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PÄÄKIRJOITUS  .8.2012

Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut juuri 
Sveitsistä kiipeilyreissulta. Punaisen Ristin pe-
rustajan Henry Dunant´n kotimaassa vietetty 
vajaa pariviikkoinen matka oli antoisa; jylhissä 
maisemissa unohtuivat arkiset huolet, toisaal-
ta luonnon valtavat voimat osoittivat taas ker-
ran ihmisen pienuuden eikä pettymyksiltäkään 
vältytty.

Vuorikiipeily ei ole koskaan ollut minulle vain 
fyysinen harrastus, se on opettanut paljon 
elämän tärkeistä perusasioista: tavoitteiden 
asettamisesta ja saavuttamisesta, toisaal-
ta pettymyksistä ja luopumisesta. Kun seisoo 
vuoren juurella ja lähtee tavoittelemaan huip-
pua, tavoite tuntuu  ylivoimaiselta. Siinä koh-
dassa tarvitaan usein eniten tahdonvoimaa. 
Olisi niin helppoa todeta, että haaste on liian 
suuri: ei tästä tule mitään, käännytään takai-
sin. Jos tässä kohdassa ei lannistu vaan lähtee 
yrittämään, hikisen ja usein tuskaisenkin tai-
valluksen jälkeen saa kokea huipulle pääsyn 
huikaisevan tunteen. Ylhäältä näkee konkreet-
tisesti, millaista esteistä on onnistunut selviy-
tymään.

Punaisen Ristin auttamistyössä joudumme 
myös kohtaamaan ylivoimaiselta tuntuvia 
haasteita. Muutaman viikon päästä on taas 
edessä osastojen tärkein vuosittainen ponnis-
tus, Operaatio Nälkäpäivä. Maailmalta jatkuva-
na virtana kantautuvat tiedot toinen toistaan 
kauheammista katastrofeista saattaisivat hou-
kutella antamaan periksi: auttamisemme on 
vain pisara meressä, ei kannata edes yrittää.

Onneksi Kaakkois-Suomen piirin osastoissa ja 
niiden vapaaehtoisissa asuu voimakas vuori-
kiipeilijöiden henki: tämä vuori valloitetaan, 
periksi ei anneta. Vuosi toisensa jälkeen olem-
me olleet keräystuloksissa valtakunnallista 
kärkeä ja pienetkin osastot ovat yltäneet re-
sursseihinsa nähden huimiin tuloksiin.

Haastetta meillä on vielä jonkin verran siinä, 
että Nälkäpäiväkeräyksestä tulisi aidosti koko 
osaston ja kaikkien vapaaehtoisten yhteinen 
asia. Osaston puheenjohtaja ja hallitus ovat 
avainasemassa rakentaessaan sellaista yhteis-

henkeä, että joka ainoa osaston vapaaehtoi-
nen ymmärtää tämän ja löytää paikkansa ke-
räyksen toteuttamisessa.

Operaatio Nälkäpäivä on myös edelleen yksi 
parhaista keinoista saada mukaan uusia va-
paaehtoisia. Muutaman tunnin keräysrupea-
ma ei ole kenellekään ylivoimainen uhraus ja 
mukava kokemus voi olla portti tulla mukaan 
säännölliseen toimintaan. Olemme tänä vuon-
na piiristä kannustaneet jokaista osastoa laa-
timaan osastolle keräyssuunnitelman. Vielä 
on hyvin aikaa porukalla miettiä, miten keräys 
tehokkaimmin toteutetaan. Tässä yhteydes-
sä löytyy varmasti myös uusia ideoita siihen, 
miten kutsutaan mukaan uusia kerääjiä ja sol-
mitaan kontakteja esimerkiksi oppilaitoksiin ja 
työpaikoille.

Pienistä pisaroista muodostuu puro, puroista 
kasvaa suuri joki ja joki yhtyy aikanaan valta-
mereen. Kun mietit omaa panostasi Punaisen 
Ristin auttamistyössä, älä katso pisaraa tai 
puroa vaan näe se valtameri. 

Innostusta ja voimia syksyn toimintaan!

Arja Vainio
toiminnanjohtaja
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto
Piiritiedotteen toimitus:   Taitto:

Me tarvitsemme Nälkäpäivää

Karoliina on 25-vuotias opiskelija Suomessa. 
Viime vuonna hän lähti kaverin pyynnöstä li-
paskerääjäksi, eikä parin tunnin ulkona kierte-
ly tuntunut kohtuuttomalta uhraukselta. Ke-
rääminen olikin kivaa ja ihmiset ystävällisiä. 
Lipaskerääminen tuntui Karoliinasta juuri hä-
nelle sopivalta tavalta auttaa.

Omar on 19-vuotias ambulanssinkuljettaja Li-
byassa. Sisäisten levottomuuksien johdosta 
opinnot saivat jäädä ja päivät täyttää kaapeli-
käynnisteisen ambulanssin ajaminen taistelu-
tilanteisiin. Omar nukkuu ja syö ambulanssissa 
ja päivystää lähes vuorokauden ympäri. Omar 
haluaa auttaa ihmisiä ja ambulanssin ajaminen 
tuntuu juuri hänelle sopivalta tavalta auttaa.

Karoliina ja Omar ovat molemmat korvaama-
ton osa avun ketjua. Ilman Karoliinan kaltaisia 
lipaskerääjiä ja Omarin kaltaisia ambulanssin-
kuljettajia Punainen Risti ei voisi auttaa. 

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin eh-
dottomasti tärkein vuosittainen keräys. Ka-

-
tamisvalmiutemme selkäranka. Kun tapahtuu, 
meidän on oltava heti valmiina. 

Tänä vuonna vietämme nuorten teemavuot-
ta ja kutsumme Nälkäpäiväänkin mukaan nuo-
ria kerääjiä. Nälkäpäivä on löytänyt paikkansa 
nuorten aikuisten keskuudessa, mutta mukaan 
mahtuu varmasti li-
sääkin tekijöitä. Pyy-
täkää rohkeasti mu-
kaan oppilaitokset, 
urheiluseurat ja parti-
olaiset!

Me tarvitsemme lisää 
Karoliinoja ja Omarei-
ta. Tarvitsemme Näl-
käpäivää. Tahdomme 
olla rohkeita ihmis-
ten auttajia – kotona 
ja maailmalla.

Eero Rämö
varapuheenjohtaja

Punainen Risti ylläpitää myös koulukerhoja, jois-
sa lapset oppivat ensiapua. Eräässä koulussa op-
pilaat olivat itse hankkineet huonommassa ase-
massa oleville tovereilleen koulupuvut. Rahat 
pukuihin he olivat keränneet myymällä vesipullo-
ja. Mielestäni tämä oli hieno osoitus siitä, miten 
nuoret olivat oival-
taneet sen, että he 
voivat itsekin auttaa 
omien kykyjensä mu-
kaan.

Kiitos kun sinäkin 
autat osallistumalla 
Operaatio Nälkäpäi-
vään. Jokaisella aut-
tajalla on oma teh-
tävänsä ja jokainen 
auttaja on yhtä tär-
keä. Yhdessä saam-
me enemmän aikaan. Leena Kämäräinen

avustustyöntekijä
Phnom Penh

Jokainen auttaja on tärkeä

Kun Kambodzassa tulvi viime vuonna, riisivil-
jelmien satoa menetettiin ja perheiden toi-
meentulo romahti. Ruoka-annoksia pienen-
nettiin perheissä ja ihmisten terveys heikkeni.  
Osa perheistä joutui ottamaan lapsensa pois 
koulusta ja myymään omaisuuttaan säästääk-
seen rahaa. 
 
