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Lähde 
SuomiKamuksi 
maahanmuuttajalle! 
Vapaaehtoinen 
ystävä voi pitää 
seuraa, olla apuna, 
tutustuttaa 
lähiympäristöön, 
yhteiskuntaamme ja 
paikallisiin tapoihin. 
 
 

JÄSENYYS ON KANNANOTTO 
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Hallituksen tervehdys 
 
Monipuolista tekemistä ja aktiivista toimintaa, tule mukaan!   
 
Suomen Punaisen Ristin päämääränä on olla rohkea ja luotettava 

auttaja kotona ja maailmalla. Punaisen Ristin vapaaehtoisena pääset 
osallistumaan monenlaiseen tekemiseen oman kiinnostuksesi 

mukaan.  
 
Punainen Risti on tunnettu kansainvälisestä auttamistoiminnastaan, 

mutta vapaaehtoistoimintamme tarjoaa monta mahdollisuutta olla 
hyödyllinen sekä monta ikimuistoista kokemusta ihan täällä 
kotikonnuillamme Espoossa. Tässä jäsenlehdessä on esitelty Keski-

Espoon osaston toiminnot ja lehdestä löydät myös 
vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Ota rohkeasti yhteyttä. 

 
Tätä tekstiä kirjoitettaessa on koronatilanne edelleen senkaltainen, 
että se vaikuttaa osaltaan suuresti vapaaehtoistyön tekemiseen. Osa 
toiminnoista toteutetaan kuitenkin ajan hengen mukaisesti etänä. 
Pandemia-aika on kehittänyt myös ihan uusia toimintamuotoja. 

Lähtökohtana on kuitenkin se, että kaikessa huolehditaan sekä 
auttajien että autettavien turvallisuudesta. Seuraamme tilanteen 
muuttumista ja toimimme vastuullisesti noudattaen voimassa olevia 
ohjeistuksia ja suosituksia. Lisätietoja ajankohtaisesta tilanteesta 

sekä eri toimintamuotojen toteuttamisesta saat toiminnoista 

vastaavilta. 
 
Kiinnostaisiko Sinua kertaluonteinen Nälkäpäiväkerääjän tehtävä 
23.–25.9.? Tai Entressen kirjaston kielikahvilassa suomen kielen 
puhuminen ja ohjaaminen? Oletko eläkeläinen tai pääsetkö muuten 

mukaan päiväsaikaan? Ryhtyisitkö kenties ystäväksi? SuomiKamu-
toiminnassa etsimme ystäväKamuja maahanmuuttajille, erityisesti 
lapsiperheille. Aktiivisella ensiapuryhmällämme on puolestaan 
kattava koulutus- ja harjoitteluohjelma.  
 

Punainen Risti tarjoaa monenlaista koulutusta ja sen myötä myös 
vaativampia auttamistehtäviä. Erityisen suosittuja ovat 
ensiapukurssien lisäksi henkisen tuen koulutukset ja 
ystäväkoulutukset. Kouluttajakoulutustamme arvostetaan yleisesti.  
 

Tähtäimenä on kehittää osastomme auttamisvalmiutta. Olemme 

sitoutuneet auttamaan viranomaisia katastrofitilanteissa. Toimimme 
aktiivisesti vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa.  
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Punaisen Ristin arvojen mukainen vapaaehtoistoiminta on antoisaa 
ja saat onnistumisen kokemuksia. Vapaaehtoistyö avartaa 

ymmärrystämme yhdessä tekemisen voimasta.   
 
Tavataanhan kivan harrastuksen merkeissä. 
 

Punaisen Ristin Keski-Espoon osaston hallitus 
 

 
Sisällysluettelo 
 
4 Tiedottajan palsta 
6 Nälkäpäiväkeräys      
9 Monimuotoinen ystävätoiminta    
11 SuomiKamu – ystävä maahanmuuttajalle 

12 Puhutaan suomea -kielikahvilat 
14 Läksyhelppi 
16 Joulumieltä jokaiselle 
17 Mitä tekee ensiapupäivystäjä? 
19 Verenluovutustoiminta 

20 Nuorten turvatalo & Sekasin-chat 
21 Espoon Kontti – Toisen turha voi olla toisen aarre 
22 Osaston hallitus ja vastuuhenkilöt 
 
 

Tiedottajan palsta 
 
Totutellaan eloon koronan kanssa 
 
Vuoden 2020 jäsenlehden julkaisun aikoihin odotimme valoisampien 

aikojen koittavan raskaan koronavuoden jälkeen. Osastomme oli 
ahkeroinut uusien tietoteknisten taitojen opettelussa ja uusien 
toimintojen kehittelyssä. Vielä nyt syksyn 2021 tullessa pidämme 

Teams-kokouksia, vaikka toiveissa on jo pitkään ollut päästä 
tapaamaan toisiamme kasvotusten. Ehkä tulevat kokoukset ovatkin 

hybridi-tapaamisia.  
 

Uusia juttuja 
 
Koronavuodesta jäi osastoomme uusia toimintamuotoja: 

etäläksyhelppi (toiminnasta enemmän Läksyhelppi-osiossa) sekä 
Soittorinki-toiminta, joka jatkuu pienimuotoisena. Osastossamme on 
pula vastuuhenkilöistä, vaikka ideoita on paljonkin. Esimerkiksi 
erilaista etätoimintaa voisi kehittää mielin määrin. Vaikuttaa siltä, 
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että vanhemmat vapaaehtoiset epäilevät kykyjänsä hallita 
etätoiminnassa jonkin verran tarvittavia tietoteknisiä taitoja. 

