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Piiritoimisto, Kouvola
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola
Toimisto avoinna ma-pe klo 8-16
Myymälä avoinna ma-pe klo 10-16
puh. 020 701 2710, 040 173 7036
fax   020 701 2711
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Anna Buzaeva
020 701 2718, 040 726 6015

Kurssisihteeri 
Anita Grönroos
020 701 2716, 040 756 0188

Järjestöassistentti 
Nina Ihanainen 
020 701 2714, 040 173 7243

Järjestötyön suunnittelija
Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Essi Korhonen
020 701 2717, 040 7448085

Asiakkuusneuvottelija
Pirjo Niilo-Rämä
020 701 2710, 050 4545542

Terveydenhuollon suunnittelija 
Päivi Piili
020 701 2722, 0400 156 828

Talous- ja hallintopäällikkö
Leena Puntti-Dirksen
020 701 2723, 040 504 7856

Valmiuspäällikkö
Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407

Toiminnanjohtaja 
Arja Vainio 
020 701 2725 , 0400 791 400

Myymäläapulainen
Liisa Valkonen
puh. 020 701 2710, 040 173 7036

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli
Toimisto avoinna ma-pe klo 8-16
Myymälä avoinna ma-pe klo 10-16
puh. 020 701 2712, 040 173 6911
fax   020 701 2713
kaakkois-suomi.mikkeli@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toimistonhoitaja
Johanna Rantala
020 701 2719, 040 173 6956

Myymäläapulainen
Sini Moilanen
puh. 020 701 2712, 040 173 6911

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Leena Karvonen
020 701 2728, 0400 245 134

Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä 
Riitta Asilainen
020 701 2729, 040 809 9526

Jakelu: osastojen puheenjohtaja, varapuheenjohta-
ja, sihteeri, rahastonhoitaja, tilintarkastaja, jäsen-
mestari, tiedottaja, keräysjohtaja, kotimaan avun, 
valmiustoiminnan, veripalvelun, sosiaalipalveluiden, 
monikulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja koulu-
yhteistyön yhdyshenkilö sekä ea-ryhmän johtaja ja 
ensiapupäivystysvastaava. Kouluttajat (ei kuiten-
kaan ETK:t), promot, piirin hallituksen ja valiokun-
tien jäsenet, muut piirit, piirin alueella toimivat lai-
tokset (Kontit, Turvatalot, vastaanottokeskukset, 
Veripalvelu), järjestön hallituksen, valio- ja toimi-
kuntien ja valtuuston jäsenet.

Lisäkappaleita on tilattavissa piiritoimistosta,
16,00 eur/vuosikerta.
Tiedote on netissä osoitteessa
www.kaakkois-suomi.punainenristi.fi
”Järjestötiedotteet”

Tässä ja Nyt aikataulu vuonna 2014

1/2014 aineistopäivä 31.12.2013
 ilmestyy 17.1.2014
2/2014 aineistopäivä 20.3.2014
 ilmestyy 4.4.2014
3/2014 aineistopäivä 7.8.2014
 ilmestyy 22.8.2014
4/2014 aineistopäivä 23.10.2014
 ilmestyy 7.11.2014

JÄRJESTÖTIEDOTE 3 / 2014

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: Kansi Mikko Vähäniitty, Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, 
liisa.aker@punainenristi.fi
Piirin sivujen toimitus: Suomen Punainen Risti, Kaakkois-Suomen piiri, Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola
puh. 020 701 2710
Päätoimittaja: Arja Vainio  Taitto: Leena Puntti-Dirksen  Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto
Paino: Multiprint Oy, Helsinki
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Lomamietteitä

PÄÄKIRJOITUS  22.8.2014

Kirjoittelen näitä mietteitä lomalta käsin, lo-
maa on vielä jäljellä pari viikkoa, mutta leh-
ti on saatava painoon ennen töihin paluutani. 
Tämä pääkirjoitus on hyvä esimerkki epäon-
nistuneesta lomalle lähtemisestä. Vaikka jäin 
vielä töihin kun muu piiritoimiston väki jo kir-
maisi kesälaitumille, en saanut kaikkia hom-
mia tehtyä ennen loman alkua (tekemättä 
jääneiden joukossa tämä pääkirjoitus). Tänä 
vuonna talvelta ja keväältä kertyneiden teke-
mättömien töiden pino oli poikkeuksellisen 
korkea ja kertoo omalta osaltaan piirin tämän-
hetkisestä tiukasta henkilöstötilanteesta; kun 
ei tekijöitä ole, ihan pakollisetkin työt väki-
sin pakkaantuvat. No, lomille oli pakko yrit-
tää lähteä ja syntyi se inhottava tilanne, että 
osa asioista seurasi takaraivossa kaihertavana 
tunteena mukaan lomalle.

Kesän tulisi olla myös vapaaehtoisillemme 
hengähdyksen aikaa. Monet vapaaehtoisteh-
tävissä ovat tänä päivänä varsin vaativia ja va-
paaehtoisilla pitää olla oikeus irrottautua kun-
nolla  ja vetää henkeä.

On sitten kyse palkka- tai vapaaehtoistyöstä, 
tarvitsemme välillä lepoa ja palautumista. Vas-
tuu jaksamisesta on loppupeleissä aina meillä 
itsellämme. Vaatii luonnetta sanoa ei kun te-
kemistä ja tuen tarvitsijoita riittää. Ei ole aina 
myöskään helppoa tehdä niitä valintoja, jotka 
tiedän olevan parhaaksi itselleni.  Minulle esi-
merkiksi mieleisintä olisi ollut käpertyä  vaik-
ka koko lomaksi sohvan nurkkaan hyvän kirjan 
kanssa vaikka oikein hyvin tiedän, että liikun-
taa pitäisi lisätä kun fyysinen kunto jäi talvel-
la ja keväällä täysin hoitamatta.  Tein tietoisen 
valinnan käydä aamuvarhaisella juoksulenkillä 
3-4 kertaa viikossa vaikka aina ei todellakaan 
huvittanut lähteä. Hyvinvointimme kannal-
ta oikeat valinnat eivät aina ole niitä kaikkein 
helpoimpia.

Kesäkuun alussa Punaisen Ristin väki oli san-
koin joukoin liikkeellä Turun yleiskokoukses-
sa. Kokouksesta jäi oikein hyvä mieli, saim-
me Pertti Torstilasta erittäin ansioituneen ja 
osaavan puheenjohtajan järjestöllemme. Ja 
Kaakkois-Suomen piiriläiset saivat iloita Eijan 
Karinen äänivyörystä hallituspaikoista äänes-
tettäessä. Onnea kummallekin tärkeään ja 
vaativaan työhön!

Uuden toimintalinjauksen myötä käynnis-
tyy niin piirissä kuin osastoissa uuden kolmi-
vuotiskauden suunnittelu. Nämä ”tienhaarat” 
ovat mielestäni hienoja ja innostavia. Arjen 
kiireessä ei aina tule riittävästi analysoitua 
omia tekemisiä. Uuden yleiskokouskauden 
käynnistyessä on luontevaa pysähtyä hetkeksi 
pohtimaan, mitä on tullut tehtyä ja olisiko tar-
peen tehdä joitakin tarkistuksia. Uusi toimin-
talinjaus nojaa vahvasti edelliseen, joten Suo-
men Punainen Risti ei ole kääntämässä laivaa 
kokonaan uudelle reitille, ehkä ennemminkin 
tekemässä joitakin kurssin tarkistuksia. 

Yksi tärkeimpiä piirin tavoitteita tulevalle kol-
mivuotiskaudelle on systemaattisemman tuen 
kehittäminen vapaaehtoisille. Vapaaehtoistyö 
on tänä päivänä entistä vaativampaa ja jak-
saminen on turvattava  paremmilla tukijärjes-
telmillä. Tämä haaste ei ole aivan helppo rat-
kaista, sillä ammatilliseen tukeen eli piirin ja 
keskustoimiston henkilöstöresursseihin ei ole 
luvassa ainakaan merkittäviä lisäyksiä. 

Jo keväällä piirin vuosikokouksessa kurkistim-
me ensimmäistä kertaa ilon lähteisiin. Iloa va-
paaehtoisuudesta oli tuolloin työpajojemme 
teemana. Ilo on ”leivottu sisään” myös uuteen 
toimintalinjaukseen. Yhden nyt kesällä  luke-
mani kirjan päähenkilö totesi, että elämässä 
on kolme perusasiaa: into, ilo ja myötätunto. 
Jos keskimmäinen puuttuu, ei myöskään kahta 
muuta ole.

Aurinkoista alkusyksyä ja iloa toimintaan!

Arja Vainio
toiminnanjohtaja
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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

Mikkelistä Manilaan

Paras kaverini Jari innostui lähtemään kanssa-
ni lippaiden kanssa Alkon eteen. Alkaa olla jo 
keskipäivä, ja toinen setti lippaita täyttyy lu-
paavasti. Tavoitteemme on selkeä: keräämme 
viidessä tunnissa Nälkäpäivään Mikkelin kovim-
man tuloksen samalta keräyspaikalta. Katse 
silmiin, ystävällinen hymy, ja harva ohittaa mei-
dät. Lipas on tukevasti kädessäni. Painava lipas 
tietää tulosta ja tulos saa suupieleni hymyyn. 
Piiritoimiston väki on varautunut ja saamme 
uusia lippaita kaksi kertaa lauantain aikana. 

Joitain vuosia myöhemmin olen töissä Mani-
lassa Filippiineillä. Myrskyt ovat nostaneet ka-
duille vettä ja sotkevat kaupunkilaisten elämän 
viikoiksi. Kahlaamme vyötärölle ulottuvassa ve-
dessä töihin. Toimiston aula on muutettu pak-
kausalueeksi, missä riisi, nuudelit, leipä ja muut 
elintarvikkeet pakataan perhepakkauksiin. Ison 
avustusoperaation taustalla toimii laaja joukko 
ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Mieleeni muis-
tuvat Nälkäpäivänä lippaaseeni rahaa pudotta-
neet lahjoittajat. 

Vierailemme eva-
kuointikeskukses-
sa, jossa myrskyn 
vuoksi kotinsa jät-
täneet majoittu-
vat. Kun äitiensä 
kanssa jonottaneet 
pikkupojat saavat 
vesikanisterit, leik-
ki alkaa välittömäs-
ti. Vesituotannon 
asiantuntija näyt-
tää, miten kaniste-
rit täytetään, ja leikki muuttuu osaksi perheen 
arkea. Puhdasta vettä on nyt kaikkien saatavil-
la. Apu on mennyt perille, ja taas minua hymyi-
lyttää.

