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Ajankohtaista / muistettavaa
• Kiitos kaikille tilastokyselyyn vastanneille (viimeinen DL 7.2.)

• Procountor-taloushallinnon ohjelmisto on ollut pilottikäytössä SPR:ssä ja 
nyt osastoilla mahdollisuus ottaa se käyttöön! Piirin ja keskustoimiston
yhteisten tukipalveluiden kanssa ohjelmiston esittelywebinaari to 25.2. 
klo 17.30-19. Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10336

• Osastojen hyvinvointia ja innostusta tukevaan toimintaan vielä
tukea jäljellä sadalle osastolle. Hyvä päivä -avustus, 
300 eur / osasto. Haku keskustoimistolta suoraan.

• Kevään ajan (helmi-toukokuu 2021) ensiapuryhmille järjestetään 1xkk 
etäryhmäilta Teams:ssa. Jenni laittaa ryhmänjohtajille postia lähiaikoina, 
tästäkin asiasta lisää siinä.

• Osastoille viestintäkoulutusta tarjolla 11.2. (osastoviestinnän perusteet, 
ilm.viim. 8.2.) ja 18.2. (somen käyttö osastoissa, ilm.viim. 15.2.) kts. 
OMAsta.
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Vapaaehtoiset mukaan
rasisminvastaiselle viikolle-
koulutusilta

• Milloin? Ti 16.2. klo 17.30 - 18.30 Teams
• Kenelle?
• Kaikille vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita rasisminvastaisesta toiminnasta. 

Mukaan voi tulla, vaikka ei olisi aiemmin osallistunut toimintaan.

• Mitä osio sisältää?
• Käydään läpi konkreettisia tapoja osallistua rasisminvastaiseen toimintaan sekä

esitellään aineistot rasisminvastaiselle viikolle 15.-21.3.2021.Viikko toteutetaan
tänä vuonna pääosin verkossa. Osallistua voi monilla eri tavoin, isosti tai pienesti -
jokainen valitsee omien mahdollisuuksiensa mukaan.

• Tämän jälkeen?
• Osallistujat ovat saaneet ideoita ja työkaluja toiminnan järjestämiseen

rasisminvastaisella viikolla maaliskuussa 2021, sekä vinkkejä toteutettavaksi ihan
ympäri vuoden.

• Ilmoittautumiset?
• anna.buzaeva@redcross.fi ma 15.2. mennessä. Saat linkin Teams 

kokoukseen koulutusta edeltävänä maanantaina
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Auttaminen koronarokotuksissa

• Jos osastolle tulee yhteydenotto massarokotuksissa
avustamiseen, niin olkaa yhteyksissä piiriin Jenniin
tai Eilaan ennenkuin lupaatte mitään.

• ESSOTE:n alueella olevat osastot muistakaa pitää
kirjaa ketkä osastostanne ovat olleet
auttamassa. Laittakaa meille piiriin viestiä, koska
toiminta on aloitettu ja viikottain montako henkeä
on ollut mukana auttamassa.



Varautuminen 

Piirin toimikunnat nimetään

• Hakemuksia tuli kaikkiin muihin paitsi
nuorisotoimikuntaan

• Keskustelua, miksi näin?

• Nuorisotoimikunta
• Tavoitteena on nuorten saaminen mukaan jäseniksi ja toimintaan sekä

nuorisotoiminnan käynnistäminen kiinnostuneissa osastoissa. Pohditaan
yhdessä keinoja, joilla tavoitamme nuoria.

• Hae mukaan, jos uskot, että Punaisen Ristin toiminnassa on paljon nuoria
kiinnostavaa tekemistä, kun vain ensin tavoitamme nuoret. Olet ehkä
itsekin nuori toimija Punaisessa Ristissä tai olet toiminut nuorten parissa.
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Jäsenhankinta käyntiin



Varautuminen 

• Kysymyksiä?

• Keskustelua?


