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Olemmeko valmiina?

PÄÄKIRJOITUS  6.11.2012

Suomen Punainen Risti järjestää ensi vuoden 
helmikuussa valtakunnallisen Sydäntalvi-
valmiusharjoituksen. Harjoitus toteutetaan 
16.2.2013 iltapäivällä. Taustatilanteena on 
myrskyjen ja pakkasen aiheuttama sähkökat-
ko, mistä johtuen viranomainen on pyytänyt 
Punaista Ristiä auttamaan vanhusten evaku-
oinnissa.

Osastojen toteuttamien tapahtumien tavoit-
teena on paitsi testata omaa valmiuttaan, 
myös tuottaa iloa harjoitukseen osallistuville 
vanhuksille vaikkapa tarjoamalla heille ohjel-
mallinen kahvitilaisuus. Harjoitus on mahdol-
lista toteuttaa monenlaisissa eri muodoissa 
osaston koosta ja resursseista riippuen. Ke-
nenkään ei siis tarvitse jäädä pois siksi, että 
osasto on liian pieni tai toimijoita on vain 
muutama.

Lokakuun puolivälissä pidettyihin aluefooru-
meihin osallistui lähes 30 osastoa. Oli erittäin 
ilahduttavaa kuulla, että kaikki foorumeissa 
mukana olleet osastot ilmaisivat halukkuuten-
sa osallistua harjoitukseen. Toki aluefooru-
meissa kuultiin joitakin soraääniäkin: kaikkien 
mielestä harjoitus ei riittävästi muistuta todel-
lista valmiustilannetta. Harjoituksen katsottiin 
liikaa muistuttavan ystävänpäivän tapahtu-
maa. Kritiikki on ymmärrettävää, mutta toivoi-
sin, että emme liikaa takertuisi harjoituksen 
toteuttamismuotoon. ”Pehmoltakin” näyttä-
vään tapahtumaan on mahdollista rakentaa 
valmiudellisia elementtejä. Tärkeintä on tes-
tata, että saamme kaikki osaston aktiivit ja 
mahdollisesti uusiakin toimijoita liikkeelle.
 
Sydäntalvi-valmiusharjoituksessa on kyse Pu-
naisen Ristin harjoituksesta. Siksi osaston 
hallituksen on otettava langat käsiinsä: pää-
tettävä osallistumisesta ja harjoituksen toteut-
tamistavasta sekä myös varmistettava, että 
harjoituksesta löytävät paikkansa ja tehtävän-
sä kaikki osaston toimijat. Kyse ei siis missään 
tapauksessa ole ystävien voimin toteutetta-
vasta harjoituksesta. Harjoitus on myös tärke-
ää viedä ensi vuoden toimintasuunnitelmaan.

Syksy kuluu nopeasti ja valmistelu on syy-
tä aloittaa ajoissa, ettei tule kiire. Ripeimmin 
valmistelu etenee kun hallitus nimeää työryh-
män, joka hallituksen kokousten välillä selvit-
telee ja järjestelee käytännön asioita. Oma 
kumminne on tarvittaessa käytettävissä har-
joituksen valmistelussa.

Harjoitus on myös oivallinen tapa viritellä yh-
teistyötä naapuriosaston kanssa. Harjoituksen 
tiimoilta tapahtunut tutustuminen ja yhteis-
työkuvioista sopiminen voi olla kullanarvois-
ta sellaisessa tositilanteessa, jossa auttajik-
si tarvitaan vapaaehtoisia useamman osaston 
alueelta.

Olemalla kaikki mukana tässä yhteisessä pon-
nistuksessa tulemme saamaan järjestöllemme 
ennenkuulumattoman laajaa ja myönteistä jul-
kisuutta. Toivon, ettei yksikään Kaakkois-Suo-
men piirin osasto jää pois tästä ainutlaatuises-
ta Punaisen Ristin esiintulosta. Onhan sinun 
osastosi valmiina?

Mutta vielä ennen harjoitusta tulee joulu ja on 
hengähtämisen ja levon aika. 

Toivotan teille kaikille rauhallista joulun aikaa 
ja menestystä vuodelle 2013.

Arja Vainio
toiminnanjohtaja
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Mitä jokaisen osaston puheenjohtajan 
tulisi tietää Sydäntalvesta, valmiuspäällikkö
Ari Saarinen?

”Sydäntalvi-harjoitus on osastojen ja koko Punaisen 
Ristin valmiusharjoitus, jonka yhteydessä harjoitel-
laan yhteistoimintaa paikallisten viranomaisten ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa normaaliolojen häi-
riötilanteessa ja samalla päivitetään osastojen val-
miussuunnitelmat.

Tilaisuuteen kutsuttaville senioreille Sydäntalvi on 
iloinen ja hauska, ohjelmallinen tapahtuma ystä-
vyyden merkeissä.

Osaston hallitus tekee päätöksen osallistumisesta 
Sydäntalvi-valmiusharjoitukseen, nimeää harjoituk-
seen osaston yhteyshenkilön ja ilmoittaa nämä tie-
dot piiriin 6.12.12 mennessä. Osasto ottaa yhteyttä 
oman kunnan viranomaisiin ja alueen yhteistyö-
kumppaneihin ja alkaa yhteistoiminnassa suunnitel-
la valmiusharjoituksen toteuttamista.”

Mitä jokaisen osaston ensiapu-
ryhmän johtajan tulisi tietää 
Sydäntalvesta, terveyden-
huollon suunnittelija
Niina Hirvonen?

”Sydäntalven suunnitteluvaiheessa 
osasto voi hyödyntää ensiapuryhmän 
tieto-taitoja mm. valmiussuunnitelman 
teossa, viranomaisyhteistyössä, rekry-
toinnin ideoinnissa ja piireille lähetettä-
vien tilannekuvatietojen miettimisessä.

Itse harjoituksessa ensiapuryhmäläi-
set voisivat toimia vaikka harjoituksen operatiivi-
sessa johdossa (ryhmänjohtajalla voi olla paljon 
kokemusta erilaisten päivystysten ja harjoitus-
ten johtamisesta) ja harjoituksen eri osatekijöiden 
koordinoinnissa.

Evakuointiin tarvitaan paljon ihmisiä, joten evaku-
oitavien noutamisessa, kirjaamisessa, avustami-
sessa ja takaisin saattamisessa ensiapuryhmäläiset 
tarvitsevat lisävahvistusta vaikka ystävistä, henki-
sen tuen vapaaehtoisista ja ihan uusista vapaaeh-
toisista.

Lisäksi ensiapuryhmäläiset voivat olla tilaisuuden 
turvallisuusvastaavia.”

Mitä jokaisen osaston ystävätoiminnan 
vetäjän tulisi tietää Sydäntalvesta, koti-
maan avun suunnittelija Anita Hartikka?

”Ystävätoiminnan vastuuhenkilöt ovat aktiivises-
ti mukana Sydäntalvi-harjoituksen ja siihen liittyvän 
tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Ystä-
vät, samoin kuin muut osaston vapaaehtoisryhmät, 
ovat osa osaston kokonaisvaltaista auttamisvalmi-
utta, joten myös valmiussuunnitelmassa heidät tu-
lee huomioida resurssina.

Sydäntalvessa ystävien joukosta voisi löytyä esi-
merkiksi tapahtuman juontaja, kahvittajia, ohjel-
man suunnittelijoita, siivoajia ja yhtä lailla ystävät 
voisivat auttaa valmiussuunnitelman työstämisessä 
ja harjoituksen evakuointiosuuden järjestelyissä.”

Mitä jokaisen osaston tiedottajan 
tulisi tietää Sydäntalvesta, tiedotus-
päällikkö Outi Pärnänen?

”Tiedottajan olisi hyvä varmistaa, että 
osaston kaikille toimintaryhmille on 
mennyt tieto Sydäntalvesta. Tapahtu-
man toteuttamiseen tarvitaan paljon 
vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin, jo-
ten tiedottaja pitää huolen, että esim. 
kaikki oman osaston jäsenet kutsutaan 
mukaan.

Lisäksi tiedottaja lähettää kutsut niille, 
joiden osasto toivoo osallistuvan Sy-
däntalvi-tapahtumaan. Eikä tietenkään 
saa unohtaa mediaa, vaan paikallisille 
tiedotusvälineille kannattaa kertoa jo 
helmikuun alussa, mitä ja missä tapah-
tuu 16.2. klo 12.30-15.30.

Tiedottaja pitää huolen, että oman osaston Sydän-
talvi-tapahtuma on Punaisen Ristin verkkosivuilla 

tapahtumat) ja tiedottaja huolehtii, että tapahtu-
mapaikalla on tarjolla tietoa siitä, miten Punaisen 
Ristin vapaaehtoiseksi pääsee ja mitä kaikkea toi-
mintaa omalla paikkakunnalla olisi tarjolla.

Tapahtuman jälkeen pitää vielä muistaa kiittää Sy-
däntalveen osallistuneita ja kutsua harjoitukseen 
osallistuneita mukaan osaston toimintaan.”

SYDÄNTALVI 16.2.2013 KELLO 12.30-15.30
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SYDÄNTALVI 16.2.2013 KELLO 12.30-15.30

Sydäntalvi on lauantaina 16.2.2013

järjestettävä Suomen sydämellisin valmiusharjoitus

- Sydäntalvi-harjoituksen kautta Punainen Ris-
ti kiinnittää huomioita, kuinka tärkeää van-
husten ja muiden haavoittuvassa asemassa 
olevien on saada apua onnettomuus- ja hä-
tätilanteissa. Samalla osoitamme, että Punai-
nen Risti auttaa hätään ja pulaan joutuneita ja 
tekee sen yhteistyössä viranomaisten kanssa, 
sanoo Punaisen Ristin kotimaan avun suunnit-
telija Anita Hartikka.

