
Käsiteltävät asiat:

1. Tervetuloa
2. Emmi-Riikan esittely 
3. Suoja 2022 
4. Jäsenhankinnan loppukiri
5. Oma – uusien reitti päästä mukaan
6. Katsaus Ukraina-avusta
7. Ukraina, vapaaehtoistyö ja terveyshaittojen ehkäiseminen
8. Valtakunnallinen päivystysten tilausjärjestelmä
9. Tuhat tarinaa –päivitetyt tiedot
10. Tulevia tapahtumia

Osastoinfo 3.5.2022



• Lisääntynyt kiinnostus jäsenyyteen kannattaa 
hyödyntää

• Jäsenmaksusta osastolle ensimmäisenä 
vuonna 100 %, seuraavina vuosina 50 %

• Jäsenhankinnan huippuosastot: 
Rantasalmi 43, Mikkeli 22, Pieksämäki 14, 
Lappeenranta 10, Hirvensalmi 9 uutta jäsentä
> yht. 192 uutta (3.5.)

• Piirin jäsenhankintakampanja 1.6.2022 asti
• Kampanjasivu RedNetissä:
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu
• Laadukkaita lahjoja jäsenhankkijoille

Jäsenhankinnan aika on NYT

https://rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/jasenhankintalahjat_2022_3.pdf


Uudet vapaaehtoiset

• Omaan tullut 319 uutta profiilia 2022 -> voi kysyä myös jäseneksi!
• Ukrainaoperaatio on lisännyt profiilien määrää
• Kontaktointi on tärkeää vaikka toimintaan ei heti pääsisi, omassa paljon 

etäkoulutuksia/ perehdytyksiä mihin voi ohjata
• Muistakaa merkata kontaktoiduksi, kun olette ottaneet yhteyttä

Oma Punainen Risti haltuun –koulutus osastojen vastuuhenkilöille
Tiistaina 24.5. klo 17.30 – 19.00 Teamsissa

• Käydään läpi perustoiminnot, mistä eniten hyötyä 
• Viestien käyttö 
• Avoimet vapaaehtoistehtävät 
• Vapaaehtoisten haku ja muut uudet toiminnallisuudet 



Ukrainan auttamisen tilannekuva

• Osastot ovat olleet aktiivisia auttajia. Lyyti-kyselyn aikana 12.3. - 3.5.22. Ukraina 
operaatioon on osallistunut 1050 vapaaehtoista 28 osastossa, auttamiskertoja on 
ollut 1022. Vapaaehtoistunteja on arvion mukaan kerääntynyt 4354 tuntia ja arvio 
autettujen määrästä on 1695.

• Osastot toimivat laaja-alaisesti auttamistyössä, vapaaehtoistyö keskittyy pääosin 
maahantulijoiden vastaanottoon, kotoutumisen tukeen, avuntarjouksien 
koordinointiin ja viranomaisyhteistyöhön.

• Paljon muitakin auttajia on liikkeellä ja kaikki haluavat päästä auttamaan
• Kaikilta tietokatkoilta ei ole vältytty piirin sisälläkään



Ukrainan auttamisen tilannekuva

• Vastaanottokeskusten tilanne
• Mikkeli
• Pieksämäki
• Savonlinna
• Ristiina
• Juva ja Kangasniemi
• Kouvola
• Imatra



Ukrainan auttamisen tilannekuva

• Uusi kuntamalli käynnistyi toukokouun alusta
• Miten toimii
• Mitä tarkoittaa piirille / VOKeille
• Mitä voi tarkoittaa osastoille



Ukraina, vapaaehtoistyö ja terveyshaittojen ehkäiseminen

• Toimitko maahantulijoiden parissa esim. vapaaehtoisena ja/tai 
vastaanottokeskuksessa?

• Askarruttavatko terveyteen ja tarttuviin tauteihin liittyvät asiat?
• Tervetuloa aihetta koskevaan webinaariin, jonka

järjestää keskustoimiston terveyden edistämisen tiimi
• Aikaa on varattu myös osallistujien kysymyksille.
• Tarjolla on kaksi samansisältöistä iltaa: 5.5. ja 16.5. klo 17:30 - 19.00
• Valitse vaihtoehdoista itsellesi sopivin.

