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Sisältö 4.10.2022

1. Tervetuloa

2. Katsaus VOK-toimintaan

3. Ystävätoiminnan uudet tuulet

4. OSSI – käyttö ja tulevat koulutukset 

5. Nälkäpäivä

6. Tuki osallistavaan ruoka-aputoimintaan 

7. Toiminnantarkastusjärjestelmä

8. Osastotuesta tilattavat materiaalit 

9. Tulevia tapahtumia ja koulutuksia
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KILPAILUTUS

Vastaanottokeskusten
kilpailutuksen
ensimmäinen kierros
tehty, Kotokunta Oy voitti
kaikki paitsi yhden
(Hemcare)

Kilpailutuksilla tähdätään
Ukraina-operation 
jälkeiseen aikaan.

SPR keskuksissa työt
jatkuvat toistaiseksi
normaalisti.

MAAHANTULO

Ukrainan konfliktia
pakenevia saapuu
edelleen Suomeen

Piirin alueella
laajennuspyyntö nyt
Kouvolaan ja Imatralle
(2*200 paikkaa)

Venäläisten tulo
herättänyt keskustelua –
ei ongelmia toistaiseksi

SVT:n dokumentti
Kristiinankaupungista
eilen TV5:llä
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KUNTAMALLI

Kuntamalli käynnistyi
keväällä

Kunnat voivat majoittaa
tilapäisen suojelun
hakijoita ja toteuttavat
myös asiakkaiden
ohjauksen

Kunnat saavat tästä
korvauksen

Sopimus VOKin kanssa

Vastaanottoraha ja sote-
palvelut nimetyltä
VOKilta

MOKU-TOIMINTA

Kuntamallin myötä
erityisesti ukrainalaisia
tulee paljon kuntiin

Myös niihin kuntiin, 
missä ei ole VOKia

Vapaaehtoisten tehtävä
pitäisi olla samanlainen
kuin VOKissa asuville

Pitää olla tarkkana, ettei
tehdä viranomaisten
tehtäviä

MOKU-ystäviä lisää(?)
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Ystävävälitystiimi:

Jakaa vastuuta ja 
työtehtäviä

Tiedon jakaminen ja 
toiminnan kehittäminen

Vertaistuki

Mahdollistaa pienempien 
osastojen yhteisen 
välityksen

Hyväpäivä avustus 
tietokone/ puhelin 
hankintoihin

Mentorimalli:

Välittäjän ”oikea käsi”

Erillinen 
vapaaehtoistehtävä

Uusien vaapaaehtoisten
tuki ja turva

Tukee 
ystävävapaaehtoisia

Järjestää 
vertaistapaamisia 
(ystäväiltoja)
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Ossi-osastorekisterityökalu on osastojen uusi sähköinen 

työkalu valittujen luottamustoimien ja yhteyshenkilöiden 

ilmoittamiseen. 

Ossin kautta osastonne pääsee näkemään myös jäsenlistat, 

jäsenmaksujen tilanteen ja voimassa olevat luottamustoimet 

sekä pystyy tarkastelemaan aiemmin järjestelmään syötettyjä 

kokousasiakirjoja.

Ossi-työkalulla osasto voi:

1. Tehdä ilmoituksen sääntömääräisestä kokouksesta (kevät-

ja syyskokous, hallituksen kokous), merkitä tehdyt 

henkilövalinnat ja lisätä pöytäkirjan.  

2. Listata kaikki osaston tekemät ilmoitukset pöytäkirjoineen ja 

muokata kesken jääneitä kokousilmoituksia.

3. Tarkastella osaston jäsenluetteloa ja nähdä mm. ketkä 

kaikki ovat maksaneet jäsenmaksun.

HUOM! Ossi korvaa vanhat J-kortit ja kaikki valitut 

luottamustoimet tulee jatkossa näkyä Ossi-ilmoitukseen 

liitettävässä pöytäkirjassa.
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OSSI:n käyttökoulutuksetOsastoilla on käytössään kaksi 

käyttäjätasoa.

