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Lipaskeräys koskettaa
Tiesitkö, että neljä viidestä suoma-
laisesta tuntee Nälkäpäivän? Suoma-
laisten mielestä Nälkäpäivä on myös 
helpoimmin lähestyttävä hyvänteke-
väisyyskampanja.* Neljän Nälkäpäi-
vän kokemuksella uskallan sanoa, että 
tämä tunnettuus ja lähestyttävyys ovat 
lipaskerääjiemme ansiota.

Kun käteistä käytetään vähemmän, lahjoi-
tukset virtaavat katastrofirahastoon mo-
nesta eri lähteestä. Muutos näkyy laskuna 
monien osastojen omissa keräystuloksis-
sa. Onkin tärkeää, että iloitsemme yhdessä 
kampanjan kokonaistuloksesta, joka on yh-
teinen saavutus. 

Kampanjatutkimuksen mukaan lipaskerää-
jät ovat toiseksi huomatuin ”mainosmuoto” 
heti televisiomainonnan jälkeen. Kerrotaan 
se jokaiselle keräämään lähtevälle vapaa-
ehtoiselle, jotta hän varmasti tietää, miten 
tärkeä hänen auttamishetkensä on, vaikka 
lipas ei ehkä tulekaan aivan täyteen kolikoi-
ta ja seteleitä. Jokainen hetki, jonka lipas-
kerääjä viettää ihmisten keskellä punainen 
liivi päällään ja lipas kädessään, muistuttaa 
siitä, että juuri nyt on aika toimia ja lahjoit-
taa. Lahjoitus tulee vain yhä useammin kä-
teisen sijaan esimerkiksi tekstiviestillä tai 
mobiilimaksuna. 

Ilmastonmuutos näkyy nälkänä
Tänä vuonna Nälkäpäivänä nostamme esiin 
erityisesti sitä, miten ilmastonmuutoksen 

seurauksista kärsivät eniten maailman köy-
himmät ja heikoimmassa asemassa olevat 
ihmiset – he, jotka vaikuttavat ilmaston-
muutoksen syntymiseen kaikkein vähiten. 

Maapallon lämpötilan nousu tarkoittaa toisil-
le äärimmäistä kuivuutta, jonka vuoksi van-
hemmat eivät pysty ruokkimaan lapsiaan. 
Toisille se tarkoittaa entistä voimakkaampaa 
hirmumyrskyä, joka tappaa rakkaita ja tu-
hoaa kodin.

Katastrofirahaston varoilla Punainen Ris-
ti auttaa ihmisiä varautumaan ilmaston-
muutoksen pitkäkestoisiin vaikutuksiin ja 
äkillisiin katastrofeihin. Nälkäpäivänä me 
voimme yhdessä auttaa heitä, jotka joutu-
vat kantamaan raskaimmat seuraukset il-
maston lämpenemisestä.

Kiitos, että sinä välität  
ja olet mukana!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 581 0346, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: Kaakkois-Suomen piiri  Taitto: Piritta Keränen, piritta.keranen@redcross.fi

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

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

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

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet 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

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan  
koordinaattori

*Tiedot nälkäpäivän tunnettuudesta perustuvat Taloustutkimuksen Hyväntekeväisyys 2018-tutkimukseen.
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Jäähyväisiä

PÄÄKIRJOITUS 3/2019

Perheemme 14-vuotias Suomen pystykorva 
Köpi kuoli keskellä kauneinta kesää. Pit-
kään perheessä olleen lemmikin menetys 
oli kova paikka koko perheelle ja Köpin 
jättämä tyhjä tila tuntuu vieläkin. Minulla 
ja Köpillä oli värikäs viha-rakkaussuhde. Se 
oli suuri persoonallisuus ja koetteli välillä 
hermoja.  Ikää myöten tuli myös erilaisia 
vaivoja ja ongelmia, jotka jäivät suurelta 
osin minun hoidettavakseni. Siitä huolimat-
ta suru ja ikävä on ollut yllättävän kova. 
Toivon, ettei kukaan sano lemmikkinsä me-
nettäneelle, että sehän oli vain eläin. Lem-
mikki voi toteuttaa hyvin tärkeää tarkoitus-
ta toimimalla kuuntelijana ja lohduttajana 
ja antaa olemassaolollaan tarkoitusta myös 
meidän elämällemme.

Elämään kuuluvat erilaiset luopumiset ja 
jäähyväiset. Osa näistä luopumisista tulee 
yllätyksenä, osa kuuluu elämän kulkuun. 
Minun on nyt tullut aika jättää jäähyväiset 
työelämälle ja siirtyä eläkkeelle. Olen saa-
nut tehdä monipuolisen työuran, josta 15 
viimeisintä vuotta Suomen Punaisessa Ris-
tissä. Jäin jo loppukeväästä pitämään lo-
mia, mutta olen taustalta varmistellut, että 
arki sujuu kunnes seuraaja astuu puikkoi-
hin. Tällainen pehmeä laskeutuminen ja 
vähittäinen irtautuminen on osoittautunut 
erittäin hyväksi ratkaisuksi. Kun työ on ol-
lut niin oleellinen osa elämää, äkkinäisempi 
irtaantuminen olisi voinut olla aikamoinen 
kriisi.

Tapio Rautavaaran yksi tunnetuimpia lau-
luja on En päivääkään vaihtaisi pois. Nyt 
tässä vaiheessa tuntuu, että on paljon päi-
viä, jotka olisi mielellään vaihtanut toisen-
laisiksi. On ollut pakko tehdä monia kipeitä 
päätöksiä, monet tilanteet ovat päättyneet 
umpikujaan ja moni kohtaaminen on epä-
onnistunut. Toisaalta elämä on tähän ikään 
jo opettanut, että asia joka sillä hetkellä 
tuntuu tappiolta ja epäonnistumiselta, voi 
myöhemmin osoittautua siunaukseksi. 

Olen kuluneen kesän aikana paljon kelaillut 
työurani huippuhetkiä, mutta myös tilantei-
ta, joissa yhteistä säveltä ei ole löytynyt. 
Olen aika vakuuttunut siitä, että oli sitten 
kyse työkavereista tai vapaaehtoisista, 
tärkein taito on kyky asettua toisen saap-
paisiin. Silloin kun meillä on vilpitön halu 
yrittää ymmärtää asia toisen osapuolen nä-

kökulmasta, meillä on mahdollisuus päästä 
samalle kartalle ja löytää ratkaisuja.

Piirin uusi toiminnanjohtaja Mika Asikainen 
aloittaa 1.9. Henkilövaihdokset tarkoitta-
vat väistämättä muutoksia, mutta ne ovat 
myös suuri mahdollisuus. