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Hyvät Punaisen Ristin osastojen vapaaehtoiset,
Tässä tiedotteessa jaamme osastoille tilannekuvaa piirin alueelta korona-varautumiseen liittyen,
kutsumme sähköiseen osastoinfoon ma 23.3. klo 17.30-18.30, sekä annamme tarkempaa ohjeistusta
osastojen kevätkokouksista ja tilintarkastuksesta.
Piiritoimistolle saat parhaiten yhteyden viikkopäivystäjän kautta:
saka.osastontuki@redcross.fi
puh. 0400 158390

Tilannekuva
Olemme perjantaina 13.3. järjestön linjauksen mukaisesti ohjeistaneet vapaaehtoisia perumaan osastojen
ja toimintaryhmien tapaamiset, jotka eivät ole tarkoitettu osaston valmiuden ylläpitämiseen tai
koronaviruksen ehkäisemiseen. Valmiutta voi ylläpitää ja apua tarvitsevia tukea myös sellaisilla
menetelmillä, joilla ei lisätä tartuntataudin leviämistä.
Piiritoimistolta käsin ollaan tällä viikolla yhteydessä jokaisen osaston puheenjohtajaan osaston tilanteen
kartoittamiseksi. Tarkoituksenamme on saada kokonaiskuva osastojen tunnelmista, valmiudesta ja
näkemyksestä alueen auttamistarpeiden suhteen. Toivomme, että myös kartoituskierroksen
ulkopuolelta olette piiriin yhteydessä, jos esille nousee kysymyksiä, huolia tai avuntarpeita.
Kuinka toimia, jos kunnalta tulee avunpyyntö? (Varautumisvaihe)
• Kunnan tai viranomaisen avunpyynnöstä tai osaston auttamistoiminnan käynnistämisestä on
ilmoitettava heti piiritoimistolle: virka-aikana viikkopäivystäjän puhelimeen, päivystysaikana
toiminnanjohtajalle.
• Mikäli kunnan ja piirin välille ei ole tehty ensihuoltosopimusta, sellainen laaditaan (sovitaan
vastuut, vakuutukset, korvaukset ja vapaaehtoisille sopivat tehtävät). Valmiin sopimuspohjan ja
ohjeita saa piiritoimistolta.
• Avunpyynnön tehnyt kunta tai viranomainen johtaa auttamistoimintaa, SPR (yhdessä
muiden Vapepa-järjestöjen kanssa) tukee ja toteuttaa kunnan/viranomaisen alaisuudessa. Emme
suosittele omatoimisen operaation käynnistämistä, jotta olemme vapaat toimimaan kunnan tai
viranomaisen tukena tarvittaessa. Keskustelua kunnan kanssa kannattaa käydä valmiiksi.
• Mahdolliset nopeat muutokset vapaaehtoisresurssien käytettävyydessä on huomioitava. Etenkin
pitkäkestoisissa tehtävissä vapaaehtoisresurssi voi vaihdella.
• Vapaaehtoisten apu voi olla esim. riskiryhmien kontaktointia, ruoka-avun toimittamista,
asiointiapua jne. vaikeimmassa tilanteessa oleville (riskiryhmä) Kaikissa tilanteissa tulee huomioida,
että vapaaehtoinen ei aseta itseään eikä autettavaa (tartunta) vaaraan!
• Vapaaehtoisille on koulutettava ajankohtaiset ohjeet ennen tehtävän aloittamista. Pyydä
tarvittaessa ohjeet tai apua kouluttamiseen piiritoimistolta.
• Etenkin spontaanien vapaaehtoisten kohdalla on huomioitava kouluttaminen/perehdytys ja
työnjohto, eli toiminnan ja ohjeiden noudattamisen valvonta. Spontaanit vapaaehtoiset voivat toimia
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kunnan johdossa/vastuulla (hyväksytä kunnalla etukäteen), jos ei ehditä kouluttaa osaksi SPR:n
hälytysryhmää.
• Kirjatkaa tekemänne toimet ja päätökset esim. Tilannepäiväkirjaksi.
Tilanne muuttuu jatkuvasti, ja välillä vauhdikkaastikin. Ajantasaisen tiedon vapaaehtoistoiminnan tueksi
löydät rednetistä:
SPR Savo-Karjalan piiri: https://rednet.punainenristi.fi/node/59242
SPR Keskustoimisto: https://rednet.punainenristi.fi/node/59198