Webinaari toteutetaan Teamsilla ja linkki ilmoittautuneille lähetetään
webinaaripäivänä, klo 15 jälkeen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://oma.punainenristi.fi/event/15090

https://oma.punainenristi.fi/event/15090


Valtakunnallinen päivystysten tilausjärjestelmä

• Ensiapupäivystyksiin tulossa valtakunnallinen tilausjärjestelmä
• Tapahtuman järjestäjät voivat tehdä yhteydenotot/tarjouspyynnöt sen kautta. 

Näin tilaajan ei tarvitse enää etsiä oikeaa ensiapuryhmää, vaan tilaus ohjautuu 
automaattisesti postinumeron mukaan oikeaan osoitteeseen. (Toki päivystyksiä 
tulee ryhmille jatkossakin ns. perinteisellä tavalla...)

• Tilausjärjestelmän alustana toimii Hupsis 
• Järjestelmän kautta voidaan tarjota myös oheispalveluita (selviämispiste, kiertävä 

terveyden edistäminen), kerätä tilastoja ja helpottaa päivystysten hallinnointia
• Jälkimmäinen mahdollisuus tutustua ja kommentoida järjestelmää on 

Teams:ssä Ke 4.5. klo 17:30-19:30
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/tilausjarjestelmawebinaari_4_5

• Vähintään yksi henkilö jokaisesta osastosta, jossa on päivystävä EA-ryhmä olisi 
tärkeää olla kuulolla. (Identtinen teams on pidetty jo 28.4.)

https://www.lyyti.in/tilausjarjestelmawebinaari_4_5


Tuhat tarinaa - monikulttuurista nuorisotoimintaa ohjelman 
muokattu versio

Ohjelma rakentuu nyt uudelleen kokonaisuudessaan näin:

- Startti Anjalan Nuorisokeskuksessa su 12.6. klo 12.30–17
- Tuhannen tarinan syysleiri 2.-4.9.2022 Luumäen Kannuskoskella 
- Tuhannen tarinan talvileiri joulukuussa 2022 Varkaudessa
- Teams-tapaamiset
- Osastojen toimintaan osallistuminen vuoden aikana.

Teemoja:
• Monikulttuurisuudesta ratkaisuja tulevaisuuteen.
• Mitä toiminnan paikkoja löytyy Punaisesta Rististä? Millaisia uusia mahdollisuuksia Punainen Risti tarjoaa?

Tapaamisissa: 
• Kohtaamisia: Tutustumista uusiin tyyppeihin
• Yhdessä tekemistä

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

040 726 6015

mailto:johanna.juslin@redcross.fi


• 10.5. klo 17.30-19.00 Tapaturmapäivän webinaari, jossa eri asiantuntijoiden 
puheenvuoroja tyypillisimmistä koti- ja vapaa-ajan tapaturmista. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen: https://oma.punainenristi.fi/event/14704

• Täydennyskoulutusta päivystyksiä tekeville vapaaehtoisille ja festarityöstä 
kiinnostuneille 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://oma.punainenristi.fi/event/10457

• to 12.5. 18.00-20.00 Käsitteet haltuun - keskeisiä termejä maahanmuuttotyössä, 
lastensuojelu päivystystoiminnassa & tapaturmien ehkäisy

• to 19.5. 18.00-20.00 Tulevaisuuden päivystystoiminta: Päivystysten tilausjärjestelmä, 
Hupsiksen monipuolinen käyttö ja SPR:n toimijoiden yhteistyö

• la 21.5. 9.30-15.00 Terveysturvallisuus kohtaamisissa, Vapaaehtoisten johtaminen
Seksuaalinen häirintä, Psykologinen turvallisuus

Tulevia koulutuksia

https://oma.punainenristi.fi/event/14704
https://oma.punainenristi.fi/event/10457


Tulevia koulutuksia

Uusien vapaaehtoisten perehdytykset jatkuvat torstaisin klo 17.30 – 18.30

• Torstaina 5.5. klo 17.30 – 18.30 https://oma.punainenristi.fi/event/14619
• Torstaina 19.5. klo 17.30 – 18.30 https://oma.punainenristi.fi/event/15252

https://oma.punainenristi.fi/event/14619
https://oma.punainenristi.fi/event/15252
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