Oulun piiri

TIEDOTE 20.3.2020

Mitä tapahtuu piirin alueella tällä hetkellä
Paikallisosastomme ovat suurimmaksi osin varautuneet toimimaan viranomaisen apuna.
Muutamat osastot ovat koonneet vapaaehtoisista koostuvia auttaja/hälytysryhmiä ja
olleet yhteydessä kuntien viranomaisiin. Mikäli ette vielä ole olleet, tehkää se piakkoin ja
kertokaa omasta valmiudestanne auttaa. Voitte myös mainita, että viranomaisen
pyynnöstä Punaisella Ristillä on valmiudet toimia kolmannen sektorin toiminnan
koordinoijana kunnissa ja alueella. Viranomaisten avunpyynnöistä on informoitava myös
piirin toiminnanjohtajaa tai valmiuspäällikköä, jotta pysymme ajan tasalla tilanteen
kehittymisestä ja käytössä olevista resursseista. Jos avunpyyntö tulee kunnan kautta,
kunta sopii apua pyytäneen kanssa raha-asioista niin ettei vapaaehtoisen tarvitse
huolehtia näistä.
Piirin alueelle on koottu viisi alueellista hälytysryhmää, joita tarvittaessa voidaan käyttää
esimerkiksi neuvovaan puhelinpäivystykseen.
Piiri toimittaa kolme kertaa viikossa päivitetyn tilanteen piirin alueella tapahtuvista
asioista keskustoimistoon. Keskustoimisto raportoi eteenpäin valtioneuvoston
tilannekeskukseen. Tulemme vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: mitä
toimintoja alueella tapahtuu, paljonko on aktiivisia vapaaehtoisia ja avustettuja, mitä
pyyntöjä on tullut viranomaisilta sekä onko paikkakunnalla järjestöyhteistyötä.
Jotta voimme vastata näihin kysymyksiin realistisesti, käykää osastoittain vähintään
kerran viikossa (yksi henkilö per osasto/per vastauskerta) vastaamaan näihin oman
osastonne kohdalta seuraavan linkin kautta: https://drive.google.com/file/d/1mj6L8YwURUwRt-GIimAECWIowb80ubS/view?ts=5e74bbe7
Aukaiskaa linkki, ylhäälle keskelle tulee lukemaan ”Avaa sovelluksessa Google Docs”.
Klikatkaa siitä ja pääsette näkymään, jossa pääsette lisäämään oman osastonne
kohdalle tarvittavat tiedot.

Virtuaalisesti kaikki vapaaehtoiset saman katon alle
Punainen Risti on varautunut kolmannen sektorin ja spontaaneiden vapaaehtoisten
toiminnan koordinoimiseen. Tämän vuoksi jokaisen uuden (ja vanhan, mikäli ei vielä
järjestelmässä ole), on tehtävä profiili Oma Punaiseen Ristiin. Näin vastaamme
osaltamme tietosuojan asettamiin vaatimuksiin ja saamme tietoa siitä mikä on
vapaaehtoisresurssi milläkin osastolla.
Oma Punainen Risti on suunniteltu palvelemaan järjestön kokonaisvalmiutta ja uusien
vapaaehtoisten vastaanottamista. Oma Punainen Risti auttaa myös jo toiminnassa
mukana olevien vapaaehtoisten koordinoimista. Se tarjoaa työkaluja osastoille myös

tilanteisiin, joissa kansalaisten auttamishalu on suuri ja uusia vapaaehtoisia ilmoittautuu
paljon.
Mikäli et ole vielä tuttu Oma Punaisen Ristin käytössä tai olet unohtanut, voit osallistua
etäkoulutukseen maanantaina 23.3. klo. 17.30-19.00. Koulutuksessa käydään läpi kaikki
perustoiminnot osaston vastuuvapaaehtoisten näkökulmista. Ilmoittaudu koulutukseen
täällä: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/6937
Uuden profiilin Oma Punaiseen Ristiin pääset tekemään täällä:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
Suojavarusteiden käytöstä
Mikäli vapaaehtoistoiminta sitä edellyttää, täältä voitte käydä tutustumassa
suojavarusteiden käytön ohjeisiin.
Suojusten pukeminen: https://www.youtube.com/watch?v=NQtqu6kzaVw
Kertakäyttökäsineen pois otto: https://www.youtube.com/watch?v=TvlbEqTVSLY

Poikkeuksellisessa tilanteessa stressi ja erilaiset tunteet ovat normaaleita
Mielenterveystalolla on hyviä ohjeita mielenterveyden tukemiseen koronaviruksen
aiheuttaessa epävarmuutta: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-jaoppaat/itsehoito/koronavirukseen_liittyva_huolen_ja_epavarmuuden_sietaminen/Pages/
default.aspx
Erilaisia rentoutumisharjoitteita löytyy täältä:
https://www.mielenterveysseurat.fi/turku/materiaalit/serenenmateriaalit/?fbclid=IwAR0yYLBbubgd4qTjJihj85kuIIgEgb5ymWdLiAFDjUVALkPtyyv_RUCS
hx8

Lisätietoa:
Parhaan tiedon Korona viruksesta, sekä tilanteesta Suomessa ja maailmalla saa THL:n
sivuilta:https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19
Mikäli teillä tulee kysyttävää, ottakaa ensisijaisesti yhteyttä
Päivi Jurvakaiseen p. 040 522 4696 ja
Ari Haaraseen p. 040 727 6691.
Tilanteet muuttuvat nopeasti, joten tiedotamme asiasta lisää aina tarvittaessa.

Pysytään terveinä, pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!

Tiedotteen kokosi,
Pauliina Rasinkangas
Sosiaalitoiminnan suunnittelija