Heikki Väätämöinen
valmiuskoordinaattori, kerääjä, 
avustustyöntekijä

Ryhmässä rohkeus tiivistyy

Meille on itsestäänselvää, että kaikki ovat ter-
vetulleita Punaisen Ristin toimintaan ja kerää-
mään Nälkäpäivänä. Silti välillä käy ilmi, että 
muut eivät tätä vielä tiedä. Moni ajattelee, että 
päästäkseen kerääjäksi täytyy jo entuudestaan 
tuntea Punaisen Ristin toimintaa.

Tänä vuonna haluamme kutsua mukaan ka-
veri-, työ- ja harrastusporukoita. Nälkäpäivän 
nettisivuilla on rohkeiden ja uusien ryhmien ta-
rinoita siitä, mitä he aikovat tehdä. Yksi järjes-
tää jalkapallossa haastematsin, toinen ideoi 
kirpputorin ja myyjäiset. Kannustamme osasto-
ja jakamaan tarinoita ja haastamaan omat tut-
tavat sekä ryhmät osallistumaan haluamallaan 
tavalla. Kaikkien ideat mahtuvat Nälkäpäivään 
ja kaikki kerääjät ovat tervetulleita!

Iloisin Nälkäpäivä-terveisin,

Anna Laurinsilta
varainhankintapäällikkö, kerääjä

Tutustu ryhmien ideoihin osoitteessa
www.nalkapaiva.fi Ku
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NÄLKÄPÄIVÄ 18. - 20.9.2014

Nälkäpäivän valtakunnallisessa mainonnas-
sa satsataan tänä vuonna työ- ja harras-
tusporukoiden rekrytoimiseen. 

Nälkäpäivän verkkosivuille kootaan videoita 
ryhmistä, jotka ovat päättäneet tempaista Näl-
käpäivän hyväksi. Samalla kerrotaan ryhmien 
eri tavoista tulla mukaan. Mukana on jo urhei-
lujoukkueita, partiolippukuntia, kuoroja ja kau-
punginosayhdistyksiä. 

Kutsukaa osastossakin mukaan erilaisia ryh-
miä. Etenkin ensikertalaiset kannattaa pyytää 
porukalla mukaan, sillä uuden asian kokeilemi-
nen on helpompaa yhdessä kuin yksin. Ryh-
miä voi muistuttaa siitä, ettei lipaskeräys ole 
ainoa tapa olla mukana Nälkäpäivässä. Nälkä-
päivänä ryhmät voivat toteuttaa luovimmat ja 
hulluimmatkin ideat kerätä varoja hyvänteke-
väisyyteen. 

Näin voit osallistua Nälkäpäivään:

• Leivo herkkuja esimerkiksi työpaikan kahvi-
 pöytään ja pyydä maksamaan herkuista 
 kahvilahintojen mukaan. Lahjoita keräämäsi 
 rahat Nälkäpäivään.
• Syö lounaaksi esimerkiksi puuroa tai muuta 
 edullista ja lahjoita säästyneet lounasrahat 
 keräykseen. Haasta myös muut mukaan.
• Jätä viikonlopun herkkuostokset kaupan 
 hyllylle ja lahjoita rahat Nälkäpäivään.
 Haasta sosiaalisessa mediassa ystäväsi 
 tekemään samoin.
• Järjestä pihakirppis naapureiden kanssa ja 
 lahjoita tuotot Nälkäpäivään.
• Kerro Nälkäpäiväkeräyksestä Face-bookis-
 sa, Instagrammissa, Twitterissä tai blogissa 
 ja haasta kaverit mukaan keräykseen. Näl-
 käpäiväaiheisia juttua voi jakaa osoitteesta 
 www.facebook.com/punainenristi tai
 www.twitter.com/punainenristi

Nyt haastetaan ryhmät mukaan

1. TEKSTIVIESTI

Lipaskerääjälle harmitellaan usein, ettei lah-
joittaminen onnistu käteisen puuttuessa. Lah-
joittamiseksi on kuitenkin myös muita keinoja.  
Keräysliiveihin on teetetty tarroja, joissa lukee 
tekstarilahjoituksen numero. Osastot voivat ti-
lata tarroja verkkokaupasta osastonäkymästä.

Nälkäpäivään voi lahjoittaa lähettämällä 
tekstiviestin SPR numeroon 16499 (15 €).

2. MOBILEPAY VAIHTOEHTO KÄTEISELLE

Nälkäpäivään voi lahjoittaa ensimmäistä ker-
taa mobiilisovellusta käyttäen. MobilePay on 
DanskeBankin sovellus, jolla voi siirtää rahaa 
nopeasti tililtä toiselle. Sitä voi käyttää kuka 
vain riippumatta siitä, minkä pankin asiakas 
on. Sovelluksella voi lähettää rahaa vaikka ei 
tietäisi vastaanottajan tilinumeroa. Puhelinnu-
mero riittää.

Nälkäpäivänä MobilePay:ta voi ehdottaa lah-
joittamisen tavaksi silloin, kun lahjoittajalla ei 
ole käteistä mukanaan. Halukkaat voivat ot-
taa MobilePay:n testikäyttöön jo ennen Näl-
käpäivää. 

Käytön aloittaminen on helppoa. Lataa Mo-
bilePay-sovellus älypuhelimeesi App Stores-
ta, Google Playsta tai Windows Storesta, ja 
rekisteröidy palvelun käyttäjäksi. MobilePayn 
käyttö on yhtä turvallista kuin kortilla maksa-
minen. Sovellus on mm. suojattu itse valitse-
mallasi nelinumeroisella tunnusluvulla.

Vinkkejä MobilePayn käyttöön löydät
osoitteesta www.mobilepay.fi. 

3. NETTILIPAS KÄYTÖSSÄ TÄNÄKIN VUONNA 

Nettilippaan voi perustaa verkossa ja sitä voi 
jakaa ystävilleen esimerkiksi sähköpostilla 
sekä sosiaalisessa mediassa. Nettilippaaseen 
voi lahjoittaa verkkopankkitunnuksilla ja lip-
paan perustaja sekä lahjoittajat voivat seura-
ta, kuinka paljon lippaaseen on kerätty.

Osastot voivat halutessaan tarjota nettilippai-
ta vaihtoehdoksi ryhmille ja yhteistyökump-
paneille, jotka syystä tai toisesta eivät tänä 
vuonna ehdi kadulle keräämään. Osastot voi-
vat myös itse perustaa virtuaalisen lippaan. 

Nettilipas täyttyy sitä paremmin, mitä aktiivi-
semmin sillä kerää. Jos lipas on jaettu vaikka 

Lahjoittaminen ilman käteistä
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Kickboxingin maailmanmestaruuden voittanut Darren Eli 
kertoo, että Total Fitness Gymillä Helsingin Herttoniemes-
sä pääsee treenaamaan Nälkäpäivänä vapaaehtoisella 
maksulla. 
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NÄLKÄPÄIVÄ 18. - 20.9.2014 

esimerkiksi Facebookissa tai blogissa, kannat-
taa laittaa uusia päivityksiä säännöllisesti. 

Päivityksissä voi iloita ja kiittää lippaaseen tul-
leista lahjoituksista ja seurata tavoitesumman 
lähestymistä. Jos mahdollista, lippaaseen kan-
nattaa laittaa sopiva pesämuna, jotta lahjoit-
taminen lähtee hyvin käyntiin. Ensimmäinen 
lahjoitussumma yleensä määrittää seuraavia-
kin lahjoituksia. 

MobilePayn käyttö on yhtä turvallista kuin kortilla 
maksaminen.

Nettilippaan voi perustaa osoitteessa 
www.lahjoituslipas.fi/punainenristi

Lisätietoja: 
varainhankinnan koordinaattori
Tiina Kirves, 020 701 2216
tiina.kirves@punainenristi.fi

Aloita viestintä hyvissä ajoin

Suuri osa ihmisistä etsii tietoa netistä. Osa 
ajattelee, että jos tapahtumasta ei kerrota ne-
tissä, sitä ei luultavasti ole. Kannattaa siis var-
mistaa, että tiedot keräyksestä löytyvät sekä 
osaston RedNet-sivuilta että sosiaalisesta me-
diasta, jos osastolla on se käytössään.

Tiedot tapahtumakalenteriin 1.9. mennessä 

Tapahtumakalenteria päivitetään RedNetis-
sä. Päivitys on tärkeää, koska tiedot näkyvät 
osaston RedNet-sivuilla, piirin sivuilla ja valta-
kunnallisessa tapahtumakalenterissa. Tapah-
tuman voi lisätä osaston nettipäivittäjä. Päi-
vittäjän oikeudet annetaan piiristä. Päivittäjän 
pitää olla rekisteröitynyt RedNetiin. 

Tapahtumailmoituksessa kerrotaan, mistä ja 
milloin halukkaat voivat hakea lippaan tai tul-
la lahjoittamaan. On hyvä lisä, jos tapahtuma-
kalenterissa on osaston keräysjohtajan yhte-
ystiedot. Ensikertalaisilla kerääjillä saattaa olla 
kysymyksiä mielessään.

Tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta www.
punainenristi.fi/tapahtumat ja se näkyy 
myös Punaisen Ristin verkkosivujen etusivulla. 

Kerää fanit talteen Nälkäpäiväksi!

Jos osastollanne on käytössä Facebook, nyt 
on erinomainen tilaisuus ottaa se entistä ak-
tiivisempaan käyttöön. Jo hyvissä ajoin ennen 
Nälkäpäivää kannattaa kutsua omat ja tut-
tavien Facebook-kaverit tykkäämään osas-
ton sivusta. Viestit tavoittavat sitä laajemman 
yleisön mitä enemmän tykkääjiä osastolla on 
keräyksen alkaessa. 

Facebook on hyvä työkalu viestintään. Siellä 
voi muistutella keräyksen lähestymisestä, ker-
toa sen etenemisestä ja jakaa tarinoita sekä 

uutisjuttuja Punaisen Ristin ja Nälkäpäivän 
nettisivuilta. Myös Punaisen Ristin Facebook-
sivulla julkaistuja linkkejä ja kuvia saa vapaasti 
jakaa osaston FB-sivulla.

Kutsu toimittaja tiedotteella keräykseen

Nälkäpäivä kiinnostaa mediaa. Kertokaa toi-
mittajille hyvissä ajoin, mitä paikkakunnal-
lanne tapahtuu. Toimittajia lähestytään lä-
hettämällä heille sähköpostilla tiedote, jossa 
kerrotaan ytimekkäästi, mitä osasto tekee 
Nälkäpäivänä.

