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tien jäsenet, muut piirit, piirin alueella toimivat lai-
tokset (Kontit, Turvatalot, vastaanottokeskukset, 
Veripalvelu), järjestön hallituksen, valio- ja toimi-
kuntien ja valtuuston jäsenet.
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 ilmestyy 22.8.2014
4/2014 aineistopäivä 23.10.2014
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Henry Dunant’n viitoittamalla tiellä 

PÄÄKIRJOITUS  4.4.2014

Sain juuri luettua Asko Sahlbergin histori-
allisen romaanin Herodes. Viime syksynä 
Finlandia-ehdokkaana ollut lähes 700-sivui-
nen järkäle herätti paljon ajatuksia ja an-
toi monitasoisuudellaan pohtimisen aihetta 
pitkäksi aikaa. Historiallisen tarinan lomas-
sa kirjailija kuljetti monia elämän ikuisia pe-
ruskysymyksiä kuten ihmisen vallanhalua, 
vastuuta omista päätöksistä ja sopuun pää-
syä oman sisimpänsä kanssa. Kirjan tari-
na sijoittuu ajanlaskumme alkuun ja kris-
tinuskon syntyvaiheisiin. Jostain syystä jäin 
erityisesti miettimään sitä, kuinka pieneltä 
sittemmin koko maailmanhistoriaa muutta-
neet tapahtumat syntyhetkillään vaikuttivat. 
Ja näinhän se on. Tiettyä hetkeä tai tapah-
tumaa elävät ihmiset eivät voi varmuudella 
tietää, painuvatko heidän kokemansa asiat 
unholaan vai ovatko tapahtumat kymme-
nien tai satojen vuosien päästä katsottu-
na muuttaneet historian kulkua. Ei varmasti 
järjestömme perustaja Henry Dunant´kaan 
villeimmissä kuvitelmissaan voinut arvata, 
että hänen henkilökohtainen sotakokemuk-
sensa Solferinossa tulisi tulevina vuosikym-
meninä muuttamaan niin monien ihmisten 
elämän ympäri maailmaa.

Monien suurten ja maailmanhistoriaa mul-
listaneiden muutosten takana on yllättävän 
usein yksittäinen, ihan tavallinen ihminen. 
He eivät ole lannistuneet ajatukseen, et-
tei yksi ihminen voi muuttaa mailmaa. Aina 
nämä suurten muutosten alkuunpanijat ei-
vät ole nähneet työnsä lopullista vaikutusta.  
He ovat saattaneet joutua kokemaan anka-
raa vastustusta ja jopa vainoa, mutta eivät 
ole menettäneet uskoa tärkeään asiaansa.
 
Meidän ei tarvitse ajatella ottavamme niin 
suurta haastetta, että muuttaisimme histo-
rian kulkua, mutta jokainen meistä voi aja-
tella, että muutamme tässä lähellä, ympä-
rillämme olevaa maailmaa. Kuulen usein 
omien vapaaehtoistemme erityisesti pienis-
sä osastoissa vähättelevän omaa työtään.
Kun tällä viikolla selasin viime vuoden toi-
mintatilastojen yhteenvetoa, ajattelin taas 
kerran, millainen aukko maailmaan olisi 
jäänyt ilman näitä vapaaehtoisten tekemiä 
hyviä tekoja. Yksittäisen vapaaehtoisen tai 
ryhmän työ on osa valtavaa kokonaisuutta 
ja toivon ettei kukaan ajattele, ettei sillä oli-
si merkitystä.

Meille ihmisille on kovin tyypillistä pitäyty-
minen tutussa ja turvallisessa. Vaikka tie-
dostaisimme muutoksen tarpeen, emme 
ryhdy toimeen vaan keksimme verukkei-
ta ja selityksiä. Muutos vaatii aina irtirepäi-
syä vanhasta, astumista mukavuusalueen 
ulkopuolelle, ylimääräistä työtä ja luovuut-
ta. Onneksi elämässä tulee eteen tilanteita, 
ikään kuin tienhaaroja, jolloin joudumme 
arvioimaan, miten jatkamme eteenpäin.

Punaisen Ristin toiminnassa olemme tällai-
sessa tienhaarassa. Ensi kesäkuussa Turun 
yleiskokouksessa hyväksytään Suomen Pu-
naiselle Ristille uusi Toimintalinjaus. Tämän 
osastojen, piirien ja keskushallinnon toi-
mintaa ohjaavan asiakirjan luonnos on juu-
ri ollut kommentoitavana myös osastoissa. 
Toimintalinjausluonnos on saanut paljon kii-
tosta siitä, että se ei sisällä äkkikäännöksiä 
ja uusia toiminnallisia pelinavauksia vaan 
keskittyy perustoimintojen vahvistamiseen.

Yksi suuri muutos meillä kuitenkin on aivan 
pakosti edessämme. Kaikki suuret aatteet 
ovat läpi historian pysyneet elossa ja voi-
missaan siksi, että ne saavat jatkuvasti uu-
sia kannattajia ja seuraajia. Jos haluamme 
pysyä suurten joukossa, meidän on saatava 
uusia toimijoita ja jäseniä. Astummeko yh-
dessä mukavuusalueen ulkopuolelle ja et-
simme keinon, jolla suunta käännetään vai 
annammeko Henry Dunant´n viitoittaman 
tien hiljaa hiipua?

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: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi, Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. 
Piiritiedotteen toimitus:   Piiritiedotteen taitto:

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

KERRO TAPAHTUMISTA 
Lisää paikkakuntasi tapahtumat
verkkoon rednet.punainenristi.fi

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

Tilastot ovat tuhansien ihmisten yhteistyön 
tulos. Toiminta- ja koulutustilastojen keräämi-
nen noin 500 osastolta on aikamoinen urak-
ka, johon tarvitaan tuhansien vapaaehtoisten 
tietämystä ja panosta. Tiedoista muodostuu 
Tilastokirja, josta tulee toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen liite. Tietoja tarvitaan myös 
suunnitteluun ja budjetointiin sekä erilaisiin 
hakemuksiin ja raportteihin. Ilman tilastoja oli-
si myös vaikea arvioida, mikä toiminta tar-
vitsee erityispanostusta tulevina vuosina tai 
minkä verran esitteitä pitää painaa. 

Tietoja monesta lähteestä

Koska osastojen toiminta on monimuotois-
ta, on kysymyksiäkin paljon. Suurin osa osas-
toista vastaa vain pariinkymmeneen kysy-
mykseen. Se on luonnollista, sillä yli puolessa 
osastoista on alle sata jäsentä. Kaikki tilasto-
tieto ei kuitenkaan tule pelkästään toiminta- 
ja koulutuskyselyistä, vaan tietoja saadaan 
niin jäsenrekisteristä kuin ohjelmien omista 
lähteistäkin. 

Toimintapäiväkirja helpottaa tilastointia

Monet osastot pitävät toimintapäiväkirjaa 
RedNetissä, mikä helpottaa toimintakertomuk-
sen tekemistä. Osastoista tänä vuonna tilas-
tokyselyyn vastasivat ensimmäisinä Purmo 
(Österbotten), Ruiskatu 8 (Varsinais-Suomi) ja 
Noormarkku (Satakunta). Piireistä Ahvenan-
maa sai ensimmäisenä kaikki osastonsa vas-
taaman kyselyyn. Lappi, Kaakkois-Suomi ja 
Varsinais-Suomi seurasivat tiukasti kannoilla.  

Tilastokirja valmistuu lopullisesti kevään val-
tuustokokoukseen, minkä jälkeen alkaa uuden 
kyselyn laatiminen. 

Lisätietoja: RedNet-tuottaja Örn Witting,
puh. 020 701 2152, orn.witting@
punainenristi.fi

Tilastot eivät synny tyhjästä 

Nälkäpäivä järjestetään tänä vuonna 18.–20.9. 
Vaikka ennen sitäkin osastossa tapahtuu, on 
keräyksen suunnittelu hyvä aloittaa jo ennen 
kesää. 

Nälkäpäivän kampanjakirje kolahtaa postiluu-
kusta pian Punaisen Ristin viikon jälkeen. Kir-
jeen ilmestyttyä olisikin hyvä kokoontua osas-
ton keräysporukan kesken ja käydä yhdessä 
läpi, ketkä ovat käytettävissä Nälkäpäivän 
suunnittelussa, ja keitä ensikertalaisia voisi 
kutsua mukaan. Kannattaa myös miettiä töi-
den jakamista eli mitä ehtii tehdä ennen kesä-
lomia, ja mitä niiden jälkeen.

Apua ympäri maailman

Nälkäpäivä-keräys järjestetään nyt jo 34. ker-
ran. Se on Suomen Punaisen Ristin tärkein 
vuosittainen keräys, jossa kerätään sitomat-
tomia varoja Punaisen Ristin katastrofirahas-
toon. Rahoilla hankitaan nopeaa hätäapua 
luonnonkatastrofien uhreille ja tehdään pitkä-
aikaista kehitysyhteistyötä. Rahoilla autetaan 
myös onnettomuuksien uhreja Suomessa.

Lisätietoja: Tiedottaja Anna Vuorinen, 
puh. 020 701 2224, anna.vuorinen@
punainenristi.fi

Nälkäpäivä-suunnittelu vireille
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Viime vuonna Nälkäpäivä oli näyttävästi esillä kauppa-
keskus Kampissa Helsingissä. Keräyskeskuksessa Regina 
Laurén, John Ekelund ja Jessica von Bonsdorff.
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YLEISKOKOUS TURUSSA 7.-8.6.2014

Ilmoittaudu yleiskokoukseen ja varaa majoitus 
Juuri nyt on oikea aika ilmoittautua yleiskokoukseemme Turkuun. Varaa samalla 
majoitus ja paikka piirisi yhteiskuljetukseen.  

Joka kolmas vuosi kokoontuva yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin, 
jossa päätetään koko järjestöä koskevasta toimintalinjauksesta seuraavalle kolmelle vuo-
delle. Lisäksi siellä valitaan järjestöllemme uudet puheenjohtajat, hallitus, valtuusto
ja tilintarkastajat. 

Tärkeät päivämäärät 

7.2. mennessä:
Osastoille ja piireille postitettiin kutsu toiminta-
linjauksen järjestökäsittelyyn, toimintalinjauksen 
luonnos, ohjeet ilmoittautumisesta ja majoituk-
sista sekä valtakirjojen pohjat ja tieto äänival-
taisten osallistujien määrästä osastoittain.

31.3. asti:
Osastoilla ja piireillä oli aikaa kommentoida 
toimintalinjauksen luonnosta.

12.4. mennessä: 
On aloitteiden ja viimeinen jättöpäivä.

25.4. 
Yleiskokoukseen ilmoittautuminen päättyy!

26.4. mennessä: 
Ehdokkaat luottamushenkilöiksi esitetään 
vaalitoimikunnalle. Vaalitoimikunta koostuu 
piirien äänivaltaisista edustajista. 

