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Vuosikokous 17.4.2021

• Piirin vuosikokous järjestetään lauantaina 
17.4.2021 etäkokouksena.

• Ilmoittautumiset kokoukseen 
torstaina 15.4.2021 klo 16 mennessä
https://www.lyyti.in/HUPvuosikokous2021

• Ennakkoilmoittautuminen kokoukseen on 
välttämätön. Osallistumislinkki lähetetään 
ilmoittautuneille kokousta edeltävänä päivänä.

• Kokouksen esityslista ja muut asiakirjat.
https://rednet.punainenristi.fi/node/62166

https://www.lyyti.in/HUPvuosikokous2021
https://rednet.punainenristi.fi/node/62166


Vuosikokous 17.4.2021, valtakirjat

• Äänivaltaisten edustajien valtakirjat on 
toimitettava piiritoimistoon etukäteen. 

• Valtakirjat lähetetään 15.4.2021 klo 16 mennessä 
sähköpostilla hup.neuvonta@redcross.fi.

mailto:hup.neuvonta@redcross.fi


Vuosikokous 17.4.2021

• Kokouspäivänä otamme osallistuja ”sisään” 
kokoukseen yksitellen ja tarkastamme samalla 
äänivaltaisten edustajien valtakirjat.

• Ruuhkan välttämiseksi pyydämme osallistujia on 
ilmoittautumaan (= liittymään netissä 
kokoukseen) ennen kokouksen alkua klo 9.00 –
9.45 välillä. Kokous alkaa tasan klo 10.00.

• Ilmoittaessasi kerro chatissä etu- ja sukunimesi, 
sekä osastosi.



TERVETULOA VALMISTAUTUMAAN SYKSYYN:

HUP:n keräys- ja avustustoiminnan 

etäkoulutus 6.5.2021 klo 17-19, ilmoittautuminen: 

https://www.lyyti.fi/reg/kerays_ja_avustustoiminta_060521

Kutsu lähetetään 12.4. mennessä 
keräysjohtajille, kotimaanavun ja 
valmiuden yhteyshenkilöille, 
puheenjohtajille sekä 
varapuheenjohtajille. Välitä kutsua 
muillekin kiinnostuneille osastossasi!

Keskustoimisto järjestää runsaasti 
Nälkäpäiväkoulutuksia alkaen 
18.5.2021.

Tutustu ja ilmoittaudu: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/60
024

https://www.lyyti.fi/reg/kerays_ja_avustustoiminta_060521
https://rednet.punainenristi.fi/node/60024
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Viestintäkoulutukset keväällä 2021

• Punaisen Ristin osastoviestinnän perusteet, 
ti 27.4. klo 17.30-19.30

• Somen käyttö osastoissa ke 19.5. klo 17.30-19.30

• Instagram-koulutus ti 4.5. klo 17.30-20

• Facebook-koulutus ti 1.6. klo 17.30-19.30

Lisätiedot: https://rednet.punainenristi.fi/node/61843 tai 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/front

https://rednet.punainenristi.fi/node/61843
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/front


Nuorisotoiminnan mahdollisuuksia 
- webinaari to 15.4 klo 17-19

Haluaisitko järjestää uutta nuorisotoimintaa osastossasi koronarajoitusten 
päätyttyä? Mietitkö millaisia vaihtoehtoja nuorille voisi tarjota?

- Tule mukaan kuulemaan nuorisotoiminnan mahdollisuuksista ja 
inspiroitumaan uudenlaisista tavoista tehdä 

nuorten toimintaa Punaisessa Ristissä!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10902

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10902?fbclid=IwAR0dNo_mP3eJRdh88q963m79B2EvYtvjIRWmeEroDcqbgnKEc15WK4NVTn8
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Ennakkotieto



Ennakkotieto:
Valtakunnallinen vapaaehtoistapahtuma

• Kaikille Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisille 
avoin tapahtuma järjestetään 1.-3.4.2022, 
Hämeenlinnassa, Aulangolla

• Lisätietoja elokuussa, päivämäärä kannattaa 
laittaa muistiin jo nyt. 



Punaisen Ristin viikko 3.-9.5.2021

1. Kannustakaa somessa lapsiperheitä tekemään kotona turvallisuuskierros. 
Repsottaako sähköjohto, ovatko rappuset liukkaat? 

Isommat lapset voivat napata havaitsemistaan vaaranpaikoista kuvan. 

Lopuksi valitaan yhdessä asiat, jotka korjataan heti. 

Voitte haastaa mukaan myös kaikki osaston jäsenet vaikkapa sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa.

2. Vinkatkaa somessa ihmisiä tutustumaan kodin turvallisuuden tarkastuslistoihin: 
https://www.kotitapaturma.fi/tietotyyppi/ladattavatmateriaalit/.  

Kertokaa myös nopeasta lapsiperheen turvallisuustestistä: 
https://www.punainenristi.fi/lapsiperheenturvallisuus.  

- Lisävinkit somepostauksiin löydät RedNetistä:

rednet.punainenristi.fi/viikko

- Kun sometat viikosta, käytä tunnistetta: 

#PunaisenRistinViikko

https://www.kotitapaturma.fi/tietotyyppi/ladattavatmateriaalit/
https://www.punainenristi.fi/lapsiperheenturvallisuus

