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TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 4/2014

Hyvää joulua!

Kaakkois-Suomen piiri



2

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

Huoltomies
Jarkko Leskinen
040 582 0219

Asiakkuusneuvottelija
Pirjo Niilo-Rämä
020 701 2710, 050 4545542

Varainhankintapäällikkö
Taina Orpana
020 701 2720, 040 668 3818

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

Myymäläapulainen
Tiina Koivunen
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, varapuheenjohtaja, sih-
teeri, rahastonhoitaja, tilintarkastaja, jäsenmestari, 
tiedottaja, keräysjohtaja, kotimaan avun, valmius-
toiminnan, veripalvelun, sosiaalipalveluiden, moni-
kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja kouluyh-
teistyön 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 2015

1/2015 aineistopäivä 31.12.2014
 ilmestyy 23.1.2015
2/2015 ilmestyy 2.4.2015
3/2015 ilmestyy 28.8.2015
4/2015 ilmestyy 6.11.2015

JÄRJESTÖTIEDOTE 4 / 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: Kannen kortti: Kaisa Rekinen, 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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ILOA AUTTAMISESTA

PÄÄKIRJOITUS  7.11.2014

Viime kesäkuussa Turun yleiskokouksessa hy-
väksytyn Toimintalinjauksen kansilehdellä lu-
kee ”Iloa auttamisesta”. Moni pitkän linjan 
vapaaehtoistoimija valittaa ilon kadonneen. 
Ennen toiminta oli innostavaa ja oli kiva lähteä 
yhteisiin tapaamisiin oppimaan uutta  ja pitä-
mään hauskaa, siitä oltiin jopa valmiita vähän 
maksamaankin. Enää ei samanlaista iloa kuu-
lemma ole. Miksi ei?

Helpoin tie on lähteä etsimään syitä ja syyl-
lisiä - etenkin syyllisiä. Piiri ja keskustoimisto 
työntävät vapaaehtoisten niskaan niin paljoa 
asioita, että niiden alle hyytyy. Järjestömme 
on liian byrokraattinen. Meitä on niin vähän, 
emme saa uusia jäseniä emmekä etenkään 
uusia vapaaehtoisia vaikka olemme niin ko-
vasti yrittäneet. Koko ajan on ihan kamala kii-
re, työelämä vie parhaat mehut ja eläkeläisillä 
on niin monta rautaa tulessa. Tässä muutamia 
selityksiä.

Niin kuin moni muukin asia tässä maailmassa, 
myös ilo on valintakysymys. Ja jokainen vastaa 
valinnoistaan itse. Varmaan jokainen meistä 
tuntee kuuluisan sanonnan puolillaan olevasta 
lasista. Minä päätän, näenkö lasin olevan puo-
liksi tyhjä vai puoliksi täysi.

Jos näemme kaikkien oikeiden syiden ja te-
kosyiden taakse, meillä on valtavasti aihetta 
iloon. Pyydän sinua tekemään pienen ajatus-
kokeen: mieti, mikä hyvä tässä maailmassa 

olisi jäänyt tapahtumatta, jos juuri sinä et olisi 
aikanaan tullut mukaan Punaisen Ristin toi-
mintaan. Jatka ajatusleikkiä: mikä olisi jäänyt 
toteutumatta, jos teidän osastoanne ei olisi 
olemassa?  Entä millainen olisi maailma, jos 
koko Punaista Ristiä ei olisi olemassa?

Iloon on siis valtavasti aihetta. Kaikki ilo ei ole 
hauskanpitoa vaikka sitäkin tarvitaan. Uskon, 
että jokainen auttaja tunnistaa myös sisim-
mästään sen hiljaisen ilon kun pystyi olemaan 
avuksi toiselle. Sai olla joku jollekin.

Meidän suurin haasteemme alkavalla uudella 
yleiskokouskaudella on avata ovemme uusil-
le tulijoille. Ja varmistaa, että uudet pääsevät 
mukaan. Muiden puolesta en osaa sanoa, 
mutta itse en olisi kiinnostunut lähtemään 
mukaan kurttuotsaiseen ja negatiivis-sävyttei-
seen toimintaan. Jos sen sijaan toimijoiden ilo 
näkyy, se vetää puoleensa.

Ilo on jo olemassa. Sen on pakko olla jossain, 
koska ette te olisi muutoin jaksaneet roikkua 
näin pitkään mukana. Kaivetaan ilo esiin ja 
annetaan sen näkyä.

Oikein rauhallista ja levollista joulun aikaa ja 
iloa vuodelle 2015!

Arja Vainio
toiminnanjohtaja

Piirin väki toivottaa kaikille

Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta!
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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

Milloin viimeksi koit
iloa auttamisesta? 

Nälkäpäivä
onnistui hyvin
Nälkäpäivä-keräystä vietettiin kauniissa syys-
säässä eri puolilla Suomea. Keräys sujui hy-
vin ja innosti uusia ja vähän kokeneempiakin 
kerääjiä auttamaan. Lipaskeräyksen arvioitu 
tulos on 1 350 000 euroa. Lopullinen tulos, 
johon on laskettu yhteen sähköiset lahjoitus-
tavat, selviää marraskuun aikana. 

- Käteisen käyttö on vähentynyt ja se ehkä 
vaikuttaa lipaskeräyksen tulokseen. Monet 
lahjoittajat pahoittelevat, että heillä ei ole kä-
teistä mukanaan. Siksi aiomme jatkossakin 
kehittää vaihtoehtoisia tapoja lahjoittaa, sa-
noo Punaisen Ristin varainhankinnan päällikkö 
Anna Laurinsilta.

Punainen Risti on innostanut kaveri-, työ- ja 
harrastusporukoita järjestämään itselleen so-
pivia Nälkäpäivä-tapahtumia keräyksen tuke-
miseksi.

- Ilahduttavan moni porukka järjesti keräys-
tempauksia Nälkäpäivään. Saimme iloisia vies-
tejä esimerkiksi yrityksistä, jotka ovat kah-
vitauollaan järjestäneet keräyksen, kiittelee 
Laurinsilta.

- Haluamme kiittää kaikkia Nälkäpäivään anta-
mastaan ajasta ja lahjoituksista. Ilman tukijoi-
ta ei olisi Punaista Ristiä eikä Punaisen Ristin 
apua.
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Charlotte Åkerblom ja Ulriikka Leino osallistuivat Nälkäpäi-
vään Tammisaaressa.

Erään piirin seminaarissa kysyin otsikon kysy-
myksen. Vapaaehtoinen kertoi kadonneen etsin-
nästä, joka päättyi onnellisesti. On selvää, että 
auttamisen ilon kokemuksesta saa voimaa pit-
käksi aikaa. 

Alkavalla kaudella levitämme iloa auttamisesta 
myös uusille toimijoille. Etenkin nuorille haluam-
me tarjota kynnyksettömät paikat tulla toimin-
taamme mukaan.

Tuore toimintalinjaus on tullut kaikkiin osastoi-
hin. Se pohjustaa toiminnan suunnittelua ja ke-
hittämistä seuraavien vuosien aikana. Ensim-
mäiset kysymykset voisivat olla: Mikä tuottaa 
meille iloa auttamisesta? Miten voisimme tuottaa 
enemmän iloa auttamisesta? Miten tarjoamme 
yhä useammalle mahdollisuuden auttamisen ilon 
kokemiseen?

Vaikutamme inhimillisyyden puolesta 
Punainen Risti on tiivis yhteisö, jossa jaamme 
yhteiset arvot ympäri maailmaa. Tavoitteemme 
haastaa meidät toimimaan ja tuomaan arvomme 
rohkeasti näkyville. Vaikuttaminen voi olla esi-
merkiksi sitä, että puutumme arjessamme tilan-
teeseen, missä inhimillisyyttä loukataan.
 
Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää
Toimintamme perustuu siihen, että luomme paik-
koja kohtaamisille, tuen antamiselle, välittämi-
selle ja ilon tuottamiselle. Näitä paikkoja syntyy 
muun muassa ystävätoiminnassa, ensiapukoulu-
tuksissa, läksyhelpeissä ja terveyspisteissä.

Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa
Vahvat yhteisöt joustavat yllättävissä tilanteissa. 
Hyvä auttamisvalmiutemme syntyy arjen toimin-
nasta. Sieltä löytyvät muun muassa vapaaehtoi-
set, jotka järjestäytyvät äkillisessä auttamistilan-
teessa hälytysyksiköksi.

Marita Salo
Järjestöjohtaja
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 21.11.–24.12.2014

Hyvä Joulumieli tuo jälleen iloa lapsiperheille

Tänä vuonna 70 euron arvoisia lahjakortte-
ja jaetaan 18 000 kappaletta. Lahjakortin voi 
saada lapsiperhe, jolla on vaikea taloudellinen 
tilanne johtuen esimerkiksi yksinhuoltajuu-
desta, pitkäaikaistyöttömyydestä, vanhempi-
en pätkätöistä, sairaudesta, vammaisuudesta 
tai kriisitilanteesta. SPR ja MLL valitsevat apua 
tarvitsevat perheet yhteistyössä muun muas-
sa diakoniatyön, neuvoloiden ja sosiaalitoi-
men kanssa. 

Laita lahjakortit ajoissa jakoon

Hyvä Joulumieli -kortit toimitetaan piireistä 
osastoille marraskuussa viikoilla 46–47. Osas-
tojen ja yhteistyökumppanien kannattaa jakaa 
lahjakortit mahdollisimman pian valitsemil-
leen vähävaraisille lapsiperheille, jotta apu eh-
tii varmasti perille hyvissä ajoin ennen joulu-
aattoa. Jouluilo voi kääntyä mielipahaksi, jos 
perhe on esimerkiksi ehtinyt lähteä joulunviet-
toon toiselle paikkakunnalle ja saa kortin vas-
ta joulun jälkeen. 

Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämä Hyvä Joulumieli 
-keräys käynnistyy marraskuussa 18. kerran. Jouluaattona huipentuvan keräyksen 
kumppaneina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl. Edellisvuosien tavoin keräys
toteutetaan yhteistyössä Ylen Aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja Yle Radio Vegan kanssa. 

• Keräys käynnistyy Ylen Aamu-tv:n
 lähetyksessä 21.11.2014. 

• Aamu-tv kertoo keräyksestä lähetyksis-
 sään päivittäin 23.12.2014 saakka.

• Vähintään 1 500 eurolla keräykseen
 osallistuneet yritykset näkyvät 
 lähetyksessä. 

• Tänä vuonna keräyksen tavoite 
 1 260 000 euroa.

• Seuraa ja osallistu keskusteluun Face-
 bookissa (Hyvä Joulumieli –keräys) ja
 Twitterissä (#hyvajoulumieli).  

• Lisätietoja piiritoimistosta ja osoitteesta 
 joulumieli@punainenristi.fi

• Perustiedot keräyksestä löytyvät sivuilta 
 punainenristi.fi/hyva-joulumieli

Lahjakortin mukana tuleva saatekirje on saa-
tavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Lahjakortti on voimassa 7.–24.12.2014.

Keräystavat:

- Keräystili: FI17 1596 3000 2020 20
- Keräyspuhelin:  0600-16555 (10,01 € +pvm/mpm/puhelu)
- Tekstiviestilahjoitus: Tekstiviesti HJM numeroon 16499 (10 €).

Keräyslupa nro POL-2014-6944/30.7.2014. 
Keräysaika 30.7.2014–31.12.2015 koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. 
Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2013/9215/6.11.2013.

Hyvä Joulumieli -keräyksen avajaisia vietettiin viime vuonna Helsingin 
päärautatieasemalla Laura Närhen esittämän joulumusiikin tahdissa. 

Lisätietoja:  
Sosiaalipalvelusuunnittelija 
Seija Salminen, p. 020 701 2123, 
seija.salminen@punainenristi.fi

Varainhankinnan koordinaattori 
Regina Laurén, p. 020 701 2199, 
regina.lauren@punainenristi.fi

Tiedottaja
Mari Mäkinen, p. 020 701 2223, 
mari.makinen@punainenristi.fiM
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OSTA JOULUKSI KALENTERI JA KORIT 

Järjestö sai uuden yhteistyökumppanin 

Punaisen Ristin joulukalenterista on tullut pe-
rinteinen osa joulun odotusta. Tänä vuon-
na 115 000 kotiin lähetetty joulukalenteri on 
ruotsalaisen taiteilijan Lars Carlsonin (1921-
2002) kuvittama. Kalenterin suositushinta on 
7,90 euroa ja sen voi ostaa myös Punaisen Ris-
tin verkkokaupasta: punaisenristinkauppa.fi.
Punaisen Ristin ja Yle Femin yhteistyössä teh-
dyssä BUU-klubben-kalenterissa seurataan 
tänä vuonna ohjelman kulkua. Kalenterin voi 
tilata Yle Shopista: yleshop.yle.fi.

Keskustoimisto aloittaa adressien 
tekstauspalvelun 

Itella lopetti Punaisen Ristin ja muiden järjes-
töjen adressien tekstauspalvelun kesäkuussa. 

Marraskuusta lähtien keskustoimisto aloittaa 
adressien yksilöidyn tekstaamisen.

Lisätietoja saa myyntipalvelun numerosta 
020 701 2211, osoitteesta myynti@
punainenristi.fi ja verkkokaupasta 
www.punaisenristinkauppa.fi.

Kalenteri aloittaa lähtölaskennan jouluun

Korttien kuvittajana
tunnetuksi tulleen 
Lars Carlsonin tyyli 
näkyy vuoden 2014 
joulukalenterissa.

Valokuvatuotteita valmistava suomalais-sveit-
siläinen yritys Ifolor ja Suomen Punainen Risti 
ovat aloittaneet yhteistyön, joka mahdollistaa 
persoonallisten Punaisen Ristin joulukorttien 
tekemisen omista valokuvista. 

Korttien tekeminen on helppoa ja Ifolorin va-
likoimasta löytyy runsaasti korttimalleja sekä 
valmiita pohjia jokaiseen makuun. 

Tee Punaisen Ristin joulukortit omista valokuvistasi

Korttien lisäksi omista kuvista voi rakentaa 
Punaisen Ristin merkillä varustetun kalenterin. 
Korttien ja kalentereiden tuotto suunnataan 
katastrofirahastoon. Tee kortit täällä: 
www.ifolor.fi

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

Hanki hyviä joulutuotteita osastonne varainhankintaan!

Osaston jouluostokset hoituvat kätevästi, kun kirjaudutte omilla tunnuksillanne osastonäkymään 
osoitteessa punaisenristinkauppa.fi. Jos olette kadottaneet tunnukset niin ottakaa yhteyttä 
myynti@punainenristi.fi.

Runsas valikoima 
joulukortteja

Turvavasara

Avun maailma -lehti esittelee perinteiseen tapaan laajan valikoiman 
joulukortteja, -lahjoja ja jäsentarjouksia. Lehti ilmestyy 12.11.2014.

Pehmo-
Reddie

Lastukori
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LUE OHJEISTUS VAPAAEHTOISEN RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMISESTÄ 

Uusi laki tuo muutoksia lasten ja nuorten toimintaan

Suomessa 1.5.2014 voimaan tullut laki 
velvoittaa selvittämään lasten kanssa 
toimivien vapaaehtoisten rikostaustan. 

Laki turvaa lapsen henkilökohtaista koske-
mattomuutta vapaaehtoistoiminnassa ja tukee 
lapsen kasvua, kehitystä sekä hyvinvointia. 
Lain myötä myös Suomen Punaisessa Ristissä 
lasten ja nuorten turvallisuutta lisätään konk-
reettisin teoin.  

• Leiriohjaajien, leiripomojen ja alaikäisten 
 nuorten ystävänä toimivien rikostausta
 pitää selvittää aina. Muissa tehtävissä
 rikostausta selvitetään, jos henkilö toimii 
 yksin esimerkiksi Reddie Kids - tai Läksy-
 helppi-ohjaajana, kansainvälisen opinto-
 matkan vetäjänä tai nuorten toimintaryhmi-
 en ohjaajana.

• Lasten ja nuorten toiminta pyritään järjes-
 tämään niin, että alaikäisiä ohjaa vähintään 
 kaksi yli 15-vuotiasta ohjaajaa. Leireillä 
 nukkumisjärjestelyissä ja uinti- sekä sauna-
 valvonnoissa on aina kaksi vapaaehtoista 
 ohjaajaa läsnä. 

• Lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmil-
 leen pitää kertoa, kuka on heidän oman 
 osastonsa tai piirinsä vastuuhenkilö ryh-
 män tai kerhonohjaajan lisäksi. Osaston 
 puheenjohtajan tai nuorisoyhteyshenkilön 
 on hyvä esittäytyä Reddie Kids -kerho-
 tapaamisessa tai nuorten toimintaryhmäs-
 sä ja keskustella lasten sekä nuorten 
 oikeuksista. 

• Leirejä suunnitellessa piirin nuorisotoimin-
 nan suunnittelija tai toiminnanjohtaja käy 
 keskustelua samasta asiasta ohjaajien ja 
 leiripomojen kanssa. Näin lapset ja nuoret 
 perheineen tietävät, keneen voivat ottaa 
 yhteyttä mahdollisessa rikoksessa.

• Nuorten ja lasten toiminnasta vastaavat 
 henkilöt vahvistavat ja luovat avointa sekä 
 turvallista keskustelukulttuuria, jossa uskal-
 taa puhua mahdollisesta seksuaalisesta 
 häirinnästä tai hyväksikäytöstä.

Näin selvitys tapahtuu käytännössä

Toiminnan järjestäjä on aina vastuussa ri-
kostaustan selvittämisestä ja turvallisen toi-
mintaympäristön varmistamisesta. Vapaaeh-
toistoiminnan järjestäjä pyytää rikosotteen 
asianomaisen henkilön kirjallisella suostumuk-
sella. Ote haetaan kirjallisesti Oikeusrekisteri-
keskuksen tai suomi.fi-palvelun verkkosivuilta.

Henkilö ei voi toimia Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoisena lasten ja nuorten toiminnas-
sa, jos hänellä on merkintä esimerkiksi suku-
puolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksu-
aalirikoksesta, väkivaltarikoksesta tai törkeästä 
ryöstöstä. Näissä tapauksissa vapaaehtoista 
ohjataan järjestön muihin vapaaehtoistehtä-
viin, jossa ei toimita yksin alaikäisen kanssa.

Toiminnan järjestäjä huolehtii, että rikosre-
kisteriotteen tarkastamisesta tulee merkin-
tä vapaaehtoisen henkilötietoihin CRM On-
nimanniin. Keskustoimisto tekee merkinnän 
järjestäjän pyynnöstä.

Piireille ja osastoille tehdyt ohjeistukset rikos-
taustan selvittämiseen sekä ohjeet, lomakkeet 
ja vapaaehtoistehtävien kuvaukset löytyvät 
RedNetistä (rednet.punainenristi.fi/osasto- 
toimisto). 

Lisätietoa: 
Järjestö- ja nuorisotoiminnan suunnittelija
Johanna Andersson, puh. 020 701 2144,
johanna.andersson@punainenristi.fi
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LUPA VÄLITTÄÄ 23.11.–24.12.2014

Leikin edistäminen on otettu innokkaas-
ti koko maassa vastaan ja ensimmäiset 50 
Terhokerhoa ovat aloittaneet toimintansa. 
Kerhoja on ympäri Suomea aina Espoosta 
Enontekiölle. Terhokerhoissa on järjestetty pi-
haleikkejä, askarreltu, kuunneltu tarinoita ja 
onpa joissain kerhoissa päästy kokeilemaan 
vastojen tekoa sekä vanhan ajan kehruuta. 
Yhteistyö järjestöjen kesken on koettu hank-
keessa suurena voimavarana.