Punainen Risti auttaa köyhiä kambodzalaisia 

Yhteisöissä kerrotaan ihmisille terveydenhoi-
dosta ja työllistetään naisia erilaisiin pienpro-
jekteihin. Se vahvistaa ihmisten selviytymisky-
kyä katastrofeissa. Kratien maakunnassa on 
Suomen Punaisen Ristin avustuksella koulu-
tettu 350 terveysvapaaehtoista, jotka kertovat 
malarian ja ripulitautien ehkäisystä ja kannus-
tavat kyläläisiä pitämään huolta ympäristönsä 
siisteydestä. 
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OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ  13.-15.9.

seurauksena. Esimerkiksi kuivuus aiheuttaa 
pitkäaikaisia ongelmia, kun vähäisten sateiden 
takia sadot näivettyvät ja ruuan saatavuus 
vaikeutuu. Aliravitsemus lisää tauteja ja sairas-
telu johtaa työkyvyttömyyteen. Ongelmat mo-
ninkertaistuvat ja lisäävät avun tarvetta.

Jotta vaikeuksien kierre saadaan katkaistua 
nopeasti, Punainen Risti antaa hätäapua siel-
lä, missä sitä kipeimmin tarvitaan. Punainen 
Risti auttaa ihmisiä myös varautumaan luon-
nonkatastrofeihin, jotta seuraukset eivät olisi 
tuhoisia.

Kaikki saavat auttaa

Nälkäpäivänä ei tarvitse miettiä, olisiko jotain, 
mitä minä voisin tehdä? Nälkäpäivänä kaikil-
la on mahdollisuus auttaa, mukaan pääsevät 
kaikki halukkaat. Lahjoittamalla tai lähtemällä 
kerääjäksi teet korvaamattoman tärkeää työ-
tä. Avullasi on suuri merkitys, sillä ilman va-
paaehtoisten ja lahjoittajien tukea Punainen 
Risti ei voisi toimia.

Mihin raha menee?

Operaatio Nälkäpäivässä kerätään varoja Pu-
-

hastoon tallennetut varat ovat sitomattomia, 
joita ei ennalta ole kohdistettu tiettyyn koh-
teeseen. Siksi niitä voidaan käyttää tarpeen 

-
rahaston varoilla autetaan äkillisissä luonnon-
katastrofeissa, mutta niillä tehdään myös pit-
käaikaista kehitysyhteistyötä ulkomailla. 

Rahoilla autetaan myös Suomessa

Valtaosa avustusvaroista suuntautuu ulkomail-
le, mutta lahjoituksilla autetaan myös Suo-
messa, sillä Suomessakin voi tulla hätä. Ka-

ruokaa, väliaikaismajoitus ja lääkkeitä silloin, 
jos tulipalo tuhoaa kaiken. Apu voi olla myös 
henkistä tukea.

Punainen Risti on mukana Vapaaehtoisessa 
pelastuspalvelussa, minkä mukana vapaaeh-
toisemme osallistuvat esimerkiksi kadonnei-
den etsintöihin. Tätä rahoitetaan myös ka-

Nälkäpäivänä lievitetään hätää

Mitä rahalla saa?

 1 euro: 5 palasaippuaa 
 4 euroa: lämmin huopa
 10 euroa: 4 vesikanisteria  
 17 euroa: äitiyspakkaus 
 35 euroa: 100 kg hirssiä 
 50 euroa: 1 000 annosta suola-sokeri-
   liuosta ripulin hoitoon 
 90 euroa: antibioottikuuri 100 lapselle 
   tulehdusten parantamiseksi

Jo
sé

 C
en

d
o
n

Kuva on Suomen Punaisen Ristin ja Etiopian Punaisen
Ristin yhdessä järjestämästä ruokajakelusta Wolayitasta
Etiopiasta.

Kun maanjäristys hajottaa kokonaisia asuinalueita tai tulva tuhoaa sadon ja elinkeinon, 

aiheuttavat väistämättä erilaista hätää; kodittomuutta, nälänhätää tai taloudellista 
turvattomuutta. Silloin on vaikea selvitä yksin. 
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OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ  13.-15.9.

Nälkäpäivä on osaston tärkein tapahtuma

Nälkäpäivä on auttamisvalmiutemme selkäranka. Kerran vuodessa koko osasto kerää 
voimansa yhteen suunnitellakseen ja toteuttaakseen mahdollisimman tuottavan 
rahankeräyksen. Auttamisvalmiuden ylläpitäminen on yksi osaston perustehtävistä. 
Onhan koko osastonne väki mukana varmistamassa, että olemme Nälkäpäivän jälkeen 
entistä valmiimpia auttamaan?

Keräysjohtaja
Keräysjohtaja johtaa operaatiota. Hän huoleh-
tii siitä, että keräysvälineet ovat kunnossa, ke-
räyssuunnitelma on tehty, kerääjien yhteystie-
dot ovat saatavilla ja keräyspaikat sovittuna. 
Keräystulos on sitä parempi, mitä enemmän 
hän saa apua muulta osaston väeltä.

Valmiustoiminnan yhdyshenkilö
Valmiustoiminnan yhdyshenkilöllä on hyvä kä-
sitys osaston auttamisvalmiudesta sekä osas-
ton ulkopuolisista yh-
teistyökumppaneista. 
Hän on loistava voi-
mavara keräyssuunni-
telmaa laadittaessa ja 
kerääjärekrytoinnis-
sakin. 

Ryhmänvetäjät 
Jokaisen ryhmän-
vetäjän kannattaa 
rekrytoida joukkon-
sa mukaan Nälkä-
päivään. Fiksua on 
myös hyödyntää 
kunkin ryhmän eri-
koisosaaminen. Mie-
tittehän omassa ryh-
mässänne, miten te 
voitte nostaa osas-
tonne keräystulosta. 

Tiedottaja 
Tiedottaja vastaa sisäisestä ja ulkoisesta tie-
dottamisesta. Hän miettii, miten kerääjille ja 
lahjoittajille saadaan riittävät tiedot keräyk-
sestä; miten kerääjäksi pääsee ja missä voi 
lahjoittaa. Hän on yhteydessä paikallismedioi-
hin ja kutsuu toimittajat mukaan tapahtumiin.

Kotimaan avun yhdyshenkilö 
Kotimaan avun yhdyshenkilö on erinomainen 
haastateltava paikallismediassa, kun haluat-
te kertoa, miten Nälkäpäivä-varoja käytetään 
Suomessa. 

Kouluyhteistyöhenkilö 
Kouluyhteistyöhenkilö huolehtii, että koulut 
ovat mukana keräyksessä. Muistakaa myös, 
että kaikki osaston koululaiset voivat haastaa 
ainakin oman luokkansa mukaan keräykseen. 

Yleensä tutulta tullut 
pyyntö tehoaa parhai-
ten.

Jäsenmestari
Jäsenmestarin vastuul-
le kuuluu aktivoida 
osaston jäseniä mu-
kaan keräykseen sekä 
toisaalta pyytää li-
paskerääjiä liittymään 
myös jäseniksi. 

