
Käsiteltävät asiat:

1. Ukraina-tilanne ja vastaanottotoiminta
2. Monikulttuurista nuorten toimintaa osastoille
3. Jäsenhankintakampanja
4. Piirin vuosikokous ja seminaari
5. Tulevia koulutuksia

Osastoinfo 19.4.2022



Ukraina-tilanne

• Konfliktin aiheuttama avun tarve on suuri ja tulee jatkumaan pitkään
• Yli 10 miljoonaa ihmistä on jättänyt kotinsa ja heistä noin 5 miljoonaa 

on paennut maasta
• Kansainvälistä suojelua on hakenut Suomesta jo 6.4. mennessä lähes 

17.000 ihmistä
• SPR VOKeissa on kirjoilla 10250, muissa VOKeissa 10700 henkilöä
• Piirin alueella 

• Mikkelin toimeksianto nyt 800 paikkaa (viisi sivutoimipistettä: Pieksämäki, 
Savonlinna, Kangasniemi, Juva, Ristiina)

• Kouvolan vastaanottokeskus avataan pian (rekrytoinnit käynnissä)
• Imatralle tulee asuntopohjainen vastaanottokeskus (aikataulu vielä avoinna)



Ukraina-tilanne

• Kotoutumisen tukena -koulutusmoduulista on julkaistu itseopiskeltava 
verkkokurssi verkko-oppimisympäristö Itslearningissa. Koulutus 
perehdyttää kattavasti pakolaisuuteen, kotoutumiseen, rasismiin ja 
sen kohtaamiseen sekä kotoutumista tukevaan 
vapaaehtoistoimintaan. Koulutukseen on lisätty tietoa myös Ukrainan 
konfliktiin liittyvästä auttamistyöstä ja tilapäisestä suojelusta. 
Lisätietoja ja rekisteröityminen kurssille: 
https://oma.punainenristi.fi/event/14691

• Esitys valmiista vapaaehtoistoiminnan malleista toteutettavaksi 
vastaanottokeskuksissa ja hätämajoituksissa löytyy Rednetistä
Maahanmuuttotyön sivulta 
https://rednet.punainenristi.fi/kotoutumisentuki

https://oma.punainenristi.fi/event/14691
https://rednet.punainenristi.fi/kotoutumisentuki


MONIKULTTUURISTA NUORTEN TOIMINTAA

Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen 
5.5. mennessä
https://oma.punaine
nristi.fi/event/15032

https://oma.punainenristi.fi/event/15032?fbclid=IwAR1fJom-yupmmEm3JLPAMuLDEVL2z8k-NPx0W3E_lh7RCt2lVNK9VQfiuLo


• Lisääntynyt kiinnostus jäsenyyteen 
kannattaa hyödyntää

• "Jäsenenä autat auttamaan"
• Haaste: jokainen kysyy kahta tuttavaansa
• Jäsenhankinnan huippuosastot: Rantasalmi 

43, Mikkeli 21 ja Pieksämäki 12 uutta jäsentä
• Piirin jäsenhankintakampanja 1.6.2022 asti
• Kampanjasivu RedNetissä:
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu

Jäsenhankinnan aika on NYT



Piirin vuosikokous ja seminaari ensi lauantaina 23.4.

• Ilmoittautuminen pakollista - viimeistään 20.4.
• Valtakirjat piirin toimistolle viimeistään 21.4.

• Kaikki osaston edustajat voi kirjata samalle valtakirjalle
• Skannattuna (tai valokuva) osoitteella kaakkois-suomi.kouvola@redcross.fi

• Materiaalit nettisivulla: 
https://rednet.punainenristi.fi/kasuvuosikokous2022

• Seminaari ja kokous Teams etäyhteydellä
• Seminaari klo 9-11:45
• Kokous klo 13:00 alkaen
• Linkki kokoukseen: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

mailto:kaakkois-suomi.kouvola@redcross.fi
https://rednet.punainenristi.fi/kasuvuosikokous2022
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2M0YWNhMjAtMTBiZC00OWVmLTliZWItMDdhMjY3YTJiN2Zh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228dc51ca0-bd55-4dff-8ba7-86b481660778%22%2c%22Oid%22%3a%2299450443-dbdf-4067-96b6-3f5320c9ff56%22%7d


Tulevia koulutuksia ym.

• Webinaari Miten huolehdin mielen hyvinvoinnista ihmisenä ja vapaaehtoisena
huomenna 20.4. klo 17.30−19.00
* Alustajana psykoterapeutti ja työnohjaaja Helena Pohjanvirta Mikkelin 
kriisikeskuksesta. Alustuksen jälkeen aikaa keskustelulle ja kokemusten 
jakamiselle.
* Ilmoittaudu: https://oma.punainenristi.fi/event/12761

• Uusien vapaaehtoisten perehdytykset jatkuvat torstaisin klo 17.30 – 18.30
* to 21.4. klo 17.30–18.30 https://oma.punainenristi.fi/event/14618
* to 5.5. klo 17.30–18.30 https://oma.punainenristi.fi/event/14619
• Seuraava osastoinfo ti 3.5. klo 17.30
• Suoja 2022 -valmiusharjoitus 6.–7.5. https://rednet.punainenristi.fi/suoja2022

https://oma.punainenristi.fi/event/12761
https://oma.punainenristi.fi/event/14618
https://oma.punainenristi.fi/event/14619
https://rednet.punainenristi.fi/suoja2022


Keskustelua ja kysymyksiä
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