9.5. mennessä: 
Osastoille ja piireille postitetaan kirjallinen 
kokouskutsu, asiakirjat, vaalitoimikunnan 
ehdotus luottamushenkilöiksi ja kokouksen 
ohjelmalehtinen.

Ilmoittautuminen ja majoitusvaraukset 
7.2.-25.4.2014

Kaikki osallistujat ilmoittautuvat ja 
varaavat majoituksen netissä: http://rednet.
punainenristi.fi/yleiskokous2014. Tarkat oh-
jeet löydät muun muassa osastollesi helmi-
kuun alussa tulleesta infopaketista.

Yhteiskyydillä yleiskokoukseen

Osallistuthan oman piirisi mahdolliseen yh-
teiskuljetukseen. Yhteiskuljetusten tiedot ja 
osallistumisohjeet löytyvät ilmoittautumis-
lomakkeesta.

Mistä lisätietoja?

- Oma piiri: kaakkois-suomi.punainenristi.fi
- RedNet: http://rednet.punainenristi.fi/
  yleiskokous2014
- www.punainenristi.fi/ajankohtaista/
  yleiskokous/2014

Muista nämä asiat

Vaikuttamista ja viihtymistä

Kokous pidetään Turun messu- ja kongressi-
keskuksessa (www.turunmessukeskus.fi). 
Lauantain iltajuhlaa vietetään monipuolisen 
musiikin tahdissa Forum Marinumissa Aura-
joen rannalla (www.forum-marinum.fi). 

Yleiskokouksessa perjantaina 6.6.
- Nuorten tapahtuma Radisson Blu Marina-
 hotellin kokoustilassa kello 18-21.30. 

Yleiskokouksessa lauantaina 7.6. 
- Ilmoittautuminen, avajaiset, vaalikeskuste-
 lua ja valiokuntatyöskentelyä. Toiminta-
 torilla tutustut uusiin ideoihin ja voit viet-
 tää mukavia hetkiä vanhojen ja uusien 
 tuttujen kanssa. 

- Iltajuhla Forum Marinumissa kello 19 – 24.
 
- Huomionosoitukset jaetaan kello 19 
 Suomen Joutsenella arvokkaassa ja rauhal-
 lisessa paikassa. Tilaisuus välitetään video-
 yhteyden kautta iltajuhlan yleisölle. 

Yleiskokouksessa sunnuntaina 8.6.
- Toimintalinjauksen hyväksyminen, luotta-
 mushenkilöiden vaalit, päätöstilaisuus. 
 Toimintatorilla on tapahtumaa koko päivän
 ajan.

Perheiden vuonna kaikki mukaan!

Yleiskokous ja Turku tarjoavat mukavaa 
tekemistä koko perheelle. Pienemmät lapset 
pitävät hauskaa ReddieParkissa, nuorille on 
tarjolla omaa ohjelmaa ja puolisot sekä muut 
sukulaiset ja tuttavat voivat nauttia eloisasta 
kaupungista.
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 5.-11.5.2014

Kesällä 2011 Lahden yleiskokouksessa päätet-
tiin, että vuosi 2014 on meille perheiden vuo-
si. Teema näkyy myös Punaisen Ristin viikol-
la. Perheet korostuvat kampanjamateriaalissa 
muun muassa valokuvin ja uusi taitoradan 
rasti kehottaa niin nuoria kuin vanhempiakin 
opettelemaan hätänumeroon 112 soittamista.  

Punaisen Ristin viikko haastaa
jokaisen opettelemaan ensiaputaitoja

Punaisen Ristin viikkoa 
vietetään järjestön perustajan 
Henry Dunantin syntymän 
kunniaksi. Dunant syntyi 
8.5.1828.

Punaisen Ristin kansainvälinen komi-
tea perustettiin 17.2.1863. Se syntyi 
toimikunnasta, joka koottiin perusta-
maan Dunantin ideoimaa puolueeton-
ta avustusjärjestöä, Punaista Ristiä.

Komitea täytti viime vuonna 150 
vuotta ja tänä vuonna juhlitaan sa-
maan ikään ehtinyttä punainen risti 
-suojamerkkiä.

1. Osaa auttaa -kilpailu

Tämän voi toteuttaa vaikka ilman vapaaehtoi-
sia. Minimissään tarvitsette vain kilpailukupon-
keja ja palautelaatikon.

2. Ensiapulaukun sisältö tutuksi

Tähän tarvitaan ainakin yksi vapaaehtoinen, 
joka tuntee laukun sisällön ja osaa kertoa, 
kuinka laukun tarvikkeita käytetään. Tapahtu-
mamallin toteuttaminen on parasta tehdä noin  
kolmen vapaaehtoisen kesken ja ottaa mukaan 
ensiapulaukun lisäksi ainakin varoituskolmio, 
heijastinliivi ja turvavasara.

3. Osaa auttaa, osaa pelastaa -taitorata

Toteuttaminen edellyttää ensiapuryhmää, sil-
lä kyseessä on toiminnallinen rastirata, jossa 
yleisö saa harjoitella ensiapua. Rataa varten on 
tehty kuvalliset rastitaulut toimintaohjeineen.

Poimi näistä osastollesi sopivin tapahtumamalli:

Perheiden vuosi tarjoaa meille kaikille hyvän mahdollisuu-
den kertoa ensiaputaitojen merkityksestä kaikenikäisille. 
Jokainen voi olla oman läheisensä ensimmäinen auttaja. 

Ta
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Jo kahden vuoden ajan monien osastojen ensiapuryhmät ovat järjestäneet Osaa auttaa, osaa 
pelastaa -taitoratoja kouluissa, yhteistyökumppanimme S-ryhmän kaupoissa ja muissa julki-
sissa paikoissa. Tänä vuonna tuttua taitorataa on täydennetty yhdellä uudella rastilla, 
mutta idea on sama: opettaa ihmisille ensiavun perustaitoja ja auttamisrohkeutta.

Kaikki Punaisen Ristin viikon materiaalit löytyvät 
osoitteesta rednet.punainenristi.fi/viikko
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PAKOLAISTELTTAKIERTUE

Ilmoittaudu ja tule nostamaan pakolaisteltta harjakorkeuteen

Ilmoittaudu piirien telttapäälliköille: 

Helsinki ja Uusimaa    
Vesa Kukkamaa puh. 020 701 2365, 040 541 6359

Häme   
Anu Mylläri puh. 040 184 6911

Kaakkois-Suomi  
Piritta Keränen puh. 020 701 2721, 040 582 5277
Eila Siira puh. 020 701 2724, 0400 965 407

Lappi   
Sirkka-Liisa Oinaala puh. 0400 397 910

Länsi-Suomi   
Jooel Niittynen puh. 020 701 2844, 040 588 1988

Oulu   
Marika Parkkila puh. 020 701 2617

Satakunta  
Kari Petäjä puh. 020 701 2826, 0400 322 191

Savo-Karjala 
Ville-Petteri Pulkkinen puh. 0400 648268 
Suvi Hirvonen puh. 050 555 3190

Varsinais-Suomi 
Aki Lertola puh. 0400 9195 12

Österbotten   
Rolf Sund puh. 020 701 2754, 0400 263 448

Åboland
Rebecca Börman puh. 040 771 2820

Åland   
Benita Brändström puh. 020 701 2702

Lisätietoja: 
Johanna Matikainen (yleinen koordinaatio) 
puh. 020 701 2179, johanna.matikainen@punainenristi.fi

Federico Ferrara (logistiikka ja varaukset) 
puh. 020 701 2185, federico.ferrara@punainenristi.fi

Pakolaisteltta kutsuu kysymään
ja kokemaan 

• Pakolaisteltassa on pakolaisleirien ääntä, 
 kuvaa ja esineistöä.

• Tilaan voi tutustua yksin tai ryhmän kanssa.

• Teltan oheen lisätään muuta viestintää ja 
 keskustelua pakolaisasioista.

• Telttaan kutsutaan yleisöä, kuntapäättäjiä, 
 Punaisen Ristin jäsenistöä ja henkilökuntaa.

• Teltta kiertää muun muassa kuntavaikutta-
 misen kiertueilla, piirien vuosikokouksissa, 
 järjestöpäivillä ja yleiskokouksessa.

Suomen Punaisen Ristin Pakolaisteltta-
kiertue on käynnistynyt maaliskuussa. 
Kiertueen tavoitteena on lisätä ihmisten 
tietoa pakolaisten elämästä ja tarjota tuo-
reita näkökulmia pakolaisista sekä turva-
paikanhakijoista käytävään keskusteluun. 

Kiertue on ajankohtainen Syyrian kriisin vuok-
si. Vuosisadan pahimman konfliktin seuraukse-
na yli kaksi miljoonaa ihmistä on paennut ko-
deistaan ja miljoonat syyrialaiset ovat maansa 
sisäisiä pakolaisia. Suomessa vuosittaista pa-
kolaiskiintiötä nostetaan yli tuhanteen pako-
laiseen, joista noin puolet on syyrialaisia. 

Kiertueella halutaan vaikuttaa myönteisesti 
kunnissa tehtäviin päätöksiin pakolaisten vas-
taanottamiseksi. Samalla lisätään sekä Pu-
naisen Ristin että muiden järjestöjen osallis-
tumista pakolaisten vastaanoton käytännön 
suunnitteluun ja järjestämiseen. 

Kiertue toteutetaan yhteistyössä työ- ja elin-
keinoministeriön sekä alueellisten ELY-keskus-
ten kanssa. Suomea kiertää samanaikaisesti 
kolme telttayksikköä.

Teltoille etsitään vapaaehtoisia 

Pakolaistelttakiertueen vapaaehtoiset auttavat 
teltan pystytyksessä ja purkamisessa. Vapaa-
ehtoiset järjestävät teltan ympärille ohjelmaa 
ja kertovat Punaisen Ristin roolista pakolaisten 
vastaanotossa sekä pakolaisteltan arjesta. Va-
paaehtoiset voivat myös kannustaa yleisöä ot-
tamaan kantaa. 

Punaisen Ristin keskustoimistolla toimiva 
koordinaatioryhmä antaa ohjeita, käsikirjoi-
tuksia ja muuta tukea vapaaehtoisille, piireistä 
nimitetyille telttapäälliköille sekä osastoille.  

Tehtävä soveltuu eten-
kin monikulttuurisuus-
työhön perehtyneille 
vapaaehtoisille, mut-
ta kaikki Punaisen Ris-
tin vapaaehtoiset ovat 
varmasti päteviä toi-
mimaan projektissa. 
Myös uudet vapaaeh-
toiset ovat erittäin ter-
vetulleita telttatiimiin!
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AINEISTOJA

Jäsenhankintaan uusia aineistoja

Uusien kurkistuskuvien eli tintamares-
kien avulla saatte hyväntuulisen kon-
taktin tapahtuman osallistujiin ja ohi-
kulkijoihin. Voitte rohkaista ihmisiä 
lähettämään kuvia itsestään esimer-
kiksi osaston omille tai Punaisen Ris-
tin Facebook -sivuille ja jakamaan nii-
tä kavereilleen.
 
Kukin osasto voi tilata verkkokaupasta mak-
sutta yhden setin, jossa on kaikki kolme A2-
kokoista kurkistuskuvaa. Kuvittaja Emmi Jor-
malaisen suunnittelemat kuvat on tehty 
kestävästä, likaa ja kosteutta hylkivästä mate-
riaalista. Kuvia on helppo pitää kädessä, mut-
ta ne voi myös ripustaa esimerkiksi narulle.

Punaisen Ristin viikon tapahtuma on 
loistava mahdollisuus kertoa ihmisille 
kasvokkain, miksi heitä tarvitaan 
osaksi paikallista ja laajempaa turva-
verkkoamme. Tilatkaa jäsenhankinnan 
tueksi tuotettuja mainioita aineistoja 
hyvissä ajoin verkkokaupasta
punaisenristinkauppa.fi.

Toivomme, että kustannussyis-
tä käytätte varsinaisessa jäsen-
hankinnassa kevyttä lehtistä ja 
annatte tukevamman esitteen 
vain jäsenyydestä jo valmiiksi 
kiinnostuneille ja uusille jäsenil-
le sekä vapaaehtoisille.

Massajakeluun
suunniteltu kevyt,
jäsenyydestä kertova 
esite, jota voi jakaa
tapahtumissa, 
kursseilla ja muissa
tilaisuuksissa. 
Mukana on liittymis-
lomake jäseneksi.

Laajempi järjestöesite ”Näytä, että välität” esi-
merkiksi uusien jäsenten ja vapaaehtoisten pereh-
dyttämiseen. Sisältää liittymislomakkeen jäseneksi.

Kampanjakirje esittelee 
Osaa auttaa -materiaalit

Helmikuun 
viimeisellä 
viikolla 
ilmestynyt 
Punaisen
Ristin viikon 
kampanja-
kirje kertaa 
Osaa 
auttaa
-tapahtuma-
mallit materi-
aaleineen. 

Kirje on
lähetetty 
painettuna 
ja sähköise-
nä piiritoi-
mistoihin sekä osastojen puheenjohtajalle, 
tiedottajalle, ensiapuryhmän johtajalle ja en-
siapupromoille. Sen saavat sähköisesti myös 
kouluyhteistyön yhdyshenkilöt, keräysjohtajat, 
sihteerit ja jäsenmestarit.
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YSTÄVÄTOIMINTA

Ole mukana, kun sukupolvien kohtaamispai-
kat eli Terhokerhot saavuttavat koko Suomen. 
Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton yhdessä toteuttama valtakun-
nallinen Koko Suomi Leikkii -hanke on käyn-
nistynyt maaliskuussa. 

Tavoitteena on luoda sukupolvien kohtaamis-
paikkoja kaikkialle Suomeen ja järjestää yh-
dessä vapaaehtoisten kanssa Terhokerhoja, 
missä 5–10-vuotiaat lapset ja aikuiset viettä-
vät aikaa yhdessä leikkien, liikkuen, taiteillen, 
pelaten sekä jutellen. 

Koko Suomi Leikkii -hanke yhdistää sukupolvet

Turussa Koko Suomi 
Leikkii –hankkeen 
pilotissa eri suku- 
polvien välinen 
tekeminen muodostui 
tarinoista, muistoista 
ja kädentaidoista. 
Vapaaehtoiset ja
lapset askartelivat 
muun muassa kirjoille 
uudet kannet. 

Tuleeko mieleesi idea tai paikka, minne omas- 
sa kunnassasi voisi kutsua ihmisiä leikkimään 
lasten kanssa? Voisiko Terhokerho antaa lisä-
potkua johonkin osastossa jo olemassa ole- 
vaan toimintaan? 

Jos haluat, että osastosi on ensimmäisten
joukossa valtakunnallisessa hankkeessa, ota 
yhteyttä. 

Lisätietoja: Koko Suomi Leikkii -hankkeen koordi-
naattori Eevamaija Paljakka-Sippola, puh.
050 438 0557, eevamaija.paljakka-sippola@mll.fi

M
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Nuorten ystävätoimintaan tulee valtakunnallinen malli

Nuorten ystävätoiminnalle luodaan valtakun-
nallinen malli tämän vuoden aikana. Toimin-
nan kokeilu käynnistyi vuonna 2012 ja kahden 
vuoden aikana kerätyt kokemukset kootaan 
nyt uusiksi malleiksi nuorten ryhmämuotoi-
seen ja kahdenväliseen nuori nuorelle -ystävä-
toimintaan.   

Yhteisvastuu nuoresta -hankkeeseen kuuluvaa 
ystävätoimintaa on toteutettu Nuorten turva-
taloissa, piireissä ja osastoissa Helsingissä, Tu-
russa, Kuopiossa, Oulussa ja Turunmaalla. 

Pilottien lisäksi nuorten ystävätoimintaa on 
kehitetty ja kokeiltu muissakin osastoissa 
sekä piireissä ympäri Suomen. 

Piireistä ja RedNetistä (SPR Ystävätoiminta) 
saa tarkempaa tietoa ystävätoiminnan kehit-
tämisestä. 

Lisätietoa: ystävätoiminnan projektityöntekijä 
Varpu Vuorenrinne, puh. 040 631 1362, 
varpu.vuorenrinne@punainenristi.fi 

Muistatko, mikä oli sinun lempileikkisi lapsena? Missä ja keiden kanssa leikit?
Minkä leikin opit isovanhemmiltasi, naapurin mummolta tai papalta? 
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Iloa ja hyvää seuraa 
omaishoitajille

OMAISHOITO  JA SOSIAALINEN MEDIA

Omaishoitajat jaksavat paremmin, jos saa-
vat itsekin pienen lepohetken. Punaisen Ris-
tin vapaaehtoiset järjestävät omaishoitajille 
vertaistukea, retkiä, virkistystilaisuuksia, tie-
to-taitokursseja ja hyvinvointipäiviä lähes 60 
paikkakunnalla. 

Uusia paikkakuntia ovat muun muassa Hat-
tula, Toijala, Rautavaara ja Polvijärvi. Sisältöä 
on uudistettu hoito- ja huolenpitokursseilla 
sekä tieto-taitokursseilla, joissa teemana on 
omaishoitajan rooli terveydenhuollon asiak-
kaana. 

Tulevia omaishoidon tapahtumia: 
• Virkistyspäivät vammaista lastaan kotona 
 hoitaville miehille, Heinola 24.-25.5.

• Hyvinvointileiripäivät kaikille omaishoita-
 jille, Heinola 3.-5.7. ja 14.-16.8.

• Kutsuseminaari osastojen vapaaehtoisille, 
 Hämeenlinna 13.-14.9.

Lisätietoja: omaishoidon koordinaattori 
Sisko Aalto puh. 020 701 2121, 
sisko.aalto@punainenristi.fi

Tutustu omaishoidon 20-vuotiseen
historiaan: punainenristi.fi/
omaishoitohistoriikki

Lue omaishoidon kuntakyselyn tulokset: 
punainenristi.fi/omaishoidonkuntakysely 

Ruotsinkielisiä vapaaehtoiskouluttajia
tarvitaan kipeästi etenkin Helsingin ja
Uudenmaan, Ahvenanmaan ja Österbotte-
nin seuduilla. Olisiko siis osastossanne tai 
lähipiirissänne kouluttajan/kurssinvetäjän 
tehtävästä kiinnostuneita henkilöitä?

Syksyllä 2014 kouluttajavalmennusta järjes-
tetään ruotsiksi seuraavilla linjoilla:

• Järjestötoiminta
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Monikulttuurisuus
• Nuorisotoiminta
• Sosiaalipalvelu/Ystävätoiminta
• Valmius

Kouluttajakoulutus alkaa etäopiskeluna 
(verkkokurssi) samanaikaisesti suomenkie-
lisen koulutuksen kanssa 4.10.

Lähiopetusjaksot ovat Turussa
1.–2.11. ja 22.–23.11. 

Kouluttajakoulutus maksaa 70 euroa/ 
opintojakso.

Hakijoilta vaaditaan oman koulutuslinjan
peruskurssin suorittamista ennen koulutuk-
sen alkua. 

Lisätietoja: Oma piiritoimisto tai 
koulutussuunnittelija Sole Noranta,
puh. 020 701 2148,
sole.noranta@punainenristi.fi

HAETAAN RUOTSINKIELISIÄ
KOULUTTAJIA!

Punaisen Ristin viestintäyksikkö on koosta-
massa sosiaalisen median ohjetta vapaaehtoi-
sille. Käytännönläheinen ohje opastaa, kuinka 
sosiaalista mediaa kannattaa käyttää silloin, 
kun käyttäjä edustaa Punaisen Ristin vapaaeh-
toista.

Ohjetta varten kerätään kokemuksia vapaaeh-
toisten kohtaamista haasteista sosiaalisessa 
mediassa. Oletko esimerkiksi pohtinut, mitä 
vapaaehtoinen voi kertoa kavereilleen Face-
bookissa omasta vapaaehtoistyöstään? 

Tykkää! Tule kertomaan kokemuksistasi sosiaalisesta mediasta

Tai oletko törmännyt keskustelupalstalla Pu-
naista Ristiä koskevaan keskusteluun, josta 
jäit miettimään, miten siihen kannattaisi osal-
listua? 

Kerro kokemuksistasi RedNetissä. Kokemuksia 
varten on avattu sähköinen lomake osoittee-
seen rednet.punainenristi.fi/some. 

Lisätietoja: verkkotuottaja Muusa Kostilai-
nen, puh. 020 701 2226, muusa.kostilainen@
punainenristi.fi
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Tule mukaan syksyn promokursseille!

Promokoulutus antaa hyvän opastuksen va-
paaehtoistoiminnan organisointiin. Kurssi sopii 
osastojen erilaisista toiminnoista vastaaville 
yhteyshenkilöille ja hallituksen jäsenille. Lisäk-
si kurssi antaa hyvät eväät toimintaryhmien 
vetäjille ja tapahtumien vastuuhenkilöille. 

Promokoulutuksen yhteinen osa on tarkoitet-
tu kaikille vapaaehtoistoiminnan organisoin-
nista kiinnostuneille. Yhteisen osan käyty  ään 
promo voi valita sisältöosan oman kiinnos-
tuksensa ja osastonsa tarpeiden mukaan. 

