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Sosiaalitoiminnan suunnittelijan sijaistukset

• Sähköinen ystävävälitys (Annika Korpinen)

• Ruokajakelu (Mika Asikainen)

• Ystäväkoulutukset ja kouluttajapäivät 
(Anna Buzaeva ja Piritta Keränen)
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Haastava Nälkäpäivä-keräys 2020
turvallisesti läpi!

• Iso kiitos kaikille osastoille, epävarmassa tilanteessa onnistuttiin toteuttamaan keräys 
turvallisesti!

• Keräystulos tulee jäämään reilusti aiemmista vuosista. Syitä on monia, mutta ne kaikki 
linkittyvät koronaan:

• Epävarmuus keräyksen järjestämisestä ennen keräystä

• Kerääjiä vähemmän

• Tapahtumia ei järjestetty aiempaan malliin

• Ihmisiä liikkui vähemmän kuin normaalisti ja käteisen käyttöä vältellään entistä enemmän

• Digitaaliset keräystavat eivät vielä ole SPR:n vahvuus

• Kaakkois-Suomessa tulosennuste on noin 60% viime vuotisesta, tulos tarkentuu 
marraskuuhun mennessä, nyt n. 58 000 €.

• Osastoissa on tehty kuitenkin upeaa työtä ja muutama osasto on onnistunut myös 
tuloksellisesti erinomaisesti

• Lopputyöt: 

• Rahat pankkiin 10.10. mennessä

• Lopputilitys / palautekysely / kerääjätiedot 1.11. mennessä (Rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva)

• Keräys jatkuu digitaalisissa kanavissa lokakuun ajan, eli osasto voi perustaa vielä 
nettikeräyksen kartuttamaan pottia / mainostaa MobilePayta.
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Vapaaehtoistoiminnan ohjeita korona-
syksyyn 2020

• Toiminta jatkuu osastoissa ja toimintaryhmissä

- kasvokkain tapaaminen sekä etäyhteydet

- valmistautuminen uusiin avunpyyntöihin

• THL on antanut kasvomaskisuosituksen koko maahan

• Suositus on jaettu kolmeen eri vaiheeseen

- Perusvaihe

- Kiihtymisvaihe

- Leviämisvaihe

• Meidän piirin alueella kaikki sairaanhoitopiirit ovat perusvaiheessa 
tänään.
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Korona-tilanteen seuraaminen on 
osastojen vastuulla

• Tilanteet muuttuvat nopeasti, valmiita ohjeita ei
pystytä tekemään

• Paikallisen tilanteen seuraaminen: 

Oman kotikunnan tiedotus, 
sairaanhoitopiirin nettisivut, THL, STM jne.

• Nopeita nettihakuja voi tehdä sanapareilla esim.

SAIRAANHOITOPIIRI – korona

KOTIKUNTA – korona

THL – kasvomaski

• RedNet ohjeet olemassa edelleen
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Toimintalinjaus ja piirin 3 v. tavoitteet

• Toimintalinjaus vahvistettu yleiskokouksessa

• Piiri laatii kolmevuotisen toimintasuunnitelman, jossa 
linjataan piirin tärkeimmät asiat lähivuosina

• Alustava käsittely hallituksessa 1.10.

• Jäsenhankinta, vapaaehtoisten hankinta

• Nuorten saaminen mukaan toimintaan

• Valmiuden ylläpitäminen
• Laajamittaisen maahantulon valmius mukaanlukien

• Verkkoauttaminen - mitä se on, mistä liikkeelle?

• Ilmastokysymysten huomiointi kaikessa toiminnassa

• Muutokset ensiaputoiminnassa yhtiöittämisen myötä

• Saavutettavuus verkossa + viestintä


