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2. Vuodenvaihteen sääntömääräiset

3. Ystävänpäivä

4. Pysy pystyssä -kampanja

5. Ennakkoluuloton edelläkävijä -palkinto. Ehdotuksia
osastoista(?)

6. Auttaminen koronarokotuksissa

7. Piirin toimikunnat ja työryhmät 2021-22 – avoin haku 
käynnistyy 

8. Kysymyksiä ja keskustelua
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Vuodenvaihteen sääntömääräiset

• Kokousten pöytäkirjat piiritoimistoon, mielellään sähköisesti 
(huom! pöytäkirjat tarkastettu ja allekirjoitettu)

• J1- ja J2 –kortit piiriin heti valintojen jälkeen, viimeistään 
31.1.2021 (huom! J1 allekirjoitus)

• Tilastokysely (toiminta ja koulutus) 31.1. mennessä

• Osastoille lähetetty suora linkki vastaamista varten, mutta löytyy 
myös Rednetin Osastotoimistosta

• Kaikki lomakkeet ja ohjeet:
https://rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto

http:// https:/rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto
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Ystävänpäivä

• Kampanja-aika 3.2. – 21.2.

• Tavoitteet:

• 1.Vähentää yksinäisyyttä

• 2.Rekrytoida vapaaehtoisia ystävätoimintaan ja muuhun
vapaaehtoistoimintaan.

• 3.Kerätä varoja SPR:n työhön Suomessa

• 4.Vahvistaa Punaisen Ristin brändiä

• Hyödyntäkää näkyvyys

• Tärkeää miettiä, miten uudet vapaaehtoiset
vastaanotetaan

• https://rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva

https://rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva
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Kampanjamateriaalit
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Pysy pystyssä -kampanja

• Kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta

• Kampanja-aika 13.-24.1.21

• Kampanjan sivut: kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa

Seitsemän askelta turvallisuuteen

Liukastumisen ehkäisyn liikennemerkit

• Seuraa ja jaa somessa #pysypystyssä
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Rasisminvastainen kampanja 15.-21.3.2021

"Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä"
❖ Kampanjan viikon tavoitteena on vaikuttaa pitkällä tähtäimellä asenteisiin niin, että rasismi vähenee

yhteiskunnassa

#rasisminvastainenviikko

❖ Kampanja keskittyy Koronatilanteen vuoksi erityisesti digitaaliseen ympäristöön ja sosiaaliseen
mediaan

Materiaalit:

https://rednet.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Ja

https://aineistopankkipunainenristi.fi/f/hdHQ

❖ Ennakkoluuloton edelläkävijä - diplomi

Jaetaanko tänä vuonna?

Paikkakunta?

(Pieksämäki 2020, Lappeenranta 2019, Kouvola 2018 jne.)

❖ Osastoille tulevat koulutukset/ infot RV kampanjasta La 6.2. klo 9.30 -10.40 (Teams), muista
tiedotamme myöhemmin.

https://rednet.punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko
https://aineistopankkipunainenristi.fi/f/hdHQ
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Auttaminen koronarokotuksissa 

• Joissain piireissä SPR vapaaehtoiset ovat
auttamassa koronarokotuksissa. Tehtävät
ovat esim. jonotuksen ohjaamista ja rokotusten
jälkeistä seurantaa.

• Kun laajemmat rokotukset meilläkin alkavat, 
saattaa avunpyyntöjä tulla osastoille. Piiriin tieto, 
millä paikkakunnalla toimitaan ja miten.