Rahastonhoitaja 
Rahastonhoitaja huo-
lehtii, että rahat vie-
dään pankkiin. Kerä-
yksen jälkeen on vielä 
tehtävä lopputilitys 
piirille. Sen tekeminen 
sopii luontevasti ra-
hastonhoitajalle. 

Puheenjohtaja 
Puheenjohtaja voi olla tyytyväinen, mikäli 
kaikki yllä kuvattu on jo arkipäivää. Jos näin ei 
ole, on puheenjohtaja oikea ihminen tsemp-
paamaan kaikki mukaan vuoden tärkeimpään 
ponnistukseen.
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Suunnitelma kannattaa tehdä porukalla, jotta 
kaikkien hyvät ideat saadaan käyttöön. Vuo-
sittain päivitettävä suunnitelma toimitetaan 
piiriin ja koko hallitukselle tiedoksi. Kaikkein 
vaarallisinta on säilyttää keräyssuunnitelmaa 
keräysjohtajan päässä – sieltä sitä ei tiukan 
paikan tullen saa ulos kukaan. 

Keräyssuunnitelma vastaa kysymyksiin miten, 
missä, ja ketkä keräävät. 

MITEN?

Mitkä keräystavat sopivat teidän paikkakun-
nallenne? Lipaskeräys tuottaa hyvin vilkkail-
la paikoilla. Ovelta ovelle -keräys on helpoin-
ta järjestää tiuhaan asutuilla alueilla. Pienillä 
paikkakunnilla myyjäiset saattavat olla var-
sinaisia rahasampoja. Nälkäpäiväkaraoke tai 
-zumba ovat myös osoittautuneet monilla pai-
koilla menestyksiksi.

MISSÄ?

Missä ja milloin ihmiset liikkuvat? Tuottavim-
mat keräyspaikat miehitetään ensin ja resurs-
sien mukaan loput. Viisasta on myös varautua 
sään vaihteluihin. Mistä ihmiset tavoitetaan 
sadesäällä? 

KETKÄ?

Potentiaalisten kerääjien yhteystiedot kootaan 
keräyssuunnitelman liitteeksi. Keräyssuunni-
telmasta pitäisi löytyä ainakin aikaisempien 
vuosien kerääjien, jäsenten ja paikallisten jär-
jestöjen, koulujen ja yritysten yhteyshenkilöi-
den yhteystiedot.

Keräyssuunnitelmaan sovitaan myös alusta-
vasti eri vastuutehtävät. Työnjako voi etenkin 
hätäapukeräysten yhteydessä muuttua, joten 
kaikkien yhteystietojen tulee olla päivitettynä 
osaston valmiussuunnitelmassa.

Miten kerääjää ohjeistetaan?

Keräysturvallisuus on keräystoiminnan a ja o. 
Siksi jokainen kerääjä on ohjeistettava hyvin. 
Kerääjät ilmoittavat yhteystietonsa ja todista-
vat henkilöllisyytensä. Jokaisesta luovutetusta 
lippaasta pidetään kirjaa kerääjän henkilötie-
tolomakkeiden avulla. Kerääjän on omaa tur-
vallisuuttaan vaarantamatta pidettävä huoli 
keräysvälineistä ja palautettava ne sovittuna 
aikana sovittuun paikkaan.

Keräyssuunnitelma helpottaa keräyksen toteuttamista

Nälkäpäivän tavoite on kerätä mahdollisimman paljon rahaa, jotta voimme auttaa
mahdollisimman monia ihmisiä. Osaston keräyssuunnitelma auttaa tavoitteen
toteutumisessa. 

Kun kerääjä hakee lippaan:

- Kerääjän tulee tuntea itsensä tervetulleeksi.
- Kerääjälle täytyy kertoa miten ja mihin
 tarkoitukseen kerätään:

Nälkäpäivänä kerätään sitomattomia varoja 

mihinkään tiettyyn kohteeseen, voi Punainen 
Risti tehdä avustuspäätöksen heti, kun äkillinen 

kymmenissä maissa joka vuosi. 

-
lista apua esimerkiksi tulipalon uhreille. Usein apu 
on henkistä tukea onnettomuuksien uhreille. 

kulut ovat korkeintaan 15 % keräyksen tuotosta. 

- Kerääjälle neuvotaan hyvä keräyspaikka. 
- Keräämisen jälkeen kysytään, miten 
 kerääminen sujui ja pyydetään palautetta.
- Kerääjää kiitetään.

OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ  13.-15.9.

A
n
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a Vu

o
rin

en
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Parhaiten koululais- ja opiskelijaryhmät saa-
daan innostumaan, kun heille tarjotaan tietty 
aika, paikka ja tehtävä, mihin heidät toivotaan 
mukaan. Tehtävä voi olla keräämistä, tai tar-
peen mukaan muihin keräysaskareisiin osal-
listumista. Ensikertalaisten on helpompi tulla 
mukaan, jos ohjeet ovat selkeät. 

Palkintona matka Kalkkuun

Kouluja on helppo kannustaa keräämään, sil-
lä tänä vuonna Nälkäpäivään osallistuneet 
koulut voivat osallistua Kalkun-retken arvon-
taan. Matka sisältää tutustumisen Tampereen 
Kalkun logistiikkakeskukseen, bussimatkan ja 
lounaan 40 hengelle. Koulut voivat osallistua 

-
sivut. 

Kouluissa ja oppilaitoksissa on paljon kerääjiä

Kouluihin ja oppilaitoksiin kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin, sillä niistä löytyy valta-
vasti nuoria innokkaita kerääjiä. Etukäteen kannattaa miettiä, mihin peruskouluihin, toisen 
asteen oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin voisi olla yhteydessä. Jos oppilaitoksissa 
opiskelee aktiivisia Punaisen Ristin vapaaehtoisia, heitä kannattaa pyytää avuksi rekrytoi-
maan. Myös mahdolliset vanhempainyhdistykset ja oppilaskunnat kannattaa pyytää mukaan.

Lukukampanja käynnistyy syksyllä

Syksyllä käynnistyy myös Punaisen Ristin uusi 
ja upea Lukukuu-kampanja kouluille. Lukukuu-
kampanjan idea on nerokkaan yksinkertainen: 
oppilaat keräävät lähipiiristään sponsoreita, 
jotka maksavat valitsemansa summan jokai-
sesta kirjasta, jonka oppilas kuukauden aikana 

Koulut voivat toteuttaa Lukukuu-kampanjan 
koska tahansa vuoden aikana. Syyskuun aika-
na kerätyt varat lasketaan mukaan Nälkäpäi-
vän tulokseen. Koulut tilaavat lukukampanjan 
materiaalit verkkokaupan kautta ja tilittävät 
rahat suoraan keskustoimistoon. Osasto voi 
halutessaan muistuttaa kouluja uudesta tavas-
ta osallistua Nälkäpäivään.

OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ  13.-15.9.

Alueen yritykset kannattaa ehdottomasti hou-
kutella mukaan Nälkäpäivänä. Yritykset saat-
tavat lahjoittaa mielellään, mutta osallistua 
myös muilla tavoilla. Jotkut yritykset antavat 
työntekijöilleen hetken aikaa lähteä kerää-
mään. Yritysten väeltä voi pyytää myös tiloja 
tai välineitä lainaan.

Paikallinen yhteistyö S-ryhmän kanssa on 
erittäin kannatettavaa, sillä pääyhteistyö-
kumppanimme on halukas osallistumaan 
kampanjaan. Nälkäpäivä näkyy myös syys-
kuun Yhteishyvässä.

