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Ukrainan auttamisen tilannekuva

Valtakunnallinen tilannekeskus kerää tietoa Ukraina-operaation tilanteesta uudistetulla 
lomakkeella 10.5.2022 alkaen:
• Kyselyn rakenne ja kysymykset ovat osin muuttuneet aiemmasta Lyyti-kyselystä. 
• Tietoa käytetään tilannekuvan ylläpitoon, toiminnan volyymin ja operaation laadun 

arviointiin, avun ohjaamiseen sekä varainhankinta- ja vaikuttamisviestintään.
• Tiedon perusteella Punainen Risti voi suunnata apua tarpeiden pohjalta sekä turvata 

erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien avun saannin. 
• Uuden kyselylomakkeen linkki on lähetetty piireille ja osastoille. Kyselyyn vastataan oman 

alueen osalta. 
• Raportointiaikataulu on tiistaisin kello 12.00 mennessä.

Tilannekuvakyselyyn liittyviä kysymyksiä tai kommentteja voi lähettää Keskustoimiston 
Tilannekeskukseen: tilannekeskus@redcross.fi

mailto:tilannekeskus@redcross.fi


Ukrainan auttamisen tilannekuva

Tilanneraportin tulokset 12.3.–10.5.:

• Ukrainan kriisiin liittyvää toimintaa on ollut 
piirissämme 28 osastossa. Vapaaehtoiset ovat 
olleet aktiivisesti auttamassa.
• Vapaaehtoisia mukana toiminnassa: 1 106
• Auttamiskertoja: 1 076
• Arvio vapaaehtoistyöhön käytetyistä tunneista: 

4 516 h
• Arvio avunsaajien määrästä: 1 847 Ukrainasta 

paennutta
• Hätäapukeräykseen osallistujien 

vapaaehtoisten määrä: 626



Ukrainan hätäapukeräys jatkuu

• Hätäapukeräys Ukrainan konfliktista 
kärsivien auttamiseksi jatkuu toistaiseksi

• Osastot voivat halutessaan jatkaa 
keräysten järjestämistä

• Huomatkaa päivittyneet tilitysohjeet:
• Ukraina-keräykselle oma viite, 
• yleinen KARA-viite ohjaan 

kohdentamattomiin varoihin
• Tähän mennessä kenttäkeräys tuottanut jo 

yli 155 000 € piirin alueella!

Keräysaktiivien tapaaminen pidetään Teamsilla 
maanantaina 30.5. klo 17.30–19.30
• Tapaamisessa käydään läpi kevään 

hätäapukeräyksen tunnelmat ja tekemiset 
sekä käynnistellään koneet Nälkäpäivää varten

• Ilmoittautuminen: 
https://oma.punainenristi.fi/event/15295

• Tervetulleita kaikki keräystoimintaa 
toteuttavat vapaaehtoiset keräysjohtajien 
lisäksi

https://oma.punainenristi.fi/event/15295


Kohti Nälkäpäivää

Tulevia valtakunnallisia koulutuksia 
(ilmoittautumislinkit löytyy: https://rednet.punainenristi.fi/koulutukset)
Toukokuu
• Nälkäpäivän suunnittelu maanantai 16.5. tallenne löytyy ym. sivulta
• Kerääjärekrytointi kaupunkiosastoissa keskiviikko 18.5. klo 17-18.30 (vain yksi koulutus)
Elokuu
• Nälkäpäivä 2022 yleisesittely maanantai 15.8. klo 13-14.30 ja klo 17-18.30
• Uusilla keräystavoilla onnistuminen keskiviikko 17.8. klo 13-14.30 ja klo 17-18.30
• Nälkäpäivä näkyväksi kaduilla ja somessa torstai 18.8. klo 13-14.30 ja klo 17-18.30

Piirin Näpä-startit:
• Maanantaina 22.8. klo 17.30 – 19.30 https://oma.punainenristi.fi/event/15325
• Tiistaina 23.8. klo 17.30 – 19.30 https://oma.punainenristi.fi/event/15326

Nälkäpäivän ohjekirje lähtenyt osastoille, on luettavissa myös: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/56006

https://rednet.punainenristi.fi/koulutukset
https://oma.punainenristi.fi/event/15325
https://oma.punainenristi.fi/event/15326
https://rednet.punainenristi.fi/node/56006


Lapsille turvallinen toimintaympäristö

• Laki 1.5.2014, jonka avulla järjestö voi selvittää vapaaehtoisen rikostaustan kun hän 
toimii alaikäisten kanssa. 

