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 9.4.2020
29 osastoa on tällä hetkellä tilanteessa aktiivisia
Yhteenlaskettu avunsaajien määrä Oulun piirin alueella noin 800 henkilöä (sisältää
myös ruoka-avun saajat)
15 uutta vapaaehtoista on kirjautunut Oma Punaiseen Ristiin Oulun piirin alueella
viimeisen viikon aikana

Valmiuden koordinointi ja tilannekuvan kokoaminen valmiusalueittain
Pääsiäisen jälkeen piirin työntekijät ovat teihin yhteydessä alueellisten valmiusalueiden
mukaisesti aikaisemman kummijaon sijaan. Alueelliset valmiuden mukaan tehdyt
aluejaot ovat tuttuja jo mm. Pisara-harjoituksesta. Osastojen on näin helpompi tehdä
yhteistyötä myös koronaoperaation aikana. Saamme myös muodostettua tilannekuvan
eteenpäin toimitettavaksi valmiusalueittain. Jako on seuraavanlainen:
Oulun alue: Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kiiminki, Kempele, Oulu, Oulunsalo, Ouluntulli,
Ylikiiminki ja Yli-Ii. Piirin yhteyshenkilöt Mirja Kaartinen, p. 040 215 9300 ja Päivi
Jurvakainen, p. 040 522 4696.
Oulun eteläinen alue: Liminka, Lumijoki (Limingan osaston aluetta), Muhos,
Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala (Utajärven osaston aluetta). Piirin yhteyshenkilö Tiina
Parkkinen, p. 040 163 7622.
Kainuun alue: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo (Kajaanin osaston aluetta),
Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Piirin yhteyshenkilö Marika Parkkila,
p. 040 156 0060.
Koillismaan alue: Kuusamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski. Piirin yhteyshenkilö Teemu
Alapeteri, p. 040 158 7198.
Jokilaaksojen
alue: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala,
Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä (Kärsämäen osaston aluetta), Reisjärvi, Sievi,
Siikalatva ja Ylivieska. Piirin yhteyshenkilöt: Pia Jylänki, p. 040 147 9350 ja Pirkko
Mattila, p. 040 154 5439.
Merellinen jokilaaksojen alue: Merijärvi, Kalajoki, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki ja
Vihanti. Piirin yhteyshenkilö Riikka Kesonen, p. 040 748 4305.

Piirin vuosikokous
Piirin
vuosikokous
tullaan
järjestämään
sähköisenä
kokouksena
ennen
kesää. Tarkempaa ajankohtaa ei ole vielä päätetty. Asiasta tiedotetaan lisää, kun
ajankohta on selvillä. Lisätietoa Ari Haaraselta, ari.haaranen@punainenristi.fi.
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Korona-avun yhteyshenkilöt
Olette saaneet keskustoimistolta ohjeistuksen ilmoittaa korona-avun yhteyshenkilöt
piiriin. Piirin korona-avun yhteyshenkilölistauksen löydät täältä. Ole asian tiimoilta piirin
yhteydessä vain siinä tapauksessa, jos osastonne tiedot vaativat päivittämistä. Voit
ilmoittaa päivitetyt tiedot Riikalle sähköpostitse, riikka.kesonen@punainenristi.fi.

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.

Piiritoimiston koronainfo osastoille 15.4.
Info järjestetään 15.4. klo 18. Tule kuuntelemaan etänä tuoreimmat kuulumiset ja
esittämään
kysymyksiä
koronaan
liittyvistä
asioista
Oulun
piiri
alueella.
Ennakkoilmoittaudu täällä.
Lähetämme
sinulle
osallistumislinkin
ja
osallistumisohjeen Teams-palaveriin. Kysymyksiä aiheeseen liittyen voi lähettää jo
ennakkoon Teemulle sähköpostitse, teemu.alapeteri@redcross.fi.
Aikaisemman 31.3. infon tallenteen voit katsoa täältä.

Turvallisuus- ja hygieniakoulutus
Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto järjestää kaikille vapaaehtoisille tarkoitetun
turvallisuusja
hygieniakoulutuksen.
Turvallisuusja
hygieniakoulutuksen
tarkoituksena on antaa tietoa vapaaehtoistoimijalle turvallisuuteen ja hygieniaan
liittyvistä asioista koronavirusepidemiassa. Koulutuksessa käydään läpi Punaisen Ristin
päivittyvä turvallisuus- ja hygieniaohjeisto. Webinaariin osallistujat voivat lähettää
kysymyksiä myös etukäteen sähköpostitse virpi.lohrum@redcross.fi.
Koulutus järjestetään useana samansisältöisenä webinaarina Teams Live Eventsin
kautta ke 15.4. klo 17-18.30 ja ti 21.4. klo 17-18.30. Teams Live Eventsissä voi esittää
kysymyksiä Q & A -osiossa.

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.

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. Lisätietoa
katastrofirahaston käytöstä saat Päiviltä, paivi.jurvakainen@punainenristi.fi.

2/4

Etäläksyapu-koulutus 16.4.

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. Haluammekin auttaa oppilaita järjestämällä heille
etäläksyapua. Järjestämme to 16.4. klo 17.15 alkaen Teams-koulutuksen
etäläksyavusta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen täällä.

Sivistuki

Muistattehan
hakea
Opintokeskus
Sivikseltä
tukea
etäja
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
040 156 0060.

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 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.

Asiointiapu
Jos osasto kaipaa asiointiapuun ohjeistusta tai opastusta, olkaa yhteydessä Mirjaan,
mirja.kaartinen@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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Oma Punainen Risti -peruskoulutus (webinaari)
Koulutus järjestetään ti 14.4. klo 17.00-18.30. Webinaarimuotoisessa Oma Punainen
Risti -koulutuksessa käymme läpi Oman perustoiminnallisuudet ja miten osasto voi
aloittaa Oman käytön. Koulutus sopii sinulle, joka haluat lisäeväitä Oman käyttöön,
kuten sinullekin, joka vasta aloitat Oman käyttöä osastossasi yhdessä muiden kanssa.
Ilmoittaudu mukaan täältä.

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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