Sydäntalvi-harjoituksen tausta-ajatuksena on raju talvimyrsky. Sähköt ja lämmönjakelu ovat katkenneet. 
Viranomaiset pyytävät Punaista Ristiä auttamaan, jotta apua tarvitsevat saadaan siirrettyä turvallisiin
tiloihin. (Kuvassa Anne Viertola ja Punaisen Ristin rovaniemeläinen vapaaehtoinen Janna Alili-Kitti)

Punaisessa Ristissä on vielä osastoja, joilla 
ei ole minkäänlaista valmiussuunnitelmaa ja 
osastoja, joiden valmiussuunnitelma saattaa 
olla esimerkiksi edellisen puheenjohtajan ajal-
ta, joten nimet ja puhelinnumerot ovat van-
hentunutta tietoa. Sydäntalvi on erinomainen 
kimmoke valmiussuunnitelman tekemiseen tai 
päivittämiseen. Piirien valmiuspäälliköt osaa-
vat auttaa, jos aihe tuntuu vielä vieraalta.

Sydäntalvi on sekä ystävänpäivän lämminhenkinen tapahtuma
että koko järjestön valtakunnallinen valmiusharjoitus.

= Valmiusharjoitus: päivitämme valmiussuunnitelmat, kirjaamme osallistujat, 
välitämme tilannetietoa osastoista piireihin ja piiristä keskustoimistoon.

= Ystävänpäivä: järjestämme mukavan iltapäivätapahtuman esimerkiksi vanhusten palvelukes-
kuksessa, monitoimitalossa tai muussa sopivassa paikassa. Tarjoamme osallistujille lämmintä 
juotavaa, hyvää syötävää ja rattoisaa ohjelmaa.

K
aisa Sirén
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SYDÄNTALVI 16.2.2013 KELLO 12.30-15.30

Sydäntalvi-harjoituksesta tehty kampanjakirje 
on postitettu lokakuun lopussa osastojen pu-
heenjohtajille, tiedottajille, valmiustoiminnan 
yhdyshenkilöille, ensiapuryhmien johtajille ja 
sosiaalipalvelun yhdyshenkilöille. Sähköpostin 
liitetiedostona sama kirje on lähetetty myös 
lukuisille muille J-korteissa nimetyille osasto-
jen aktiivivapaaehtoisille.

Sydäntalven aikana pidetään yllä valtakunnallista
tilannekuvaa. Jokainen Sydäntalveen osallistuva 
osasto tiedottaa tunneittain piirille tapahtuman 
vaiheista. Piiri välittää tilannekuvan keskustoimis-
toon ja aluehallintovirastoon. Keskustoimisto välittää 
koko maan tilannekuvan valtioneuvoston tilannekes-
kukseen ja aluehallintovirastoihin.

(Kuvassa Länsi-Vantaan osaston Mirja ja Stig Berg-
ström Myrskytuuli 2010 –valmiusharjoituksessa.)H
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Yritysyhteistyökumppanimme LähiTapio-
la on jo pitkään tukenut Punaisen Ristin 
ystävätoimintaa ja jakanut osastoille ra-
hallista tukea ystävänpäivän tapahtuman 
järjestämiseen. Sama perinne jatkuu, sillä 
vuonna 2013 LähiTapiola tukee osastojen 
järjestämiä Sydäntalvi-tapahtumia. 

Tapahtuman jälkeen kuitteja ja valmius-
suunnitelman kopiota vastaan osastot 
voivat hakea 150 euron suuruista tukea, 
jos järjestettävä tapahtuma täyttää kuusi 
ennalta sovittua kriteeriä:

 jäseneksi

 omalle väelle

 päivitetty

 ty varmistus piiriin 21.1.2013 mennessä

 viestinnässä

Sydäntalvessa löytyy paljon teke-
mistä ja siksi Sydäntalvi on hyvä 
mahdollisuus kutsua mukaan 
uusia tekijöitä. 

Mitä tarkemmin esimerkiksi oman 
osaston jäsenille tai yhteistyökump-
paneille osaa kertoa, mihin tehtäviin 
heidän panostaan toivotaan, sitä 
helpompi heidän on tarttua johon-
kin konkreettiseen puuhaan. Tekijöi-
tä kun tarvitaan mm. tapahtumasta 
tiedottamiseen, paikan koristeluun, 
ohjelman suunnittelemiseen ja to-
teutukseen, tarjoiluihin, seuruste-
luun, kuljetuksiin ja tilannekuvan
keräämiseen ja välittämiseen.

Kaikki Sydäntalven 
tulostettava materiaali

löytyy RedNetin 
Sydäntalvi-ryhmästä 
marraskuun alussa. 

Tilattava materiaali löytyy 
verkkokaupasta osoitteesta

punaisenristinkauppa.fi.
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HYVÄ JOULUMIELI 16.11.-24.12.2012

Vähävaraisten lapsiperheiden joulukeräyksellä
taas entistä korkeampi keräystavoite

Tänä vuonna lahjakortteja jaetaan 18 000, nii-
den arvo on 70 €/kpl ja näin ollen keräystavoi-
te on 1 260 000 €.

Mikä on Hyvä Joulumieli –keräys?

Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton yhteinen keräys, joka toteutetaan yh-
teistyössä Ylen Aamu-tv:n, Yle Radio Suomen, 
Yle Radio Vegan ja Keskon kanssa.

Keräykseen lahjoitetuilla rahoilla hankitaan 70 
euron arvoisia lahjakortteja, joilla vähävaraiset 
tai vaikeassa elämäntilanteessa olevat lapsi-
perheet voivat hankkia ruokatarvikkeita joulun 
alla.

Lahjakortin voi saada lapsiperhe, jossa on vai-
kea taloudellinen tilanne johtuen esimerkiksi 
yksinhuoltajuudesta, pitkäaikaistyöttömyydes-
tä, vanhempien pätkätöistä, sairaudesta, vam-
maisuudesta tai kriisitilanteesta.

Punaisen Ristin osastot ja MLL:n yhdistykset 
valitsevat apua tarvitsevat perheet. Yhteistyö-
tä voidaan tarvittaessa tehdä seurakuntien, 
neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa. 

2011 jaettiin 15 000 kpl 70 euron lahjakortteja
2010 jaettiin 15 000 kpl 70 euron lahjakortteja
2009 jaettiin 15 000 kpl 70 euron lahjakortteja
2008 jaettiin 15 000 kpl 70 euron lahjakortteja
2007 jaettiin 10 000 kpl 60 euron lahjakortteja
2006 jaettiin 10 000 kpl 60 euron lahjakortteja

Hyvä Joulumieli –keräys on järjestetty joka 
vuosi vuodesta 1997 lähtien eli jouluruokaan 
tarkoitettuja lahjakortteja on jaettu jo yli 
100 000 perheelle.

Miten keräykseen voi osallistua?

Lahjoita haluamasi summa Hyvä Joulumieli 
-tilille: Nordea 159630-202020, 
IBAN FI17 1596 3000 2020 20.

Tekstiviestilahjoitus
= viesti HJM numeroon 16499 (10 €).

Puhelinlahjoitus 
= soitto numeroon 0600 16555 (9,93 €  + pvm).

K-plussapisteet
Plussapisteensä voi lahjoittaa kirjautumalla 
K-Plussan nettisivuilla Oma K-Plussa-palveluun 
tai soittamalla K-Plussan asiakaspalveluun. 
1000 K-Plussapistettä vastaa viittä euroa.

Keräyksen tuotto käytetään 
kokonaisuudessaan lahjakortteihin.

Mynämäkeläisen Karjalan osaston vapaaehtoinen Maija-
Liisa Laaksonen vei viime jouluksi Hyvä Joulumieli -lahja-
kortteja oman osastonsa alueen vähävaraisille lapsiper-
heille.

N
iklas M

eltio

Hyvä Joulumieli –keräykseen on joka vuosi lahjoitettu aiempaa enemmän 
ja siksi tänäkin vuonna uskalletaan nostaa keräystavoitetta ja
näin ollen jakaa entistäkin enemmän ruokalahjakortteja. 
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MAAILMAN AIDS-PÄIVÄ 1.12.

”Syrji virusta, älä ihmistä”
Maailman aids-päivä taas perinteisesti joulukuun ensimmäisenä

Osa Punaisen Ristin osastoista on viime vuosina 
osallistunut aktiivisesti Maailman aids-päivän viet-
toon. Vapaaehtoiset ovat mukana tärkeässä syrjin-
tää ehkäisevässä toiminnassa.

Hyväksi havaittuja toimintamalleja:

 tapahtuma, jolla saa helposti paitsi ohikulkijoi-
 den myös paikallismedioiden huomion.

 ”Red Ribboneita” ja jakaa niitä 1.12.

 sia, jotka ovat lähteneet tiedotusmateriaalin 
 kanssa erilaisiin nuorison suosimiin paikkoihin 
 juttelemaan ja jakamaan tietoa.

 tai pyytää paikallisilta ravintoloilta lupa kiertää
 heidän asiakkaidensa keskuudessa 1.12. 
 kertomassa teemapäivästä.

