INFOKIRJE OSASTOILLE 11.6.2021
Kesäinen tervehdys täältä toimistolta. Tässä viestissä ajankohtaisia asioita kesän ajasta ja vähän kurkistuksia
myöskin tulevaan syksyyn.

Asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sähköpostiongelma ja sen ratkaisut
Piiritoimiston kesän läsnäolot / aukiolot
Alkusyksyn koulutuksia
Tässä ja Nytin 3 / 2021 materiaalia
Rahallista tukea edelleen haettavissa korona-avustamiseen ja vapaaehtoisten jaksamisen tueksi
Syksyn osastoinfot
Ansiomitalien hakuohjeissa muutoksia
Rokotusapu käynnistyy Kymsoten alueella
Tapaturmapäivä 13.8. tapahtumamateriaalit

1. Punaisen Ristin sähköposteja ohjautuu roskapostikansioihin
Monet lähettämämme sähköpostit ovat viime aikoina ohjautuneet vastaanottajien
roskapostikansioihin. SPR:n Tietohallinto selvittää vikaa, mutta toistaiseksi kannattaa tarkistaa
roskapostikansiot säännöllisesti. Lisäksi esimerkiksi Gmail ei lähtökohtaisesti luokittele roskapostiksi
sellaisia viestejä, jotka tulevat vastaanottajan yhteystietolistaan merkityistä osoitteista, joten
varmista viestien perilletulo ja lisää henkilökunnan sähköpostit omiin yhteystietoihisi.

2. Piiritoimiston kesän aukioloajat
Piiritoimisto on avoinna koko kesän klo 9–15. Piiritoimiston numero 040 173 7243 vastaa toimiston
aukioloaikojen mukaisesti, ja äkillisten hätätilanteiden varalle numeron vastaajasta saa päivystävän
työntekijän yhteystiedot.
Henkilökunta on lomalla seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mika Asikainen, toiminnanjohtaja (lomalla 30.6.−25.7.21)
Anna Peltola, talous- ja henkilöstösuunnittelija (lomalla 5.−31.7.21)
Piritta Keränen, järjestöpäällikkö (lomalla 23.6.−2.8.21)
Nina Ihanainen, järjestöassistentti (lomalla 28.6.−31.7.21)
Ilona Manninen, viestintäsuunnittelija (lomalla 28.−30.6. & 21.7.−2.8.21)
Eila Siira valmiuspäällikkö (lomalla 23.6.−31.7.21)
Jenni Ojala, terveydenhuollon suunnittelija (lomalla 24.6.−31.7.21)
Riina Pasi, sosiaalitoiminnan suunnittelija (lomalla 21.6.−31.7.21)
Annika Korpinen, hankesuunnittelija, omaishoitajien tukitoiminta (lomalla 5.−31.7.21)

3. Alkusyksyn koulutuksia
Syksyn koulutukset käynnistyvät kesätauon jälkeen vauhdilla elokuun puolivälistä lähtien.
Koulutuksia järjestetään edelleen pääsääntöisesti verkkototeutuksina, mutta osa saattaa olla myös
läsnäolo-toteutuksena tai sellaisena, johon voi osallistua sekä paikan päällä tai etänä.
Tiedot tulevista koulutuksista löytyy Oma Punainen Risti -järjestelmän tapahtumista, mutta myös
listattuna ja linkitettynä tapahtumailmoituksiin Rednetistä:
Alkusyksyn koulutukset ja tapahtumat

4. Tässä ja Nyt 3 / 21 – kuulumisia ja juttuja osastoista
Tässä ja Nyt -järjestötiedotteen seuraava numero ilmestyy 3.9.2021. Osastoista toivotaan
materiaalia tiedotteeseen, eli jos teillä on toimintaideoita, hyviä vinkkejä tai kuulumisia kevään tai
kesän tekemisistä jaettavaksi muille osastoille, laittakaa tulemaan. Materiaalien toimitus
sähköpostilla 19.8. mennessä Ilona Manniselle, ilona.manninen@punainenristi.fi Kuvat piristävät
aina juttuja, toimittakaa ne erillisinä tiedostoina.
5. Avustukset osastoille haettavissa – muistutus
Osastoilla on edelleen mahdollisuus hakea taloudellista tukea koronan vuoksi tehtävään
auttamistyöhön. Tukea voi hakea seuraaviin toimintamuotoihin:
LähiTapiolan tuki osastoille - Vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukeminen ja innostaminen
•
•
•

•
•

LähiTapiolan tuki osastoille on tarkoitettu erityisesti vapaaehtoisten hyvinvoinnin
tukemiseen ja innostamiseen
Osastosi voi hakea LähiTapiolan tuesta 300 euron avustusta
Tuen hakuaikaa on hieman pidennetty ja hakuaika päättyy 15.10. Tapahtumat on
toteutettava vuoden 2021 aikana. Sama osasto voi hakea avustusta useaan eri
toimintamuotoon, jo avustuksen saanet osastot ovat siis tukikelpoisia uusien hakemusten
muodossa.
Tuella voi toteuttaa vapaaehtoisten jaksamista tukevia tapahtumia, virkistysretkiä,
etätapaamisia, kiittämistä jne.
Haku- ja tilitysohjeet: https://rednet.punainenristi.fi/koronaavustus

LähiTapiolan tuki osastoille - Kansalaisten hyvinvoinnin tukeminen, kahdenlaista tukea saatavilla
(500 €)
Osasto voi hakea tukea myös yhteisöllisen tapahtuman järjestämiseen:
•

