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Osastoinfo 3.11.2020

1. Avaus

2. Vastaamon tietovuoto ja Punaisen Ristin auttava puhelin (Eila)

3. Suomi.fi valtuutukset (Anna P)

4. Osastojen syyskokoukset ja etäkokoustuki (Piritta)

5. Nälkäpäivä ja somekoulutukset (Piritta)

6. Toiminnantarkastajien valinta osastoille (Mika)

7. Pohja osastojen toimintasuunnitelmaksi (Mika)

8. Muistutus tapaturmaviikosta (Mika)

9. Rasisminvastaisen viikon sisältöehdotukset (Anna B)

10.Kysymyksiä ja keskustelua
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Vastaamon tietovuoto ja Punaisen Ristin 
auttava puhelin

• Puhelin ollut auki nyt 9 päivän ajan.

• Vapaaehtoisia puhelinvastaajia on ollut 157 
henkeä.

• Puhelujen määrä on 208

• Puhelin pidetään auki vielä perjantaihin asti.
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Suomi.fi valtuutukset

• KATSO-tunnisteen käyttö loppuu 31.12.2020

• Tilalle tulee suomi.fi -valtuutus ja tunnistautuminen

• Jokainen hlö, joka hoitaa jotenkin sähköisesti osaston asioita, 
tunnistautuu käyttämällä omia verkkopankkitunnuksiaan

• Osastojen täytyy antaa uudelleen valtuudet kaikille tarvittaville 
henkilöille (esim. Tulorekisteri, tilitoimisto)

• Miten toimitaan?

• Hallituksen kokouksessa päätös mitä valtuuksia osastossa 
tarvitaan ja ketkä ovat valtuutetut henkilöt

• Allekirjoittajien nimenkirjoitusoikeuden osoittava asiakirja

• Tehkää hakemus, tulostakaa, allekirjoittakaa ja postittakaa 
Digi- ja viestintävirastolle
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Osastojen syyskokoukset ja 
etäkokoustuki

• Pidettävä marraskuun loppuun mennessä
• Jos kevätkokous vielä pitämättä, muistakaa pitää 

syyskokouksen yhteydessä (erilliset kokoukset, 
mainittava kutsussa)

• Turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen 
kokoustaminen erityisen tärkeää!
• Etätoteutus / etäosallistuminen mahdollista
• Ei kahvituksia

• Riittävät turvavälit ja kasvomaskien käyttösuositus + 
käsidesi

• Piiristä neuvot etäkokouksen järjestämiseen tai 

voidaan hoitaa kokous koolle etukäteen
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Nälkäpäivän tulos

• Tulos täydentynyt pikkuhiljaa, ja on 3.11.2020

• Piirin kenttäkeräys 62 769,04 €

• Valtakunnallinen tulos 2 002 162 €

Somenkäyttäjien koulutukset 2020

Aloittelevien somenkäyttäjien koulutus 'Facebook haltuun ja hyödyksi' on torstaina
26.11. klo 17:30-19:30.
• Osallistujia otetaan 20
• Toinen Facebook-koulutus aloittelijoille on mahdollista järjestää maanantaina

7.12. klo 17:30-19:30.

Edistyneiden vapaaehtoisten sekä viestintäkouluttajien somekoulutus
Inspiraatiota Instagram -viestintään' pidetään tiistaina 15.12. klo 17 - 20.
• Osallistujia otetaan 15-20.
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Toiminnantarkastajien valinta

• Koko järjestössä noudatetaan samaa politiikkaa
toiminnantarkastuksen osalta

• Toiminnantarkastajat käyvät yhden päivän koulutuksen SPR:n
toimintamalliin

• Kaikille osastoille oli tarjolla koulutettu tarkastaja vuodelle
2020, varatarkastajia jäi uupumaan muutamia

• Uusia koulutuksia ei ole järjestetty tänä vuonna, joten vajetta
on edelleen

• Marraskuussa testataan etäkoulutusta - joulu-helmikuussa
mahdollisesti laajempaan käyttöön

• Vinkkejä mahdollisista uusista tarkastajista otetaan vastaan!

• TÄRKEÄÄ: Olkaa yhteydessä omiin tarkastajiinne ennen
syyskokousta ja varmistakaa, että he ovat käytettävissä!
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Pohjadokumentti osaston toimintasuunnitelmaksi

• Keskustoimisto on tehnyt pohjadokumentin sekä piirin
että osastojen toimintasuunnitelmaksi

• Yleiskokouksen siirtyminen ja korona ovat viivästyttäneet
suunnitteluprosessia - tämäkin dokumentti tulee kovin
myöhään osastojen suunnittelua ajatellen

• Mikäli joku osasto haluaa ja ehtii ottaa pohjan käyttöön, 
se löytyy piirin
nettisivuilta: https://rednet.punainenristi.fi/node/61133

https://rednet.punainenristi.fi/node/61133
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Tapaturmaviikko 9.-13.11.

• Muistutimme 23.10. osastoja tapaturmaviikosta - tässä ydinasiat

• Tavoitteena herätellä ihmiset pohtimaan, miten vähentää tapaturmien riskiä
kotona, töissä ja liikenteessä

• Turvallisesti kaiken ikää -webinaari Tapaturmapäivänä 13.11. -
ilmoittautuminen 6.11. mennessä
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-

/event/6542743.%20Ilmoittautumiset

• Tapaturmapaiva.fi -sivustolta löytyy runsaasti materiaalia – kaikki vapaasti
käytettävissä

• Jakakaa somessa piirin ja järjestön päivityksiä

• Tapaturmat ja osaston oma toiminta

• Tapaturmariskit EA-päivystyksessä tai –harjoituksessa (?)

• Turvallisuuskartoituksia ystäväkäynneillä (?)

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/6542743.%20Ilmoittautumiset


Varautuminen 

Rasismin vastainen viikko 2021