Nuorempien suhteen näyttää taas siltä, että he eivät halua (tai voi) 
sitoutua pitkäjänteisempään toimintaan.  
 

Osastomme vapaaehtoiset 
yhdessä Espoon muiden 
osastojen kanssa avustivat 
Espoon kaupungin 
koronarokotuspisteillä 

maaliskuusta toukokuun 
loppuun. Tiedottaja hoiti 
osaston osalta vapaa-
ehtoisten rekrytointiin ja 
yleiseen tiedottamiseen 

liittyvää viestintää eri 
kanavissa, mm. Facebookissa. Työ oli kiireistä ja stressaavaa, sillä 
lyhyellä ajalla piti löytää, haastatella ja kouluttaa suuri määrä uusia 
vapaaehtoisia. Teamsiin perustettiin Espoon tilannekuva -tiimi, joka 

oli loistava alusta uuden toiminnan organisoinnissa. 

 
Lehden toimituksesta 
 
Tiedottaja ja tämän artikkelin kirjoittaja on toimittanut osaston 
jäsenlehteä 10 vuotta vaihtelevalla menestyksellä. Tänä 10. vuonna 

tuli vaikeuksia eteen, sillä vanha, hyvä tietokone tuli tiensä päähän. 
Uudessa tietokoneessa ei ollut Office-pakettia, eikä näin ollen 
Wordia ja tie nousi pystyyn: ei ilmaisella Office Librellä tällä 
opiskelulla ainakaan mitään vastaavaa julkaisua pysty saamaan 
aikaan! Apuun saatiin Sonja, joka tuli vapaaehtoiseksi vähän aikaa 

sitten ja joka on jo auttanut esimerkiksi diojen teossa. Hänellä on 
koneessa uusin Word-versio, kuulin juuri pitämässämme 
palaverissa. Nyt yhteistyössä Sonjan kanssa tämä sujuu, eli suuri 

kiitos avusta! Ja toimitukseen osallistuvat kaikki artikkeleita 
kirjoittaneet, joille tässä myös lämmin kiitos. 

  

Kuva: SPR Kuvapankki 

Rokotukseen tulijaa opastamassa 

Kuva: SPR Kuvapankki 
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Nälkäpäiväkeräys 23.-25.9.21  

Punaisen Ristin Keski-Espoon osasto kutsuu kaikki mukaan lipas- ja 
digikerääjiksi Nälkäpäivään Espoon keskuksen ja Kauklahden 
alueelle.  

Tule kerääjäksi  

Koronatilanteen niin salliessa jokainen voi ryhtyä kerääjäksi, mutta 
alle 15-vuotiaat voivat kerätä vain yhdessä aikuisen kanssa. 

Kerääjäksi voi ilmoittautua Keski-Espoon osaston keräysjohtaja 
Martti Marilalle ensisijaisesti sähköpostitse marma600@gmail.com, 
toissijaisesti puh. 040 707 4998.  

Keräyspäivinä lippaan ja muut keräystarvikkeet voi hakea myös 
ilman ennakkoilmoittautumista Espoon keskuksen S-Marketin 

aulassa sijaitsevasta keräyskeskuksesta, osoite Siltakatu 13, 
seuraavina aikoina:  

- to 23.9. klo 11-18 (lippaan 
palautus klo 19 mennessä)  

- pe 24.9. klo 11-18 (lippaan 
palautus klo 19 mennessä)  

- la 25.9. klo 11-16 (lippaan 
palautus klo 17 mennessä)  

Muista ottaa mukaasi kuvallinen 
henkilötodistus!  

Mihin kerätyt varat käytetään?  

 Ulkomaanapu  

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat pysyvästi läsnä lähes kaikissa 
maailman maissa. Osallistumalla Nälkäpäivään varmistat, että apua 
on saatavilla jatkossakin. Avun tarpeen voi aiheuttaa äkillinen 

luonnonkatastrofi, konflikti tai vaikka epidemia. Oli katastrofi mikä 

tahansa, ihmisten perustarpeet hädän keskellä ovat samat: ensin 
tarvitaan vettä, ruokaa ja suojaa, ja sen jälkeen usein henkistä 
tukea. Katastrofeihin ja hätätilanteisiin varautuminen on merkittävä 

osa Punaisen Ristin työtä sekä Suomessa että maailmalla. 
Kehittämällä yhteiskuntien, yhteisöjen ja ihmisten valmiutta 

varautua kriisitilanteisiin, voidaan lieventää niistä aiheutuvaa 
inhimillistä kärsimystä. Tätä kaikkea voit tukea osallistumalla 
Nälkäpäivään.  

Martti ja Minttu keräyspisteellä 
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Luonnonkatastrofit aiheuttavat avun tarvetta Filippiineillä. Filippiinit 
kuuluu maailman katastrofialtteimpiin maihin. Paikallisten elämää 

kuormittavat lukuisat luonnonkatastrofit joka vuosi. Taifuunit, 
maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset, rankkasateet, tulvat, 
kuivuus ja maanvyörymät ovat yleisiä. Vuoden 2020 viimeisten 

viikkojen myrskytuhot aiheuttivat tuhoja yli 370 000 
filippiiniläiskotiin. Luonnonkatastrofin jälkeen Punainen Risti jakaa 
perheille vesikanistereita, lämmintä ruokaa, pressuja ja 
hygieniapaketteja sekä tarvittaessa antaa ensiapua ja 
psykososiaalista tukea.  

Luonnonkatastrofeja ei voi estää ja ilmastonmuutos lisää niitä 
entisestään. Katastrofeihin voidaan kuitenkin varautua ja niiden 
aiheuttamat tuhot minimoida.  

Suomen Punainen Risti on jo kymmenen vuoden ajan tukenut 
Filippiinien Punaista Ristiä valmiudessa ja ennakkovarautumisessa. 
Luonnonkatastrofeihin voidaan varautua monella tavalla, kuten 
kehittämällä kriisiviestintää, järjestämällä evakuointiharjoituksia 
sekä suunnittelemalla maanviljelyä kestämään paremmin 

luonnonvoimia.  

Suomen Punainen Risti on mukana myös jälleenrakentamisessa, 
joka voi kestää kuukausia tai vuosia katastrofin jälkeen. 
Jälleenrakentamisessakin huomioidaan valmiusnäkökulma: miten 
voidaan rakentaa esimerkiksi taloja tai kaupunkien infrastruktuuria 

niin, että ne kestävät paremmin myrskytuhoja.  

Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla Suomen Punainen Risti pystyy 
lähettämään avustustyöntekijöitä Filippiineille. Heidän 
ammattitaitoaan tarvitaan katastrofeissa tai valmiuden 

rakentamisessa. Samalla kartutetaan ainutlaatuista osaamista, jota 
voidaan hyödyntää katastrofitilanteissa Suomessa.  

 Kotimaanapu  

Vapaaehtoiset auttavat hätätilanteissa usein toimimalla 
viranomaisten tukena. Katastrofirahaston varoilla mahdollistetaan 
vapaaehtoisten kouluttaminen ja ylläpidetään kotimaan valmiutta, 
jotta erilaisiin kriiseihin voidaan vastata tehokkaasti. Äkillisiä 
onnettomuus- ja häiriötilanteita ovat esimerkiksi tulipalot, tulvat ja 

suuronnettomuudet.  

Katastrofirahaston varoilla tuetaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
eli Vapepan toimintaa esimerkiksi kouluttamalla vapaaehtoisia sekä 
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rahoittamalla pelastustehtävissä tarvittavista hälytysjärjestelmistä 
aiheutuvia kuluja. Vapaaehtoiset auttavat esimerkiksi tilanteissa, 

jossa etsitään kadonnutta ihmistä maastosta. Välittömänä apuna 
tarjotaan ruokaa, juomaa ja lämmintä vaatetta. Viime vuonna 
kadonneisiin henkilöihin liittyviä tehtäviä kertyi 265. Usein 

hätätilanteissa järkytyksen kokenut henkilö tarvitsee myös henkistä 
tukea. Keinoja ovat rauhallinen läsnäolo, kuuntelu, realistisen toivon 
antaminen ja yhteydenotto lähiomaisiin.  

Vapaaehtoisten toiminta mahdollistaa sen, että viranomaiset voivat 

keskittyä tärkeimpien ja kiireellisimpien asioiden hoitoon sekä 
kokonaisuuden hallintaan. Vapaaehtoisilla on usein tärkeä rooli 
ihmisten kohtaamisessa kokonaisvaltaisesti hädän hetkellä.  

Hintaesimerkkejä: mitä lahjoituksilla saadaan? 

 50 € Henkisen tuen vapaaehtoisen koulutus 

 15 € Hygieniapaketti perheelle kuukauden tarpeisiin 

 2.50 € Lämmin ateria perheelle 

 

 
  

Nälkäpäiväkeräykseen voit lahjoittaa useilla eri tavoilla 
 Mobile Pay numero 35274 

 Tekstiviesti SPR5 numeroon 16499 (5€) 
 SPR katastrofirahaston tilille FI06 2219 1800 0680 00, viite 

4510 2154 8226 
 Digikerääjäksi voit ilmoittautua osoitteessa www.nalkapaiva.fi 
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Monimuotoinen ystävätoiminta 
 
Meistä jokainen tarvitsee toisen 
ihmisen seuraa, ja yksikin myön-
teinen ihmissuhde voi katkaista 

yksinäisyyden kierteen. Jokainen 
meistä voi auttaa, sinäkin. Jos 

osaat kuunnella ja olla läsnä, 
sinussa on ystäväainesta. 
Pienikin hetki aikaa voi muuttaa 

toisen ihmisen elämän. Ystävänä 
saat myös itsellesi hyvän mielen. 

Ystävät tuovat iloa yksinäisten, 
vanhusten, nuorten, maahan-

muuttajien ja vammaisten 
arkeen. Ystävät tapaavat toisiaan 
ja viettävät aikaa heille itselleen 
sopivalla tavalla kahvilla, kirjas-
tossa, elokuvissa, ulkoillen luon-

nossa tai harrastaen yhdessä. 
Aina ei tarvita toimintaa – usein 
jutteleminen ja ystävän läsnäolo 
riittää. 
 

Ystävänä voi toimia myös 
vanhusten palvelutaloissa 
erilaisten kerhojen vetäjinä, 
ulkoiluttajina ja jututtajina. 
Keski-Espoon osaston 

vapaaehtoiset käyvät mm. 
Keski-Espoon Palvelutalossa, 
Kauklahden Elä ja Asu -
palvelutalossa sekä hoivakoti 

Villa Lauriinassa. 