Jokaiseen kuntaan Terhokerho 

Leikki on tärkeää, sillä se suojaa lapsen kehi-
tystä. Yhteiset leikkihetket rikastuttavat myös 

Terhokerhoja on jo kymmeniä 

Viime keväänä käynnistynyt Koko Suomi 
leikkii -hanke on otettu hyvin vastaan ja se 
on innostanut uusia vapaaehtoisia mukaan. 
Jo 50 Terhokerhoa on pyörähtänyt käyntiin 
eri puolilla Suomea. Onko oma osastosi jo 
toiminnassa mukana?

aikuisten elämää ja parhaimmillaan sukupolvi-
en kohtaaminen lisää kaikkien osapuolten on-
nellisuutta. Leikki on harvinaisen tasa-arvois-
ta, sillä kaikki ihmiset ikään katsomatta ovat 
siinä yhtä asiantuntevia. 

Koko Suomi leikkii -hankkeen tavoitteena on 
perustaa kolmen vuoden aikana Terhokerho 
jokaiseen Suomen kuntaan. Käytännön toteu-
tuksesta vastaavat SPR ja MLL, jotka pyörittä-
vät Terhokerhoja vapaaehtoisten kanssa.   
Vapaaehtoisten tukena alueilla työskentelee 
kymmenen leikkilähettiä, jotka auttavat pai-
kallisosastoja ja -yhdistyksiä suunnittelemaan 
sekä käynnistämään kerhoja. 

Ota yhteyttä alueesi leikkilähettiin, jos olet 
kiinnostunut toiminnasta tai vapaaehtoisuu-
desta Terhokerhossa. 

Lähettiläiden yhteystiedot löydät osoitteesta: 
kokosuomileikkii.fi/yhteystiedot/

Joko olette sopineet lähikoulun nuorten kans-
sa mukavasta tapahtumasta ikäihmisille? Vie-
lä ehditte. Ylen Lupa välittää -kampanja alkaa 
23. marraskuuta ja jatkuu jouluaattoon asti.

Kampanjan idea on tämä: Yle haastaa kou-
lujen ja oppilaitosten opiskelijat järjestämään 
mukavaa tekemistä vanhuksille yhdessä Pu-
naisen Ristin kanssa. Kolmantena osapuolena 
on Opetushallitus. Tavoitteena on saada lisää 
nuoria Punaisen Ristin toimintaan.

Miten Punaisessa Ristissä on suunniteltu 
kampanjaa: Yle ja Punainen Risti ovat järjes-
täneet infotilaisuuksia ympäri Suomea loka-
kuussa. Piirit kutsuivat osastolaisiamme ja 
koulujen edustajia mukaan.

Miten Yle osallistuu: Kampanja näkyy ja kuu-
luu suomeksi ja ruotsiksi kaikilla Ylen kanavil-
la, Ylen aluetoimitukset ovat myös mukana. 
Kampanjan pääohjelmalla on noin 500 000 
katsojaa ja se esitetään sunnuntaisin Yle 
TV1:llä. Ohjelmassa on juttuja tapahtumista ja 
siinä keskustellaan yksinäisyydestä sekä va-
paaehtoisuudesta hauskanpitoa unohtamatta. 

Vielä ehdit 
Lupa välittää -kampanjaan Mitä voitte tehdä 

vielä nyt: 

1. Auttaa koulua ja nuoria
 tapahtuman 
 järjestämisessä.

2. Innostaa osastolaisia
 mukaan.  

3. Kutsua toimittajat
 mukaan.  

4. Lähettää kuvia Ylen kampanjasivulle ja 
 Twitteriin #lupavälittää.

5. Kehottaa kavereita tekemään
 lupauksia Ylen kampanjasivulla.

Lisätiedot, ohjeet ja tarkemmat tiedot 
osallistumisesta:

- Ylen kampanjasivuilta:
 yle.fi/aihe/lupa-välittää

- RedNetistä:
 Punainenristi.fi/rednet/lupavälittää.
 (Sisältää aikataulun, viestintäsuunnitelman ja 
 yhteyshenkilöt Punaisessa Ristissä)
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Ystäville lisää koulutusta ja opastusta

Punaisessa Ristissä on kehitteillä uusi kou-
lutus, jossa vapaaehtoiset perehdytetään 
hoitolaitoksissa järjestettävään ystävätoi-
mintaan. Koulutuksessa opastetaan muun 
muassa mahdollisiin ongelma- tai hätäti-
lanteisiin sekä hyvään hygieniaan laitosym-
päristössä. Koulutus toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä hoitolaitoksen kanssa. 

Keskustoimisto, Länsi-Suomen piiri ja Ääne-
kosken sekä Suolahden osastot pilotoivat 
kurssia loppuvuoden aikana yhteistyössä 
Äänekosken kaupungin kanssa. Pilotoinnit 
tehdään muun muassa Äänekosken senio-
rikeskuksessa.  

VIRITTÄYTYMINEN YSTÄVÄNPÄIVÄÄN VOI ALKAA 

Sukupolvien kohdatessa voi syntyä uusia ystävyyssuhteita.

K
at

ja
 L

ö
sö

n
en

Katseet kohti ystävänpäivää

Ystävänpäivää vietetään lauantaina 
14.2.2015. Viikonloppuun osuessaan se 
mahdollistaa vähän isommankin Iloa
ystävyydestä -tapahtuman järjestämisen. 

Ideointi kannattaa aloittaa ajoissa. Jos alueel-
lanne toimii Terhokerho, suunnitelkaa ja to-
teuttakaa ystävänpäivän tapahtuma yhdessä 
Terhokerhon vapaaehtoisten kanssa. Haas-
takaa Ylen Lupa välittää -kampanjassa mu-
kana ollut koulu mukaan, vallatkaa yhdessä 

vanhainkoti tai järjestäkää esimerkiksi ulkoi-
lutapahtuma vanhuksille. Tärkeää on, että 
osastoissa voitaisiin järjestää tapahtumia ja 
tempauksia, missä nuoret ja vanhemmat ih-
miset kohtaavat mukavan tekemisen äärel-
lä. Vaihtoehtoja on monia, ja yhteistyössä on 
voimaa!

Tiedottaminen on erittäin tärkeä osa ystävän-
päivän kampanjaa. Tapahtumaa suunniteltaessa 
kannattaa miettiä, miten tiedon saa leviämään 
mahdollisimman monille. Muistakaa siis kutsua 
paikalliset toimittajat mukaan tapahtumaan. 

Yhä useampi löytää ystävätoiminnan Punaisen 
Ristin nettisivujen kautta. Sen vuoksi on myös 
syytä huolehtia, että ystävänpäivän tapahtu-
ma näkyy hyvissä ajoin osastojen nettisivuilla 
ja tapahtumakalenterissa. 

Lisätietoja:
Sosiaalipalvelusuunnittelija 
Seija Salminen, p. 020 701 2123, 
seija.salminen@punainenristi.fi 

Tiedottaja 
Anna Vuorinen, p. 020 701 2224, 
anna.vuorinen@punainenristi.fi

Nuorten väliseen Nunu-ystävätoimintaan on 
valmistunut osaston vapaaehtoisille tarkoitet-
tu toiminnan käynnistämisopas. Nuorten ystä-
vätoiminnan peruskurssin materiaaleja on taas 
täydennetty lisäkalvoin. Molemmat materiaalit 
löytyvät RedNetistä (Ystävätoiminta). 

Lisätietoja:
Ystävätoiminnan projektityöntekijä 
Varpu Vuorenrinne, p. 020 701 2166,
varpu.vuorenrinne@punainenristi.fi 

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija
Siina Lepola, p. 020 701 2133,
siina.lepola@punainenristi.fi

Uusi koulutus syventää ystävätoimintaa
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RASISMINVASTAISET VOIMAVARAPÄIVÄT 13.–14.12.

Ilmoittaudu rasisminvastaisille voimavarapäiville Nynäsiin

Voimavarapäivillä saa vinkkejä ja jaksamista 
omaan vapaaehtoistoimintaan sekä rohkeut-
ta toimia rasismia vastaan. Viikonlopun kestä-
villä päivillä kokeillaan uusia rasisminvastaisen 
vapaaehtoistoiminnan menetelmiä ja etsitään 
yhdessä ratkaisuja vapaaehtoisen arjen pul-
miin. Lisäksi saunotaan ja nautitaan pikku-
joulutunnelmasta sekä tutustutaan uusiin ih-
misiin. 

Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan ja eri-
tyisen hyvin päivät sopivat osastojen toimin-

taryhmien vetäjille. Osallistuminen on mak-
sutonta ja matkakulut korvataan 40 euroa 
ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen mu-
kaisesti. Ohjelma alkaa SPR:n koulutuskeskus 
Nynäsissä Heinolassa lauantaina 13.12. klo 10 
ja päättyy sunnuntaina 14.12. klo 15. Paikalle 
voi saapua jo perjantai-iltana.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Monikulttuurisuustyön suunnittelija
Emilia Fagerlund, p. 020 701 2158, 
emilia.fagerlund@punainenristi.fi

Avainvapaaehtoisen polku -projektiin on 
tehty uutta materiaalia. Keskustoimiston koor-
dinoiman projektin tavoitteena on parantaa 
vapaaehtoistoiminnan ohjausta ja etenkin 
luottamus- sekä avainhenkilöiden johtamis-
ta. Tärkeässä osassa on myös vapaaehtoisen 
polun tasoittaminen unohtamatta kuitenkaan 
yhdessä tekemisen iloa. Uusin materiaali löy-
tyy RedNetistä (Osastotoimisto). Jos kaipaat 
lisätietoa materiaaleista, ota yhteyttä osasto-
si kummiin.

