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Tapahtuman aikataulu

Perjantai 1.4.2022 

17.00-19.00  Ilmoittautuminen + infopiste ja minimessualue auki 

17.00-21.00 Aulangon Seurahuone, Hiljainen huone  
 ja ensiapupäivystys auki

Lauantai 2.4.2022 

8.00-9.30  Ilmoittautuminen auki 

8.00-18.45  Narikka + infopiste ja Hiljainen huone auki 

8.00-01.00  Ensiapupäivystys auki

8.15-9.15  Minimessualue auki 

9.30-10.30  Tervetuloa Aulangolle! -avajaisohjelma

10.45-12.00  Työpajat, setti 1

12.00-14.00  Lounas

12.00-13.45  Minimessualue, keskustelutilat, ulko-ohjelma  
 ja Aulangon Seurahuone auki

14.00-15.15  Punainen Risti ja ilmastonmuutos

15.15-17.15  Kahvibuffet

15.15-17.15  Minimessualue, keskustelutilat ja ulko-ohjelma auki

15.15-18.30  Aulangon Seurahuone auki

16.00-17.00  Työpajat, setti 2 

17.15-18.15  Työpajat, setti 3 

19.00-21.30  Kiitos-illallinen

19.45  Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajan  
 Elli Aaltosen kiitospuhe

21.00-01.00  Iltaohjelma

Sunnuntai 3.4.2022

8.15-14.30  Narikka + infopiste, Hiljainen huone ja ensiapupäivystys auki 

9.00-10.30  Työpajat, setti 4 

11.00-12.10  Ainoa huoneessa vai yksi monista? - Monimuotoisuus  
 arjessa ja elämässä

12.15-14.15  Lounas 

Auttajat Aulangolla 1.-3.4.2022

Lämpimästi tervetuloa Auttajat Aulangolla valtakunnalliseen vapaa-
ehtoisten koulutustapahtumaan! Kolmen vuoden välein järjestettävä 
tapahtuma pidetään Hämeenlinnassa kokous- ja kylpylähotelli Scandic  
Aulangolla. Ensimmäistä kertaa tapahtumaan on mahdollista osallistua 
myös etänä. 

Tässä ohjelmalehdessä on kaikki tarpeellinen tieto tapahtumaan 
liittyen. Ajankohtaiset ohjeet koronaan liittyen on lähetetty kaikille 
tapahtumaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Nämä ohjeet ovat 
saatavilla myös tapahtuman infopisteeltä.

Tapahtuma somessa

Tapahtuma löytyy myös sosiaalisesta mediasta! Facebookissa kannattaa liittyä 
ryhmään Auttajat Aulangolla - Hjälparna i Aulanko 2022. Kaikki tapahtuman 
osallistujat voivat vapaasti julkaista ryhmässä tunnelmakuvia tapahtumasta. 
Ryhmää käytetään myös tiedotuskanavana tapahtuman aikana.

Tapahtuman viralliset hashtagit ovat #auttajataulangolla2022 ja  
#hjälparnaiaulanko2022. Julkaisuihin kannattaa merkitä myös ainakin  
tunnisteet #punainenristi ja #rödakorset. 

Tärkeät yhteystiedot

Tapahtuman järjestäjät tavoitat koko viikonlopun ajan tapahtuman 
infonumerosta 040 631 7221.

Tapahtuman ensiapupäivystyksen tavoitat numerosta 040 093 3544 seuraavasti
Perjantaina klo 17.00-21.00
Lauantaina klo 8.00-01.00
Sunnuntaina klo 8.15-14.30

Hätätapauksessa soita yleiseen hätänumeroon 112. 

Kokous- ja kylpylähotelli Scandic Aulangon osoite on Aulangontie 93,  
13220 Hämeenlinna.

Tapahtuman häirintäyhdyshenkilöt tavoitat koko viikonlopun ajan numerosta 
040 660 2569.



54

Tapahtumakartta

P

Hissi

Esteetön WC

Narikka + infopiste

Ilmoittautuminen + infopiste

Conference room 21

Minimessualue

Aulangon Seurahuone
Temwork room B4

Ensiapu B5

SPR tuotemyynti

Yökerho
Night Hugo

Hissi

Hiljainen huone /
Teamwork room B2

Kahvitarjoilu

WC tilat

Conference rooms 33 & 35

Ulko-
ohjelma

WC tila

3. kerros

2. kerros

1. kerros

Pienryhmätilat

Kahvitarjoilu

Conference room 21

Ilmoittautuminen, narikka ja infopiste
3. kerros 

Saapuessasi tapahtumaan ilmoittaudu tapahtuman ilmoittautumispisteellä, 
joka sijaitsee hotellin vastaanoton lähellä. Saat pisteeltä tapahtumatunnuksena 
toimivan avainnauhan ja nimikortin. Pidäthän niitä esillä koko tapahtuman ajan. 

Tapahtuman narikka löytyy ilmoittautumispisteen vierestä. Narikka on maksuton 
ja vartioitu aukioloaikojensa ajan. Emme kuitenkaan vastaa narikkaan jätetyistä 
tavaroista eli pidäthän arvotavarat koko ajan mukanasi.

Ilmoittautumispiste ja narikka toimivat aukioloaikojensa mukaan myös 
tapahtuman infopisteinä.

Ilmoittautuminen on auki
• Perjantaina klo 17.00-19.00
• Lauantaina klo 8.00-9.30

Narikka on auki
• Lauantaina klo 8.00-18.45
• Sunnuntaina klo 8.15-14.30

Vain sunnuntain ohjelmaan osallistuvat voivat ilmoittautua narikkaan.

Tapahtuman järjestäjät tavoitat koko viikonlopun ajan tapahtuman 
infonumerosta 040 631 7221.

Ravintolasali

Aulanko-sali
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Yhteiskuljetuksen aikataulu

Perjantai

15.00 Yhteiskuljetus lähtee Hämeenlinnan linja-autoasemalta Aulangolle 
15.15  Yhteiskuljetus lähtee Hämeenlinnan rautatieasemalta Aulangolle

18.00  Yhteiskuljetus lähtee Hämeenlinnan linja-autoasemalta Aulangolle 
18.15  Yhteiskuljetus lähtee Hämeenlinnan rautatieasemalta Aulangolle

21.15  Yhteiskuljetus lähtee Aulangolta Hämeenlinnaan

Lauantai 

8.00  Yhteiskuljetus lähtee Hämeenlinnan linja-autoasemalta Aulangolle 
8.15  Yhteiskuljetus lähtee Hämeenlinnan rautatieasemalta Aulangolle

18.25  Yhteiskuljetus lähtee Aulangolta Hämeenlinnaan

20.25  Yhteiskuljetus lähtee Aulangolta Hämeenlinnaan

22.45  Yhteiskuljetus lähtee Aulangolta Hämeenlinnaan

Sunnuntai

8.00  Yhteiskuljetus lähtee Hämeenlinnan linja-autoasemalta Aulangolle 
8.15  Yhteiskuljetus lähtee Hämeenlinnan rautatieasemalta Aulangolla

12.25  Yhteiskuljetus lähtee Aulangolta Hämeenlinnaan

13.50  Yhteiskuljetus lähtee Aulangolta Hämeenlinnaan

14.50  Yhteiskuljetus lähtee Aulangolta Hämeenlinnaan

Yhteiskuljetus

Tarjoamme tapahtuman osallistujille maksuttoman yhteiskuljetuksen 
Hämeenlinnan keskustan ja Scandic Aulangon välillä. Mikäli et ole ilmoittautunut 
yhteiskuljetukseen ennakkoon, voit nousta kyytiin, mikäli siinä on tilaa. 