• Osaston pääkäyttäjä:
• Voi tarkastella kaikkia tietoja-Voi tehdä 

ilmoituksia

• Voi antaa käyttöoikeuksia

• Voi tehdä nimenkirjoitusotteen tilauksen

• Osaston käyttäjä:
• Voi tarkastella kaikkia tietoja

• Pääkäyttäjäoikeustaso annetaan 

automaattisesti puheenjohtajille ja 

varapuheenjohtajille (sekä sihteereille). 

• Piirin pääkäyttäjät ja osastojen tuki 

Ilona ja Piritta

12.10.2022 Klo 17:30 – 18:30

https://oma.punainenristi.fi/event/16272

18.10.2022 Klo 14:00 – 15:00

https://oma.punainenristi.fi/event/16273

09.11.2022 Klo 17:30 – 18:30

https://oma.punainenristi.fi/event/16274

17.11.2022 Klo 13:00 – 14:00

https://oma.punainenristi.fi/event/16275

14.12.2022 Klo 17:30 – 18:30

https://oma.punainenristi.fi/event/16276

https://oma.punainenristi.fi/event/16272
https://oma.punainenristi.fi/event/16273
https://oma.punainenristi.fi/event/16274
https://oma.punainenristi.fi/event/16275
https://oma.punainenristi.fi/event/16276
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Digitärskyt tulossa loppuvuodesta!

• Osastojen OMA:n ja OSSI:n

pääkäyttäjille

• Käytännön harjoitusiltoja, missä 

käydään läpi keskeiset 

toiminnallisuudet ja otetaan ne haltuun 

tekemällä itse.

• Päivämäärät ja ilmoittautumislinkit 

seuraavassa piirin Uutiskirjeessä, joka 

lähetetään 19.10.
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Nälkäpäivä 2022
• Kenttäkeräys 22.-24.9. sujui hienosti! 

• Netti- yms. keräykset jatkuu vielä lokakuun ajan

• Tulosarvio piirin alueella oli 66 500 

• Kerääjiä n. 800 

• Onnistuneita keräyksiä ympäri piirin paljon, 
mukana oppilaitoksia, yrityksiä, myyntitapahtumia
yms. 

• Hirvensalmen osasto otti kärkipaikan
korttilahjoituksissa, yli 1500 € maksupäätteellä. 

• Lopputyöt meneillään, keräysjohtajat ohjeistettu. 

KIITOS! 

rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva

Nälkäpäivä.fi



Osastoinfo｜4.10.2022

Tuki osallistavaan ruoka-aputapahtumaan

• Osasto voi saada tukea 500-1500 euroa

• Tapahtumat avoimia konfliktia ja vainoa paenneille

• Haku, käyttö ja raportointi vuoden 2022 loppuun 

mennessä (Hakeminen ja raportointi on helppoa!)

• Tukea voi hakea uudelleen

• Osallistava tapahtuma, joka ei vastaa pelkästään 

ruokakassien jakelua

• Välipala kielikerhon yhteydessä, keskustelua ja 

neuvonta-apua ruokajakeluiden yhteydessä, 

joulukahvila, asunnottomien yö

• Voidaan ostaa myös elintarvikkeita!

Kuva: Harri Mäenpää, Suomen Punainen Risti
Kuva: Marjaana Malkamäki, Suomen Punainen Risti
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OSASTOTUKI 2022

Piiri hankkii avustuksella 
halukkaille osastoille:
• Vapaaehtoisliivejä 
• Ensihuollon 

selkämerkkejä 
(osastoille, joiden 
vapaaehtoisia osallistuu 
ensihuoltotehtäviin)

• Ensiapu –surffilippuja
painoineen (osastoille, 
jotka järjestävät EA-
päivystyksiä)

• Zettle-maksupäätteet  
(jos osasto aiemmin 
saanut lainakoneen, se 
siirtyy osaston 
kalustoon). 

