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5. Ruokajakelu 
6. Nälkäpäivä
7. Tukea vapaaehtoisten jaksamiseen
8. Tulevat tapahtumat 



• Tällä hetkellä korona-epidemian tilanne Kaakkois-Suomen maakunnissa
• Kymenlaakso & Etelä-Karjala: leviämisvaihe
• Etelä-Savo ja Itä-Savo: kiihtymisvaihe

• Kymenlaaksossa ei sairaalahoidossa olevia potilaita, muuallakin 0-5
• Harrastustoiminnassa ei enää ole kokoontumisrajoitetta, mutta

lähikontakteja suositellaan välttämään ja maskien käyttöä suositellaan
• Hygieniasuositukset voimassa: käsien puhdistus, pintojen puhdistus, 

lähikontaktien välttäminen
• Kun yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuus saavuttaa 80% rajan, rajoituksista

voidaan luopua. Käytännössä tämä ollaan saavuttamassa lokakuun aikana.

Korona-tilanne



Valtioneuvoston uusi koronastrategia julki eilen
• Lähtökohta pitää Suomi avoimena mahdollisimman laajasti
• Laajoista kansallisista rajoituksista luovutaan - mahdolliset

viruspesäkkeet taltutetaan alueellisin toimin
• Etätyöstä luovutaan vähitellen (suositus voimassa syyskuun loppuun)
• Maskien käyttösuositusta arvioidaan vielä
• Kahden metrin turvavälistä luovutaan
• Hätäjarrutusmekanismi uuden korona-variantin varalta
• Koronapassia valmistellaan (ravintolat, kulttuuri- ja 

urheilutapahtumat)

Korona-tilanne



Procountor osastojen taloudenhallintaan

• Mahdollistaa täysin sähköisen taloushallinnon hoitamisen
• Verkossa voi hoitaa mm. ostolaskujen käsittelyn, kirjanpidon, matka-

ja kululaskut, myyntilaskutuksen, palkanlaskennan, talouden seurannan ja sähköisen
arkistoinnin

• Käyttöönotto tehty osastoille mahdollisimman edulliseksi, kustannukseksi jää 40% 
kk-paketin hinnasta (7,07-21,95e/kk) ja tapahtumakohtaiset veloitukset.
Tänä vuonna käyttöön ottaville myös perustamiskulut veloituksetta.

• Vaihtoehtoja käytölle osaston tarpeen perusteella ovat esimerkiksi:
1. Osastossa on kirjanpito- ja tilinpäätöstaitoinen vapaaehtoinen/työntekijä, joka hoitaa

ohjelmistolla koko osaston taloushallinnon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan.
2. Osaston henkilöt hoitavat ohjelmistolla osto-/myyntilaskut, matka-/kululaskut sekä

maksuliikenteen. Kirjanpito, raportointi ja palkanlaskenta hoidetaan järjestön yhteisenä
tukipalveluna.

3. Osaston henkilöt hoitavat ohjelmistolla osto-, matka- ja kululaskujen hyväksynnät. 
Maksuliikenne, kirjanpito, raportointi ja palkanlaskenta hoidetaan järjestön yhteisenä
tukipalveluna.



Toiminnantarkastajien koulutus

• Alueellisten toiminnantarkastajien koulutus Teams-etäyhteydellä 21.-
22.9. klo 17-19.30 uusille toiminnantarkastajille.

• Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11358 ja 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11359

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11358
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11359


Ystävien olohuoneet

Paikka, jossa purkaa omia tuntojaan ja saada vertaistukea.
• Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa

kaikki ystävätoiminnassa olevat vapaaehtoiset voivat vaihtaa
kuulumisia, keskustella vapaaehtoistoiminnan haasteista tai muuten
vain kertoa kuulumisia. 

• Olohuonekeskusteluissa voimme myös jakaa hyviä käytänteitä ja oppia
toisiltamme.

• Illat järjestetään verkossa Teams-yhteydellä. Ystävien olohuoneeseen ei
tarvitse erikseen ilmoittautua. Linkki tilaisuuteen löytyy piirin
tapahtumakalenterista ja Omasta.

• Ystävien olohuoneet klo 17.30–18.30 torstaisin 16.9.2021 , 14.10.2021 
ja 18.11.2021, mukana keskustelemassa Annika Korpinen ja Kirsi 
Mertakari



EU-ruokajakelu 2022

• Haku vuodelle 2022 keväällä 2022

• Selvityksen alla ohjeistus, miten käytännössä tapahtuu

• Tiedotetaan osastoja ohjeistuksen valmistuttua



Tukea vapaaehtoisten jaksamineen

• LähiTapiolan tuki osastoille on tarkoitettu erityisesti vapaaehtoisten hyvinvoinnin 
tukemiseen ja innostamiseen, käyttökohteita voi olla esim. etänä tai kasvokkain 
ohjattu meditaatiohetki tai jooga, yhteinen ruokailu tai vaikka vierailu paikalliseen 
kulttuurikohteeseen. Useimmilla alueilla kasvokkaisetkin kokoontumiset ovat 
mahdollisia ja niihin kannustetaan, ottaen toki huomioon Vapaaehtoistoiminnan 
suositukset koronaepidemian aikana.

