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Tiia Penttilä
• 1.4. alkaen piirissä talous -henkilöstösuunnittelija 50 % 

työajasta ja projektityöntekijä STM Ruokaa ja –apua 
kaikille hankkeessa 50 % työajasta.

• Ruokaa ja apua –kaikille hankkeeseen on rekrytointi 
käynnissä. Huhtikuun aikana on tavoite saada seuraaja 
tähän hankkeeseen ja sitten siirryn tekemään 100% 
talous –ja henkilöstösuunnittelijan tehtäviä.

Yhteystiedot:
tiia.penttila@redcross.fi
Puh. 0444939834

mailto:tiia.penttila@redcross.fi


Ukrainan auttamisen tilannekuva

• 10 miljoonaa jättänyt kotinsa, 4,2 miljoonaa paennut ulkomaille
• 90% kotinsa jättäneistä on naisia ja lapsia
• Turvapaikka- ja tilapäisen suojelun hakemuksia Suomessa n. 14.000
• Piirin alueella Mikkelin vastaanottokeskuksen (VOK) toimeksianto

laajentunut 150  800 paikkaan
• Sivutoimipisteitä Pieksämäki, Savonlinna, Ristiina, Kangasniemi, Juva
• Vapaaehtoiset olleet korvaamattomana apuna – kiitos siitä!

• Uusia toimipisteitä perustetaan tarpeen mukaan
• Hienoa, jos osastoissa säilyy valmius auttaa myös VOK-työssä

• Täytyy muistaa, että VOK-perustaminen ei ole kevyttä työtä
• Muita VOK-vapaaehtoistoimia esitelty Rednetissä Aulangon materiaaleissa
• https://rednet.punainenristi.fi/node/64596

https://rednet.punainenristi.fi/node/64596


Ukraina-lyytikyselyn muutokset

• Jatkossa raportoidaan kerran viikossa.
• Osastoilta tiedot raporttiin tiistai-iltaan mennessä.
 Jos vastattu aiemmin, täydennys myös tiistaisin

• Kysymyksiin tulossa joitakin muutoksia. 
 Odotamme vielä keskustoimiston tarkempaa linjausta.



Ukrainalaisten avustaminen katastrofirahastosta

• viimeistään kahden viikon kuluessa henkilön maahan saapumisesta tai 
avuntarpeen syntymisestä.

• Yksityismajoituksesta johtuvia kuluja ei korvata katastrofirahastosta, lukuun
ottamatta välttämättömiä kodintarvikkeita. 

• Myöskään huonekalujen hankintaa yksityismajoitukseen ei korvata.
• Mikäli avuntarve on äkillinen ja riittävää apua viranomaisilta ei ole saatavissa, 

voidaan piirin vastuuhenkilön päätöksellä hankkia hätämajoitukseen
välttämättömät huonekalut, kuten patjat ja petivaatteet.

• Avustussummat noudattavat kotimaan avun ohjeita.
• Ohjeet: https://rednet.punainenristi.fi/node/64638

https://rednet.punainenristi.fi/node/64638


• Poikkeus Ukraina-operaatiossa: Maksusitoumusta vastaan Kontti kirjaa hankinnat
suoraan kassaan Kontin materiaaliapuna. Kontti ei lähetä hankinnoista laskua
osastoille tai piireille, jolloin vähennetään hallinnollista taakkaa.

• Kontissa asioivan avunsaajan mukana tulee olla vapaaehtoinen tai työntekijä, joka
tukee avunsaajaa hankinnoissa. Vapaaehtoinen ottaa vastaan kuitin tai sen kopion, 
joka liitetään piiriin lähetettäviin kotimaan avun lomakkeisiin. 

• Kontissa tehdyistä hankinnoista syntyneitä kuluja ei lisätä kotimaan avun
hakemukseen (lomake 5) korvattaviin kuluihin, ainoastaan tiedoksi.

• Kun kuluja haetaan katastrofirahastosta, tulee hakemuksessa ilmetä, että kyseessä
on Ukrainaoperaatioon liittyvä avustus. Mikäli hankintoja on tehty Kontista, kuitit
lisätään hakemukseen tiedoksi.



• Suojautuminen korona-virusta vastaan on meille jo 
tuttua. Samat keinot auttavat valtaosaan muitakin 
tartuntatauteja (esim. nuha-kuumeet ja keväinen noro-
virus)

• Seutukunnissa Suomen sisällä on paljon eroa 
koronan aiheuttamassa tautitilanteessa.