Myös pääyhteistyökumppanimme Tapiola ai-
koo tänä vuonna ottaa entistä vahvemmin 
osaa Nälkäpäiväkeräykseen. Tapiolan työnte-
kijöillä on lupa tehdä neljä tuntia vapaaehtois-
työtä vuodessa. Siksi Tapiolan väkeä kannat-
taa myös pyytää mukaan.

Yrityksillä on eri tapoja osallistua

Tänä vuon-
na otamme 
ensimmäistä 
kertaa käyt-
töön virtuaa-
lisen keräys-
lippaan, jota 
tarjotaan yri-
tyksille. Virtu-
aalisen lippaan 
voi ”perustaa” 
verkkosivuille tai intranettiin. Siihen voi lahjoit-
taa, ja yrityksen työntekijät voivat reaaliajassa 
seurata, kuinka paljon he ovat keränneet. 

Virtuaalisen lippaan voi perustaa osoitteessa 
-

toiset voivat halutessaan kertoa tästä omilla 
työpaikoillaan tai ottaessaan yhteyttä alueen 
yrityksiin.
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Keräyskeskusten tiedot nettiin

Operaatio Nälkäpäivä näkyy loppukesästä ja 
alkusyksystä näkyvästi netissä ja Facebookis-
sa. Operaation nettisivut löytyvät tuttuun ta-

Kampanjasivuilla kannustamme ihmisiä lähte-
mään kerääjäksi ja lahjoittamaan. Jotta ihmiset 
löytäisivät helposti lähinnä olevan keräyspai-
kan, kootaan keräyskeskusten ja Nälkäpäivä-
tapahtumien tiedot tapahtumakalenteriin. 

Tapahtumat syötetään jälleen RedNetin kaut-
ta, ja oikein päivitettynä tapahtumat ilmesty-
vät paitsi Nälkäpäivä-sivujen karttaan ja ta-
pahtumakalenteriin, myös pääsivuille ja piirisi 
ja/tai osastosi sivuille RedNettiin. 

Nälkäpäivä-tapahtumiin olisi hyvä lisätä myös 
paikkakuntasi keräyspäällikön yhteystiedot, 
jotta kerääjäksi haluavat voivat tarvittaes-
sa ottaa yhteyttä. Muistathan tarkistaa, että 
osaston nettisivu on myös ajan tasalla.

Vinkkejä RedNetistä! 

RedNetissä on kampanjalle oma Nälkäpäivä-
ryhmänsä, johon kannattaa käydä liittymässä 

Ryhmän sivuilta löytyy muun muassa ohjeet 
tapahtumien lisäämisestä sekä vinkkejä tiedo-
tukseen ja nettiviestintään. 

Medianäkyvyys auttaa keräystä onnistumaan

OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ  13.-15.9.

Operaatio Nälkäpäivä saa vuosittain paljon huomiota tiedotusvälineissä. Valtakunnallinen 
keräys on suosittu juttuaihe lehdissä ja sähköisessä mediassa. Median edustajien kanssa 
kannattaakin tehdä yhteistyötä, sillä näkyvyys tukee keräyksen onnistumista.

Osastosi tiedottajan tai muun viestinnästä 
vastaavan henkilön tehtävänä on ottaa yh-
teyttä toimittajiin ja kertoa keräyksen etene-
misestä ja keräystapahtumista.  

Tiedotusvälineiden edustajiin otetaan yhteyttä 
tiedotteella. Tiedote on ytimekäs sähköposti-
viesti, josta käy ilmi, mitä tapahtuu, missä ja 
milloin. Mitä aktiivisemmin osastot ovat yhtey-
dessä mediaan, sitä varmemmin keräys näkyy 
tiedotusvälineissä. 

Tiedotteita varten on olemassa tiedotepohjia, 
joita osastot voivat vapaasti käyttää hyödyk-
seen. Tiedotepohjat löytyvät Nälkäpäivä-ryh-
mästä RedNetistä osoitteesta: rednet.punai-

Haastateltava takaa hyvän jutun

Vaikka vetovastuu tiedottamisesta olisi yh-
dellä henkilöllä, voivat muutkin osastossa 
osallistua. 

Toimittajat tekevät mieluiten sellaisia juttuja, 
joissa haastateltava kertoo keräystunnelmista. 
Siksi kannattaakin tarjota mahdollisia haasta-
teltavia toimittajalle. Se lisää todennäköisyyt-
tä saada Nälkäpäivästä juttu paikallismediaan.

Haastateltavaksi sopii yhtä hyvin osaston ko-
kenut aktiivi kuin ensikertalainen kerääjäkin. 
Tänä vuonna Punaisessa Ristissä vietetään 
nuorten vuotta. Kenties haastateltavaksi voisi 
tarjota nuorta kerääjää? 

Viraalikampanjalla viesti leviää

Kerääjärekrytoinnin ja tiedotuksen tueksi tänä 
vuonna kokeillaan viraalikampanjaa. Viraali-
kampanjassa lähetetään sähköposteja, joilla 
viestin vastaanottajaa kannustetaan haasta-
maan ystävänsä kerääjiksi. Viestin vastaan-
ottaja antaa palvelulle muutaman ystävänsä 
sähköpostiosoitteen, joille kutsu automaatti-
sesti lähetetään. Näin viesti leviää edelleen.

Jos saat kutsun sähköpostiisi, anna edes yh-
den tuttavasi sähköpostiosoite. Mitä laajem-
min viesti saadaan leviämään, sitä todennä-
köisemmin saamme lisää kerääjiä. Jos vastaaja 
ei halua, sähköpostiosoitteita ei käytetä muu-
hun kuin kerääjäkutsujen lähettämiseen.
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Reddie Kids –keräyksestä saatuja varoja voi alkaa hakea

Osastot voivat hakea avustusta Reddie Kids 
-kerhotoiminnalle ja varhaisnuorten leiritoi-
minnalle. Avustusta voi hakea kerho- tai leiri-
ohjaajien rekrytointiin, ohjaajien kouluttami-
seen, kerhon tai leirin markkinointikuluihin ja 
materiaalin hankkimiseen. 

Osastot lähettävät avustushakemukset oman 
piiriin nuorisotoiminnan suunnittelijalle 15.10. 
mennessä. Tämä on ensimmäinen hakumah-
dollisuus. Keräystuotosta riippuen osastot voi-
vat mahdollisesti hakea avustusta myös ke-
väällä 2013. Keskustoimisto jakaa avustukset 
osastoille piirien esitysten mukaisesti.  

Hakulomakkeet ja kriteerit löytyvät Punaisen 
Ristin vapaaehtoisverkossa RedNetistä, ryh-
mästä SPR Nuoret. Hakulomakkeen saa myös 
piiritoimistosta. 

Kesällä kerättiin

Punaisen Ristin pääyhteistyökumppani S-
ryhmä järjesti yhteistyössä Punaisen Ristin 
kanssa Reddie Kids –keräyksen kesällä 2012. 
Keräys oli S-ryhmälle osa YK:n julistamaa kan-
sainvälistä osuustoiminnan vuotta.

S-ryhmän järjestämä rekkakiertue kiersi touko-elokuun aikana 
ympäri Suomea, mm. Pori Jazzeilla ja Seinäjoen Tangomarkki-
noilla. Kiertueella esiteltiin myös Reddie Kids-toimintaa. Kuva 
Heinolasta.