 
Korona-aikana on ulkoiltu paljon 
ystävien kanssa. Toivottavasti 
rajoitukset vähitellen helpottuvat 

ja päästään taas tapaamaan 
palvelutaloissa olevia ystäviä. 
Voit toimia myös verkko-

ystävänä, soittoystävänä tai 
soittoringin vetäjänä. Nämä 

toiminnot ovat olleet hyvin 
tarpeellisia nyt pandemia-aikana, 
jolloin yhteyttä ystäviin on 

pidetty puhelimitse ja verkon 
välityksellä. 
 

Soittorinki on puhelimitse 
ryhmäpuhelulla tehty pien-

ryhmäkeskustelu yksinäisille. 
Ryhmään kuuluva tietää, että 
jotain mukavaa on odotettavissa. 
Tule vetäjäksi tai osallistumaan 
puhelinsoittorinkiin. Punainen 

Risti järjestää koulutusta tarpeen 
mukaan. 
 
Järjestämme myös erilaisia 

tapahtumia. Tervetuloa mukaan 

toteuttamaan ja ideoimaan 
uutta. 
 
Ystävätapaamisissa vaihdamme 
kokemuksia ja saamme vertais-

tukea vapaaehtoisten kesken. 
Tapaamista on kokeiltu myös 
verkon välityksellä, mutta 
odotamme taas pääsevämme 
tapaamaan kasvokkain Villa 

Apteekissa. 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Jos et halua sitoutua 
pidempiaikaiseen 

ystävyyteen, voit 
vaikka olla 

asiointiapuna silloin 
tällöin. 



 10 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
km 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
x 
 

 

Miten pääsen mukaan Punaisen Ristin ystävätoimintaan? 
 
Saat valmiuksia vapaaehtoisystävänä toimimiseen käymällä Punaisen 

Ristin ystävätoiminnan kurssin. Tarjolla on monenlaisia kursseja 
pääasiassa verkossa nyt koronarajoitusten aikaan. Tästä linkistä 
löydät niitä: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8914 

 

Luo itsellesi profiili vapaaehtoisten Oma Punainen Risti – 

järjestelmään, niin tulet osaksi vapaaehtoisverkkoamme: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi 

 

Mukavaa, jos saamme uusia ystäviä! Tervetuloa mukaan ja kysy 

lisää meiltä. 
 

Ystävätoiminnan yhteyshenkilöt 
Raija Lerkki – kaarinalerkki@gmail.com 

Minna Helsingius – minna.helsingius@kolumbus.fi 
  

 
Espoon ystävä- ja 

vapaaehtoisvälitys 
 
Punaisen Ristin koko Espoon 
yhteisen ystävä- ja vapaa- 
ehtoisvälityksen kautta etsitään 

ja välitetään yksinäisille 
vapaaehtoisystäviä. Lähes 400 
vapaaehtoista auttaa ja tukee 
Espoossa asuvia yksinäisiä. 

Vapaaehtoisten tarve kasvaa 

jatkuvasti. Tervetuloa mukaan! 
 
Ystävävälitys toimii Unelma 
Tapiola-talossa (2. krs.), 
Kauppamiehentie 6, ma ja ke klo 

11-15 sekä to klo 13-17. 
Puh. (09) 466 858 
Sähköposti:  
vapaaehtoinen@spr-tapiola.org 
 

Kuva: Joonas Brandt – SPR Kuvapankki 
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SuomiKamu – ystävä maahanmuuttajalle 

SuomiKamu-toiminnassa suomalainen ystävä tukee oleskeluluvan 

saaneen maahanmuuttajan kotoutumista. Toiminta järjestetään 
yhteistyössä Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluiden kanssa. 
Mukaan pääsee käymällä kolmetuntisen koulutuksen, jonka jälkeen 
on mahdollista saada oma ystävä. Riittää, että on avoin mieli ja 

tavallisen ihmisen arkipäivän taidot. SuomiKamu-toiminta on 

jatkunut pandemian aikana sinnikkäästi, lähinnä etätoimintona. 
Lukuisat maahanmuuttajat kaipaavat suomalaista ystävää, siksi 
tarvitsemme lisää uusia SuomiKamuja. 

Järjestimme huhtikuussa kaksipäiväisen SuomiKamu-koulutuksen. 
Siihen osallistuivat Espoon maahanmuuttajapalvelujen edustaja, 

Suomen Punaisen Ristin kouluttaja ja SuomiKamu-välittäjiä. Jos 
kiinnostuit, tervetuloa mukaan nyt syksyllä järjestettävään 
koulutukseen. 

SuomiKamu-koulutus  

Aika: 15. syyskuuta klo 17:00-20:00 Teams-yhteyden kautta etänä  

Ilmoittautumiset Oma Punaisessa Ristissä: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11326 

Lisätietoja SuomiKamu-
yhteyshenkilöiltä osoitteesta: 
suomikamusprespoo@gmail.com 

Toivomme, että olet täysi-ikäinen ja 

voit sitoutua toimintaan vähintään 
kuuden kuukauden ajaksi. Suosit-
telemme Punaisen Ristin ystävä-
kurssin käymistä, mutta se ei ole 

edellytyksenä SuomiKamu-kurssille 

osallistumiseen. Kurssi on maksuton. 

Tulethan sinäkin mukaan! 
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Kamukahviloissa on mahdollisuus 
vaihtaa kokemuksia ja saada 
vertaistukea. Järjestimme 
helmikuussa kamukahvilan, jossa eräs 

kamupari kertoi hyvin alkaneesta 
kamuilustaan. Kesäkuussa oli toinen 

kahvila, tälläkin kertaa etänä. Kesän 
helteiden ja kesälomien vuoksi 
osallistujia oli vähän, mutta 

keskustelumme oli sitäkin 
intensiivisempää. 
 