Etene näin: 
• 25.8.–14.9. Lähetä tiedote, jossa kerro-
 taan keräyksen lähestymisestä ja kutsutaan 
 kaikkia halukkaita kerääjiksi. 
• 15.–19.9. Lähetä tiedote osaston keräyk-
 sestä/keräystapahtumasta.
• 20.–24.9. Lähetä tiedote keräystuloksesta.

Mallitiedotteet löytyvät RedNetin Nälkäpäi-
vä-sivulta. Kolmea erilaista mallia voi käyttää 
osaston tiedotuksen tukena. Lisäksi mallitie-
dotteet lähetetään sähköpostitse niille osas-
ton tiedottajille, joiden sähköpostiosoite on 
rekisterissämme.
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Tiedota tapahtumasta toimittajille ja kutsu tekemään uu-
tinen. Kuvassa haastattelun antaa viime vuonna Nälkäpäi-
vään osallistunut poliitikko Heidi Hautala.
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Keräyksen jälkeen osastojen tulee lähettää 
kerääjien yhteystiedot nopeasti piiriin, jotta 
ne voidaan liittää kerääjärekisteriin. Piiri lä-
hettää yhteystiedot keskustoimistoon, mistä 
kerääjille lähetetään kiitosviesti sähköpostilla 
tai tekstiviestillä. Rekisterin kartuttaminen on 
erittäin tärkeää ja helpottaa tulevien vuosien 
työtä.

Osasto voi kiittää kerääjiä esimerkiksi lähettä-
mällä kiitokset ja keräystuloksen tiedoksi ke-
rääjille. Kiittäminen on suositeltavaa, sillä se 
innostaa kerääjiä tulemaan uudestaan ensi 
vuonna.

Mitä keräyssummalla saadaan?

Kiitosviestissä osasto voi kertoa, mitä kaikkea 
osaston keräystuotolla voidaan hankkia. Las-
kelman laatimisessa tarvitaan esimerkkisum-
mia ja matikkapäätä. 

Mitä rahalla saa? –esimerkkisummia löytyy 
Nälkäpäivän RedNet-sivulta osoitteesta 
rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva.
Tulostettavan sivun löydät ”keräyksen järjestä-
minen” –osion alta.

Kiitos innostaa
osallistumaan uudestaan

Esimerkki kiitosviestistä

Lämmin kiitos osallistumisestasi Punaisen 
Ristin Nälkäpäivä-keräykseen! 

Osallistumalla olit mukana operaatiossa, 
jonka avulla kymmenettuhannet ihmiset 
voivat saada apua eri puolilla maailmaa. 

Tänä vuonna Punaisen Ristin Näpälän
osaston keräys tuotti huimat 3 650 eu-
roa! Sillä summalla saadaan esimerkiksi:

• 30 vesikanisteria katastrofialueelle 
 (á 5 euroa)

• 100 viiden hengen keittiötarvikepaket-
 tia pakolaisleirille (á 15 euroa)

• 11 polkupyörää terveysneuvojille 
 Afrikkaan (á 100 euroa)

• 40 koulutettua vapaaehtoista etsijää 
 Suomessa

Perehdytetty kerääjä 
tekee tulosta hyvällä fiiliksellä 

Nälkäpäivänä kutsumme kerääjiksi kaikki ha-
lukkaat. Kerääminen täytyy tehdä helpoksi 
ja varmistaa, ettei siitä koidu vapaaehtoiselle 
päänvaivaa tai huolta. Tärkeää on, että kerää-
jä saa hyvän perehdytyksen. Pikaperehdytyk-
sessä kerääjälle kerrotaan, mihin hänen kan-
nattaa mennä, miten lippaan kanssa toimitaan 
ja mitä katastrofirahaston varoilla tehdään. 
Lahjoituksia saa parhaiten rohkeasti pyytä-
mällä. Kohtelias kysymys ”Haluatko osallistua 
Nälkäpäivään?” on hyvä. 

Sarjakuva ja video esimerkeiksi kerääjille

Kerääjän perehdyttämiseksi on tarjolla uutta 
materiaalia. Sarjakuvapiirtäjä Maria Björklund 
on tehnyt Punaisen Ristin käyttöön sarjaku-
van, jossa kerrotaan hauskoin esimerkein par-
haista tavoista saada lipas täyteen. Tulostet-
tavaa sarjakuvaa kannattaa jakaa kerääjille. 

Keräyskoulutuksia varten on tehty pariminuut-
tinen humoristinen video ”Kerääjän ABC”. Kou-
lutusvideota voi näyttää esimerkiksi uusien 
kerääjien tai vapaaehtoisten perehdytysillois-
sa. Se sopii näytettäväksi myös koululuokil-
le, jotka osallistuvat keräykseen. Lisäksi video 
kannattaa laittaa aina linkkinä kerääjille lähte-
viin sähköposteihin. 

Sarjakuva löytyy Nälkäpäivän RedNet-sivulta. 
Video on YouTubessa Punaisen Ristin tilillä. 

Kerääjän ABC –videota kannattaa näyttää koulutuksissa ja 
levittää esimerkiksi sähköpostin sekä Facebookin avulla.

NÄLKÄPÄIVÄ 18. - 20.9.2014
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Punainen rasti haastaa koulut osallistumaan Nälkäpäivään

Punainen rasti -tehtäväradalla alakoululaiset 
oppivat tärkeitä asioita katastrofeista, aut-
tamisen tärkeydestä, puhtaan veden merki-
tyksestä ja ensiavusta. Lapset pääsevät myös 
itse auttamaan: jokainen oppilas saa passin, 
johon hän kerää tarroja suorituksistaan. Las-
ten vanhemmat voivat halutessaan lahjoittaa 
Punaiselle Ristille valitsemansa summan jo-
kaista kerättyä tarraa kohden. Radan voi suo-
rittaa myös ilman passia.

Näin se käy

• Opettaja päättää Punaisen rastin ajankoh-
 dan ja tilaa maksuttomat materiaalit (suomi 

 ja ruotsi) Punaisen Ristin verkkokaupasta. 

• Rastirataan kuuluu 10 valinnaista tehtävää. 

• Rastit on suunniteltu noin 9–11-vuotiaille 
 lapsille, mutta niitä voi soveltaa kaikille 
 alakoulun oppilaille. Ekaluokkalaiset voivat 
 kiertää radan esim. vanhempien oppilaiden 
 kanssa.

• Oppilas suorittaa tehtävät ja kerää tarroja.

• Oppilas tuo passin kotiin ja laittaa kotiväen 
 lahjoittaman summan opettajalta saamaan-
 sa kirjekuoreen. Lahjoitus on vapaaehtoi-
 nen. 

• Oppilas palautta rahat kirjekuoressa koululle.

• Opettaja tilittää rahat pankkiin.

Osastot rohkeasti kouluihin 

Osastojen toivotaan olevan aktiivisesti yhtey-
dessä kouluihin ja markkinoivan Punaista ras-
tia uutena sekä hauskana tapana osallistua 
Nälkäpäivään. 

Tehtävärata onnistuu parhaiten, jos jokaisella 
rastilla on aikuinen ohjaamassa toimintaa. Toi-
vomme, että osastoilla on mahdollisuus men-
nä kouluihin auttamaan opettajia tehtävära-
dan järjestämisessä.

Punainen rasti -materiaaleilla voi rakentaa 
myös kokonaisen teemapäivän ja kutsua van-
hemmatkin mukaan. Osasto pääsee näin ker-
tomaan osallistujille omasta toiminnastaan, 
Punaisen Ristin työstä ja siitä, miten kerätyt 
rahat käytetään.

Osaston apu rahojen toimittamisessa pankkiin 
on kouluille korvaamattoman tärkeää, koska 
kaikilla paikkakunnilla ei ole pankkikonttorei-
ta, ne eivät ota käteistä vastaan tai niiden au-
kioloajat ovat opettajille hankalat.

Lisätietoja:
varainhankinnan suunnittelija
Eeva Arrajoki, 020 701 2274
eeva.arrajoki@punainenristi.fi

NÄLKÄPÄIVÄ 18. - 20.9.2014

Kaikki Punaisen Ristin materiaalit ovat 
suomeksi ja ruotsiksi.
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Pääsimme toukokuussa tutustumaan 
Filippiinien Punaisen Ristin toimintaan. 
Tapasimme kolmen piiritoimiston työnte-
kijöitä ja vapaaehtoisia sekä hirmumyrsky 
Haiyan-operaation vetäjiä. 

Vierailumme aikana seurasimme Aklanin maa-
kunnassa evakuointiharjoitusta, joka toteutet-
tiin osana Suomen Punaisen Ristin yhteisöpe-
rusteista katastrofivalmiushanketta. Sen lisäksi 
tutustuimme hirmumyrsky Haiyanin jälkihoi-
toon: käteisavunsaajien rekisteröintiin ja avus-
tustarvikkeiden jakeluun. 

Sitomaton raha tärkeää hätätilanteessa

Muutamassa päivässä ehdimme nähdä valta-
vasti, mutta erityisesti mieleemme jäivät pari 
asiaa. Ensinnäkin katastrofirahaston merkitys 
Filippiinien kaltaiselle maalle, missä riskit ovat 
todennäköisiä. Katastrofin sattuessa apua 
tarvitaan heti. Rahaston sitomattomat va-
rat mahdollistavat sen, että meidän ei tarvit-
se jäädä odottamaan ulkopuolisen rahoittajan 
päätöstä, vaan voimme heti käynnistää avus-

Terveiset Filippiineiltä

tustyön. Rahaston avulla olemme myös kehit-
täneet riskialueilla asuvien ihmisten valmiut-
ta ja kykyä toimia katastrofien keskellä. Työn 
merkitys tuli selväksi hirmumyrsky Haiyanin 
yhteydessä. Suomen Punaisen Ristin projekti-
alueilla kuolonuhrien määrä jäi hyvin vähäisek-
si, koska hälytysjärjestelmä toimi ja evakuointi 
onnistui. 

Suomen Punainen Risti 
tunnetaan Filippiineillä

Meihin teki suuren vaikutuksen paikallisten ih-
misten sitoutuminen Punaisen Ristin työhön. 
Sekä työntekijät että vapaaehtoiset tekevät 
valtavan pitkiä päiviä. Toimistoille on jopa jär-
jestetty nukkumapaikkoja kiireisimpiä aikoja 
varten. Vaativasta työstä huolimatta uusia va-
paaehtoisia tulee mukaan toimintaan jatku-
vasti. Kaikkein voimakkaimman jäljen meihin 
jätti kuitenkin paikallisten ihmisten suunnaton 
kiitollisuus. Joka paikassa tiedettiin, että apu 
tulee Suomen Punaiselta Ristiltä, minkä vuoksi 
meidät ja kaikki Suomessa lahjoittaneet huku-
tettiin kiitoksiin.  