• Päivitetyssä Osaston luottamushenkilöt 
 ja avaintehtävät -järjestökoulutusaineis-
 tossa kerrotaan lyhyesti, millaisia luotta-
 mushenkilöitä ja avaintehtäviä osastoista 
 löytyy. Lisäksi esitellään tehtävien ydinsi-
 sällöt. Joukossa on myös muutama uusi 
 rooli ja joitakin vanhoja nimekkeitä on 
 uudistettu. 

 Aineisto sisältää myös ohjeistuksen luotta-
 mus- ja avainhenkilöiden rekrytointiin, 
 nimenkirjoitusoikeuteen ja avainhenkilöi-
 den vastuutehtäviin.

• Jokaisesta avainvapaaehtoisesta on tehty 
 pikaperehdytyspaketti. Siinä kerrotaan,
 millaisia tehtäviä rooliin sisältyy, keneltä 
 saa tukea tehtävän hoitamiseen, mitä kou-
 lutuksia tehtävässä olevalle suositellaan, ja 
 mihin materiaaleihin on hyvä tutustua.

• Useasta vapaaehtoistoiminnan muodosta 
 on laadittu starttipaketti, jossa on vink-
 kejä uuden toiminnan aloittamiseen. Esi-
 merkiksi nuoriso- ja ystävätoimintaa aloit-

Avainvapaaehtoisen polkuun 
uusia aineistoja 

 tavalle kerrotaan, mitä on hyvä huomioida 
 toimintaa käynnistettäessä, keneltä saa tu-
 kea, millaista koulutusta suositellaan ja 
 mistä voi hakea rahoitusta. Lisäksi Pake-
 teissa luetellaan toimintamuodolle hyödylli-
 set materiaalit.

• Tärkeä osa vapaaehtoistoimintaa on vapaa-
 ehtoisten kiittäminen. Kiitoksen antaminen 
 on helppoa ja samalla se kasvattaa osallis-
 tujien motivaatiota sekä jaksamista. Lue 
 ajatukset erilaisista kiittämistavoista. 

Lisätietoja:
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija 
Maria Pikkarainen, puh. 020 701 2159, 
maria.pikkarainen@punainenristi.fi

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

Kampanjoiden aikataulut 
vuonna 2015

• Ystävänpäivä 14.2.2015

• Rasisminvastainen viikko
 16.–22.3.2015

• Punaisen Ristin viikko 
 4.–10.5.2015

• Nälkäpäivä 17.–19.9.2015

• Hyvä Joulumieli 20.11.–24.12.2015
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JÄRJESTÖN YHTEINEN AINEISTOPANKKI ON PÄIVITETTY

Tutustu uuteen aineistopankkiimme

Punaisen Ristin aineistopankissa osastot ja piirit pääsevät ottamaan 
käyttöönsä viestintään tarvittavat aineistot. Niitä ovat esimerkiksi erilaiset 
kirje-, tiedote-, PowerPoint-, seinäilmoitus- ja kokousilmoituspohjat sekä 
Punaisen Ristin julkaisut. Aineistopankki on päivitetty versio viestinnän työkalusta.

Yhteinen aineistopankki yksinkertaistaa viestin-
täaineistojen jakamista. Uudistettua pankkia on 
helppo käyttää, ja tavoitteena onkin, että tule-
vaisuudessa mahdollisimman suuri osa järjes-
tön yhteisistä aineistoista löytyy sieltä. 

Helppokäyttöistä aineistopankkia kehitetään 
parhaillaan ja toivomme, että kokeilette ja 
kommentoitte aineistopankkia rohkeasti. Pa-
lautteen perusteella teemme siitä mahdolli-
simman toimivan kaikille. Ruotsinkielinen si-
sältö on valmistumassa.

RedNet toimii tuttuun tapaan eikä aineisto-
pankki vaikuta RedNetin sisältöön. Löydät 
RedNetistä edelleen esimerkiksi pöytäkirjat, 
tilastot ja kampanjoihin liittyvät tiedot sekä si-
säisiin koulutuksiin tarkoitetut materiaalit. 

Aineistopankin sisällöstä vastaa
aineistoryhmä

Aineistopankkia ylläpitää aineistoryhmä, joka 
vastaa järjestön viestintä- ja markkinointimate-
riaalien suunnittelusta, toteutuksesta ja tuo-
tannosta. Ryhmä auttaa viestittävien sisältöjen 
muotoilussa kohdeyleisölle. Mielikuvia luodaan 
ja vahvistetaan keskeisesti visuaalisella viestin-
nällä eli viestien ilmeellä. Suomen Punaisen Ris-
tin ilmetavoitteet on kiteytetty graafiseen oh-
jeeseen, joka löytyy aineistopankista.

Aineistoryhmä ei tee tiedotusmateriaalia, ku-
ten mediatiedotteita, verkkouutisia tai sosiaa-

lisen median sisältöjä. Niistä vastaavat kes-
kustoimistossa viestintäyksikkö ja paikallisesti 
piirit sekä osastot. 

Koko järjestöä palveleva aineistoryhmä toimii 
Punaisen Ristin keskustoimistossa, ja sen yh-
teyshenkilönä toimii Merja Tummunki. Aineis-
toryhmään kuuluvat lisäksi AD Carita Leht-
niemi, tekstisuunnittelija Henna Raatikainen, 
tuotanto-AD Marika Kukkonen ja graafinen 
assistentti Liisa Åker.  

Tervetuloa testaamaan 
aineistopankkia

• Tutustu uuteen aineistopankkiin 
 osoitteessa rednet.punainenristi.fi/
 viestinta

• Rekisteröityessä pääset käsiksi kaikkiin 
 aineistopankissa jaettuihin aineistoihin. 

• Voit tutustua Punaisen Ristin avoimiin 
 aineistoihin myös rekisteröitymättä. 

Lisätietoja:
Aineistoryhmän yhteyshenkilö 
Merja Tummunki, p. 020 701 2200, 
merja.tummunki@punainenristi.fi

Yhteydenotot ja palautteet aineistopankista 
voi lähettää aineistoryhmään:
aineistot@punainenristi.fi
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 TEHTAANKADUN UUSIA KASVOJA

Pääsihteerin ryhmä:
• Eeva Holopainen, pääsihteerin erityisavustaja
• Carita Käppi, sisäinen tarkastaja
• Elina Parviainen, kehittämispäällikkö
 (vuorotteluvapaasijaisuus)

Viestintäyksikkö:
• Eeva-Kristiina Hemanus, tiedottaja
 (Kontit ja Nuorten turvatalot)
• Sari Häkkinen, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
 tiedottaja
• Muusa Kostilainen, verkkotuottaja (äitiysloman sij.)
• Seppo Kujanpää, informaatikko
 (äitiysloman sijainen)
• Henna Raatikainen, tekstisuunnittelija/copywriter
• Riia Johansson-Rouvinen, kielenkääntäjä

Varainhankintayksikkö:
• Sari Byman, kampanjasuunnittelija
• Raisa Heinämäki, Nälkäpäivä-koordinaattori
• Ruut Karhunen, face-to-face-koordinaattori
• Vesa-Matti Salomäki, face-to-face-koordinaattori
• Marika Kukkonen, tuotanto-AD
• Elina Lahikainen, varainhankinnan suunnittelija

Valmiuden yksikkö:
• Eero Sario, projektisuunnittelija

Vapaaehtois- ja nuorisoyksikkö
• Salla Himberg, IHL-hankesuunnittelija

Terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö:
• Merja Joro, projektityöntekijä, 
 Täyttä elämää eläkkeellä –hanke
• Saija Ohtonen-Jones, projektikoordinaattori,
 Täyttä elämää eläkkeellä –hanke
• Seija Salminen, sosiaalipalvelusuunnittelija
 (vuorotteluvapaasijainen)
• Varpu Vuorenrinne, projektityöntekijä

Kansainvälinen avustustoiminta:
• Sari Autio, kansainvälisen avun suunnittelija
• Marit Hepola, ohjelma-assistentti
• Karoliina Niskanen, talous-ja hallintoavustaja
• Hanna-Leena Tikkanen, kansainvälisen avun 
 suunnittelija
• Elisa Nieminen-Väkiparta, projektihallinnon 
 kehittäjä
• Riina Kesänen, henkilöavun suunnittelija
• Pia Pasma, henkilöavun assistentti
• Eija Jokela, henkilöavun assistentti

Logistiikkakeskus, Tampere, Kalkku:
• Janne Järvinen, ohjelma-avustaja (ERU)

Laskentayksikkö:
• Viena Loire-Pohjakallio, talouspäällikkö

Henkilöstöyksikkö:
• Lotta Vallaskangas, henkilöstöpäällikkö (sijaisuus)

Keskustoimiston uudet työntekijät ja tehtävää 2014 vaihtaneet

Huippusuositusta Vain elämää -ohjel-
masta tehdään tänä syksynä erikoisjak-
so, jossa on mukana kuusi artistia ohjel-
man kolmelta edelliseltä kaudelta. 

Jokainen artisti käy tutustumassa johonkin 
Punaisen Ristin kotimaan toimintaan (ystä-
vätoiminta, ensiapuryhmät, Nuorten turva-
talo, monikulttuurinen toiminta, terveyspis-
te ja henkinen tuki).

Punainen Risti mukana 
Vain elämää -ohjelmassa

Kooste vierailuista nähdään Vain elämää
-ohjelmassa Nelosella 7.12. kello 19.30. 
Silloin artistit kertovat kokemuksistaan ja 
keskustelevat aiheesta juontajan johdolla. 
Ohjelmassa hankitaan uusia kotimaan toi-
minnan kuukausilahjoittajia. Ohjelma on 
kunnianosoitus kaikille vapaaehtoisille ja 
heidän arvokkaalle työlleen. 

