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 30.4.2020
35/40 osastoa on tällä hetkellä tilanteessa aktiivisia tai toimintavalmiudessa
Yhteenlaskettu avunsaajien määrä Oulun piirin alueella noin 1000 henkilöä (sisältää
myös ruoka-avun saajat)
58 uutta vapaaehtoista on kirjautunut Oma Punaiseen Ristiin Oulun piirin alueella
viimeisen 30 päivän aikana

Koronainfo osastoille
Eilisessä 29.4. infossa jaettiin ajankohtaisen tiedon lisäksi osastojen hyviä käytäntöjä
korona-aikana eri toimintoihin liittyen. Infoon osallistui 19 ajankohtaisista
asioista kiinnostunutta vapaaehtoista. Kiitos osallistumisestasi ja erityiskiitos Oulun ja
Kuusamon osastoille hyvien käytäntöjen jakamisesta! Eilisen infon tallenne on
katsottavissa täällä.

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.

Materiaalitukea ensiapuryhmille

Osastot
voivat
hakea
ensiapuryhmän
toimintaan
materiaalitukea.
Ensiapuryhmien materiaalituen haku päättyy 15.5. Lisätietoa tuesta ja ohjeita
hakemiseen saa Pirkolta, pirkko.mattila@punainenristi.fi tai p. 040 154 5439.

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.
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Vuosikokous 2020
Vuosikokous järjestetään 28.5. Kokouskutsu ja -materiaalit lähetetään sähköisesti
osastoille (osaston /
puheenjohtajan sähköpostiin) ja äänivaltaisille edustajille
viimeistään 13.5.
Ilmoittautuminen vuosikokoukseen on käynnissä ja jatkuu 12.5. asti. Ilmoittaudu
m u k a a n täältä.
Samalla
voit
ilmoittautua
mukaan
Teams-etäkokouksen
harjoittelutilaisuuteen tiistaina 26.5. klo 14 ja 18 välillä. Harjoittelua suositellaan
erityisesti
äänivaltaisille
edustajille
etäkokouskäytäntöjen
läpikäymiseksi.
Vuosikokoukseen ilmoittautuneille lähetetään kokouslinkki ja Teams-kokousohjeet
viimeistään 28.3. klo 13.
Osaston hallituksen valitsemat äänivaltaisten edustajien valtakirjat sähköpostilla
Teemulle viimeistään 10.5. Valtakirjan allekirjoittavat osaston nimenkirjoittajat.
Osastokohtaiset edustajamäärät ja valtakirjapohja löytyvät täältä.

Punaisen Ristin viikko: Ensiapupeli lapsiperheille
Punaisen Ristin viikkoa vietetään jälleen ensi viikolla. Punaisen Ristin viikolla 4.-10.5.
teemana on lapsiperheiden kotien turvallisuus ja sen kehittäminen. Olemme luoneet
muistipelin helpottamaan oman kodin EA-kaappiin ja sen sisältöön tutustumista.
Muistipelin löydät täältä.

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
Ystävätoiminnan peruskurssi 5.5.
Henkinen tuki poikkeusoloissa -webinaari 6.5.

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

3/3

