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Muut verkkokoulutukset

Suositukset toiminnan järjestämisestä 1.6. alkaen
Keskustoimisto on julkaissut suositukset vapaaehtoistoimintaa koskevien rajoitusten
purkamisesta 1.6. lähtien. Valtakunnallinen suositus on, että Punaisen Ristin
kasvokkainen ryhmätoiminta ja lähikoulutukset aloitetaan vasta kesän jälkeen
syyskaudella 2020. Lue toimintamuotokohtaiset suositukset täältä. Käymme
ohjeistuksia parhaillaan läpi piirissä toimialakohtaisesti ja tarvittaessa tarkennamme
vielä piirin omia suosituksia.
Osastoinfo ke 20.5.2020 klo 17-18
Mietityttävätkö osaston kokousten järjestämiseen liittyvät asiat, yleiskokous tai piirin
vuosikokoukseen osallistuminen? Entä miten intoa vapaaehtoistoimintaan pidetään
yllä, jos osastossa ei voida tavata kasvokkain? Onko osastoonne ilmoittautunut
verkon kautta uusia vapaaehtoisia, ja pohditte, miten heidät saataisiin
poikkeusoloissakin mukaan toimintaan? Tule keskustelemaan etäkokousten ja
etätoiminnan järjestämisen käytännöistä!
Pääset liittymään osastoinfoon suoraan tämän linkin kautta:
https://bit.ly/LSosastoinfo3
Liitteenä on pikaohje Teams-kokoukseen liittymiseksi. Piirin väki on linjoilla jo 16.30,
jolloin voit tulla testaamaan tekniikan toimivuuden. Jos Teamsiin liittymisen kanssa
on ongelmia, voit soittaa Vivi Vaissille (040 188 2962).
Katso edellisen osastoinfon (29.4.) tallenne tästä: https://youtu.be/4qt-_Dc6Nf0
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Henkisen tuen koulutus ystävävapaaehtoisille ma 18.5.

Tarjoamme Länsi-Suomen piirin ystävätoimijoille koulutuksen sisällöllä ”Henkinen
tuki poikkeusoloissa”. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka kaipaavat
vapaaehtoistoimintansa tueksi lisätietoa pandemian kuormittavuudesta: Voit
osallistua, jos toimit Länsi-Suomen piirissä ystävävälittäjänä tai ystävänä. toivomme
teidän välittävän tämän viestin eteenpäin omille ystävävälittäjillenne ja niille
vapaaehtoisille ystävätoimijoillenne, joiden tiedätte toimivan tälläkin hetkellä
etäystävänä.
Teknisistä syistä mukaan mahtuu vain 10 osallistujaa. Jos koulutus ehti täyttyä, ota
yhteys Taija Savolaiseen (taija.savolainen@redcross.fi). Yksi koulutus on jo pidetty
ja tarvittaessa järjestämme lisää.
Koulutus järjestetään maanantaina 18.5.2020 klo 17.30. Kouluttajat ovat linjoilla jo
klo 17:00, jolloin osallistujat voivat tulla testaamaan tekniikan toimivuuden.
Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7438
Digitukea osastoille joka viikko
Parin viimeisen kuukauden aikana on Punaisessa Ristissä jouduttu ottamaan iso
digiloikka, kun kasvokkaiset tapaamiset ovat joutuneet tauolle. Haluaisitko osallistua
verkkokoulutuksiin, mutta tekniikka mietityttää? Haluaisitko vinkkejä Oma Punaisen
Ristin tai sosiaalisen median käyttöön? Suunnitteletteko osastossa sähköisen
ystävävälityksen käyttöönottoa? Tule vapaamuotoisille virtuaalikahveille, ratkotaan
digihaasteet yhdessä!
Länsi-Suomen piirin digikahvit järjestetään 25.5.-22.6. joka maanantai klo 14.3015.30. Teams-tapaamiseen pääset liittymään tästä: https://bit.ly/LSdigikahvit
Liitteenä on pikaohje Teams-kokoukseen liittymiseksi. Mikäli sinulla on ongelmia
Teams-kokoukseen liittymisessä, voit myös soittaa digikahvien aikaan Vivi Vaissille
(040 188 2962). Jos päiväajat eivät sovi ja haluaisitte osastoonne digitukea, ota
yhteyttä Viviin joko soittamalla tai sähköpostitse (vivi.vaissi@redcross.fi).

Muut verkkokoulutukset
Kaikki verkkokoulutukset löytyvät Oma Punaisesta Rististä. Suosittelemme
hyödyntämään myös muiden piirien järjestämiä, kaikille avoimia koulutuksia!
Kannattaa vilkaista ainakin kaikki kurssit ja koulutukset sekä virtuaalinen toiminta.
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Uusien vapaaehtoisten info-webinaari ma 18.5. klo 17-18, ilmoittautuminen:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7446
Oma Punainen Risti-peruskoulutus ke 27.5. klo 17-18.00, ilmoittautuminen:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7452
Verkkoystävätoiminnan peruskurssit verkossa
Ke 20.5.2020 klo 17-20, ilmoittautuminen:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7392
To 28.5.2020 klo 17-20, ilmoittautuminen:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7393
Valtakunnalliset ystävätoiminnan peruskurssit verkossa
18.5. klo 17-20, ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7425
26.5. klo 17-19, ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7183
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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