Ylläpidämme Facebook-
sivustoa SuomiKamuille, 
jotta he voivat informoida 
maahanmuuttajaystäviään 
erilaisista tapahtumista ja 
asioista, joita esimerkiksi 
Espoon kaupunki 
järjestää.  
 

Puhutaan Suomea –kielikahvilat 
 

Punaisen Ristin Keski-Espoon osaston kielikahvilat toteutetaan 
yhteistyössä Espoon kaupunginkirjaston kanssa. Paikalla on useita 

vapaaehtoisia, jolloin voidaan jakautua osaamisen mukaan ryhmiin. 
 

Entressen kirjastossa: 
- tiistaisin klo 18-19.30, sini.neuvonen@gmail.com 
- perjantaisin klo 12-13.30, mirja.railo@gmail.com 

Jos yllä mainitut ajat eivät sinulle sovi, ja jos toimintaan halukkaita 
ilmoittautuu riittävästi, voimme perustaa uuden kielikahvilan. 

 
Lisätietoja yhteyshenkilöiltä Siniltä ja Mirjalta 

 

Kuva: Miisa Kaartinen – SPR Kuvapankki 
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Jarkon tarina SuomiKamu-ystävänä

Olen toukokuusta alkaen ollut 

Suomikamu Espoossa asuvalle 
maahanmuuttajalle. Mainos 

facebookissa Suomikamu-
etäkurssista ja päätin rohkeasti 
kokeilla. Ja vain kaksi viikkoa 
kurssin jälkeen sain maahan-
muuttajakamuni, jonka kanssa 

olemme tavanneet tai 
viestitelleet lähes viikoittain. 

Olen matkustellut paljon työni ja 

harrastusteni vuoksi ja ystävä-
piirissä on paljon ulkomaalaisia. 

Etätyöt ovat nyt antaneet lisää 
joustavuutta ajankäyttööni. 
Kamutoiminta sopii tästä syystä 
elämääni oikein hyvin. Kuvittelin 
itseäni tilanteeseen, missä en 

tunne ketään, osaa maassa 
puhuttavaa kieltä enkä tunne 
paikallisia tapoja. Kuka tahansa 
paikallinen henkilö pystyy tällöin 
olemaan avuksi. Ja ainahan on 

molemmin puolin mielenkiintoista 
kun kulttuurit kohtaavat! 

Kaverini on arabiaa puhuva 
muslimimies, joka on nyt 

suomen kielen kursseilla. Hän 
puhuu myös jonkin verran 
englantia. Yhdessä käytämme 

lähes ainoastaan suomen kieltä. 
Toki väärinymmärryksiäkin tulee, 

mutta joka kerta vähemmän ja 
vähemmän. Ensimmäisen viikon 
viestittelyistä hän sanoi 

jälkikäteen ymmärtäneensä vain 
noin 20%, nyt jo yli puolet. 

Viestittelemme ihan tavallisesti 
asioista, mistä kaverukset  

yleensäkin viestittelevät: ihmi-

sistä, tapahtumista, urheilusta, 
säästä, ruuasta, seuraavasta 

tapaamisestamme ja muusta 
ihan arkipäiväisestä. Politiikasta, 
uskonnosta ja kaverini muistoista 
kotimaassaan juttelemme vain, 
jos hän tuo niitä itse esille. 

Kaverini on ollut hyvin vähän 
tekemisissä kantaväestön kanssa 
ja uskon hänen saaneen kauttani 

siihen rohkeutta ja joitain 
keinojakin. Myös hänen ”koti-

reviirinsä” on laajentunut jopa 
metsäpolkujen puolelle, minne 
hän ei ollut uskaltanut yksin 
mennä. Koiranikin on ollut 
mukana kävelyillämme, vaikka 

alkutiedoissa hän oli ilmoittanut, 
että koiria hän ei missään 
tapauksessa hyväksy. Tapaa-
mistemme / kävelyidemme 
järjestämistä on merkittävästi 

auttanut se että asumme lähellä 
toisiamme. 

Kamu-toiminta on ainakin 
minulle ollut tosi mukavaa, 

avartavaa ja vaivatonta. On ollut 
myös ilo huomata, miten 
tärkeäksi ystäväksi olen tullut 

kaverilleni. Ihmiset ovat 
pohjimmiltaan samanlaisia 

kulttuurista, uskonnosta ja 
taustasta riippumatta. Meillä 
homman ydin on luottamus, 

positiivisuus ja huumorintaju. Ne 
ovat tukijalat kaikkien muidenkin 

ystävieni kanssa. Suosittelen 
kamutoimintaa kaikille ihmisistä 
pitäville!
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Läksyhelppi-toiminta peruskoulujen osalta jäissä 

 
Vakiintuneena toimintamuotona vuosia pyörinyt Läksyhelppi ei 
tänäkään syksynä voi alkaa. Moni halukas ohjaaja on jo kysellyt, 
milloin kouluun taas pääsisi. Viime keväänä vielä näytti lupaavalta, 
että ehkä syksyllä tilanne helpottuisi koronan suhteen, mutta nyt 

taas elämme sekavissa ja odottavissa tunnelmissa.  
 
