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 20.5.2020
35/40 osastoa on tällä hetkellä tilanteessa aktiivisia tai toimintavalmiudessa
Yhteenlaskettu avunsaajien määrä Oulun piirin alueella noin 1750 henkilöä (sisältää
myös ruoka-avun saajat)
34 uutta vapaaehtoista on kirjautunut Oma Punaiseen Ristiin Oulun piirin alueella
viimeisen 30 päivän aikana

Korona-avun yhteyshenkilöt Rednetissä
Oulun piirin korona-avun yhteyshenkilöt löytyvät Rednetistä. Tarkistattehan toukokuun
aikana että yhteystiedot ovat päivitetty kesää varten. Korona-avun yhteyshenkilölista
välitetään eteenpäin myös muille tahoille ja tämän vuoksi onkin tärkeää, että lista on
ajantasainen.

Vapaaehtoistoiminnan rajoitusten purkaminen
Keskustoimisto on lähettänyt edellisellä viikolla osastoille tietoa vapaaehtoistoiminnan
rajoitusten purkamisesta sekä toimintamuotokohtaisia valtakunnallisia ohjeistuksia.
Käymme läpi näitä ohjeistuksia Oulun piirin osastoinfossa 27.5.

Koronainfo osastoille
Seuraava koronainfo järjestetään 27.5. klo 18. Voit ilmoittautua mukaan täältä. Infossa
jaetaan ajankohtaisen tiedon lisäksi osastojen hyviä käytäntöjä korona-aikana eri
toimintoihin liittyen. Edellisen infon tallenne on katsottavissa täällä.

Tilannekuvan päivittäminen Lyytiin
Osastojen tulee vähintään kerran viikossa päivittää oman osaston tilanne Lyytiin
toukokuun
loppuun
saakka.
Kesäkuun
alusta
käyttöön
otetaan
uusi
tilannekuvajärjestelmä, josta lisätietoa alla. Lyytiin pääsee vastaamaan täältä.
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Uuden tilannekuvajärjestelmän käyttöönotto
Suomen Punainen Risti ottaa käyttöön uuden tilannekuvajärjestelmän. Järjestelmä
kokoaa valtakunnallisesti yhdenmukaisen tilannekuvan, jonka perusteella voidaan
analysoida ja ennakoida operaatioiden kulkua. Oulun piirissä järjestelmä otetaan
käyttöön kesäkuun alusta ja tämän jälkeen osastot raportoivat korona-ajan
toimintansa uuden järjestelmän kautta aikaisemman Lyyti-kyselyn sijaan.
Osastojen
tulee
valita
keskuudestaan
1-3
henkilöä,
jotka
perehtyvät
tilannekuvajärjestelmään tarkemmin ja sopivat keskenään osastojen tietojen
syöttämisestä.
Järjestämme
osastojen
tilannekuvan
pääkäyttäjille
kaksi
samansisältöistä
verkkoperehdytystä 1.6 ja
2.6. klo
17-18. Ilmoittaudu
perehdytykseen viimeistään 31.5. täällä.

Kevään kummitapaamiset Teamsillä
Järjestämme osastokohtaisia Teams-kummitapaamisia toukokuun lopulla ja kesäkuun
alussa. Kummit laittavat osaston hallituksen jäsenille sähköpostilla tapaamisajan ja
linkin etukäteiskyselyyn. Kyselyä käytetään pohjana kummitapaamisessa, joten
toivomme että kaikki hallituksen jäsenet vastaisivat siihen.

Pakollinen tietosuojasopimus osastoille
Suomen Punaisen Ristin tietosuojalinjauksen ja tietosuojalain perusteella tulee tehdä
järjestön henkilötietojen käsittelyn kolmikantasopimus keskustoimiston, piirin ja
osaston välille. Sopimus löytyy täältä. Sopimuksen solmiminen tapahtuu hyväksymällä
se osaston hallituksen kokouksessa ja lähettämällä kokouksen pöytäkirja
piiritoimistoon Teemulle, teemu.alapeteri@punainenristi.fi. Sopimus on syytä käsitellä
seuraavassa osaston hallituksen kokouksessa. Tämän jälkeen se hyväksytään
piirihallituksessa ja lopuksi keskustoimistossa. Sopimukseen liittyen osastoille
järjestetään
tietosuojakoulutuksia
elo-syyskuussa
etäkoulutuksina.
Osastojen
tietosuojaohjeet
löytyvät täältä.
Tietosuoja-asioissa
apua
piiristä
saa
tietosuojayhdyshenkilöltä Teemulta.

Kaveritaitoja nuorille -hanke
Oulun piirin Kajaanin osastossa on aloitettu maaliskuussa nuorten ystävätoimintaa
kehittävä hanke. Hanke on suunnattu 13-29 -vuotiaille yksinäisyyttä kokeville nuorille.
Tavoitteena on lievittää nuorten yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta sekä sosiaalista
hyvinvointia. Hankkeessa koulutetaan nuoria vapaaehtoisia kavereiksi yksinäisyyttä
kokeville nuorille. Kesän aikana käynnistyvästä toiminnasta tiedotetaan kainuulaisia
nuoria yhteistyöverkostojen välityksellä.
Syksyllä
järjestetään myös ensimmäinen vapaaehtoisille
nuorille
suunnattu
ystäväkoulutus, jonka jälkeen ystäväpareja voidaan alkaa muodostamaan. Ystäväparin
tueksi hankkeessa kehitetään yhteistyössä Suomen Mielenterveys Mieli ry:n kanssa
oma-apu ja valmentava ohjelma. Merkittävinä yhteistyökumppaneina ovat myös
Kajaanin kaupungin perusopetus ja etsivä nuorisotyö.
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Henkisen tuen ja jaksamisen koulutukset
Vapaaehtoiset työskentelevät nyt poikkeusolojen aikana eri tehtävissä haavoittuvassa
asemassa olevien ihmisten parissa. Oma jaksaminenkin mietityttää monia, varsinkin,
kun kukaan ei tiedä, kauanko poikkeusolot jatkuvat. Oulun Kriisikeskuksen työntekijä
Maija Kylmäniemi luennoi siitä, mitä keinoja on selviytyä poikkeusolojen jatkuessa
sekä miten arkeen palaaminen sujuu. Lisäksi hän käsittelee itsetuhoisen ihmisen
tunnistamista ja kohtaamista. Koulutus järjestetään kaksi kertaa (huom. molemmissa
koulutuksissa sama sisältö, ilmoittauduthan vain toiseen!) ja mukaan mahtuu 25
osallistujaa per koulutus.
Ilmoittaudu mukaan 27.5. järjestettävään koulutukseen täältä
Ilmoittaudu mukaan 9.6. järjestettävään koulutukseen täältä

LähiTapiola ja lasten päiväleirit
LähiTapiola-yhtiöt haluavat tukea osastoja taloudellisesti ja mahdollistaa toiminnan
järjestämisen koronasta huolimatta. Olisiko osastonne kiinnostunut järjestämään
tulevana
kesänä
lapsille
päiväleiriä?
Jos
kyllä,
ota
yhteyttä
Riikkaan,
riikka.kesonen@punainenristi.fi, tai p. 040 748 4305 ja suunnitellaan yhdessä tulevalle
kesälle leiriä paikkakunnallenne!

Tulevat etäkoulutukset kootusti
Henkinen tuki ja jaksaminen 27.5.
Oma Punainen Risti -peruskoulutus 27.5.
Osastoinfo 27.5.
Henkinen tuki ja jaksaminen 9.6.
Pikaperehdytys uusille vapaaehtoisille

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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