Päätapahtumana Helsingissä tulee tänä vuonna 
olemaan nuorille suunnattu Maailman aids-päivän 
konsertti. Konserttiin toivotaan erityisesti Punaisen 
Ristin vapaaehtoisia mukaan jakamaan tietoa ja 
mm. postikortteja, kondomipakkauksia.

Lisätietoa aiheesta ja materiaalitilauksista piirin 
työntekijältä tai keskustoimiston hiv/seksuaali-
terveystyön koordinaattorilta Sari Valoaholta, 

Monet osastot järjestävät joulukuun ensimmäisenä päivänä 
perinteisen kynttilätapahtuman. Valkoiset ja punaiset kynt-
tilät asetellaan ”Red Ribbonin” muotoon ja ne sytytään 
syrjinnän ehkäisemisen merkiksi. 

Kynttilätapahtumaa vietetään solidaarisuuden osoituksena 
kaikille niille ihmisille, jotka elävät hiv-tartunnan kanssa tai 
ovat aidsiin menehtyneet.

Punainen nauha eli Red Ribbon on kan-
sainvälinen symboli. Red Ribbon syntyi 
vuonna 1991 Yhdysvalloissa, josta se on 
levinnyt ympäri maailmaa. Sen suunnitteli 
ryhmä nimeltään Visual AIDS. Siitä tuli no-
peasti maailmanlaajuinen symboli.

Punaista nauhaa käytetään huolenpidon 
ja välittämisen symbolina hiv-tartunnan 
saaneille sekä heidän läheisilleen. Nauhaa 
käytetään niiden vuoksi, joilla on hiv-tar-
tunta tai jotka ovat kuolleet aidsiin, sekä 
niiden, jotka hoitavat hiv-tartunnan saa-
neita tai antavat tuken-
sa hivin kanssa eläville. 
Punainen nauha on myös 
toivon symboli, tehok-
kaampien lääkkeiden ja 
hoitomenetelmien löy-
tämiseksi hiviä ja aidsia 
vastaan.

Punaisen nauhan kiinnit-
täminen takin rintamuk-
seen on huomionosoi-
tus niille kaikille ihmisille, 
jotka elävät hi-viruksen 
kanssa. Nauhan kanta-
minen on yksi askel taistelussa hiviä ja aid-
sia vastaan. Voit pitää sitä minä päivänä 
tahansa, mutta suosittelemme sitä pidet-
täväksi erityisesti Maailman aids-päivänä 
1. joulukuuta.

Ei ole olemassa virallista Red Ribbonia. 
Sellaisen voi askarrella itse. 

Maailmanlaajuista teemapäivää vietetään tuttuun tapaan 1.12. ja Punainen Risti 
osallistuu siihen myös täällä Suomessa. Päivän tarkoitus on ehkäistä hiv-tartunnan 
saaneisiin kohdistuvaa syrjintää ja muistuttaa hiv-epidemian leviämisen ehkäisystä. 
Teemapäivän toimintaa kohdennetaan tänä vuonna erityisesti nuorille ja yhteinen 
viesti on: Syrji virusta, älä ihmistä.

Jo
o
el

 N
iit

ty
n
en



9

HYVÄPÄIVÄ-KERÄYS

Osastot voivat hakea Hyväpäivä-keräyksen tuottoja
ystäville, ensiapuryhmille tai terveyspisteille

Keräys jatkuu edelleen ja osoitteessa punai-

voivat valita, haluavatko ohjata lahjoituksensa 

kautta kotimaan toimintaan.

Rahoja on mahdollisuus hakea kaksi kertaa 
vuodessa

Osasto saa Hyväpäivä-keräyksen tuotto-
jen hakulomakkeen piiris-
tä ja täytetyt hakulomak-
keet lähetetään takaisin 
piiriin. Tammikuun loppuun 
mennessä piiriin lähetetyil-
lä hakemuksilla voi hakea 
avustusta kuluvan vuoden 
toimintaan ja syyskuun lop-
puun mennessä lähetetyillä 
hakemuksilla tulevan vuoden 
toimintaan. Piirit antavat ha-
kemuksiin omat lausuntonsa 
ja lähettävät ne eteenpäin 
keskustoimistoon (joko 15.2. 
tai 15.10. mennessä). Avus-
tusrahaa haetaan etukäteen 
ja se maksetaan jälkikäteen.

Päätökset ilmoitetaan tukea 
hakeneille osastoille kevään 
haun osalta maaliskuun loppuun mennessä ja 
syksyn haun osalta marraskuun loppuun men-
nessä.

Avustusta saanut osasto tekee varojen käy-
töstä loppuraportin ja menoista erittelyn. 
Osaston ei tarvitse toimittaa kopioita kuiteis-
ta, vaan alkuperäiset tositteet jäävät osaston 
kirjanpitoon. Sama osasto voi hakea avustusta 
vain joka toinen vuosi.

Ensiapu- ja ystävätoiminnan hakemuksissa li-
säeduksi katsotaan nuorten aikuisten ja maa-
hanmuuttajien huomiointi rekrytoinnissa ja 
koulutuksessa.

Mihin avustusta voi hakea?

a) Ensiapuryhmätoimintaan voidaan
 avustusta myöntää: 

 liittyvät kulut. 

 kehittäminen mm. vahvistamalla valmiutta 
 ja/tai alueellista yhteistyötä (rekrytointi-
 kulut, koulutus, välinehankinnat). 

b) Ystävätoimintaan voidaan 
 avustusta myöntää: 

 aloittaminen uutena 
 toimintamuotona eli 
 käynnistämiseen
 liittyvät kulut. 

 toimintamuodon aloittami-
 seen, esim. nuorten ystävä-
 toiminta, monikulttuurinen 
 ystävätoiminta tai jonkin 
 muun uuden toimintaryh-
 män aloittaminen. (Mutta 
 avustusta ei myönnetä sellai-
 seen toimintaan, joka saa 
 muuta ulkopuolista 

  rahoitusta.)

c) Terveyspisteille voidaan avustusta
 myöntää: 

 yhteyteen ja ryhmälle hankittavat välineet,
 kuten kävelysauvat. 

 

 pisteissä. 

Lisätietoja ja hakulomakkeita saa piiristä.

Osastot eri puolilla maata ovat muistaneet varsinkin kevään kampanjoiden 
(ystävänpäivän, rasisminvastaisen päivän ja Punaisen Ristin viikon) aikana
pitää esillä Hyväpäivä-keräyksen lippaita ja kerätä varoja kotimaan toimintaan.
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Joululahjaksi Merkkituotteita ja Merkkitekoja

Jouluna kampanjoimme Apua jouluun -teemal-
la. Tarjoamme ihmisille helpon mahdollisuuden 
hankkia verkkokaupastamme Punaisen Ristin 
Merkkituotteita ja Merkkitekoja, jotka autta-
vat Suomessa ja maailmalla. Punaisen Ris-
tin joulukortit ovat perinteinen tapa lähettää 

voi puolestaan liittää myös lahjoituksen ka-

vuonna lähinnä internetissä, jossa kutsumme 
ihmisiä ostamaan tuotteita ja lahjoittamaan – 
antamaan apua jouluun. 

Merkkituotteet verkkokaupasta

Punaisen Ristin Merkkituotteet ovat korkealaa-
tuisia, usein kotimaisia ja erityisesti Punaiselle 
Ristille suunniteltuja tuotteita, joille on käyttöä 
arjessa, lahjana tai kun haluat kertoa olevasi Pu-
naisen Ristin asialla. Kaikki Merkkituotteet han-
kit kätevästi Punaisen Ristin verkkokaupasta 

kannattaa rekisteröityä mm. jäsentarjousten 
vuoksi. Jouluksi valikoima on täydentynyt toi-
nen toistaan mieluisammilla lahjaideoilla:

 tanut Kultakeskus Hämeenlinnassa. Vali-
 koimasta löytyy tuotteita niin miehille, 
 naisille, nuorille kuin vanhemmillekin. 
 Samaan sarjaan kuuluvat myös uudet 
 silkkihuivit ja -solmiot.

 pehmo-Reddien ja kassin, jonka kuvituk-
 sessa on mukana myös Reddien kissa-
 kaveri Crossie. Lapsille ilmestyy lisäksi oma 
 ensiapukirja, joka kertoo Tammenterho-
 metsän pikkuväen haavereista. Asiaa ja
 oppimisen iloa samassa paketissa! 

 tystä kirjaamalla menot Perhekalenteriin 
 tai perinteiseen Wendelin-kalenteriin.
 Muistikirjoissakin on nyt mistä valita, ja 
 keittiön ilme uudistuu tuossa tuokiossa 
 uusilla pyyhkeillä.

 nen, joka voi alkaa lähettämällä jouluterveh-
 dykset iki-ihanilla kotimaisilla kortteilla, jois-
 sa on postimaksukin valmiina maksettuna. 
 Sitten vaan laitetaan kaunis Sydän-koriste 
 oveen ja nautitaan joulurauhasta.

Tee Merkkiteko – autat lähellä ja kaukana! 

Muista ystävää jouluna hyvällä teolla. Merkki-
teko on lahjoitus, joka toimitetaan perille Pu-

eniten tarvitseville. Merkkiteosta saa tulos-
tettavan lahjoitustodistuksen tai halutessaan 
perinteisen kortin, jonka voi antaa lahjaksi ys-
tävälle. 