Etäläksyhelppi Suomi-Syyria ystävyysseura ry:n kanssa 
jatkuu  
 

Toiminta kuuluu yhtenä osa-alueena vuonna 2019 alkaneeseen 
projektiin ”Siltoja vanhemmille”. Viime vuoden lopulla 
allekirjoitimme kolmivuotisen jatkosopimuksen Stea-rahoituksella. 
Keski-Espoon osaston toiminta alkoi koronakeväänä 2020. Moni 

vapaaehtoinen on jo toiminut ohjaajana. Harva kuitenkaan tekee 

kahta tai useampaa lukukautta, ja uusia ohjaajia on etsittävä joka 
kauden alussa. Niin tänäkin syksynä, ja nyt olemme saaneet tähän 

mennessä jo noin 10 uutta ohjaajaa. Heitä ilmoittautuu Omassa 
pitkin syksyä ja kevättä. Jokaiselle ohjaajalle etsitään kaksi 
peruskoulua käyvää lasta, joita hän auttaa läksyjen teossa ja 

koulunkäynnissä kerran viikossa.  
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Perheet ja seuran työntekijät ovat äärettömän kiitollisia työstämme, 

jota teemme lasten ja perheiden hyväksi. Koordinaattorina haluan 
välittää kiitokset kaikille vapaaehtoisille, jotka ovat tai ovat olleet 

mukana ja antaneet omaa aikaansa arvokkaaseen työhön. (Jospa 
joku heistä sattuisi tätä lehteä lukemaan!) 
 
 
 

 
 
 

Ilmoittaudu Sinäkin mukaan: 

vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8552 
 

Etäopetuksen koordinaattori Paula Ruokola, 
paularuokola@gmail.com, puh. 0400 469 454 
 

 
 
 
 

Kuva: Susanna Kekkonen – SPR Kuvapankki 
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Joulumieltä jokaiselle 
 
Tapaninpäivän kahvila  
 

Punaisen Ristin 
joulukahviloissa yhdistyy 
ihmisten halu ja tarve 

olla yhdessä. 
Joulukahvila on vahva 

viesti siitä, ettei 
kenenkään tarvitse olla 
yksin. Joulu on 
yhdessäolon, antamisen 
sekä saamisen juhlaa.  

 

Tänä vuonna haluamme olla yhdessä enemmän kuin koskaan – 
fyysisestä etäisyydestä huolimatta. Punaisen Ristin etäjoulukahvila 
tarjoaa mahdollisuuden kohdata muita ja tulla mukaan, jos kaipaa 
joulun aikana kohtaamisia ja tekemistä. Punaisen Risti toimii 

yksinäisyyden vähentämiseksi ja haluaa kannustaa kaikkia ihmisiä 
mukaan osallistumaan.  

Viime vuonna perinteistä Tapaninpäivän kahvilaa ei osastossamme 
koronan vuoksi voitu järjestää. Sen sijaan järjestimme 

etäjoulukahvilan, joka olikin toteutukseltaan onnistunut ja tarjolla oli 

monipuolista ohjelmaa. 
 
Tulevan joulun kahvihetken yritämme pitää paikan päällä Villa 
Apteekissa, Pappilantiellä, mutta sen toteutuminen ei vielä 

koronasta johtuen ole varmaa. Ehkä pidämme etäjoulukahvilan, 
johon mahdollisimman moni seuraa kaipaava voi osallistua. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tapaninpäivän kahvila 

Ä lä  ole joulunä yksin – tule väpääehtoistemme jä rjestä mä ä n kähvilään. 
Tervetuloä myo s tälkooporukkään jä rjestä mä ä n mukävä tiläisuus. 

 
26.12. klo 13-16. 

Päikkä: Villä Äpteekki, Päppiläntie 5, Espoo TÄI etä joulukähvilä 
Jä rjestä jä : Punäisen Ristin Keski-Espoon osästo, 

ystä vä väpääehtoiset 

 

Kuva: Joonas Brandt – SPR Kuvapankki 
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Mitä tekee ensiapupäivystäjä? 

 
Punaisen Ristin ensiapupäivystäjä antaa tarvittavan ensiavun ja 
kotihoito-ohjeet pieniin vammoihin ja ohjaa autettavan tarvittaessa 

lisäavun piiriin. Ensiapupäivystäjä tunnistaa hätätilapotilaan, 
hälyttää lisäapua ja toteuttaa hätäensiavun ammattiavun 
saapumiseen asti. 

 
• antaa ensiapua  

• neuvoo terveyttä koskevissa kysymyksissä  
• estää tapaturmia  
• osaa alkusammutuksen 
• antaa jatkohoito-ohjeita  
• ohjaa tarvittaessa terveydenhuollon piiriin  

• tarvittaessa soittaa 112 
• kirjaa autettavat sovitusti  
• käyttää sovittuja viestivälineitä 
• on vaitiolovelvollinen 
• ohjaa tarvittaessa liikennettä 

• kertoo kysyttäessä wc:n ja infopisteen sijainnin 
 
Ensiapupäivystäjä päivystää yleisötapahtumissa yhdessä 
partioparinsa kanssa. Usein avunpyynnöt tulevat päivystyksen 
johdolta, jolle kutsu tulee tapahtuman turvaorganisaatiolta. 

Avunpyyntö voi tulla myös yleisöltä. Ensiapupäivystys on johdettua 
toimintaa. Päivystyksen johtaja on yhteydessä päivystyspartioihin 
radiopuhelimen välityksellä ja vastaa päivystyksen toimivuudesta.  
 