Keräyksessä kerättiin varoja Reddie Kids -var-
haisnuorten toimintaan. Kerättyjä varoja voi-
daan käyttää vuosina 2012–2013 pitkäkes-
toiseen Reddie Kids varhaisnuorten kerho- ja 
leiritoiminnan tukemiseksi.

Osaston nettisivujen kohderyhmänä 
toiminnasta kiinnostuneet paikkakuntalaiset

 muista, että kirjoitat sellaiselle ihmiselle, 
 jonka yrität saada mukaan osaston toimin-
 taan! Eli tärkeintä on kertoa, mitä omalla 
 paikkakunnalla voi tehdä ja miten toimin-
 taan pääsee mukaan.

 korvautuu siis osaston nimellä.)

 esillä ja niitä on helppo lisätä. Hyvässä
 kuvassa on ihmisiä ja iloista toimintaa. 
 Kuvia voi ladata maksutta kirjautumalla
 Punaisen Ristin kuvapankkiin osoitteessa

 tapahtumakalenteriin! Se tapahtuu osaston 
 sivuilla kohdasta ”Luo uusi tapahtuma”. 
 Silloin tapahtuma näkyy sekä osaston 
 omilla sivuilla että järjestön pääsivuilla.

 käyttäjän päivitysoikeudet. Sellaiset anne-
 taan piiristä henkilölle, jonka osasto on 
 valinnut sivujensa pääkäyttäjäksi ja joka on 
 jo luonut käyttäjätilin RedNettiin.
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PROMOT

Promoryhmä nyt RedNetissä!

Promoista ja promokoulutuksista saa nyt tie-
toa RedNetin promoryhmästä, jonka nimi on 
SPR Promot. Sivustolta löytyy kuvauksia pro-
mon tehtävistä, hakuohjeet koulutukseen ja 
piirien yhteyshenkilöiden tiedot. Sivulta löytyy 
myös uudistettu hakulomake, johon on yhdis-
tetty yhteisymmärryslomake.

Promokoulutus 2012 / Promoutbildning 2012  
  
Yhteiset osat/Gemensamma moduler:  
 Promo: yhteinen osa 29.-30.9. Helsinki
 Promo: gemensam del 6.-7.10. Helsingfors
 Promo: yhteinen osa 6.-7.10. Satakunta
 Promo: yhteinen osa 20.-21.10. Savo-Karjala
 Promo: yhteinen osa 27.-28.10. Oulu
 Promo: yhteinen osa 10.-11.11. Tampere
   
Sisältöosat:  
 Humanitaarisen oikeuden promo syksy/hösten Verkko/kirjekurssi
 Rinnepromo 27.10. Länsi-Suomi
 Nuoriso- ja sosiaalipalvelupromo 17.-18.11. Kaakkois-Suomi
 Första hjälp promo november Åboland
 Sosiaalipalvelupromo 17.-18.11. Kokkola, Länsi-Suomi
 Monikulttuurisen toiminnan promo 13.-14.10. Hup
 Sosiaalipalvelupromo 24.-25.11. Joensuu
 Valmiuspromo 1.-2.12. Nynäs
  
Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille / 
Riksomfattande promodagar för alla promor 21.-22.1. Seinäjoki

Helsingin ja Uudenmaan piirin vapaaehtoisia ryhmätyön äärellä monikulttuurisen toiminnan promokoulutuksessa.

K
im

m
o
 H

o
lo

p
ain

en

Nyt on hyvä aika ilmoittautua 
syksyn koulutuksiin!
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KOULUTUSTA

KOULUTTAJAKOULUTUS 2012

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen kuukautta ennen 
koulutuksen alkua.

 täydennys- ja jatkokoulutus  28.-29.1. Tampere

Sisältöosat: (TARPEEN MUKAAN) = lähijakso 2

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26.-28.10. Nynäs

Kouluttajakoulutuksesta saa erinomaiset valmiudet kouluttamiseen

95 prosenttia Punaisen Ristin kouluttajista ko-
kee, että kouluttajakoulutus on antanut erin-
omaiset tai hyvät valmiudet tehtävässä toi-
mimiseen. Tieto käy ilmi helmi-maaliskuussa 
2012 toteutetusta kyselystä, jossa vapaaeh-
toiskouluttajat arvioivat järjestön kouluttaja-
koulutusjärjestelmää.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, millaisia 
valmiuksia Punaisen Ristin kouluttajakoulutuk-
sen järjestelmä ja sisällöt ovat antaneet teh-
tävässä toimimiseen, onko kouluttajatehtäviä 
sopivasti, liikaa vai liian vähän, millaista jatko-
koulutusta toivotaan valtakunnallisesti, alu-
eellisesti tai verkon kautta. Lisäksi haluttiin 
selvittää kouluttajien valmiutta laajentaa osaa-
mistaan ja käytettävyyttään uusille toiminta-
linjoille. 

Kysely lähetettiin kaikille kouluttajille, joi-
den sähköpostiosoite löytyi valtakunnallises-
ta koulutusrekisteristä. Tämän lisäksi kyse-
lyn linkki avattiin RedNetin kouluttajasivuille. 
Kysely lähti noin 300 kouluttajalle, joista 105 
vastasi kyselyyn. 

Tarjolla sopiva määrä tehtäviä

76 prosenttia vastaajista koki kouluttajateh-
tävien määrän sopivaksi. 24 % haluaisi lisä-
tä panostaan kouluttajan tehtävissä. Uusien 

kouluttajapätevyyksien hankkimiseen osoitti 
kiinnostusta 67 % vastaajista. Kaikkiin uusista 
tehtävistä kiinnostuneisiin kouluttajiin tullaan 
olemaan yhteydessä alkusyksyn aikana. 

Täydennyskoulutusta koskevien kysymysten 
kautta tuli selväksi, että alueellista täydennys-
koulutusta toivotaan (74 %) ja lisäksi toiveis-
sa oli täydennyskoulutusmoduuleita verkkoon 
(54 %). Verkkokurssien tarpeellisuuden osalta 
vastaajien joukossa oli eniten toisistaan eriä-
viä mielipiteitä. 

Saadut vastaukset ovat erittäin hyödyllisiä ja 
antavat suuntaa koulutus- ja kouluttajajärjes-
telmän jatkokehitykseen. Lämmin kiitos kaikil-
le vastaajille! Lisää tietoa kyselyn sadosta voit 
lukea RedNetistä kouluttajien sivuilta.

Resurssikouluttajien valmennus- ja
kertauspäivä Nynäsissä, Heinolassa
lauantaina 29. syyskuuta – katso 
lisätietoa RedNetistä!

Vapaaehtoiskouluttajille on oma 
ryhmänsä RedNetissä. Jos et ole vielä
kirjautunut ryhmään, ole hyvä ja tee se 
nyt osoitteessa .
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LIPPU KORKEALLE!
- Eväät aktiiviseen osastotoimintaan

Kotkassa 6.10. 

Koulutus on tarkoitettu osastojen puheenjohtajille, hallituksen jäsenille sekä muille luotta-
mushenkilöille. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat luottamushenkilöt! 

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

Koulutus toimii perehdytyksenä uusille ja kertauksena vanhoille luottamushenkilöille! 

Koulutus pidetään hotelli Leikarissa 6.10. klo 9.30 - 17.00. 

Päivän hinta on 10 euroa, sisältäen koulutuksen ja tarjoilut. 
Ilmoittautumiset 28.9. mennessä piiritoimistoon.