Saavuthan kuljetuksen lähtöpaikalle hyvissä ajoin ennen kuljetuksen lähtöä, 
sillä kuljetus ei odota myöhästyneitä. Kuljetukseen noustessasi sinun ei tarvitse 
ilmoittautua eikä paikalla ole bussiemäntää tai -isäntää. Mikäli mahdollinen 
myöhästymisesi kuljetuksesta johtuu esimerkiksi junan myöhästymisestä, 
olethan yhteydessä tapahtuman infonumeroon 040 631 7221.

Yhteiskuljetukset hoidetaan lähtökohtaisesti bussilla, jonka lähtöpaikat ovat
• Hämeenlinnan linja-autoasema, Eteläkatu 1
• Hämeenlinnan rautatieasema, Hämeentie 16
• Scandic Aulanko, Aulangontie 93

Ensiapupäivystys

Tapahtuman ensiavusta vastaa SPR Hämeenlinnan osasto. Kiinteä ensiapupiste 
on tapahtuman minimessualueen lähellä hotellin 2. kerroksessa tilassa B5.

Tapahtuman ensiapupäivystyksen tavoitat numerosta 040 093 3544 seuraavasti
• Perjantaina klo 17.00-21.00
• Lauantaina klo 8.00-01.00
• Sunnuntaina klo 8.15-14.30

Scandic Aulangon esteettömyys

Kokous- ja kylpylähotelli Scandic Aulangon tiloissa on huomioitu hyvin hotelli-
asiakkaiden ja kokousvieraiden erityistarpeet. Voit lukea lisää tapahtumapaikan 
esteettömyydestä hotellin nettisivulta.

• Hotellin käytävät, koulutustilat ja niiden kerrokset ovat esteettömät 
pyörätuoleille. Koulutustiloissa on esteetön WC.

• Kerroksien välillä on hissit. Hotellin yökerhoon pääsee hissillä hotellin 
ravintolan kautta. Hissin käytöstä tulee sopia ennakkoon hotellin 
henkilökunnan kanssa.

• Ravintolassa on tuloramppi. Ravintolassa on alueita, joihin ei pääse 
pyörätuolilla.

•  Yleisissä tiloissa on istumapaikkoja. Kuuntelusilmukat on viitoitettu selkeästi 
koulutustiloissa.

• Vastaanottotiskillä on kuuntelusilmukka ja sieltä voi lainata kävelykepin 
pidikkeitä ja värinähälytyksellä toimivan herätyskellon ja palohälyttimen.

• Avustaja-/opaskoirat ovat tervetulleita hotelliin.

Olethan tarvittaessa yhteydessä tapahtuman infopisteeseen tai hotellin  
henkilökuntaan, mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua.
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Hotellin kylpyläosasto

Hotellin kylpyläosasto käyttö ei sisälly tapahtuman osallistumismaksuun. 
Kylpyläosasto on kuitenkin Scandic Aulangolla majoittuvien hotellivieraiden 
käytössä maksutta kylpylän omien aukioloaikojen mukaisesti. Muut tapahtuman 
osallistujat voivat halutessaan vierailla kylpylässä kylpylän päiväkävijöiden 
aukioloaikojan ja hintojen mukaisesti.

Ruokailu

Lauantain ja sunnuntain lounaat sekä lauantain Kiitos-illallinen ovat tarjolla 
hotellin 3. kerroksen ravintolasalissa tapahtuman aikataulun mukaisesti.
 
Koulutustilojen aulassa on koko lauantain ja sunnuntain ohjelman ajan tarjolla 
maksutta kahvia, teetä ja vettä. Lauantain kahvibuffet klo 15.15-17.15 on tarjolla 
sekä 2. kerroksessa Aulanko-salin ulkopuolella että 1. kerroksessa kahvitilassa.
 
Ennakkoon tapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä varatut aamupalasämpylät 
ovat tarjolla hotellin 1. kerroksen kahvitilassa lauantaina klo 8.30-9.30 ja 
sunnuntaina klo 8.15-9.00. Ennakkovarauksen tehneiden osallistujien nimi-
kortissa on tarratunnus, joka oikeuttaa aamupalasämpylän noutoon (yksi 
sämpylä / henkilö).
 
Scandic Aulangolla tai Scandic Cityssä majoittuvien kannattaa tutustua hotellin 
antamiin tietoihin aamupalasta. Perjantai-illan ruokailu ei sisälly tapahtuman 
osallistumismaksuun, ja siitä jokainen vastaa itse oman tarpeen mukaan.

Turvallisempi tila

Olemme tapahtumassa yhdessä vastuussa siitä, että kaikilla osallistujilla on 
hyvä ja turvallinen olo tapahtumassa. Tätä varten olemme luoneet tapahtumalle 
seitsemän turvallisemman tilan periaatetta ja ohjeet epäasialliseen käytökseen 
puuttumiseen. Turvallisemman tilan periaatteet löytyvät myös kaikista käytös-
sämme olevista hotellin koulutustiloista.

Seitsemän turvallisemman tilan periaatetta

Ole avoin
Kohtaa uudet ihmiset ja asiat ennakkoluulottomasti. Ota jokainen kohtaaminen 
mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Kunnioita
Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja arvosta toisen mielipidettä. Älä pilkkaa, 
nolaa tai tuomitse ketään puheillasi tai käytökselläsi.

Luo myönteistä ilmapiiriä
Ota vastuuta myös toisen kokemuksesta. Kuuntele, kehu ja kannusta.

Vältä oletuksia
Älä tee oletuksia ulkoisten ominaisuuksien, ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, 
sukupuolen, iän tai puheen perusteella. Älä tee oletuksia sukupuolesta, 
taustasta tai toimintakyvystä.

Anna tilaa
Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa, yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. 
Huolehdi, että kaikki tulevat kuulluksi ja anna kaikille mahdollisuus osallistua.

Puutu
Älä seuraa sivusta, jos todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

Nauti
Pidä hauskaa! Kysy, jos joku asia ihmetyttää ja ota asiasta selvää.
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Jokaisella on oikeus puuttua

• Puutu epäasialliseen käytökseen menemällä väliin sanallisesti. Ole tiukka 
mutta rauhallinen ja pyri rauhoittamaan tilanne. Huomauta asiattomasti 
käyttäytyvälle tämän häiritsevästä käytöksestä. Kerro, ettet hyväksy hänen 
käytöstään ja pyydä häntä lopettamaan.

• Puutu myös syrjiviin vitseihin tai kommentteihin, vaikka ketään 
vähemmistöön kuuluvaa ei olisi paikalla. Arvioi ja päätä, voitko puuttua 
tilanteeseen välittömästi vai huomautatko asiasta jälkikäteen.