Pääkaupunkisedulla piirin* päivystyksiä ovat mm. konsertit, 

tapahtumat ja kiekko-ottelut Hartwall Areenalla, tapahtumat 
Messukeskuksessa, kiekko-ottelut ja tapahtumat Helsingin 
Jäähallissa ja jalkapallo-ottelut Bolt Areenalla. Ensiapupäivystyksiä 
on paljon muissakin tapahtumissa. Myös ensiapuryhmällämme voi 

olla omia ensiapupäivystyksiä. 

 
Ensiapupäivystäjän rooliin kuuluu ensiavun säännöllinen harjoittelu 
ryhmän harjoitusilloissa, osallistuminen piirin koulutusviikon-
loppuihin ja ryhmän tapahtumiin. Ensiapupäivystäjän taidot 
testataan vuosittain ja tällä tavoin varmistetaan osaaminen ja 

päivystysoikeuden voimassaolo.  
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Edellytykset ensiapupäivystäjän kasvupolulle: 

• Hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kunto 

• Vähintään 18 vuoden ikä 

• Punaisen Ristin jäsenyys Keski-Espoon osastossa 
• Aktiivinen osallistuminen ensiapuryhmän harjoituksiin 
• Voimassa oleva EA1-kurssipätevyys 
• Toimit vähintään viisi kertaa päivystäjäharjoittelijana piirin 

päivystyksissä 

• Osaat käyttää radiopuhelinta ja Virve-puhelinta  
• Sinulla on alkusammutustaidot/kurssi käytynä 
• Henkisen tuen peruskurssi 
• Ensihuollon peruskurssi 
• Ensiapupäivystäjän peruskurssi (EA2) 

o Vaitiolovelvollisuus 
o Jatkuva harjoittelu ryhmässä 
o Vuosittainen osaamisen varmistus 
o Punaisen Ristin järjestötuntemus  

Tämä saattaa näyttää pitkältä listalta, mutta kannattaa ajatella sitä 

kasvupolkuna kohti ensiapupäivystäjän roolia. Ensiapupäivystäjä voi 

olla vastuussa ihmishengistä, joten hänen on myös osattava 
tehtävänsä. Tästä voidaan keskustella lisää, kun toivottavasti pian 
voimme tavata kasvokkain. Annan mielelläni tietoa myös 
sähköpostin välityksellä. 

Kuva: Nga Phan 

SPR Keski-Espoon ensiapuryhmä päivysti Suvelan Basaarissa 2020 
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Tuemme ja kannustamme sinua 

 
Olemme henkilöinä ja ryhmänä, sinun tukenasi kaikessa 

ensiapuasioihin liittyvässä. Lähdemme mahdollisuuksien mukaan 
kanssasi päivystyksiin, kun olet harjoittelijana. Osoitamme sinulle 
kokeneista päivystäjistämme oman "kummin", joka toimii tukenasi 
ja opastaa sinua. Haluamme, että Punaisen Ristin ensiavusta ja 
ensiapuryhmästä tulee sinulle elinikäinen, mieluista harrastus, jossa 

voit kokea auttamisen iloa, oppimista ja saada lisäksi loistavia 
kavereita ja uusia ystäviä.  
 
Me, SPR Keski-Espoon ensiapuryhmä, olemme yhteisö, joka haluaa 
rakentaa ja ylläpitää hyvää yhteishenkeä, positiivista oppimisen 

ilmapiiriä, jossa kannustamme toisiamme. Tavoitteemme on olla 
ilmapiiriltään Espoon paras ensiapuryhmä. 
 
SPR Keski-Espoon ensiapuryhmä 
Juhana Päivärinta, ensiapuryhmän johtaja, 

juhana.paivarinta@hotmail.fi, 040 246 9910  
Satu Arola, ensiapuryhmän varajohtaja ja varustevastaava,  
satu.j.arola@gmail.com 
 
Piiri* tarkoittaa Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiritoimistoa. 

 

 
 

 
 

 

 
  

Veripalvelu järjestää 

verenluovutustilaisuuksia 
Keski-Espoon alueella noin 
neljä kertaa vuodessa. 
Joskus tilaisuudet ovat 
VPK:n talolla ja toisinaan 

Suvelan kappelissa. 
Verenluovutuksissa on 
käynyt keskimäärin 50 

luovuttajaa. 
Koronatilanteesta johtuen 

tilaisuuksiin on 
ennakkoilmoittautuminen 
veripalvelu.fi -sivustolla. 

Vapaaehtoisemme auttavat 

verenluovutustilaisuuksien 
virvoketarjoilussa. 

 

Verenluovutustoiminta 

Kiitos kaikille luovuttajille! 

mailto:juhana.paivarinta@hotmail.fi
mailto:satu.j.arola@gmail.com
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Nuorten Turvatalo, Espoo 

Otä yhteyttä  täi tule kä ymä ä n 

Lä kkisepä nkujä 2 Ä 14, 02650 Espoo / 09 8195 5360 / 

turvätälo.espoo(ät)punäinenristi.fi / Whätsäpp: +358 40 776 5548 

Johtäjä Isto Onäli 

p. 040 770 4579 

isto.onäli(ät)punäinenristi.fi 

Turvätälo on ävoinnä ärkisin vuorokäuden ympä ri jä viikonloppuisin klo 17–10. 

