
Geneven sopimukset 70 vuotta 
Kansainvälinen humanitaarinen oikeus tärkeämpää kuin koskaan
Elokuussa tuli kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun valtiot kokoontuivat hyväksymään historialliset  
vuoden 1949 Geneven yleissopimukset toisen maailmansodan jälkeen. Näin toimiessaan he 
antoivat merkittävän julistuksen: jopa aseellisissa selkkauksissa, jopa kiihkeiden vihollisten 
välillä, on oltava rajoituksia kärsimyksille, joita voimme kohdistaa toisillemme.

Vuonna 1864 solmittiin Punaisen Ristin perustajan Henri 
Dunantin aloitteesta Genevessä sopimus, joka koski  
haavoittuneiden ja sairaiden sotilaiden huoltoa. Sopimusta 
täydennettiin ja laajennettiin uusilla sopimuksilla vuosina 
1906, 1929 ja 1949. Toisen maailmansodan jälkeen sopi-
mukset koottiin neljäksi yleissopimukseksi. 12. elokuuta 
1949 solmitut Geneven yleis sopimukset ja niihin liitetyt vuo-
den 1977 lisäpöytä kirjat ovat kansainvälisen humanitaarisen 
oikeuden ytimessä; ne sisältävät määräyksiä siitä, miten 
haavoittuneita kohdellaan niin maalla kuin merellä, mitkä 
ovat sotavankien oikeudet sekä määräyksiä siviiliväestön 
suojelusta sodan aikana. Geneven sopimukset sitovat kaik-
kia maailman valtioita.

Viime vuosina Geneven sopimuksia on rikottu toistuvasti 
ja tahallisesti useissa konflikteissa mm. Syyriassa ja Jeme-
nissä. Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto totesi Geneven 
sopimusten vuosipäivänä ulkoministeriön antamassa  
tiedotteessa Suomen olevan valmis tukemaan prosesseja, 
joiden avulla vahvistetaan tietoisuutta ja kunnioitusta  
kansainvälistä humanitaarista oikeutta kohtaan – ”Suomen 
Punaisen Ristin  rooli tässä on arvokas”, summasi ministeri.

LÄNSI-HELSINGIN OSASTOSSA TAPAHTUU 2/2019

 Irakin punaisen puolikuun   
 yhdistys työskentelee Dibaga-
hin leirillä yhteistyökumppanei-
densa kanssa yrittäessään tarjota 
apua ihmisille, jotka sitä kipeästi 
tarvitsevat. Taistelujen lisääntyessä 
Mosulissa ja sen ympäristössä Ira-
kin punaisen puolikuun seurajoukot 
valmistelevat tarvetta avustaa jopa 
miljoonaa ihmistä. 

 Kaksi Yaldan lasta ottavat ilolla  
 vastaan ruokapaketin, jonka he 
saivat Syyrian arabipunaisen puo-
likuun humanitaarisen avun jake-
lusta. Ruokapakkaus on raskas, 
koska se on täynnä monia tarpeel-
lisia esineitä. Humanitaarinen apu 
onnistui toimittamaan ruokapake-
tit Damaskoksen esikaupunkialueilla 
Babilassa, Yaldassa ja Beit Sahe-
missa, jotka olivat olleet piiritytteinä 
jo yhden vuoden ajan.

 Avustustarvikkeiden jakelu  
 Syyriassa. 
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Ystävätoiminta
Ilmoittaudu rohkeasti mukaan ystävätoiminnan vapaaehtoiseksi!  
Ystävänä voit toimia esimerkiksi iäkkään henkilön keskustelu- ja ulkoiluseurana. Pienikin  
hetki aikaasi voi muuttaa toisen ihmisen elämää. Koulutamme ja tuemme vapaaehtoisiamme, 
eikä virkistystäkään ole unohdettu.

Kysy lisää: lh.ystavavalitys@gmail.com 
Puhelinpäivystys: torstaisin klo 14.30–16.30, puh. 045 1221252

Nälkäpäivä lähestyy. Keräyspäivät ovat 26. – 28.9.

