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Kesäinen tervehdys! 
 
Kesän vietto on jo alkanut, mutta suuntaamme vielä katseemme hetkeksi syksyn 

tapahtumiin. Tässä kirjeessä on tärkeimpiä tapahtumia ja koulutuksia syksylle, jotka 
kannattaa laittaa kalenteriin jo nyt ja ottaa mukaan elokuussa ensimmäiseen 
osaston kokoukseen.   

 
Vaikka kesäisin lomaillaan, on monissa osastoissa paljon toimintaa myös kesällä. 

Tsemppiä tapahtumiin ja ensiapupäivystyksiin! Muistakaa lomaillessa kuitenkin, että 
valmiuden kannalta on tärkeää saada osastosta myös joku henkilö kiinni, jos jotain 
tapahtuu osaston alueella.  

 
Piirissä päivystää: 

25.6-8.7. Jooel Niittynen p. 040-588 1988  
9.7.-31.7. Tero Hintsa p. 040-512 1726 
 

 
 

Nälkäpäiväasiaa 
 

Operaatio Nälkäpäivä järjestetään 20.-22.9. tänä vuonna. Toukokuussa osastojen 

puheenjohtajat, keräysjohtajat sekä tiedottajat ovat saaneet Nälkäpäivän 
kampanjakirjeen. Siitä kirjeestä löydätte kaiken oleellisen valtakunnallisen tiedon. 

 
Materiaalit 
 

Materiaalit voi tilata verkkokaupan kautta jo nyt, mutta viimeinen tilauspäivä on 
17.8.  

Kunnioita eräpäivää, jotta tavara/aika ei lopu kesken! Kysymykset liittyen 
materiaaleihin ja verkkokaupan osastotunnuksiin: nina.saari@punainenristi.fi tai 

040 717 6800. 
 
Osallistu keräysjohtajakoulutuksiin 

 
Keräysjohtajakoulutuksiin osallistuminen on erittäin suositeltavaa. Niissä eri 

osastojen vapaaehtoiset pääsevät vaihtamaan kokemuksia keskenään ja nämä 
koulutukset ovat oikea paikka tehdä ne mieltä askarruttavat kysymykset. Alla 
löytyvät koulutusten paikkakunnat ja ajankohdat.  

 
maanantai 3.9.2018 kello 18.00 Kokkola (Sokos Hotel Kaarle) 

tiistai 4.9.2018 kello 18.00 Seinäjoki (aluetoimisto) 
keskiviikko 5.9.2018 kello 18.00 Vaasa (Osaston toimitilat) 
torstai 9.8.2018 Jyväskylä (aluetoimisto) 

 
Ilmoittautumiset 24.8. mennessä sakari.karvo@redcross.fi. 
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Auttajat ulapalla 
 

Vapaaehtoisristeily tulee taas 9.–11.11.2018 Ethän jää rannalle tällä kertaa? Paina 
päivämäärä mieleesi ja lähde mukaan syysristeilylle muiden Punaisen Ristin 

vapaaehtoisten kanssa. 
 
Voit olla avainvapaaehtoinen, luottamushenkilö, ihan uusi noviisi tai vanha tekijä. 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan vaihtamaan ajatuksia, oppimaan, innostumaan 
ja solmimaan uusia tuttavuuksia. 

 
Ulapalla meitä kuljetetaan teemalla: Vapaaehtoisten hyvinvointi ja hyvä 
vapaaehtoisjohtaminen sen mahdollistajana.  

 
Pääset ilmoittautumaan risteilylle osoitteessa https://www.lyyti.in/auttajat_ulapalla 

 
 

Jäsenhankintakampanja 

 
Piirin vuosikokouksessa lanseerattiin jäsenhankintakampanja, jonka yhteydessä 

osasto saa piiriltä jäsenhankintamateriaalia. Materiaalit postitetaan tämän kirjeen 
yhteydessä niille osastoille, jotka eivät olleet vuosikokouksessa. Jäsenhankinnan 

tueksi piiri tarjoaa kaikille osastoille: 
 

- 10 kpl taskulamppua liittymislahjaksi 

- Jäsenhakemuskaavakkeita 
- Käteiskuittivihko 

 
 

Pitäkää jäsenhankintaa esillä kaikissa tapahtumissa ja tehkää myös 
täsmärekrytointia osaston alueella. Piirin vuosikokouksessa ilmoitettiin 
jäsenhankintahaasteesta, jossa on mahtavat palkinnot. 

 
EA1- koulutus osastolle (1500€) 

Kannettava tietokone (400€) 
Kannettava tietokone (400€) 
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan lisäksi yksi kannettava tietokone (400€) 

 
Kilpailussa tarkastellaan prosentuaalista kokonaisjäsenmäärän kehitystä 2017-2018 

ja siinä on kaksi kategoriaa: 
 

1. Eniten jäseniä lukumääräisesti hankkinut osasto (1 osasto) 

2. Jäsenmäärään suhteutettu prosentuaalinen jäsenmäärän kasvu (2 osastoa) 
 

Voitot arvotaan näiden kesken! 
 
Tämän lisäksi piiri lähettää kaikille osastoille tiedot uusista liittyneistä jäsenistä, sekä 

vuonna 2017 maksamatta jättäneistä jäsenistä. Kontaktoikaa uudet jäsenet ja 
pyytäkää mukaan toimintaan! Myös jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet on hyvä 

kontaktoida ja pyytää uudelleen jäseneksi. 
 
 

https://www.lyyti.in/auttajat_ulapalla
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Muistakaa säilyttää nämä listaukset huolellisesti ja niin, etteivät ne joudu vääriin 

käsiin! Jäsenmestari tai sihteeri saa listat tämän kirjeen yhteydessä.  
 

 
Mikä on Oma Punainen Risti? 
 

Oma Punainen Risti on vapaaehtoisille rakennettutietojärjestelmää, joka helpottaa 
vapaaehtoisten työtä antamalla uusia työvälineitä vapaaehtoistehtävien hoitamiseen. 

Vapaaehtoiset luovat järjestelmään omat profiilinsa, joiden avulla he voivat etsiä 
itselleen sopivia koulutuksia, vapaaehtoistehtäviä ja kertoa omasta osaamisestaan. 
Osastojen avainvapaaehtoiset, eli hallituksen jäsenet ja ryhmänvetäjät, voivat 

puolestaan hallinnoida Omassa erilaisia ryhmiä ja tapahtumia. Avainvapaaehtoisia 
auttaa, kun useat toiminnot ovat yhdessä paikassa ja helppokäyttöisiä. 

 
Käy kurkkaamassa ja kirjautumassa uuteen järjestelmään. Osastoille järjestetään 
käyttöönottokoulutuksia syksyllä.  

 
https://rednet.punainenristi.fi/oma 

 
 
Oletko sinut digimaailman kanssa, tai tunnetko jonkun kuka haluaisi toimia 

vapaaehtoisena Digikummina? 
 

Piiri etsii digikummeja, jotka ovat osastojen tukena ja kouluttajina digiasioissa. 
Digikummin tehtävänä on opastaa ja neuvoa osastoja digiasioissa. Koulutamme 
sinut tehtävään ja keskeisiin järjestelmiin. Voit kouluttaa ja tukea itsellesi sopivan 

määrän.  
 

Järjestämme digikummikoulutuksen 8.9.2018 Tuurissa. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen mukaan minna.laihorinne@redcross.fi  
 

 
 
 

 
Aurinkoista kesää, 

järjestötiimi 

https://rednet.punainenristi.fi/oma
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