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Järjestötiedote 1/2015

Valtakunnalliset sivut

Tule ystäväksi poistamaan yksinäisyyttä. Tarjolla on monenlaisia vapaaehtois- 
tehtäviä erilaisten ihmisten parissa. Saat hyvän mielen ja rikkaita kokemuksia. 
Näytä, että välität. Ole ystävä.
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on Suomen Punaisen Ristin pääyhteistyökumppani kohteenaan ystävätoiminta.
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus:   Taitto:

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus. 
Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. 
Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet 
valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa 
merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomateriaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Missä niitä nuoria on? 
Kuulen monesti, että ”ei nuoria kuitenkaan 
kiinnosta järjestötoiminta”. Tietenkään kaikkia 
nuoria ei kiinnosta järjestömme toiminta sa-
malla tavalla, kun ei kaikkia aikuisiakaan kiin-
nosta. Monet tutkimukset kuitenkin kertovat, 
että nuoret ovat kiinnostuneita vapaaehtois-
toiminnasta. Nuorisojäsenistä monet olisivat 
halukkaita osallistumaan toimintaan, jos heitä 
vain kutsuttaisiin mukaan. 

Nuorilla on vahva auttamisen halu. Se voi olla 
maailman pelastamisen halua kansainvälisen 
toiminnan ja keräysten kautta, yhden ihmisen 
ystävänä olemista tai oman koulukaverin aut-
tamista ensiaputaidoilla. Nuorilla on myös ha-
lua kuulua joukkoon ja sitä kautta löytää itsel-
leen tukiverkosto sekä kavereita.

Järjestömme uusi toimintalinjaus ja nuoriso-
linjaus suuntaavat nuorisotoiminnan vahvas-
ti auttamistyöhön. ”Aktiiviset nuoret nuorten 
apuna” (toimintalinjaus) ja ”Kasvatamme uut-
ta auttajien sukupolvea” (nuorisolinjaus) ovat 
hienoja lauseita, mutta varmasti monet teistä 
miettivät, mitä ne tarkoittavat. Nuoret halu-
avat auttaa. Tarjoamme siis tulevaisuudessa 
entistä enemmän toiminnan paikkoja, mis-
sä nuoret saavat kanavoida auttamishaluaan. 
Mitkä ovat toiminnan paikat osastossa? 

Tässä muutamia vaihtoehtoja:
• Onko teidän osastossanne EA-ryhmä, joka 
 tarvitsee uusia nuoria jäseniä tai voisiko 
 osasto perustaa nuorille suunnatun EA-
 ryhmän? Näin saisimme enemmän 
 13–18-vuotiaita nuoria ensiapuryhmätoi-
 mintaan. 

• Osallistuvatko alueenne nuoret keräyksiin? 
 Järjestäkää esimerkiksi vaatekeräys osas-
 tossa tai kutsukaa Nälkäpäiväkeräykseen 
 osastonne nuorisojäsenet.

• Onko osastonne määritellyt, mikä on 
 hälytysryhmä ja mitä tehtäviä sillä on?
 Ottakaa yli 18-vuotiaat mukaan esimerkiksi 
 osaston hälytysryhmään ja etsintöihin. 

• Onko nuorista ystävistä pulaa? Kannusta-
 kaa nuoria ystävätoimintaan ja kutsukaa 
 heitä mukaan muun muassa ystävänpäivän 
 tempauksiin sekä järjestämään laulu- tai 
 satutuokioita ja viettämään aikaa vanhus-
 ten kanssa.   

Uskallan veikata, että teidänkin osastossan-
ne on ensiapuryhmä, osallistutte Nälkäpäivä-
keräykseen, löytyy ystävätoimintaa ja teitä 
on mahtava joukko, jolla on hauskaa yhdes-
sä? Koska tätä kaikkea jo on, voimmeko kaik-
ki luvata itsellemme, että emme koskaan enää 
vastaa innokkaalle nuorelle vapaaehtoiselle: 
”Meillä ei ole nuorisotoimintaa osastossamme 
eli sinulle ei ole mitään paikkaa toimia”. 