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

 VAIN ELÄMÄÄ -OHJELMA

Tapaninpäivänä kiitetään 
suomalaisia

Tulevana tapaninpäivänä tulee kuluneeksi 
kymmenen vuotta Kaakkois-Aasian Tsuna-
mi-katastrofista. Maanjäristys ja sitä seu-
rannut hyökyaalto surmasi 226 000 ihmistä 
13 maassa. Heistä 179 oli suomalaisia. 

Suomen Punaisen Ristin kenttäviestintäyk-
sikkö on kuvannut kesän ja syksyn aikana 
Suomessa, Sri Lankassa, Thaimaassa ja In-
donesiassa puolentoista tunnin mittaista tele-
visio-ohjelmaa, joka lähetetään Neloskanaval-
la tapaninpäivän iltana.

Ohjelman tarkoituksena on kiittää suomalaisia 
siitä tuesta ja avusta, jota he ovat osoittaneet 
onnettomuuden koskettamille niin kotimaassa 
kuin maailmalla. Tarkoituksena on myös ker-
toa, mitä tuosta kaikesta on tulevaisuuden va-
ralle opittu.

Lisätietoja: 
Viestintädelegaatti 
Pekka Reinikainen, p. 020 701 2081,
pekka.reinikainen@punainenristi.fi 
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PIIRIN UUTISIA

Olen Taina Orpana. Aloitin uutena varain-
hankintapäällikkönä syyskuun alussa Kaak-
kois-Suomen piirissä. Varainhankintapäällikön 
rooliin siirryin Sanoma-konsernin mediamyyn-
nistä myyntipäällikön paikalta. Uuden pestin 
myötä asuinpaikkakunta vaihtui Helsingistä 
takaisin Kouvolaan. Aiemmin olen työskennel-
lyt myynnin saralla mm. Lassila & Tikanojalla. 
Koulutukseltani olen MBA, pääaineena johta-
juus. Taustalta löytyy tradenomin tutkinnot 
markkinoinnista ja kansainvälisestä kaupasta 
Suomen ja Ruotsin ammattikorkeakouluista.

Varainhankintapäällikön työtehtäväni koostuu 
vaikuttamisen keinojen suunnittelusta ja to-
teuttamisesta eri sidosryhmille. Onnistumisen 
kulmakivinä näen yritysyhteistyön, viestinnän 
ja markkinoinnin.  Vahva verkostoituminen on 
avainasemassa varainhankinnan onnistumisel-
le.  

Olen luonteeltani sosiaalinen ja ulospäin 
suuntautunut. Pidän uusista haasteista ja suh-
taudun ympäröivään maailmaan varsin uteli-
aasti. Vapaa-ajalla minut löytääkin koirahar-
rastuksien parista tai lenkkipolun varrelta.

On upeaa päästä mukaan arvokkaaseen työ-
hön, upeiden ihmisten keskelle. Toivon tapaa-
vani mahdollisimman useaa teistä järjestö-
maailman eri käänteissä. Tulkaa nykäisemään 
rohkeasti hihasta!

Lämmintä syksyä ja auttamisen iloa!

Uusia työntekijöitä 
Jarkko Leskinen on piiritoimiston uusi huol-
tomies. Hän hoitaa asiointeja kaupungilla, vie 
postit ja paketit, tekee huolto- ja järjestely-
hommia toimistolla ja huolehtii, että piirin 
auto on aina menokunnossa. 

Tiina Koivunen aloitti syyskuussa Mikkelin 
aluetoimistossa myymälä- ja toimistoapulai-
sena. Tiina liittyi Mikkelin tukipalvelutiimiin, 
johon kuuluvat myös toimistonhoitaja ”Jossu” 
Johanna Rantala ja Sini Moilanen.

Tervehdys kaikille,

Aluetoimistossa putkiremontti
- väliaikaistilat käytössä
Aluetoimiston kiinteistössä on alkanut 
putkiremontti. 

Otavankatu 20 joutuu sulkemaan ovensa 
7.12.2014 - 31.1.2015 
(alustava aikataulu). 

Toiminnat siirtyvät väliaikaistiloihin
Mikkelin Rantakylään 
os. Teknikontie 1, 50600 Mikkeli.

Palveluajat klo 9.30-15.30
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Myymälän tuotteet ja tarvikkeet saatavil-
la myös väliaikaistiloista.

Mikkelin aluetoimisto
puh. 020 701 2712
kaakkois-suomi.mikkeli@punainenristi.fi

Joulunajan aukioloajat
Piiritoimisto suljettu 
23.12.2014 - 6.1.2015

Aluetoimisto suljettu 
22.12.2014 - 6.1.2015
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Operaatio Nälkäpäivä on tänäkin vuonna viety 
hienosti läpi – tällä hetkellä menossa tilitysten 
teko ja lopullisen tuloksen kerääminen. Suu-
ret kiitokset aherruksesta koko osastokentälle 
– te teette tästä totta vuosi toisensa jälkeen 
ja mahdollistatte Punaisen Ristin auttamisval-
miuden! 

Ympäri piiriä oli jälleen liikkeellä iloisia kerää-
jiä ja sääkin taisi suosia tänäkin vuonna koko 
piirin alueella. Monet osastot järjestivät myös 
erilaisia tapahtumia keräystä vauhdittamaan, 
myyntituotteet vaihtelivat aina uutispuuros-
ta ja rokasta kauden kasviksiin, Nälkäpäivä-
leivän myymistä kokeiltiin myös hyvällä me-
nestyksellä uusissa osastoissa. Saimme myös 
mukavasti uusia kerääjäryhmiä haastettua mu-
kaan. 

Piirin alueen tulos tulee olemaan hieman pie-
nempi aiemmasta. Osaltaan tulosta selittää 
varmasti käteisen rahan väheneminen ja ylei-
nen taloustilanne yhdistettynä muihin kerä-
yskohteisiin. Siksipä meidän täytyy entistä 
vahvemmin miettiä uusia ja erilaisia tapoja to-
teuttaa Nälkäpäivä niillä alueilla, missä perin-
teinen keräystapa ei tuota toivottua tulosta, 
tämä haaste koskee erityisesti isoja kaupun-
kiosastojamme. Mitäpä siis kokeiltaisiin ensi 
vuonna?  

Osa osastoista onnistuu hienosti vuosi toi-
sensa jälkeen pysymään suunnilleen samassa 
tulostasossa, jokunen jopa nostamaan tulos-
taan. Hienoja onnistumisia tuli mm. Imatralla, 
Elimäellä ja Simpeleellä, vain muutamia maini-
takseni. Lahjoitushalukkuus ei ole minnekään 
hävinnyt, väylät ehkä muuttuneet / muuttu-

massa. 
Onkin hyvä kirjata onnistumiset ja opin paikat 
ylös ja jatkaa kohti ensi vuotta. Vedetään het-
ki henkeä ja aloitetaan seuraavan keräyksen 
suunnittelu hyvissä ajoin. Yhteistyötahojen 
kanssa (yritykset, oppilaitokset yms.) kuviot 
kannattaa sopia jo keväällä, syksyllä olemme 
jo liian myöhään liikkeellä. Oppilaitokset ovat 
esimerkiksi erinomaisia kumppaneita kerääjä-
hankinnassa, sieltä saamme helposti massoja 
liikkeelle, kunhan sovimme asiasta ajoissa. 

Hyvällä suunnittelulla, toteutuksella ja riit-
tävän suurella tekijöiden määrällä toteutet-
tu keräys antaa hyvän pohjan myös hyvälle 
tulokselle. Meidän täytyy entistä tarkemmin 
miettiä, missä ja milloin kerätään ja millä mää-
rällä kerääjiä keräyspaikat saadaan miehitet-
tyä oikeina aikoina. 

Keräysjohtajille ja muille keräysaktiiveille jär-
jestetään keväällä tutustumismatka Logistiik-
kakeskus Kalkkuun Tampereelle. Tästä lisätie-
toa lehdessä 1 / 2015. Kalkussa pääsemme 
”avun” lähteille itse toteamaan, mitä kaikkea 
mahdollistamme keräystoiminnalla.  

Keräyssuunnitelmien päivitys 
Nyt Nälkäpäivän jälkeen on hyvä laittaa ke-
räyssuunnitelma paperille, jollei se ole vielä 
tehtynä tai päivittää se tämän vuoden koke-
musten perusteella.  Jos tarvitsette apuja ke-
räyssuunnitelman laadinnassa, niin olemme 
apuna. 

Kiittäen, 

Piritta Keränen
keräyspäällikkö

Kerimäki:  
Saako olla hernerokkaa? Kerimäen konkarit 
vauhdissa.  

NÄLKÄPÄIVÄ  2014 KAAKKOIS-SUOMEN PIIRISSÄ

OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ TAKANA  –  KIITOKSET! 

Ensi vuonna Operaatio Nälkäpäivä
 17. - 19.9.2015

 
Haastankin nyt kaikki osastot miet-
timään yhtä uutta keräystapaa, jota 
kokeillaan ensi vuonna tai jonkun 
uuden kerääjäryhmän haastamista 
mukaan!
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Nuoret olivat innokkaasti mukana keräämässä. 
Tässä trio Lappeenrannasta.  

Haukivuorella on jo pitkät perinteet lauantain torimyyjäisistä, 
kävijöitä riittää ja tuotteet tekevät hyvin kauppansa. 

Pieksämäellä keräys sujuu suunnitelmien mukaan hienosti vuodesta toiseen! 
Kumpi sai enemmän rahaa lippaaseen, koira vaiko emäntä? 