Hakeudu kurssille RedNetistä löytyvällä haku-
lomakkeella tai hae lomake piiritoimistostasi. 
Hakulomakkeen kääntöpuolella on yhteisym-
märryslomake, jonka osasto ja kurssille tuli-
ja täyttävät yhdessä. Sen avulla voidaan sopia 
promon tehtävistä ja esimerkiksi tarjolla ole-
vasta tuesta.

Lisätietoa promokoulutuksesta löytyy 
RedNetistä (Promot) ja oman piirin promovas-
taavalta.

Tervetuloa kursseille!

Kiitos kaikille 
promokyselyyn vastanneille!

Iiris Mansikkamäen Haaga-Helia ammat-
tikorkeakouluun tekemä opinnäytetyö 
promokoulutuksen nykytilasta ja kehittä-
mistarpeista on valmistunut. Kiitos kaikille 
kyselytutkimukseen osallistuneille. 

Vastaajien kesken arvottiin kolme 50 eu-
ron lahjakorttia Punaisen Ristin verkko-
kauppaan. Voittajat ovat Jan Lindholm, 
Pirkko Ruonala ja Masa Salo. 

Onnea voittajille!

Tutustu kyselytutkimuksen tuloksiin: 
rednet.punainenristi.fi/promot 

KOULUTUSTA

KOULUTTAJAKOULUTUS 2014 / UTBILDARUTBILDNING 2014

Hae koulutukseen oman piiritoimistosi kautta. Ilmoittaudu kuukausi ennen koulutuksen alkua.
Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån - minst 1 månad före början av kursen.

Valmiuskouluttajien sisältöosa  12.-13.4. Nynäs
Innehållsmodul för Beredskapsutbildare 12-13.4 Nynäs

Henkisen tuen kouluttajien sisältöosa 12.-13.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 4.-31.10. Verkkokoulutus
Gemensam modul: Det unika Röda Korset” 4-31.10 Nätstudier

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 1 1.-2.11.  Lähiopetus: HUP, Salomonkatu (suom.)
Instrumentmodul: ”Handledning av inlärning”  1-2.11 Närstudier (Åbolands distrikt) 

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 2 8.-9.11. Paikka selviää myöhemmin 

Sisältöosat: 22.-23.11. Turku (suom.)
Innehållsmoduler 22-23.11 Åbolands distrikt (på svenska)

• Humanitaarinen oikeus/Humanitär rätt
• Järjestö/Organisationsverksamhet
• Monikulttuurisuus/Mångkulturalism
• Sosiaalipalvelu/Socialtjänst
• Nuoriso/Ungdom
• Henkinen tuki/Psykiskt stöd 

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 17.-19.10. Nynäs
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MAAILMA KYLÄSSÄ 24.-25.5.2014

Maailma kylässä -festivaali valtaa jälleen Kai-
saniemen puiston ja Rautatientorin touko-
kuun viimeisenä viikonloppuna Helsingissä. 

Suomen suurimman kehitysyhteistyö- ja jär-
jestötapahtuman teemana on tänä vuonna il-
masto ja maantieteellisenä painotuksena Lati-
nalainen Amerikka. Punainen Risti on mukana 
tuttuun tapaan molempina tapahtumapäivinä 
ja kutsuu festivaaliväkeä telttaansa.

Uusi sovellus esillä 

Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoimin-
nan osastolla kerrotaan uudesta tablettiin teh-
dystä sovelluksesta, jonka avulla voi katsoa 
katastrofien vaikutusta kehitykseen. Kestävää 
kehitystä ei saada aikaiseksi, ellei katastrofien 

Tervetuloa Maailma kylässä -festivaaleille toukokuussa

Leirit järjestetään yleensä vapaaehtoisvoimin, mut-
ta piirin työntekijä tukee vapaaehtoisia eli järjestää 
koulutusta leirinohjaajille ja leirien johtajille. Suun-
nitteilla olevasta leiristä kannattaa kertoa hyvissä 
ajoin omaan piiritoimistoon esimerkiksi nuorisotoi-
minnan suunnittelijalle. He välittävät tiedon leireis-
tä keskustoimistolle, missä tehdään lista kaikista 
kesän 2014 leireistä.

Perheiden vuosi on hyvä hetki leireille

Perheitä korostava teemavuosi 2014 sopii erityi-
sen hyvin lasten ja nuorten leirien järjestämiseen. 
Leireistä on iloa koko perheelle, kun vanhemmat 
tietävät lastensa pääsevän mukavaan toimintaan 
ja turvalliseen ympäristöön kesälomiensa aikana. 
Leirien avulla voi myös tehdä Punaista Ristiä tu-
tuksi ja innostaa uusia vapaaehtoisia mukaan 
toimintaan. 

Vielä ehtii järjestämään kesäleirejä lapsille ja nuorille

vaikutuksia pystytä hallitsemaan haavoittuvi-
en ihmisten elämässä. 

Osastolla on myös ensiapurata. Ensiaputaidot 
ovat elintärkeitä muun muassa ilmastoperäi-
siin luonnononnettomuuksiin varauduttaessa. 

Missä ja milloin

Festivaali järjestetään Helsingin Kaisaniemen 
puistossa ja Rautatientorilla lauantaina 24.5. 
kello 11–20 ja sunnuntaina 25.5. kello 11–18. 
Punaisen Ristin osasto löytyy Rautatientorilta. 
Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Lisätietoja: tiedotusdelegaatti Viivi Berghem, 
puh. 020 701 2078, viivi.berghem@
punainenristi.fi

Kesäleirit luovat sekä positiivista mielikuvaa järjes-
töstä että kertovat sen monipuolisesta toiminnas-
ta. Niiden avulla on myös hyvä tilaisuus näyttää, 
että Punaisella Ristillä on alueella lapsille ja nuorille 
suunnattua toimintaa. 

Tiedota hyvissä ajoin 

Kun osastolla on riittävästi tietoa leiristä, viestintä 
kannattaa aloittaa mahdollisimman pian. Leirisuun-
nitelmat vaikuttavat koko perheen suunnitelmiin 
ja leireistä olisikin hyvä tiedottaa jo kevättalvesta. 
Monet suunnittelevat kesää jo silloin ja vanhemmil-
le on tärkeä tietää lastensa tulevan kesän ohjel-
masta sekä aikatauluista.  

Lisätietoja: kouluyhteistyön koordinaattori 
Pekka Laukkanen, puh. 020 701 2154 
pekka.laukkanen@punainenristi.fi 

Ensi kesäksi on suunnitteilla ainakin 25 Punaisen Ristin osastojen ja piirien järjestämää
leiriä eri puolella Suomea. Vielä ehtii suunnittelemaan lasten ja nuorten leirejä 
myös omalle alueelle! 

Tästä banderollista tunnistat Punaisen Ristin osaston Maailma kylässä –festivaaleilla.
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OSASTOJEN KUULUMISIA

Jokainen osasto toimii tietenkin ensisijaisesti 
omalla toiminta-alueellaan. Punainen Risti on 
kuitenkin maailmanlaajuinen liike ja on tärke-
ää, että osasto ymmärtää, ettei se ole mikä 
tahansa paikallinen yhdistys vaan osa tätä 
suurempaa kokonaisuutta.  Tutustuminen mui-
hin ja yhteistyö naapureiden kanssa rakenta-
vat tätä yhteenkuuluvuutta.  Hyviä tutustumi-
sen ja yhteistyön virittelyn paikkoja ovat mm. 
aluefoorumit ja erilaiset koulutustilaisuudet, 
mutta aktivoitua voi muullakin tavoin. Taipal-
saaren osasto on lähtenyt on aktiivisesti otta-
maan selvää, mitä ympärillä oikein tapahtuu ja 
mitä muilta voisi oppia.

Vinkkejä Savitaipaleelta

Ensimmäiseksi osaston hallitus päätti lähteä 
tutustumaan naapuriinsa, aktiivisesti ja moni-
puolisesti toimivaan Savitaipaleen osastoon. 
Savitaipaleella viime elokuussa pidetyssä ta-
paamisessa keskusteltiin erityisesti ystävätoi-
minnasta ja  erilaisten tapahtumien järjestä-
misestä. Savitaipaleen osaston ystävätoiminta 
on erittäin aktiivista ja laajaa. Osastolla on 
myös kokemusta mittavien tapahtumien jär-
jestämisestä. Yhteisessä keskustelussa ver-
tailtiin molempien osastojen käytäntöjä.  Tai-
palsaaren osaston puheenjohtajan Johannes 
Moision mukaan heidän osastonsa sai hyvää 
oppia ja vinkkejä omaan toimintaansa mm. 
seuraavissa asioissa:

• Savitaipale menestyy erinomaisesti jäsen-
hankinnassa. Yksi rekrytointikanava on 
tarjota jäsenyyttä ystävätoiminnan koh-
teena oleville senioreille

• Savitaipaleella on paikallinen kahvio mu-
kana Nälkäpäivässä tarjoten ilman veloi-
tusta rokan päälle kahvin

• Savitaipaleella on oma tila, jossa vitriini 
tuotemyyntiin

• Savitaipaleella ei ole omaa ea-ryhmää,  
mutta aktiivitoimijat voivat päivystää 
Lappeenrannan osaston päivystyksissä

Olosuhteiden erilaisuudesta johtuen kaik-
kia Savitaipaleella hyvin toimivia asioita ei ole 
mahdollista sellaisenaan toteuttaa Taipalsaa-
rella, mutta onnistumisista oli mukava kuulla 
ja ne antoivat ideoita oman toiminnan jatko-
kehittämiseen.

Vierailu piiritoimistolla ja teatterimatka 
Kouvolaan

Helmikuun alussa Taipalsaaren osasto vierai-
li piiritoimistolla. Käynnistä sovittiin jo viime 
syksynä  kummikäynnin yhteydessä osaston 
kummina toimivan toiminnanjohtaja Arja Vai-
nion kanssa.  7.2. piiritoimistolle saapui kuu-
si hallituksen jäsentä ja kaksi muuta osaston 
toiminnassa aktiivisesti mukana olevaa va-
paaehtoista.  Hallitus piti piiritoimiston kou-
lutustilassa virallisen kokouksen, jossa  mm. 
valmisteltiin osaston kevätkokousta ja pää-
tettiin kevätkauden toiminnasta. Kokouk-
sen yhteydessä toiminnanjohtaja kertoi piirin 
näkökulmasta ajankohtaisista asioista kuten 
valmistautumisesta yleiskokoukseen ja piirin 
vuosikokoukseen.  Vierailun päätteeksi tutus-
tuttiin piiritoimiston tiloihin.

