
Käsiteltävät asiat:
1. Jäsenhankinta 2022 – seminaari osastoille 15.1.22
2. Ensiapupäivystäjän peruskurssin päivät
3. Ystävätoiminnan kurssit
4. Luottamushenkilöiden perehdytykset 2.12. alkaen
5. Tulevia tapahtumia 
6. Ajatuksia uutiskirjeestä 
7. Rednet uudistuu – työpajat

Osastoinfo 2.11.2021



• Jäsenhankinta on yksi piirin päätavoitteista tällä 3-vuotiskaudella
• Syy tähän on aika ilmeinen…

Jäsenhankinta 2022
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• Jäsenet tuovat 
jäsenmaksuja osastoon

• Jäsenet ovat myös 
osaston potentiaalisia 
vapaaehtoisia



• Laskevista käyristä ei pidä masentua
• Jäsenhankinta ei vaadi ihmeitä
• Jäsenhankinta on eniten kiinni asenteesta: 

Haluamme uusia  jäseniä!
• Lauantaina 15.1. jäsenhankinnan seminaari 
• Lähettäkää ainakin yksi henkilö osastostanne kuulolle

• Henkilö uskoo, että Punaisen Ristin toimintaa halutaan tukea
• Henkilöä huolestuttaa laskeva jäsenmäärä
• Voi olla joku nykyinen luottamushenkilö tai vapaaehtoinen tai 

sitten tuttu rivijäsen

Jäsenhankinta 2022



• Seminaari 15.1.2022 Savitaipaleella tai etänä
• 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 5.1.2022 mennessä: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12802

Jäsenhankinta 2022

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


• Toteutus ns. "Hypridimallilla"
• Pakolliset luennot Teamsissä (linkki lähetetään ilmoittautuneille)

1. Ma 24.1.22
2. Ke 2.2.22
3. Ti 8.2.22
4. Ke 16.2.22

• Verkko-opinnot (It's learning-alustalla)
• Käytännön harjoittelupäivät 26.-27.2.22 (Paikka avoin)

Ilmoittautuminen: 8.11.21-16.1.22

Ensiapupäivystäjän peruskurssi



Kursseja, koulutusta ja infoja

• 09.11.2021 – 11.11.2021 Klo 17:00 – 20:00 Ystävävälityskoulutus nuorten 
ystäväparien välittäjille/verkossa https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12284

• 13.11.2021. Klo 10:00 – 13:30 Ystävätoiminnan peruskurssi Kouvolassa/Live
Viimeinen ilmoittautumispäivä 06.11.2021 https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12753

• 17.11.2021. Klo 16:00 – 17:00 Ystävävälitysjärjestelmän uudet ominaisuudet/verkossa
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.11.2021 https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12829

• 18.11.2021. Ystävien olohuone/verkossa https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12751
• 20.11.2021. Klo 10:00 – 13:30 Ystävätoiminnan peruskurssi Iitissä/Live

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 13.11.2021 https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12751
• 24.11.2021

Klo 17:00 – 19:00 Ystävätoiminnan peruskurssi, valtakunnallinen/verkossa 
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 22.11.2021 https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11062

• 30.11.2021 Klo 17:30 – 19:00 Soittokaveritoiminnan 
koulutus/verkossa https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12754

• 14.12.2021 Klo 17:30 – 19:00 RedChat vapaaehtoiseksi? -
info/verkossa https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12755

Ystävätoiminta
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Kaikkien, erityisesti uusien, luottamushenkilöiden perehdytykset toteutetaan webinaareina joulu –
tammikuussa torstaisin klo 17.30 – 19.30

Luottamushenkilöiden perehdytykset

To 2.12.2021 Luottamushenkilönä Punaisessa Ristissä
Käydään läpi perusasioita: organisaatio, periaatteet, paikallistason 
tehtävät, osaston hallituksen tehtävät ja luottamushenkilöiden 
rooli ja vastuut

To 9.12.2021 Toimintaa ohjaavat säännöt ja linjaukset
Perehdytään sääntöihin ja muihin toimintaa ohjaaviin linjauksiin 
sekä osaston taloudenhoitoon. 

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 Omassa 



Tulevia tapahtumia… 

Digitärskyt 11.11. klo 17.30 – 19.00
• Oma Punaisen Ristin toiminnot: vapaaehtoistehtävien 

ilmoittaminen, uusista vapaaehtoisista tiedonsaanti ja 
viestien hyödyt. 

• Sähköinen ystävävälitys 
• Ilmoittautuminen: 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11707

Kiitosgaaloista…
• Ilmoittautuminen on päättynyt
• Osallistujille lähtee vielä viesti, missä ohjeistuksia yms. 
• Huom! Tilaisuuksiin saa tulla vain terveenä. 
• Kasvomaskeja ja käsidesiä saatavilla kaikissa paikoissa, 

turvavälejä ei voida varmistaa
• Mikäli joku joutuu perumaan osallistumisensa, 

toivomme perumista hyvissä ajoin, pelkkä poisjäänti ei 
ole sopivaa. 

• Esim. Juvan tilaisuuteen olisi vielä tulijoita, 
paikkoja täytetään sitä mukaa jos perumisia tulee. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11696

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11707
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11696


Piirin oma uutiskirje ilmestynyt

• Jakelu tällä hetkellä osastojen 
luottamushenkilöt ja yhteyshenkilöt 
(muistakaa katsoa myös mainos- ja 
roskapostilaatikot)  

• Tilausmahdollisuus tulossa, eli ihan 
jokainen vapaaehtoinen voi Uutiskirjeen 
halutessaan tilata

• Luettavissa myös osoitteessa: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/632
73

• Jatkossa käyttöön myös muissa, esim. 
ystävätoiminnan uutiskirje jne. 

• Mitäpä ajatuksia herättänyt? Kuulemme 
mielellämme 

https://rednet.punainenristi.fi/node/63273


RedNet 2.0 työpajat 

• Rednet on tuttu ja joskus jopa rakas työväline
vapaaehtoisille, osastoille, piireille jne. 

• RedNet uudistuu ja uusi Rednet tulee olemaan osa 
digitaalisten palvelujen kokonaisuutta eli toimimaan 
osana ja yhteydessä Omaan ja moneen muuhun 
työkaluun. 

• Voit osallistua Rednetin uudelleenrakennukseen tulemalla 
mukaan Rednet - työpajoihin.

• Tunnin kestävissä webbityöpajoissa saat tietoa siitä missä 
mennään ja äänesi kuulolle.

• Pajat pidetään: 
• torstai 11.11 18:00 -19:00
• keskiviikko 17.11 kello 18:00 -19:00

• Ilmoittaudu tästä: 
https://link.webropol.com/s/rednet2osastotyopaja

https://link.webropol.com/s/rednet2osastotyopaja
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