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Presentation Notes
Kuvassa keskeiset kehittämisalueet. Statusraportti toimialoilta liittyen roolikuvauksiin ja koulutusmoduulien suunnitteluun 3.6. projektiryhmän kokoukseen.Alla lueteltuna vuonna  2016 määritellyt kehittämisprojektin päätavoitteet. Ovatko nämä relevantteja edelleen?  Tukevatko yllä kuvatut osakehittämiset näiden tavoitteiden saavuttamista?1. Selkeä ja valtakunnallisesti yhtenäinen vapaaehtoistoimintaa tukeva ja edistävä koulutusjärjestelmä, jossa vapaaehtoisten koulutuspolut ovat joustavat. 2. Ajan tasalla olevassa järjestelmässä on  koulutustoiminnalle selkeät raamit ja standardit. Johtolankana on ”vapaaehtoisen osaaminen ja tietotaidon taso”3. Vapaaehtoiset kokevat, että Punaisen Ristin antama koulutus tukee heitä hyvin vapaaehtoistehtävissä. 4. Selkeät ja ristiriidattomat koulutusten toteutusohjeet, joihin kaikki koulutusta toteuttavat tahot sitoutuvat.5. Koulutus selkeämmin osaksi auttamisvalmiutta, ketterästi kehittyvä, kokeiluja salliva.6. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessit on suunniteltu ja käytössä keskeisten vapaaehtoistehtävien osalta.



• Keräys alkaa perjantaina 19.11.2021 ja jatkuu aina jouluaattoon asti. Tämän vuoden keräystavoite on 2 520 000 
euroa.

• Lahjakortteja 36000 kpl (71% enemmän kuin vuonna 2020).

• S- ja K-ryhmän sekä Lidlin kortit. Alueellinen jako otettu huomioon kauppakohtaisessa jaossa (kaikilla 
paikkakunnilla ei ole Lidl:ä). Arvo 70 e.

• Kortteja jaetaan 2021 myös vastaanottokeskuksen palveluiden piirissä oleville perheille. Koska kaikki 
turvapaikanhakija-lapsiperheet ovat asemansa vuoksi heikommassa asemassa, kortit jaetaan kaikille perheille. 
Kaakkois-suomen alueen vastaanottokeskukset: Mikkeli, Kotka ja Joutseno.

• Piirille myönnettiin 1800 korttia. Osastot (34) ja vokit (3) tilasivat yhteensä 1700 kpl. Suurin osa osastoista tilasi 
kortit suoraan yhteistyökumppaneille.

• MLL:n keskustoimisto pitää kirjaa kortteja saaneista tahoista ja kirjaa heille lähetettyjen korttien numerot 
rekisteriinsä. Kortit toimitetaan kumppaneille jakeluyhtiön kautta vakuutettuina saantitodistusta vastaan. 
Saantitodistus palautuu jakeluyhtiöstä keskustoimistolle ja toimii dokumenttina korttien luovuttamisesta. 
Saantitodistukset säilytetään kirjanpitoaineistona.

• Korttien jako perheille viikoilla 46-49. Kortista löytyy tieto, mihin kauppaan se käy. Kortit luovuttaa perheille aina 
se taho, joka on valinnut kortin saavat perheet.

• Lunastusaika 1. – 31.12.2021

• Piirille tehtävän raportin viimeinen palautuspäivä 31.1.2022.

Hyvä Joulumieli 2021 https://hyvajoulumieli.fi/



• Keräys sujui kokonaisuudessaan hyvin piirin alueella, mukana kaikki toimivat osastot 
• Lipaskeräyksen tulosarvio oli maanantaina 65 000, tällä hetkellä tulos jo 67 000 € 
• Kerääjiä saatiin liikkeellä 900. 
• Yleisenä havaintona kerääjämäärien lasku, entisiä kerääjiä jäi pois ja uusia ei saatu tilalle. Mutta 

osassa osastoja uusrekrytointia tehtiin “hartiavoimin”, ja kerääjiä oli riittävästi.
• Useassa osastossa keräyspäiviä tiivistetty, kerätty esim. vain pe tai la.
• Korttipäätteet käytössä 8 osastossa, hienoja tuloksia kerätty. MobilePay ei niin käytössä meidän 

alueella 
• Kouluja hyvin mukana
• Ohto-hälytyksissä mukana 25 osastoa. Lyyti-raportointiin vastasi kivasti osastoja: 11, pe 18, la 

16. Luettavissa osoitteessa: http://spr.fi/napa2021raportti
• Ongelmia ei juurikaan, ja osastoissa hyvä fiilis tehdä!
• Keräys jatkuu sähköisissä kanavissa vielä lokakuun, samoin Avun ketju –heijastimet vielä myynnissä
• Lopputyöt: 

