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Vuodenvaihteen sääntömääräiset

• Kokousten pöytäkirjat piiritoimistoon, mielellään sähköisesti 
(huom! pöytäkirjat tarkastettu ja allekirjoitettu)

• J1- ja J2 –kortit piiriin heti valintojen jälkeen, viimeistään 
31.1.2021 (huom! J1 allekirjoitus)

• Tilastokysely (toiminta ja koulutus) 31.1. mennessä

• Kaikki lomakkeet ja ohjeet:
https://rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto

• Tietosuojakysely, vastaukset 31.12.2020 mennessä

• Onhan tietosuojalinjaus käsitelty? Aikaa on vielä 23 päivää...

http:// https:/rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto
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Piirin toimikunnat ja työryhmät 2021-22

• Piirin hallitus päätti perustaa neljä toimikuntaa kaudelle 
2021-22: talous-, nuoriso-, monikulttuurisuus- ja 
järjestötoimikunnat

• Lisäksi perustetaan terveyden edistämisen työryhmä ajalle 
4.2.2021-31.5.2022

• Näihin kaikkiin etsitään vapaaehtoisia osastojen 
vapaaehtoisista ja jäsenistä

• Tarkempaa infoa tulossa sähköpostitse vielä ennen joulua

• Ehdotukset viimeistään 24.1.
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Omaishoitajien tukihanke

• Omaishoidon tukitoiminnan tarve suuri -> 
erityisesti korona-aika lisännyt tarvetta

• Huoli omaishoitajien hyvinvoinnista
kasvanut vertaistukiryhmien, harrastusten ja 
muiden toimintojen jäädessä tauolle

• Soittorinki mahdollisuus?

• Yhteistyömahdollisuudet muiden järjestöjen, 
kunnan, seurakunnan ja oppilaitosten kanssa

• Tokmannin lahjoitus omaishoidon tukitoimintaan
kaikissa piireissä
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Keskitetty kirjanpitopalvelu osastoille

• Kaikille osastoille tarjotaan mahdollisuus ottaa
käyttöön yhteinen kirjanpito-ohjelmisto ja 
keskitetty kirjanpito 2021 alusta alkaen

• Finagon Procountor-ohjelmisto valittu (Accountor-
konsernia)

• Tavoitteeksi on asetettu, että 80% osastoista on 
ottanut käyttöön yhteisen taloushallinto-
ohjelmiston vuoden 2023 loppuun mennessä

• 11 osastoa ollut mukana pilotissa
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• Hinnat

• Ohjelmiston käyttöönottokustannusta ei veloiteta
osastoilta

• Kevyt kuukausipaketti: 23,56 eur/kk, josta osaston osuus
on 9,42 eur/kk = 113 eur/vuosi (10 tositetta / kk)

• Peruspaketti: osaston osuus 351 eur/vuosi (40 tos. / kk)

• Pluspaketti vielä isommille osastoille

Keskitetty kirjanpitopalvelu osastoille
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Korona-auttaminen jatkuu

• Ollaan aktiivisia: mietitään mahdollisia auttamistoimia, 
toimitaan myös ennen viranomaisten pyyntöjä

• SPR toiminnan painopisteet: psykososiaalinen tuki, 
yksinäisten tuki, ruoka-apu, terveysneuvonta, 
viranomaisten tukeminen

• Henkisen tuen video: kuinka jaksat korona-joulun yli

• #Joulusoitto: kannustetaan ihmisiä soittamaan tuttaville
ja soittoa kaipaaville, myös ystävätoiminnassa

• Etä-joulukahvilat paikallisesti

• Auttava joulupuhelin yksinäisille 24.-27.12.
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Tulevia tapahtumia ja webinaareja

• Päihdeluennot, piirin päihdekouluttaja Kari Kuitunen

• Ma 14.12. Klo: 18.-19.30 Päihtynyt autettava 
ensiapupäivystyksessä (piirin EA-ryhmien etäryhmäilta)
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9612

• Ke 16.12. Klo: 18.-19.30 Iäkkäiden päihteiden käyttö ja asian 
puheeksi ottaminen ystävätoiminnassa (ystävävapaaehtoiset)
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9613

• Webinaarisarja Ihmisiä ja perheitä - meillä ja maailmalla, 
osa 4: Rasismi koskettaa

• https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9309

http:// https:/vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9612
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9613
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9309
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Tulevia tapahtumia ja webinaareja

• Lippu korkealle –osastojen hyvä hallinto webinaarit 
torstaisin klo 17.30 - 19.30

Teemat:

10.12. Toimintaa ohjaavat säännöt ja linjaukset
14.1. Osaston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
21.1. Osaston talous ja varainhankinta
28.1. Vapaaehtoisen polku kuntoon – vapaaehtoisten rekrytointi ja 
ohjaus
4.2. Osaston auttamisvalmius ja kotimaan apu

• Tarkoitettu uusille ja nykyisille osastojen luottamushenkilöille ja 
vastuuvapaaehtoisille

• Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oma Punainen Risti
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9553

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9553
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Piirin hallituksen kokoukset 2021

• Hallitus ke 3.2.2021 kello 17:00

• Hallitus to 25.3.2021 kello 17:00

• Piirin vuosikokous la-su 24.-25.4.2021

• Hallitus ke 26.5.2021 kello 17:00

• Piirin seminaari la 4.9.2021 klo 10-18 
(hlökunta+hallitus)

• Hallitus ti 16.11.2021 kello 17:00
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Piiritoimiston aukiolo

• Kaakkois-Suomen piirin toimisto on suljettu 
ajalla 23.12. – 3.1. 

• Toiminnanjohtaja Mika Asikainen päivystää 22.-
30.12. ja talous- ja henkilöstösuunnittelija Anna 
Peltola 30.12.-4.1.