• eila.siira(a)redcross.fi
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Piirin toimikunnat ja työryhmät 2021-22

• Piirin hallitus päätti perustaa neljä toimikuntaa kaudelle 
2021-22: talous-, nuoriso-, monikulttuurisuus- ja 
järjestötoimikunnat

• Lisäksi perustetaan terveyden edistämisen työryhmä ajalle 
4.2.2021-31.5.2022

• Näihin kaikkiin etsitään vapaaehtoisia osastojen 
vapaaehtoisista ja jäsenistä

• Tarkempaa infoa Tässä & Nyt -lehdessä sekä 
sähköpostitse osastoille tällä viikolla

• Ilmoittautuminen mukaan viimeistään 31.1.
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Järjestötoimikunta

• Tavoitteena on varmistaa, että vapaaehtoisen polku
toteutuu piirin alueella.

• Parannetaan 1) osastojen näkyvyyttä digitaalisen ja 
sosiaalisen median viestinnän osalta sekä 2) osastojen
kykyä rekrytoida ja vastaanottaa uusia vapaaehtoisia
toimintaan.

• Hae mukaan, jos haluat olla mukana kehittämässä
vapaaehtoistoimintaa ja viestintää piirin alueella. Sinulla
on ehkä kokemusta vapaaehtoisten rekrytoinnista, halua
kehittää digiosaamista osastoissa ja ymmärrystä
muuttuvasta ja monipuolisesta vapaaehtoistoiminnan
kentästä.
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Monikulttuurisuustoimikunta

• Tavoitteena on kehittää ja levittää hyviä monikulttuurista
yhteiskuntaa tukevia toimintamalleja sekä edistää
monikulttuurisuutta Punaisen Ristin osastoissa ja 
järjestössä yleisesti.

• Toimijoiden verkostoituminen, osaamisen vaihto, 
vertaistuki monikulttuurisille toimijoille, koulutustarpeiden
kartoittaminen

• Hae mukaan jos sinulla on visio tai ideoita SPR:n
monikulttuurisesta työstä, miten sitä voi kehittää. Emme 
edellytä kokemusta monikulttuurisuustoiminnasta.
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Nuorisotoimikunta

• Tavoitteena on nuorten saaminen mukaan jäseniksi ja 
toimintaan sekä nuorisotoiminnan käynnistäminen
kiinnostuneissa osastoissa. Pohditaan yhdessä keinoja, 
joilla tavoitamme nuoria.

• Hae mukaan, jos uskot, että Punaisen Ristin toiminnassa
on paljon nuoria kiinnostavaa tekemistä, kun vain ensin
tavoitamme nuoret? Olet ehkä itsekin nuori toimija
Punaisessa Ristissä tai olet toiminut nuorten parissa.
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Taloustoimikunta

• Tavoitteena on uusien varainhankinnan muotojen
kehittäminen ja piirin talouden sopeuttaminen. Selvitetään
kirppistoiminnan käynnistämisen mahdollisuudet piirin
alueella sekä pohditaan keinoja lisätä Punaisen Ristin 
tukea alueen yrityksiltä.

• Hae mukaan, jos haluat olla kehittämässä SPR:n
toiminnan taloudellisia edellytyksiä piirin alueella. Ehkä
sinulla on kokemusta kirppistoiminnasta ja haluat tuoda
osaamisesi piirin toimikuntaan. Olet saattanut olla 
varainhankinnan kanssa tekemisissä muissa
harrastuksissa tai työelämässä?
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Terveyden edistämisen työryhmä

• Tavoitteena on kehittää terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä osastoissa. Terveyden edistämisen teemojen
(päihteet, tapaturmat, seksuaaliterveys ja terveyspisteet) 
toteuttaminen osastoissa ei saa olla liian hankalaa tai 
vaatia liikaa työtä. Kootaan ja luodaan materiaaleja, 
joiden avulla teemat ovat helppoina kokonaisuuksina ottaa
osastojen käyttöön.

• Hae mukaan työryhmään, jos sinulla on oma näkemyksesi
siitä, mistä ihmisen hyvinvointi koostuu. Koet halua
parantaa läheistesi ja yhteisösi terveyttä ja hyvinvointia ja 
auttaa tässä myös muita toimijoita.
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• Kysymyksiä?

• Keskustelua?