Kerääminen on mukavaa, jos otat ystäväsikin mukaan. Ilmoittautukaa yhdessä kerääjiksi, 
niin voitte kerätä yhdessä. Toki keräämään voi ilmoittautua myös yksin. Jokainen kerääjä 
saa keräysvälineet ja ohjeistuksen. Perinteisen lipaskeräyksen lisäksi osastollamme on  
osastokohtainen MobilePay keräystilinumero, johon keräykseen osallistuva voi helposti  
siirtää haluamansa summan omasta puhelimestaan. Munkkivuoren ostoskeskuksessa 
yhdellä kerääjällä on kortinlukupääte ja siellä voi maksaa myös kortilla. 

Jo tunti tai kaksi vapaaehtoisena lipaskerääjänä on iso apu

Keräyspaikat ovat Munkkiniemen puistotiellä, Munkkivuoren ostoskeskuksessa, Etelä-Haa-
gan K-supermarket Haagan ja Pikku Huopalahden, K-supermarket Fortunan läheisyydessä. 
Jos kerääjiä saadaan riittävästi myös K-supermarket Pohjois-Haagan läheisyydessä.  
Tarvitsemme myös keräyspaikan vastuuhenkilöitä. Vastuuhenkilöksi sopii jäsen, joka asuu 
lähellä keräyspaikkaa ja voi käydä kerääjien vaihtuessa antamassa tyhjän lippaan ja muut 
keräysvälineet seuraavalle kerääjälle.  

Kaikki kerääjät kutsutaan keräystuloksen selvittyä yhteiseen illanviettoon iltapalalle.  
Kiitokseksi keräystyöstä tilaisuudessa arvotaan kerääjien kesken Punaisen Ristin tuotteita.

Ilmoittaudu kerääjäksi osaston keräysjohtaja Tuula Salolle tuula.salo@welho.com tai 
puhelin 050 543 4194. Älä epäröi soittaa, jos sinulla on kysyttävää.

Lahjoitusten kerääminen  
on hauskaa ja helppoa 
vapaaehtoistyötä. Lipas-
kerääjäksi voi ryhtyä kuka 
tahansa ja näin antaa omaa 
aikaansa tärkeälle asialle. 
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Tule mukaan 
harrastamaan ensiapua! 
Suomen Punaisen Ristin Länsi- 
Helsingin osaston ensiapuryhmä 
harjoittelee ensiaputaitoja ja  
ensiapuun liittyvää toimintaa  
tiistai-iltaisin Pitäjänmäen  
väestösuojassa. 

Ensiapu sopii harrastukseksi sinulle, 
joka olet kiinnostunut auttamisesta, et 
pelkää haavoja ja uskallat myös itse 
solahtaa harjoitusmielessä potilaan roo-
liin. Olet tervetullut ryhmään mukaan, 
vaikka et olisi käynyt ensiapukursseja. Innostuksen karttuessa voit käydä vielä monia  
täydentäviä kursseja ja näin kasvattaa valmiuksiasi erilaisissa ensiaputehtävissä. 

Innostuitko? Ota yhteyttä ryhmänjohtajiimme Marikaan, Artoon ja Mariin sähköpostitse  
RJ.LHKI@gmail.com. Annamme mielellämme lisätietoja.

PS. Jos olet järjestämässä yleisö- tai urheilutilaisuuden alueella, tue toki “oman kylän”  
toimintaa ja tilaa ensiapupäivystys Länsi-Helsingin ensiapuryhmältä. 

rednet.punainenristi.fi/ea
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Pidätkö lasten ja nuorten kanssa toimimisesta?  
Haluatko mukaan innostavaan vapaaehtoistyöhön?

Tule LäksyHelppi-ohjaajaksi!
LäksyHelppi on Punaisen Ristin tarjoama  
läksykerho koululaisille ja opiskelijoille. 
Jos osaat kannustaa ja haluat auttaa läksyjen teossa, olet 
juuri oikea henkilö toimimaan vapaaehtoisena läksykerho- 
ohjaajana. Läksyjen ohjaaminen on hauskaa ja palkitsevaa  
– tervetuloa mukaan! Länsi-Helsingin osaston alueen kerhot  
aloittavat syyskuun alussa viikolla 36. Voit valita kerhois-
tamme itsellesi parhaiten sopivan:

Koululaisten kerhot
• keskiviikkoisin klo 16.30-18, Pikku Huopalahden ala-aste, Tilkankatu 19
• torstaisin klo 13-15, Englantilainen koulu, Mäntytie 14, Meilahti