• Jos häirintä jatkuu, kirjaa ylös mitä ja milloin on tapahtunut, keitä on ollut 
paikalla ja mitä on sanottu. Tämä helpottaa asian käsittelyä myöhemmin.

• Mene tarvittaessa häirityn puheille ja tarjoa apua. Ohjaa hänet rauhalliseen 
tilaan. Älä syyllistä häirittyä. Jos et ole itse ollut todistamassa tilannetta kysy, 
mitä on tapahtunut.

• Tilanteen jatkuessa tarjoudu tukihenkilöksi asian viemiseksi eteenpäin. 
Kannusta tai auta tekemään ilmoitus asiasta häirintäyhdyshenkilölle.

• Jos et pysty puuttumaan tilanteeseen tai tarjoamaan apua ota yhteys 
häirintäyhdyshenkilöön. Ilmoita häirintäyhdyshenkilölle kaikenlaisesta 
syrjinnästä tai häirinnästä.

• Häirintään puuttuminen ei ole helppoa. Älä pelkää epäonnistumista. 
Tärkeintä on, että pyrit vaikuttamaan tilanteeseen!

Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilöt neuvovat ja tukevat kaikenlaisissa syrjintä- ja häirintä-
tilanteissa. Heiltä saa tukea itse tilanteiden selvittämiseen, niiden jatkokäsitte-
lyyn ja tietoa siitä, mistä muualta saa apua. Häirintäyhdyshenkilöt voivat tukea 
myös SPR:n väärinkäytösilmoituksen tekemisessä (punainenristi.fi/ 
vaarinkaytosilmoitus).

Mikään häirintä, ahdistelu, kiusaaminen, syrjintä tai muu epäyhdenvertainen 
kohtelu ei ole liian pieni tai mitätön häirintäyhdyshenkilöön yhteydenottoon. 
Häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus, eikä he pidä kirjaa yhteyttä 
ottaneista.

Tunnistat tapahtuman häirintäyhdyshenkilöt pinkistä hihanauhasta. 
Minimessujen aukioloaikoina löydät yhden häirintäyhteyshenkilön myös 
Yhdenvertaisuuspisteeltä. 

Häirintäyhdyshenkilöt tavoitat koko tapahtuman ajan numerosta 040 660 2569 
(myös WhatsApp).

Tapahtuman ohjelma

Tapahtuman ohjelma koostuu kaikille osallistujille yhteisestä ohjelmasta ja 
vapaasti valittavista työpajoista. Lisäksi tapahtumassa on tarjolla kattava mini-
messualue, mielenkiintoisia keskustelutiloja ja innostavaa ulko-ohjelmaa. 
Kaikille löytyy siis jotakin, joten toivottavasti nautit tapahtuman ohjelman 
annista!

Suurin osa ohjelmasta pidetään suomeksi, mutta tarjolla on myös ruotsin- ja 
englanninkielistä ohjelmaa. Voit rohkeasti osallistua työpajoihin niiden kielestä 
riippumatta! 

Tapahtuman etäosallistujat voivat osallistua kaikkiin tapahtuman yhteisiin 
ohjelmiin, hybridi- ja erillisiin etätyöpajoihin sekä keskustelutiloihin. Lisätietoa 
etäohjelmasta ja ohjelmalinkit löytyvät tapahtuman RedNet-sivulta osoitteesta 
rednet.punainenristi.fi/auttajataulangollaetaosallistuminen. 

Ohjelmasymbolit

Kaksikielinen työpaja (suomi-ruotsi)

Ruotsinkielinen työpaja

Englanninkielinen työpaja

Ulkona pidettävä työpaja

Hybridityöpaja eli paja, johon voivat osallistua  
sekä lähi- että etäosallistujat

Etätyöpaja eli paja, johon voivat osallistua vain etäosallistujat 

SWE

ENG

E

SWEFIN
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Lauantai 2.4.2022

8.15-9.15 Minimessut, 2. kerros

8.00-18.45 
Hiljainen  
huone,  
2. kerros

9.30-10.30 Tervetuloa Aulangolle! -avajaisohjelma, 2. kerros Aulanko-sali

Työpajasetti 1  
10.45-12.00

Aulanko-sali Conference  
room 12

Conference  
room 13

Conference  
room 14

Conference  
room 21

Conference  
room 33

Conference  
room 35

Ulkona Etänä

Suomen 
Punaisen Ristin 
kansainvälinen apu

Varautuminen ja 
arjen turvallisuus

Digifoorumi Rohkea 
vaikuttaminen 
paikallisissa 
verkostoissa

Vaikuta uuteen 
vapaaehtois-
linjaukseen

Puhe-Judo™ – 
haastavien ja 
tunnepitoisten 
kohtaamis-
tilanteiden hallinta

Eettinen ja 
vastuullinen 
Punainen Risti 

Luontoretki  
ja nuotio- 
tunnelmaa

Osastojen oman 
varainhankinnan 
kehittäminen

12.00-14.00 Lounas, 3. kerros ravintolasali

12.00-13.45 Keskustelutilat, 1. kerros & Minimessut, 2. kerros & Ulko-ohjelma, ulkona

12.00-13.45 Aulangon Seurahuone, 2.kerros

14.00-15.15 Punainen Risti ja ilmastonmuutos, 2. kerros Aulanko-sali

15.15-17.15 Kahvibuffet, 1. ja 2. kerros

15.15-17.15 Keskustelutilat, 1. kerros & Minimessut, 2. kerros & Ulko-ohjelma, ulkona

15.15-18.30 Aulangon Seurahuone, 2.kerros

Työpajasetti 2 
16.00-17.00

Aulanko-sali Conference  
room 12

Conference  
room 13

Conference  
room 14

Conference  
room 21

Conference  
room 33

Conference  
room 35

Ulkona

Psykologinen 
turvallisuuden 
tunne ja psyykkinen 
haavoittuvuus

Mielipaikkana 
luonto

Osastojen oman 
varainhankinnan 
kehittäminen

Suomen Punaisen 
Ristin koulu- ja 
oppilaitosyhteistyö

Kotoutumistarjotin Kotoutumistarjotin Turvallisemmat tilat 
ja niiden luominen

Ulkotreffit 1.0

Työpajasetti 3  
17.15-18.15

Aulanko-sali Conference  
room 12

Conference  
room 13

Conference  
room 14

Conference  
room 21

Conference  
room 33

Conference  
room 35

Ulkona Etänä

Mitä Punaisen Ristin 
toiminta on muissa 
maissa?

