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 24.4.2020
29 osastoa on tällä hetkellä tilanteessa aktiivisia
Yhteenlaskettu avunsaajien määrä Oulun piirin alueella noin 1000 henkilöä (sisältää
myös ruoka-avun saajat)
92 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. Olet lämpimästi tervetullut mukaan,
vaikka osastosi ei ole tällä hetkellä koronatilanteessa aktiivinen! Infossa jaetaan
ajankohtaisen
tiedon
lisäksi
osastojen
hyviä
käytäntöjä
eri
toimintoihin
liittyen. Edellinen Oulun piirin koronainfo osastoille (15.4.) katsottavissa täällä. Infoon
osallistui 17 ajankohtaisista korona-asioista 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
Tieto osastojen osallistumisesta on oltava Mirjalla viimeistään tänään 24.4.
Vastaattehan lomakkeella myös, jos ette aio osallistua EU-ruoan jakeluun. Hakulomake
on nopea täyttää, sinne pääsette tästä. Ruoka-avun tarve tulee kasvamaan Suomessa
ja jokainen ruokaa jakava osasto on alueellisesti äärimmäisen tärkeässä
roolissa. Vapaaehtoisille ruoka-apu on matalan kynnyksen tapa lähteä mukaan ja tämä
toiminnan
muoto
kiinnostaa
myös
uusia
vapaaehtoisia.
Lisätietoa:
mirja.kaartinen@punainenristi.fi, p. 040 215 9300.

Piirin vuosikokous 28.5.
Vuosikokous järjestetään etäkokouksena 28.5. Teamsin kautta. Etäkokouskäytäntöihin
sekä Teamsin käyttöön on saatavilla tukea ja ohjeistusta ennen vuosikokousta.
Tiedotamme tästä lisää myöhemmin. Lisätietoa saa Ari Haaraselta,
ari.haaranen@punainenristi.fi.
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Vuosikokouksen äänivaltaisten edustajien valinta
Osaston hallitus valitsee piirin vuosikokoukseen äänivaltaiset edustajat osaston
jäsenistä. Osastolla on yksi edustaja kutakin alkavaa 100 jäsentä kohden. Äänivaltaisia
edustajia valittaessa on syytä huomioida edustajan mahdollisuus osallistua kokoukseen
etäyhteyden kautta.
Osaston äänivaltaiset edustajat tulee ilmoittaa ennakkoon tarkistusta varten.
Allekirjoitettu valtakirja lähetetään sähköpostilla (skannattu tai kuva lomakkeesta)
10.5. mennessä Teemulle. Äänivaltaiset edustajat saavat sen jälkeen kutsun ja
kokousmateriaalit sähköisessä muodossa. Osastokohtaiset edustajamäärät ja
valtakirjapohja löytyvät täältä. Lisätietoa Teemulta, teemu.alapeteri@redcross.fi ja
täältä.

Kevätterveisiä ikäihmisille postikorteilla
Haluaako
osastonne
muistaa
paikkakuntanne
ikäihmisiä
tai
erityisryhmiä
kevättervehdyksellä? Paletti Oy on lahjoittanut Punaiselle Ristille postikortteja, joilla on
mahdollista ilahduttaa palvelukotien asukkaita. Kortteja ei ole sidottu mihinkään
tapahtumaan vaan ajatuksena olisi lähettää kortit kevättervehdyksenä.
Koronatilanteen vuoksi palvelukotien asukkaat ovat eristyksissä läheisistään ja moni
vapaaehtoinen puolestaan haluaisi auttaa ja antaa panoksensa koronatilanteen
hoidossa. Tämä on mukava keino muistaa palvelukotien asukkaita sekä vapaaehtoisille
helppo ja turvallinen tapa olla avuksi. Jos osastonne haluaa kortteja, ottakaa yhteyttä
Piaan, pia.jylanki@redcross.fi niin lähetämme kortit teille.

Tulevat etäkoulutukset kootusti
Koronainfo osastoille 29.4.
Oma Punainen Risti -peruskoulutus 28.4.

Vapepan peruskurssi 26.5.
Pikaperehdytys uusille vapaaehtoisille
Asiointiavun ohjeet
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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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