Osastossa on tärkeää huolehtia vapaaehtois-
ten jaksamisesta ja virkistyksestä.  Piiritoimis-
tossa vierailuun oli yhdistetty teatterissakäyn-
ti.  Niinpä kokouksen ja tutustumiskierroksen 
jälkeen siirryttiin piiritoimistolta Kouvolan te-
atterille, jonka pienellä näyttämöllä esitetään 
näytelmää Karkkipäivä. Näytelmä ei todella-
kaan ollut varsinaista viihdettä vaan hyvin pu-
hutteleva tarina lasten ja nuorten pahoinvoin-
nista nykypäivän Suomessa. Kaikki tuntuivat 
kuitenkin olevan tyytyväisiä näkemäänsä, an-
toihan näytelmä paljon ajattelemisen aihetta.
 

Lämpimästi  tervetuloa muutkin osastot tutus-
tumaan piirin toimintaan joko Kouvolan piiri-
toimistolle tai Mikkelin aluetoimistolle. Tai-
palsaaren esimerkin mukaisesti retkeen on 
mahdollista järjestä kummassakin kaupungis-
sa jotain mukavaa oheisohjelmaa.

Arja Vainio

SPR:n Taipalsaaren osasto tutustumiskierroksella

Savitaipaleen osaston puheenjohtaja Eija Karine ker-
tomassa osastonsa toiminnasta Taipalsaarelaisille.



14

RASISMINVASTAINEN VIIKKO

Punaisen Ristin osastot kampanjoivat  rasis-
mia vastaan 17.-23.3. järjestämällä erilaisia 
tempauksia, paneelikeskusteluja, elokuvanäy-
töksiä ja näyttelyitä eri puolilla piiriä.

KOUVOLA
Piirin päätapahtumapaikkakuntana oli tänä 
vuonna Kouvola, jossa järjestettiin erilaisia ta-
pahtumia läpi viikon. Uskontojen välinen foo-
rumi, Keskustelupaneeli, Pakolaiskabaree, Ma-
kuja maailmasta ja pääosassa Pakolaisteltta 
kannustivat kouvolalaisia keskustelemaan ra-
sismista ja ajattelemaan pakolaisen arkea.

KOTKA
Kotkassa on jo muutaman vuoden ajan vie-
tetty rasisminvastaista viikkoa runsaalla ta-
pahtumatarjonnalla ison yhteistyöverkoston 
järjestämänä. Niin tänäkin vuonna, erilaisia 
tapahtumia oli tarjolla pitkin viikkoa. Tiistaina 
järjestetyn yleisötilaisuuden järjestelyistä vas-
tasi Kotkan osasto yhdessä Unisefin kanssa. 
Tilaisuudessa puhujina olivat Pirjo Puolakka 
Kotkan maahanmuuttotoimistosta ja Federico 
Ferrera Ei rasismille – hankkeesta sekä paikal-
lisia maahanmuuttajia. Puhujien omakohtaiset 
kokemukset niin rasismin kohtaamisesta kuin 
hyvistäkin kokemuksista koskettivat ja ylei-
sö osallistuikin keskusteluun myös aktiivisesti. 
Kotkassa oli otettu jakoon pinssejä, joissa ke-
hotus: Suvaitse mua!

PIEKSÄMÄKI
Tänä vuonna erityisen paljon panosti viikon 
järjestämiseen Pieksämäen osasto, joka mui-
den järjestöjen ja tahojen kanssa järjesti esi-
merkiksi Kansainvälisen musiikin lauluhetken 
Neuvokkaassa, Asennetalkoot Nuorisokahvi-
lassa infoineen ja toiminteineen suvaitsevai-
suuteen ja monikulttuurisuuteen liittyen, rin-
tanappien tekoineen, kirjavinkkauksineen ja 
kansainvälisine ruokineen. Perjantaina 21.3. 
keskusteltiin sekä pohdittiin kollaasitaiteen ja 
luovan kirjoittamisen keinoilla, mikä erilaisuu-
dessa pelottaa ja miksi pakolaisten vastaanot-
tamisesta tehty aloite hylättiin Pieksämäellä. 
Keskustelua johdatteli Ansa Väisänen. Erilaista 
toimintaa Rasisminvastaisen viikon aikana jär-
jestettiin myös Harjun ja Kontiopuiston kou-
luilla.

SAVITAIPALE
Rasisminvastainen teema oli osana Savitaipa-
leen osaston järjestämää Ystävien Yö tapahtu-
maa 21.3 koulussa. 

HIRVENSALMI
Hirvensalmen osasto järjesti tapahtumat Elo-
maan koululla ti 18.3. rasisminvastaisen viikon 
merkeissä.  Kaikille 5.-9. luokkien oppilaille pi-
dettiin tunnit, joilla tehtiin ryhmätöitä, leikit-
tiin ja keskusteltiin - muutama hauska sketsi-
kin nähtiin! Tunteja vetivät Marjaana Kovanen 
Hirvensalmen osastosta, monikulttuurisuus-
koordinaattori Enrique Tessieri ja opiskelija 
Mohsen Mir Ali Otavan opistosta sekä ohjaa-
ja Sigita Herrala ja toiminnanjohtaja Susanna 
Norppa monikulttuurikeskus Mimosasta.

MÄNTYHARJU
Mäntyharjun osasto ja VAPAA – hankkeen 
koordinaattori vierailivat kahtena päivänä yh-
teiskoulussa, jossa he pitivät kaikille koulun 
8. Ja 9. luokille syrjinnän ja rasisminvastaisen 
oppitunnin. Kouluvierailu liittyi rasisminvas-
taiseen viikkoon, mutta samalla mainostettiin 
tulevaa ystävätoiminnan sekä tulijan tukena 
–kurssia sekä elokuussa järjestettävää mo-
nikulttuurista nuorten leiriä, johon kaivataan 
suomalaisia nuoria. Samalla valmistauduttiin 
kymmenisen uuden afganistanilaisen oppilaan 
tuloon kevään/ syksyn aikana paikkakunnalle.

LAPPEENRANTA
Asennetalkoita vietettiin myös Lappeenrannan 
Kontissa rasisminvastaisella viikolla. Viikko 
huipentui torstain monikulttuuriseen tapahtu-
maan. Kontissa esiintyi suomalais-venäläinen 
lapsikuoro ja siellä tutustuttiin intialaiseen 
kankaanpainantaan sekä teekulttuuriin.

Mäntyharjun yhteiskoululaisia syrjinnän ja rasisminvastai-
sella oppitunnilla.
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Suomen Punainen Risti myöntää Rasismin-
vastaisella viikolla Ennakkoluuloton edel-
läkävijä-palkinnon henkilölle, yhteisöl-
le, työnantajalle tai yhdistykselle, joka on 
omassa toiminnassaan rohkeasti ja ennak-
koluulottomasti edistänyt kaikkien ihmis-
ten arvostavaa ja yhdenvertaista kohtelua 
sekä pääsyä osalliseksi suomalaiseen yh-
teiskuntaan. Kouvolassa 19.3. pidetyn kes-
kustelupaneelin yhteydessä SPR:n Kaak-
kois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Arja 
Vainio luovutti palkinnon Kouvolan Mansik-
ka-ahon koulun rehtori Pekka Lipiäiselle.

RASISMINVASTAINEN VIIKKO

2014 PERHEIDEN TEEMAVUOSI

Eino on piirin nuorin jäsen

Pikkumies Eino Pasi liittyi Punaisen Ris-
tin jäseneksi 13.2.2014 kolmen kuukau-
den ikäisenä. Einon äiti Riina Ahonen 
oli vielä vuosi sitten piirin nuorisotyön 
suunnittelijana. Nyt molemmat ovat Val-
kealan osaston jäseninä Punaisen Ristin 
toimijoita ja kannattajia.

Elämäntilanteet vaihtelevat ja aina ei ole 
mahdollista toimia aktiivisesti, mutta jä-
senyys on aina myös kannanotto. Kan-
nanotto kaikkien maailman lasten hyvin-
voinnin puolesta!

Koko perhe Nälkäpäiväkeräyksessä

Leo, Uljana ja Andrei Patrushin osallistuivat
Nälkäpäiväkeräykseen Utin ABC:lla syksyllä 2013.

Eino lähdössä ajelulle, turvaistuimessa tietenkin.
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2014 PERHEIDEN TEEMAVUOSI

Tänä vuonna vietetään Suomen Punaises-
sa Ristissä perheiden teemavuotta. Punai-
sen Ristin toiminnassa on meidän piirim-
mekin alueella jo pitkään ollut kokonaisia 
perheitä. Yksi monille tuttu on Esko ”Eko” 
ja Anneli Käen perhe. Perhe Käki lupautui 
ystävällisesti vastaamaan muutamiin kysy-
myksiimme.

Kuka perheestä tuli ensimmäisenä Punai-
sen Ristin toimintaan; milloin ja mihin teh-
täviin? 

Ekon harrastus alkoi hänen käytyään silloisen 
työnantajan ”käskystä” ea-1:n ja heti perään 
ea-2:n lokakuussa 1972. Kouvolan osaston 
ea-ryhmäläiset värväsivät Ekon mukaan. Siitä 
alkoi aktiivitoiminta ja vastuutehtävät suuren 
ryhmän varajohtajana ja sittemmin johtaja-
na. Ea-3:n tuli myös käytyä aika pian.  Näihin 
aikoihin Eko aloitti sairaankuljetuksen viikon-
loppukeikat ja niistä tuli lisää syvyyttä ea-toi-
mintaan. Koulutukset seurasivat toisiaan ja 
mukaan tuli nopeaa tahtia myös Vapepa omi-
ne perus-, ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksi-
neen. 

Toiminta silloisessa SPR:n Kouvolan osastos-
sa oli perinteistä ja vahvaa. Naisjaosto, ystä-
vätoiminta ja hallitus hoitivat omia tehtäviään 
värikkäiden persoonien johdolla. Ensiapu- ja 
valmiustoiminta oli monipuolista ja hyvin orga-
nisoitua. Muodostettiin valmiusyksikkö, johon 
kuului neljä ea-ryhmää, sekä katastrofiapu-
ryhmä. Viimemainittua voi tehtäviltään ver-
rata nykyiseen ensihuoltoryhmään. Eko toimi 
useita vuosia valmiusyksikön varajohtajana. 
Samaan aikaan hän veti runsaan kolmenkym-
menen hengen Kouvola 3-ea-ryhmää ja lähes 
saman kokoista, nuorten aikuisten muodosta-
maa ea-ryhmää nimeltä Pikku Kolmoset. Noin 
kymmenen vuotta kului Kouvolan osastossa, 
jonka valmiustoiminta ja hallitustyö, sekä sil-
loiset toimijat tulivat varsin tutuiksi. Sairaan-
kuljetuksen tultua leipätyöksi, vaihtuivat teh-
tävät Iitin osaston luotsaamiseksi 80-luvun 
alkupuolella.

Mikä sai muut perheenjäsenet innostumaan 
ja mihin tehtäviin?