Uudet mukaan! 
Uusia vapaaehtoisia 
Omaa hyödyntäen

Uudistuva 
Nälkäpäivä

Turvataitoja 
tapaturmien 
ehkäisyyn

Mieli rentona  
- hyvinvointityöpaja

Verkko auttamisen 
välineenä

Uusi normaali 
- osastojen ja 
vapaaehtoisten 
kokemukset 
koronasta

Ulkotreffit 2.0 Purku osaksi 
vapaaehtoisen 
hyvinvointia

19.00-21.30 Kiitos-illallinen, 3. kerros ravintolasali

21.00-01.00 Iltaohjelma, 2. kerros Yökerho Night Hugo

Perjantai 1.4.2022

17.00-19.00 Minimessut, 2. kerros

17.00-21.00 Aulangon Seurahuone ja Hiljainen huone, 2. kerros

Sunnuntai 3.4.2022

Työpajasetti 4  
9.00-10.30

Aulanko-sali Conference room 
12

Conference  
room 13

Conference  
room 14

Conference  
room 21

Conference  
room 33

Conference  
room 35

Ulkona

8.15-14.30  
Hiljainen  
huone,  
2. kerros

Käsitteet haltuun! 
Työkaluja 
keskusteluiden 
ymmärtämiseksi

Uudet mukaan! 
Miten saamme 
lisää vapaaehtoisia 
mukaan 
toimintaamme?

Viestintävalmennus 
vapaaehtoisille

Maailma muuttuu 
– avaimena 
ennakointi!

Purku osaksi 
vapaaehtoisen 
hyvinvointia

Erätauko- 
menetelmät 
vapaaehtois- 
toiminnan tukena

Mikä auttaa minua 
jaksamaan vapaa-
ehtoistoiminnassa?

Aistikävely

11.00-12.10 Ainoa huoneessa vai yksi monista? – Monimuotoisuus arjessa ja elämässä, 2. kerros            Aulanko-sali

12.15-14.15 Lounas, 3. kerros
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Yhteiset ohjelmat
2. kerros, Aulanko-sali

Kaikki tapahtuman yhteiset ohjelmat pidetään Aulanko-salissa hotellin 2. ker-
roksessa. Tarjolla on mielenkiintoisia puhujia ja vauhdikkaita esityksiä. Kaikki 
Aulanko-salin ohjelmat striimataan tapahtuman etäosallistujille ja niihin voi 
osallistua chatin kautta. Saavuthan saliin hyvissä ajoin ennen ohjelman alkua.

Yhteiset ohjelmat pidetään
• Lauantaina klo 9.30-10.30 Tervetuloa Aulangolle! -avajaisohjelma
• Lauantaina klo 14.00-15.15 Punainen Risti ja ilmastonmuutos
• Sunnuntaina klo 11.00-12.10 Ainoa huoneessa vai yksi monista?  

– Monimuotoisuus arjessa ja elämässä

Tervetuloa Aulangolle! -avajaisohjelma
Lauantai klo 9.30-10.30, Aulanko-sali, 2. kerros

Tapahtuma potkaistaan käyntiin yhteisellä avajaisohjelmalla! Tapahtuman avaa 
Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula ja lisäksi kuulemme 
uudistetusta brändikäsikirjastamme. Tilaisuutta vauhdittavat Hämeenlinnan 
Tanssi- ja liikuntakeskuksen kisaryhmien nuoret nuoret Jade Kids - ja Jade Teens 
-ryhmien tanssijat.

Punainen Risti ja ilmastonmuutos
Lauantai klo 14.00-15.15, Aulanko-sali, 2. kerros

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia globaaleja haasteita ja mitä suurim-
massa määrin humanitaarinen kriisi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät 
kaikkialla maailmassa, myös Suomessa.

Suomen Punaisen Ristin hallituksen asettama ilmastonmuutosvaliokunta on val-
mistellut ympäristökestävyyden linjausta, joka pyrkii vastaamaan ilmastonmuu-
tokseen eri näkökulmista. Tule kuulemaan alustuksia siitä, miten tämä vaikuttaa 
meidän oman toimintamme kestävyyteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
ja valmiustyöhön sekä ilmastonmuutokseen liittyvään viestintään ja  
vaikuttamiseen.

Ainoa huoneessa vai yksi monista? – Monimuotoisuus arjessa ja elämässä
Sunnuntai klo 11.00-12.10, Aulanko-sali, 2. kerros

Jani Toivolan omakohtainen ja yhteiskuntaa peilaavaa puheenvuoro moni-
muotoisuuden merkityksestä, kohdatuksi tulemisen voimasta sekä jokaisen 
oikeudesta omaan tarinaan. Muutos asuu päivittäisissä valinnoissa. Tavassamme 
katsoa sekä itseämme että toinen toisiamme. Mahdollisuudessa luoda uuden-
laisia tiloja, joissa jokainen meistä saisi rakentua itsestään käsin. Mitään itses-
tään piilottamatta tai peittämättä. Tiloja, joissa kuunteleminen luo tilaa tulla 
kuulluksi ja uskallus katsoa kohti tekee näkyväksi. 

Näyttelijä, kirjailija Jani Toivola on kysytty puhuja sekä yhteiskunnallinen vaikut-
taja. Hän on myös Suomen ensimmäinen musta kansanedustaja (2011-2019).
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Työpajat

Tapahtuman työpajat jakautuvat kolmen raiteiseen eli kattoteemaan.  
Raiteet ovat:
• Hyvinvoiva vapaaehtoinen
• Uudistuva ja moninainen Punainen Risti
• Varautuminen muuttuvaan maailmaan

Voit vapaasti valita mihin työpajoihin osallistut eli sinun ei tarvitse seurata vain 
yhden raiteen työpajoja. Työpajoihin ei ole ennakkoilmoittautumista, joten 
paikan varmistamiseksi olethan työpajassa hyvissä ajoin paikalla. Toivomme, 
ettet saavu työpajaan tai poistu sieltä työpajan ollessa käynnissä. 

Kaikkien ulkona pidettävien työpajojen kokoontumispaikka on hotellin vastaan-
oton viereisen ulko-oven edessä ulkona.

Työpajat pidetään
• Lauantaina klo 10.45-12.00 Työpajasetti 1
• Lauantaina klo 16.00-17.00 Työpajasetti 2
• Lauantaina klo 17.15-18.15 Työpajasetti 3
• Sunnuntaina klo 9.00-10.30 Työpajasetti 4

Lauantai klo 10.45-12.00

Digifoorumi
1. kerros, Conference room 13

Digifoorumit ovat SPR:n digikehittämisestä kiinnostuneiden vapaaehtoisten 
yhteisiä tapaamisia, joita järjestetään muutaman kerran vuodessa. Tule kuule-
maan, missä SPR:n digikehityksessä juuri nyt mennään ja miettimään yhdessä 
tulevaisuuden askeleita. 

Digifoorumi järjestetään hybridinä, eli tähän työpajaan voit osallistua myös 
etänä.

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti
3. kerros, Conference room 35

Eettisyys ja vastuullisuus on päivän sana! Ja myös Suomen Punaisen Ristin 
toiminnan ytimessä. Tässä työpajassa pääset keskustelemaan aiheesta eettisen 
toimintakulttuurin rastiradalle.

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

Luontoretki ja nuotiotunnelmaa
Ulkona

Tämä työpaja toteutetaan ulkona. Luvassa on luontoretki lähiluontoon ja tulis-
telua nuotion äärellä. Luontoretkellä tutustutaan lähiympäristöön, virkistytään 
ja saat vinkkejä osallistavan luontoretken järjestämiseen. Tulipaikalla valmis-
tamme kahvia ja teetä luonnonantimista.

