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Vastaanottotoiminta
laajenee, asiakkaita piirin
VOKeissa nyt jo yli 2000.

Valtakunnallisesti
järjestelmässä on 
ennätysmäärä asiakkaita, 
yli 37.000.

Samaan aikaan
maahanmuuttovirasto
käynnisti VOK-toiminnan
kilpailutuksen keskellä
kesää.

Moni asia on edelleen
toisin kuin 2015
- Suuren yleisön

asennoituminen
positiivista

- Suurin osa asuu
muualla kuin
vastaanottokeskuksissa

- Hyvin monet ovat
työllistyneet
kevään/kesän aikana

Tuleva kehitys on monella
tapaa kysymysmerkki.
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Huomionosoitusten
hakuaika käsillä

• Ansiomitali- ja
ansiomerkkihakemukset piirin
hallitukselle viimeistään 15.9.

• Hallitus käsittelee 13.10.

• Aktiivimerkkianomukset käsittelee
osaston hallitus

Hakemuslomakkeita  ja 
hakuohjeita RedNetistä

• Tieto ja Taito > Osastotoimisto > 
Ohjeet ja lomakkeet 

• Voi pyytää myös Nina Ihanaiselta. 
• Muistakaa varmistaa, että henkilöt, 

joille haette huomionosoitusta, ovat 
Punaisen Ristin jäseniä

• Toimitus piirin toimistolle 
Hallituskatu 7F, 45100 Kouvola
nina.ihanainen@redcross.fi
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Muutoksia kriteereihin

Hopeisen ansiomitalin myöntämisen edellytyksenä ei enää ole aiemmin 
myönnetty pronssinen mitali. Riittää, että henkilö on jäsen ja toiminut 
vapaaehtoisena vähintään 20 vuotta.

Mikäli henkilölle on myönnetty aiemmin pronssinen ansiomitali, on tästä 
täytynyt kulua vähintään 10  vuotta.

Edellytykset pronssisen ansiomitalin myöntämiseen ovat nykyisin jäsenyys 
ja vähintään 10 vuotta vapaaehtoistoimintaa. Mikäli henkilölle on myönnetty 
ansiomerkki, on tästä täytynyt kulua vähintään 4 vuotta ennen kuin 
pronssinen ansiomitali voidaan myöntää.
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Muutoksia kriteereihin

Jos henkilölle ei ole aiemmin myönnetty ansiomerkkiä, sitä voidaan sekä 
hopeisen että pronssisen ansiomitalin hakemisen yhteydessä anoa. 
(ansiomerkin kanto-oikeus).

Kultaista ansiomitalia ei voi kuitenkaan saada ensimmäisenä mitalina, vaan 
sen saaminen edellyttää, että henkilölle on aiemmin myönnetty hopeinen tai 
pronssinen ansiomitali.
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Nälkäpäivä 2022
• Kenttäkeräys 22.-24.9.
• Netti- yms. Keräykset syys-lokakuu

• Materiaalien tilaus 4.9. mennessä
• Nyt kerääjärekrytointi ja keräyksen suunnittelu

käyntiin! 
• Päivittäkää osaston keräystapahtuma Omassa
• Somen kanavat laulamaan! 

rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva
Nälkäpäivä.fi
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Ei käteistä? Ei hätää! 

• Otatteko Zettle-
maksupäätteen käyttöön? 

• Piiristä laite lainaan tai osasto 
voi tilata oman (21.8.)

• Osastokohtaiset tunnukset
osoitteesta

• Lipaskeräys 22.-24.9.

