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Piirin osastoinfo verkossa kaikille vapaaehtoisille (15.4.2020)
Piiri järjestää ensimmäisen osastoinfon koronatilanteesta ke 15.4. klo 17-18 Teamsin
välityksellä. Info on avoin kaikille osastojen vapaaehtoisille. Infossa saat ajankohtaista
tietoa koronan vaikutuksista Punaisen Ristin toimintaan. Piirin sosiaalisen hyvinvoinnin
päällikkö Susanna Uusi-Pohjola kertoo mm. asiointiapuun liittyvistä ohjeistuksista.
Valmiuspäällikkö Aki Valonen kertoo osastojen ja Vapepan paikallistoimikuntien
yhteistyöstä koronatilanteen avun koordinoimisessa.
Osastoinfo-tapahtuma löytyy myös Oma Punaisesta Rististä. Osastoinfo tallennetaan.
Mikäli et pääse osallistumaan, mutta haluaisit katsoa infon jälkikäteen, ilmoittaudu
Oman kautta. Lähetämme ilmoittautuneille tallenteen.
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan pääset mukaan yllä mainittuna
ajankohtana tämän linkin kautta: http://bit.ly/LSosastoinfo1
Näin liityt Teams-kokoukseen:
•
•
•

Teams-kokoukseen liittyminen Chrome- tai Edge-selaimella
https://www.youtube.com/watch?v=JeIG6Ij2Fzs
Teams-kokoukseen liittyminen Teams-sovelluksella
https://www.youtube.com/watch?v=xGhkuoMHpdc
Teams-kokoukseen liittyminen ilman Teams-sovellusta ja ilman Chrome- tai
Edge-selainta https://www.youtube.com/watch?v=qNS4X04U5Jo

Kun liityt kokoukseen, kannattaa laittaa mikrofoni ja videokuva pois päältä. Tästä voit
katsoa ohjevideon Teams-kokouksessa toimimisesta:
https://www.youtube.com/watch?v=yfplLWQippI
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Vapaaehtoisten määrän kartoittaminen
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Länsi-Suomen piiri kartoittaa viranomaisten pyynnöstä vapaaehtoisten määrää sekä
OHTOn että Oma Punaisen Ristin avulla. Mikäli et vielä ole luonut profiilia Omaan,
pyydämme sinua tekemään sen nyt. Profiili tulee luoda henkilökohtaisella
sähköpostiosoitteella. Jos olet käytettävissä koronaoperaatioon liittyvissä tehtävissä,
voit ilmoittautua maakuntasi alueella seuraavien linkkien kautta:
•
•
•
•

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

Pyydämme välittämään tietoa ilmoittautumislinkeistä osastonne vapaaehtoisille.
Tulevia verkkokoulutuksia
Vapaaehtoisten turvallisuus- ja hygieniakoulutukset verkossa
Valtakunnallinen koulutus järjestetään useana samansisältöisenä webinaarina.
Ensimmäiset koulutukset ovat ke 8.4. klo 17-18.30, ke 15.4. klo 17-18.30 ja ti 21.4.
klo 17-18.30.
Lisätietoa ja ohjeet liittymiseen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7204
Oma Punainen Risti -webinaarikoulutus ti 14.4.2020
Ilmoittaudu: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7176
Ystävätoiminnan peruskurssi verkossa 16.4. (Länsi-Suomen piiri)
Ilmoittaudu: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7145
Kaikki ystävätoiminnan peruskurssit verkossa
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/6979
Lisätietoja:
Länsi-Suomen piirin päivittyvä koronavirustiedote osastoille ja vapaaehtoisille
https://rednet.punainenristi.fi/koronatieto
Piirin päivystävä puhelin: 040 186 5422 arkipäivinä klo 12-14:00 tai sähköposti
janne.saila@redcross.fi
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