Aikuisopiskelijoiden kerho
• perjantaisin klo 14.30-16, Ilkankulma, Ilkantie 16, Pohjois-Haaga

Ohjaamme aikuisopiskelijoita myös Amiedun järjestämillä tukiklinikoilla
• tiistaisin vapaasti välillä 12-16, Amiedu, Strömberginkuja 3, Pitäjänmäki
• keskiviikkoisin vapaasti välillä 12-16, Amiedu, Valimotie 8, Pitäjänmäki

Pikku Huopalahden ja Meilahden kerhoissa oppilaat ovat maahanmuuttajataustaisia ala- ja 
yläasteikäisiä. Amiedun oppilaiden tukiklinikalla ja Haagan Ilkankulman LäksyHelpissä käyvät 
aikuisopiskelijat.

LäksyHelppi-työssä noudatamme Punaisen Ristin seitsemää periaatetta.   
      punainenristi.fi/periaatteet

Lisätietoja saat kysymällä: laksyhelppi.sprlansi@gmail.com

Tulethan sinäkin  
Nälkäpäiväkerääjäksi 



Kutsu osaston syyskokoukseen 
Länsi-Helsingin osaston sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina  
7.11.2019 klo 18.00 Haagassa Ilkankulman kerhotiloissa osoitteessa, Ilkantie 16 B.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan osastomme toiminnasta. Kahvi- ja teetarjoilu sekä pientä 
purtavaa. Kaikki tervetuloa!

Länsi-Helsingin osaston hallitus 

Lue lisää toiminnastamme
rednet.punainenristi.fi/lansihelsinki ja vapaaehtoiset.punainenristi.fi
     SPRLansiHelsinki        spr_lansihelsinki

Ilmoita sähköpostiosoitteesi
– saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista
Sähköinen jäsenkirjeemme kertoo osastomme ajankohtaisista tapahtumista ja teemoista.

Jos et ole saanut sähköistä jäsenkirjettä, lähetäthän tiedon omasta sähköpostiosoitteestasi 
HUP:n jäsenrekisterin ylläpitäjälle eli helena.heinonen@punainenristi.fi.

Osastollamme on aktiivinen ja osaava viestintäryhmä,  
mutta ryhmään kaivataan aina lisää tekijöitä!   
Kuten tästäkin uutiskirjeestä näkee, osastossamme 
tapahtuu vaikka mitä. Siitä viestiminen sekä osaston 
jäsenille, vapaaehtoisille että kaikille alueemme asuk-
kaille on tärkeä osa osastomme toimintaa. Tällä hetkellä 
viestintäryhmä toimittaa osaston jäsenkirjettä ja päivit-
tää Facebookia ja Instragramia, mutta olemme avoimia 
kaikelle uudelle. 

Jos koet, että osastomme toiminnasta kertominen  
eri tavoin ja tunnettuuden lisääminen voisi olla sinun  
juttusi, tervetuloa mukaan! Meihin saa yhteyden  
osoitteesta viestinta.sprlansi@gmail.com, josta  
viestintäryhmän Karoliina ottaa sinuun yhteyttä. 

Uusin juttu Punaisen Ristin viestinnässä  
on Oma Punainen Risti. Se on vapaaehtoisten tietojärjestelmä, jonka tavoitteena on 
luoda uusia työvälineitä vapaaehtoistehtävien hoitamiseen ja tarjota vapaaehtoisille väylä 
etsiä sopivia koulutuksia, toimintaa ja tapahtumia. Omaan kannattaa luoda käyttäjäprofiili 
ja kirjautua sisään, mutta kirjautumattakin näkee erilaisia Punaisen Ristin osastojen järjes-
tämiä koulutuksia ja tapahtumia. 

Oman merkitys erityisesti osaston sisäisessä viestinnässä tulee varmasti kasvamaan  
tulevaisuudessa, joten toivommekin että mahdollisimman moni teistä osastomme jäsenistä 
kirjautuisi Omaan. Omaan pääset kirjautumaan täällä punainenristi.fi/oma.

Viestintäryhmään kuuluvat Niina, 
Jonna, Marika, Karoliina, Merja ja 
kuvasta puuttuva Kaarina.
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