• MobilePay (21.8. mennessä) 
• Sähköinen keräyslipas
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Nälkäpäivän koulutukset

Valtakunnalliset verkkokoulutukset: 
• Nälkäpäivä 2022 yleisesittely maanantai 15.8. klo 13-

14.30 ja klo 17-18.30
• Uusilla keräystavoilla onnistuminen keskiviikko 17.8. klo 

13-14.30 ja klo 17-18.30
• Nälkäpäivä näkyväksi kaduilla ja somessa torstai 18.8. klo 

13-14.30 ja klo 17-18.30
• Tilannekatsaus ja pikapalaute torstai 29.9. klo 17-

18.30 (vain yksi tilaisuus)
• Tulokset ja opit keskiviikko 23.11. klo 13-14.30 ja klo 17-

18.30
• Piirin Näpä-startit ma 22.8. ja ti 23.8. klo 17.30 – 29.30 

https://oma.punainenristi.fi/event/15325
https://oma.punainenristi.fi/event/15326

https://www.lyyti.in/Nalkapaiva_2022_yleisesittely_0121
https://www.lyyti.in/Nalkapaiva_2022_yleisesittely_7559
https://www.lyyti.in/Uusilla_keraystavoilla_onnistuminen_9823
https://www.lyyti.in/Uusilla_keraystavoilla_onnistuminen_4338
https://www.lyyti.in/Nalkapaiva_nakyvaksi_kaduilla_ja_somessa_0131
https://www.lyyti.in/Nalkapaiva_nakyvaksi_kaduilla_ja_somessa_8836
https://www.lyyti.in/Tilannekatsaus_ja_pikapalaute_2363
https://www.lyyti.in/Tulokset_ja_opit_7584
https://www.lyyti.in/Tulokset_ja_opit_8273
https://oma.punainenristi.fi/event/15325
https://oma.punainenristi.fi/event/15326
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Kutsukaa mukaan kaikki
osaston vapaaehtoiset ja
aiemmin keräämässä
olleet! 

Kutsukaa mukaan uusia
kerääjiä! 

Mitä eri tapoja on 
osallistua? 

Miten paikalliset yritykset
voivat olla mukana? 

Avun tarve on nyt iso! 

Tehdään tästä kaikkien
aikojen

NÄLKÄPÄIVÄ! 
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Hyvä Joulumieli 
2022
• Korttien summa pysyy samana

kuin viime vuonna 70€
• Kortteja huomattavasti

vähemmän edellisvuoteen
verrattuna

• Avun tarve kasvanut -> kriteerit
tiukentuneet

• Vok palveluiden parissa olevat ja 
paperittomat saavat omat kortit

• S-ryhmän on määrittänyt itse
mille paikkakunnille heidän kortit
jaetaan

• Suositaan suorapostitusta
suoraan kortit jakavalle taholle
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Hyvä Joulumieli 2022 
aikataulu
• 22.8 mennessä osastoille

korttimäärät
• 18.9 mennessä osastot

täyttää sähköisen
tilauslomakkeen

• Loka-marraskuussa postitus
• 17.11 alkaa keräys
• Vk 46-49 perheet saa kortit
• 1.-31.12 korttien

lunastusaika
• 31.3.23 raportit piiriin, jos

osasto tilannut
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TUHAT TARINAA 
–
monikulttuurista
nuorisotoimintaa

• Viimeinen kuulutus syksyn nuoriso-ohjelmalle, jolla
on mahdolista saada uusia nuoria mukaan osaston
toimintaan

• Osastoja kannustetaan ottamaan viikon
supermarkkinointi käyttöön heti koulujen alettua, ja 
tarjoamaan PR:n toimintaa uudeks harrastukseksi
nuorelle. Tuhannen tarinan leiri antaa hyvät
perustiedot SPR:stä.

• Osastoa tuetaan syksyn aikana nuorten toiminnan
ylläpitämisessä. 

• Mainosmateriaalit ovat vapaasti jaettavissa oman
osaston kouluille, nuorisotiloille, ohjaamoon… 
Pyydä Johannalta: Johanna.Juslin@redcross.fi

• Nyt jos koskaan, on hyvä mahdollisuus saada uusia
tulevaisuuden toimijoita mukaan piirin tuella. 
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Tulevia tapahtumia & 
koulutuksia 
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VAPEPA-LEIRI 
26.-28.8.2022 
Ruokolahdella
• Vielä on tilaa Vapepa-

leirille. Leiri on tarkoitettu
piirimme alueella
toimiville hälytysryhmäläisill
e ja valmiustoiminnasta
kiinnostuneille.