• Rahat pankkiin osaston viitteellä 15.0. mennessä 
• Käteistilitysten, Izettlen ja MobilePayn osastokohtaiset summat Rednetissä, myös Piritta lähettää ne kerran viikossa 

keräysjohtajille 
• Kun KAIKKI tilitykset näkyvillä, osasto tekee lopputilityksen joko sähköisesti tai lomakkeella 1.11. mennessä
• Kerääjien tiedot piiriin tallennettavaksi kerääjärekisteriin 
• Palautekyselyyn vastaaminen 

Nälkäpäivä sujui hienosti – kiitos! 

http://spr.fi/napa2021raportti


• Kokous pidettävä marraskuun loppuun mennessä 
• Säännöissä käsiteltävät asiat 

• Miäli haltutaan käsitellä ja päättää muista, mainittava kokouskutsussa 
• Pohjat kokouksen asiakirjoista löytyy piirin RedNet –sivuilta, myös 

toimintalinjauksen mukainen toimintasuunnitelman pohja 
• Henkilövalinnoista

• Hyvin valmisteltu takaa sujuvan kokouksen 
• Toiminnantarkastajat kuuluvat osaston kokouksen valittavien piiriin, eli kokous valitsee 

henkilöinä 
• Nykyisten käytettävyyden varmistaa osaston hallitus 
• Jos nykyiset ei käytettävissä tai halutaan esittää uusia, ehdotukset piirin tarkastajareservistä (SPR:n 

toiminnantarkastuskoulutuksen käyneet) 
• Osastot, joissa tiedossa muutoksia, saavat ehdotukset lähiaikoina 

• Syyskokouksen pöytäkirja liitteineen toimitetaan piiriin 
• Valinnat ilmoitetaan entiseen malliin J-korteilla 

Kohti syyskokouksia 



Kiitosgaalat 19.11.2021 klo 18 - 20
• Kiitosgaaloissa juhlitaan vapaaehtoisia
• Kokoonnumme hyvän ruuan, ohjelman ja seuran äärelle maakunnittain:
Radalla Resort, Iitti
 Hotelli Gägöne, Parikkala
Partalan Kuninkaankartano, Juva 

• Kiitosgaaloihin ovat tervetulleita kaikki Kaakkois-Suomen piirin osastojen aktiiviset 
vapaaehtoiset. 

• Ilmoittautuminen viimeistään 31.10. lyyti.in/kiitosgaalat_2021,  tapahtumat myös 
Omassa

• Haluatteko toteuttaa ohjelmaa oman alueenne tilaisuudessa? Ilmoittakaa siitä Pirittalle 
20.10.21 mennessä. 

• Toivomme saapumista paikalle kimppakyydein 
• Majoittuminen mahdollista omakustanteisesti kaikissa paikoissa. Varaukset suoraan 

ko. paikasta

Kiitosgaalat 19.11.2021



Auttajat 
Aulangolla
1.-3.4.2022
VALTAKUNNALLINEN 
VAPAAEHTOISTEN 
KOULUTUSTAPAHTUMA



Mikä se on?

•Kolmen vuoden välein järjestettävä valtakunnallinen vapaaehtoisten
koulutustapahtuma

•Viikonloppu sisältää mm. kouluttauttautumista, virkistymistä, verkostoitumista, 
oivaltamista, kiittämistä ja innostumista

•Mukaan voivat tulla sekä osastojen konkarit että satunnaisesti toimintaan
osallistuvat vapaaehtoiset. 

• Myös esimerkiksi verkkovapaaehtoiset, NTT:n vapaaehtoiset ja verenluovuttajat ovat
lämpimästi tervetulleita tapahtumaan!

•Kaikki ohjelmaosuudet ovat kaikille avoimia eli ohjelmaa ei kohdenneta erikseen
tietyille kohderyhmille.

•Ohjelman lomaan jää myös vapaa-aikaa, jonka voi hyödyntää esimerkiksi
vierailemalla Aulangon näkötornilla, uimalla hotellin kylpylässä tai retkeilemällä
Hämeen linnaan

•Varauduttu noin 500 hengen tapahtumaan kokous- ja kylpylähotelli Scandic 
Aulangolla Hämeenlinnassa

• Osaan ohjelmasta voi osallistua myös etänä



Ohjelma-
raiteet

•Viikonlopun ohjelma rakentuu kaikille yhteisestä ohjelmasta
ja vapaasti valittavista työpajoista.

•Ohjelma jakautuu kolmeen ohjelmaraiteeseen eli teemaan.

• Osallistujien ei kuitenkaan tarvitse seurata yhtä raidetta koko
tapahtuman ajan, vaan työpajoihin voi osallistua oman
mielenkiinnon mukaan.