Kevätkokoukset
Monet osastot ovat jo pitäneet kevätkokouksensa. Pääsihteeri on perjantaina 13.3. ohjeistanut, että
jos kevätkokous on pitämättä, kannattaa harkita voiko kokouksen siirtää tai pitää sähköisenä. Kokouksissa
mahdolliset vaalit voidaan suorittaa joko avoimina tai viiveellä postitse. Yhdistysten pitämättä jäävien
kokousten vuoksi täyttämättä jäävät velvoitteet ja umpeutuvat määräajat eivät
aiheuta siviilioikeudellista vastuuta yhdistysten vastuuhenkilöille.
Tässä muutamia konkreettisia vaihtoehtoja kevätkokousasioiden hoitamiseksi:
1. Jos kokous on jo kutsuttu koolle, se voidaan tietyin edellytyksin pitää.
a. Osallistujia on alle 10, ja turvaväleistä & hygieniasta huolehditaan
b. Riskiryhmiin kuuluvat, tai sairaat eivät voi osallistua
c. Tarjoilua ei kannata järjestää
2. Jo kutsuttu kokous voidaan perua tai siirtää pidettäväksi myöhemmin
a. Suositellaan siirtoa suosiolla kesän yli. Voimassa on poikkeusolot, jolloin kokous voidaan
perustellusti siirtää pidettäväksi poikkeusolojen jälkeiseen aikaan. Siirrettävä kokous tulisi
pyrkiä pitämään heti kun poikkeustila on poistunut.
3. Kokous voidaan pitää sähköisesti
a. Maininta sähköisestä osallistumisesta tulee olla kokouskutsussa
b. Sähköinen alusta voi olla joko sähköposti tai Teams/Skype-kokous.
c. Teams-kokouus: Laittakaa kokouskutsuun suoraan linkki sähköiseen kokoukseen
d. Sähköpostikokous: Pyytäkää ilmoittautumiset sähköpostiin. Sähköpostiin ilmoittautuneille
voidaan sitten lähettää kokousmateriaali sähköpostilla, ja pyytää vastaukset esitettyihin
kohtiin.
Osastojen tilinpäätökset
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään päiväämällä ja allekirjoittamalla.
Hallituksen osalta riittää tällöin, että ainakin päätösvaltainen osuus hallituksen jäsenistä allekirjoittaa
tilinpäätökset. Hyväksyntää varten ei ole välttämätöntä järjestää hallituksen kokousta, vaan
allekirjoittaminen voidaan järjestää myös muuten.
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Veroilmoitus
Jos osaston täytyy tehdä veroilmoitus, sille voidaan hakea lisäaikaa, jos osasto on estynyt antamaan
ilmoituksen, esim. sairastumisen vuoksi. Lisäaikaa haetaan Omaverossa tai vero.fi löytyvällä
lomakkeella. Hakemuksen tulee olla verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä.
Osastoinfo
Jos haluat kysyä tiedotteistamme tarkemmin, kommentoida asioita, tai kertoa oman osaston kuulumiset,
järjestämme Osastoinfon ma 23.3. klo 17.30 Teamsin kautta. Osastoinfossa kerromme ajankohtaiset
asiat, kertaamme senhetkisen tilannekuvan ja käymme läpi osallistuvien osastojen tilanteen valmiuden
tai käynnistyvien/käynnistyneiden tehtävien osalta. Voitte valmistautua kertomaan oman osastonne
osalta korona-varautumisen kannalta 1. Onnistumiset 2. Haasteet 3. Tuen tarpeet. Ensimmäisessä
osastoinfossa paikalla toiminnanjohtaja Kaisu Haataja, valmiuspäällikkö Mika Korppinen ja
järjestöpäällikkö Kirsi Piiparinen. Mikäli info katsotaan tarpeelliseksi jatkossakin, järjestämme sen
toistaiseksi joka toinen viikko.
Osastoinfoon pääset ilmoittautumaan Oma Punaisen Ristin
kautta: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/6944. Lähetämme ilmoittautuneille kutsun
sähköpostilla. Tietokoneelta Teamsin käyttö onnistuu ilman erillisiä ohjelmia, sähköpostin linkkiä
klikkaamalla.
Jos tarvitset neuvoa Oman tai Teamsin käytössä, älä epäröi ottaa yhteyttä piiritoimistoon.
Järjestäisinkö webinaarin?
Maailman muuttuessa ympärillämme saamme mekin kimmokkeen ottaa vähän nopeammin uusia
juttuja käyttöön. Kaikki vapaaehtoiskouluttajat voivat ilmoittautua halutessaan
Opintokeskus Siviksen ilmaiseen webinaariin “Näin toteutat hyvän webinaarin”. Webinaarien avulla
voimme pitää koulutuksia ja yleisötilaisuuksia paikasta riippumatta -myös liikkumisrajoitusten ollessa
voimassa. Lisätietoa: https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/30969. Ilmoittaudu pian, paikkoja on
rajoitetusti.

Lämmin kiitos vapaaehtoistyöpanoksestasi! Nyt jos koskaan tukeamme tarvitaan.
Ystävällisin terveisin,
SPR Savo-Karjalan piiritoimiston henkilökunta
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