Anneli oli aloittanut sairaanhoitajaopintonsa 
v. -75 mutta todennut ettei saanut tarvitta-
vaa tietoa sairaalan ulkopuolella annettavasta 
ensiavusta. Hän hakeutui v.-78 ea-peruskurs-
seille ja kohta ea-3:lle, liityttyään sitä ennen 
kotipaikkansa Elimäen ea-ryhmään. Eräässä 

yhteisharjoituksessa Annelin ja Ekon tiet koh-
tasivat ja sen jälkeen Punaisen Ristin polut 
ovat olleet enenevässä määrin yhteisiä reit-
tejä. Yhteiselon myötä Anneli siirtyi Elimäen 
osastosta Kouvolan osastoon, jonka ea-ryh-
mässä hän toimi noin kolme vuotta. Ekon yri-
tystoiminta sairaankuljetuksessa vei perheen 
Kausalaan. Pian myös Annelin työ siirtyi Iittiin. 
Myös ea-harrastukset siirtyivät parin vuoden 
kuluttua Kouvolasta Iitin osastoon. Näiden li-
säksi mukaan tulivat osaston sihteerin työt ja 
80-luvun lopulla – HEO-koulutuksen jälkeen – 
myös osaston kouluttajan tehtävät. Runsaiden 
tehtävien myötä Annelista oli kehittymässä 
täysimittainen vetovastuun jakaja Ekon aisa-
pariksi. 

Anneli toimi sivutoimisena ea-kouluttajana 
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa, 7 v. tii-
viisti ja myöhemmin satunnaisesti. Yleisö-
kurssien kouluttaminen on jatkunut tasaiseen 
tahtiin. Ihmisen auttaminen on Annelille ollut 
aina ”sitä mitä haluaa elämässään tehdä”. Sen 
opettaminenkin on ollut mukavaa ja innostus 
palkitsevaa. Perheen arkeen vaikutti merkit-
tävästi se, että talossa oli kaksi tehtävään-
sä paneutuvaa kouluttajaa; ea-kouluttaja sekä 
valmiuskouluttaja. Kun lisäksi molemmilla oli 
ihmisen auttaminen harrastuksena sekä leipä-
työnä, saivat lapsetkin siitä osansa.

Mitä yhteinen harrastus on antanut teille  
perheenä?

Riku syntyi v.-84 ja joutui jo vauvaikäisenä 
mukaan ea-harjoituksiin. Carita oli tuolloin 
noin kymmenvuotias ja osallistui harjoituk-
siin tai ainakin pikkuveljen huoltamiseen van-
hempien toimiessa. Noin viiden vuoden välein 
syntyivät Rikun jälkeen Tiina ja Jere, jotka aina 
petrasivat askeleen verran edellisen saavutuk-
sia. Kaikkiaan koko lapsikatras organisoitiin 
pienestä pitäen aikuisten mukaan varsin mo-
nen kirjavaan toimintaan. Avustamistehtävät 
asettuivat iän ja osaamistason mukaan ja jos-
kus oltiin punahaalarisena ja tasavertaisena 
”maskottina” yleisötapahtumissa.

Rikun mieleen on jäänyt mielenkiintoisia muis-
toja etsintäharjoituksista 80-luvun lopulta ja 
90-luvun taitteesta. Hän oli silloin 5-8 vuoden 
ikäinen ja sen ikäiselle pojalle ne olivat iso-
ja tapahtumia, jopa vaarikin oli joskus muka-
na. Tuolloin oli parasta kun sai – vammapo-
tilaaksi maskeerattuna – piiloutua vaikeasti 
löydettäviin paikkoihin, joista etsijät sitten ai-
kanaan löysivät ja auttoivat pois. Siellä piti 

Punainen Risti perheen harrastuksena
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olla ihan hiljaa ja joskus oma koi-
ra oli se joka ensimmäisenä jäljitti 
potilaan. Niitä isoja koirakavereita 
perheessä oli aina, parhaimmillaan 
kolme samaan aikaan. Näistä 
tapahtumista on jäänyt vahva 
muistijälki ja arvostus luontoa 
ja siellä tapahtuvaa auttamista 
kohtaan. 

Tiina muistaa erilaiset potlastehtä-
vät ea-harjoituksissa, osallistumi-
sen varhis-kerhoon ja nuorisoryh-
mään, sekä koulujen toimintapäivät 
ja nuorten leirit. Hän kokee nuo 
ajat hyvänä esimerkkinä vapaaeh-
toistyöstä toisten hyväksi. Tuo aika 
opetti solidaarisuutta heikompia 
kohtaan ja asetteli elämänarvoja 
oikeaan järjestykseen. Joskus aika-
taulujen sovittaminen omiin me-
noihin ei tahtonut onnistua ja se 
harmitti kuten velipoikiakin. Varsi-
naisessa toiminnassa ja tilanteissa 
sitä ei kuitenkaan näytetty.

Jere kulki oman polkunsa vanhempien sisa-
rustensa jäljessä. Pikkutenavasta alkaneen ja 
teini-iän ohittaneen ”uran” myötä porukat al-
koivat kutsua häntä ammattieksyjäksi. Mielen-
kiintoista ja jännää oli kun pimeässä metsäs-
sä makasi loukkaantuneena ja etsijät kävelivät 
tai ajoivat moottoripyörällä vierestä. Harrastus 
vei Jeren Reddie Kids-ohjaajaksi, erilaisten lei-
rien apuohjaajaksi ja lopulta piirin nuorisotoi-
mikuntaan. Siitä seurasi lyhyt kurkistus valta-
kunnalliseenkin nuorisotoimintaan. 
 

Noita samoja tehtäviä saivat monet muutkin 
aktiivitoimijoiden lapset ja heille muodostui 
myös yhteistä ”omaa kivaa” näiden puuhien 
myötä. Jokainen ammensi oman osansa har-
rastuksesta ja hyödynsi niitä omalla tavallaan
Punaisen Ristin toiminta on koettu perheen 
yhteiseksi nimittäjäksi. Se on opettanut hei-
komman tukemista, erilaisuuden hyväksymis-
tä ja vastuun kantamista yhteisistä asioista. 
Perheen sisällä se on auttanut ymmärtämään 
vastuutehtävien vaatimaa – välillä hyvinkin 
poikkeavaa – ajankäyttöä. Joskus yllättävät ti-
lanteet ja niiden hoitaminen sinkosi perheru-
tiinit hyvinkin kauas mukavuusalueelta. Aina ei 
ollut helppoa luopua perheen yhteisestä ajas-
ta koulutuksen, päivystysten tai muiden vas-
tuutehtävien vuoksi. Useimmiten siihen löy-
tyi ymmärrystä tai sopeuduttiin muuten. Koko 
poppoo on kokenut yhteisen harrastuksen kai-
ken kaikkiaan hienona ja yhdistävänä asiana. 

Onko Punaisessa Ristissä riittävästi yhteis-
tä tekemistä perhekunnille ja perheille kes-
kenään?

Punaisen Ristin toiminta on nykyisin niin mo-
nimuotoista että siitä voi varmuudella löytää 
erilaisille perheenjäsenille sopivaa toimintaa. 
Onko niitä tarjolla kaikilla osastoilla – se on 
toinen juttu. Valmiustoiminta, ts. ensiapu, en-
sihuolto, etsintä, viestintä, jne. ovat aika ylei-
siä toimintamuotoja ainakin maaseudulla. Siel-
tä voidaan järjestää lapsille sopivaa ja heitä 
kiinnostavaa reipasta toimintaa. Vanhempien-
sa mukana melko nuoretkin voivat osallistua 
harjoituksiin ja muuhunkin sopivaan toimin-
taan. Heille vain pitää antaa tilaa kokeilla ja 
mahdollisuus oppia asioita omassa mittakaa-
vassaan. Oppimisen ja löytämisen riemu pal-
kitsee sillä hetkellä ja jättää hyvän muistijäl-
jen.

Voisiko perheiden yhteinen kerhotoiminta, 
perheleirit, tms. olla perhekuntien yhteistä 
toimintaa? Näitäkin mietittiin ja todettiin edel-
lä kerrotun toimineen tämän perheen koh-
dalla. Se paljon puhuttu asenne lienee ollut 
ratkaiseva tekijä. Aina löytyy joku homma ja 
silloin on onnistuttu kun ajan kultaama muisti-
jälki lämmittää mielen.

Edellä olevan kokosi Esko Käki; Annelin, Rikun, 
Tiinan ja Jeren avustamana.

Jere, Riku, Tiina, Anneli ja Eko

2014 PERHEIDEN TEEMAVUOSI
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JÄSENASIOITA

•	 Piiritoimistosta saa edelleen pyytämällä 
jäsentarrat sekä listat uusista jäsenis-
tä tai maksamattomista jäsenistä. Jos 
haluatte vaikka toivottaa uudet jäsenet 
tervetulleiksi osastoon, niin heitä kan-
nattaa kortilla tai kirjeellä muistaa. 

•	 Tänä vuonna teille lähetetään jäsenlis-
tat myös automaattisesti kolme kertaa 
vuodessa. Ajankohdat ovat: keväällä 
hyvissä ajoin ennen Punaisen Ristin viik-
koa, alkusyksystä ennen Nälkäpäivää ja 
loppuvuoden muistuttelua varten loppu-
syksystä. 

•	 Halutessanne hoidamme jäsenkirjeen-
ne postituksen omakustannushinnalla: 
logopaperi 0,05 €, kirjekuori 0,10 € ja 
postimaksu economy-postissa (2. posti) 
0,65 € per kirje.

Valmis jäsenkirje toimitetaan piiritoimis-
toon kaksi viikkoa ennen toivottua peril-
läolopäivää joko sähköisesti tai paperilla. 
Autamme toki myös kirjeen laadinnassa 
ja viimeistelyssä.

•	 Tervetulokirjeen lähettämistä piiristä jat-
ketaan tänäkin vuonna. Uusille liittyneille 
jäsenille lähtee pieni ensiapupakkaus 
lahjana ja kirje, missä kerrotaan lyhyesti 
Punaisen Ristin toiminnasta ja osaston 
puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot. 

•	 Tukea jäsenhankintaan, ottakaa yhteyttä! 

•	 Keskustoimisto hoitaa maksamattomien 
jäsenmaksujen karhuamista, kolme ker-
taa vuodessa lähtee karhukirjeet. 

Jäsenhankinnan ajankohtaiset tiedot löytyvät:
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta

TUKEA OSASTOJEN JÄSENHANKINTAAN
Mitä jäsenhankinnan ja –huollon tueksi on tarjolla piiristä?