• Ennaltaehkäisy: 
• vapaaehtoinen ei toimi alaikäisten kanssa yksin
• sovittava kuka on toiminnasta vastaava johon lapsi ja nuori voi olla yhteydessä 

väärinkäytöksen tapahtuessa.

• Puuttuminen: 
• Kaikkiin valituksiin ja epäilyksiin tartutaan heti
• Mikäli epäily vahvistuu katkaistaan yhteys lapsen ja vapaaehtoisen välillä
• Rikoksen ilmetessä ilmoitus poliisille 
• AINA ilmoitus myös lapsen ja nuoren vanhemmille



Lapsille turvallinen toimintaympäristö

Lasten ja nuorten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen
SPR on arvioinut ja määritellyt ne vapaaehtoistehtävät, joihin valittavien vapaaehtoisten 
rikostaustaa on tarkoitus selvittää. 
• Seuraavissa vapaaehtoistehtävissä selvitetään aina rikostausta:

• Leiriohjaajat ja leiripomot
• ystävät alaikäisille nuorille
• alaikäisten kanssa toimivat verkkovapaaehtoiset

• Muissa ohjaamistehtävissä selvitetään rikostausta vain mikäli ohjaaja toimii 
yksin ohjaajatehtävässään, esim. lasten kerhojen tai läksyhelppi-ohjaajat, nuorten 
toimintaryhmien ohjaajat yms.

• Vastuu rikostaustan selvittämisestä ja turvallisen toimintaympäristön varmistamisesta on 
aina toiminnan järjestäjä, eli se taho joka vastaa kyseisestä toimintaryhmästä, leiristä jne. 

• Osasto voi valtuuttaa piirin hoitamaan asian alusta loppuun 
• Selvitys ei jää järjestölle, ainoastaan merkintä tarkastuksesta kirjataan vapaaehtoisen 

tieotihin CRM:ään. 
• Ohjeen, lomakkeet ja vapaaehtoistehtävien kuvaukset löytyvät Rednetistä: 

https://rednet.punainenristi.fi/rikostaustanselvittaminen

https://rednet.punainenristi.fi/rikostaustanselvittaminen


Monikulttuurista nuorisotoimintaa

Toiminta on suunnattu 17–28-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille.
• Mukana oleville osastoille järjestetään omat tapaamisensa syksyn aikana 

piirin toimesta. 

• Osastoja toivotaan mukaan ottamaan koppia nuorista, takaamaan heille 
toiminnan mahdollisuuksia ja kenties tukemaan osallistumismaksuissa. 
Osastojen apua tarvitaan myös esimerkiksi leirin ohjauksessa. 

• Muut toiminnot vuoden aikana ovat osallistujille ilmaisia, paitsi syys- ja 
talvileirin osallistumismaksu on n. 50 €/leiriläinen. Suunnittelu ja toteutus 
tapahtuu yhteistyössä Savo-Karjalan piirin kanssa Folke Bernadotte säätiön 
avustuksen turvin.

• Lisätietoja ja ilmoittautumiset 20.5. mennessä piirin monikulttuurisuus- ja 
nuorisotoiminnan suunnittelijalle: johanna.juslin@redcross.fi 



Monikulttuurista nuorisotoimintaa, ohjelma

• Startti Anjalan Nuorisokeskuksessa su 12.6. klo 12.30–17.00
• Tuhannen tarinan syysleiri 2.–4.9.2022 Luumäen Kannuskoskella
• Tuhannen tarinan talvileiri joulukuussa 2022 Varkaudessa
• Teams-tapaamiset ja osastojen toimintaan osallistuminen vuoden aikana.