•

Osallistava yhteisöllinen ruoka-aputapahtuma
Lisätietoja, hakuohjeet sekä vinkkejä tapahtuman järjestämiseen löydät Rednetistä:
https://rednet.punainenristi.fi/node/60180
Kesäpäivätapahtuma
Lisätietoja, hakuohjeet sekä vinkkejä tapahtuman järjestämiseen löydät Rednetistä:
https://rednet.punainenristi.fi/node/62467

Piirin kautta haettava avustus korona-auttamiseen
Osastot voivat edelleen hakea piirin kautta avustusta auttamistoimintaan, kuten esim. ruoka-avun
tai muun toiminnan kuluihin ja tarvikehankintoihin.
Avustusta haetaan seuraavasti:
• Toimittakaa piirin toiminnanjohtaja Mika Asikaiselle vapaamuotoinen hakemus, mistä
selviää:
o käynnissä olevan tai aloitettavan auttamistoiminnan kuvaus
o kenelle se on kohdennettu (avunsaajat)
o ketkä sitä toteuttavat (myös muut yhteistyötahot)
o haettava rahamäärä ja kustannusarvio
o saatteko rahoitusta jostain muualta
• Avustus maksetaan osastolle ennakkoon heti hakemuksen hyväksymisen jälkeen.
Avustuksen käytöstä pidettävä osastossa kirjanpitoa ja sen käyttö raportoidaan kuluerittelyn
kera piirille toiminnan päätyttyä. Mikäli kaikkea avustusta ei käytetä, se palautetaan.
• Avustusta voidaan hakea myös vapaaehtoisille syntyvien matkakulujen kattamiseen. Nämä
voidaan maksaa suoraan piiristä M2-ohjelman kautta, jolloin osastolle ei synny
ilmoitusvelvollisuutta tuloreksiteriin.

6. Syksyn osastoinfot
Kerran kuussa pidettävät infot osastoille jatkuvat syksyllä. Ne pidetään Teamsissa noin joka kuun
ensimmäisenä tiistaina klo 17.30–18.30.
Infoon on koottu aina ajankohtaisia asioita ja tilaa on myös osastoista nouseville ideoille ja
kysymyksille. Infoon ovat tervetulleita kaikki osastojen vapaaehtoiset.
Infoihin ei tarvitse ilmoittautua, liittymislinkin löydät osoitteesta:
https://rednet.punainenristi.fi/osastoinfokasu
Syksyn infojen päivämäärät:
Tiistai 10.8.2021
Tiistai 7.9.2021
Tiistai 5.10.2021
Tiistai 2.11.2021
Tiistai 14.12.2021

7. Ansiomitalien hakuohjeissa muutoksia
Järjestön hallitus on hyväksynyt uuden päivitetyn huomionosoitusohjeen. Ohjeet löytyvät
RedRedNetin Osastotoimistosta: https://rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto . Ja sieltä
Vapaaehtoisten kiittäminen.
Suurin muutos aiempaan on se, että jatkossa osastot toimittavat ansiomitaliesityksensä piiriin jo
15.9. mennessä entisen 31.10. sijaan. Ninalta saatte myös tiedon aiemmin myönnetyistä
ansiomerkeistä ja -mitaleista, jotta voitte huomioida määräajat ennen hakemista. Huolellisesti
täytetyt anomukset palautetaan postitse tai sähköpostilla Nina Ihanaiselle, kuten ennenkin.

8. Rokotusapu käynnistyy Kymsoten alueella
Muistukkeena Kymenlaakson alueelle, että Kotkassa, Karhulassa ja Kouvolassa käynnistyy
avustaminen koronarokotuksissa ensi viikolla ja kestää elokuun puoliväliin asti. Tähän tehtävään
tarvitaan niin nykyisiä kuin uusiakin vapaaehtoisia.
Rokotuspisteet, joihin vapaaehtoisia tarvitaan ovat Kauppakeskus Hansa Kouvolassa, Kauppakeskus
Pasaati Kotkassa sekä Karhulan keskustan liiketila Karhulantiellä.
Vapaaehtoisten tehtävänä on esimerkiksi opastaa ja neuvoa asiakkaita löytämään oikeaan paikkaan
sekä huolehtia, että asiakkaat noudattavat turvavälejä sekä käyttävät käsidesiä ja maskia. Tehtäviin
kuuluu myös rokotettujen tarkkailu rokotteen saamisen jälkeen mahdollisten reaktioiden varalta.
Rokotusavustajat ovat paikalla arkipäivisin ja työskentelevät neljän tunnin vuoroissa.
Tehtävään voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi Oma Punaisen Ristin kautta:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11371
Kaikki vapaaehtoiset perehdytetään tehtävään Teamsin välityksellä, jonka jälkeen pääsee
ilmoittautumaan haluamaansa vuoroon. Perehdytyksiä järjestetään läpi kesän.
Rokotusapua koordinoi kesän aikana Jani Saarela. Janin yhteystiedot ovat:
jani.saarela@punainenristi.fi, p. 044 4931831

9. Tapaturmapäivä 13.8. – materiaaleja tapahtuman toteuttamiseen
Tänä vuonna Tapaturmapäivä on perjantaina 13.8. Piirin terveyden edistämisen työryhmä on
tuottanut materiaalia tuolloin toteutettavia tapahtumia varten osastojen käyttöön.
Nämä materiaalit ja tapahtumavinkit löytyvät juhannuksen jälkeen piirin sivuilta:
https://rednet.punainenristi.fi/node/62596
Ottakaa vinkit talteen ja järjestäkää kiva tapahtuma omalla paikkakunnalla. Jos ja kun tapahtuman
teette, vinkatkaa siitä myös piirin terveydenhuollon suunnittelija Jennille,
jenni.ojala@punainenristi.fi / p. 0400 156 828.

Iloista kesää toivotellen,
SPR Kaakkois-Suomen piirin porukka

