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Osastoinfo 10.8.2021



• Korona-pandemian neljäs aalto on käynnissä
• Ns. delta-variantti on vallitseva muoto nyt myös Suomessa
• Tartuntamäärissä uusia ennätyksiä viime viikolla
• Piirin alueella on erilaisia tilanteita

• Kymsote: Leviämisvaihe
• Eksote: Kiihtymisvaihe
• Essote ja Sosteri: Perusvaihe

• Samaan aikaan rokotuskattavuus on parantunut
• Kaksi rokotusta antaa hyvän suojan myös deltavarianttia vastaan

Koronatilanne ja toiminnan käynnistäminen



• Useimmat rajoitukset ovat poistuneet kesän aikana
• Toimintaa voidaan käynnistellä alueellisten

rajoitusten rajoissa
• Fyysisiä kokoontumisia voi järjestää

• Kun sisätiloissa on yli 10 hlöä tai ulkotiloissa yli 50, on 
lähikontaktia vältettävä (Kymsote)

• Lain hygieniavaatimuksia noudatettava (käsien puhdistus, 
pintojen puhdistus)

• Kahden rokotteen suojaa kannattaa korostaa
osallistumisessa

Koronatilanne ja toiminnan käynnistäminen



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.



Tavoitteet – näin se tehdään! 

• Tehdään avun tarve näkyväksi
• Annetaan ihmisille helppo tapa 

auttaa 
• keräämällä
• lahjoittamalla

• Kerätään katastrofirahastoon 
mahdollisimman paljon rahaa, jotta 
Punainen Risti olisi valmis auttamaan 
joka päivä Suomessa ja maailmalla

• Tehdään yhdessä! – hyvä meininki
• uusilla keräystavoilla onnistumisten 

lisääminen
• kerääjien rekrytoiminen
• paikallisnäkyvyyden lisääminen 
• monipuolinen etäkoulutusten sarja 



Ohjeet ja vinkit

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

• Hyödynnä etäkoulutukset: https://rednet.punainenristi.fi/node/60024
16.8. alkaen eri teemoista

• Piirin Näpä-startit 23.8. ja 24.8. klo 17.30 
Starteissa hiotaan osastojen keräykset loppuun, jaetaan ideat, kysellään 
ohjeet (ei enää koulutusta) 

• Lähitukea saat piirisi keräyspäälliköltä ja osastokummilta
• Vertaistukea voit saada ja antaa Facebook-ryhmässä Punaisen Ristin 

keräystoiminnan vapaaehtoiset
• Saat ohjeita ja muistutuksia myös sähköpostiisi
• Muista myös Nälkäpäivän kuuma linja Teamsissa syyskuussa

https://rednet.punainenristi.fi/node/60024


Suunnittelu

1. Kokoa keräysporukka
2. Päättäkää, mitä haluatte tehdä
3. Sopikaa työnjaosta, kuka hoitaa mitäkin

oKeräyspaikat
oKerääjärekry
o Tiedotus
oMitä muuta? 



Minimi… ja siitä yli 

Mitä pitää olla tehtynä? 
• Keräysvälineet kuntoon
• Materiaalit 
• Oman ilmoitukset päivittäminen 

(pohja tehty joko itse tai piiri) 
• Kerääjärekry ja keräyspaikat 

valmiiksi
• Tilitys

Mitä vielä keksitään? 
• Tapahtumat 

• Mitä kuuluu –penkki 
• Myyjäiset 
• Katutempauksia

• Koulut mukaan 
• Keräys koululla tai oppilaat keräämään 

• Yritykset mukaan! 
• Uudet keräystävät 

• MobilePay, iZettle, virtuaalilippaat

Tehkää keräyksestä oman paikkakunnan 
näköinen 

Näkyvyydessä piirin tuki vahvasti mukana! 
 Räätälöidyt some-postaukset
 Mediatiedotus
 Räätälöidyt lahjoituskirjeet
 Katunäkyvyys 
 Mitä muuta tarvitsette? 



•Huomionosoitusten aikataulua on muutettu

•Uusi aikataulu: Hakemukset on toimitettava 
piirille 15.9. mennessä!

Huomionosoitukset



Kaikki löytyvät Oma Punaisesta Rististä tapahtumista tai piirin RedNet-sivuilta 
Koulutus- ja tapahtumakalenterista

• Punaisen Ristin apu kotimaassa ja maailmalla –webinaarit 30.8. ja 1.9. klo 17.30 –
19.00

• Digitärskyt 2.9. klo 18 – 19.30
• Viestintäkoulutukset 

• Osastoviestinnän perusteet 26.8. klo 17.30 – 20.30
• Somen käyttö osastoissa 9.9. klo 17.30 – 19.30 

Tulevia tapahtumia



• Mitä osastossa tapahtuu?
• Millä tunnelmilla vapaaehtoiset ovat?

• Vapaa sana osallistujien kesken!

Osastojen kuulumisia
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