Tiläpä inen mäjoitus on ävoinnä nuorille jokä pä ivä  klo 17–10. Espoon Nuorten 

turvätälolle pä ä set kä tevimmin Leppä väärässä pysä htyvillä  junillä Ä, S, U, L jä Y 

sekä  Espoon sisä isillä  busseillä. 

 insträgräm.com/turvätälo_espoo 

 fäcebook.com/TurvätäloEspoo 

 

Sekasin-chat 
 

 Nettiyhteys: sekasin247.fi 
Chättiin pä ä set klikkäämällä vihreä ä  puhekuplää. 

 

Sekäsin-chät on vältäkunnällinen keskusteluälustä 12-29 -

vuotiäille. Sekäsin-chätissä  voit keskustellä mieltä si 

äskärruttävästä kysymyksistä  täi äiheistä nimetto mä nä  jä 

luottämuksellisesti. Chätissä pä ivystä vä t jä rjesto jen ämmättiläiset 

sekä  koulutetut väpääehtoiset. Vä litä mme sinustä jä siitä  mikä  

sinuä mietityttä ä . 

 

Sekäsin-chät on äuki vuoden jokäisenä pä ivä nä , määnäntäistä 

perjäntäihin klo 9-24 sekä  läuäntäisin jä sunnuntäisin klo 15-24. 

 

Koordinäättori Erik Bruun 

p. 040 627 3431 

erik.bruun(ät)punäinenristi.fi 
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Espoon Kontti – Toisen turha voi olla toisen aarre 
 

Kontti on secondhand-myymälöiden ketju. Kun lahjoitat tai ostat, 
tuet samalla Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. 

 
Aukioloajat: Ma–pe klo 9–20 | La klo 10–17 | Su klo 11–17 

Osoite: Nimismiehenpelto 6, 02770 Espoo 

 

Yhteystiedot 

- Asiakas- ja kuljetuspalvelu, tiedustelut lahjoituksista: puh. 040 
845 6987 

- Henkilöstökoordinaattori Minna Laine, p. 040 580 1419, 

rekry.espoonkontti@punainenristi.fi 

- Kontti-päällikkö Marianne Martola, p. 040 580 3027 

- Nettisivusto: https://sprkontti.fi/espoon-kontti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tällä hetkellä kaikki 

myymälät ovat avoinna 

normaalisti. Huomioithan, 

että kuljetuspalvelut toimivat 

rajoitetusti ja 

asiakaspalvelussa saattaa 

paikoin olla ruuhkaa – 

pahoittelemme mahdollisia 

viivästyksiä! 
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Osaston hallitus ja vastuuhenkilöt 

 
HALLITUS 
 

Jarkko Mikkonen, puheenjohtaja 
050 371 6162,  
jarkkomikkonen1(at)gmail.com 
 
Ekaterina Thomolari, varapuheenjohtaja 

ekaterina.samoylova87(at)gmail.com 
 
Kai Hurskainen, sihteeri 
050 340 3657,  

kaihurskainen(at)yahoo.com 

 
Jaana Korpela-Peltonen, rahastonhoitaja 
jiip.peltonen(at)gmail.com  
 
Paula Ruokola, tiedotus, kouluyhteistyö, nuorisotoiminta,  

läksyhelppi, Oma-pääkäyttäjä,  
0400 469 454,  
paularuokola(at)gmail.com 
 
Juhana Päivärinta, ensiapuryhmä, päivystysnumero 050 378 

0943,  
Kontti-yhteistyö, Vapepa-toimikunta, valmiusyhteyshenkilö, 
jäsenmestari 
juhana.paivarinta(at)hotmail.fi 
 

Raija Lerkki, monimuotoinen ystävätoiminta,  

kaarinalerkki(at)gmail.com 
SuomiKamu-toiminta 

Suomikamusprespoo(at)gmail.com 
 

Katri Rannisto, monikulttuurisuustoiminta 
katrirannisto(at)gmail.com  
 
Sara Brar 
sara.brar(at)outlook.com  

 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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VASTUUHENKILÖT 
 

Satu Arola, ensiapuryhmä 
satu.j.arola(at)gmail.com 

 
Tanja Mäkelä, kotimaan apu 
040 570 7890,  
tanja.a.makela(at)elisanet.fi 
 

Martti Marila, keräysjohtaja 
040 707 4998,  
marma600(at)gmail.com 
 
Paula Kaurismäki,   

SuomiKamu-toiminta 
suomikamusprespoo(at)gmail.com  
 
Sini Neuvonen, puhutaan suomea! -kielikahvila 
sini.neuvonen(at)gmail.com  

 
Mirja Railo, puhutaan suomea! -päiväkahvila 
050 556 4593,  
mirja.railo(at)gmail.com 
 

Soili Hytönen, tapahtumatoimitsija 
soili.hytonen(at)elisanet.fi  
 
Paula-Sisko Mäntysalo, veripalveluyhteyshenkilö 
050 346 6467,  

paula.mantysalo(at)outlook.com 
 
Vastaamme mielellämme kaikkiin osaston toimintaa ja siihen 
mukaan tulemista koskeviin kysymyksiin. Ota rohkeasti yhteyttä! 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Hallituksen kokoukset syyskaudella 2021 

ma 16.8.  

ma 13.9.  

ti 5.10.  

ti 9.11.  

ti 23.11. (syyskokous)  

ti 7.12. (joulujuhla) 

 

Kokoukset alkavat klo 17, joulujuhla klo 18. 

 
Tervetuloa kokouksiin. Kokoontumistilamme: Villa Apteekki,  
Pappilantie 5, 02770 Espoo. Saatamme kokoontua myös 
nettiyhteydellä Teamsissä. 


	Yhteystiedot

