talvijalankuljun

turvallisuuden parantaminen
• Viime vuonna lanseeratut jalankulun

liikennemerkit edelleen kampanjan
pääviestinä

• Toivotaan runsasta some-näkyvyyttä
• Osastoille ohje pop up –tilaisuuden

tai turvallisuustietoiskun
järjestämiseen:

https://rednet.punainenristi.fi/node/63600

• Valtakunnallinen kampanjasivu:
https://www.kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa/#b0e27b25

https://rednet.punainenristi.fi/node/63600
https://www.kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa/#b0e27b25


Tulevia koulutuksia:

• Ensiapupäivystäjän peruskurssiin muutoksia: lisätty teorian
kertausilta 30.3. ja käytännön harjoittelu siirretty 9.-10.4.22 Mikkelin 
seudulla. Ilmoittautuminen 16.1.22 
mennessä https://oma.punainenristi.fi/event/12850

• Ensiauttaja –koulutus Kerimäellä 12.-15.5.22, yhdessä Savo-Karjalan
piirin kanssa. Haku 
koulutukseen 13.2.22 mennessä https://oma.punainenristi.fi/event/12929

https://oma.punainenristi.fi/event/12850
https://oma.punainenristi.fi/event/12929


Kaikkien, erityisesti uusien, luottamushenkilöiden perehdytykset jatkuvat webinaareina tammikuussa 
torstaisin klo 17.30 – 19.30

Luottamushenkilöiden perehdytykset jatkuu

To 13.1.2022 Hyvin toimiva hallitus – hyvin toimiva 
osasto
Pohditaan hyvää hallituksen työskentelyä. Miten hoidetaan 
kokoukset teknisesti, mutta pidetään keskustelu ja ideointi 
avoimena? Miten pidetään osaston aktiivit ja jäsenet mukana? 
Miten varmistetaan sopiva vastuunjako? 

To 20.1.2022 Osaston auttamisvalmius ja kotimaan apu
Perehdytään osaston auttamisvalmiuden ylläpitoon ja kotimaan 
avun toimintaan. Pohditaan myös osaston roolia muuttuvassa 
toimintaympäristössä ja viranomaisyhteistyötä. 

To 27.1.2022 Vapaaehtoisten polku kuntoon
Käydään läpi, miten varmistetaan, että kaikki vapaaehtoiset 
pääsevät mukaan toimintaan ja he kokevat vapaaehtoistoiminnan 
mielekkäänä. Mitä pitää huomioida ja tehdä?

To 3.2.2022 Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
Viimeisessä illassa käydään läpi toiminnan suunnittelua ja mitkä 
kaikki siihen vaikuttaa? Mitä työkaluja osastolla on toiminnan 
arviointiin ja kehittämiseen ja mitä tukea siihen on saatavilla? 
Miten kerätään tietoa paikallisista tarpeista ja kannattaako 
kaikkea tehdä yksin vai yhdessä muiden kanssa? 

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen:  
Oma.punainenristi.fi 

Illoissa osallistujat jakautuvat osittain kahteen ryhmään: 
uudet luottamushenkilöt ja pidempään pestiä hoitaneet. 

Joten nyt kannattaa kaikkien tulla mukaan! 



• SPR:n osastojen yhteiset tukipalvelut kouluttaa uusia vapaaehtoisia toimijoita 
rahastonhoitajan rooliin

• Ilmoittautuminen tulee tehdä molemmille koulutuspäiville erikseen
• Koulutus sopii myös toiminnassa oleville rahastonhoitajille kertausmielessä
• Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 18.1.2022

Osa 1: Maanantaina 24.1.2022 klo 17.30-19.30
Ilmoittaudu täällä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12948

Osa 2: Maanantaina 31.1.2021 klo 17.30-19.30
Ilmoittaudu täällä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12949

Rahastonhoitajien perehdytys

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12948
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12949
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