Nämä kiitokset mieles-
sämme käymme entis-
tä suuremmalla tarmol-
la katastrofirahaston 
tärkeintä keräystä eli 
Nälkäpäivää kohti. Toi-
votamme teille kaikille 
paljon onnea ja iloa ke-
räykseen! 

Varainhankintapäällikkö 
Anna Laurinsilta, 
varainhankinnan suun-
nittelija Mia Ekström-
Huttunen, Oulun piirin 
monikulttuurisuustoi-
minnan kehittäjä Marika 
Parkkila ja järjestötyön 
suunnittelijat Päivi Jur-
vakainen sekä Anna-
Kaisa Oja.

Käteisapua saavien tietoja rekisteröidään Alfonso XII -kylässä Aklanissa.
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KANSAINVÄLINEN SUOJAMERKKI HERÄTTÄÄ KYSYMYKSIÄ

Tunnus tutuksi merkkiesitteen, näyttelyn 
ja PowerPoint -esityksen avulla

Mitä vastaat, jos sinulta kysytään, miksi järjestömme vahtii niin tiukasti punainen risti 
-tunnuksen käyttöä?

Ei hätää. Vastauksen löydät uusitusta merkki-
esitteestä ”Tunnus, joka suojaa”. Syventävää 
tietoa merkistä saat nettiosoitteesta suoja-
merkki.fi. Merkkiesitettä voi tilata verkkokau-
pasta punaisenristinkauppa.fi.

Esitteen lisäksi Suomen Punainen Risti on 
tehnyt 150-vuotiaan suojamerkin kunniak-
si näyttelyn, joka oli ensimmäistä kertaa esillä 
yleiskokouksessa Turun Messu- ja kongressi-
keskuksessa 7.–8.6.2014. 

Lainattava näyttely on tehty suomeksi ja ruot-
siksi ja se sisältää 13 kuvaa (á 125 cm x 
125 cm). Lainauspyynnöt voi lähettää osoit-
teeseen info@punainenristi.fi.

Punainen risti 
valkoisella poh-
jalla otettiin 
suojamerkiksi 
jo alkuperäisessä 
Geneven sopi-
muksessa vuon-
na 1864. Se 
turvaa sodassa 
lääkintähuoltoa 
ja kansainvälisen 
Punaisen Ristin 
avustustyötä. 
Siksi sen käyttö 
on tarkoin sää-
deltyä rauhankin 
aikana.

Kätevä keino 
kertoa suoja-
merkistä on
kolmen dian
PowerPoint-
esitys, joka 
löytyy Red-
Netistä.
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TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ

Uusi hanke kutsuu eläkkeelle 
jääviä vapaaehtoisiksi 

Suomen Punainen Risti on päässyt mukaan 
RAY:n tukemaan ja Vanhustyön keskusliiton 
koordinoimaan Eloisa ikä -avustusohjelmaan. 
Päätöksen myötä maaliskuussa on käynnisty-
nyt eläkeläisille suunnattu uusi hanke ”Täyttä 
elämää eläkkeellä”. Hankkeen avulla Punainen 
Risti haluaa tarjota eläkkeelle jääville miele-
kästä tekemistä, uusia sosiaalisia suhteita ja 
verkostoja vapaaehtoistoiminnassa. 

Moni työelämästä vapautuva yli 60-vuotias on 
halukas osallistumaan aktiivisesti lähiyhtei-
sönsä kehittämiseen, toisten auttamiseen ja 
itsensä kehittämiseen. Hankkeessa luodaan 
uusia toimintamalleja heidän valmentamiseen 
ja mukaan saamiseen. Malleja on tarkoitus 
testata vapaaehtoistoiminnassa ja ottaa ne 
käyttöön hankkeeseen mukaan tulevien piiri-
en ja osastojen kanssa.

Nelivuotinen hanke tarjoaa hyvän tilaisuuden 
kehittää erilaisia tapoja saada uusia jäseniä 
mukaan toimintaamme, innostaa ja sitouttaa 
heitä Punaiseen Ristiin.
 
Lisätietoja:
Hankekoordinaattori 
Saija Ohtonen-Jones, 020 701 2000 
saija.ohtonen-jones@punainenristi.fi 

Ohjelma-avustaja 
Merja Joro, 020 701 2173
merja.joro@punainenristi.fi

LUPA VÄLITTÄÄ 23.11.-24.12. 

Osallistu Ylen kampanjaan 
tänä syksynä

Kampanjan idea on tämä: Yle haastaa ylä-
koulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilai-
tosten opiskelijat järjestämään tempauksia 
ikäihmisille. Suomen Punainen Risti ja Opetus-
hallitus ovat kampanjan pääkumppanit.

Mitä osastosi voi tehdä: Voitte auttaa kou-
lua löytämään vanhukset joko ystävätoimin-
nan kautta tai järjestämällä yhteydet esimer-
kiksi palvelukotiin. Voitte aktivoida kouluja ja 
auttaa tempauksen organisoimisessa. Tapah-
tuman mallina voi olla esimerkiksi vanhainko-
tien valtaus.

Mitä Yle tekee kampanjan aikana: Ylen 
TV1:llä tulee joka sunnuntai ohjelma, jossa 
seurataan kampanjan etenemistä eri puolilla 
Suomea. Kampanja näkyy ja kuuluu myös radi-
ossa ja Ylen nettisivuilla suomeksi ja ruotsiksi.

Yle ja Punainen Risti järjestävät syyslukukau-
den alussa infokiertueen piiriemme pääkau-
punkeihin. Tilaisuuksiin kutsutaan osastojen ja 
koulujen yhteyshenkilöitä. 

Lisätietoja:

Piiritoimiston yhteyshenkilöt: 
nuoriso- ja sosiaalitoimen suunnittelijat

Kouluyhteistyön koordinaattori 
Pekka Laukkanen, 020 701 2154
pekka.laukkanen@punainenristi.fi

Rednet: SPR Kouluyhteistyö-ryhmä 
www.punainenristi.fi/koulusivut

Haluatko lisää potkua ystävä- ja nuorisotoi-
mintaan? Yhteistyötä muun muassa oppi-
laitosten ja vanhustentalojen kanssa? Entä 
miten olisi jutut Ylessä? Vastaa ”kyllä” ja 
osallistu Lupa välittää–kampanjaan.
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Ystävyys yhdistää nuoret ja vanhat.
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KOULUTUSTA

PROMOKOULUTUS SYKSY 2014 / PROMOUTBILDNING HÖSTEN 2014

Yhteiset osat/Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 4.–5.10. Häme
Promo: yhteinen osa 11.–12.10. Satakunta
Promo: yhteinen osa 25.–26.10. Oulu
Promo: yhteinen osa 15.–16.11. Kaakkois-Suomi, Mikkeli
  
Sisältöosat:  
Humanitaarinen oikeus 11.–12.10. Helsinki
Monikulttuurinen toiminta 11.–12.10. Hup
Sosiaalipalvelu 25.–26.10. Hup
Terveys- ja hyvinvointi 29.–30.11. Savo – Karjala 
Sosiaalipalvelu 29.–30.11. Länsi-Suomi
Valmiustoiminta 29.–30.11. Nynäs
Nuorisotoiminta 29.–30.11. Länsi-Suomi

Väestöstämme noin viisi prosenttia on vieras-
kielisiä maahan muuttaneita, mikä tarkoittaa 
useita potentiaalisia vapaaehtoisia. Monikult-
tuurinen Punaisen Ristin osasto voi tavoit-
taa sitä laajemman joukon vapaaehtoisia mitä 
useampi pystyy samaistumaan heihin.

Toimintaa on välillä hyvä katsoa ulkopuolisin 
silmin. Mikä siinä voisi kiinnostaa uusia tulijoi-
ta? Olemmeko avoimia ja kiinnostuneita eri-
laisista ihmistä ja erilaisista tavoista toimia? 
Eihän toimintamme ole muuttunut vain oman 
porukan puuhasteluksi, jossa kaikki uudet tuli-
jat tuntuvat häiriöiltä?

Vapaaehtoisten toimintaryhmät viestivät ole-
muksellaan ja toimintatavoillaan, ovatko uu-
det tulijat tervetulleita. Jos tervetulotoivotuk-
seen yhdistyy aito ja ystävällinen hymy, on 
rekrytointi lähes tehty ja uusi vapaaehtoinen 
kiinnostuu ryhmästä.

”Tervetuloa” on monikulttuurisen rekrytoinnin tärkein sana

”Punaisen Ristin liivi ylläni 
koen olevani eri roolissa eli 
vapaaehtoisena ja autta-
jana, enkä muiden silmis-
sä vain pakolaisena. Se on 
tuonut lisää rohkeutta ja 
uskoa omiin kykyihini”, 
kertoo Afganistanista 
kotoisin oleva Sonkajärven 
osaston vapaaehtoinen 
Zakera Qasem.
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Lataa tai tulosta vinkkilista monikulttuuriseen 
vapaaehtoisrekrytointiin: 
eirasismille.fi/sisalto/vinkkeja-monikulttuu-
riseen-vapaaehtoisrekrytointiin

Lisätietoja: 
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija 
Maria Pikkarainen, 020 701 2159
maria.pikkarainen@punainenristi.fi
Ei rasismille! -hanke

Uusia vapaaehtoisia tarvitaan aina. Lue uudesta ohjeistuksesta vinkkejä, 
miten osasto voi tavoittaa maahan muuttaneita ja saada heidät
vapaaehtoisiksi. 
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Monikulttuurinen kesäleiri

Suomen Punainen Risti auttaa pakolaisia 
paitsi maailmanlaajuisesti niin myös pai-
kallistasolla. Hyvänä esimerkkinä tästä on 
Kouvolan alue, missä SPR Anjala-Inkeroisen 
ja Valkealan osastot ovat järjestäneet pako-
laisten kotouttamista helpottavaa toimintaa.

Yksi projekteista huipentui kesäkuun alussa 
Elimäellä pidettyyn leiriin. Osanottajat olivat 
paljolti maahanmuuttajia, jotka olivat Suo-
meen tullessaan luku- ja kirjoitustaidotto-
mia. Leiriavustajina toimivat heidän vapaa-
ehtoiset ystävänsä Punaisesta Rististä.

Ensimmäisenä päivänä me piirin työntekijät 
Essi, Piritta ja minä Anna sekä Tarja Anjala-
Inkeroisten osastosta järjestimme EA-rastit 
osallistujille. Rasteja oli neljä: tajuttomuus, 
kodin turvallisuus, nyrjähdys ja haavat 
sekä hätänumeroon soittaminen. Tehtävä 
oli meille haasteellinen, koska osallistujien 
suomen kielen taito oli heikko. Mutta selvi-
simme siitä puhumalla hitaasti ja antamal-
la esimerkkiä monta kertaa. Rohkaisimme 
heitä harjoittelemaan hymyillämme, mikä 
auttoi!

