Länsi-Suomen piiri

Tiedote 29.4.2020

Tiedote osastoille ja vapaaehtoisille
Tässä osastokirjeessä:
• Seuraava piirin osastoinfo verkossa 29.4.
• Edellisen osastoinfon (14.4.) tallenne
• Onko osastollanne koronatilanteeseen liittyvää toimintaa? Tilanneraportin
täyttäminen
• Noin 100 uutta vapaaehtoista ilmoittautunut Oman kautta
• Tulevia verkkokoulutuksia
Seuraava piirin osastoinfo verkossa 29.4.2020
Ensi viikon osastoinfossa (ke 29.4. klo 17-18) ääneen pääsevät Sami Pienimäki
Laihian osastosta ja Maija Linnala Suolahden osastosta. Tule kuulemaan toisten
vapaaehtoisten kokemuksia siitä, miten paikallista yhteistyötä eri järjestöjen kanssa
on toteutettu ja mitä matkan varrella on opittu! Lopussa on jälleen aikaa
kysymyksille ja keskustelulle, tervetuloa linjoille! Info on avoin kaikille LänsiSuomen piirin alueella toimiville vapaaehtoisille, jakakaa siis mieluusti Omatapahtuman linkkiä eteenpäin osastossanne.
Osastoinfo tallennetaan. Voit ilmoittautua mukaan Oman kautta:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7315
Pääset osastoinfoon mukaan yllä mainittuna ajankohtana myös suoraan tämän
linkin kautta: https://bit.ly/LSosastoinfo2
Edellisen osastoinfon (14.4.2020) tallenne
Verkon kautta järjestetty osastoinfo oli ensimmäinen laatuaan. Palaute oli
positiivista ja etäinfojen pitämistä jatketaankin nyt koronaoperaation aikana!
Tallenteen pääset katsomaan tästä:
https://www.youtube.com/watch?v=LZ3oHjDFPkA
Tallenteen sisältö:
• Alustus
• Asiointiavun järjestäminen osastossa (tallenteessa alk. 06:40)
• Alueellinen valmius ja Vapepa-yhteistyö (tallenteessa alk. 29:57)
• Korona-tilanneraportin täyttäminen Lyyti-linkin kautta (tallenteessa alk.
50:27)
• Kysymykset ja keskustelu (tallenteessa alk. 54:45)
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Onko osastollanne koronatilanteeseen liittyvää toimintaa?
Tilannekuvaraportin täyttäminen
Tilannekuvaraportin täyttäminen auttaa meitä välittämään oikeaa ja ajantasaista
tietoa vapaaehtoisten tekemästä auttamistyöstä niin järjestön sisällä, viranomaisille
kuin laajemmalle yleisöllekin. Kiitos, kun autat meitä tässä!
Koronaan liittyvien auttamistehtävien tilannekuvaa ylläpidetään piirissä Lyytiraporttilomakkeen kautta. Käykää raportoimassa teille tulleet tukipyynnöt ja niiden
toteuttaminen noin kerran viikossa (mielellään perjantaisin) raporttilomakkeen
kautta (https://www.lyyti.fi/reg/LSKoronapaivakirja). Lomakkeelle raportoidaan
esim. asiointiavussa mukana olleiden vapaaehtoisten ja autettujen määrä. Mikäli
osasto järjestää asiointiapua yhdessä Vapepan paikallistoimikunnan kautta, sopikaa
yhdessä kuka käy täyttämässä raporttilomakkeen.
Monella paikkakunnalla Punaisen Ristin osastot ja Vapepan paikallistoimikunnat
ovatkin lähteneet yhdessä organisoimaan asiointiapua ja toiminta on saatu hienosti
käyntiin järjestöjen yhteistyönä! Osastojen kannattaakin pitää myös alueensa
Vapepan paikallistoimikunnat tietoisina meneillään olevista auttamistoiminnoista ja
tarvittaessa pyytää lisätukea suoraan paikallistoimikunnilta. Paikallistoimikuntien
aluejako sekä yhteyshenkilöt ovat tämän osastokirjeen liitteenä.
Noin 100 uutta vapaaehtoista ilmoittautunut Oman kautta
Koronatilanne on myös saanut uusia ihmisiä kiinnostumaan vapaaehtoistyöstä ja
moni haluaisikin olla auttamassa Punaisen Ristin kautta. Uusia vapaaehtoisia on
ilmoittautunut valtakunnallisesti jo yli 1000 Oma Punainen Risti -järjestelmän kautta
koronatilanteen aikana. Länsi-Suomen piirin alueella ilmoittautuneita on noin 100.
Piiri tukee tässä tilanteessa osastoja järjestämällä uusille ilmoittautujille
etäperehdytyksiä Punaisen Ristin vapaaehtoisena toimimiseen. Tämän jälkeen
vapaaehtoiset ohjataan ensisijaisesti mukaan paikallisosaston toimintaan. Voitte
myös osastossa luoda avoimen vapaaehtoistehtävän Oma Punaiseen Ristiin (ks.
ohje), johon koronatilanteessa auttamisesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua teille
suoraan.
Vaikka osastossa ei nyt olisikaan käynnissä toimintaa, johon uudet voisivat tulla
mukaan, heihin kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman pian ja kiittää
ilmoittautumisesta. Voitte ohjata uusia vapaaehtoisia myös Vapepan
paikallistoimikunnan resurssiksi, mikäli osastossa ei ole koronatilanteeseen liittyviä
toimintoja. Joka tapauksessa uudet, nyt ilmoittautuneet uudet ihmiset kannattaa
pitää mielessä ja ajan tasalla sitten kun osaston toiminta jälleen normalisoituu!
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Mikäli Oma ei vielä ole osastossanne käytössä, voitte tiedustella osastonne alueella
ilmoittautuneita uusia vapaaehtoisia suoraan seuraavilta piirin työntekijöiltä:
Etelä-Pohjanmaa
Eija Niemistö, eija.niemisto@redcross.fi, 040 636 1118
Taija Savolainen, taija.savolainen@redcross.fi, 040 579 2771
Keski-Pohjanmaa
Hilkka Lehtinen, hilkka.lehtinen@redcross.fi, 040 044 2953
Sami Mustonen, sami.mustonen@redcross.fi, 040 160 2245
Pohjanmaa
Janne Säilä, janne.saila@redcross.fi, 040 535 2118
Virve Karling, virve.karling@redcross.fi, 040 026 1004
Keski-Suomi
Vivi Vaissi, vivi.vaissi@redcross.fi, 040 188 2962
Erja Salmela, erja.salmela@redcross.fi, 040 627 8810
Tulevia verkkokoulutuksia
27.4.2020 klo 17.00–17.45 Punainen Risti tutuksi -webinaari
Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7330
28.4.2020 klo 17.00–18.30 Oma Punainen Risti –peruskoulutus
Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7301
29.04.2020 Klo 17.00–20.00 Verkkoystävätoiminnan koulutus
Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7284
4.5.2020 klo 17.00–17.45 Punainen Risti tutuksi -webinaari
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7331
7.5.2020 Klo 17.00–20.00 Verkkoystävätoiminnan koulutus
Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7285
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