Merkkitekoja on moneen makuun. Lahjoita 
puuroa koko kylälle, tue ystävätoimintaa tai 

-
mästään kamppailevalle perheelle. Merkkiteot 
ovat myynnissä Punaisen Ristin verkkokaupas-

Verkkokaupan järjestönäkymä
palvelee osastoja

Merkkituotteet ovat myös erinomaisia 
varainhankintatuotteita. Kirjautumalla osas-
ton tunnuksilla Punaisen Ristin kauppaan 
pääset järjestönäkymään, jossa jokaisella 
tuotteella näkyy sekä ulosmyynti- että osas-
ton alennettu hinta. Lisäksi järjestönäky-
mästä pääsee tilaamaan esitteitä, julisteita 
yms. materiaalia.

Osastokohtaiset tunnukset lähetettiin vuo-
den alussa osastoihin. Jos ne ovat hävin-
neet, saat uudet laittamalla viestin: 

tehdä omat tunnukset myös osaston ensi-
apuryhmälle, sillä verkkokaupasta löydät kä-
tevästi päivystystarvikkeet ja –asut. Ja mikä 
parasta, osasto saa tilaukset laskulla.
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UUTTA AINEISTOA

Nuoret puhumaan nuorille
seksuaaliterveydestä

Suomen Punai-
nen Risti on tuotta-
nut mainion Kumil-
la kyllä -materiaalin 
seksuaaliterveyden 
edistämiseen. Se 
on suunniteltu pe-
ruskoulun yhdek-
säsluokkalaisille 
terveystiedon oppi-
tunniksi, jonka ve-
täjinä toimivat niin 
ikään nuoret. Ta-
voitteena on lisätä 
nuoren tietoa sek-
sitaudeista ja saa-
da hänet ymmärtä-

mään, että hän voi itse vaikuttaa terveyteensä 
kondomia käyttämällä.
 
Kumikoulun kehittänyt ja sitä jo toteuttava 
Hämeen piiri on pyytänyt oppituntien pitäjik-
si terveydenhuollon opiskelijoita, mutta riittää, 
että on täyttänyt 18 vuotta ja kiinnostunut 
aiheesta. Piirissä Kumikoulun yhteyshenkilö-
nä on nuorisotoiminnan tai terveydenhuollon 
suunnittelija, joka ohjaa ja tukee vapaaehtoi-
sia. Varmuutta voi hakea myös hiv- ja seksu-
aaliterveystyön peruskurssilta.*

Kumikoulun materiaali:

 selityskortit) 

 (tulostetaan RedNetistä) 

Kumikoulun vetäjät saavat Kumilla kyllä
-kassiin pakatun koulutusmateriaalin lainaksi 
piiristä.

Olethan kuullut kouluja varten 
tehdystä Lukukuu-materiaalista?

Nälkäpäivän alla kouluille esiteltiin uusi lukukampanjam-
me Lukukuu. Kyse ei ole kertaluontoisesta kampanjasta, 
vaan koulut voivat toteuttaa Lukukuun koska vaan. Idea 
on yksinkertainen: oppilaat lukevat kuukauden aikana 
mahdollisimman monta kirjaa. He hankkivat lähipiiris-
tään sponsoreita, jotka maksavat haluamansa summan 
jokaisesta luetusta teoksesta. Halutessaan Lukukuuhun 
voi toki osallistua myös ilman sponsoreja.

Kaikki Lukukuu-materiaalit tilataan verkkokaupan kaut-
ta. Lisätietoja

-
maan piirissä 11 osas-
toa on neljänä viime 
vuotena perustanut 
läksykerhon pääyh-
teisyökumppani HOK-
Elannon tuella. Nämä 
LäksyHelppi-kerhot 
auttavat maahanmuut-
tajataustaisia lapsia ja 
nuoria koulutehtävis-
sä, mutta niiden ovet 
ovat avoinna myös 
muille koululaisille. 

Tämän vuoden lopus-
sa päättyvän hank-
keen kokemuksista 
syntyi LäksyHelppi-opas, 
josta on hyötyä niin läksykerhon ohjaajalle kuin kerhoa 
käynnistävälle osastolle. Itse asiassa oppaasta ja siinä 
mainituista linkeistä saa hyviä vinkkejä minkä tahansa 
kerhon perustamiseen ja ohjaamiseen.

Jos osastonne haluaa perustaa läksykerhon eikä piiris-
sänne ole monikulttuurisuus- tai läksykerhotoiminnan 
tuntijaa, voitte kysyä lisää kouluyhteistyön koordinaat-
tori Pekka Laukkaselta
piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Doinita 
Negrutilta

LäksyHelppi-opas ilmestyy pdf:nä ja sen löytää

Läksykerhon perustamiseen 
ja ohjaamiseen opas

* Huomio! 
Hiv- ja seksuaaliterveystyön 
valtakunnallinen peruskurssi on
seuraavan kerran Helsingissä
17. – 18.11.2012. 

Lisätietoa
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PROMOJA JA KOULUTTAJIA

Valtakunnalliset promopäivät
lähestyvät…

Valtakunnalliset Promopäivät on tarkoitettu 
kaikille promoille päivitykseksi, uuden oppimi-
seksi ja virkistykseksi. Promopäivät järjeste-
tään 19.-20.1.2013 tällä kertaa Rovaniemellä 

piirin väki suunnittelee jo innoissaan päiville 
unohtumattomia ohjelmanumeroita.

Osallistumismaksu 70 euroa kattaa ohjel-
man ja kokouspaketin ruokineen. Majoitus 6 
hengen mökeissä maksaa 40 euroa/yö. San-
tasportiin on mahdollista saapua jo perjantai-
na. Ilmoittautumiset viimeistään 10.12.2012. 

Tässä on hyvä mahdollisuus motivoida osas-
ton promoja lähettämällä heidät päiville ja 
osallistumalla kustannuksiin. Tarkempi ohjel-
ma ja ilmoittautumislinkki päivittyvät RedNetin 
promot-sivulle, joten viimeistään nyt kaikkien 
promojen kannattaa käydä rekisteröitymässä 
promoryhmään!

Rekisteröityminen RedNetin promoryhmään
tapahtuu seuraavasti:

1. Mene osoitteeseen

2. Jos olet uusi käyttäjä luo uusi käyttäjätili, 

 vanha käyttäjä kirjautuu sisään

3. Valitse yläpalkista kohta ”tieto ja taito”

4. Klikkaa PQR kohdasta sanaa ”promot”

5. Paina linkkiä ”Klikkaa tästä osaston 

 vapaaehtoiseksi”

6. Kun pyyntösi on hyväksytty, olet ryhmän jäsen

Kouluttajien omat sivut RedNetissä

Olethan jo rekisteröitynyt RedNettiin 
vapaaehtoiskouluttajien ryhmään

Vapaaehtoiskouluttajille tiedoksi

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen
1 kk ennen koulutuksen alkua.

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus   26.-27.1. Paikka avoin

Valmiuskouluttajien sisältöosa, ensihuolto  Kevät 2013 Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”  28.9.-25.10. verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”  26.-27.10. lähijakso

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  26. -28.10. Nynäs

OK-opintokeskus kouluttaa

OK-opintokeskus tarjoaa monipuolista valmennusta jä-
senjärjestöjensä toimijoille. Ensi vuoden koulutusten 
ennakkotiedot ovat ilmestyneet ja ilmoittautumisaika 
käynnistynyt. Linkki OK-opintokeskuksen koulutuska-
lenteriin löytyy RedNetistä kouluttajien sivuilta.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosia järjestetään 
Helsingissä Laivanvarustajankadun koulutuskes-
kuksessa 24.-25.11. seuraavilla ohjelmalinjoilla: 
henkinen tuki, humanitaarinen oikeus, järjestötoi-
minta, monik Olemmeko valmiina? ulttuurisuus, 
nuorisotoiminta, päihdetyö ja sosiaalipalvelu.

Valmiuskouluttajien sisältöosa järjestetään
Lapin piirissä 16.-18.11. 

Jos olet kiinnostunut laajentamaan osaamistasi jol-
lekin näistä koulutuslinjoista, ole yhteydessä piiri-
toimistoosi, jossa on tieto alueellisesta kouluttaja-
tarpeesta. Edellytys sisältöosalle osallistumiseen 
on kyseisen koulutuslinjan peruskurssin suorittami-
nen ennen koulutuksen alkamista. Vaikka viimei-
nen ilmoittautumispäivä oli periaatteessa jo 24.10. 
vielä voi pikaa pikaa ilmoittautua mukaan.
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PIIRIN HENKILÖKUNTAUUTISIA

Hei!

Olen Riina Ahonen. Aloitin lokakuun alus-
sa nuorisotoiminnan suunnittelijan sijaise-
na Kaakkois-Suomen piirissä. Koulutukseltani 
olen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja viimei-
sin työpaikkani oli Kouvolan Korttelikotiyhdis-
tys, jossa työskentelin henkilöstöhuoltajana 
pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvi-
en henkilöiden työllistämisprojektissa. Ennen 
kouluttautumistani ehdin työskennellä mo-
nenlaisissa paikoissa ravintola- ja kaupan alal-
la sekä matkailun parissa. Viimeisen vuoden 
aikana olen opiskellut hermoratahierojaksi ja 
olin aikeissa perustaa oman yrityksen, kunnes 
kohtalo puuttui peliin ja tempaisi minut Punai-
selle Ristille.