Mikäli te lupaatte sen, minä lupaan auttaa nii-
tä osastoja, jotka haluavat käynnistää nuoril-
le suunnattua toimintaa. Yhdessä tuplaamme 
nuorten vapaaehtoisten määrän järjestössäm-
me ja kasvatamme Suomeen uutta auttajien 
sukupolvea.

Johanna Andersson
Nuoriso- ja järjestötoiminnan suunnittelija
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2015

Ystävänpäivän tavoitteena on
vähentää yksinäisyyttä

Ystävänpäivä on vuoden tärkeimpiä kampanjoita, jolloin puhumme
yksinäisten puolesta ja teemme näkyväksi Suomen Punaisen Ristin 
ystävätoimintaa.

Suomessa yhä useampi vanhus asuu yksin 
omassa kodissaan, ja heidän määränsä kas-
vaa tulevaisuudessa entisestään. Monilla heis-
tä ei ole ketään, jonka kanssa jakaa elämän-
sä iloja ja suruja. Ystävänpäivänä nostamme 
esille yksin asuvien vanhusten oikeudet saada 
apua ja herättelemme keskustelua siitä, mitä 
on arvokas vanhuus.

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset tekevät arvo-
kasta työtä kohdatessaan alueensa yksinäisiä 
ihmisiä kahden kesken ja ryhmissä, tarjotes-
saan heille ulkoilu-, saattamis- ja asioimis- 
apua. Ystävänpäivänä teemme ystävätoimin-
nan moninaisuuden näkyväksi ja tuomme esiin 
auttamisen ja ystävyyden iloa ympäri Suomen. 
Samalla haastamme sukupolvet kohtaamaan 
toisiaan iloisen yhdessä tekemisen merkeissä. 

Osastoilla on nyt 
monia vaihtoehtoja yhteistyöhön 

Kannustamme osastoja tekemään yhteistyötä 
esimerkiksi Koko Suomi leikkii -hankkeen ter-
hokerholaisten kanssa ja Lupa välittää -kam-
panjaan osallistuneiden koulujen sekä nuor-
ten kanssa. Täyttä elämää eläkkeellä -hanke 
kutsuu myös yhteistyöhön järjestämällä aloi-
tustapahtumia pilottipiirien alueella Oulussa, 
Kuopiossa, Mikkelissä ja Porissa ystävänpäivää 
edeltävällä viikolla 7.2.–11.2.2015. 

Ystävänpäivän tapahtumissa ja tempauksissa 
kannattaa kaivaa keräyslippaat esiin ja antaa 
lahjoittajille mahdollisuus kokea iloa auttami-
sesta. 

Osallistu kyselyyn ystävänpäivän jälkeen

Keskustoimisto lähettää osastoille ystävän-
päivän jälkeen sähköpostitse linkin kyselyyn. 
Osastoilta pyydetään palautetta järjestetystä 
tapahtumasta ja haetaan samalla tukea pää-
kumppaniltamme LähiTapiolalta, joka on tu-
kemassa ystävätoimintaa myös ensi vuonna. 
Tuen haku yksinkertaistuu. 

Hae kampanjamateriaali RedNetistä

• Tuen hakemisen ohjeet, kampanjakirje, 
 tiedotepohjat, ilmoitusmallit ja PowerPoint 
 -esitys: rednet.punainenristi.fi/
 ystavanpaiva

• Lisätiedot, keräyssuunnitelmapohja ja
 lomakkeet: rednet.punainenristi.fi/
 hyvapaiva-kerays

Lisätietoja: 
Asiantuntija, sosiaalinen hyvinvointi ja
seniorityö 
Anita Hartikka, 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi

Kampanjasuunnittelija 
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Tiedottaja 
Anna Vuorinen, 020 701 2224,
anna.vuorinen@punainenristi.fi
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Meeri Hämäläinen ja Pinja Malinen osallistuivat Iloa ystä-
vyydestä -tapahtumaan Joensuussa vuosi sitten.
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 16.–22.3.2015

Rasisminvastainen roadtrip valloittaa Suomen

Rasisminvastainen kampanja eli Asennetalkoot ottaa Suomen haltuun 
rekkakiertueella. Rasisminvastaisen viikon roadtrip alkaa Rovaniemeltä
rasisminvastaisen viikon alussa. Kiertue kulkee viikon aikana halki Suomen 
ja pysähtyy seitsemällä paikkakunnalla.

