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Sisältö 6.9.2022

1. Tervetuloa
2. Tervetuloa töihin Katri 
3. Piirin seminaarin terveiset 
4.Osastotuki - lisähaku
5. Nälkäpäivä
6. Ensiapupäivystysten tilausjärjestelmä käyttöön 
7.Syyskokoukset ja toiminnantarkastusjärjestelmä
8. Ruoka-apu
9.Tulevia tapahtumia ja koulutuksia
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Piirin hallitus ja henkilökunta seminaarissa 2.-3.9.

Vuoden 2023 nostoja
- Hyvinvointialueet käyntiin
- Keräystoiminnassa käteisen 

puuttuminen huomioon
- Ilmastotavoitteet: osastoille tietoa, 

miten voi huomioida
- Auttamisvalmiuden peruskurssi 

osastoille
- Ensiapuryhmien toiminta
- Puheenjohtajavaihdokset
- Nuoret

Keskustelua myös 2024-26 
toimintalinjauksesta
- Järjestön rakenteet

- Vapaaehtoiset, osastot, piirit

- Toiminnan suunnittelu
- Aikataulu, osallistaminen, yhdessä 

tekeminen ja suunnittelu

- Ydintoiminnat ja rönsyt
- Eri osastoissa erilainen tilanne, 

arvovalintoja uskallettava tehdä, 
hyvinvointialueet
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OSASTOTUKI 2022

Piiri hankkii avustuksella 
halukkaille osastoille:
• Vapaaehtoisliivejä 
• Ensihuollon 

selkämerkkejä 
• Ensiapu –surffilippuja

painoineen (osastoille, 
jotka järjestävät EA-
päivystyksiä)

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

Piiri järjestää avustuksella 
osallistujille maksuttomia 
koulutuksia:
• Henkisen tuen 

koulutukset 
maakunnittain ( 3). 

• Kaksi ensihuollon 
peruskurssia. 

• Viestinnän 
koulutuspäivän 19.11.
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Tuki osastokohtaisiin hankintoihin

• Edellisten lisäksi osasto voi hakea 
avustusta tarvikkeisiin, mitkä 
tukevat osaston 
auttamisvalmiutta.

• Tukea haetaan erillisellä 
lomakkeella 30.9. mennessä.

• Hakemuksessa kuvataan mitä 
tarvikkeita / materiaaleja on 
tarkoitus hankkia.

• Avustussumma maksetaan 
osastolle kuitteja vastaan 
hankintojen jälkeen.

• Hakemukset 30.9. mennessä 
osoitteessa: 
https://forms.gle/tNpVEqH42vR3NF678

• Päätökset 9.10. mennessä Osasto 
tekee hankinnat 31.10. mennessä

• Tilitys ja kuitit piiriin 15.11. 
mennessä, jonka jälkeen 
avustuksen maksu osastolle. 

• Huom! Rahaa käytettävissä 
yhteensä n. 4000 euroa. Riippuen 
hakemusten määrästä osasto voi 
saada koko haetun summan tai 
osan. 

https://forms.gle/tNpVEqH42vR3NF678
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Nälkäpäivä 2022
• Kenttäkeräys 22.-24.9.
• Netti- yms. keräykset syys-lokakuu

• Nyt kerääjärekrytointi ja keräyksen viimeistely käyntiin! 
• Päivittäkää osaston keräystapahtuma Omassa
• Somen kanavat laulamaan! 
• Tarvitsetteko tukea / apuja? 

Piritta (yleistuki) 
Ilona (viestintä)
Koko piirin väki apuna ideoinnissa, toteutuksessa… 

Kutsukaa myös käymään keräyksen aikana 

rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva
Nälkäpäivä.fi
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Ensiapupäivystysten 
tilausjärjestelmä on 
tarkoitus laittaa nettiin 
näkyville lokakuun 
alussa. 

Olisi tärkeää, että 
mahdollisimman moni 
osasto/EA-ryhmä 
käyttäisi Hupsista ja olisi 
lokakuuhun mennessä 
täpännyt siellä kohdan 
”otamme Hupsiksen
kautta vastaan 
päivystyspyyntöjä”.

Keskustoimisto järjestää 
27.9.22 klo: 17.30-19.30 
Teams-koulutuksen 
tilausjärjestelmän 
käytöstä.

Tervetuloa linjoille, vaikka 
kertaamaan keväällä kuultua! 
Webinaarissa tutustutaan 
järjestelmän 
mahdollisuuksiin ja 
opastetaan sen käytössä.

ILMOITTAUTUMINEN: 
https://www.lyyti.in/Tilausja
rjestelma_webinaari_2913
(Ilmoittautuminen ei ole pakollinen, 

mutta toivottava.)

https://www.lyyti.in/Tilausjarjestelma_webinaari_2913
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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 tallentamaan sähköisesti 
OSSIin! 

• 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. 
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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

https://oma.punainenristi.fi/event/16265
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Osastotuki yhteisölliseen 
ruoka-aputapahtumaan

• Enintään 500 euroa / osasto tai harkinnan 
mukaan enemmänkin.

• Elintarvikkeisiin, tapahtumassa jaettaviin 
välipaloihin, ruoanlaitto ja ruokailuvälineisiin, 
hygieniatarvikkeisiin ja suojavälineisiin.

• Tapahtumien tulee olla avoimia erityisesti 
kaikille konfliktia tai vainoa paenneille ja 
mainostus ainakin englanniksi.

• Hakeminen on yksinkertaista!
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Ruoka-apu.fi- käyttökoulutus
• Ke 21.9 ja 28.9 klo 16:30-17:30 / molempina 

päivinä sama sisältö
• Kouluttajana Kirkkopalveluiden Jenni 

Passoja
• Tutustutaan sivustoon ja opetellaan sen 

käyttöä
• Palvelee ruoka-apua etsiviä ja sitä järjestäviä
• Kaikista osastojen ruoka-

aputapahtumista on hyvä ilmoittaa sivustolla
• Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.in/Ruokaa

pufisivuston_kayttokoulutus_7180

https://www.lyyti.in/Ruokaapufisivuston_kayttokoulutus_7180
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Tulevia tapahtumia & 
koulutuksia 
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OSSI:n käyttökoulutukset

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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Viestintäkoulutukset
• Osastoviestinnän perusteet

• Somen käyttö osastoissa 5.10.2022 
https://oma.punainenristi.fi/event/16819

• Viestinnän superlauantai 19.11. Mikkelin 
seudulla  lisäinfoa tulossa! 

Kuva: Harri Mäenpää, Suomen Punainen Risti

https://oma.punainenristi.fi/event/16819
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Kiitos

Seuraava osastoinfo
4.10. klo 17.30.
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