Nälkäpäivä leikki Kouvolan kävelykadulla 

Millainen on taikuri Intokiemura? Näyttelijä Veli-Matti Karén 
kertoili ja lauloi tarinoita eri ammateista. 

Tapahtumassa kaikenikäiset pääsivät leikki-
mään Koko Suomi Leikkii – hankkeen leikki-
pisteissä. Nalleneuvolassa pienet nallet, puput 
ja nuket saivat terveystarkastukset ja hoitoa 
KyAMK:n sairaanhoitajaopiskelijoiden toimes-
ta. Pieniä potilaita riitti välillä jonoksi asti. 
Esiintyjiä oli pitkin päivää vauhdittamassa ar-
pojen, lelujen, leivän ja lettujen myyntiä. 

Nalleneuvolan hoitajat ja lääkärit 
valmiina vastaanottamaan pieniä 
potilaita. 

Pupun saatua terveystarkastuskortin Nalleneuvolasta 
pääsi pupun omistaja vielä Reddie –koiran syliin.
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Punaisen Ristin Mikkelin osaston toimintaa 
sekä omaishoitajien tukitoimintaan esitel-
tiin Palvelutori -tapahtumassa kauppakeskus 
Stellassa Vanhustenviikolla 9.10.  Tapahtu-
ma kiinnosti yleisöä ja esittelypisteessä kävi 
mukavasti ihmisiä. Tapahtuman järjestivät 
yhteistyössä Seniorisentteri, MAMK, Mikke-
lin vanhusneuvosto ja eri järjestöt. Palveluto-
rin ohjelmaan sisällytettiin myös kuntalaisfoo-
rumi, jonka teemoina ovat vanhusneuvosto, 
vanhuspalvelulaki sekä kokemuksellinen hy-
vinvointi. 

Omaishoitajan turvakortti 
 
Mitä tapahtuu hoidettavalle omaishoitajan on-
nettomuustilanteessa?

Monia omaishoitajia mietityttää, mitä hoidet-
tavalle tapahtuu, jos itse joutuu esim. kaup-
pareissulla onnettomuuteen. Punaisen Ristin 
kehittämä omaishoitajakortti on ratkaisu tä-
hän. Korttiin kirjoitetaan yhteyshenkilön tie-
dot, johon otetaan yhteyttä jos omaishoita-
jalle sattuu jotain. Näin kotona hoidettava saa 
apua mahdollisimman nopeasti, eikä jää ilman 
huolenpitoa. 
 
Kortin ideana on, että kortti on käyttäjällään 
näkyvästi esillä. Punaiseen kaulanauhaan ri-
pustettu ja muovitaskuun sijoitettu kortti on 
havaittavissa helposti onnettomuustilantees-
sa. Kortti on pankkikortin kokoinen ja sitä voi 
säilyttää myös lompakossa. Korttia on saata-
vana Punaisen Risti piiritoimiston kaupasta tai 
verkkokaupasta hintaan 6 €/kpl. 

Kortin lisäksi olisi hyvä, että potilastietojärjes-
telmissä esim. terveyskeskuksessa ja kunnan 
kotihoidolla on tieto omaishoitotilanteesta.

Mikkelin osasto ja omaishoitajien 
tukitoiminta esittäytyivät
Vanhustenviikolla

Mikkelin osaston puheenjohtaja Ilkka Järvinen ja 
omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä Riitta 
Asilainen.

OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA KAAKKOIS-SUOMESSA
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Täyttä elämää eläkkeellä-hankkeen koordinaatto-
rit keskustoimistolta, Saija Ohtonen-Jones (etu-
alalla) ja projektityöntyöntekijä Merja Joro.

Suomi ikääntyy, senhän me kaikki tiedäm-
me. Eläkeiän nostamisyrityksistä huolimatta 
lähivuosina yhä suurempi joukko suomalaisia 
jää eläkkeelle. Menneinä vuosikymmeninä 
eläkkeelle jääminen oli lähes elämän loppu. 
Tänä päivänä eläkkeelle jäävät ovat aktiivi-
sia, hyväkuntoisia ja osaavia ihmisiä, joiden 
panosta tarvitaan vielä monessa paikassa. 

Uuteen elämänvaiheeseen siirtyminen on 
iso asia. Eläkkeelle jäävä joutuu etsimään 
uusia merkityksiä elämälleen etenkin jos 
työ on ollut iso osa elämää.  

Punainen Risti on käynnistämässä Täyttä 
elämää eläkkeelle -hanketta, joka tukee 
eläkkeelle siirtyviä. Hanke osa Raha-auto-
maattiyhdistyksen tukemaa ja Vanhustyön 
keskusliiton koordinoimaa Eloisa ikä -ohjel-
maa. Hankkeen puitteissa järjestään val-
mennuksia, joissa osallistujat pohdiskelevat 
omia toiveitaan ja tavoitteitaan uudessa 
elämäntilanteessa.

Vapaaehtoistyö voisi olla monelle ratkai-
su työelämän jättämään tyhjään aukkoon. 
Punainen Risti toivottaa eläkkeelle siirtyvät 
tervetulleeksi joukkoonsa ja haluaa myös 
tukea heitä uudessa elämäntilanteessa. Mo-
net osastot kaipaavat kipeästi uusia toimi-
joita riveihinsä ja niinpä uusista vapaaehtoi-
sista kiinnostuneiden osastojen kannattaa 
tarkasti seurata hankkeen etenemistä.

Täyttä elämää eläkkeellä hankkeen koordi-
naatio saatiin kuntoon viime kesän aikana 
ja hankkeen ensimmäinen aluetyöntekijä 
asettuu meidän piirimme alueelle, Mikkelin 
aluetoimistolle. Tavoitteena on, että uusi 
aluetyöntekijä pääsisi aloittamaan jo loppu-
vuodesta tai viimeistään ensi vuoden alusta.

Hanke  myös kouluttaa asiasta kiinnostu-
neita vapaaehtoisia vetämään näitä elä-
kevalmennuksia ja jatkossa osaston on 
mahdollista saada valmennus ihan omalle 
paikkakunnalle. Siis huima mahdollisuus 
saada uusia vapaehtoisia nykyisiin ja ehkä 
uusiinkin toimintamuotoihin!

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ KAAKKOIS-SUOMESSA

Kiinnostaako sinua toimiminen 
Täyttä elämää eläkkeellä-
valmentajana?

Etsimme sopivia henkilöitä koulutetta-
vaksi Täyttä-elämää eläkkeellä-valmenta-
jiksi Kaakkois-Suomen piirin alueelle. 

Tehtäväsi  valmentajana on vetää hank-
keeseen kuuluvia valmennuksia  pian 
eläköityville /äskettäin eläkkeelle jääneil-
le ja samalla kutsua heitä mukaan vapaa-
ehtoistoimintaan.

Jos sinulla on ennestään Punaisen Ristin 
kouluttajapätevyys tai sopiva taustakou-
lutus + koulutuskokemusta muualta, saa-
tat olla etsimämme henkilö.

Ensimmäiset koulutukset valmentajille 
järjestetään alkuvuodesta 2015.

Lisätiedot ja yhteydenotot: toiminnan-
johtaja Arja Vainio, p. 0400-791 400, 
sähköposti: arja.vainio@redcross.fi

Täyttä elämää eläkkeellä-hanke

”Punainen Risti on upea järjestö, 
jonka arvot sopivat kaikille 

ihmisille. Hyödynnetään tätä 
arvopohjaa, se on tulevaisuuden 

voimavara.”
Vapaaehtoiskysely 2013
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Kuvat Johannes Moisio

SPR:n järjestöjohtaja Marita Salo johdat-
teli piirin luottamusjohtoa ja henkilökun-
taa uuden toiminta-linjauksen painotuk-
siin.

Lähtölaukaus toimintalinjauksen 2015-2017 toimeenpanoon
 - piirin luottamusjohdon ja henkilökunnan seminaari elokuussa

TOIMINTALINJAUS

Seuraavat asiakokonaisuudet nousivat 
tärkeimmiksi

• NUORET PUNAISEN RISTIN TOIMIJOINA

• PUNAINEN RISTI NUORTEN TUKENA

• OSASTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

• ÄKILLISEN AUTTAMISEN VALMIUS

• NÄLKÄPÄIVÄN UUDISTAMINEN 

• KERÄYSVALMIUDEN PARANTAMINEN

• ROHKEA VAIKUTTAMINEN

Piirin hallituksen ja valiokuntien jäsenet 
sekä piirin henkilökunta  kokoontuivat al-
kusyksystä miettimään tulevaa kolmivuo-
tiskautta. 

Miten yleiskokouksessa hyväksytyn toi-
mintalinjauksen suuntaviivat toteutetaan 
Kaakkois-Suomen piirissä?

”Voisimme kukin sisäistää 
SPR:n arvot ja periaatteet 

omaksi elämän 
ohjeeksemme. 

Toimiessamme sisäisellä 
palolla voimme vaikuttaa 
ympäristömme asenteisiin  

ja toimintaan.”
Strategiamittaus

avoin     aikaansaava     yhteistyökykyinen      palvelualtis 
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Kummit ovat tänä syksynä kiertäneet ahkerasti 
osastoissa keskusteluttamassa hallituksia uuden 
Toimintalinjauksen osastojaottelusta: olemmeko 
valmiina auttamaan- osasto,  toiminnan osasto 
vai monipuolisen toiminnan osasto?  Monet 
osastot ovat keskusteluissa huomanneet, että 
tsemppaamista on joissakin perusasioissakin vaik-
ka osasto toimiikin monipuolisesti. Kehittämisen 
paikkoja on löytynyt  jo ensi vuoden toiminta-
suunnitelmaan, mutta myös paljon iloa siitä, että 
teemme niin monta asiaa jo tällä hetkellä hyvin.