Rasisminvastainen roadtrip haastaa suoma- 
laiset mukaan rasisminvastaiseen talkootyö- 
hön. Kiertueeseen osallistuu muusikoita, kir-
jailijoita ja muita julkisuuden henkilöitä. Ryh-
mä tekee rasisminvastaisia tempauksia ja 
osallistuu rasisminvastaisen viikon tapahtu- 
miin. Roadtripiä voi seurata Ei rasismille! 
-hankkeen nettisivuilla, Facebookissa ja  
Twitterissä. 

Osastoissa, kouluissa ja
Konteissa tapahtuu

Teemme ja kierrätämme hyviä rasisminvastai-
sia tekoja talkoohengessä. Rasisminvastaisel-
la viikolla peluutamme Rasismivisalla nettikan-

• Pysähtyykö roadtrip paikkakunnallasi? 
 Tule mukaan osallistumaan ja järjestä-
 mään tempausta julkisuuden henkilöiden 
 kanssa. 

• Rasisminvastaisia hyviä tekoja voi tehdä 
 ja kerätä omassa toimintaryhmässä, 
 kadulla tai ostoskeskuksessa. Mukaan voi 
 napata Rasismivisan keskustelun herät-
 täjäksi. Samalla on hyvä hetki järjestää 
 tapahtuma tai esimerkiksi flashmob- 
 tempaus.

Lisätiedot: 
Koordinaattori, Ei rasismille -hanke
Janette Grönfors, 020 701 2156,
janette.gronfors@punainenristi.fi
(rahallinen tuki, kumppanuudet)

Monikulttuurisuustyön suunnittelija 
Emilia Fagerlund, 020 701 2158, 
emilia.fagerlund@punainenristi.fi
(materiaalit, kampanjaohjeet)

Suunnittelija 
Federico Ferrara, 020 701 2185, 
federico.ferrara@punainenristi.fi 
(hakulomakkeet tapahtumien rahoitukselle)
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Suomen Punaisen Ristin mandaattiin kuuluu avustaa kaik-
kein heikoimmassa asemassa olevia. Rasismi vahingoittaa 
sen kohteiksi joutuneita ja koko yhteiskuntaa. 

saa, koululaisia, opiskelijoita ja ohikulkijoita. 
Tarjoamme kouluille aamunavauksia ja oppi-
tuntimateriaaleja sekä ideoita kampanjan to-
teuttamiseksi kouluissa. 

Myönnämme myös Ennakkoluuloton edellä- 
kävijä -tunnustuksia järjestömme ulkopuolisil-
le ihmisille tai yhteisöille, jotka toimivat etni-
sen yhdenvertaisuuden puolesta.

Roadtripin reitti 

• Rovaniemi 16.3. 
• Kemi 17.3.
• Vaasa 18.3.

• Iisalmi 19.3.
• Joensuu 20.3.
• Kouvola ja Helsinki 21.3. 

• Kontit ovat mukana talkoissa ja niiden 
 tiloissa voi järjestää kampanjatapahtu-
 mia. Vie Asennetalkoot sinne tai paikka-
 kuntasi kouluun tai oppilaitokseen.

Osastojen ja toimintaryhmien on mahdollista 
hakea rahallista tukea Rasisminvastaisen  
viikon tapahtumiin Ei rasismille! -hankkeelta. 
Tukea voi hakea tammikuun loppuun saakka.

Nappaa vinkit osastojen Asennetalkoisiin:  
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SUOMEN PUNAISEN RISTIN FEISSAUS

Mitä tarkoittaa Suomen Punaisen Ristin feissaus?

Feissaus on isojen järjestöjen ylivoimaisesti tuottoisin yksittäinen varainhankinta-
muoto. Feissarit hankkivat kuukausilahjoittajia, jotka ovat järjestöille säännöllinen 
tulonlähde ja turvaavat niiden tulevaisuuden. 