OSASTON TIEDOTUS KUNTOON
-teemapäivä

10.11. Mikkelin aluetoimistolla 
klo 10 - 17

Päivän aikana pureudutaan tiedotuksen sa-
loihin, oli sitten kyseessä sisäinen tai ul-
koinen tiedotus. Käydään läpi tiedotuksen 
keinoja aina mediatiedotteista nettiin ja so-
siaaliseen mediaan. 

Paikalle toivotaan osaston tiedotukses-
ta vastaavia, eli puheenjohtajia, tiedottajia, 
sihteereitä, toimintaryhmien vetäjiä jne! 

Päivän hinta on 10 €, sisältäen koulutuksen 
ja tarjoilut. Ilmoittautumiset piiritoimistoon 
1.11. mennessä. 

REDNET -KOULUTUKSET 
OSASTOILLE

Kaikkien vapaaehtoisten nettipalvelu Red-
Net on auki ja täydessä toiminnassa! 

Mitä se tarkoittaa osastojen ja ryhmien nä-
kökulmasta? Miten osaston tiedot näkyvät 
ja miten ne syötetään RedNetiin? Miten va-
paa-ehtoiset käyttävät RedNetiä ja miten 
osasto pääsee tarkastelemaan ja hallinnoi-
maan omia vapaaehtoisiaan? 

Näihin ja moneen muuhun saat vastauksen 
RedNet –koulutusillassa! 

Tämän syksyn aikana koulutuksia pidetään 
vielä kolme:

24.9. klo 17.30 - 20 Kouvolan piiritoimisto

26.9. klo 17.30 - 20 Mikkelin aluetoimisto

Ilmoittautuminen piiritoimistoon viikko ai-
kaisemmin. 

18.10. klo 17.30 - 20, paikka vapaa. Koot-
kaa 3-4 kouluttamatonta osastoa yhteen, 
niin pidetään koulutus teillä. Ilmoittautukaa 
Piritalle piiriin!  

JÄRJESTÖKOULUTUSTA

Tarvetta järjestökoulutukselle? 

Yhden illan mittaisia räätälöityjä koulutuksia 
on mahdollista järjestää syksyn aikana, aina 
ihan infoillasta eri teemoihin. 

Ottakaa yhteyttä Pirittaan ja tehdään teille 
sopiva koulutus! 
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KOULUTUSTA JA TULEVIA TAPAHTUMIA

LATAUTUMISPÄIVÄT REDDIE KIDS –KERHOJEN OHJAAJILLE

Kaikille Reddie Kids -kerhojen ohjaajille tarkoitetut päivät pidetään Mik-
kelissä pe 28.9. klo 17.30 - la 29.9. klo 16.00. 

Luvassa jatkokoulutusta, mukavaa yhdessäoloa ja ideoiden vaihtoa ker-
hojen ohjaajille. 

Päivien hinta 20 €, sisältäen ruokailut ja majoituksen. 

Nyt kaikki mukaan akkuja lataamaan, ilmoittautumiset piiritoimistoon 
21.9. mennessä. Lisätietoa Piritalta. 

SYKSYN ALUEFOORUMIT

Aluefoorumit järjestetään seuraavasti:
 - 9.10. klo 18 – 20 Kouvola, piiritoimisto, Kalevankatu 13, Kouvola
 - 9.10. klo 18 – 20 Lappeenranta, osaston toimisto, Raatimiehenkatu 20 D 
 - 10.10. klo 18 – 20 Mikkeli, aluetoimisto, Otavankatu 20
 - 10.10. klo 18 – 20  Savonlinna, osaston tila, Vääräsaarenkatu 4 A
 - 11.10. klo 18 – 20, Pertunmaa, Kuortin kartano, Vanhatie 160
 - 11.10. klo 18 - 20  Hamina, Upseerikerho, Kadettikoulunkatu 3

Aluefoorumeiden pääteemana on helmikuussa 2013 järjestettävä, kaikkia osastoja koske-
va valtakunnallinen valmiusharjoitus. Illan aikana käydään läpi harjoituksen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa huomioitavia asioita.

TERVETULOA!

SYKSYN TEEMAILLAT 
RAHASTONHOITAJILLE

Imatra
Torstaina 27.9. klo 18.00-20.30
osaston tila, Heikinkatu 15

Pieksämäki
Torstaina 4.10. klo 18.00-20.30
osaston tila, Keskuskatu 7

- Osaston rahastonhoitajan tehtävät
- Talousarvion laadinta ja talouden seuranta
- Keskustelua, käytännön esimerkkejä

Ilmoittautumiset viikkoa ennen tilaisuutta 
piiritoimistoon.

Tervetuloa!
Leena Puntti-Dirksen
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ENSIAPURYHMIEN KOULUTUKSIA

Peruselvytyskoulutus 
ensiapuryhmäläisille 
(PPE-D 4 tuntia)

Peruselvytyskurssi, tutustuttaa sinut var-
-

elvytystä.  Koulutuksessa harjoitellaan de-

elvytystilanteessa. 
    
Peruselvytyskurssit seuraavasti: 
     
ti 4.9. klo 18, Piiritoimisto Kouvola
ti 9.10 klo 18 Punkaharju, 
ti 6.11 klo 18 Lappeenranta, osaston tila

Koulutus maksuton ja kurssille otetaan 12-18 
osallistujaa.
PPE-D oppaan hinta 20€, sen voi tilata ilmoit-
tautumisen yhteydessä.

PPE-D päivystäjien harjoitusillat

Harjoitusiltoja jatketaan siten että joka kuu-
kausi on yksi harjoitusilta.
Harjoitukset seuraavasti:   

11.9 Kuusankoski  
18.10 Mikkeli, aluetoimisto
Marras-joulukuun ”harjoitusilta”  Ea-viikonlo-
pun yhteydessä!

Päivystysensiapukurssi 

Syksyn kurssi pidetään 20.-21.10 Mikkelissä, 
aluetoimistolla.

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

Kurssille pääsyn edellytykset: 18 vuoden ikä, 
suoritettu Ea2 –kurssi, hyvä fyysinen, psyyk-
kinen ja sosiaalinen kunto sekä aktiivinen toi-
minta ensiapuryhmässä. Ilmoittautuneille lä-
hetetään tarkempi ohjelma.

Ensiapuryhmien viikonloppu 
2–3.11, Nynäs

Mukaan 65 nopeinta! Tule kuulemaan uusinta 
kotimaan valmiudesta ja ensiapuryhmätoimin-
nasta ja harjoittelemaan!

Aloitamme perjantaina klo 18 (saapuminen 
klo 17 alkaen) ja lopetamme lauantaina klo 18 
mennessä.

Kaikille ensiapuryhmäläisille avoimessa koulu-
tusviikonlopussa harjoitellaan ensiapuun, päi-
vystyksiin sekä valmiuteen liittyviä asioita. 
Osallistumismaksu on 60 €, tämä kattaa ma-
joituksen, täysihoidon sekä materiaalit. Tar-
kempi ohjelma lähetetään ryhmille ja se tulee 
myös RedNettiin.