• Osastosi voi hakea LähiTapiolan tuesta 300 euron avustusta, sama osasto voi 
hakea avustusta useaan eri toimintamuotoon, eli jo avustuksen saanet osastot 
ovat siis tukikelpoisia uusien hakemusten muodossa.

• hakuaika päättyy 15.10. ja tapahtumat on toteutettava vuoden 2021 aikana. 
Avustuspäätökset pyritään tekemään keskustoimistossa nopealla aikataululla, nyt 
siis todella kannattaa hakea tukea syksyn tapaamisiin! 

• Lisätietoja ja hakulomake löytyy täältä: 
https://rednet.punainenristi.fi/koronaavustus

https://rednet.punainenristi.fi/koronaavustus


Vapaaehtoisten virkistystä

Kiitosgaalat 19.11.2021 klo 18 
• 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 

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

Auttajat Aulangolla 1. – 3.4.2022 
• Olitpa sitten ihan uusi noviisi, pitkän linjan 

avainvapaaehtoinen tai jotain siltä väliltä olet 
lämpimästi tervetullut valtakunnalliseen 
vapaaehtoistapahtumaan! Tapahtumassa 
pääset oppimaan, innostumaan, 
keskustelemaan, rentoutumaan ja solmimaan 
uusia tuttavuuksia.

• Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 1.10.-
30.11.2021.

• Seuraa sivuja: 
rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11357

https://rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11357


Nälkäpäivä 23. -25.9.

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään
23.-25.9.2021.

Netissä voit kerätä ja lahjoittaa koko kampanjan 
ajan 1.9.-31.10.2021.

Jokainen osasto toteuttaa Nälkäpäivä –keräyksen 
haluamallaan tavalla 

Tule mukaan, pukeudu punaiseen ja liity auttajiin!

Ollaan toistemme tukena. Aina.  

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat pysyvästi läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Osallistumalla Nälkäpäivään varmistat, 
että apua on saatavilla jatkossakin.

Avun tarpeen voi aiheuttaa äkillinen luonnonkatastrofi, konflikti tai vaikka pandemia. Oli katastrofi mikä tahansa, ihmisten 
perustarpeet hädän keskellä ovat samat: ensin tarvitaan vettä, ruokaa ja suojaa. Ja sen jälkeen usein henkistä tukea.



Mikä tärkeää nyt? 

• Kutsutaan ihmiset mukaan!  
• Keräämään joko lippailla tai 

digitaalisesti
• Oman tapahtuman päivitys! 
• Uusilla keräystavoilla onnistumisten 

lisääminen
• Rekrytoikaa uudet ja vanhat mukaan 

henkilökohtaisella kutsulla 
• Onhan koulut mukana?

• Lahjoittamaan 
• Digilippaat ja Facebook kerää jo, 

varsinaisina keräyspäivinä ollaan joka 
paikassa! 

 Rednetin Nälkäpäivä-ryhmästä löydät ohjeet 
keräyksen kaikkiin vaiheisiin: 
rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva

 Lähitukea saat piirisi keräyspäälliköltä ja 
osastokummilta

 Ohjeita ja muistutuksia myös sähköpostiisi
 Nälkäpäivän kuuma linja Teamsissa 16.9. klo 17.00



Viestinnän koulutuksia 

• Somen käyttö osastoissa to 9.9. ja ke 17.11. klo 17.30-1930
• Perustiedot someviestinnästä ja sisällöntuottamisesta erityisesti Facebookiin ja 

Instagramiin.Esimerkkejä osastojen someviestinnästä. Pääset myös harjoittelemaan osaston 
somepostauksen tekemistä Facebookiin.

• 9.9.  vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11701
• 17.11.  vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12347

• Osastoviestinnän perusteet ma 4.10. klo 17:30-19:30 
• Perustiedot Punaisen Ristin viestinnän tavoitteista, työnjaosta ja viestinnän suunnittelusta. 

Pääset tutustumaan esimerkkeihin onnistuneesta osastoviestinnästä sekä kuulet, mitä tukea ja 
apua viestinnän tuottamiseen on tarjolla.

• https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12346

• Tutustu myös koulutusmateriaaleihin RedNetissä
• Osastoviestintä: https://rednet.punainenristi.fi/node/58713
• Somen käyttö osastoissa: https://rednet.punainenristi.fi/node/36782

•

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11701
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12347
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12346
https://rednet.punainenristi.fi/node/58713
https://rednet.punainenristi.fi/node/36782


Tulevia koulutuksia

1. Osastojen valmiuden ja ensiaputoiminnan jatkokoulutus, 
Nynäs pe- la 15.-16.10.21, Hinta 20€ (sisältää majoituksen 1hh, 
ruuat ja ohjelman). Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/123
30

2. Ensiapuryhmien etäryhmäillat alkavat jälleen huomenna! 
Lisätietoja ja 
osallistumislinkki: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/123
22

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12330
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12322
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