Suomen Punaisen Ristin oma feissaus eli niin 
sanottu In House -feissaus käynnistyi huhti-
kuussa 2014. F2F-koordinaattorit Ruut Kar-
hunen ja Vesa-Matti Salomäki saivat jär-
jestön pääsihteeriltä Kristiina Kumpulalta 
feissareiden työsopimusten solmimisoikeu-
den ja ensimmäiset katuvarainhankintatiimit 
perustettiin Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle 
ja Ouluun. Kaikkiaan viime vuoden aikana pe-
rustettiin katu- ja ovitiimejä 19 kaupunkiin ja 
tiimeistä 10 toimii edelleen. 

Järjestön omien feissareiden palkkaaminen 
perustuu taloudellisiin näkökohtiin. On lasket-
tu, että viime vuonna Suomen Punaisen Ristin 
oma feissaus tuli selvästi edullisemmaksi kuin 
useimpien yritysten tarjoamat vaihtoehdot. 
Jokainen työssään onnistuva feissari onkin jär-
jestölle ehdoton kultakimpale. Järjestön työn-
tekijöiden ja vapaaehtoisten on ilman muuta 
järkevää kannustaa feissareitamme onnistu-
maan työssään. 

Työ vaatii erinomaisia taitoja 
ihmisten kohtaamiseen

Suomessa järjestöille on ollut tyypillistä katu-
feissaus, jossa ihminen pyritään pysäyttämään 
kadulla ja innostamaan hänet järjestön kuu-
kausilahjoittajaksi. 

Ovifeissarit sen sijaan kiertävät ovelta ovel-
le isommissa ja vähän pienemmissäkin kau-
pungeissa. Punaisen Ristin ovifeissarit eivät 
mene sisälle ihmisten koteihin, sillä keräyslu-
pa ulottuu vain ei-yksityisiin alueisiin, kuten 
katuihin, puistoihin, pihoihin ja kerrostalojen 
käytäviin.

Joidenkin suomalaisten taloyhtiöiden ilmoitus-
tauluilla lukee ”kerjääminen ja kaupustelu kiel-
letty”. Tämä ei koske feissausta, koska feissa-
rit eivät kerjää tai kaupustele. Feissari tekee 
laillistettua varainhankintatyötä eikä hänellä 
ole laillista velvollisuutta poistua kadulta tai 
taloista. Feissarin työ vaatii rohkeutta, vakuut-
tamistaitoa ja sinnikkyyttä sekä kykyä toipua 
negatiivisestakin palautteesta. 

Feissarit perehdytetään järjestön toimintaan

Keskustoimistolla työskentelevät F2F-koor-
dinaattorit kouluttavat uudet feissarit. Kou-
lutuksessa perehdytään järjestön historiaan, 
periaatteisiin, merkin käyttöön ja kuukausilah-
joittamisen kohteisiin. Lisäksi feissarit saavat 
opastusta työturvallisuudesta ja vinkit muun 
muassa hyödyllisistä lähestymistavoista. Usein 
koulutus jatkuu käytännön harjoittelulla sama-
na tai seuraavana päivänä.

Käteinen raha ei liiku feissauksessa 

Kuukausilahjoittaja ei milloinkaan lahjoita feis-
saajalle käteistä rahaa, eivätkä feissarit ota sitä 
vastaan. Feissarit eivät myöskään myy tavaraa 
tai esineitä. Mikäli ihminen innostuu kadulla tai 
kotiovellaan Suomen Punaisen Ristin kuukausi-
lahjoituksesta, hänen kanssaan täytetään kuu-
kausilahjoitusvaltakirja. Suomen Punaisen Ris-
tin kuukausilahjoittaja voi päättää, lahjoittaako 
kuukausittain katastrofirahastoon tai kotimaan 
toimintaan vai tasapuolisesti molempiin.

 Feissaajan tunnistaa sinisestä liivistä. 
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LAPSILLE JA NUORILLE MIELENKIINTOISTA TOIMINTAA 