• Monikulttuurisuudesta ratkaisuja tulevaisuuteen.
• Mitä toiminnan paikkoja löytyy Punaisesta Rististä? Millaisia uusia 

mahdollisuuksia Punainen Risti tarjoaa?
• Tutustumista uusiin tyyppeihin, yhdessä tekemistä ja harrastamista



Johtamisvalmennus

• Valmennus on tarkoitettu Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisille, työntekijöille ja 
avustustyöntekijäreservin jäsenille – innostuneille ja rohkeille avaintekijöille, joilla on 
halua ja kykyä toimia, kehittää ja kehittyä Punaisessa Ristissä. 

• Haemme osallistujiksi henkilöitä, jotka toimivat esim. osaston puheenjohtajana, 
varapuheenjohtajana tai avainvapaaehtoisena

• Sisältö rakentuu kolmeen pääteemaan:
• Johtamisen perusta Suomen Punaisessa Ristissä
• Erilaiset johtamistilanteet järjestön toiminnassa
• Johtajana kehittyminen

• Toteutus syksyn 2022 aikana, osallistuminen edellyttää sitoutumista sekä etä- että 
lähijaksoihin sekä välityöskentelyyn

• Hinta 300 €, haku 29.5. mennessä
• Lisätiedot ja hakuohjeet: https://rednet.punainenristi.fi/johtamisvalmennus2022

https://rednet.punainenristi.fi/johtamisvalmennus2022


OMA haltuun – koulutuksia tarjolla! 

Tutustu tarjontaan ja valitse sopivimmat koulutukset!
• Oma hyötykäyttöön to 24.5. klo 17.30–19.00

• Käydään läpi hyödyllisimmät perustoiminnot sekä mm. viestien käyttö ja vapaaehtoisten haku.
• Lue lisää ja ilmoittaudu: https://oma.punainenristi.fi/event/15270

• Isot osastot: Uusien vastaanotto Omassa to 24.5. klo 17.30–19.00 (VK)
• Suunnattu erityisesti isojen ja keskisuurten osastojen vastuuvapaaehtoisille, jotka miettivät, miten voisivat 

hyödyntää Omaa vielä paremmin uusien vapaaehtoisten vastaanottamisessa.
• Lue lisää ja ilmoittaudu: https://oma.punainenristi.fi/event/15180

• Oman käyttö Nälkäpäivä-operaatiossa ke 1.6. klo 17.30–18.30 (VK)
• Miten osastonne voi valmistautua Nälkäpäivä-keräykseen Omassa ja miten Omaa voi hyödyntää juuri ennen 

h-hetkeä.
• Lue lisää ja ilmoittaudu: https://oma.punainenristi.fi/event/15036

• Oman perusteet ke 8.6. klo 17.30–19.00 (VK) 
• Koulutuksessa käydään läpi Oman perustoiminnallisuudet ja miten osasto voi aloittaa Oman käytön.
• Lue lisää ja ilmoittaudu: https://oma.punainenristi.fi/event/15284

https://oma.punainenristi.fi/event/15270
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Tulevia koulutuksia

18.5. Koulutus: Henkinen tuki ystävälle, viimeinen ilmoittautumispäivä 17.5.! 
https://oma.punainenristi.fi/event/15294

19.5. Savonlinnassa info/perehdytys uusille vapaaehtoisille, jotka haluavat mukaan 
Ukraina-apuun. https://oma.punainenristi.fi/event/15292

23.5. Webinaari: Elintavoilla hyvinvointia 
https://oma.punainenristi.fi/event/12762

30.5. Webinaari: Lapsen oikeudet ja lapsiystävällisyys pakolaisten vastaanotossa,
Ilmoittautuminen: https://bit.ly/3yxxbTC 

15.6. Koulutus: Ystävätoiminnan peruskurssi 
https://oma.punainenristi.fi/event/13925
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