Tilaukset 10.11. mennessä:

https://www.lyyti.fi/questi
ons/d98aa0ec9a

Huom! Materiaaleja 
jaetaan niin pitkään kuin 
riittää = kannattaa olla 
nopea!

Lisätietoa:
https://rednet.punainenris
ti.fi/node/65557

https://www.lyyti.fi/questions/d98aa0ec9a
https://rednet.punainenristi.fi/node/65557
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Osastojen syyskokoukset ja 
henkilövalinnat

• Osaston syyskokous tulee pitää 
marraskuun loppuun mennessä.

• luottamustehtävään voidaan valita 
ainoastaan osaston jäseniä. Jäsenyys 
oltava voimassa valintahetkellä!

• Syyskokouksen valinnat ja pöytäkirjat 
päästään nyt tallentamaan sähköisesti 
OSSI:in! 

• Luottamushenkilöille tarjolla 
perehdytystä joulukuu 2022 –
helmikuu 2023 keskiviikkoisin! 

• Osassa osastoja puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja on pakollisessa 
erovuorossa. 

• Kaudet on rajattu kolmeen 
peräkkäiseen kaksivuotiseen 
kauteen, jonka jälkeen ei voida 
valita samaan tehtävään. 

• Laskettaessa näitä kausia, otetaan 
ensimmäisenä toimikautena (2 
vuotta) huomioon se toimikausi, 
joka alkoi tai oli kesken 1.1.2018.

• Uusille puheenjohtajille vielä 
lisäperehdytystä alkuvuodesta 2023. 



Osastoinfo｜4.10.2022

Toiminnantarkastajat

Vaikka osasto on mukana yhteisessä 
toiminnantarkastusjärjestelmässä, 
osaston kokous valitsee edelleen 
toiminnantarkastajan ja hänelle 
varahenkilön. 
• Varmistakaa hyvissä ajoin ennen 

syyskokousta, että nykyiset 
toiminnantarkastajat ovat edelleen 
käytettävissä. 

• Mikäli eivät, ottakaa yhteyttä 
järjestöpäällikkö Pirittaan hyvissä 
ajoin, jotta voimme antaa teille 
ehdokkaat valittavaksi tehtävään!

Sinustako toiminnantarkastaja? 

• Alueellisena toiminnantarkastajana voit 
toimia tarkastajana yhdessä tai useammassa 
osastossa omien resurssiesi mukaan

• Toiminnantarkastajat eivät toimi ”omissa 
osastoissaan”, joten oman osaston 
luottamustehtävät eivät estä tarkastajana 
toimimista, päinvastoin.

• Yhteys Pirittaan! 

Seuraava toiminnantarkastajien 
verkkokoulutus järjestetään kahden illan 
etäkoulutuksena  10. - 11.10. klo 17.30 - 19.30.

https://oma.punainenristi.fi/event/16265
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Tulevia tapahtumia & 
koulutuksia 
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Viestinnän Superlauantai

• 19.11. Klo 9–16 Mikkelin Kenkäverossa

• Ohjelmassa mm. 

• Kohderyhmät & osastojen näkyvyys

• Katsaus brändiuudistukseen

• Osastojen kotisivu-uudistuksen askeleet ja 

aikataulu

• Työpajatyöskentelyä osastojen 

viestintämateriaalien ja suunnitelmien parissa. 

• Maksuton piirimme osastolaisille, sisältää 

aamukahvit, lounaan ja iltapäiväkahvit

• Ilmoittautuminen 4.11. mennessä: 

https://oma.punainenristi.fi/event/17254

Kuva: Harri Mäenpää, Suomen Punainen Risti

https://oma.punainenristi.fi/event/17254
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Kiitos!

Seuraava osastoinfo

8.11. klo 17.30.