Feissauksen lyhyt historia
• Feissausta on harjoitettu Suomessa vuodesta 2001 lähtien, kun ympäristöjärjestö 
 Greenpeace perusti ensimmäiset katuvarainhankintatiimit isoihin kaupunkeihin. 
• YK:n lastenjärjestö Unicef aloitti feissauksen 2000-luvun alussa. 
• Suomen Punainen Risti testasi feissausta ensimmäisen kerran vuonna 2006. 
 Feissauksen toteutti Scandinavian Fundraising Oy. 
• Vuonna 2010 järjestö aloitti feissauksen uudelleen ja siitä lähtien Suomen Punaisen
 Ristin väreissä on feissattu tähän päivään asti. 
• Fundraising Aid Oy huolehti järjestön kuukausilahjoittajien rekrytoinnista kaduilta ja 
 ovilta vuoden 2014 alkuun saakka.
• Promotion Point Oy on huolehtinut aiemmin Suomen Punaisen Ristin kuukausilahjoitta-
 jien hankkimisesta lentokentillä ja ostoskeskuksissa, mutta nyt ostoskeskusfeissausta 
 ollaan siirtämässä In House -feissauksen pariin.

Lisätietoja: F2F-koordinaattori Ruut Karhunen, 020 701 2195, ruut.karhunen@punainenristi.fi
F2F-koordinaattori Vesa-Matti Salomäki, 020 701 2014, vesa-matti.salomaki@punainenristi.fi 

Oletko rekrytoimassa nuoria toimintaamme kouluissa,
messuilla tai koulutuksissa?
Jaa alla olevaa ilmoitusta nuorten kansainvälisestä suurleiristä, joka järjestetään ensi kesänä.
Ilmoituksen PDF löytyy aineistopankista Tässä ja Nytin aineistoista.
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KOKO SUOMI LEIKKII -HANKE

Koko Suomi leikkii -hanke on
hienossa alkukiidossa – hyppää kyytiin!

Terhokerhoja on perustettu runsaassa puolessa vuodessa jo yli 90
ja niitä löytyy sadasta kunnasta. Tänä vuonna tavoitteena on
perustaa Terhokerho 120 uuteen kuntaan. 

Leikille ja sukupolvien kohtaamiselle on ajas-
samme tilausta. Järjestöille hanke on erin-
omainen tilaisuus saada mukaan uusia vapaa-
ehtoisia ja osallistujia sekä lisätä sukupolvien 
välistä vuorovaikutusta ja tuottaa uutta sisäl-
töä toimintaan.

Terhokerhot ovat matalan kynnyksen toimin-
taa, johon on helppo tulla mukaan ja pyytää 
uusia vapaaehtoisia sekä osallistujia joukkoon. 
Henkilökohtainen kysyminen kannattaa aina. 
Tärkeää on päivittää piirien ja osastojen omille 
nettisivuille tiedot alueen Terhokerhoista, jot-
ta tieto kulkee kiinnostuneille.

Kolme vuotta kestävän Koko Suomi leikkii  
-hankkeen tavoite on perustaa jokaiseen 
Manner-Suomen kuntaan sukupolvien kohtaa-
mispaikka. Mikäli osastonne ei ole vielä muka-
na toiminnassa, teillä on mahdollisuus hypätä 
alkukiitoon ottamalla yhteyttä alueenne leikki-
lähettiin. Lisätietoa hankkeesta löytyy sivulta 
www.kokosuomileikkii.fi.

Terhokerhot numeroin 

• Ensimmäisissä kerhoissa on ollut 
 mukana yli 1 600 lasta, joista lähes 
 yhtä paljon tyttöjä ja poikia. Kerhot 
 ovat houkutelleet mukaan myös 
 miehiä, joita aikuisosallistujista on 
 ollut noin viidennes. 

• Terhokerhoja on ollut pyörittämässä 
 noin 400 vapaaehtoista ja heistä 
 100 on ollut uusia. 

• Kerhot kokoontuvat keskimäärin 
 joka toinen viikko ja kunnasta 
 riippuen muun muassa järjestöjen 
 omissa tiloissa, kirjastoissa, nuori-
 sotaloissa, kouluissa ja palvelu- 
 taloissa.