Osastojen jäsenmäärät 31.12.2013 ja äänivaltaisten edustajien määrät piirin kokouksissa 2014
Osasto jäsenmäärä ed. määrä Osasto jäsenmäärä ed. määrä

1 Anjala-Inkeroinen 88 1 25 Parikkala 302 4

2 Anttola 47 1 26 Pertunmaa 66 1

3 Elimäki 120 2 27 Pieksämäki 468 5

4 Enonkoski 36 1 28 Punkaharju 80 1

5 Hamina 280 3 29 Puumala 62 1

6 Hartola 79 1 30 Pyhtää 76 1

7 Haukivuori 86 1 31 Rantasalmi 106 2

8 Hirvensalmi 95 1 32 Rautjärvi 31 1

9 Iitti 119 2 33 Ristiina 71 1

10 Imatra 365 4 34 Ruokolahti 35 1

11 Joroinen 89 1 35 Saari 22 1

12 Juva 109 2 36 Savitaipale 439 5

13 Kangasniemi 121 2 37 Savonlinna 343 4

14 Karhula 234 3 38 Savonranta 39 1

15 Kerimäki 116 2 39 Simpele 73 1

16 Kotka 376 4 40 Sippola 140 2

17 Kouvola 424 5 41 Sulkava 92 1

18 Kuusankoski 259 3 42 Suomenniemi 18 1

19 Lappeenranta 692 7 43 Sysmä 97 1

20 Lemi 56 1 44 Taipalsaari 105 2

21 Luumäki 60 1 45 Uukuniemi 7 1

22 Miehikkälä 46 1 46 Valkeala 95 1

23 Mikkeli 416 5 47 Virolahti 54 1

24 Mäntyharju 96 1 48 Ylämaa 21 1

7251 96
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA

Arvostava kohtaaminen -
taito kuunnella

Aika:   Torstai 8.5.2014 kello 10–16 
Paikka: Mikkeli, aluetoimisto, Otavankatu 20

Koulutus on tarkoitettu omaishoitajien
tukitoiminnan sekä ystävätoiminnan
vapaaehtoisille.

Arvostava kohtaaminen – taito kuunnella 
-koulutus antaa uusia näkökohtia ja val-
miuksia kohdata omaishoitajia eri toimin-
taympäristöissä omaishoitajia arvostaen ja 
vapaaehtoisten oma jaksaminen turvaten.

Kouluttajana Psykososiaalisen tuen
suunnittelija Tuula Luoma.

Koulutus on osallistujille maksuton.
Osallistujia otetaan noin 20.

Ilmoittaudu koulutukseen 30.4. 2014 men-
nessä: Kaakkois-Suomen piirin aluetyön-
tekijä Riitta Asilainen, riitta.asilainen@
redcross.fi tai 040 809 9526

Lämpimästi tervetuloa!

Luopumisen kosketus –
tilaisuus 

Aika:  Tiistai 20.5.2014 kello 13.30–16.00

Paikka:  Mikkeli, aluetoimisto, Otavankatu 20

Omaishoitajille, joiden läheinen on siir-
tynyt tai siirtymässä laitoshoitoon tai 
omaishoitotilanne on päättynyt läheisen 
kuolemaan. 

Tilaisuuteen voi osallistua myös omaishoi-
tajien tukitoiminnan sekä ystävätoiminnan 
vapaaehtoiset.

Teemoina ovat mm. muutos, omat tun-
nereaktiot, luopumisen kohtaaminen ja 
omaisyhteistyö.

Tilaisuuden alustajana toimii Erja Laikio
Omaisena edelleen ry:stä.

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautumiset: Mikkelin aluetoimistolle 
16.5. mennessä p. 040 173 6911 tai
kaakkois-suomi.mikkeli@punainenristi.fi

Lämpimästi tervetuloa!

PIIRIN VUOSIKOKOUS JA MINISEMINAARI
Aika   Lauantaina 26.4.2014
Paikka   Yliopistokeskus, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli

Klo 9.30-10.00  Ilmoittautuminen ja tulokahvi
Klo 10.00-12.00 Miniseminaari
Klo 12.00-13.00 Ruokailu ja kahvi  (valtakirjojen tarkastus)
Klo 13.00   Vuosikokous

    Sääntömääräiset asiat ja huomionosoitusten jako

Vuosikokouksessa suoritetaan jäsenten valinta piirin hallitukseen sekä puheenjohtajan 
valinta jäljellä olevalle kaudelle. Osaston hallitus voi tehdä esityksiä. Ehdottaa voi oman 
tai minkä tahansa osaston jäsentä, kunhan ehdokkaan suostumus on varmistettu. Eh-
dotukset lähetetään vaalitoimikunnan käsittelyä varten toiminnanjohtaja Arja Vainiolle 
7.4.2014 mennessä.

Piirin hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa:
Hallikas Helena, Imatra
Huttunen Mari, Hamina
Karine Eija, Savitaipale
Kauppinen Reetta, Lappeenranta
Kokki Reino, Parikkala
Melto Lauri, Kuusankoski
Niemi Minna, Pieksämäki

Hallituksessa jatkavat:
Häkkinen Juha, Mikkeli
Korjala Hanna, Kouvola
Kosonen Anne, Savonlinna
Käki Anneli, Iitti
Myllynen Petteri, Lappeenranta
Siira Juha, Kouvola
Tuomola Sara, Kotka

Kukaan erovuoroisista ei ole pakollisessa erovuorossa.
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TAPAHTUMIA JA KOULUTUSTA

Nuorten tukeminen

ma 5.5. klo 18.00 – 19.30
Kouvola-talo, Honkasali

Tieto madaltaa kynnystä
kohdata vaikeitakin asioita

Kahvi  klo 17.30 alkaen

Avaus Piia Kleimola

Miten nuoret voivat Kouvolassa? 
Nuorisopsykiatrian kuntoutusohjaaja
Erja Vanhala

Nuorelta nuorelle toimintamalli 
SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri, 
Jemina Vainiomäki ja Henna-Liisa Palo-
järvi

Kommenttipuheenvuorot
Etsivä nuorisotyö
Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka 
ry / Saaga 
Seiskan sovittelijat 
SPR Kouvolan alueen osastot

TERVETULOA!

Tarjolla koulutusta osastojen luottamushenkilöille: 

”Mini Lippu Korkealle”–koulutus 
osaston hallitukselle

Olemme kehitelleet yhden illan perehdytyspaketin 
osastojen hallituksille ja tahtoisimme tulla sitä juuri 
teidän osastoonne pitämään!

Illan kesto on 17.00 – 20.30 ja sen aikana käydään 
läpi osaston sääntömääräistä toimintaa luottamus-
henkilöiden näkökulmasta ja pohditaan muita hyvin 
toimivan osaston asioita. 

Koska perehdytys pidetään yhdelle osastolle kerral-
laan, pääsemme käsittelemään asioita juuri teidän 
osastonne näkökulmasta! 

Jos olette kiinnostuneet koulutuksesta, ottakaa yhteyttä järjestö-
työn suunnittelija Pirittaan, niin sovitaan teille koulutusilta! 

Auta Syyrian vapaaehtoisia 
auttamaan

Syyrian kriisi on jatkunut jo kolme vuotta. In-
himillinen hätä on saavuttanut kauhistuttavat 
mittasuhteet. Yli 9 miljoonaa syyrialaista tar-
vitsee kiireellistä apua. Heistä 6,5 miljoonaa 
pakenee taisteluita omassa maassaan. Puolet 
heistä on lapsia, jotka ponnistelevat selvitäk-
seen taisteluiden keskellä. 

Vetoamme Suomen Punaisen Ristin osastoihin. 
Auttakaa vapaaehtoisia Syyriassa auttamaan. 
Tehkää lahjoitus osaston varoista tai käynnis-
täkää lipaskeräys, mikäli mahdollista. Käyttä-
kää lahjoittaessanne osastonne Syyria-viitet-
tä. Lämmin kiitos avustanne!

Lisätietoa avustustilanteesta verkkosivuilta 
punainenristi.fi, rednet.punainenristi.fi/syyria, 
sekä median kautta.

Avustanne kiittäen
John Ekelund, varainhankintajohtaja

Poliisihallituksen lupa nro 2020/2013/2937/11.10.2013. Keräysaika 1.1.2014-31.12.2015 koko maassa lukuun  
ottamatta Ahvenanmaata. Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2013/9215/6.11.2013. Humanitaariseen toimintaan.

LAHJOITA SYYRIAAN
Soita 0600-122 20 (20,28 €/puhelu+pvm)
FI06 2219 1800 0680 00, viesti Syyria 
punainenristi.fi

Ruoka on loppu.
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 3-vuotiaan Leo Patrushinin ensimmäinen NÄPÄ-
keräys.

Nälkäpäivää ja hätäapua

Keräysvastaavien päivä pidettiin Mikkelin alue-
toimistolla 15.3. Paikalla oli innokasta kerä-
ysväkeä monesta osastosta ja päivän aikana 
vaihdettiinkin monenlaisia ideoita ja suunni-
teltiin tulevaa.  
 
Pääpaino oli Operaatio Nälkäpäivässä, tuos- 
sa vuoden tärkeimmässä keräyksessä.  Kävim- 
me läpi onnistumisia viime vuodesta ja jaettiin 
hyviä ideoita, mitä voisi tänä vuonna hyödyn-
tää muissakin osastoissa.  Ideoita syntyi myös 
erilaisista myyntitapahtumista, joilla vauhdit-
taa keräystä paikkakunnilla. Kokosimme myös 
listaa, mistä ne kerääjät tänä vuonna hanki-
taan, miten heidät perehdytetään ja miten 
heitä kiitetään. Nälkäpäivän lisäksi keskuste-
limme hätäapukeräyksistä ja niiden käynnis- 
tämisestä. 

Kiitos kaikille  osallistuneille, tästä on hyvä 
jatkaa kohti syyskuuta! 

 
Mitä Nälkäpäivän suhteen on 
hyvä tehdä jo nyt keväällä? 
 
* Yhteydet kouluihin ja oppilaitoksiin: 
Järjestetäänkö keräys siellä vai saammeko 
oppilaita / opiskelijoita mukaan keräämään?  
Syksyllä olemme myöhässä! 
 
* Miten voimme hyödyntää paikallisia yrityk-
siä? Yhteydenotot niihin.
 
* Saisimmeko kerääjiä / tekijöitä eri yhteisöis-
tä / järjestöistä jne? 
 
* Järjestämmekö myyntitapahtuman keräyk-
sen yhteyteen? Suunnittelu käyntiin hyvissä 
ajoin. 

Apunanne on koko piirin väki! 