• Leirillä tarjolla mukavaa
yhdessäoloa, harjoitusta, 
erilaisia rastitehtäviä sekä
SPR:n valmiusperäkärriin
tutustuminen.

• Ilmoittautumiset 14.8. 
mennessä
www.vapepa.fi/tapahtumat

http://www.vapepa.fi/tapahtumat
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Oma Punaisen Ristin käyttökoulutukset

• Erityisesti osastojen pääkäyttäjille, mutta 
myös kaikille muille, jotka 
tekevät tapahtumia, rekrytoivat tai 
vastaanottavat vapaaehtoisia, hallinnoivat 
ryhmiä tai viestivät OMAssa

Klo 17.30 – 19.30:

• 25.8. Etelä-Savo
https://oma.punainenristi.fi/event/15987
• 31.8. Kymenlaakso
https://oma.punainenristi.fi/event/15955
• 7.9. Etelä-Karjala
https://oma.punainenristi.fi/event/15956 
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Tervetuloa mukaan Suomen Punaisen Ristin 
valtakunnalliseen vapaaehtoisten 
ruoka-apuwebinaariin!

Webinaarissa jaetaan monimuotoiseen ruoka-
aputoimintaan liittyviä käytänteitä, malleja ja vinkkejä sekä 
kuullaan näihin liittyviä esimerkkejä Punaisen Ristin 
osastoista. Webinaari on suunnattu kaikille ruoka-
aputoiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille.
• Ma 29.8. klo 17:30-19:00
• Ilmoittaudu 25.8. mennessä: https://www.lyyti.in/ruoka-

apu_webinaari
• Tai osallistu suoraan tästä linkistä ilmoittautumatta: 

http://spr.fi/ruoka-apu_webinaari
• Lisätietoja: https://oma.punainenristi.fi/event/15950

Kuva: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

https://www.lyyti.in/ruoka-apu_webinaari
http://spr.fi/ruoka-apu_webinaari
https://oma.punainenristi.fi/event/15950
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Viestintäillat
• Kaipaatko lisää eväitä osastoviestinnän 

kehittämiseen? Miten osastonne saisi lisää 
näkyvyyttä paikkakunnallanne? Millaiset 
sisällöt ja kuvat toimivat sosiaalisessa 
mediassa?

• Koulutukset järjestetään maakunnittain:
• Etelä-Karjala ti 30.8. klo 17.30–19.30 

Imatran osaston toimisto
oma.punainenristi.fi/event/15511

• Etelä-Savo ti 13.9. klo 17.30–19.30
Juva, Partalan kuninkaankartano
oma.punainenristi.fi/event/15655

• Kymenlaakso ti 11.10. klo 17.30–19.30 
ABC Anjalankoski
oma.punainenristi.fi/event/15656

Kuva: Harri Mäenpää, Suomen Punainen Risti

https://oma.punainenristi.fi/event/15511
https://oma.punainenristi.fi/event/15655
https://oma.punainenristi.fi/event/15656
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Verkostoja ja virkistystä 1.10.2022, Imatran kylpylässä

Virkistyksellinen koulutuspäivä kotoutumisen tuen, monimuotoisen ystävätoiminnan, 
omaishoitajien tukitoiminnan ja terveyden edistämisen (terveyspisteet, seksuaaliterveys, 
päihdetyö ja tapaturmien ennaltaehkäisy) vapaaehtoisille.

Ilmoittautuminen viimeistään 1.9.2022:
https://oma.punainenristi.fi/event/15949

Päivän teemoja:
• Yhteistyön mahdollisuudet
• Oman jaksamisen tukeminen
• Näkökulmia hyvinvointiin

Tervetuloa viettämään antoisa päivä Imatran kylpylähotellissa!

Hinta: Punaisen Ristin jäsenille 15 €/henkilö, muille 25 €/henkilö. Hinta sisältää luennot, 
lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä kylpyläkäynnin. Matkat omakustanteisesti ja itse 
järjestäen.

https://oma.punainenristi.fi/event/15949
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Kiitos

Seuraava osastoinfo
6.9. klo 17.30. 
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