Länsi-Suomen piiri

Tiedote 31.3.2020

Tiedote osastoille ja vapaaehtoisille
Kiitos, kun olet mukana auttamassa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa!
Suomen Punaisen Ristin toiminta jatkuu aktiivisena koronavirusepidemian ja sen
aiheuttamien rajoitusten aikana. Kehitämme auttamisvalmiutemme ylläpitämiseen
ja vahvistamiseen uusia toimintatapoja, joissa ei kohdata kasvokkain eikä
vaaranneta apua saavien ja vapaaehtoisten terveyttä.
Kokeilkaa rohkeasti uusia tapoja kokoontua toimintaryhmissä ja osaston
hallituksessa. Etäyhteydet helpottavat asioiden hoitamista ja vahvistavat
yhteisöllisyyttä kaikille vaikeana aikana. Vinkkejä etätoimintaan löytyy
keskustoimiston ylläpitämältä Korona 2020 –sivulta RedNetistä.
Tässä viestissä:
1. Päivitykset koronatilannetta koskevaan ohjeistukseen
2. Vapaaehtoistehtävät (auttajaksi koronatilanteessa) julkaistu Oma Punaisessa
Ristissä
1. Päivitykset koronatilannetta koskevaan ohjeistukseen
Länsi-Suomen piirin koronatilannetta koskeva ohjeistus on päivitetty RedNetissä.
Alle on koottu lyhyesti tärkeimmät muutokset ja päivitykset.
1.1. Länsi-Suomen piirin toiminta
•

Piirin vuosikokousta ei pidetä la 25.4., vaan se siirretään syksylle. Piirin
vuosikokous pidetään aikaisintaan elokuussa 2020. Länsi-Suomen piiri seuraa
Suomen Punaisen Ristin hallituksen ohjeita piirin vuosikokouksen
järjestämisessä.

•

Piirin ei-välttämättömien koulutusten ja tapaamisten peruutusta jatketaan
31.5. saakka. Osa koulutuksista pyritään järjestämään verkossa ja niistä
kerrotaan lisää huhtikuun aikana.

•

Myös HELA 20 -valmiusharjoitus perutaan. Koronaoperaatio vaatii niin
Punaisen Ristin toimijoilta kuin viranomaisilta paljon resursseja kevään ajan,
eikä harjoituksen järjestäminen heti alkusyksystä ole tarkoituksenmukaista.
Koronaoperaation aikana osastot, Vapepan paikallistoimikunnat, piiri sekä
viranomaiset tekevät tiiviisti juuri sitä yhteistyötä, jota HELA-viikonlopun
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aikana oli määrä harjoitella.
•
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Kesken jäänyttä piirin ohjelmatoiminnan aluekiertuetta jatketaan huhtikuussa
verkon välityksellä. Ohjelmaan lisätään myös koronaoperaation ajankohtaisia
teemoja, erityisesti järjestö- ja viranomaisyhteistyöhön liittyviä asioita.
Ilmoittautuminen verkkoaluekiertueelle alkaa ennen pääsiäistä.

1.2. Länsi-Suomen piirin suositukset osastoille
•

Suosittelemme keskeyttämään vapaaehtoisten ystävien tekemät vierailut
palveluasumisen yksiköissä / vastaavissa paikoissa sekä ystäväasiakkaiden
kodeissa 31.5.2020 asti.

•

Suosittelemme perumaan myös muut osastojen vapaaehtoisille järjestämät
tilaisuudet, kuten koulutukset ja ryhmien kokoontumiset 31.5.2020 asti.
Mahdollisuuksien mukaan kannattaa kuitenkin järjestää tapaamisia etänä tai
pitää muuten yhteyttä myös poikkeustilanteen aikana.

•

Päivitetyt valtakunnalliset ohjeet löytyvät Korona 2020 -sivulta:
o Asiointiavun ohje: https://rednet.punainenristi.fi/node/59470
o Ruoka-apuohje: https://rednet.punainenristi.fi/node/59472
o Ystävätoiminnan ohje: https://rednet.punainenristi.fi/cyo2020

2. Vapaaehtoistehtävät (auttajaksi koronatilanteessa) julkaistu Oma
Punaisessa Ristissä
Piiri on avannut Oma Punainen Risti -järjestelmään ilmoittautumisen auttajaksi
koronatilanteeseen maakunnittain.
•
•
•
•

Etelä-Pohjanmaa: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7112
Keski-Pohjanmaa: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7113
Pohjanmaa: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7114
Keski-Suomi: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7115

Mikäli osastolla on Oma käytössä, saatte tiedon profiilin luoneista vapaaehtoisista
suoraan Oman kautta. Muistakaa siis seurata tilannetta ja ottaa yhteyttä profiilin
luoneisiin, vaikka osastolla ei olisikaan juuri nyt tarjota toimintaa. Ohjeita uusien
vapaaehtoisen perehdyttämiseen ja tietoa verkkokoulutuksista löytyy täältä.
Mikäli osastossa järjestetään esim. asiointiapua, voidaan osastossa luoda myös oma
vapaaehtoistehtäväilmoitus Omaan. Niille osastoille, joilla Oma ei ole käytössä,
välitetään piiristä tieto verkon kautta ilmoittautuneista vapaaehtoisista.
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Lisätietoja ystävätoiminnasta:
Susanna Uusi-Pohjola
sosiaalisen hyvinvoinnin päällikkö
040 143 1255
susanna.uusi-pohjola@redcross.fi
Lisätietoja Oma Punaisesta Rististä:
Vivi Vaissi
projektisuunnittelija
040 188 2962
vivi.vaissi@redcross.fi
Länsi-Suomen piirin päivittyvä koronavirustiedote osastoille ja vapaaehtoisille:
https://rednet.punainenristi.fi/koronatieto
Mikäli sinulla herää kysymyksiä koronaviruksen vaikutuksesta Punaisen Ristin LänsiSuomen piirin toimintaan, voit olla yhteydessä - piirin päivystävä puhelin: 040 186
5422 arkipäivinä klo 12-14:00 tai sähköposti janne.saila@redcross.fi
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