Toimintalinjauksen kuvan vahva viesti on se, 
että saamme olla omamme kokoisia ja näköisiä. 
Kummit seuraavat keskusteluja tarkalla korvalla 
ja toivomme, että jatkossa pystymme  entistä pa-
remmin tarjoamaan osastoille tukea todellisten 
tarpeiden mukaan.

Toimintalinjauksen jalkautus - kummit kiertueella - 
osastojen hallitukset avainasemassa

Iloa nuorista - Iloa toiminnasta

Ristiinan osaston ensiapuryhmässä saimme 
kokea iloa järjestäessämme ristiinalaisen par-
tiolippukunnan Yöveden Waeltajien vetämälle 
”haikille” elvytysopetusrastin maastoon lauan-
taina 11.10.

Oli todella ilo seurata näiden reippaiden nuor-
ten aktiivista paneutumista asiaan ja nopeaa 
oppimista, vaikka elvytys ja Anne-nukke oli-
vatkin useimmille melko outoja asioita.

Kun sade uhkasi, piti saada nopeasti suojaka-
tos harjoituspaikalle. Siihen tarvittiin hieman 
luovaa mielikuvitusta ja partiotaitoja meiltäkin. 
Tulos oli oheisen kuvan mukainen ja toimi hy-
vin. Tosin hirvikärpäsiin se ei tehonnut.

Erkki Äijäläinen, Ristiinan osasto

TOIMINTALINJAUS 

Ristiinan osaston hallitus

IImatran osaston hallitus

Taipalsaaren osaston hallitus ja ystävät

Kotkan osaston hallitus

Luovaa mielikuvitusta sateen sattuessa.
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UUSIA VAPAAEHTOISIA MUKAAN

Punainen Risti oli hienosti esillä Maahanmuut-
tajien koulutus- ja rekrymeissuilla Kotkan 
höyrypanimolla 15.10. Kotkan osastosta Raisa 
Soini ja Kaarina Parkkila sekä piiristä Anna 
Buzaeva olivat esittelemässä toimintaa ja rek-
rytoimassa uusia vapaaehtoisia mukaan. Kävi-
jöitä messuilla oli yhteensä 400. 

IDEOITA MONIKULTTUURISEEN TOIMIN-
TAAN  ANTTOLANHOVISSA

Kaakkois-Suomen piirin monikulttuurisuusoh-
jaajat viidestä eri osastosta kokoontuivat 10.-
11.10.2014 Anttolanhovissa Mikkelissä.

Perjantai-iltana tutustuttiin toisiimme ja esitel-
tiin monikulttuuristen ryhmien kirjoa ja myö-
hemmin rentouduttiin saunassa. Illan kruunasi 
Anttolanhovin paikallisista herkuista koostuva 
savolainen iltapala. Kynttilöiden valossa vi-
rinnyt keskustelu rönsyili kulttuurista toiseen 
jopa niin, että ilta loppui kesken. Yllättävää 
oli huomata, kuinka yhdeksän ihmistä pystyy 
avaamaan koko maailman.

Lauantaiaamu alkoi maittavalla aamupalalla, 
jonka jälkeen tutustuttiin RedNetin saloihin ja 
vapaaehtoistoimintaan ohjaajan näkökulmasta.

PUHEENJOHTAJAPARLAMENTTI 

23. – 24.1.2015 pe-la Anttolanhovi, Mikkeli 

 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 vapaamuotoisempaa, 
lauantaina enemmän ”asiapitoista” ohjelmaa. 
Mahdollisuus saunomiseen ja allasosaston 
käyttöön molempina päivinä. 

Esillä olevia teemoja ovat:  
- puheenjohtaja osaston kipparina  
-  puheenjohtaja sääntömääräisten asioiden 
vartijana 
- puheenjohtaja ohjaamassa osastoa uuden 
toimintalinjauksen äärelle 
- puheenjohtaja tiedonkulun varmistajana

 Ilmoittautumiset 7.1. mennessä piiritoi-
mistoon, p. 020 701 2710 tai kaakkois-suomi.
kouvola@redcross.fi

• Tarkempi ohjelma ja hintatiedot lä-
hetetään puheenjohtajille ja varapu-
heenjohtajille marraskuussa. 

Kaikenkaikkiaan kokoontuminen oli mieleenpainuva ja idearikas!

PIIRIN VUOSIKOKOUS JA SEMINAARI

Aika  Lauantai 18.4.2015
Paikka Kouvola

Aamupäivä Seminaari
Iltapäivä Vuosikokous

Aamupäivän seminaarissa on vieraana 
Suomen Punaisen Ristin uusi puheenjoh-
taja Pertti Torstila.

Vuosikokous
• Sääntömääräiset asiat
• Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

valinta
• Jäsenten valinta piirin hallitukseen ero-

vuoroisten tilalle
• Huomionosoitusten jako

Osastojen hallitukset voivat tehdä esi-
tyksiä piirin luottamushenkilöiksi. Ehdot-
taa voi oman tai minkä tahansa osaston 
jäsentä, kunhan ehdokkaan suostumus on 
varmistettu. 

MONIKULTTUURISUUS KAAKKOIS-SUOMESSA JÄRJESTÖTOIMINTA
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Ensiauttajakoulutus
Toukokuun puolessavälissä pidettiin Kaakkois-
Suomen piirin ensimmäinen piirin järjestämä 
ensiauttajakoulutus (ensivastekurssi). Kurssille 
tuli innostuneita osallistujia kolmesta osastos-
ta meidän piirimme alueelta ja myös HUP:sta. 
Neljän vuorokauden intensiivinen koulutus 
edellytti ennakkoon hyviä ensiaputaitoja ja 
myös paneutumista ennakkotehtävään.

Stressinsietokykyä ja johtamistaitoja tarvittiin 
monessa tiukassa harjoitustilanteessa. Nämä 
kuusi piirimme alueelle koulutettua ensiautta-
jaa (EVY) tuovat ryhmiinsä lisää tietotaitoa ja 
valmiuksia autettavan kohtaamiseen ensiapu-
päivystyksissä. Seuraava ensiauttajakoulutus 
järjestetään näillä näkymin toukokuussa 2015, 
siitä tarkemmin seuraavassa lehdessä.

Ensiauttajapari harjoittelemassa elvytystilanteessa kurssilla.
Kuva vasemmalla.

Ensiapu 3 kurssi Nynäsissä 
Elokuussa Nynäsin kartanon mailla ja kou-
lutuskeskuksessa temmelsi toistakymmentä 
aktiivista ensiapuryhmätoiminnassa mukana 
olevaa. Kurssin tavoite on edistää osallistujan 
ensiapuvalmiuksia ja – taitoja toimia auttajana 
erilaisissa onnettomuus- tai sairauskohtaus-
tilanteissa sekä lisätä valmiuksia toimia joh-
dettavana sekä toimia johtajana. Ensiapuryh-
mätoiminnassa kurssi antaa oikeuden toimia 
Punaisen Ristin ensiapupäivystyksen vastaa-
vana eli piirin alueelle saatiin monta uutta päi-
vystystä johtavaa ryhmäläistä. Seuraava piirin 
Ensiapu 3-kurssi 12.-16.8.2015 Nynäs.

Ensiapupäivystäjät auttamassa pöydältä pudonnutta juhlijaa 
Ensiapu 3 –kurssin harjoituksessa. 

Tarkennettu tilanarvio: auttaja mittaa rannesykettä paketti-
autossa olleelta autettavalta. Kuva ylhäällä. 

Ensiapupäivystystoiminnan
laatuohjeet

Pääsihteeri on hyväksynyt 3.9.2014 Ensiavun 
ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän tou-
kokuun kokouksessaan käsittelemät ja hyväk-
symät Ensiapupäivystystoiminnan laatuohjeet.

Suomen Punainen Risti (SPR) vastaa ensiapu-
päivystystoiminnasta punaisen ristin tunnuk-
sen alla. Päivystystoiminta on ensiapuryhmien 
aktiivisinta ja näkyvintä toimintaa, jolla vaiku-
tetaan järjestön imagoon   - niin positiivises-
ti kuin negatiivisestikin. Ensiapupäivystykset 
motivoivat ensiapuryhmäläisiä harjoittelemaan 
ensiapu- ja muita auttamisvalmiustaitojaan. 
Lisäksi ensiapupäivystyksillä on suuri merkitys 
monien osastojen taloudelle.

Ensiapuryhmät päivystävät vuosittain tuhan-
sissa tapahtumissa kyläjuhlista aina suuriin 
urheilu- ja viihdetapahtumiin, joissa voi olla 
kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ensiapua anne-
taan eri päivystyksissä vuosittain noin 16 000 
hengelle. Päivystäminen Suomen Punaisen 
Ristin edustajana sekä viranomaistoimintaa 
tukevana toimintana edellyttää laadukasta 
toimintaa. 

Laatuohjeet on lähetetty piirin ensiapuryh-
mien johtajille, päivystysyhdyshenkilöille ja 
osastojen puheenjohtajille. Ohje löytyy myös 
RedNet:in ensiapuryhmien sivuilta. Ohjeeseen 
liitteineen kannattaa tutustua. Suositukseen 
lastensuojelun toteutumisesta ja suositukseen 
itsehoitolääkkeistä punaisen ristin ensiapu-
päivystyksissä on perehdytty jo muutamissa 
ryhmien koulutuksissa ja esimerkiksi ensiapu-
ryhmien harjoitusviikonlopussa marraskuulla 
jatketaan niiden käsittelyä.

Lisätietoja terveydenhuollon suunnittelijalta.

ENSIAPUTOIMINTA
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Ensiapuryhmien viikonloppu 
14.-15.11. (pe-la), Nynäs
Syksyn harjoitusviikonlopun teemoina ensiapu 
ja Punaisen Ristin valmius.