• Suojautumisen ABC:
 Maskien (suosituksena FFP2 tai FFP3) oikeaoppinen käyttö
 Hyvä käsihygienia (käsien pesu vedellä ja 

saippualla, käsihuuhteet, desinfiointiaineet, suojakäsineet)
 Hyvä rokotussuoja on suositeltava (korona, influenssa, 

jäykkäkouristus-kurkkumätä ja tarvittaessa polio)

Terveysturvallisuus vapaaehtoistoiminnassa



Huomioitavaa Ukraina-operaatiossa

• Koronarokotuksen kattavuus 
väestössä huomattavasti Suomea matalampi 
(tilanne 23.2.22 tiedon mukaan)
1. annos 36,2%, 2.annos 35%, 3. annos 1,7%

• Ukrainalaiset ovat joutuneet suojautumaan 
sodalta ja matkustamaan ahtaasti, myös 
hygieniataso on ollut tavallista matalampi. Tämä 
on mahdollistanut tartuntatautien nopean 
leviämisen.

• Ukrainasta tulevat lemmikit tulee 
käyttää eläinlääkärissä 3 vrk:n sisällä 
Suomeen saapumisesta. Kuva: Leena Koskela / SPR



Ensiapupäivystyksen päivitetyt laatuohjeet

• Osastojen hallituksella on viimekädessä vastuu EA-
ryhmien toiminnasta ja EA-päivystyksistä, 
ohjeisiin tutustuminen on siksi tärkeää

• Päivitetyt laatuohjeet on julkaistu 31.3.22
• Ohjeessa on "tasot": päivystäjä - EA-ryhmä - osasto –

piiri - keskustoimisto
• Ohjeissa on muutoksia mm. päivystäjän osaamisen

varmistamisiin, pukeutumisohjeeseen ja 
harjoitteluvelvoitteeseen

• Laatuohjeet löytyvät täältä:
https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Ensiapup%C3%A4ivystyksen%20l
aatuohje_2022.pdf

https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Ensiapup%C3%A4ivystyksen%20laatuohje_2022.pdf


• Uusien vapaaehtoisten perehdytykset jatkuvat torstaisin klo 17.30 – 18.30 
• torstai 7.4. klo 17.30 – 18.30 https://oma.punainenristi.fi/event/14617
• torstai 21.4. klo 17.30 – 18.30 https://oma.punainenristi.fi/event/14618
• torstai 5.5. klo 17.30 – 18.30 https://oma.punainenristi.fi/event/14619

• Miten uudet vapaaehtoiset mukaan? – Uusien vapaaehtoisten vastaanotto 
osastoissa 

• Uusi ajankohta: 13.4. klo 17.30 – 19.00
• Ilmoittautuminen: https://oma.punainenristi.fi/event/14406
• Koulutus on suunnattu osastojen vastuuhenkilöille ja ryhmänvetäjille. Koulutuksessa käymme 

läpi, miten osasto hyötyy uuden vapaaehtoisen suunnitelmallisessa vastaanottamisessa, 
jaamme vinkkejä vastaanottamisen käytäntöihin, perehdytykseen ja kannustamme sähköisten 
järjestelmien käyttöä.
Mietimme myös tilanteita, missä vapaaehtoiselle ei juuri nyt löydy sopivaa tehtävää, ja miten 
niissä on hyvä ohjata mukaan.

Tulevia koulutuksia

https://oma.punainenristi.fi/event/14617
https://oma.punainenristi.fi/event/14618
https://oma.punainenristi.fi/event/14619
https://oma.punainenristi.fi/event/14406


• Webinaari "Miten huolehdin mielen hyvinvoinnista ihmisenä ja 
vapaaehtoisena", alustajana psykoterapeutti ja työnohjaaja Helena Pohjanvirta 
Mikkelin kriisikeskuksesta. Alustuksen jälkeen aikaa osallistujien väliselle 
keskustelulle ja kokemusten jakamiselle. 20.4. klo: 17.30-19.00, ilmoittaudu 
mukaan: https://oma.punainenristi.fi/event/12761

• Ryhmänjohtajakoulutus (RJ100) ilmoittautuminen 17.4.2022 mennessä.
Kohderyhmä: Ensiapu- tai hälytysryhmän (henkinen tuki tai ensihuolto) 
ryhmänjohtaja tai ryhmän vetäjä, joka ei ole vielä käynyt ryhmänjohtajakurssia. 
Kurssin ajankohta: 7.-12.6.2022, Nynäs Heinolassa. 
Lisätietoja: https://rednet.punainenristi.fi/node/63901 ja Jenniltä piiritoimistolta

• Ystävätoiminnan peruskurssi, verkossa 9.4. klo 10.00 – 12.30 ilmoittautuminen 
8.4. mennessä https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/14766

• Henkinen tuki ystävälle, verkossa 12.4. klo 16.30 –19.00 ilmoittautuminen 
11.4.2022 mennessä https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/14480

Tulevia koulutuksia

https://oma.punainenristi.fi/event/12761
https://rednet.punainenristi.fi/node/63901
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/14766
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/14480
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