Ota yhteyttä alueesi leikkilähettiin: 
• ETELÄ-SAVO JA KYMI 
 Piia Kleimola, 040 1587 122,
 piia.kleimola@mll.fi

• HÄME-PIRKANMAA 
 Noora Pajari, 040 6477 473,
 noora.pajari@punainenristi.fi 

• LAPPI 
 Raili Pokka-Mattanen, 040 545 1566,
 raili.pokka-mattanen@punainenristi.fi

• KAINUU JA POHJOIS-POHJANMAA 
 Piia Tuhkanen, 044 0205 142,
 piia.tuhkanen@mll.fi

• KESKI-SUOMI
 Taija Savolainen, 044 975 8696,
 taija.savolainen@punainenristi.fi

• POHJANMAA 
 Anna Granlund, 044 591 9941,
 anna.granlund@mll.fi

• SATAKUNTA 
 Eeva-Liisa Koskinen, 044 3566 500,
 eeva-liisa.koskinen@mll.fi

• SAVO-KARJALA
 Inkeri Tiitinen, 0400 225 192,
 inkeri.tiitinen@punainenristi.fi

• UUSIMAA 
 Maija Pokkinen, 040 661 2254,
 maija.pokkinen@punainenristi.fi 

• VARSINAIS-SUOMI 
 Hanne Mustiala, 044 723 5552,
 hanne.mustiala@mll.fi

Piia K
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Lapset istuttivat Terhokerhon kunniaksi tammen Jaalan 
Liikasenmäelle 14. elokuuta 2014.  
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LUKUKUU-KAMPANJA  

Toteuta alueesi koulussa menestyksekäs 
varainhankintakampanja

Sovi tapaaminen osastosi alueella työskente-
levän opettajan kanssa hyvissä ajoin ennen 
varainhankintakampanjaa. Kerro hänelle Suo-
men Punaisen Ristin kampanjoista, joihin op-
pilailla on mahdollisuus osallistua. 

Lukukuussa alakoululaiset lukevat yhden kuu-
kauden aikana mahdollisimman monta kir-
jaa. Oppilaat hankkivat lähipiiristään tukijoita 
eli niin sanottuja sponsoreita, jotka maksavat 
haluamansa summan jokaisesta vapaa-aikana 
luetusta teoksesta. Koulu voi valita lukukuun 
ajankohdan ja siihen voi osallistua myös ilman 
sponsoreita. Lukemalla ansaitut rahat lahjoite-
taan katastrofirahastoon.

Punainen rasti on alakouluille sopiva rata, 
jonka toiminnallisten tehtävien avulla lapset 
oppivat tärkeitä asioita auttamisesta. Lähipii-
ristä hankitut sponsorit maksavat haluamansa 
summan jokaisesta suoritetusta rastista. Teh-
täväradan voi toteuttaa mihin vuodenaikaan 
tahansa ja siihen voi osallistua myös ilman 
sponsoreita. Suoritetuista tehtävistä ansaitut 
rahat lahjoitetaan katastrofirahastoon.

Päivätyökeräyksessä yläkoululainen tai lukio-
lainen hankkii itselleen työpaikan paikallisesta 
yrityksestä tai sopii työskentelevänsä koto-

• Tutustu Lukukuu-, Punainen rasti - ja 
 Päivätyökeräys-materiaaleihin ennen 
 koulukäyntiä ja vie niitä malliksi koululle.

• Materiaalit saat ilmaiseksi 
 verkkokaupasta:
 http://www.punaisenristinkauppa.fi/
 tuotteet/Ajankohtaiset tuotteet/
 Koulumateriaalit

Lisätiedot: 
Varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, 020 701 2274,
eeva.arrajoki@punainenristi.fi

Helsingissä järjestetään valtakunnalliset osas-
tojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien  
päivät 21.–22.3.2015. Viikonlopun aikana 
vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia osastojen 
arjesta, juhlasta sekä Suomen Punaisen Ristin 
tulevaisuudesta. Luvassa on sekä innostusta 
että keinoja osaston johtamiseen.  

Järjestötoiminnan loistavista mahdollisuuksista 
tilaisuudessa puhuu valtakunnallinen liikunta- 
ja urheiluorganisaatio Valo ry:n asiantuntija 
Juha Heikkala. Teologian tohtori Juhana Tork-
ki antaa vinkkejä ja työkaluja onnistuneeseen 
puhumiseen. 

 MERKITSE KALENTERIIN

na. Päivän työn palkka (suositushinta 12 eu-
roa) lahjoitetaan katastrofirahastoon tai Nuor-
ten turvatalojen kriisityöhön. Keräystuoton voi 
myös jakaa kohteiden kesken. Koulu voi valita 
kampanjan ajankohdan.