Työ on tähän mennessä ollut mielenkiintoista 
ja joka päivä opin uusia asioita. Luonteeltani 
olen utelias, ulospäin suuntautunut ja innos-
tun helposti uusista asioista. Toisten huomi-
oon ottaminen, heikommassa asemassa ole-
van auttaminen ja kestäväkehitys on minulle 
tärkeitä asioita ja joidenkin mielestä olen vä-
hän viherpiipertäjä. Olen ehtinyt harrastaa kai-
kenmoista pieneen ikääni nähden esim. nau-
rujoogaa ja teatteria ja tapanani on aloittaa 
vähintään kerran vuodessa joku urheiluhar-
rastus. Mielestäni kaikkea uutta pitää kokeil-
la paitsi kansantansseja ja mikä se toinen nyt 
sitten olikaan.. 

Odotan innolla alkavaa yhteistyötä teidän 
kaikkien kanssa. Toivotan mukavaa ja tunnel-
mallista syksyä ja joulun odotusta kaikille!

Riina Ahonen

Minna Järviö Sirpa Ruokoniemi

Soile Heikkilä

Tanja Palokangas Tommi Hohti

PIIRITOIMISTO

Syyskauden alkaessa Sirpa aloitti ensiapukou-
luttajana Kouvolassa. Lokakuussa saimme vie-
lä kolme uutta työntekijää Riinan lisäksi. Soile 
aloitti myymäläapulaisena, Tanja siivoojana ja 
Tommi huoltomiehenä.

ALUETOIMISTO

Minna ja Sirpa aloittivat Mikkelin aluetoimis-
tossa elokuun lopulla toimistotehtävissä. 

sirpa Asikainen ja Baby
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Operaatio Nälkäpäivä on tänäkin vuonna saa-
tu kunnialla vietyä läpi. Kerääjiä oli jälleen 
runsaasti liikkeellä. Suuri kiitos koko osasto-
kentälle – te teette tästä totta vuosi toisensa 
jälkeen! 

Piirin keräystulos tulee laskemaan viime vuo-
den tuloksesta jonkin verran. Vaikuttaako tä-
män hetkinen taloudellinen tila lahjoittajiin, 
mutta monessa osastossa huomattiin, että 
lahjoitussummat olivat tippuneet aiemmasta. 
Keräysvalmistelut ja kerääjämäärät olivat suu-
rimmassa osassa osastoja kohdillaan, mutta 
tulevaisuudessa meidän täytyy vielä tarkem-
min miettiä, miten tavoitamme tämän päivän 
lahjoittajat vielä paremmin. Muutama osasto 
onnistui myös hienosti joko pysymään viime 
vuoden tasolla tai jopa nostamaan tulostaan! 
Tämän hetkiset osastokohtaiset tulokset ovat 
seuraavalla sivulla, lopullinen tulos varmistuu 
vasta myöhemmin. 

Kiitokset kaikesta palautteesta mitä olemme 
teiltä saaneet. Palautteiden perusteella voim-
me parantaa sekä piirin että keskustoimiston 
toimia, jotta osastot saisivat parhaan mahdol-
lisen tuen keräyksen toteuttamiseen ja ohjeis-
tukset tulevat selkeästi ja riittävän ajoissa. Yh-
dessä tehden saamme tulosta aikaan! 

Tästä on taas hyvä jatkaa kohti ensi vuotta. 
Vedetään hetki henkeä ja aloitetaan seuraa-
van keräyksen suunnittelu taas hyvissä ajoin. 
Yhteistyötahojen kanssa (yritykset, oppilaitok-
set yms.) kuviot kannattaa sopia jo keväällä, 
syksyllä olemme jo liian myöhään liikkeellä. 

Ensi vuonna Operaatio Nälkäpäivä on 12. – 
14.9.2013. Keräysjohtajille ja muille keräysak-
tiiveille järjestetään keväällä virkistys- ja kou-
lutuspäivä, josta tarkemmin tietoa Tässä ja 
Nyt 1/ 2013. Päivän aikana mietitään mennei-
tä ja suunnitellaan tulevaa, hyödyntäen teidän 
osastojen onnistumisia ja kokemuksia. Kerä-
ysstartit pidetään elokuussa, tänä vuonna ko-
keillut startti-illat jo keväällä tuntuivat olevan 
liian aikaisin. 

Nyt Nälkäpäivän jälkeen on hyvä laittaa ke-
räyssuunnitelma paperille, jollei se ole vie-
lä tehtynä. Tai tarvitseeko jo olemassa oleva 
suunnitelma päivitystä? Jos tarvitsette apuja 
keräyssuunnitelman laadinnassa, niin olemme 
apuna. 

Kiittäen, 
Piritta Keränen, keräyspäällikkö

OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ TAKANA  
     –  KIITOKSET!

NÄLKÄPÄIVÄ
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NÄLKÄPÄIVÄ

Nälkäpäivä Nälkäpäivä

2012 2011

Enonkoski 111,85 87,25

Hamina 6 081,97 8041,76

Hartola 1 204,89 1365,75

Hirvensalmi 1 000,00 597,12

Iitti 2 707,70 3463,57

Imatra

  Imatra 5707,11

  Imatra-Vuoksenniska 3956,53

Imatra (koko tulos) 8 943,41 9663,64

Joroinen 2 222,17 2470,98

Juva 1 474,35 976,73

Kangasniemi 1 671,61 1525,77

Kerimäki 3 204,20 2607,40

Kotka

  Karhula 4 847,72 5627,16

  Kotka 8 722,00 5446,48

  Kymi (ei täytetä) 3899,28

Yhteensä 13 569,72 14972,92

Kouvola

  Anjala-Inkeroinen 947,29

  Elimäki 843,55 1316,33

  Kouvola 7 136,65 10134,24

  Kuusankoski 5 139,87 5107,90

  Sippola 1 712,96 1900,68

  Valkeala 1 513,93 928,80

Yhteensä 16 346,96 20335,24

Lappeenranta

  Joutseno     582,55 411,22

  Lappee 4 425,04 4209,64

  Lappeenranta
  +Lauritsala

10 256,74 16156,41

 Ylämaa 106,35 100,00

Yhteensä 15 370,68 20877,27

Lemi 756,22 879,70

Luumäki         450,25 396,82

Miehikkälä 380,84 216,65

Mikkeli

  Mikkeli 10 919,06 14928,48

  Anttola 757,08 772,89

  Haukivuori 1 034,55 1943,10

Yhteensä 12 710,69 17644,47

Mäntyharju 2 931,47 4298,38

Parikkala

  Parikkala 5 637,70 5489,47

  Saari 156,30

0,00

Yhteensä 5 637,70 5645,77

Pertunmaa 2 699,41 2670,86

Pieksämäki 9 923,26 11373,89

Punkaharju 1 025,71 1066,66

Puumala 1 305,42 1661,48

Pyhtää 2 237,91 3020,25

Rantasalmi 2 012,08 2318,82

Rautjärvi

  Rautjärvi 0,00

  Simpele 996,68 865,06

Yhteensä 996,68 865,06

Ristiina 3 542,50 4040,47

Ruokolahti 0,00

Savitaipale 4 861,28 5182,85

Savonlinna

  Savonlinna 7 686,66 8928,11

  Savonranta 1 432,94 1973,50

Yhteensä 9 119,60 10901,61

Sulkava 2 348,38 2686,78

Suomenniemi 145,24 315,95

Sysmä 2 683,32 2915,08

Taipalsaari 2 720,41 2686,89

Virolahti 1 262,64 1991,12

OSASTOT YHT. 143 660,52 169 764,96

PIIRI 40,00

0,00

YHTEENSÄ

NÄLKÄPÄIVÄ 2012 
Tilanne 25.10.2012, ei siis lopullinen tulos
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Kaakonkulman kuulumisia
ongelmia rahastonhoitajan tehtävän täyttämi-
sessä, mikä on lisännyt töitä. Järjestötyössä 
tarvitaan tietty määrä byrokratiaa ja ongelma-
na näyttää olevan, että toimijoita kyllä löytyi-
si, mutta ei juuri halukkuutta tämän byrokrati-
an pyörittämiseen.

Millaisia tulevaisuuden haasteita Miehikkä-
län osastolla on?

Punaisen Ristin toiminnalle on selvästi kysyn-
tää ja tarvetta. Järjestömme tunnetaan vahva-
na ensiaputoimijana. Olemme jo nyt havain-
neet, että meiltäkin odotetaan näitä palveluja. 
Myös nuorten mukaan saaminen olisi erittäin 
tärkeää. Nuorille pitäisi saada omaa yhdistys-
toiminnan koulutusta, sillä uudistumiseen ja 
jatkuvuuden turvaamiseen tarvitsemme nuo-
ria.

SPR:n Miehikkälän osaston toiminta käynnis-
tettiin uudelleen viime keväänä usean vuoden 
hiljaiselon jälkeen. Toiminta on pienessä osas-
tossa käynnistynyt vilkkaana. Seuraavassa 
haastattelussa osaston puheenjohtajan Anna-
Leena Saarelaisen mietteitä puolen vuoden 
kokemuksista puheenjohtajana.

Miten päädyit osaston puheenjohtajaksi?

Asun Haminassa, mutta työskentelen Mie-
hikkälässä projektiohjaajana Palveluyhdis-
tys Ratevassa. Piirikummi Anna Buzaeva oli 
aloittanut osaston herättelyn ja ensimmäi-
siä käynnistämispalavereita pidettiin Ratevan 
tiloissa. Samanaikaisesti osaston herättelyn 
kanssa aloitettiin jo ystävätoiminnan virittä-
mistä Miehikkälään järjestämällä ystävätoimin-
nan peruskurssi ja kurssi pidettiin myös Rate-
van tiloissa.

