Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

Osastotiedote on viikoittain lähetettävä infokirje, johon kootaan Oulun piirin ajankohtaiset asiat
koronaepidemiaan liittyen. Tiedote lähetetään osastojen J1- ja J2-vapaaehtoisille. Varmistathan,
että tämä tiedote saavuttaa kaikki osaston aktiiviset toimijat!

Tilannekuva 17.4.2020
29 osastoa on tällä hetkellä tilanteessa aktiivisia
Yhteenlaskettu avunsaajien määrä Oulun piirin alueella noin 900 henkilöä (sisältää
myös ruoka-avun saajat)
103 uutta vapaaehtoista on kirjautunut Oma Punaiseen Ristiin Oulun piirin alueella
viimeisen 30 päivän aikana

Koronainfo osastoille
Seuraava info järjestetään 29.4. klo 18. Osallistu mukaan täältä. Info on tarkoitettu
kaikille Oulun piirin toiminnassa mukana oleville. Edellinen Oulun piirin koronainfo
osastoille (15.4.) katsottavissa täällä. Infoon osallistui 17 ajankohtaisista koronaasioista kiinnostunutta vapaaehtoista.

Tilannekuvan päivittäminen Lyytiin
Osastojen tulee vähintään kerran viikossa päivittää oman osaston tilanne Lyytiin, jotta
piiri voi toimittaa kaksi kertaa viikossa päivitetyn tilanteen keskustoimistoon.
Keskustoimisto
taas
raportoi
eteenpäin
valtioneuvoston
tilannekeskukseen.
Vastaamaan pääsee täältä.

EU-ruoka-apu 2021
Haku EU:n ruoka-apu ohjelmaan vuodelle 2021 on avautunut. Hakuaika on lyhyt, vain
huhtikuun loppuun. Jotta ehdimme koostamaan hakemuksen, tieto osastojen
osallistumisesta on oltava Mirjalla 24.4.2020 mennessä. Ruokavirasto ei hyväksy
myöhässä tulleita hakemuksia. Vastaattehan lomakkeella myös, jos ette aio osallistua
EU-ruoan jakeluun. Hakulomake on nopea täyttää, sinne pääsette tästä.

Nälkäpäivä 2020
Keskustoimisto tarvitsee Nälkäpäivän tiedottamista varten yhteystiedot osastojen
keräysjohtajista
ja
-keskuksista.
Lähettäkää
oman
osastonne
tiedot
teemu.alapeteri@redcross.fi 1.5. mennessä.
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Yleiskokous 5.-6.9.
Yleiskokous järjestetään Vaasassa. Keskustoimiston suositus on, että vain viralliset
edustajat osallistuisi. Kokous on kuitenkin avoin kaikille Suomen Punaisen Ristin
jäsenille. Yleiskokous voidaan joutua siirtämään uudelleen koronatilanteen vuoksi, sillä
kokousta ei ole mahdollista järjestää etänä. Jos teillä on majoitusvarauksia Vaasaan
kesäkuun alkuperäiselle kokouspäivälle, muistattehan perua varaukset. Lisätietoa
yleiskokouksesta tulee myöhemmin keskustoimistosta ja piiristä.

Kysely vapaaehtoisten jaksamisesta korona-aikana
Poikkeuksellinen aika kuormittaa meitä kaikkia tavalla, johon emme ole tottuneet.
Tilanne saattaa kestää vielä kauan ja teitä vapaaehtoisia tullaan tarvitsemaan sekä sen
aikana että koronatilanteen jälkeen. Me piiritoimistolla haluamme tukea arvokasta
työtänne ja toivommekin teidän vastaavan kyselyymme sekä välittävän sitä
mahdollisimman laajasti eteenpäin. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Kyselyyn pääsee
vastaaman täältä.

Suojainten käyttö vapaaehtoistehtävissä
Suojainten
eli
maskien
ja
käsineiden
käytöstä
toistetaan keskustoimiston
ohjeistusta: "Vapaaehtoistehtävissä käytetään suu-nenäsuojainta ja suojakäsineitä, jos
viranomainen niin edellyttää. Kertaa vielä ohjeet yllä olevan hyperlinkin kautta. Mikäli
sinulla on flunssankaltaisia oireita, pysyttele kotona, toimi vapaaehtoistehtävissä kun
tunnet olevasi terve. Kaikessa toiminnassa noudatetaan hyvää käsihygieniaa ja
viranomaisen antamia ohjeita." Lisätietoa Pirkolta, pirkko.mattila@punainenristi.fi.