•Ohjelmaraiteet ovat:

• Varautuminen muuttuvaan maailmaan (M. Viljanen)

• Uudistuva ja moninainen Punainen Risti (M. Erpestad & S. Saarto)

• Hyvinvoiva vapaaehtoinen (T. Pursiainen)



Alustava
aikataulu

•Osana tapahtuman vastuullisuutta haluamme kannustaa
osallistujia saapumaan tapahtumapaikalle julkisilla
liikennevälineillä ja yhteiskuljetuksilla.

•Näin ollen tapahtuman lopulliset aloitus- ja lopetusajat sekä
ohjelma-aikataulu päätetään vasta, kun VR on julkaissut juna-
aikataulut keväälle 2022.



Alustava aikataulu
Perjantai 1.4.2022

17.00-19.00

Minimessuosasto ja

tuotemyynti auki

Sunnuntai 3.4.2022

9.00-10.45

Vapaasti valittavat työpajat

11.00-12.00

Yhteinen päätösohjelma

12.00 alkaen Lounas

Lauantai 2.4.2022

8.30-10.00 Minimessuosasto ja tuotemyynti auki

10.00-11.00 Yhteinen avajaisohjelma

11.15-12.30 Vapaasti valittavat työpajat

12.30-14.30 Lounas ja vapaa-aikaa

12.30-14.30 Minimessuosasto ja tuotemyynti auki

13.30-14.30 Kahvibuffet

14.30-15.45 Yhteinen ohjelma

16.00-17.00 Vapaasti valittavat työpajat

17.15-18.15 Vapaasti valittavat työpajat

18.00-19.00 Minimessuosasto ja tuotemyynti auki

19.00-22.00 Buffet illallinen

21.00 alkaen Iltaohjelmaa



Ilmoittautu-
minen

•lmoittautuminen tapahtumaan on auki 1.10.-30.11.2021 ja 
mikäli tilaa jää, tullaan ilmoittautuminen avaamaan
uudestaan korotetuin osallistumismaksuin joulukuussa 2021. 

•Viime kerralla tapahtuma myytiin loppuun jo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä, joten varaa paikkasi
tapahtumaan mahdollisimman pian!

•Tapahtumaan voi ilmoittautua koko viikonlopun ajaksi TAI 
vain lauantaiksi TAI vain sunnuntaiksi.



Osallistumis-
maksu

•Osallistumismaksu 1.10.-31.11.2021 ilmoittautuville

• Koko viikonloppu 100€

• Pelkkä lauantai 60€

• Pelkkä sunnuntai 50€

•Osallistumismaksu jälki-ilmoittautumisen yhteydessä

• Koko viikonloppu 110€

• Pelkkä lauantai 65€

• Pelkkä sunnuntai 55€

•Osallistumismaksu sisältää aikataulun mukaiset ruuat ja ohjelman.

•Osallistumismaksu ei sisällä majoitusta tai kylpylän käyttöä.

•Etänä osallistuminen on maksutonta ja ilmoittautua voi aina
maaliskuun 2022 loppuun asti.



Ilmoittautu-
misen

peruutus-
ehdot

•Ilmoittautumisen voi perua kuluitta 30.11.2021 asti. Tämän
jälkeen tulleet peruutukset käsitellään tapauskohtaisesti.

•Nimenvaihdoksen voi tehdä maaliskuun 2022 loppuun asti.



Majoittu-
minen

•Osallistujat voivat varata Scandic Aulangolta tai Scandic 
Hämeenlinna Citystä majoituksen etuhintaan erillisellä
varaustunnuksella.

•Tapahtumahinta Scandic Aulangossa

• 109 € yhden hengen huone / vuorokausi

• 129 € kahden hengen huone / vuorokausi

•Tapahtumahinta Scandic Hämeenlinna Cityssä

• 99 € yhden hengen huone / vuorokausi

• 119 € kahden hengen huone / vuorokausi

•Majoittua voi oman tarpeen mukaan myös muualla.



Kiitos-
illallinen

•Tarjoamme kaikille tapahtumaan Aulangolla osallistuville
vapaaehtoisille herkullisen Kiitos-illallisen Scandic Aulangon
ravintolassa lauantaina 2.4.2022.

•Illallinen on jatkoa aiemmin kolmen vuoden välein pidetyille
vapaaehtoisten Kiitos-gaaloille.

•Illallisen jälkeen voi jatkaa vielä iltaa hotellin yökerhossa, joka
on varattu käyttöömme.



Lisätietoa

rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla

rednet.rodakorset.fi/hjalparnaiaulanko

rednet.punainenristi.fi/helpersinaulanko

vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi
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