Lisätiedot käytännön järjestelyistä ja tarkem-
masta ohjelmasta lähetetään suoraan puheen-
johtajille. 

Lisätietoja: 
Vapaaehtois- ja nuorisotoiminnan päällikkö 
Erja Reinikainen, 020 701 2145,
erja.reinikainen@punainenristi.fi 

Järjestökehityksen suunnittelija
Ulla Rantanen, 020 701 2146,
ulla.rantanen@punainenristi.fi

Tärkeä viikonloppu osastojen vetäjille
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AKTIIVISTA JÄSENHANKINTAA 

Tuo uusia jäseniä mukaan!

Vapaaehtoisten rekrytointi on alkavan vuoden tär-
keimpiä tehtäviä ja kiinnitämme huomiota etenkin 
nuorten saamiseksi mukaan toimintaamme. Halu-
amme myös kasvattaa nuorisojäsenten ja samaan 
perheeseen kuuluvien jäsenten määrää.

Jäsenhankintaa ja jäsenien pysyvyyttä järjestömme 
toiminnassa kannustamme arvonnalla. Mitä aikai-
semmin jäsenmaksunsa maksaa, sitä useampaan 
arvontaan osallistuu. Kun tuo uusia jäseniä Punai-
seen Ristiin, voittomahdollisuudet paranevat. Tar-
kempia tietoja arvonnasta löytyy jäsenkorttikirjeis-
tä, jotka postitetaan tammikuussa.

Jäsenmaksujen jakoperusteet

Vanhojen jäsenten maksut jakautuvat osaston, pii-
rin ja keskustoimiston kesken. Uutta sen sijaan on, 
että osastot saavat tänä vuonna 50 prosenttia jä-
senmaksuista, kun taas keskustoimiston saamaa 
osuutta on laskettu. Lisäksi kaikkien alle 18-vuoti-
aiden jäsenmaksut tilitetään kokonaan osastoille. 
Näin osastoja kannustetaan saamaan etenkin nuo-
ret pysymään jäseninä. 

Uusien jäsenten liittymisvuoden maksu tilitetään 
tänä vuonna kokonaan osastolle. Ainaisjäsenten 
maksu jakautuu aina osaston, piirin ja keskustoimis-
ton kesken. Osaston osuus maksusta on 120 euroa. 
Jäseniltä perittävät maksut pysyvät ennallaan.

Hyödynnä jäsenhankinnan materiaalit

• Jäsenflyer sopii mm. rekrytointiin ja 
 tapahtumiin jaettavaksi.
• Jäsenesitteen voi antaa uusille jäsenille tai 
 jäsenyydestä ja toiminnasta kiinnostuneille.
• Jäsenpostikortilla on kätevä toivottaa uudet 
 jäsenet tervetulleiksi. 
• Käteiskuittivihko
• Jäsenjuliste (A3)

Materiaalit voi tilata maksutta verkkokaupasta 
punaisenristinkauppa.fi

Lisätietoa jäsenyydestä 
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta

Lisätietoja: 
Varainhankintapäällikkö 
Anna Laurinsilta, 020, 701 2196, 
anna.laurinsilta@punainenristi.fi

CRM-avustaja 
Kirsi Lehtinen, 020 701 2197,
kirsi.lehtinen@punainenristi.fi

Kampanjasuunnittelija 
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Toimintatilastojen kerääminen yli 500 osastolta on 
urakka, johon tarvitaan tuhansien vapaaehtoisten 
tietämystä ja panosta. Tietoja tarvitaan suunnit-
teluun ja budjetointiin sekä erilaisiin hakemuksiin 
ja raportteihin. Ilman osastojen tärkeää työtä voisi 
olla esimerkiksi vaikeaa arvioida, kuinka monta esi-
tettä painetaan tai mikä toiminta tarvitsee erikois-
panostusta tulevina vuosina.
 
Koska osastojen toiminta on monimuotoista, on ky-
symyksiäkin paljon. Suurin osa osastoista vastaa 
vain pariinkymmeneen kysymykseen, mikä on ihan 
luonnollista, sillä yli puolet osastoista on alle sa-
dan jäsenen osastoja. Kaikki tilastotieto ei kuiten-
kaan tule pelkästään toiminta- ja koulutuskyselyis-
tä, vaan tietoja saadaan niin jäsenrekisteristä kuin 
ohjelmien omista lähteistäkin. 