Raide: Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Osastojen oman varainhankinnan kehittäminen
Etätyöpaja, linkki RedNetissä

Tule keskustelemaan osastojen oman varainhankinnan kehittämisestä. Mitä 
tarpeita osastoilla on ja minkälaista tukea osastoissa tarvitaan. Saat myös 
konkreettisia vinkkejä osaston oman varainhankinnan kehittämiseen. 

Työpaja järjestetään kaksikielisenä (suomi-ruotsi). Paja totutetaan vain tapahtu-
man etäosallistujille ja lauantaina klo 16.00-17.00 erikseen lähiosallistujille.

Raide: Varautuminen muuttuvassa maailmassa

Puhe-Judo™ – haastavien ja tunnepitoisten kohtaamistilanteiden hallinta
3. kerros, Conference room 33

Oletko kohdannut haastavia tunnepitoisia tilanteita ja ihmisiä vapaaehtoisteh-
tävissäsi? Haluatko työkalupakkiisi menetelmiä, jotka voivat olla avuksi näiden 
vuorovaikutustilanteiden hallitsemisessa? Tule ammentamaan tietoa ja käytän-
nönvinkkejä Mielenrauhaa Koulutuspalvelut Oy:n Puhe-Judo™ -koulutuksesta.

Raide: Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Rohkea vaikuttaminen paikallisissa verkostoissa
1. kerros, Conference room 14

Rohkea vaikuttaminen paikallisissa verkostoissa - haasteita ja mahdollisuuksia. 
Jokainen Punaisen Ristin vapaaehtoinen voi puolustaa inhimillisyyttä ja vaikut-
taa omassa yhteisössään. Saa työpajasta näkökulmia, rohkeutta ja käytännön 
esimerkkejä oman osastosi vaikuttamistyönsä tueksi.

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti
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Suomen Punaisen Ristin kansainvälinen apu
2. kerros, Aulanko-sali

Mitä SPR:n logistiikkakeskuksessa tehdään? Mitä tapahtuu, kun iso katastrofi 
iskee maailmalla? Mikä on ERU? Miten apu saadaan perille? Saako avustustyön-
tekijä palkkaa? Tämän työpajan jälkeen tiedät vastaukset ainakin näihin kysy-
myksiin, ja lisäksi voit kysyä omia mieltäsi askarruttavia kysymyksiä. 

Työpaja järjestetään hybridinä, eli tähän pajaan voit osallistua myös etänä.

Raide: Varautuminen muuttuvassa maailmassa

Vaikuta uuteen vapaaehtoislinjaukseen
2. kerros, Conference room 21

Tule tutustumaan vapaaehtoisuuden tulevaisuuteen Suomen Punaisessa Ristissä 
ja kommentoimaan uutta vapaaehtoistoiminnan linjausta. Linjaus antaa suunta-
viivat sille, millaista vapaaehtoistoimintamme on tulevaisuudessa.

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

Varautuminen ja arjen turvallisuus
1. kerros, Conference room 12

Mitä on varautuminen? Mitä on arjen turvallisuus? Mistä kaikesta turvallisuuden 
tunne rakentuu? Tule oppimaan miten jokainen voi varautua erilaisiin tilanteisiin 
sekä vahvistaa omaa ja yhteisöjen turvallisuuden tunnetta. Työpajassa käydään 
esimerkein läpi erilaisia toimintojamme eli koko auttamisen ketju. 

Työpaja järjestetään kaksikielisenä (suomi-ruotsi).

Raide: Varautuminen muuttuvassa maailmassa

Lauantai klo 16.00-17.00 

Kotoutumistarjotin
2. kerros, Conference room 21 (suomeksi)
3. kerros, Conference room 33 (ruotsiksi)

Työpajassa tutustutaan kotoutumistarjottimen käyttöön hyödyntäen draamalli-
sia menetelmiä ja toiminnallisuutta, pohtien kotoutumista myös maahanmuut-
taneen näkökulmasta. Pajassa pohditaan osaston mahdollisuuksia järjestää 
kotoutumista tukevaa toimintaa sekä rekrytoida maahanmuuttaneita aktiivisiksi 
toimijoiksi. 

Työpaja järjestetään samaan aikaan eri tiloissa suomeksi ja ruotsiksi. 

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

Mielipaikkana luonto
1. kerros, Conference room 12

Luonnossa vietetty aika ja liikkuminen edistää hyvinvointiamme. Tämä on näky-
nyt viimeisten kahden vuoden aikana, kun korona -pandemian pyörteissä SPR:n 
vapaaehtoiset ja omaishoitajat hakeutuivat luontoon hakemaan voimia. Tule 
kuulemaan lisää, saamaan ideoita omaan arkeen ja vapaaehtoistoimintaan.

Raide: Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Osastojen oman varainhankinnan kehittäminen
1. kerros, Conference room 13

Tule keskustelemaan osastojen oman varainhankinnan kehittämisestä. Mitä 
tarpeita osastoilla on ja minkälaista tukea osastoissa tarvitaan. Saat myös 
konkreettisia vinkkejä osaston oman varainhankinnan kehittämiseen. 

Sama työpaja järjestetään tapahtuman etäosallistujille lauantaina  
klo 10.45-12.00.

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

Psykologinen turvallisuuden tunne ja psyykkinen haavoittuvuus
2. kerros, Aulanko-sali

Psykologinen turvallisuus on kokemus siitä, että voi tuntea olonsa turvalliseksi 
yhteisössä, jossa on. Voit kysyä asioita pelkäämättä, että tulet nolatuksi. 
Tule kuulemaan SPR:n psykososiaalisen valmiusryhmän jäsenen psykologi 
Nina Lyytisen luentoa, miten varmistamme, että autettavat kokevat olonsa 
turvalliseksi. 

Työpaja järjestetään hybridinä, eli tähän pajaan voit osallistua myös etänä.

Raide: Varautuminen muuttuvassa maailmassa

Suomen Punaisen Ristin koulu- ja oppilaitosyhteistyö
1. kerros, Conference room 14

Tuo maailma kouluun! Toimimalla kouluissa ja oppilaitoksissa teemme Punaista 
Ristiä tutuksi lapsille ja nuorille. Tarjoamme taitoja ja rohkeutta auttaa sekä 
vahvistusta vuorovaikutukseen. Tule tutustumaan valmiisiin materiaaleihin ja 
saamaan vinkkejä kouluyhteistyöhön! 

Työpaja järjestetään hybridinä, eli tähän pajaan voit osallistua myös etänä.

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti
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Turvallisemmat tilat ja niiden luominen
3. kerros, Conference room 35

Innostu ja opi turvallisemman tilan luomisesta vapaaehtoistoimintaan! 
Kerromme sinulle, miksi asia on tärkeä ja mitä turvallisemman tilan luomisessa 
tulee huomioida.

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

Ulkotreffit 1.0
Ulkona

Mitä jos lähtisit ulos raittiiseen ilmaan ja tutustumaan muihin tapahtuman osal-
listujiin kävellen kauniissa Aulangon luonnossa? Samalla voitte uusien tutta-
vuuksien kanssa esimerkiksi vaihtaa ajatuksianne omasta vapaaehtoistehtäväs-
tänne. Kävelyreitti on vapaavalintainen. 