Kun tuli aika koota osastolle hallitusta, kovin 
suurta tunkua ei puheenjohtajan tehtävään 
ollut. Niinpä päätin ottaa vetovastuun. Täs-
tä muodostui kerralla koko perheen harrastus, 
myös mieheni on mukana osaston hallitukses-
sa ja perheen koirakin osallistuu aktiivisesti 
osaston tapahtumiin.

Oliko Punaisen Ristin työ sinulle ennestään 
tuttua?

Muutoin en ole aiemmin ollut Punaisen Ris-
tin työssä vapaaehtoispuolella mukana, mut-
ta Konttiketjussa olen toiminut työnohjaajana 
usealla paikkakunnalla.

Miten osaston toiminta on lähtenyt käyn-
tiin?

Mielestäni oikein hienosti. Jo kesällä olimme 
mukana useassa kesätapahtumassa. Vuosien 
hiljaiselon jälkeen on tärkeää kertoa paikka-
kuntalaisille, että Punaisen Ristin toimii jäl-
leen täällä. Teimme osaston työtä tunnetuksi 
ja suoritimme myös jäsenhankintaa. Syksyllä 
luonnollisesti osallistuimme Operaatio Nälkä-
päivään. Ystävätoiminta, jota teemme siis yh-
teistyössä Ratevan kanssa, on myös lähtenyt 
käyntiin oikein hyvin.

Miltä puheenjohtajuus on maistunut?

Kieltämättä aika työläältä. Mutta niinhän se 
järjestötyössä on, että puheenjohtaja tekee, 
jos kukaan muu ei tee. Meillä on myös ollut 

Peruselvytyskoulutus

Yleiskokouskauden loppuun mennessä jokai-
sen päivystysoikeuden omaavan ensiapuryh-
mäläisen tulisi olla käynyt peruselvytyskurssin 
(eli 4 tunnin PPE-D –kurssin). 
Päivystysensiapukurssiin tämä koulutus sisäl-
tyy jo tänä vuonna.

Päivystyskurssin aiemmin suorittaneille piiri 
järjestää koulutuksia ympäri piirin siten, että 
koulutuksia järjestetään kolme sekä keväällä 
ja että syksyllä. Ja sama tahti jatkuu tarvitta-
essa kevääseen 2014 asti. Koulutukset löydät 
piirin vuosisuunnitelmasta. Ilmoittautuminen 
piiritoimistoon.

Koulutus on ensiapuryhmässä toimivalle päi-
vystysoikeuden omaavalle maksuton. Kuluja 
osallistujille tulee ainoastaan kurssimateriaa-

apuna”  hinta 15 €).

Kuluneen kevään ja syksyn peruselvytyskurs-
seilla ja päivystyskurssien yhteydessä on saa-
tu koulutettua jo 40 ensiapuryhmäläistä tutuk-

(6.11. Lappeenranta) on ilmoittautunut jo 15 
henkilöä ja ensiapuviikonloppuleirilläkin (jonne 
on tulossa yli 45 osallistujaa tämän hetken tie-
don mukaan) voi tuon koulutuksen suorittaa. 
Eli jos jatkamme samaan tahtiin, saavutamme 
tavoitteen peruselvytyskoulutuksen suhteen 
seuraavaan yleiskokoukseen mennessä.

HAASTATTELU
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Ensiapupäivystykset

Ensiapuryhmät ovat päivystäneet aktiivisesti 
kevään, kesän ja syksyn ajan. Nyt on useim-
missa ryhmissä ollut rauhallisempaa ja ryh-
mä voi hieman vetää henkeä noiden hektisten 
päivystyssessioiden jälkeen.
 
Kiitos kaikille päivystyksiin osallistuneille ja 
jaksamista sekä intoa talvikauden harjoituk-
siin!

Savonlinnan Oopperajuhlilla päivystivät heinäkuussa Keri-
mäen, Kouvolan, Parikkalan, Pieksämäen, Ristiinan ja Sa-
vonlinnan osastot sekä pari henkilöä pääkaupunkiseudun 
osastoista.

Valtakunnallinen ensiapu-
tapahtuma 7.-8. kesäkuuta 
2013 Savonlinnassa

Tapahtuman yhteydessä järjestettävässä En-
siavun SM-kilpailussa piiriä edustaa piirin ki-
sojen voittajajoukkue aikuisissa ja nuorissa, 
Reddie-kids joukkueita piiriä on edustamassa 
kaksi samoin ensivastepareja.

Tapahtuma vaatii piiriltä ja osastoilta ison 
ponnistuksen ja onkin hyvä merkitä tuo ta-
pahtumapäivä jo nyt kalenteriin ja ilmoittau-
tua talkoisiin. Tarvitsemme vapaaehtoisia mm. 
potilaiksi kilpailuradoille, oppaiksi, tulospalve-
luun … Talkoisiin osallistuva pääsee osallistu-
maan perjantaipäivän seminaariin ja lauantain 
iltajuhlaan palkintojenjakoineen.

Kilpailijat ja kannattajat

11.00 Ilmoittautuminen seminaariin ja kilpai  
 luun, AMK, Savonniemen kampus
 Kahvit
12.00 Seminaari:
 Hyvinvoiva ensiapuryhmäläinen päivys 
 tämässä, Savonniemisali
16.00 Ruokailu
17.30  Avajaisparaati 
18.00 Avajaiset
 Piirien välinen soutukilpailu

Vaihtoehtoinen ohjelma lapsille ja nuorille:

11.00 Ilmoittautuminen kilpailuun
11.00 Välipala
12.30 Opastettu linnakierros Olavinlinnassa
15.00 Lounas
17.30  Avajaisparaati
18.00 Avajaiset
 Piirien välinen soutukilpailu

08.30 Ensiavun SM-kilpailut
 Kenttälounas
16.00 Kylpylä avoinna BEST WESTERN Spa-  
 hotellissa asuville
19.00 Iltajuhla
 teemana RITARIT JA PRINSESSAT
 Palkintojen jako
 Illallinen
 Bileet

Piirin ensiapukilpailut 2013

Piirin kilpailut, jotka toimivat karsintakilpailui-
na valtakunnallisiin kilpailuihin pidetään lau-
antaina 2.2.2013 Kouvolassa. Sarjoina aikuiset 
(1+5), nuoret (1+5 ) ja Reddie-kids (3 hengen 
joukkuein), myös ensivastepareille järjeste-
tään tarvittaessa karsinta. Tarkempi aikatau-
lutus ja kilpailupaikka ilmoitetaan seuraavassa 
piiritiedotteessa ja myös ryhmille suoraan.

Näkymä Savonlinnan kaupunkiin Olavinlinnan ikkunasta.

ENSIAPURYHMÄT
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WANTED :

-
paaehtoisia toimijoita niihin

Piirimme kolmivuotissuunnitelman mukaan yh-
teisenä tavoitteenamme on käynnistää yksi 
uusi terveyspiste joka vuosi. Näin toimien 
vuonna 2014 meillä olisi neljällä osastolla ter-
veyspiste.

Nyt muistuttelenkin teitä vuoden 2013 toi-
mintasuunnitelmaa tehdessänne miettimään, 
onko alueellanne tarvetta tämänlaisen toimin-
nan käynnistämiseen. Toiminnan käynnistä-
miseen tarvitaan 2-5 aktiivista vapaaehtoista, 
joista pisteen vastuuvetäjän tulee olla tervey-
denhuollon koulutuksen saanut henkilö.  Ter-
veyspiste voi olla auki esim. parin viikon välein 
tai kerran kuussa 2-4 tuntia kerrallaan, aivan 
tarpeen ja resurssien mukaan. 

Kartoitelkaapa omat vapaaehtoisenne ja suo-
sittelen laajentamaan hakua vähän omien toi-
mijoiden ulkopuolellekin, koska tämä toimin-
tamuoto voisi olla hyvä harppaus Punaisen 
Ristin toimintaan esimerkiksi juuri eläkkeelle 
jääneelle ammattilaiselle.

Terveyspiste

Toiminnan lähtökohdat

Suomen Punaisen Ristin toimintalinjauksen 
2011–2014 mukaisesti SPR:llä on nopea ja 
tehokas valmius auttaa niin Suomessa kuin 
maailmallakin. SPR:n osasto omalla alueellaan 
on aktiivinen Punaisen Ristin arvojen puoles-
tapuhuja, puolustaa avun tarpeessa olevia 
ihmisiä ja osallistuu oman alueensa väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja yllä-
pitämiseen. Osasto on osana alueellista valmi-
ussuunnitelmaa ja aktiivinen yhteistyökump-
pani viranomaisten kanssa.
SPR:n hallitus hyväksyi keväällä 2008 järjes-
tön Hyvinvointi ja terveyslinjauksen kahdelle 
seuraavalle yleiskokouskaudelle 2008–2014. 
Se selkiyttää SPR:n hyvinvoinnin ja terveyden 
toimintalinjat sekä niihin liittyvät ohjelmat ja 
toimintamuodot. Tavoitteena on ihmisten ja 
yhteisöjen selviytymisen vahvistaminen niin 
arjessa kuin kriisien ja onnettomuuksien aika-
na sekä parantaa SPR:n osastojen ja vapaaeh-
toisten kykyä auttaa tarvittaessa.

