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Tiedote osastoille 18.6.2020

Länsi-Suomen piirin koronatilannetiedote osastoille
Tämä on Länsi-Suomen piirin koronaoperaation viimeinen osastokirje
toistaiseksi. Tähän mennessä piirin alueella on koronatilanteessa
toiminut yli 200 vapaaehtoista, jotka ovat antaneet apua yli 3000
avuntarvitsijalle. Lämmin kiitos siitä erinomaisesta
auttamistoiminnasta, jota olette osastoissa ja Vapepa-verkostossa
tehneet poikkeusolojen ajan.
1. Koronaoperaatio päätetään 30.6. mennessä
2. Viimeisen osastoinfon (10.6.) tallenne
3. Tulevia verkkokoulutuksia
1. Länsi-Suomen piirin Korona 2020 -operaatio päätetään kesäkuun
loppuun mennessä
Länsi-Suomen piiri aloitti koronaoperaation epidemian seurauksena perjantaina
13. maaliskuuta. Hieman sen jälkeen valtioneuvosto otti valmiuslain nojalla
käyttöönsä uusia toimivaltuuksia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
takaamiseksi.
Punaisen Ristin ja Vapepa-verkoston vapaaehtoiset ovat tehneet erinomaista
työtä avuntarvitsijoiden auttamiseksi sekä viranomaisten ja kuntien
tukemiseksi. Tämä työ ollut yhteiskunnan tukitoimien näkyvä ja tärkeä osa.
Nyt olemme tilanteessa, jossa pystymme vastaamaan epidemian aiheuttamaan
avuntarpeeseen myös normaalitoimintamme kautta. Valtioneuvosto ilmoitti
15.6., että poikkeusoloihin perustuvat toimivaltuudet puretaan
koronaepidemian helpottaessa toistaiseksi. Myös Länsi-Suomen piiri päättää
operaatiomuotoisen toiminnan ja jatkaa koronaan liittyviä tehtäviä osana
normaalitoimintaansa.
Operaatio päätetään asteittain 30.6. mennessä:
•

Piirin tilannekeskus lopettaa päivystystoiminnan 18.6. Jos epidemiatilanne
muuttuu selkeästi huonommaksi, piirin tilannekeskus avataan uudelleen.
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Kesän aikana piirin operatiivisessa valmiudessa ovat Aki Valonen
(p. 040 528 0902) 28.6. saakka ja jälleen 20.7. eteenpäin, sekä
Jooel Niittynen (p. 040 588 1988) 29.6.-19.7.
SPR:n osastojen ja Vapepa-verkoston toimintaa seurataan myös kesällä
ja niiden toivotaan raportoivan toiminnastaan tilannekuvatyökalun kautta.
Toistaiseksi viimeinen säännöllinen raportti (http://spr.fi/raportoi)
tehdään mahdollisimman kattavasti perjantaina 26.6.
Keskustoimisto päättää valtakunnallisen operaation heinäkuun lopussa ja
toivoo korona-operaation loppuraporttia viimeistään torstaina 30.7.
Turvallisuus- ja hygieniaohjeita päivitetään tilanteen ja tarpeen mukaan.

Tilannetta seurataan jatkuvasti ja pidetään yllä valmiutta käynnistää
koronaoperaatio tarvittaessa uudelleen syksyllä. Avun tarve ei ole vähentynyt
vaan arvioiden mukaan henkisen tuen, ystävätoiminnan ja ruoka-avun tarve
kasvaa entisestään. On erittäin tärkeää, että jatkamme avuntarvitsijoiden
tukemista. Mutta kesällä tulee huolehtia myös omasta ja toimijoidemme
jaksamisesta ja palautumisesta.
Työ koronaepidemian voittamiseksi jatkuu niin meillä kuin maailmallakin.
Kulunut kevät on osoittanut, että järjestöjen yhteistyöllä on merkitys myös
poikkeuksellisissa kriiseissä. Meitä tarvitaan ja meillä on valmius auttaa – kiitos
siitä.
Aki Valonen
Valmiuspäällikkö
Puh. +358 40 528 0902
aki.valonen@redcross.fi
2. Viimeisen osastoinfon tallenne katsottavissa
Kiitos kaikille koronaoperaation aikaisiin osastoinfoihin osallistuneille ja
tallenteita katsoneille! Tarkastelemme osastoinfojen jatkamista syksyllä. Jo nyt
etäyhteydet ovat kuitenkin mahdollistaneet uudenlaisen tavan pitää yhteyttä
piirin ja osastojen kesken Länsi-Suomen piirissä, jossa välimatkat fyysisiin
tapaamisiin ovat usein pitkiä. Kuulemmekin mielellämme teidän palautettanne
Teamsin välityksellä pidetyistä tapaamisista ja niiden tarpeellisuudesta oman
osastonne näkökulmasta!
Viimeisessä osastoinfossa käytiin läpi puhelinauttamista sekä uudesta
tilannekuvajärjestelmästä saatavaa tietoa. Piirin puheenjohtaja Alpo Tanskanen
alusti yleiskokouksen henkilövaaleja. Voit katsoa tallenteen tästä:
https://youtu.be/KBpOLSK0EOA
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Uusien yhteydenpidon tapojen lisäksi haluamme varmistaa tiedonkulun myös
niille osastoille ja vapaaehtoisille, joille etäkokouksiin liittyminen on
haasteellista. Kannustamme kuitenkin jakamaan osaamista ja tietoa osaston
sisällä, webinaareja, osastoinfoja ynnä muita voi kokoontua seuraamaan myös
yhdessä esim. osaston tiloihin tai muuhun sopivaan paikkaan!
3. Tulevia verkkokoulutuksia
Somen käyttö osastoissa –webinaari to 25.6.2020 klo 17.30-19.30
Voit osallistua koulutukseen, jos olet Punaisen Ristin vapaaehtoinen ja sinulla
on jo vähän kokemusta sosiaalisen median käytöstä, esimerkiksi oma
Facebook-profiili.
Kahden tunnin koulutuksessa saat perustiedot someviestinnästä ja
sisällöntuottamisesta sekä tutustut osaston someviestinnän esimerkkeihin.
Pääset myös harjoittelemaan osaston somepostauksen tekemistä.
Koulutus innostaa osallistumaan oman osaston viestinnän tekemiseen ja
suunnitteluun. Parhaimmillaan koulutus voi toimia ponnahduslautana
esimerkiksi osaston somevastaavaksi.
Liity linjoille tästä.
Terveyden edistämisen verkkoperehdytys
Haluatko tietää, mitä Punaisen Ristin terveyden edistäminen on? Haluatko
vinkkejä, mistä saat hyvää tietoa hyvinvointisi lisäämiseen?
Haluatko osaksi monipuolista, ehkäisevää ja kohtaavaa vapaaehtoistoimintaa,
jonka tavoitteena on tukea ja tarjota tietoa terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvissä asioissa?
Tule suorittamaan Punaisen Ristin terveyden edistämisen verkkoperehdytys!
Perehdytykseen pääset tästä.
Lisätietoja:
Länsi-Suomen piirin päivittyvä koronavirustiedote osastoille ja vapaaehtoisille
https://rednet.punainenristi.fi/koronatieto
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