Muista nimetä vastuuhenkilöt 

Osastojen luottamus- ja avainhenkilöiden ilmoitta-
miseen tarkoitetut J-kortit ovat muuttuneet hiukan. 
Korteista löytyy uusia nimikkeitä ja värejä, muuten 
ne ovat samanlaisia kuin ennen. J1-kortti on nimen-
kirjoittajien rekisteröintiä varten. J2-kortissa osaston 
toimintakyvyn kannalta välttämättömät yhteyshen-
kilöt on merkitty punaisella. On tärkeää, että kaikki 
osastot nimeävät vastuuhenkilöt näihin tehtäviin.

J2-korttiin täytetään myös vapaaehtoistoiminnan 
yhteyshenkilöt jo olemassa oleviin tai suunnitelmis-
sa oleviin osaston toimintamuotoihin. Tieto ohjaa 
myös viestintää oikeille henkilöille. Mikäli paikkakun-
nallanne on jokin Punaisen Ristin laitos tai haluatte 
yhteistyötä jonkun lähellä olevan laitoksen kanssa, 
nimetkää yhteyshenkilöt myös sinisiin kohtiin. 

Uudet nimikkeet

Yhdyshenkilöt on muutettu yhteyshenkilöiksi kie-
lenhuollollisista syistä. Uusia nimikkeitä ovat hu-
manitaarisen oikeuden yhteyshenkilö, terveystoi-
minnan yhteyshenkilö ja laitoksissa tapahtuvan 
vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt (Kontit, 
Nuorten turvatalot ja vastaanottokeskukset).

VASTAA
toimintatilastokyselyyn 
viimeistään 31.1.2015
(RedNet/Osastotoimisto) 

Lisätiedot ja 
pikaperehdytyspaketit 
yhteyshenkilöiden tehtävistä: 

RedNet/Osastotoimisto

TOIMINTATILASTOT

Täytä toimintatilastot nyt
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PROMOKOULUTUSKOULUTTAJAKOULUTUS

KOULUTTAJAKOULUTUS 2015

Hakeudu kouluttajakoulutukseen piiritoimistosi kautta ja ilmoittaudu kuukausi ennen koulutusta. 

Kouluttajapäivät: Kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus  31.1.–1.2. Oulu

Valmiuskouluttajien sisältöosa 10.–12.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 5.10.–8.11.  Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 1 31.10.–1.11.  Helsinki
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 2 7.–8.11. 

Sisältöosat:
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö
• Monikulttuurisuus
• Sosiaalipalvelu
• Nuoriso
• Henkinen tuki
• Päihdetyö 21.–22.11. Helsinki
• Resurssikouluttajat

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 30.10.–1.11. Nynäs

Varmista promokoulutuksen ajankohdat piiritoimistostasi tai RedNetin promosivuilta. 

PROMOKOULUTUS 2015 / PROMOUTBILDNING 2015

KEVÄT / VÅREN

Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille / 
Riksomfattande promodagar för alla promor  31.1.–1.2. Oulu
  
Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 28.2.–1.3. HUP
Promo: yhteinen osa 7.–8.3. Varsinais-Suomi
Promo: yhteinen osa lauantaina ja 
eri sisältöosia sunnuntaina 28.–29.3. Savo-Karjala
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Terveys- ja hyvinvointi 21.–22.2. Kuopio
Ensiapu 21.–22.3. HUP
Monikulttuurinen toiminta 21.–22.3. Oulu
Sosiaalipalvelu 21.–22.3. Oulu
Monikulttuurinen toiminta huhtikuu Jyväskylä
Sosiaalipalvelu (ystävävälittäjä) 5.5. ja 12.5. HUP
  
SYKSY 2015 / HÖSTEN 2015  
  
Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 3.–4.10. Kaakkois-Suomi (Mikkeli)
Promo: yhteinen osa 24.–25.10. Häme
Promo: yhteinen osa loka-marraskuu Lappi
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Sosiaalipalvelu (ryhmänohjaaja) 26.9. HUP
Sosiaalipalvelu marraskuu Satakunta
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