Toiminta-ajatus

Suomen Punaisen Ristin terveyspistetoiminta 
on hyvinvointi- ja terveyslinjauksen mukaista 
toimintaa, jota toteutetaan osaston toiminta-
na vapaaehtoisvoimin. Toiminnan tavoittee-
na on viedä terveyden edistäminen ihmisten 
omaan yhteisöön heidän ehdoillaan ja kehit-
tää toimintamuotoja, joilla voidaan ehkäistä 
huono-osaisuutta terveydessä, parantaa ky-
kyä selviytyä arkielämässä, ehkäistä tervey-
dellisiä ongelmia sekä huomioida elämäntapa-
sairaudet toimintamuotoja kehitettäessä.

Terveyspisteen vastuuhenkilönä toimii terve-
ydenhuollon ammattilainen, sairaanhoitaja 
tai terveydenhoitaja. Piirin terveydenhuollon-
suunnittelija/ terveydenhuollon koordinaat-
tori vastaa toiminnasta piiritasolla ja tukee 
terveyspisteiden toimintaa alueellaan. Kes-
kustoimisto järjestää vuosittaisen tapaami-
sen terveyspistetoiminnasta vastaaville suun-
nittelijoille sekä koordinoi, ohjaa ja järjestää 
valtakunnallista koulutusta terveyspisteissä 
toimiville vapaaehtoisille terveydenhuollon 
ammattilaisille. 

Terveyspisteet tarjoavat pääasiallisesti vapaa-
ehtoisia, maksuttomia terveyspalveluita, ku-
ten ohjausta, tukea, neuvontaa, verenpaineen 
mittausta ja henkistä tukea. Terveyspistees-
sä ei hoideta asiakkaita, vaan heidät ohjataan 
tarvittaessa hoitoon omaan terveyskeskuk-
seen tai omalle lääkärille.

Terveyspistettä perustettaessa sen toiminnas-
ta ja toimintatavoista on keskusteltu paikalli-
sen terveydenhuollon kanssa.

Perusterveyspiste

toimintakertomus  tilastoineen
-

denhoitaja)

-
tari, kirjallisuutta)

TERVEYDENHUOLTOTYÖ
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edellisen lisäksi

(liikunta-, sauvakävely, painonhallintaryhmät)
-

le tai pikkukylille

tapahtumien ja teemaviikkojen viettoon
-

ranomaisten kanssa hyödyntäen heidän asian-
tuntemustaan

-
sa

Terveyspisteessä toimivat hankkivat ja pereh-
dyttävät terveydenhuollon ammattilaisia va-
paaehtoisiksi yhteistyössä osaston kanssa. 
Eläkkeelle jäämässä olevat tai jääneet ammat-
tilaiset ovat tärkeä resurssi toiminnassa.

Päivi Piili

Syyskekkerit Hirvensalmella

Pieni kunta on vastaanottanut 25 kiintiöpa-
kolaista vuoden aikana. Mitä sinne nyt kuu-
luu? Miten tapahtui maahanmuuttajien ja 
vapaaehtoisten kohtaaminen? Mitä toimin-
taa osasto tarjoaa uusille hirvensalmelaisil-
le?

Näihin kysymyksiin sain vastaukset kun kä-
vin Hirvensalmen osaston järjestämässä 
Syyskekkerit - tapahtumassa. Osaston mo-
nikulttuurisen ryhmän vetäjä Aini Ruhanen 
kuvasi syyskuun tilannetta näin:

”Olemme aloittaneet pakolaisten tukiryh-
män toiminnan aktiivisesti nyt Ramadanin 
ja kesän jälkeen, kun viimeinenkin perhe 
on saapunut. Osaston keräyskeskus on ol-
lut vieläkin tarpeen ja olemme voineet an-
taa tulijoille lahjoituksina saatuja tavaroita 
ja varusteita.

Kouluikäiset ovat nyt koulussa ja nuoret 
opiskelevat suomen alkeita. Äidit osallistu-
vat vapaaehtoisemme Kaisan opetukseen 
ja ovat jo alkaneet tavailemaan suomen sa-
noja. Myös Heljä ja Kalle ovat olleet supe-
raktiivisia pakolaisasioissa. Laaja kalakurs-
si maksuttomana pakolaisille on menossa 
lauantaisin Kallen organisoimana yhdessä 
kalastusjärjestön kanssa, ynnä muuta. Pu-
naisen Ristin osasto järjestää keskiviikkoisin 
Setlementissä SPR-klubin kokoontumisia, 
joissa pelataan mm. lautapelejä ja joissa 
Marjaana on ollut aktiivina toimijana.”

Syyskekkerit pidettiin perjantaina 7.9. Hir-
vensalmen Seurojentalolla. Maahanmuut-
totoimiston kustantamana osasto sai pai-
kalle virallisen tulkin. Yhdessäolon lisäksi 
osasto toivotti uudet asukkaat tervetulleik-
si Punaisen Ristin puolesta ja kutsui ihmisiä 
järjestömme jäseniksi. Samalla vapaaehtoiset 
kyselivät kuulumisia ja kokemuksia muilta 
sekä toivomuksia siitä, mitä he haluaisivat 
tehdä ja mihin mahdollisesti sitoutua. Ilma-
piiri oli rento ja kodikas, paikalla olikin reilut 
30 ihmistä. Vapaaehtoisten tekemät vihan-
nes- ja omenapiirakat maistuivat ja keskus-
telu sujui.

Anna Buzaeva

Kuvat vasemmalla Syyskekkereiltä.

OSASTOKUULUMISIA
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Olin aloittanut työn Etelä-Karjalan Maahan-
muuttopalvelujen viestintäkoordinaattorina 
muutamaa kuukautta aikaisemmin, kun toimi-
pisteeseemme vuoden 2010 lopulla ilmaan-
tui monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Anna 
Buzaeva Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-
Suomen piiristä kysellen mahdollisia yhteis-
työmahdollisuuksia. Omat tietoni Punaisen 
Ristin toiminnasta olivat aika rajalliset ja liittyi-
vät tuolloin vielä enemmänkin kansainvälisiin 
katastrofeihin ja nälkäpäivän keräyksiin kuin 
maahanmuuttajiin.

Yhteisiä toimintoja on tuon tapaamisen jäl-
keen löytynyt useitakin. Sujuvalla yhteistyöl-
lähän on taipumus laajeta.  Maahanmuutto-
palveluilla on Etelä-Karjalan alueella hyvät 
verkostot maahanmuuttoalan toimijoihin ja 
maahanmuuttajiin alueellaan sekä tietämys 
maahanmuuttajien tarpeista. Lisäksi käytös-
sä ovat monenlaiseen toimintaan sopivat Mo-
mentin tilat. SPR:llä taas on vahvuuksina mm. 
kyky saada vapaaehtoisia mukaan toimintaan 
ja pitkä kokemus tukihenkilö/ystävätoiminnas-
sa.

Läksykerholla jo kolmas kausi  
 
Läksykerhotoimintaa on nyt ollut syksyllä 2011, 
keväällä 2012 ja tällä hetkellä on juuri alkamassa 
kolmas kausi. Maahanmuuttopalvelut tarjoaa sitä, 
mitä sillä on, eli tilat toiminnalle ja käyttää verkos-
tojaan , jotta tieto läksykerhosta tavoittaa mahdolli-
simman monta maahanmuuttajaperhettä ja nuorta. 
Lappeenrannan Suomen Punaisen Ristin osasto 
taas on myöntänyt rahoituksen kerhon välttämät-
tömille tarvikemenoille. Opiskelijoiden rekrytointi 

läksykerhon vetäjiksi ja perehdytys taas on pää-
osin ollut Annan vastuulla. Tänä syksynä kerhon-
vetäjiksi ilmoittautui 11 sosionomiopiskelijaa, joka 
mahdollistaa kerhon pitämisen kolmena iltana vii-
kossa.

Läksykerhon lisäksi on ollut yhteistä toimintaa 
mm. rasisminvastaisen päivän osalta. SPR:n va-
paaehtoiset ovat keränneet ennakkoluuloja, joi-
ta sitten on poltettu näyttävästi Pelastuslaitoksen 
toimesta Momentin lähettyvillä. Toisaalta on voitu 
myös osallistua SPR:n järjestämään rasisminvas-
taiseen seminaariin ja on välitetty eteenpäin tieto-
ja erilaisista SPR:n tapahtumista ja myös omista 
tapahtumista SPR:n suuntaan. Kaikkea ei tarvitse 
tehdä itse.

Ensi vuotta ajatellen on jo keskusteltu leirin järjes-
tämisestä maahanmuuttajille ja ystävä/tukihenkilö-
koulutuksesta osana maahanmuuttajien ystävätoi-
minnan organisointia.

Maahanmuuttajapalvelujen ja Momentin toimin-
tamalliin yhteistyö SPR:n kanssa on sopinut hy-
vin. Ei tarvitse tehdä kaikkea itse, vaan yhdessä 
tehden ja toisiamme täydentäen on saatu aikaan 
enemmän, eikä yhteistyön rajoja ole vielä piirret-
ty. Tässä yhteydessä haluankin osoittaa kiitoksen 
SPR:n suuntaan ja erityiskiitoksen Anna Buzae-
valle innostavasta, myötämielisestä ja yhteistyötä 
kehittävästä työotteesta.

Ritva Louhiranta
Viestintäkoordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiiri Maahanmuuttopalvelut

Valokuvassa: Lappeenrannan läksykerhon vetäjiä 
perehdytyksessä Momentissa syksyllä 2012.