Leiriläiset tykkäsivät tehtävistä ja kokivat, 
että he saivat ja omaksuivat sinä päivänä 
erittäin tärkeää tieto-taitoa.

Leirikulttuuriin liittyy liikkuminen ulkona ja 
luonnossa. Mekin leikimme suomalaisia pi-
haleikkejä, kuten esimerkiksi hevosenken-
gän heittoa. Pelit olivat varmasti leiriläisille 
uutta ja ennen näkemätöntä, mutta haus-
kaa meillä kaikilla oli! Mutta hauskin juttu 
oli leiriläisen mielestä sauvakävely! Se ih-
metytti ja nauratti alussa ja osoittautui sit-
ten vaikeaksi tehtäväksi. Mutta tästäkin sel-
viydyttiin hymyilemällä!

Leiri päättyi konserttiin, jossa laulettiin eri 
kielillä ja tanssittiin. Se oli helppoa: tanssin 
kielen tulkkeja ei tarvita.

Juttu leiristämme on päässyt valtakunnalli-
siin ”Inhimillisiin Uutisiin”, jossa toimittaja-
na on Rauli Virtanen. ”Inhimillisiä Uutisia” 
on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama 
vaihtoehtomedia, jonka tarkoituksena on 
tehdä näkyväksi 800 järjestön tekemää in-
himillisesti arvokasta työtä. Voit katsoa uu-
tista leiristämme linkistä: http://www.inhi-
millisiauutisia.fi/item/484807. Linkki löytyy 
myös piirin Facebook-sivulta.

Leiri oli monen tahon ja ihmisen yhteistyön 
tulos: mukana oli Kouvolan kaupunki, Ko-
totuki – hanke, Anjalan nuorisokeskus sekä 
Punainen Risti.

Kiitos kaikille mukana olleille vapaaehtoisille 
ja piiritoimiston väelle!

Anna Buzaeva

PS.

Tämä leiri ei ollut tänä kesänä ainoa 
Kaakkois-Suomen piirin alueella, vaan 
myös Mäntyharjun osasto järjesti kesäisen 
perheleirin 18 afgaanilapselle perheineen.

Kiitokset kaikille Mäntyharjun vapaaehtoi-
sille, erityisesti Anneli Saariselle, joka toimi 
leirillä kokkina, kokin avustajana, nuotio-
mestarina, leipurina jne. eikä ehtinyt ottaa 
valokuvia.

Sauvakävelyllä
Kuvaaja: Tarja Rantanen

KESÄN TAPAHTUMIA KAAKKOIS-SUOMESSA
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Elimäen osaston juhannusjuhla

SPR:n Elimäen osasto järjesti perinteisen ju-
hannusjuhlan Vaskirinteen palvelutalon asuk-
kaille 18.6. Tilaisuuden aluksi nautittiin kahvit 
maukkaan mansikkakakun kera.

Ohjelmassa oli tuttuja laululeikkejä ja tilaisuu-
den aikana Elsat ja Eemelit-kuoro lauloi pariin-
kin otteeseen. Kesäinen  ja lämminhenkinen 
juhla viritti palvelutalon asukkaat mukavasti 
juhannuksen odotukseen.

Juhannusjuhlan puuhanaiset   osaston varapuheenjohta-
ja Helena Raanoja (vas), osaston puheenjohtaja Annette 
Bergheim-Mårtens (kesk) ja hallituksen jäsen  Terttu Pek-
kanen. Annette oli itse leiponut maukkaat mansikkakakut.

Tytöt näyttivät  tanssahtelun mallia, mutta  vain yksi talon 
asukas uskaltautui parketille.

Juhlavieraita ilahdutti iloisella ja tunnelmallisella musiikilla 
Elsat ja Eemelit. Kuorolaiset saivat ”esiintymispalkkioksi”  
saunavihtoja juhannusviikon saunomisia varten.

KESÄN TAPAHTUMIA KAAKKOIS-SUOMESSA

Kesä 2014 oli lämmin ja se näkyi myös Sa-
vonlinnan oopperajuhlilla Olavinlinnassa.

Ensimmäisellä viikolla oli normaali kesä-
keli ja parina iltana jopa viileähkö, sitten 
alkoikin hellekausi, joka jatkui koko juh-
lakauden. Sekä päivystäjät, oopperajuhli-
en henkilöstö että yleisö vietti iltoja todella 
lämpimissä jopa hikisissä olosuhteissa.

Tyypillisiä vaivoja olivat erilaiset hiertymät, 
haavat, nyrjähdykset, pienet säryt ja pyör-
tymiset. Ensiapupäivystyksestä toimitettiin 
jatkohoitoon joitakin tapaturmaan joutunei-
ta ja sairaskohtauksen saaneita henkilöitä.

Oopperajuhlien kausi käsitti 34 eri tilai-
suutta Olavinlinnassa, Kerimäen kirkossa 
ja Savonlinnan kauppatorilla. Päivystykset 
sijoittuivat ajalle 2.7.-2.8.

Päivystäjiä tuli kahdeksan osaston ensiapu-
ryhmästä piirimme alueelta: 

Oopperajuhlien ensiapupäivystys

Imatra, Joroinen, Kerimäki, Kouvola, Pa-
rikkala, Pieksämäki, Savonlinna ja Ristiina. 
Myös piirin ulkopuolelta tuli päivystäjiä mm. 
muutamasta HUP:n ensiapuryhmästä.

Päivystäjiä oli 52 eri henkilöä, jotka teki-
vät 252 vuoroa ja työtunteja päivystyksissä 
kertyi kaiken kaikkiaan 1367.

Päivi Piili
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Uusi puheenjohtaja esittäytyy

Olen Lauri Melto Kouvolasta.

Keväällä piirin vuosikokouksessa minut valit-
tiin vuoden mittaiselle jaksolle Kaakkois-Suo-
men piirin puheenjohtajaksi Kirsti Riihelän jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaakkois-Suomen piirin hallitukseen minut va-
littiin 2010  ja piirin talousvaliokunnassa olen 
ollut myös siitä alkaen. 

Piirin hallituksen ja sen valiokuntien päätök-
sien ajan tasalla olevan tiedottamisen kaikille 
piirin osastoille katson tärkeäksi ja toivon sen 
osaltaan myös lisäävän halukkuutta tulla mu-
kaan päättämään yhteisistä asioista. 

Olen 66-vuotias ja nyt eläkkeellä. Työuran tein 
IT-alalla Helsingin alueella ja Kymenlaaksossa 
42 vuoden ajan. Erään suomalaisen lentoyh-
tiön palveluksesta siirryin vuonna 1975 suu-
reen metsäteollisuusyritykseen Kuusankoskel-
le toimien asiantuntija- ja päällikkötehtävissä 
ja vuonna 2012 vaihdoin vapaalle. 

Asun vaimon kanssa omakotitalossa Kuusan-
koskella. Meillä on kaksi jo aikuisikäistä lasta 
ja kaksi koulutaipaleen jo aloittanutta muka-
vaa ja musikaalista lastenlasta. 

Harrastuksista Punainen Risti on minulle hyvin 
läheinen. Kuusankosken osaston ensiapuryh-
mässä aloitin vuonna 1982 ja olen siinä mu-

kana  edelleenkin. Tällä hetkellä toimin myös 
Kuusankosken osaston puheenjohtajana.

Vuosien varrella olen ollut mukana useissa eri-
laisissa yhdistyksissä, niin urheilu- kuin har-
rastemaailmassa. Punaisen Ristin lisäksi olen 
tällä hetkellä myös paikallisen reserviläisyhdis-
tyksen toiminnassa. Valokuvausharrastustani 
olen yrittänyt elvyttää nykyisen digimaailman 
mukaiseksi.

Luonto ja sen antamat monimuotoiset harras-
tusmahdollisuudet, niin täällä kotimaisemissa 
kuin Lapissakin antavat ja ovat antaneet mi-
nulle tärkeitä ja mieluisia hetkiä.

Lauri Melto

Lauri Melto valittiin yksimielisesti piirin puheenjoh-
tajaksi vuosikokouksessa.

LUOTTAMUSHENKILÖVALINTOJA

Piirin vuosikokous

Piirin vuosikokous pidettiin Mikkelissä 26.4. 
Piirin puheenjohtajaksi valittiin Lauri Melto 
Kuusankosken osastosta yhden vuoden kau-
deksi Kirsti Riihelän toimikauden loppuun asti. 
Varapuheenjohtajana jatkaa Elisa Bloigu Lap-
peenrannan osastosta.  

Kirsti Riihelä toimi piirin puheenjohtajana vuo-
desta 2009. Hän on toiminut monissa eri teh-
tävissä SPR:ssä niin piirissä kuin keskushal-
linnossakin, piirin hallituksen jäseneksi hänet 
valittiin v. 1996 ja SPR:n hallituksen jäseneksi 
v. 2002.

Kokous valitsi myös uusia hallituksen jäseniä 
erovuoroisten tilalle ja asetti vaalitoimikunnan 
valmistelemaan seuraavan vuosikokouksen 
henkilövalintoja. Hallituspaikoista äänestettiin.