KOULUTUSTA JA TULEVIA TAPAHTUMIA

Ensihuollon koulutusta

Toimintalinjauksessa on kolmivuotiskauden yhtenä tavoitteena ensihuoltovalmiuden lisäämi-
nen. Piirin alueella järjestetään vielä syksyn aikana kolme ensihuollon peruskurssia. Koulutus 
on tarkoitettu kaikille osaston toimintaryhmissä toimiville henkilöille.
Ensihuollon peruskurssit järjestetään: 

29.-30.9. Hartolassa
13.-14.10. Savitaipaleella
17.-18.11. Savonlinnassa

Kurssilta saa valmiuksia toimia viranomaisten apuna erilaisissa normaaliajan häiriötilanteissa 
(esim. evakuoinnit, tulipalot, onnettomuudet). Ensihuolto on esim. läsnäoloa/kuuntelemista 
(henkinen tuki), muonittamista, aineellista apua, talkooapua, majoituksessa avustamista.

Lisätietoja kurssista löydät 
Lisätietoja saa myös täältä piiristä valmiuspäälliköltä ja toimistosta.
Ilmoittautumiset piiritoimistoon viikkoa aikaisemmin.
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Monikulttuurisessa toiminnassa olevat vapaaehtoiset 
tapasivat Hirvensalmella

Viime kesäkuussa piiri järjesti suunnitte-
lu- ja virkistyspäivän monikulttuuristen ryh-
mien vetäjille ja aktiiveille. Hirvensalmelle 
tuli 16 vapaaehtoista piirimme kuudesta eri 
osastosta. Kuntatalon takkahuoneessa aloi-
timme kuulumiskierroksella ja sillä myös lo-
petimme Hirvensalmen taimistolla, kun uu-
tisia ja kerrottavaa oli niin paljon! 

Monikulttuurisuusasiassa uusina osastoi-
na viime vuonna aloittaneet Mäntyharju ja 
Hirvensalmi tekevät aivan upeata työtä pa-
kolaisten kotouttamisessa. Kummankin 
osaston toiminta on erittäin monipuolista: 
suomalaiset vapaaehtoiset tukihenkilöt ta-
paavat maahanmuuttajaperheitä säännölli-
sesti, monikulttuuriset kahvilat ja –basaarit 
toimivat, uudet paikkakuntalaiset ovat ter-
vetulleita mm. osastojen järjestämiin peli-
iltoihin ja muihin tapahtumiin. Esimerkiksi 
Mäntyharjulle keväällä avatussa Komppa-
Keskuksessa on toiminta laidasta laitaan. 
Siellä tarjotaan parturin ja kampaajan pal-
veluja (kampaajalla siis maahanmuuttaja-
taustainen henkilö), pidetään kirpputoria, 
järjestetään Helsinki ja Tampereen reissu-
ja ja vietetään juhlia yhdessä… Näitä juttuja 

konkariosastojen vapaaehtoiset kuuntelivat 
tarkasti: aina voi toimintaa kehittää ja viedä 
hyvät käytännöt ja mallit mm. Lappeenran-
taan, Kouvolaan ja Mikkeliin. 

Kaikkea päivälle suunniteltua emme ehti-
neet käsitellä, joten piiri järjestää vielä tänä 
syksynä koulutuksen, jossa mm. puhutaan 
miten toimintaamme markkinoidaan ja mi-
ten SPR:n nettisivuja hyödynnetään.

Kiitos kaikille osallistujille ja erityisesti päi-
vän isäntäosaston vapaaehtoisille: Heljälle, 
Ainille, Sointulle Marjaanalle, jotka auttoivat 
päivän suunnittelussa ja käytännön jutuissa 
ja myös Kalevi Puukolle, joka kertoi meille 
Kissakosken historiasta.

Anna Buzaeva
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Monikulttuurinen perheleiri Kerimäellä 14.-15.6.2012

Jo perinteeksi Kaakkois-Suomen piirissä tul-
lut monikulttuurinen leiri pidettiin kesän 
alussa Kerimäen leirikeskuksessa. Tämän 
vuoden leirille osallistui 31 ihmistä, joista 
22 Sri Lankasta vuoden aikana tullutta pa-
kolaistaustaista ihmistä. Heti alusta me oh-
jaajat huomasimme, miten ystävällisiä, iloi-
sia ja vaatimattomia srilankalaiset ovat! 
Yhteiset puuhat alkoivat sujua heti, vaikka 
jotkut ihmisistä tulivat Suomeen vasta viik-
ko ennen leiriä! Suomalainen kesä ja luonto 
olivat aivan ihanat: aurinko paistoi ympäri 
vuorokauden, mikä oli leiriläisten mieles-
tä ihmeellistä. Saimaakin oli upea ja vaik-
ka vesi ei ollut vielä lämmintä, lapsia se ei 
estänyt, huutaen ja kiljuen uitiin aina hymy 
suussa! Muutama uskalsi mennä saunaan-
kin ja kertoi sitten muille 
uudesta kokemuksestaan. 

Ohjaajilla riitti tekemistä 
kun yritimme näyttää kah-
dessa päivässä, mitä kaik-
kea voi Suomessa kesällä 
tehdä… Leiriläisten tyyty-
väiset kasvot ja ensimmäi-
set sanat suomeksi antoivat 
vain voimia puuhailla kaiket 
päivät! 

Kiitän nyt leirin ohjaajia: 
Sanna Tuovista, Ansa Palan-
deria; Mari Huttusta ja Fe-
reba Nek Kahia, jotka teki-

vät maukasta ruokaa koko porukalle, vaikka 
siinä oli haasteita: leiriläiset eivät syö lihaa, 
eikä perjantaisin edes kalaa. Silti ruoka oli 
täyttävää ja maistui hyvälle! Kiitän myös 
Kotkan osaston Raisa Soinia ja Taitojen Ta-
lon vapaaehtoisia, jotka lahjoittivat peti-
vaatteita ja pyyhkeitä leiriä varten!

Tällaisen kivan ja onnistuneen leirin jälkeen 
toivoo vain, että perinne jatkuu!

Anna Buzaeva
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Hyvä maahan muuttaneiden pa-
rissa toimija! 

Tule ja maista uusia monikulttuurisia malleja
Kouvolassa la 6.10. klo 10-15

Päivän teemoina

Paikka: piiritoimisto, Kalevankatu 13

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Annalle 

20.9.2012 mennessä

TERVETULOA!

HUOMIO!

Etsimme myös monikulttuurisuustoiminnan 
kouluttajia. Katso kouluttajakoulutuksen ai-
kataulu sivulla…
Haku on käynnissä!
Kysy lisää Annalta 040-7266015

Ystäväseminaari – oot sie min kaa?
Kuusankoskella 27.10. 

Paikka: Hotelli Sommelo, Pallokentäntie 2,Kuusankoski (Kouvola).

Hinta 25 euroa/henkilö

Ohjelma
 9.30 Kahvit ja ilmoittautuminen
 10.00 Tervetuloa ja seminaarin avaus, Kuusankosken osasto,
 puheenjohtaja Marja Tuomi
 10.30 Ystävätoiminta – nuoret mukaan toimintaan, Aino Rubin
 11.30 Sosiaalipalveluasiat - ajankohtaisesti
 11.45 Lounas
 12.30 Seminaariin osallistuvien osastojen ystävätoiminnan terveiset (5 min/osasto).
 13.45 Liikunnan iloa – tanssit Lars Lehmus ja tanssiorkesteri Kakaduksen tahdittama 
 na.
 15.30 Kiitos – hyvää kotimatkaa, sosiaalipalvelusuunnittelija Johanna Karppinen

Sitova ilmoittatuminen perjantaihin 19.10.2012 mennessä piiritoimistoon. 

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Iloisia monikulttuurisen leirin 
osallistujia. 