Kaikki keräystoimintaan liittyvä materiaali löy-
tyy Rednetistä kahdesta ryhmästä, näihin 
kannattaa ainakin keräysjohtajan liittyä, mutta 
myös muut keräystoiminnassa aktiivisesti mu-
kanaolevien:
Yleiset keräysasiat: 
http://rednet.punainenristi.fi/keraykset 
Nälkäpäivä:  
http://rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva

Loppukesästä hiotaan keräys 
vielä kuntoon seuraavissa 
Näpä-starteissa:  

Ti 19.8. klo 18.00 Kouvola, 
   piiritoimisto

Ke 20.8. klo 18.00 Leikari, Kotka

To 21.8. klo 18.00 Mikkeli, 
   aluetoimisto

Ti 26.8. klo 18.00 Lappeenranta

Ke 27.8. klo 18.00 Savonlinna

To 28.8. klo 18.00 Pieksämäki

TERVETULOA!

TAPAHTUMIA JA KOULUTUSTA
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YLEISKOKOUKSESTA

YLEISKOKOUSKULJETUKSET
YHTEISKULJETUS:

Piiri järjestää Yleiskokoukseen yhteiskulje-
tuksen. Lähtö on perjantaina 6.6. siten, että 
illalla olemme Turussa ja paluu välittömästi 
kokouksen päätyttyä sunnuntaina. Huomi-
oikaa tämä majoitusvarauksissa!  
 
Alustavasti reitit on suunniteltu seuraavasti: 

Savonlinna – Mikkeli – Lahti – Turku  
Parikkala – Lappeenranta – Kouvola –
Kotka – Helsinki – Turku

Lopulliset reitit vahvistuvat sen mukaan, 
mistä lähtijöitä on. Jokaisen paikkakunnan 
kautta emme luonnollisesti voi koukata, 
mutta yritetään järjestellä mahdollisimman 
kätevä kulku kaikille kokoukseen.

Hinta: vielä avoin

Yhteiskuljetukseen sitovat ilmoittautumiset 
piiritoimistoon 25.4. mennessä! 

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

KOHTI YLEISKOKOUSTA
 

Perehdytys- ja keskusteluillat Yleisko-
koukseen osallistuville osastoille 

Tilaisuuksia pidetään kolme:  
12.5. klo 18.00 Kouvolan piiritoimisto 
13.5. klo 18.00 Mikkelin aluetoimisto 
14.5. klo 18.00 Punkaharju

Tilaisuuksissa on kaksi teemaa:
 

1) Käydään läpi yleiskokouksen käytännön 
asiat ja kokousteknisiä asioita ja vaikutta-
mista, jolloin myös aktiivinen osallistuminen 
kokoukseen on helpompaa.
  
2) Keskustellaan yleiskokouksessa päätet-
tävistä asioista. Tätä osiota vetämässä ovat 
piirin vapaaehtoiset luottamushenkilöt.

Ilmoittautuminen piiritoimistoon 6.5. men-
nessä!  

Katso muut yleiskokousasiat sivulta 5.
----------------------------------------------------

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

**** Piirin promopäivät on siirretty 
pidettäväksi syksyllä kouluttajapäivän 
yhteydessä 10. -11.10. Mikkelin seudulla 
****
---------------------------------------------

YLEISKOKOUSILMOITTAUTUMISIA PYYDETÄÄN MAHDOLLISIMMAN PIAN. 
MAJOITTAUTUMISTEN TAKIA ILMOITTAUTUMISIA KIIREHDITÄÄN!

HENKILÖSTÖ

Järjestöassistentti Nina Ihanainen
25 vuotta Punaisen Ristin palveluksessa

Ninnin äänen tunnistavat kaikki, jotka ovat 
soittaneet piiritoimistoon. Se ystävällinen vas-
taaja, joka saa muutkin hyvälle tuulelle.

Juhlistimme piiritoimistossa Ninnin hienoa työ-
panosta ja työuraa kakkukahvein.
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Pvm Tapahtuma Tapahtumapaikka

HUHTIKUU

5.4. Ystäväseminaari Mikkeli

5.4. Terveyspisteiden vuositapaaminen

8., 9. ja 15.4. Ystäväkurssi Haukivuori

11. – 12.4. Ystäväkurssi Lemi

12.–13.4. Päivystysensiapukurssi Mikkeli, aluetoimisto

12.-13.4. Henkisen tuen peruskurssi Savitaipale

26.4. Piirin vuosikokous Mikkeli

29.4. PPE-D harjoitusilta Mikkeli, aluetoimisto

TOUKOKUU

5. – 11.5. Punaisen Ristin viikko

12.5. Kohti yleiskokousta -keskusteluilta Kouvola, piiritoimisto

13.5. Kohti yleiskokousta -keskusteluilta Mikkeli, aluetoimisto

14.5. Kohti yleiskokousta -keskusteluilta Punkaharju

14.-15.5. Henkisen tuen peruskurssi Mikkeli

vk. 20 Ensivastekurssi ?

16.-18.5. Vapepa-kokous Heimari, Ristiina

20.5. PPE-D harjoitusilta Iitti, Osaston tila

24.5. Ea-päivystäjien jatkokoulutus (PPE-D-lupa) Aluetoimisto, Mikkeli

KESÄKUU

4.6. Toivon päivä/HIV-testaus

7. – 8.6. Yleiskokous Turku

20.6. Kansainvälinen pakolaispäivä

HEINÄKUU

ELOKUU

6. -10.8. Ensiapu 3-kurssi Nynäs

19.8. Näpästartti Kouvola

20.8. Näpästartti Leikari, Kotka

21.8. Näpästartti Mikkeli, aluetoimisto

26.8. Näpästartti Lappeenranta

27.8. Näpästartti Savonlinna

28.8. Näpästartti Pieksämäki

30.-31.8. Ensihuollon peruskurssi Kotka/Kouvola?

SYYSKUU

2.-3.9. Henkisen tuen peruskurssi Kouvola

6.-7.9. Vapaaehtoisten voimavarapäivät Nynäs?

14.9. Maailman ensiapupäivä

18.-20.9. Nälkäpäivä-keräys

LOKAKUU

3. – 4.10. Puheenjohtajaparlamentti

3.-5.10. Nuorten vuosikokous tbc

4.-31.10. Kouluttajakoulutuksen verkko-osio

6.10. Aluefoorumi Leikari

7.10. Aluefoorumi Pieksämäki

8.10. Aluefoorumi Lappeenranta

9.10. Aluefoorumi Sysmä

9.10. Aluefoorumi Sulkava

10. – 11.10. Piirin promo- ja kouluttajapäivät Mikkelin seutu

14.10. Aluefoorumi Kouvola, piiritoimisto

14.10. Aluefoorumi Mikkeli, aluetoimisto

16.10. Euroopan elvytyspäivä

22.10. Kotoutuminen ja kolmas sektori –seminaari tbc Hki

MARRASKUU

1.-2.11. Kouluttajakoulutus, lähijakso I (välineosa)

8.11. Osastojen tiedotuspäivä

3.-9.11. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko

Ensiapuryhmien harjoitusviikonloppu (teema; ensiapu, valmius, ensihuolto…)

21.11. Hyvä Joulumieli -avaus Hki

22.-23.11. Kouluttajakoulutus, lähijakso II (sisältöosat)

22.-23.11. Vapepa-foorumit (pohjoinen/etelä) Rovaniemi/Hki

21.11. Hyvä Joulumieli –keräyksen avaus

JOULUKUU

1.12. Maailman aids-päivä
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ENSIAPUKOULUTUSTA SYKSYLLÄ 2014

KOUVOLA piiritoimisto, Kouvolankatu 5-7

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 35 / 26.-27.8.  (ti-ke)
vko 38 / 16.-17.9.  (ti-ke)
vko 40 / 29.-30.9.  (ma-ti)
vko 43 / 22.-23.10.  (ke-to)
vko 45 / 4.-5.11.  (ti-ke)
vko 47 / 17.-18.11.  (ma-ti)
vko 49 / 1.-2.12.  (ma-ti)
vko 51 / 16.-17.12.  (ti-ke)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 41 / 8.-9.10.  (ke-to)
vko 50 / 8.-9.12.  (ma-ti)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 41 / 10.10.  (pe)
vko 50 / 10.12.  (ke)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 37 / 11.9.  (to)
vko 46 / 10.11.  (ma)
----------------------------------------------------------------------------

KOTKA  Taitojen Talo, Tarinatie 2

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 39 / 23.-24.9.  (ti-ke)
vko 43 / 20.-21.10.  (ma-ti)
vko 48 / 25.-26.11.  (ti-ke)

Hätäensiapukurssi  8 t / klo 8-16
vko 46 / 11.11.  (ti)
----------------------------------------------------------------------------

LAPPEENRANTA  Raatimiehenkatu 20 D

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 37 / 8.-9.9.  (ma-ti)
vko 43 / 20.-21.10.  (ma-ti)
vko 47 / 19.-20.11.  (ke-to)
vko 50 / 8.-9.12.  (ma-ti)

Hätäensiapu 8 t / klo 8-16
vko 39 / 25.9.  (to)
vko 44 / 28.10.  (ti)
vko 48 / 27.11.  (to)
----------------------------------------------------------------------------

SAVONLINNA  Vääräsaarenkatu 4 A

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 39 / 24.-25.9.  (ke-to)
vko 48 / 26.-27.11.  (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 42 / 16.10.  (to)
----------------------------------------------------------------------------

MIKKELI aluetoimisto, Otavankatu 20

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 36 / 2.-3.9.  (ti-ke)
vko 39 / 22.-23.9.  (ma-ti)
vko 41 / 8.-9.10.  (ke-to)
vko 43 / 22.-23.10.  (ke-to)
vko 46 / 11.-12.11.  (ti-ke)
vko 48 / 24.-25.11.  (ma-ti)
vko 50 / 10.-11.12.  (ke-to)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 47 / 19.-20.11.  (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 37 / 11.9.  (to)
vko 45 / 4.11.  (ti)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 42 / 17.10.  (pe)
vko 49 / 4.12.  (to)
----------------------------------------------------------------------------

Henkisen tuen peruskurssi 65,-/hlö
vko 36 / 2.-3.9.2014 (ti-ke) klo 9-15 / KOUVOLA

Henkinen tuki: 
Esimiehille suunnattu koulutus 45,- / hlö
Vko 39 / 26.9.2014 (pe) klo 8 t / LAPPEENRANTA

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

KURSSIHINNAT:

EA 1®     92 €/henkilö
EA 2®  102 €/henkilö
Hätäensiapukurssi 8 t        57 €/henkilö 
Hätäensiavun kertaus 4 t   41 €/henkilö
Henkisen tuen peruskurssi 12 t / 65 €/henkilö
Esimiehille suunnattu henkisen tuen koulutus 
45 €/henkilö

Ryhmäkurssit: 
Yleisökurssien lisäksi järjestämme räätälöityä 
ensiapukoulutusta ryhmille ryhmän tarpeiden 
ja toimialan mukaan.

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

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

Yleisökurssien lisäksi järjestämme ammattipätevyys-
koulutusta kuorma- ja linja-auton kuljettajille.

Koulutuksista saa liikenteen turvallisuusviraston
hyväksymän todistuksen.