Piirin puheenjohtajuus vaihtuu. Kuvassa vasemmal-
ta Lauri Melto, Kirsti Riihelä ja Arja Vainio.
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PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖT YHTEYSTIETOINEEN

PIIRIN HALLITUS 4/2014-4/2015

Nimi Osasto Puh. koti Sähköposti

Melto Lauri, pj Kuusankoski 040 0552129 lauri.melto@gmail.com

Bloigu Elisa, vpj Lappeenranta 040 1460809 elisa.bloigu@gmail.com

Huttunen Mari Hamina 040 0781962 mari.j.huttunen@gmail.com

Hynninen Pirjo Joroinen 040 7303400 pirjo.hynninen@gmail.com

Häkkinen Juha Mikkeli 050 5540281 junnumanni@gmail.com

Karine Eija Savitaipale 044 0656889 eija.karine@hotmail.com

Kokki Reino Parikkala 040 0171932 reino.kokki@gmail.com

Korjala Hanna Kouvola 040 4832887 hanna.korjala@kinno.fi

Kosonen Anne Savonlinna 040 5345285 anne_k85@suomi24.fi

Käki Anneli Iitti 040 0704370 anneli.kaki@hotmail.com

Käki Esko Iitti 040 0753908 esko.kaki@netti.fi

Myllynen Petteri Lappeenranta 050 3249234 petteri.myllynen@saunalahti.fi

Niemi Minna Pieksämäki 044 0342787 mmpitkan@hotmail.com

Siira Juha Kouvola 040 0752199 juha.siira@pp.inet.fi

Tuomola Sara Kotka 045 6787078 sara.tuomola@gmail.com

Värri Virve Kouvola 040 4689770 virve.varri@kolumbus.fi

PIIRIN HALLITUKSEN ALAISET VALIOKUNNAT JA TOIMIKUNNAT KAUDELLE 2014-2016
Piirin hallitus asetti ja nimesi alkukesällä seuraavat toimielimet. Merkintä*) = piirin hallituksen jäsen

TERVEYDENHUOLTO- JA VALMIUSVALIOKUNTA

Siira Juha, pj * Kouvola 040 0752199 juha.siira@pp.inet.fi

Ihalainen Harri Kuusankoski 040 0650529 harri.ihalainen@pp.inet.fi

Käki Anneli * Iitti 040 0704370 anneli.kaki@hotmail.com

Varis Marketta Imatra 040 7537320 marketta.varis@medivire.fi

Peiponen Tuija Lappeenranta 040 7739026 tk.peiponen@gmail.com

Äijäläinen Erkki Ristiina 015 664175 erkki.aijalainen@pp.inet.fi

Kosonen Anne * Savonlinna 040 5345295 Anne_k85@suomi24.fi

SOSIAALIVALIOKUNTA

Häkkinen Paula, pj Savitaipale 045 1321850 paulahakkinennettifi@gmail.com

Kaasalainen Marja Kuusankoski 050 3607297 marja.kaasalainen@pp.inet.fi

Gunther Matti Savonlinna 050 0252161 matti.gynther@suursaimaa.com

Hasanen Satu Mikkeli 044 0336275 satu.hasanen@pp.inet.fi

Tuovinen Tarja Punkaharju 040 0156400 tarja.tuovinen1@gmail.com

Rantanen Tarja Anjala-Inkeroinen 044 0460430 tarjakai@gmail.com

NUORISOTOIMIKUNTA

Huttunen Mari, pj * Hamina 040 0781962 mari.j.huttunen@gmail.com

Keränen Piritta Piiri 040 5825277 piritta.keranen@redcross.fi

Kauppinen Milja Lappeenranta

Soisalo Niina Kouvola 040 5968198 rinnafiesta@gmail.com

Valkeinen Katja Kouvola k.valkeinen@netti.fi
Kommenttiryhmä 31.12.2014 asti

Vainio Arja Piiri 040 0791400 arja.vainio@redcross.fi
Pesonen Jenna Kotka 044 0880625 jenny.pesonen@gmail.com
Tykkä Tiia-Maria Hamina 050 3091400 tiiamaria.tykka@gmail.com
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PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖT YHTEYSTIETOINEEN

JÄRJESTÖVALIOKUNTA

Käki Esko, pj * Iitti 040 0753908 esko.kaki@netti.fi

Kallio Eeva-Liisa Imatra 050 4135016 kallio.eevaliisa@gmail.com

Kuitunen Kari Kangasniemi 044 5039129 kari.e.kuitunen@gmail.com

Moisio Johannes Taipalsaari 040 0154382 johannes.moisio@ekarjala.fi

Huttunen Mari * Hamina 040 0781962 mari.j.huttunen@gmail.com

Meisola Tiina Anjala-Inkeroinen 040 7762026 tiina.meisola@erto.fi

TALOUSVALIOKUNTA

Bloigu Elisa, pj * Lappeenranta 040 5586100 elisa.bloigu@proagria.fi

Soini Raisa Kotka 040 0790102 raisa.soini@kymp.net

Melto Lauri * Kuusankoski 040 0552129 lauri.melto@gmail.com

Floman Pekka Kuusankoski 040 558 7719 pekka.floman@datagroup.fi

Nykänen Eero Parikkala 040 0574868 eero.nykanen1@luukku.com

Yleiskokousvalintoja kaudelle 2014-2017

Turussa 7.-8.6. pidettyyn yleiskokoukseen 
osallistui 53 edustajaa 20 osastosta piirimme 
alueelta.

Järjestön puheenjohtajaksi valittiin Pertti Tors-
tila. Kaakkois-Suomen piirin alueelta järjestön 
hallitukseen valittiin Eija Karine Savitaipaleen 
osastosta ja valtuustoon varsinaiseksi jäse-
neksi Juha Häkkinen Mikkelin osastosta, varalle 
Eeva-Liisa Kallio Imatran osastosta sekä Esko 
Käki Iitin osastosta, varalle Reetta Kauppinen 
Lappeenrannan osastosta.

Järjestön varatilintarkastajaksi valittiin Jarmo 
Kuntonen, HTM, Kaakkois-Suomen piirin var-
sinainen tilintarkastaja.

Piritta Keränen ja Eila Siira olivat vastaanottamassa 
Kaakkois-Suomen piirin virallisia edustajia.

Viralliset edustajat mietteliäinä. Kokouksessa ää-
nestettiin henkilövalinnoista ja Nälkäpäivän ajan-
kohdasta. Vasemmalta Paula Turunen, Reijo Bloigu 
ja Olavi Trygg.

Iltajuhlassa vaihdettiin vapaalle. Kuvassa vasemmalta 
Marjatta Turunen, Anna Buzava, Olavi Trygg, Eija Kari-
ne ja Nelli Vlassenko.
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KOKO SUOMI LEIKKII-HANKE

Koko Kaakkois-Suomi Leikkii!

Suomen Kulttuurirahaston Koko Suomi leikkii - 
suurhankkeen tavoitteena on innostaa kaiken-
ikäiset suomalaiset leikkimään yhdessä.  Koko 
Suomi leikkii -hankkeen toteuttavat yhdessä 
Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto. Tavoite on perustaa yhdessä 
muiden alueellisten toimijoiden kanssa suku-
polvien kohtaamispaikkoja – Terhokerhoja – 
omille paikkakunnille.

Terhokerhot ovat maksuttomia, kaikille avoi-
mia kohtaamispaikkoja, joissa lapset ja eri-
ikäiset aikuiset leikkivät ja viettävät kiiree-
töntä aikaa yhdessä. Leikin käsite on tässä 
yhteydessä laaja; toiminta voi olla mitä vain 
kiireetöntä yhdessä tekemistä. Terhokerhojen 
avulla halutaan lisätä yhteyttä eri sukupolvi-
en välillä samalla tarjoten konkreettinen keino 
yksinäisyyttä ja toisaalta taas lyhenevää lap-
suutta vastaan.

Koko Suomi leikkii - hanke on palkannut ym-
päri suomea 10 leikkilähettiä, joiden tehtä-
vänä on auttaa SPR:n ja MLL:n vapaaehtoisia 
käynnistämään Terhokerhot. Kymenlaakson, 
Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueen leikkilä-
hettinä on viime kevään aikana aloittanut alle-
kirjoittanut. 

Leikkilähetin työhön tulen teatterikentältä. 
Toimin Kuusankosken Teatterin toiminnanjoh-
tajana vuosina 2005-2013,  jonka jälkeen olen 
pyörittänyt omaa teatteri- ja draamapalveluja 
tarjoavaa yritystä. Teatteriohjausten ja -ope-
tusten parasta antia on aina ollut lasten kans-
sa työskentely. 

Leikkilähetin työhön olen tarttunut suurel-
la ilolla ja tarmokkuudella. Työ tuntuu omal-
ta, koska allekirjoitan hankkeen sisältötavoit-
teet sataprosenttisesti. Yhteinen, sukupolvien 
välinen leikki luo sen kokemuspohjan, johon 
rakentuu aikuisenakin pärjäävän ihmisen kul-
makivet; itsearvostus, sosiaaliset taidot ja op-
timismi - luottamus siihen että elämä kantaa!

Terhokerhojen avulla halutaan lisätä yhteyttä 
eri sukupolvien välillä samalla tarjoten konk-
reettinen keino yksinäisyyttä ja toisaalta taas 
lyhenevää lapsuutta vastaan.

Koko Suomi leikkii – hankkeesta kiinnostuneet 
toivotan sydämellisesti tervetulleiksi upouu-
delle Mansikkamäen koululle Kouvolaan keski-
viikkona 27.8. klo 18 (Huovihongantie 3, Kou-
vola).

Illan käynnistää näytelmä sotkuisen vaarin ja 
jämptin lapsenlapsen kohtaamisesta. Näytel-
mä on Katja Krohnin kirjoittama SOTTA PYTTY-
NEN (kesto 35 min). Esityksen jälkeen ker-
ron tarkemmin Koko Suomi leikkii hankkeesta 
sekä eri paikkakuntien kuulumisista koskien 
Terhokerhoja. Illan aikana olisi tarkoitus muis-
tella myös omia lempileikkejä tai leikkimuisto-
ja.

Vastaavanlaisia tilaisuuksia on tarkoitus järjes-
tää myös muualla Kaakkois-Suomessa. Ennen 
näitä tilaisuuksia pyytäisin teitä tuumaamaan, 
olisiko osastollanne kiinnostusta lähteä mu-
kaan Terhokerho-toimintaan? Tulen mielelläni 
Teitä tapaamaan!

Piia Kleimola 
Leikkilähetti, Kymen piiri ja Etelä-Savo 
Koko Suomi leikkii –hanke 
piia.kleimola@mll.fi 
p. 040 1587122 
Käsityöläiskatu 4, 3 krs 
45100 Kouvola 
Facebook: Leikkilähetti Piia Kleimola 
http://kymenpiiri.mll.fi 
www.kokosuomileikkii.fi
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KOULUTUSTA

PUHEENJOHTAJAPARLAMENTTI 
3. – 4.10. Savitaipaleella 
 
perjantaina klo 18.00 – 21.00 
lauantaina klo 9.30 – 16.00

Puheenjohtajaparlamentissa on aikaa ja tilaa 
käsitellä osaston puheenjohtajuuteen liittyviä 
asioita ja pohtia hyvää johtamista järjestössä. 
Tilaisuuteen ovat tervetulleita osastojen pu-
heenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Perjantaina ohjelma on vapaamuotoisempi, 
lauantaina enemmän asiapitoista ohjelmaa. 
Joten paikalle voi tulla joko perjantaina tai 
lauantaiaamuna.  
 
Esillä olevia teemoja ovat:  
- puheenjohtaja osaston kipparina  
- puheenjohtaja sääntömääräisten asioiden 
vartijana 
- puheenjohtaja ohjaamassa osastoa uuden 
toimintalinjauksen äärelle 
- puheenjohtaja tiedonkulun varmistajana

Puheenjohtajille lähetetään tarkempi ohjelma 
sähköpostitse. 

