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 3.4.2020
29 osastoa on tällä hetkellä tilanteessa aktiivisia
Avunsaajia Oulun piirin alueella tällä hetkellä noin 60 henkilöä
30 uutta vapaaehtoista on kirjautunut Oma Punaiseen Ristiin Oulun piirin alueella
viimeisen viikon aikana

Työntekijätilanne piiritoimistolla
Piiritoimiston työntekijöiden täysi työpanos on tällä hetkellä koronaepidemian hoidossa.
Toimimme osastojen apua eri tavoin, muun muassa kummityön muodossa.
Riikka Kesonen on palannut töihin sairauslomalta ja vastaa piirin viestinnästä myös
koronaepidemian aikana. Pirkko Mattila on aloittanut 1.4. terveydenhuollon
suunnittelijana. Pirkolla on Annen entiset kummiosastot. Pia Jylänki taas on
aloittanut omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelijana ja jatkaa Suvin osastojen
kummina. Kajaanin paikallisosaston tiloissa aloitti myös piirin osa-aikainen työntekijä
Jenni Koistinen Kaveritaitoja nuorille -hankkeessa.

Avunpyyntöihin vastaaminen
Piiriin
on
tullut
kyselyjä
triage-yksiköiden
pystyttämisestä
sekä
lisävuodepaikkojen perustamisesta. Mikäli osastollenne tulee tällainen avunpyyntö
kunnasta, olkaa yhteydessä piiriin, Päiviin p. 040 522 4696 tai Ariin p. 040 727
6691. Piiri ja Kalkku tekevät näissä tilanteissa kuntien kanssa yhteistyötä.

Ajankohtaista koronainfoa RedNetissä
RedNetin Korona 2020 -sivustolle on koottu vapaaehtoistoiminnan valtakunnalliset
ohjeet, vinkit sekä viestintämateriaalit. Sivustolta löytyvät myös osastoille lähetetyt
valtakunnalliset uutiskirjeet. Myös Oulun piirin Koronaoperaatio -otsikon alta löydät
ajankohtaista tietoa ja materiaalia aiheeseen liittyen sekä Oulun piirin osastojen
korona-avun koordinaattorit.
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Katastrofirahasto
Sosiaalitoimi
vastaa
ihmisten
perustoimeentulosta.
Tällä
hetkellä
ihmisten
perustoimeentulo on turvattu. Jos ihmiset pyytävät apua esimerkiksi ruokalaskujen ja
lääkkeiden maksamiseen, hänet tulee ohjata sosiaalitoimen avun piiriin. Jos osasto
tekee esimerkiksi kauppojen ylijäämäruoan jakelua tai EU-ruoka-avun jakelua, tätä
ruokaa voidaan jakaa sovittujen periaatteiden mukaisesti.
Jos apu on Punaisen Ristin osaston tai piirin oma-aloitteista apua, tarvittava
suojavarastus kustannetaan katastrofirahastosta normaalien kotimaan avun prosessien
mukaisesti.

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

Etäläksyapu

Koulut tulevat pysymään kiinni ainakin 13.5. asti. Tämä tulee hankaloittamaan
joidenkin oppilaiden oppimista enemmissä määrin, sillä kaikilla vanhemmilla ei
ole mahdollisuuksia tukea lasta oppimisessa esimerkiksi puutteellisen
kielitaidon takia. Sen vuoksi etänä annettava läksyapu on tärkeää toimintaa,
jolla voimme auttaa lasta suoriutumaan erityisolosuhteista.
Ensimmäinen läksyapu-info järjestetään Teams-palaverina ma 6.4. klo 18.3019.30. Osallistuminen palaveriin ei vielä sitouta mihinkään. Linkin saan
Marikalta, marika.parkkila@punainenristi.fi.

Ruoka-apu
Osastot toteuttavat asiointiapua joko omatoimisesti tai kunnan pyynnöstä. Myös EUruokapua on jaettu. EU-ruoka-avun jakoon ja sen käytänteisiin liittyen voitte
olla yhteydessä Mirjaan, mirja.kaartinen@punainenristi.fi. Tilaukset kannattaa ottaa
sovitusti vastaan, sillä avun tarve on suuri. Ruoka-apuun liittyvissä asioissa kehotamme
olemaan yhteydessä paikkakunnan muihin toimijoihin (esimerkiksi seurakunta) ja
tehdä yhteistyötä. Yhteistyöllä voimme tarjota apua suuremmalle joukolle.

Oma Punaisen Ristin uusi ominaisuus
Oma Punaisen Ristin uusi ominaisuus, vapaaehtoistehtävä, on helpottanut osastoja
uusien vapaaehtoisten hakemisessa! Hyödyntäkää voi vaikkapa Oulun mallia, joka
lö y ty y täältä. Onhan kaikki osaston toimijat jo rekisteröityneet Omaan? On myös
tärkeää olla uusiin vapaaehtoisiin nopeasti yhteydessä ja varmistaa heidän mukaan
pääsynsä.
Muistattehan
myös
pikakouluttaa
uudet
vapaaehtoiset!
Tukea
pikakoulutukseen Mirjalta.
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Ystävätoiminnan peruskurssi verkossa 15.4.
Ensimmäinen ystävätoiminnan peruskurssi verkossa toteutetaan 15.4. Kurssille voi
ohjata myös uudet vapaaehtoiset, sillä se sisältää paljon perustietoutta Punaisesta
Rististä sekä vapaaehtoisena toimimisesta. Kurssi ja ilmoittautuminen täällä. Kurssin
jälkeen
osallistujat
tulevat
tiedoksi
osastoihinne
Oma
Punaisen
Ristin
kautta. Saatte kontaktoitua heidät nopeasti ja näin mukaan toimintaan, vaikka
ystävätoiminta olisikin juuri nyt tauolla.

Viestiminen poikkeustilanteessa -webinaari 7.4.
Webinaari
järjestetään
7.4.
klo
18.30-19.00.
Miten
viestiä
kriisitai
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.
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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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