19

KOUVOLA piiritoimisto, Kalevankatu 13

EA 1 Ensiavun peruskurssi 16 t / klo 8-16
vko 35 / 28.-29.8. (ti-ke)
vko 38 / 19.-20.9. (ke-to)
vko 40 / 1.-2.10. (ma-ti)
vko 42 / 17.-18.10.(ke-to)
vko 46/ 14.-15.11.(ke-to)
vko 48/ 28.-29.11. (ke-to)
vko 50 / 12.-13.12. (ke-to)

Iltakurssi: vko 44-45/   
 30.10./ 1.11.(ti,to) klo 17.30-21
 6.11./ 8.11.(ti,to) klo 17.30-21

EA 2 Ensiavun jatkokurssi 16 t / klo 8-16
vko 43 / 24.-25.10. (ke-to)
vko 47 / 19.-20.11. (ma-ti)

Hätäensiapu 8 t / klo 8-16
vko 41 / 11.10. (to)
vko 45 / 7.11. (ke)

Hätäensiapu 4 t / klo 8-12
vko 36 / 7.9. (pe)
vko 49 / 5.12. (ke)

------------------------------------------------
KOTKA  Taitojen Talo, Tarinatie 2

EA 1 Ensiavun peruskurssi 16 t / klo 8-16
vko 38 / 17.-18.9. (ma-ti)
vko 43 / 22.-23.10. (ma-ti)
vko 49 / 3.-4.12. (ma-ti)

Hätäensiapu 8 t / klo 8-16
vko 47 / 21.11. (ke)

-------------------------------------------------
LAPPEENRANTA  Raatimiehenkatu 20 D

EA 1 Ensiavun peruskurssi 16 t / klo 8-16
vko 37 / 10.-11.9. (ma-ti), Hotelli Lappee, Bra-
henk.1, LPR
vko 46 / 12.-13.11. (ma-ti), Raatimiehenkatu 20 D
vko 49 / 3.-4.12. (ma-ti), Raatimiehenkatu 20 D

Hätäensiapu 8 t / klo 8-16
vko 41/ 8.10. (ma)

-----------------------------------------------
SAVONLINNA  Vääräsaarenkatu 4 A

EA 1 Ensiavun peruskurssi 16 t / klo 8-16
vko 39 / 26.-27.9. (ke-to)
vko 47 / 20.-21.11. (ti-ke)

Hätäensiapu 8 t / klo 8-16
vko 44 / 30.10. (ti)

PIIRIN JÄRJESTÄMÄT ENSIAPUKURSSIT syksy 2012

MIKKELI aluetoimisto, Otavankatu 20

EA 1 Ensiavun peruskurssi 16 t / klo 8-16
vko 34 / 22.-23.8. (ke-to)
vko 38 / 17.-18.9. (ma-ti)
vko 43 / 24.-25.10. (ke-to)
vko 45 / 7.-8.11. (ke-to)
vko 48 / 28.-29.11. (ke-to)
vko 50 / 11.-12.12. (ti-ke)

Iltakurssi: vko 40-41/   
 2.10./   4.10.   (ti,to) klo 17.30-21
 9.10./ 11.10.  (ti,to) klo 17.30-21

EA 2 Ensiavun jatkokurssi 16 t / klo 8-16
vko 46 / 14.-15.11. (ke-to)

Hätäensiapu 8 t / klo 8-16
vko 37 / 13.9. (to)
vko 47 / 19.11. (ma)

Hätäensiapu 4 t / klo 8-12
vko 42 / 19.10. (pe)

-------------------------------------------------

HENKISEN TUEN PERUSKURSSI 12 t / klo 9-15

26.-27.9. (ke-to) Raatimiehenkatu 20 D, LPR
17.-18.10. (ke-to) Otavankatu 20, MIKKELI 
5., 7., 12.11. (ma/ke/ma)  HUOM!   klo 17:30 - 
20:45, Kalevankatu 13, KOUVOLA
-----------------------------------------------------

Kurssihinnat:
EA 1-kurssi 16 t 92 €/henkilö (148,- TraFi)
EA 2-kurssi 16 t 102 €/henkilö
Hätäensiapukurssi 8 t  57 €/henkilö (97,-TraFi)
Hätäensiavun kertaus 4 t  41 €/henkilö
Henkisen tuen peruskurssi 12 t  / 65 €/henkilö

Koulutuksissa mahdollisuus suorittaa 
ammattikuljettajien ensiapukoulutus. 
1 pv 97,- / 2 pv 148,-
Ilmoittautumiset viimeistään 2 vko ennen kurssia.

-----------------------------------------------------------

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:

tai 
puh. 020701 2710,

Ryhmäkurssit: 
Yllämainittujen yleisökurssien lisäksi järjestämme 
räätälöityä ensiapukoulutusta ryhmille. Kurssien 
painotus suunnitellaan ryhmän tarpeiden ja toimialan 
mukaan.
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PIIRIN TAPAHTUMAKALENTERI SYKSY 2012

Elokuu

25.-26.8. PEPA-leiri Imatra

Syyskuu

4.9. Peruselvytyskurssi ensiapuryhmäläisille Kouvola
7. – 8.9. Henkisen tuen –jatkokurssi Kouvola
11.9. PPE-D ilta (D-luvalliset päivystäjät) Kuusankoski
13.-15.9. Operaatio Nälkäpäivä kaikkialla
15.-16.9. Etsintäkurssi Parikkala
21.9. ETK-päivä Lappeenranta
22.9. Vapepan Viestikurssi Savonlinna
22.9. Puheenjohtajaparlamentti Kouvola
22.-23.9. Ensiapuryhmien valtakunnallinen seminaari ?
24.9. RedNet-koulutus Kouvola
26.9. RedNet-koulutus Mikkeli
27.9. Rahastonhoitajien koulutusilta Imatra
28.-29.9. Reddie Kids – ohjaajien latauspäivät Mikkeli
29.-30.9. Ensihuollon peruskurssi Hartola

Lokakuu

4.10. Rahastonhoitajien koulutusilta Pieksämäki
6.10. Lippu Korkealle – koulutus (luottamushlöt) Kotka
6.10 Monikulttuuristen ryhmien vetäjien koulutus Kouvola
9.10. Peruselvytyskurssi ensiapuryhmäläisille Punkaharju
9.10. Aluefoorumi Lappeenranta
9.10. Aluefoorumi Kouvola
10.10. Aluefoorumi Savonlinna
10.10. Aluefoorumi Mikkeli 
11.10. Aluefoorumi Pertunmaa
11.10. Aluefoorumi Hamina
13.-14.10. Ensihuollon peruskurssi Savitaipale
18.10. RedNet-koulutus ”paikka myynnissä”
18.10. PPE-D ilta (D-luvalliset päivystäjät) Mikkeli
20.-21.10. Päivystysensiapukurssi Mikkeli
25.10. Kotimaan avun koulutusilta Hartola
27.10. Ystäväseminaari Kouvola

Marraskuu

2.-3.11. Ensiapuryhmien viikonloppu Nynäs
6.11. Peruselvytyskurssi ensiapuryhmäläisille Lappeenranta
10.11. Tiedotuspäivä osastoille Mikkeli
17.-18.11. Ensihuollon peruskurssi Savonlinna
17.– 18.11. Promo, nuorisosisältö Mikkeli
23.-25.11. Nuorten ja varhaisnuorten pikkujoululeiri Kouvola