Ilmoittautumiset 19.9. mennessä piiritoimis-
toon. Ruokailumaksu.

Vapaaehtoisen ystävätoiminnan peruskurssi ja
Tulijan ystävänä ja –tukena jatkokoulutus

”Hei! Nimeni on Habiba. Olen 3 pienen lapsen äiti. Tulen Syyriasta
Suomeen syksyllä. En osaa suomea, puhun englantia vähän.

En tiedä mitään Suomesta paitsi että täällä on kylmää; en ole nähnyt koskaan
lunta. Haluan tutustua suomalaisiin ihmisiin, tehdä lumiukon ja maistaa suomalaisia marjoja.”

  Haluatko olla ystävä yksinäiselle ihmiselle tai perheelle? 
  Haluatko toimia tukena Suomeen muuttaville perheille? 

 Koulutus pidetään: to 4.9., ti 9.9., to 11.9. klo 17.00-20.30 ja la 13.9. klo 9-15 

 Hinta:   20 € (sis. kurssimateriaalit, kahvit sekä lounas 13.9.)
 Osoite:  SPR Lappeenrannan osaston tilat, Raatimiehenkatu 20 D, LPR
 Ilmoittautuminen: kaakkois-suomi.kouvola@redcross.fi 3.9.2014 mennessä
 Lisätietoja kurssista Anna Buzaevalta, gsm. 040-7266 015

Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet! 

ENSIHUOLLON PERUSKURSSI
30.-31.8.2014
SPR:n piiritoimistossa, Kouvolankatu 5-7, 
45100 Kouvola

Kurssi on tarkoitettu kaikille VAPEPAN järjes-
töille, jotka haluavat toimia viranomaisten 
apuna erilaisissa normaaliajan häiriötilanteissa 
(esim. evakuoinnit, tulipalot, onnettomuudet).

Ensihuolto on muonittamista, aineellista apua, 
läsnäoloa/kuuntelemista ( henkinen tuki), ma-
joittamista, talkooapua. Kurssilta saa hyvät 
valmiudet toimia ensihuoltotehtävissä.

Kurssiaika lauantaina klo 9.00-18.00 ja sun-
nuntaina klo 9.00-15.00

Kurssin hinta on 20 €, sisältää kurssimateriaa-
lin, todistuksen ja kahvit kumpanakin päivänä. 
Ruokailu on omakustanteinen.

Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautumiset piiritoimistoon 
22.8.14 mennessä puh.020 701 2710, säh-
köpostilla eila.siira@redcross.fi tai Vapepa-si-
vujen kautta www.vapepa.fi/tapahtumat/kaak-
kois-suomi
Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä 
yhteystietosi ja järjestö, johon kuulut.
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KOULUTUSTA

SYKSYN ALUEFOORUMIT  -  ILOA AUTTAMISESTA
Aluefoorumit pidetään iltaisin klo 18.00-20.30
Voit osallistua itsellesi sopivaan tilaisuuteen. 
Ilmoittaudu viikkoa ennen tilaisuutta piiritoimistoon.

Illoissa selviää, miten Koko Suomi Leikkii ja mutustellaan 
Yleiskokouksessa hyväksyttyjä asioita oman osaston
näkökulmasta, mitä poimimme mm. toimintalinjauksesta mukaan?

ma 6.10. Kotka  Hotelli Leikari
ti 7.10. Pieksämäki Toimintakeskus Neuvokas, Tasakatu 4-6
ke 8.10. Lappeenranta Lappeenrannan osaston tila, Raatimiehenkatu 20 D
to 9.10. Sysmä  Sysmän Järjestötalo, Toivolan koulu, Väihkyläntie 9
to 9.10. Sulkava Muikkukukko, Alanteentie 40, 58700 Sulkava
ti 14.10. Mikkeli  Aluetoimisto, Otavank. 20
to 16.10. Kouvola Piiritoimisto, Kouvolank. 5-7

       TERVETULOA!   

ENSIAPURYHMIEN KOULUTUKSIA SYKSYLLÄ 2014

PIIRIN KOULUTUKSET

VALTAKUNNALLISET KOULUTUKSET
Ilmoittautuminen Punaisen Ristin verkkosivu-
jen kautta.

Ensiapupäivystäjän peruskurssi 
12.-13.9.2014 (pe-la), piiritoimisto Kouvola

Kurssin hyväksytysti suorittanut ensiapuryh-
mäläinen saa oikeuden toimia ensiapupäivys-
täjänä Punaisen Ristin järjestämissä ensiapu-
päivystyksissä.

Kurssille pääsyn edellytykset:
18 vuoden ikä, suoritettu Ea2 –kurssi, hyvä 
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kunto sekä 
aktiivinen toiminta ensiapuryhmässä.

Kurssin hinta 50 €, ohjelmaan merkityt kahvit 
tarjotaan, ruokailu omakustannehintaan.

Lisätietoja: 
Terveydenhuollon suunnittelija Päivi Piili
Ilmoittautuminen: 
kaakkois-suomi.kouvola(at)redcross.fi
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ohjelma.

Ensiapuryhmien viikonloppuleiri
14.-15.11.2014, Nynäs

Syksyn harjoitusviikonlopussa harjoitellaan 
ensiapuun ja Vapepatoimintaan liittyviä asioita 
ja käydään läpi ajankohtaisia asioita! Koulu-
tukseen mahtuu 35 osallistujaa!

Aloitamme perjantaina klo 18 (saapuminen 
klo 17 alkaen) ja lopetamme lauantaina klo 18 
mennessä.
Osallistumismaksu 65 €, sisältää majoituksen 
ja täysihoidon.

Lisätietoja:
Terveydenhuollon suunnittelija Päivi Piili
Ilmoittautuminen: 
kaakkois-suomi.kouvola(at)redcross.fi  
Tarkempi ohjelma lähetetään ryhmille.

Ensiapu- ja ensihuoltoryhmien valta-
kunnallinen seminaari 
27.–28.9.2014,  Tampere

Valtakunnallinen ensivasteviikonloppu 
ensiauttajille
8.-9.11.2014, Nynäs, Heinola
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 KOULUTUSTA

PROMOKOULUTUKSESTA UUTTA PUHTIA 
VAPAAEHTOISTOIMINTAAN! 

Tuntuuko, ettei osastossanne ole vapaaeh-
toisten ja ryhmien ohjaajia riittävästi? 
Kaipaatteko uutta intoa ja vetoapua?

Onnistuu! Etsikää ohjauksesta kiinnostunut 
vapaaehtoinen ja kannustakaa häntä koulut-
tautumaan promoksi.

Miettikää, ketkä voisivat kiinnostua tehtä-
västä. Ehdokkaita kannattaa etsiä jo toimivis-
ta vapaaehtoisista, jäsenluettelosta tai tutta-
vapiiristä. Parhaaseen tulokseen pääsette, kun 
kysytte asiaa ehdokkailta kasvotusten.

Kun sopiva henkilö löytyy, sopikaa yhdessä 
hänen tulevista tehtävistään ja muista käy-
tännön asioista. Sen jälkeen ilmoittautumaan 
koulutukseen piiritoimistoon!

Yhteisen osan käytyään osallistujat valmistu-
vat promoiksi ja ovat valmiita toimimaan! Sen 
jälkeen he voivat kehittää osaamistaan ja 
erikoistua osallistumalla promokoulutuksen 

sisältöosalle kiinnostuksensa ja osaston tar-
peiden mukaan. Valittavina ovat ensiapu-, hu-
manitaarisen oikeuden, monikulttuurisen toi-
minnan, nuoriso-, sosiaalipalvelu-, terveys- ja 
hyvinvointi- tai valmiuspromon sisältöosat.
 

Promo-koulutus valmentaa vapaaehtoistoi-
minnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Yhteinen osa on suoritettava ennen sisältö-
osaa.

Promo-koulutuksen yhteinen osa valmen-
taa vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen, esimerkiksi vapaaehtoisten ja 
ryhmien ohjaamiseen sekä projektien vetämi-
seen osastoissa. Kurssi on tarkoitettu kaikil-
le vapaaehtoisille, joiden tehtävänä on ohjata 
ryhmiä tai organisoida vapaaehtoistoimintaa 
osastoissa.

Sisältöosassa perehdytään oman ohjelma-
alan toimintamahdollisuuksiin ja tutustu-
taan uusimpaan materiaaliin ja projekti-ideoi-
hin. Kurssilla valmennetaan ohjaajan tehtäviin 
omalla toiminta-alalla. Sisältöosalla vaihde-
taan kokemuksia ja ajatuksia eri puolelta Suo-
mea tulevien vapaaehtoisten promojen kes-
ken.

Seuraava promon yhteinen osa pidetään Mik-
kelissä, aluetoimistolla 15. – 16.11. Kurssi-
maksu on 20 €/vrk sisältäen ruoan, koulutuk-
sen ja materiaalit. Majoituskulut eivät sisälly 
kurssimaksuun. 

Ilmoittautumiset piiritoimistoon 24.10. men-
nessä! 

Mikäli et pääse juuri tälle yhteiselle osal-
le, katso s. 12  promoaikataulusta sopivampi 
vaihtoehto. Koulutuksen voi käydä missä päin 
Suomea tahansa! 

Lisätietoa ja sähköiset ilmoittautumiset: 
http://rednet.punainenristi.fi/promot

KOULUTTAJA- ja OHJAAJAPÄIVÄT
Mikkelin seutu 10. – 11.10.

Tervetuloa jälleen yhteisille kouluttaja- 
ja ohjaajapäivillemme! 

Päivien aikana tarjoillaan ajankohtaisia juttuja 
kouluttajan ja ohjaajan toimintakentältä ja en-
nen kaikkea viihdymme yhdessä ja vaihdamme 
kokemuksia kouluttajana ja ohjaajana toimimi-
sesta.  Osa sisällöistä on yhteistä, osa eriytet-
tyä. 

Päivään ovat tervetulleita kaikki piirin alueella 
toimivat kouluttajat, promot sekä muissa oh-
jaajatehtävissä toimivat. 

OHJELMA:
Perjantaina aloitamme klo 18.00, luvassa on 
vapaampaa, hilpeän rentoutta-vaa ohjelmaa ja 
yhteinen illallinen. 

Lauantaina teemoina on mm. 
- Punaisen Ristin valmius, mikä minun roolini 
on? 
- Toimintalinjaus eläväksi
- Kouluttaja / ohjaaja rekrytoijana
- Kouluttajien ohjelmakohtaisia sisältöjä
- Ohjaajan haasteelliset tilanteet

Päätöskahvit juomme lauantaina klo 16.00. 

