Länsi-Suomen piiri

Tiedote osastoille 4.6.2020

Länsi-Suomen piirin koronatilannetiedote osastoille
Uusi valtakunnallinen tilannekuvajärjestelmä ja raportointi otettiin käyttöön
touko-kesäkuun vaihteessa. Länsi-Suomen piirin osastot ja Vapepa-toimikunnat
ovat ottaneet raportin käyttöön ennätyksellisen nopeasti. Kiitos jokaiselle, joka
on ollut mukana keräämässä tietoa ja raportoimassa sitä eteenpäin!
Tässä osastokirjeessä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Piirin vuosikokous
Seuraava osastoinfo ke 10.6. klo 17
Tilannekuvan seuraavat raportointiajat 12.6. ja 26.6.
Edellisen osastoinfon (20.5.) tallenne katsottavissa
SPR-Kirppikset avautuvat 3.6. ja 8.6.
Kesän päivystys
Tulevia verkkokoulutuksia

1. Piirin vuosikokous
Piirin vuosikokous järjestetään 15.8. Poikkeustilanteesta johtuen kokous
järjestetään poikkeuksellisesti kahdella aluetoimistolla. Lisäksi kokoukseen on
mahdollista osallistua etänä. Osasto voi ilmoittaa edustajansa täältä:
https://www.lyyti.in/vuosikokous2020LSpiiri
Etäkokouksen linkki lähetetään siihen ilmoittautuneille kokouksen alla.
Poikkeusjärjestelyistä johtuen suosittelemme vahvasti, että vain äänivaltaiset
edustajat saapuvat kokoukseen. Etäkokousta voi seurata myös ei-äänivaltaiset.
2. Seuraava osastoinfo
Kevään viimeinen osastoinfo järjestetään keskiviikkona 10.6. klo 17:00.
Osastoinfon aiheet:
•
•
•

Puhelinystävätoiminta - vinkkejä toteutukseen
Koronaoperaation tilannekuva osaston näkökulmasta
Yleiskokouksen henkilövaalit. Henkilövaaleja tulee alustamaan piirin
puheenjohtaja Alpo Tanskanen.
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Pääset liittymään osastoinfoon suoraan tämän linkin kautta:
https://bit.ly/LSosastoinfo4

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). Liitteenä on pikaohje Teams- liittymiseksi.
3. Tilannekuvan seuraavat raportointiajat 12.6. ja 26.
Mikäli osasto ei ole vielä tehnyt uuden Punaisen Ristin valtakunnallisen
tilannekuvajärjestelmän ensimmäistä raporttia, sen voi edelleen tehdä.
Raportointi on erityisen tärkeää vaikka korona-tilanteeseen liittyviä toimia ei
olisi tehtykään, koska se antaa tietoa alueen avuntarpeesta, osastojen
resursseista ja tuen tarpeesta myös jatkossa. Kertyvää tilannekuvaa pääsevät
myös osastot itse tarkastelemaan ja hyödyntämään, siitä kertoo Aki Valonen
myös seuraavassa osastoinfossa.
Ajantasainen tilannekuva on edellytys myös sille, että Punaisen Ristin
vapaaehtoisten tekemästä auttamistyöstä ja sen vaikuttavuudesta voidaan
viestiä niin viranomaisille, yhteistyökumppaneille kuin suurelle yleisöllekin.
Viime viikolla pidettiin kaksi koulutusta tilannekuvan käyttöönotosta, voit katsoa
tallenteen täältä: https://youtu.be/4YXryQpA8-c
Osaston valitsema henkilö pääsee täyttämään tilannekuvaraportin tästä:
http://spr.fi/raportoi
Kesäkuussa raportoidaan 2 viikon välein, 12.6. ja 26.6. ja heinäkuussa vain
tarvittaessa.
4. Edellisen osastoinfon tallenne katsottavissa
Osastoinfossa 20.5. käsiteltiin uutta tilannekuvaraportoinnin järjestelmää,
uusien vapaaehtoisten vastaanottamista poikkeusoloissa sekä lyhyesti
yleiskokoukseen ja piirin vuosikokoukseen osallistumista. Voit katsoa tallenteen
tästä: https://youtu.be/FH6sxdYChk0
Kaikki edellisten osastoinfojen tallenteet löytyvät piirin RedNet-sivuilta,
osoitteesta https://rednet.punainenristi.fi/node/59885
5. SPR-Kirppikset avautuvat 3.6. ja 8.6.
Länsi-Suomen piirin SPR-Kirppikset jouduttiin koronatilanteen vuoksi
sulkemaan. 3.6. avautuivat Kokkolan, Vaasan, Hyllykallion (Seinäjoki) sekä
Jyväskylän (Kirri, Seppälä, Kortepohja) kirppikset. SPR-Kirppis Keuruu avataan
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8.6. Lahjoitusten vastaanottamisen alkamisessa voi olla vaihtelua kirppiksestä
riippuen. Myös aukioloajoissa voi olla muutoksia, ne kannattaa tarkistaa esim.
kunkin SPR-Kirppiksen Facebook-sivuilta tai nettisivuilta (http://www.sprkirppis.fi).
6. Kesän päivystys
Yleisjohto koko kesän, Tero Hintsa (puh. 040 512 1726)
Valmiuspäivystys 28.6. saakka, Aki Valonen (puh. 040 528 0902)
Valmiuspäivystys 29.6-19.7. Jooel Niittynen (puh. 040 588 1988)
Valmiuspäivystys 20.7. alkaen, Aki Valonen
7. Tulevia verkkokoulutuksia
Moniin verkkokoulutuksiin vapaaehtoiset ovat tervetulleita ympäri Suomen.
Koulutuksia voi markkinoida sekä uusille, osaston vapaaehtoiseksi haluaville
että nykyisille vapaaehtoisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan. Lisää
koulutusta ja tapahtumia löydät Oma Punaisesta Rististä, mutta tässä muutama
poiminta:
•
•
•
•
•

Henkisen tuen peruskurssi 8.-10.6., ilmoittautuminen:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7593
Verkkoystävätoiminnan koulutus 10.6., ilmoittautuminen:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7541
Ystävätoiminnan peruskurssi (puhelin- ja verkkoystävät) 15.6.,
ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7596
Osastoviestinnän perusteet -webinaari 16.6., ilmoittautuminen:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7585
Tutustu Punaisen Ristin terveyden edistämiseen! (Päihdetyö,
seksuaaliterveys, tapaturmat, terveyspisteet) 30.6., ilmoittautuminen:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7586

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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