Matkakulukorvaukset koronaoperaatiossa
Koronaepidemian aikaiseen avustustoimintaan osallistuville vapaaehtoisille maksetaan
kilometrikorvaus voimassa olevan valtion matkustusohjeen mukaisesti. Korvaus
haetaan M2-matkalaskuohjelmalla. Matkalaskuohje löytyy täältä. Ohjetta kannattaa
tulostaa
jaettavaksi
jokaiselle
korona-apuun
osallistuvalle
vapaaehtoiselle.
Matkalaskujen tarkistamiseksi osasto pitää kirjaa koronaoperaatiossa mukana olevista
vapaaehtoisista asiointiavun seurantalomakkeella, johon tulee tehdä lisämerkintä joko
O = osaston omatoiminen avustustehtävä ja K = kunnalta tullut avunpyyntö. Näin
osaamme laskuttaa kulut jälkikäteen, joko kunnalta tai katastrofirahastosta.
Asiointiavun tulostettava mallilomake löytyy täältä. Osastot toimittavat asiointiavun
seurantalomakkeista
kopiot
kahden
viikon
välein
piiritoimistoon
maarit.karkkainen@punainenristi.fi tai postitse: Punainen Risti Oulun piiri / Maarit
Kärkkäinen, Uusikatu 22, 90100 Oulu.

Sivistuki
Muistattehan hakea Opintokeskus Sivikseltä tukea etä- ja verkkokoulutuksiinne! Niissä
pätevät samat säännöt kuin lähikoulutuksessa. Esimerkiksi, jos koulutatte uusia
vapaaehtoisia ryhmänä ja koulutus kestää vähintään 45 minuuttia ja osallistujia on
vähintään 7, voitte hakea tukea. Koulutuksesta pitää tehdä ilmoitus sivisverkossa
viimeistään
edellisenä
päivänä.
Lisätietoa
ja
ohjeistusta
antaa
Marika
marika.parkkila@redcross.fi tai p. 040 156 0060.
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Asiointiapu
Asiointiapu on hyvin konkreettinen toimintamuoto poikkeustilan aikana. Piirin alueella
sitä tehdään jo monella tapaa yhteistyössä kuntien ja eri toimijoiden kanssa.
Esimerkiksi Oulunsalossa osasto auttaa terveyspointin puhelinpalvelun lisäksi
ikäihmisten ruoka- ja kauppa-asioiden toimituksissa seurakunnan kanssa ja Kainuussa
osastojen asiontiavut ovat koottu soten tiedotuslehteen. Mirja, Tiina ja Jenni
piiritoimistolla auttavat myös mielellään - ota yhteyttä!
Saat lisätietoa ja vinkkejä asiointiavun aloittamiseen tutustumalla seuraaviin:
Videotallenne osastoille asiointiapuun
Videotallenne asiointiavun vapaaehtoisille
Kirjalliset asiointiavun ohjeet

Viestiminen poikkeustilanteessa -webinaari 21.4.
Webinaari järjestetään jälleen 21.4. klo 17.00-18.30. Miten viestiä kriisi- tai
poikkeustilanteessa? Mikä on paikallisosaston rooli viestinnässä? Miten hyödynnän Oma
Punaista Ristiä poikkeustilanteessa? Webinaarissa käydään läpi poikkeuksellisen
tilanteen herättämiä kysymyksiä viestintään liittyen. Ilmoittaudu mukaan täältä.
Osallistujille lähetetään linkki webinaariin ennen koulutusta. Lisätietoja Riikalta,
riikka.kesonen@punainenristi.fi.

Innovaatiohankkeet
Koronatilanteen vuoksi useat vapaaehtoistoiminnot etsivät uutta muotoaan ja uusia
sähköisiä tapoja tehdä vapaaehtoistoimintaa kehitellään koko ajan. Osastojen
innovaatiohankkeisiin on edelleen mahdollista saada 5000 euroa rahallista tukea.
Ideoita voi esittää täällä. Voit halutessasi täyttää lomakkeen nimettömänä.

Tulevat etäkoulutukset kootusti

Etäkouluttaminen ja Teamsin käyttö -koulutus kouluttajille 21.4.
Turvallisuus- ja hygieniakoulutus 21.4.

Viestiminen poikkeustilanteessa 21.4.
Koronainfo osastoille 29.4.
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Lisää osoite oulu@punainenristi.fi osoitekirjaasi. Näin varmistat, että viestimme tulevat perille eivätkä joudu roskapostiin.
Osoitelähde: Suomen Punaisen Ristin asiakasrekisteri.
Yhteydenotot: oulu@redcross.fi
Suomen Punaisen Ristin rekisteriseloste.
Punainen Risti Oulun piiri
Uusikatu 22, 90100 Oulu
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