Sama työpaja järjestetään lauantaina myös klo 17.15-18.15.

Raide: Hyvinvoiva vapaaehtoinen

 
Lauantai klo 17.15-18.15 

Mieli rentona - hyvinvointityöpaja
2. kerros, Conference room 21

Minkä takia mielen hyvinvointiin kannattaa panostaa? Mitkä asiat auttavat 
sinua rentoutumaan? Tule kuulemaan vinkkejä, keskustelemaan ja saamaan 
mieli rennoksi. Fysioterapeutti ja TtM Elina Torro johdattelee meidät aiheen 
pariin. Lisäksi harjoittelemme rentoutumista käytännön harjoitteiden avulla.

Raide: Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Mitä Punaisen Ristin toiminta on muissa maissa?
2. kerros, Aulanko-sali

Tässä työpajassa otetaan etäyhteys kumppanimaidemme kansallisten yhdistys-
ten vapaaehtoisiin ja kuullaan, millaista vapaaehtoistoimintaa he omassa maas-
saan tekevät. Tule mukaan oppimaan uutta Punaisen Ristin kansainvälisestä toi-
minnasta! 

Työpaja järjestetään hybridinä, eli tähän pajaan voit osallistua myös etänä. 
Työpaja pidetään englanniksi. 

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

Purku osaksi vapaaehtoisen hyvinvointia 
Etätyöpaja, linkki RedNetissä

Tule hakemaan työkaluja vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukemiseen henkisesti 
kuormittavien tilanteiden jälkeen! Työpaja toteutetaan purkukeskustelun 
menetelmin. 

Tämä työpaja pidetään lauantaina vain tapahtuman etäosallistujille ja sunnun-
taina klo 9.00-10.30 erikseen lähiosallistujille.

Raide: Varautuminen muuttuvassa maailmassa

Turvataitoja tapaturmien ehkäisyyn
1. kerros, Conference room 14

Miten voisin itse vaikuttaa tapaturmien ehkäisyyn? Voisinko tehdä jotain läheis-
teni turvallisuuden edistämiseksi ja tapaturmien vähentämiseksi? Tule hake-
maan käytännönläheisiä vinkkejä arkeesi sekä lisäämään ymmärrystäsi koti- ja 
vapaa-ajan tapaturmista sekä niiden ehkäisystä. 

Työpaja järjestetään kaksikielisenä (suomi-ruotsi).

Raide: Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Ulkotreffit 2.0
Ulkona

Mitä jos lähtisit ulos raittiiseen ilmaan ja tutustumaan muihin tapahtuman osal-
listujiin kävellen kauniissa Aulangon luonnossa? Samalla voitte uusien tutta-
vuuksien kanssa esimerkiksi vaihtaa ajatuksianne omasta vapaaehtoistehtäväs-
tänne. Kävelyreitti on vapaavalintainen. 

Sama työpaja järjestetään lauantaina myös klo 16.00-17.00.

Raide: Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Uudet mukaan! Uusia vapaaehtoisia Omaa hyödyntäen
1. kerros, Conference room 12

Mietitkö miksi Oma Punainen Risti -vapaaehtoisjärjestelmää kannattaa käyttää 
ja mitä hyötyä siitä on osastolle? Tämän työpajan jälkeen et enää mieti, vaan 
Oma tulee luonnolliseksi osaksi myös teidän osaston arkea.

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti
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Uudistuva Nälkäpäivä
1. kerros, Conference room 13

Käteisen käytön väheneminen pakottaa meidät miettimään, miten Nälkäpäivää 
kannattaa kehittää, jotta se jatkossakin olisi valmiutemme kulmakivi. Tule vaih-
tamaan kokemuksia muiden vapaaehtoisten kanssa ja innostumaan uudesta.

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

Uusi normaali - osastojen ja vapaaehtoisten kokemukset koronasta
3. kerros, Conference room 35

Työpajassa käydään läpi yhteenvetoa korona-aikana tehdystä vapaaehtoistoi-
minnasta ja keskustellaan yhdessä, millaisia kokemuksia ihmisillä on vapaaeh-
toisena toimimisesta koronan aikana. Työpajassa työskennellään pienryhmissä 
ja kootaan ajatukset lopuksi yhteen.

Raide: Varautuminen muuttuvassa maailmassa

Verkko auttamisen välineenä
3. kerros, Conference room 33

Työpajassa tutustutaan Punaisen Ristin tavoitteisiin, nykytilaan ja vapaaehtois-
ten kokemuksiin verkkoauttamisesta. Pohdimme yhdessä verkkoauttamisen 
mahdollisuuksia. Tervetuloa mukaan!

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

 
Sunnuntai klo 9.00-10.30 

Aistikävely
Ulkona

Tervetuloa Aistikävelylle! Tutustumme Turunmaan piirissä kehitettyyn malliin, 
jota voi hyödyntää vapaaehtoistoiminnassa. Teemme osallistujien toiveiden 
mukaan lyhyen kävelylenkin lähiympäristössä ja tutustumme ympäristöön 
kaikilla aisteillamme. 

Työpaja järjestetään kaksikielisenä (suomi-ruotsi).

Raide: Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Erätauko-menetelmät vapaaehtoistoiminnan tukena
3. kerros, Conference room 33

Erätauko on keskustelumenetelmä, jota voi käyttää esimerkiksi osana luotta-
muksen rakentamista, päätöksentekoa tai kun haluat tuoda erilaisia ihmisiä 
yhteen. Erätaukosäätiön asiantuntija Efe Evwaraye perehdyttää erätaukomene-
telmään ja miten sitä voi hyödyntää ristiriitojen ratkaisemiseen vapaaehtoistoi-
minnassa.

Raide: Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Käsitteet haltuun! Työkaluja keskusteluiden ymmärtämiseksi
2. kerros, Aulanko-sali

Miksei puhuta enää kotouttamisesta? Kuka on rodullistettu? Maahanmuuttajat 
vai maahan muuttaneet? Mikä antirasismi? Uskaltaako mitään enää sanoa? 
Tule ottamaan käsitteet haltuun! Tarjoamme työkaluja keskusteluiden 
ymmärtämiseksi. 

Työpaja järjestetään hybridinä, eli tähän pajaan voit osallistua myös etänä.

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

Maailma muuttuu – avaimena ennakointi!
1. kerros, Conference room 14

Voiko maailmaa tai tulevaisuutta ennakoida? Miten se voisi hyödyttää vaik-
kapa vapaaehtoistoiminnan suunnittelussa? Tutustutaan muun muassa Sitran 
Megatrendikortteihin ja käydään pelaten läpi erilaisia tulevaisuusskeenaarioita.

Raide: Varautuminen muuttuvassa maailmassa

Mikä auttaa minua jaksamaan vapaaehtoistyössä?
3. kerros, Conference room 35

Tule keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksia vapaaehtoisena jaksamisesta. 
Työpajassa pohditaan yhdessä ratkaisuja ja hyviä vinkkejä omasta hyvinvoin-
nista huolehtimiseen. 

Työpaja järjestetään kaksikielisenä (suomi-ruotsi).