Kaikille ensiapuryhmäläisille avoimessa kou-
lutusviikonlopussa harjoitellaan ensiapuun ja 
valmiuteen liittyviä asioita. Aloitamme perjan-
taina klo 18 (saapuminen klo 17 alkaen) ja lo-
petamme lauantaina klo 18 mennessä.

Osallistumismaksu 70 €, tämä sisältää majoi-
tuksen ja täysihoidon.

VIIKONLOPPUUN MAHTUU VIELÄ NOPEAT
ILMOITTAUTUJAT!

Ohjelma:

Perjantai 14.11.
18.00 Ajankohtaista ensiapuryhmissä. 
 (Lääkeohjeet ensiapupäivystyksiin,
 lastensuojeluilmoitus, päivystysten
 laatuohjeet)
 Osastojen hälytysvalmius

Lauantai 15.11
8.30 Toimintasuunnitelma 2014-2017
9.30 Uusien vapaaehtoisten rekrytointi toi  
 mintaan ja vastaanotto
10.30 Harjoitus: Rasti 1
11.30 Ruokailu
12.30 Harjoitus: Rasti 2
13.15 Harjoitus: Rasti 3
14.00 Harjoitus: Rasti 4
15.00 Harjoituksen purku ja palautekeskustelu
15.30 Kahvi 
16.00 Yhteiset materiaalihankinnat ja vuoden  
 2015 koulutukset
17.00 Kotiin

Suomen Punainen Risti on suunnitellut en-
siapukurssin ammattikuljettajille. Kurssien 
sisällössä on otettu huomioon liikenteeseen 
liittyvät riski- ja onnettomuustilanteet, mah-
dolliset sairauskohtaukset sekä kuljettajan 
oma terveys- ja turvallisuus ammattiliikenteen 
näkökulmasta. 

Tavoitteet: Tunnistaa tapaturmariskit liiken-
neonnettomuuksissa ja pyrkii ehkäisemään 
niitä. Saa valmiuksia toimia ensiavunantaja-
na onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteissa 
sekä saa tietoa linja-autonkuljettajan työtur-
vallisuutta ja omaa terveyttä edistävistä teki-
jöistä 

• Kurssi soveltuu sekä linja-auton kuljettajil-
le että kuorma-autonkuljettajille. 

• Osallistujalla on mahdollisuus täydentää 
koulutuspäivä ja saada SPR:n Hätäensi-
apukurssi 8 t -suoritus ja -todistus yhdellä 
lisätunnilla. Kurssipäivän kesto on tuolloin 
klo 8-16. SPR:n kurssitodistus on voimas-
sa kolme vuotta ja se on pätevä kaikissa 
Euroopan maissa.

• Huom! Muista ottaa ajokortti mukaan kou-
lutukseen

Koulutus on hyväksytty Liikenteen turvalli-
suusviraston ammattipätevyyskoulutukseksi. 
Koulutuksesta saa ns. direktiivipäivän sekä 
liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän 
todistuksen. Tiedot koulutuksen suorittaneis-
ta rekisteröidään Liikenteen turvallisuusviras-
toon.

Koulutuksen hinta 100,- / hlö

Ensiapukoulutus ammatti-
kuljettajille 7 t

Tielläliikkujan ensiapukurssi

Osaatko toimia onnettomuustilanteessa?
Lauantaina klo 10-12

7.2. Kotka, 7.3. Lappeenranta
6.6. Kouvola, 4.7. Mikkeli

ILMOITTAUTUMISET: p. 040 756 0188, 
anita.gronroos@redcross.fi

Maksuton ja kaikille avoin!

ENSIAPUTOIMINTA
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KOUVOLA piiritoimisto, Kouvolankatu 5-7

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 4 / 22.-23.1. (to-pe)
vko 7 / 10.-11.2. (ti-ke)
vko 9 / 23.-24.2. (ma-ti)
vko 11 / 10.-11.3. (ti-ke)
vko 13 / 24.-25.3. (ti-ke)
vko 15 / 8.-9.4. (ke-to)
vko 17 / 21.-22.4. (ti-ke)
vko 19 / 6.-7.5. (ke-to)
vko 21 / 19.-20.5. (ti-ke)
vko 23 / 3.-4.6. (ke-to)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 12 / 17.-18.3. (ti-ke)
vko 20 / 11.-12.5. (ma-ti)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 5 / 28.1. (ke)
vko 12 / 16.3. (ma)
vko 22 / 28.5.(to)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 8 / 16.2. (ma)
vko 16 / 14.4. (ti)
------------------------------------------------------------------
KOTKA  Helilän srk-talo, Suntionkatu 18

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 9 / 25.-26.2. (ke-to)
vko 22 / 26.-27.5. (ti-ke)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 18 / 28.-29.4. (ti-ke)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 6 / 6.2. (pe)
vko 16 / 13.4. (ma)
-------------------------------------------------------------------
LAPPEENRANTA  Raatimiehenkatu 20 D

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 5/ 29.-30.1. (to-pe)
vko 9 / 23.-24.2. (ma-ti)
vko 12/ 18.-19.3. ( ke-to)
vko 17 / 20.-21.4. (ma-ti)
vko 21 / 18.-19.5. (ma-ti)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 19 / 7.-8.5. ( to-pe)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 6 / 3.2. (ti)
vko 11 / 12.3.(to)
vko 16 / 16.4.(to)
vko 23 / 2.6. (ti)

MIKKELI aluetoimisto, Otavankatu 20

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 5 / 28.-29.1. (ke-to)
vko 7 / 11.-12.2. ( ke-to)
vko 9 / 25.-26.2. (ke-to)
vko 11 / 10.-11.3. (ti-ke)
vko 13 / 25.-26.3. (ke-to)
vko 16 / 14.-15.4. (ti-ke)
vko 19 / 4.-5.5. (ma-ti)
vko 21 / 20.-21.5. (ke-to)
vko 23 / 2.-3.6. (ti-ke)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 22 / 26.-27.5. ( ti-ke)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 6 / 3.2. (ti)
vko 12 / 17.3.( ti)
vko 20 / 11.5. (ma)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 10 / 5.3. (to)
vko 16 / 17.4. (pe)
--------------------------------------------------------------------
SAVONLINNA  Vääräsaarenkatu 4 A

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 8 / 17.-18.2. (ti-ke)
vko 15 / 8.-9.4. (ke-to)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 18 / 28.-29.4. (ti-ke)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 12 / 20.3. (pe)
vko 20 / 12.5. (ti)
--------------------------------------------------------------------

Kurssihinnat:

EA 1®   92 €/henkilö
EA 2®  102 €/henkilö
Hätäensiapukurssi 8 t  57 €/henkilö 
Hätäensiavun kertaus 4 t  41 €/henkilö
Henkisen tuen peruskurssi 12 t       65 €/henkilö
Ammattikuljettajan koulutus          100 €/henkilö

Toteutamme myös kuorma- ja linja-auton kuljettajien 
ammattipätevyyskoulutusta: ensiapu. Kysy lisätietoja.

Ryhmäkurssit:
Yleisökurssien lisäksi järjestämme räätälöityä ensiapu-
koulutusta ryhmille ryhmän tarpeiden ja toimialan mu-
kaan.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: www.punainenristi.fi tai 
puh. 020 701 2716, anita.gronroos@redcross.fi

ENSIAPUKURSSIT KEVÄÄLLÄ 2015

Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri, Kouvolankatu 5-7, 45100 KOUVOLA, puh 0207 01 2710
Kurssit järjestetään yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa.

 www.punainenristi.fi

     PUNAINEN RISTI – SUOMEN JOHTAVA ENSIAVUN ASIANTUNTIJA
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 Lippu korkealle 2015!
 - Eväät aktiiviseen osastotoimintaan
Tilaisuudet on tarkoitettu osastojen puheenjohtajille, hallituksen jäsenille sekä 
muille luottamushenkilöille. Perehdytys on ”pakollinen” uusille luottamushenki-
löille ja erinomaisen tärkeä jo pidempäänkin mukana olleille!

Perehdytyksessä käsitellään mm. luottamushenkilöiden roolia ja tehtäviä järjestössämme,
suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmiä hyvin toimivan osaston näkökulmasta sääntöjä ja
linjauksia noudattaen sekä pikaperehdytykset toimintamuodoista ja vastuutehtävistä.
Tutustumme myös vaikuttamiseen ja tiedottamiseen sekä taloudenhallintaan.

17.1.  klo 9.30 – 17  Savonlinna 
hinta 15 eur, sis. koulutus ja ruokailut

23. - 24.1. pe klo 18 – 21, la klo 10 – 15  
Anttolanhovi, Mikkeli
hinta 40 eur, sis. koulutus, ruokailut, majoitus
(yhtä aikaa puheenjohtajaparlamentin kanssa) 

Iltakoulutuksena (2 iltaa): 
27.1. ja 29.1. klo 17.30 – 20.30  Kotka
3.2. ja 5.2. klo 17.30 – 20.30   Imatra
Iltakurssi 10 €/hlö, sis. koulutus ja kahvit. 

Ilmoittautumiset 12.1. mennessä piiritoimistoon,
p. 020 701 2710 tai kaakkois-suomi.kouvola@redcross.fi

YSTÄVÄKONSERTTI
ystävänpäiväviikolla

 ke 11.2.2015 klo 18.00 
Kouvolan 

Kuusankoski-talossa
KATRI HELENA

Liput  á 40,00 € 
S-kortilla á 37,00 €

Liput myynnissä 
marraskuun puolen välin jälkeen 

Kouvolan Prisman infosta ja 
SPR:n Kouvolan piiritoimistolta.

Konsertin tuotto käytetään 
Kaakkois-Suomen alueen ystävä-

toiminnan hyväksi. 

Järjestäjä: Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri

ILOA YSTÄVYYDESTÄ

TÄMÄ ON PUNAINEN RISTI