Verkostoitumalla enemmän aikaan

VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ
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SPR Taipalsaaren osasto järjesti ikäihmis-
ten viikon kunniaksi 8. lokakuuta 2012 
”Linjuriauto”-esityksen perinteisen luku- tai 
lauluhetken tilalle. Tapahtumapaikkana oli Tai-
palsaaren vanhainkoti-avopalvelukeskus. Kol-
me upeaa teatteriyhdistys KESY ry:n esiintyjää 
kuljettivat yleisönsä ”linjurin kyydissä” Taipal-
saarelta Lappeenrannan kautta Viipurin. Tämä 
tapahtui soittaen, laulaen, hauskoja juttuja 
kertoen ja yleisöä laulattaen, sillä ilman ylei-
sön apua ”linjuri” saattoi jäädä mäessä paikal-
leen.

Oli ilo seurata niin vanhainkodin pyörätuoli-
potilaiden kuin dementiayksikön asukkaiden 
osallistumista tuttuihin 50-luvun lauluihin ja 
mukana elämistä matkan tapahtumissa. Niin 
asukkaiden, henkilökunnan kuin SPR:n vapaa-
ehtoisten mielestä ilta oli onnistunut. Hymy 
saatiin kaikkien huulille sekä mieli iloiseksi pit-
käksi aikaa. 

Teatteriyhdistys KESY:n Matti Ranki karjalan-
murretta puhuvana linja-auton kuljettajana 
ja hanuristina, Aarni Metsä viulua soittavana 
ja laulavana matkustajana sekä Timo Mattila 
koko idean isänä, laulajana, juttujen kertojana 
sekä laulattajana ansaitsevat suuren kiitok-
sen!
 
SPR Taipalsaaren osasto
Johannes Moisio

Ystävätoimintaa virtuaalisen 
Viipurin matkan muodossa

Kuva: Rahastaja Timo Mattila, taustalla mat-
kustaja Aarni Metsä ja hanuristi-autonkuljet-
taja Matti Ranki

OSASTOKUULUMISIA

Omaishoitajien tukitoiminnassa verkostoitu-
minen on tärkeää, sillä toimijoita on useita. 
Mikkelissä verkostoitumisesta on hyviä koke-
muksia. Päällekkäisiä toimintoja karsimalla ja 
yhteistyötä lisäämällä on saatu aikaan syner-
giaa, energiaa ja uusia ideoita.

Esimerkkejä:
Mikkelin kaupunki ja Mikkelin ammattikorkea-
koulu tekevät kartoitusta, jonka tavoitteena 
on saada omaishoitostrategian perustaksi tie-
toa Mikkelin alueen omaishoitajien määrästä 
ja  siitä millaisesta tuesta perheet hyötyvät. 
Tämä tietämys on tarjolla myös yhdistyksille.

Järjestöt hankkivat ja välittävät tietoa kukin 
oman toimintansa kautta ja yhdessä toimien. 
Mikkelissä järjestettiin omaishoitajajärjestöjen 
yhteinen toriteltta tiedotusta ja tiedonkeruu-
ta varten.

Alkukesästä Mikkelin vapaaehtoistoimijat – 
järjestöverkoston Rollaattoriralli kokosi Mikke-
lin keskustaan värikkään kulkueen marssijoi-
ta teemalla ”Eri -ikäiset ulkoilemaan yhdessä”. 
Verkostoon kuuluvat Estery (Etelä-Savon sosi-
aali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry), Omai-
set mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry, 
Mikkelin setlementti ry, Etelä-Savon Muisti-
luotsi, Suomen Punaisen Ristin omaishoitajien 
tukitoiminta, seurakuntayhtymän diakoniatyö, 
Mikkelin mielenterveysseura ja kriisikeskus, 
Mikkelin 4H, Sovittelu ry ja MLL. Verkosto jär-
jestää yhdessä täydennyskoulutusta, palkit-
see vapaaehtoisia ja tukee vapaaehtoisten 
jaksamista.

Omaishoitajien tukitoiminta
alkamassa Iitissä

Toimintaan kuuluvat virkistyspäivät, vetaisryh-
mät, retket, koulutukset ja tiedotus omaishoi-
tajan etuuksista. Toiminta on suunnattu kaikil-
le omaistaan tai läheistään hoitaville.

Iitissä on kartoitettu omaishoitajien tarpeita 
ja toiveita kyselyllä sekä Iitin osaston jäseniltä 
on kysytty heidän voimavarojaan. Vapaaehtoi-
sia on koulutettu ystäväntoiminnan peruskurs-
silla, jossa syvennettiin tietoa omaishoitajuu-
desta.

Toiminnan suunnittelu on käynnissä ja toimin-
ta alkaa ensi vuoden alusta. Kaikki omaishoi-
tajien tukitoiminnasta kiinnostuneet ottakaa 
yhteyttä aluetyöntekijä Eeva Rossiin.

Omaishoitajien tukitoiminnassa 
verkostoitumisesta hyviä kokemuksia 
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TOnTTUSäPinÄ
Leiri pidetään 23.11. – 25.11.2012 Heinlahdessa, Iitissä. 

Leirille ovat tervetulleita kaikki alle 14-vuotiaat tytöt ja po-
jat

Leirillä ohjelmassa on mm. ensiapua, ulkoilua, pelejä ja 
leikkejä sekä varhisten omat pikkujoulut. Leiri alkaa per-
jantaina klo 18 ja loppuu sunnuntaina klo 16. 

Leirin hinta on 45 € jäseniltä ja 55 € muilta, sisältäen kai-
ken. Leirille ei järjestetä yhteiskuljetusta, vaan kaikki saa-
puvat omin voimin 

Lisätietoa leiristä Riinalta p. 040 138 8708 tai sähköpostil-
la 

Sitovat ilmoittautumiset piiritoimistoon 15.11. mennessä!
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje ja ohjelma leiriä edel-
tävällä viikolla.

LIPPU KORKEALLE!
Eväät aktiiviseen osastotoimintaan

Tilaisuudet on tarkoitettu osastojen puheenjohtajille, hallituksen jäsenille sekä muille luottamus-
henkilöille. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat luottamushenkilöt! 

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

Koulutus toimii perehdytyksenä uusille ja kertauksena vanhoille luotta-
mushenkilöille! 

Tilaisuuksia järjestetään kolme:

26.1.2013  klo 9.30 – 17.00  Savonlinna, osaston tila, Vääräsaarenkatu 4
26.1.2013  klo 9.30 – 17.00  Mikkeli, aluetoimisto, Otavankatu 20

Iltakoulutuksena: 22.1. ja 24.1. klo 17.30 – 20.30 piiritoimistolla Kouvo-
lassa

Koulutuksen hinta on 15 euroa/hlö sisältäen koulutuksen ja tarjoilut. 

Ilmoittautumiset 27.1. mennessä piiritoimistoon.

Reddie Kids ohjaajakoulutus- ja 
latautumispäivät

-
ohjaajille tarkoitettu koulutus järjeste-
tään Mikkelissä 30.11. – 1.12.2012. 

Koulutuksen hinta on 20€/osallistuja 
sisältäen majoituksen ja ruuan.

Ilmoittautumiset viimeistään 22.11. Rii-
nalle p. 040 138 8708 tai riina.ahonen@

KOULUTUSTA
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Ansiomerkkianomukset
piiriin 15.2.2013
Ansiomerkit ja ansiomitalit jaetaan piirin vuo-
sikokouksessa huhtikuussa. Mitalien hakuaika 
on jo mennyt umpeen, mutta ansiomerkkiano-
musten hakuaika on parhaillaan käynnissä.
Huomionosoitusohjeet ja lomakkeet löytyvät 
RedNetin Osastotoimistosta kohdasta ”Ohjeet 
ja lomakkeet”. Osaston hallitus käsittelee ano-
mukset ja toimittaa ne piiritoimistoon piirin 
hallituksen käsiteltäväksi.

Paperilomakkeita ja ohjeita on saatavana pii-
ristä. Yhteyshenkilö Riitta-Liisa Elojärvi.

Huomionosoitusohjeet on päivitetty 1.1.2012.



Tässä ja nyt –järjestötiedotteen aikataulu vuonna 2013

1/2013 aineistopäivä 31.12.2012 ilmestyy 18.1.2013
2/2013 aineistopäivä 20.3.2013 ilmestyy 5.4.2013
3/2013 aineistopäivä 7.8.2013 ilmestyy 23.8.2013
4/2013 aineistopäivä 23.10.2013 ilmestyy 8.11.2013

Löydät Tässä ja nyt - tiedotteen maksuttoman jakelun etukannesta. Jakelulista päivitetään vuo-
den 2013 J-korttien tietojen mukaan numeroon 2/2013. Tiedote on ladattavissa netissä osoit-
teessa www.kaakkois-suomi
Lisäkappaleita voi tilata myös paperipainoksena, jolloin hinta on 12 eur/vuosi. Tilaukset piiritoi-
mistoon osoitteella  tai puhelimitse.

Julkaisemme mielellämme tiedotteessa myös osastojen kuulumisia ja juttuja. Julkaistavat jutut 
tulee olla piiritoimistolla sähköisesti toimitettuna aineistopäivään mennessä. Jutut voi lähettää 

J1-KORTTI Osaston syyskokouksen / hallituksen 

J2-KORTTI järjestäytymiskokouksen jälkeen

osastokirjeessä 11/2012

31.1.

TILINPÄÄTÖS piiriin

14.2.

18. – 24.3.

27.4.

12.-14.9.

18.11.

1.12.

Vapaaehtoisten kiitosgaala 7.12.

Vuoden 2013 tärkeitä päivämääriä

Kysy verenluovutuksesta:

0800 0 5801
arkisin klo 8–17

(ilmainen)