Sitovat ilmoittautumiset 26.9. mennessä piiri-
toimistoon.
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HENKILÖSTÖUUTISIA

”Mini Lippu Korkealle”–
koulutus osaston 

hallitukselle

Olemme kehitelleet yh-
den illan perehdytyspake-
tin osastojen hallituksille 
ja tahtoisimme tulla sitä 
juuri teidän osastoonne 
pitämään!

Illan kesto on 17.00 – 20.30 ja sen aikana käy-
dään läpi osaston sääntömääräistä toimintaa 
luottamushenkilöiden näkökulmasta ja pohdi-
taan muita hyvin toimivan osaston asioita. 

Koska perehdytys pidetään yhdelle osastol-
le kerrallaan, pääsemme käsittelemään asioita 
juuri teidän osastonne näkökulmasta! 

Jos olette kiinnostuneet koulutuksesta, otta-
kaa yhteyttä järjestötyön suunnittelija Pirit-
taan, niin sovitaan teille koulutusilta! 

Piiritoimiston henkilöstöuutisia
Liisa Valkonen aloitti toukokuussa toimisto-
työntekijänä ja Pirjo Niilo-Rämä kesäkuussa 
asiakkuusneuvottelijana. Molempien tehtävät 
ovat määräaikaisia.

MBA Taina Orpana Helsingistä on valittu piirin 
varainhankintapäälliköksi. Hän aloittaa tehtä-
vässään syyskuussa.

HEI !
Olen Pirjo Niilo-Rämä Kouvolan Rämälästä. 

Aloitin kesäkuun alussa Kaakkois-Suomen pii-
rissä asiakkuusneuvottelijana.

Olen koulutukseltani datanomi ja liiketalouden 
tradenomi.  Monien kurssien ohella olen suo-
rittanut myös ylempiä ammattikorkeakoulu-
opintoja yrityskuvan muotoilusta sekä vuoden 
verran tietotekniikan insinööriopintoja.  Olen 
toiminut mm. myynti-, markkinointi- ja tieto-
tekniikka-alan tehtävissä.

Punaisen Ristin peri-
aatteet sopivat hyvin 
yhteen omieni kanssa 
ja Punaisen Ristin työ 
tuntuu tärkeältä. Pidän 
työpaikastani ja muka-
vista työtovereistani. 
Päätehtäväni on yri-
tyskannatusjäsenten 
hankkiminen ja saatu-
jen asiakkuuksien hoi-
taminen. Päätehtävän 
ohella markkinoin yri-
tyksille piirin järjestämiä kursseja ja kannustan 
yrityksiä mukaan Nälkäpäiväkeräykseen.  

Vapaa-aikana harrastan luonnossa liikkumis-
ta, taidenäyttelyissä ja musiikkitapahtumissa 
vierailua sekä venäjänkielen opiskelua ja lau-
lamista Kansalaisopistossa. Kesällä minut voi 
tavata kahvilamyyjän ja järjestyksenvalvojan 
tehtäviä hoitamassa Rämälän tanssilavalla.

Tutustun mielelläni muihin Punaisen Ristin 
työntekijöihin ja jäseniin. 

Toivotan kaikille työn iloa ja hyvää syksyä!

 KOULUTUSTA

Pvm  Tapahtuma  ja tapahtumapaikka

19.-28.8. Näpästartit, katso RedNet
30.-31.8. Ensihuollon peruskurssi, Kouvola
2.-3.9.  Henkisen tuen peruskurssi, 
  yleisökurssi, Kouvola
12.-13.9. Ensiapupäivystäjän peruskurssi,  
  Kouvola, piiritoimisto
14.9.  Maailman ensiapupäivä 
18.-20.9. Nälkäpäivä-keräys 
3. – 4.10. Puheenjohtajaparlamentti 
3.-5.10.  Nuorten vuosikokous 
4.-31.10. Kouluttajakoulutuksen verkko-  
  osio 
6.-16.10. Aluefoorumit, kts. s. 20 ja RedNet
10. – 11.10. Piirin ohjaaja- ja kouluttajapäivät,  
  Mikkelin seutu

16.10.  Euroopan elvytyspäivä 
1.-2.11.  Kouluttajakoulutus, lähijakso I 
  (välineosa), Nynäs
8.11.  Osastojen tiedotuspäivä Kouvola
3.-9.11.  Ehkäisevän päihdetyön teemaviiko 
14.-15.11. Ensiapuryhmien viikonloppuleiri,
  Nynäs
15.–16.11. Promo: yhteinen osa, Mikkeli
21.11.  Hyvä Joulumieli-keräyksen avaus
22.-23.11. Kouluttajakoulutus, lähijakso II 
  (sisältöosat), Nynäs
22.-23.11. Vapepa-foorumit (pohjoinen/etelä)  
  Rovaniemi/Helsinki 
1.12.  Maailman aids-päivä 

2014 SYKSYN AIKATAULU
Pvm  Tapahtuma  ja tapahtumapaikka
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Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouk-
sessa 6.5.2014 päätettiin jäsenmaksujen suu-
ruudesta. Jäsenmaksut säilyvät nykyisellä ta-
solla, mutta jäsenmaksujen jakoperusteisiin 
eri järjestöyksikköjen kesken tulee merkittävä 
muutos: osasto saa jäsenmaksutuotosta 50 %. 
Samoin osasto saa jatkossa alle 18-vuotiaan 
jäsenen jäsenmaksun kokonaisuudessaan. Pii-

rien osuus pysyy pääosin ennallaan.

JÄSENTILANNE 
12.8.2014
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Anjala-Inkeroinen 102 3 16 88 Parikkala 346 12 48 302
Anttola 47 2  47 Pertunmaa 65 1  66
Elimäki 120 6  120 Pieksämäki 467 19 6 468
Enonkoski 35 1  36 Punkaharju 80 2  80
Hamina 285 15 8 280 Puumala 62 3  62
Hartola 78  1 79 Pyhtää 75 3 1 76
Haukivuori 91 5 8 86 Rantasalmi 102 3  106
Hirvensalmi 96 14 2 95 Rautjärvi 30 1  31
Iitti 118 8  119 Ristiina 71 2  71
Imatra 373 15 12 365 Ruokolahti 34   35
Joroinen 92 5 4 89 Saari 29 1  22
Juva 106 1  109 Savitaipale 446 30 16 439

Kangasniemi 121 6 1 121 Savonlinna 340 8 9 343
Karhula 235 14 6 234 Savonranta 38 1  39
Kerimäki 116 10 3 116 Simpele 75 3 3 73
Kotka 381 17 10 376 Sippola 138 7 1 140
Kouvola 432 17 15 424 Sulkava 92 12 1 92
Kuusankoski 267 8 15 259 Suomenniemi 18 4  18
Lappeenranta 692 42 16 692 Sysmä 98 1 3 97
Lemi 55 1 1 56 Taipalsaari 106 5 5 105
Luumäki 57 4  60 Uukuniemi    7
Miehikkälä 46 2 1 46 Valkeala 101 9 5 95
Mikkeli 421 21 13 416 Virolahti 54 3  54
Mäntyharju 94 8  96 Ylämaa 20 1  21

Yhteensä 7347 356 230 7251

Uuden käytännön mukaan keskustoimis-
to maksaa osastojen osuudet jäsenmaksus-
ta suoraan osastojen pankkitileille. Jäsenmak-
sut ajalta 4-6/2014 maksettiin maksupäivällä 
29.7.2014. 

Tarkastattehan, että maksu on tullut peril-
le. On tärkeää, että osastojen pankkitilitiedot 
ovat oikein J-kortilla.

JÄSENASIAA

Jäsenmaksujen jakoperusteeseen ja maksatukseen muutoksia



:

 

Mainio tuotto. Ja vain asiakasomistajille. 
Olemme tehneet sinua varten uuden tuotteen, Tuotto-osuuden. Tavoittelemme sille tänä vuonna 3,25 % tuottoa*. 
Sijoitat suoraan omistamasi Osuuspankin pääomaan. Tuotto-osuuden korko ja sen maksaminen riippuvat aina 
pankin toiminnan tuloksellisuudesta. 
Kysy lisää omasta Osuuspankistasi tai vieraile osoitteessa op.fi/kymenlaakso. 
*Tuottotavoite voi muuttua vuosittain ja tuotto-osuuksien takaisinmaksamiseen sisältyy tiettyjä ehtoja. Tutustu merkintäesitteeseen. 

Yhdessä hyvä tulee. 

Kymenlaakson Osuuspankki on tukenut Kymenlaakson alueen ystävätoimintaa 2000 eurolla. 
Avustuksella tullaan syksyn aikana järjestämään jatkokoulutusta ystävätoimijoille.

Punainen Risti järjestää syksyn ja ensi ke-
vään aikana TIELLÄLIIKKUJAN ENSIAPUKURS-
SEJA ympäri maata. 

Koulutukset ovat maksuttomia ja ne on tar-
koitettu kaikille tiellä liikkujille, kuten jalan-
kulkijoille, pyöräilijöille, mopoilijoille ja au-
toilijoille. Koulutus on harjoituspainotteinen 
parin tunnin mittainen koulutus, jonka aika-
na opitaan keskeisimmät auttamistoimenpi-
teet liikenneonnettomuudessa. 

Lisätietoja koulutuksesta 
www.punainenristi.fi/
opi-ensiapua/liikenneturvallisuus

Kaakkois-Suomen piirin syksyn
koulutukset:

Lauantai 6.9. klo 10-12
Kouvola, piiritoimisto, Kouvolankatu 5-7

Lauantai 4.10. klo 10-12 
Mikkeli, aluetoimisto, Otavankatu 20

Kurssit jatkuvat keväällä 2015.

Osaatko toimia 
onnettomuustilanteessa? 
Tielläliikkujan ensiapukurssilla opitaan keskeisimmät tieliikenteessä 
tarvittavat ensiaputaidot. Maksuttomalle, kahden tunnin mittaiselle 
kurssille ovat tervetulleita kaikenikäiset ja kaikin tavoin liikkuvat. 
Tule yksin, kaveriporukalla tai vaikka koko perheen kanssa. 
Pyöräilijät, mopoilijat, rullalautailijat, lenkkeilijät, autoilijat ja muut 
tielläliikkujat: nähdään kurssilla!
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Maksuton 
ja kaikille 

avoin!

ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.

Muista myös laadukkaat ensiapuvälineet:
punaisenristinkauppa.fi 

osaa-auttaa.fi  

Tielläliikkujan
ensiapukurssi

Kurssin ajankohta

Osoite

Yhteystiedot