Raide: Hyvinvoiva vapaaehtoinen
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Purku osaksi vapaaehtoisen hyvinvointia 
2. kerros, Conference room 21

Tule hakemaan työkaluja vapaaehtoisen hyvinvoinnin tukemiseen henkisesti 
kuormittavien tilanteiden jälkeen! Työpaja toteutetaan purkukeskustelun mene-
telmin. 

Sama työpaja järjestetään tapahtuman etäosallistujille lauantaina  
klo 17.15-18.15.

Raide: Varautuminen muuttuvassa maailmassa

Uudet mukaan! Miten saamme lisää vapaaehtoisia toimintaamme?
1. kerros, Conference room 12

Työpajan tavoitteena on innostaa ja inspiroida osastojen vapaaehtoisia toivot-
tamaan uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan, hyvinkin konkreettisia vinkkejä 
jakamalla. Tervetuloa jakamaan myös omia ajatuksiasi ja kokemuksiasi!

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

Viestintävalmennus vapaaehtoisille
1. kerros, Conference room 13

Kuinka viestiä medialle ja valmistautua toimittajien yhteydenottoihin? Kaipaatko 
vinkkejä haastatteluihin? Haluaisitko lisätä ymmärrystäsi median toimintavoista 
ja tietää, mitkä ovat haastateltavan oikeudet? Vapaaehtoisten viestintävalmen-
nuksessa opit, kuinka yhteistyöstä median kanssa tehdään mahdollisimman 
mutkatonta.

Raide: Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

 

Keskustelutilat
1. kerros, Teamwork rooms

Tapahtuman keskustelutilat ovat avoimet ovet -periaatteella toimivia teema-
keskusteluja, joihin voit osallistua oman aikataulun ja kiinnostuksen mukaan. 
Keskustelutiloissa pääset kohtamaan ja keskustelemaan järjestömme työnte-
kijöiden ja vapaaehtoisten kanssa erilaisista aiheista ja saat henkilökohtaista 
apua ja tukea. Myös tapahtuman etäosallistujat voivat osallistua keskustelutiloi-
hin tapahtuman RedNet-sivulta löytyvien Teams-linkkien kautta.

Keskustelutilat ovat auki
• Lauantaina klo 12.00-13.45 
• Lauantaina klo 15.15-17.15

Lisää nuora vapaaehtoisia mukaan toimintaan
1. kerros, Teamwork room A1

Olet ehkä miettinyt miten uusia nuoria vapaaehtoisia saisi innostettua mukaan 
toimintaamme? Tule hakemaan vinkkejä nuorilta itseltään, sillä tässä keskuste-
lutilassa sinulla mahdollisuus keskustella asiasta yhdessä valtakunnallisen nuo-
risotoimikunnan kanssa.

Mikä ympäristökestävyyden linjaus?
1. kerros, Teamwork room A2

Ilmastonmuutosvaliokunta valmistelee järjestön ympäristökestävyyden linjausta, 
mutta monia saattaa mietityttää, että mikä se oikein on ja miten se vaikuttaa 
omaa tekemiseen. Entä voiko siihen vaikuttaa? Tervetuloa keskustelemaan 
linjauksesta ja järjestön ilmastotyöstä keskustoimiston ja valiokunnan edustajan 
kanssa.

Miten ja mistä uusia jäseniä?
1. kerros, Teamwork room A9

Tule keskustelemaan jäsenhankinnasta. Miten voitte tehostaa jäsenhankintaa ja 
saada oikeasti uusia jäseniä osastoon. Tarjolla on konkreettisia vinkkejä!

Oma Punainen Risti osana vapaaehtoistoiminnan arkea
1. kerros, Teamwork room A10

Oma Punainen Risti on jokaisen vapaaehtoisen työkalu. Tervetuloa kuulemaan 
lisää sekä kysymään neuvoja ja ideoita Oman käyttöön. Tilassa voit keskustella 
myös Oman kehityksestä ja nähdä miltä uusi osastorekisterityökalu Ossi 
näyttää.
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Minimessut ja tuotemyynti
2. kerros

Tapahtuman minimessualueella pääset tutustumaan mm. uusiin toimintamallei-
hin ja -materiaaleihin sekä osastoille tarjolla oleviin tukitoimintoihin. Samassa 
aulatilassa on myös Punaisen Ristin tuotteiden myyntipiste, jolla esitellään ja 
myydään kevään uutuustuotteita sekä kestosuosikkeja Punaisen Ristin verkko-
kaupan valikoimasta. Lisäksi paikalla on onnenpyörä, jossa on tarjolla mahtavia 
palkintoja!

Minimessualue ja tuotemyynti ovat auki
• Perjantaina klo 17.00-19.00
• Lauantaina klo 8.15-9.15
• Lauantaina klo 12.00-13.45
• Lauantaina klo 15.15-17.15

Messupisteet

Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti
Punaisella Ristillä on ainutlaatuinen arvo- ja eettinen perusta. Mitä kaikkea 
uutta tällä saralla on osastoille tarjolla. Tule tutustumaan!

Hyvät käytännöt jakoon!
Tule kertomaan hyvästä käytännöstä tai ideasta, pienestä tai suuresta, joka on 
syntynyt Punaisen Ristin toiminnassa. Kirjaamme ne uudelle hyvien käytäntöjen 
alustalle. Opitaan toisiltamme ja kehitetään järjestöämme yhdessä!

Kaveritaitoja nuorille
Tule tutustumaan uusiin työkaluihin ja malleihin nuorten ystävätoimintaan ja 
yksinäisyyden ehkäisemiseen.

Nuorten turvatalojen Eteenpäin - hanke 
Tällä pisteellä kuulet nuorten aikuisten itsenäistymisen tuesta ammattilaisten ja 
vapaaehtoisten yhteistyöllä.

Osastojen taloushallinnon tukipalvelut
Osastojen hallinnon kehittäminen ja yksinkertaistaminen mahdollistaa osastojen 
tehokkaan avustus- ja valmiustoiminnan. Keskustoimisto tarjoaa tähän seuraa-
vanlaista tukea: uudenkirjanpito-ohjelmiston tuettu käyttöönotto, rahastonhoi-
taja- ja toiminnantarkastajakoulutukset, rahavarojenkorolliset talletukset.

Punaisen Ristin brändiuudistus: Vapaaehtoisten neuvontapiste
Hyvä mielikuva houkuttelee toimintaan mukaan lisää vapaaehtoisia, jäseniä ja 
lahjoittajia. Uudistettu graafinen ohje, brändikäsikirja ja muut työkalut autta-
vat jokaista toimimaan ja viestimään niin, että tavoitemielikuva toteutuu. Tule 
infopisteelle kuulemaan lisää ja osallistu arvontaan.

Tietoturva ja tietosuoja
Tietosuoja ja tietoturva ovat meidän kaikkien yhteinen asia! Tule saamaan 
tietoa ja parhaat vinkit oman osastosi tietosuojaan- ja turvaan liittyen.

Veripalvelu
Veripalvelun messupisteeltä saat tietoa mm. verenluovutuksesta, 
Kantasolurekisteristä ja Biopankista. Lisäksi pisteellä on verenluovutusvisa ja 
osallistumalla siihen saat pienen ekologisen palkinnon!

Yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuus koskee kaikkia! Messupisteellä pääset kertomaan, miten 
yhdenvertaisuus vapaaehtoistoiminnassa tällä hetkellä toteutuu. Ja ideoimaan 
miten sitä voidaan edistää. Tällä messupisteellä päivystää yksi tapahtuman 
häirintäyhdyshenkilöistä.
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Ulko-ohjelma
Ulkona

Sisäohjelman lomassa kannattaa piipahtaa ulkona haukkaamassa raitista ilmaa 
ja tutustumassa tapahtuman ulko-ohjelmaan. Avoimet ovat -periaatteella toi-
mivan ohjelman löydät astuessasi hotellin pääovesta ulos ja oikealle. Puisen 
Kavaljeeri-rakennuksen vierestä löydät Punaisen Ristin teltan, Sopin kierrätysyk-
sikön ja eräkodan, joissa on tarjolla mm. toiminnallista toiminnan esittelyä sekä 
mahdollisuus Sopin ostoksiin ja eräkahveille.

Ulko-ohjelma on auki
• Lauantaina klo 12.00-13.45
• Lauantaina klo 15.15-17.15

Ulko-ohjelmapisteet

Auttajat Aulanko festarialue
Festariteltassa voit tutustua ensiapuun kuten uusiin laatuohjeisiin, selviämispis-
teeseen ja sen toteutusohjeeseen, seksuaaliterveystyöhön ja henkiseen tukeen. 
Voit levätä selviämispisteellä tai pysähtyä henkisen tuen ”lepotuolille” etsimään 
uutta voimaa kohti kesän festarikautta. Voit tutustua myös uuteen päivystysten 
tilausjärjestelmään.

Eräkota
Lämpimästi tervetuloa tutustumaan eräkodan toimintaan! Rentoudu nuotiolla, 
testaa erätaitojasi ja tutustu esteettömiin apuvälineratkaisuihin. Lisäksi tuli-
paikalla valmistamme kahvia ja teetä luonnonantimista.

Hyvinvoinnin ja terveyden teltta
Teltassa voit tutustua käytännössä osastojen eri toimintamuotoihin, jotka tuke-
vat eri tavoin hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoa. Tule esimerkiksi kokeilemaan 
miten selviät palavasta talosta kännilasien kanssa, mittauttamaan verenpai-
neesi Terveyspisteeseen tai kuulemaan vinkkejä erilaisista ruoka-aputoimintaan 
liittyvistä yhteistyön mahdollisuuksista.

Soppi Kierrätysputiikki
Soppi Kierrätysputiikki on uusi myymäläkonsepti Hämeen ja Varsinais-Suomen 
piirien alueella. Soppi jalkautuu Aulangolle Riksan muodossa, tuomme kier-
rätettyjä tuotteita myyntiin tilaisuuteen. Meille voi myös jättää lahjoituksia 
Aulangolla. www.soppi.fi 

Synkkä ja myrskyinen yö
Tervetuloa kaverin tai pienen porukan kanssa virkistymään ja liikuttamaan istu-
misesta puutuneita jalkoja. Mukaan tarvitsette yhden älypuhelimen ja ulkovaat-
teet. Pienen kävelykierroksen aikana hyppäätte kuvitteelliseen tilanteeseen, 
jossa sähköt ovat poikki monesta kotitaloudesta. Eläydytte tilanteeseen niin 
tavallisena kadun tallaajana kuin osaston reippaana vapaaehtoisena. Rastien 
kautta käydään läpi kotitalouksien varautumista ja sitä, miten osasto voi olla 
avuksi sähkökatkon aikana. Osallistujien kesken arvotaan palkinto.

 
Muu ohjelma

Aulangon Seurahuone
2. kerros, tila B4

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisen nuorisotoimikunnan Seurahuoneelle 
ovat tervetulleita kaikki nuoret ja nuorenmieliset vapaaehtoiset ja työntekijät. 
Hengaile, vaihda kuulumisia ja tutustu muihin vapaaehtoisiin. Tilassa pääset 
myös halutessasi keskustelemaan nuorten vapaaehtoisuuden muodoista, 
mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta järjestössämme. Tarjolla on myös pientä 
naposteltavaa ja huikea kuvausseinä! Tervetuloa!

Seurahuone on auki 
• Perjantaina klo 17.00-21.00
• Lauantaina klo 12.00-13.45
• Lauantaina klo 15.15-18.30

Hiljainen huone
2. kerros, tila B2 

Hiljainen huone on tila, jonne voit tulla rauhoittumaan, kun kaipaat hetken 
taukoa ärsykkeistä ja omaa aikaa tapahtumahälinässä. Hiljainen huone on 
älylaitevapaa eikä se sovi ruokailuun. Huoneessa voit levätä, lukea, meditoida 
tai vaikka venytellä. Hiljaisen huoneen säännöt löytyvät huoneen ovesta. 
Tervetuloa!

Huone on auki
• Perjantaina klo 17.00-21.00
• Lauantaina klo 8.00-18.45
• Sunnuntaina klo 8.15-14.30
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Apusisaresta lähihoitajaksi -näyttely
1. kerros

Tervetuloa tutustumaan HUS:n museotoimikunnan kiertonäyttelyyn 
Apusisaresta lähihoitajaksi! Näyttely käsittelee lähihoitajakoulutuksen 
historiaa ja ammatin vaiheita. Ammatin juuret ovat Suomen Punaisen Ristin 
Apusisarjärjestössä, joka perustettiin jatkosodan syttyessä vuonna 1941 
tehtävänään kouluttaa vapaaehtoista apuhoitohenkilökuntaa sodanaikaisiin 
tarpeisiin. 

HUSin museotoimikunta on toteuttanut arvokkaan työn tekijöitä juhlistavan 
näyttelyn yhteistyössä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n ja Suomen 
Punaisen Ristin kanssa.

Näyttely on auki koko tapahtuman ajan.

Kiitos-illallinen
3. kerros, Ravintolasali

Kruunaamme lauantain yhteisellä illallisella, joka on kiitos sinulle vapaaehtoinen 
tekemästäsi työstä Punaisessa Ristissä! Tarjolla on maukas buffet-illallinen, joka 
nautitaan hotellin ravintolasalissa. Illalliselle voi saapua joustavasti klo 19.00 
alkaen. Klo 19.45 Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Elli Aaltonen pitää 
vapaaehtoisille kiitospuheen.

Kiitos-illallinen on tarjolla
• Lauantaina klo 19.00-21.30

Iltaohjelma
2. Kerros, Yökerho Night Hugo

Lauantai-ilta jatkuu hotellin omassa yökerhossa, jonne meitä saapuu viihdyttä-
mään ja tanssittamaan kehuttu livebändi Tiramisu! Tarjolla monipuolisesti van-
hoista klassikoista uudempiin hitteihin. Illan bändikaraokessa sinulla on mah-
dollisuus päästä laulamaan bändin säestämänä! Korkkarit kattoon!

Yökerho on auki
• Lauantaina klo 21.00-01.00
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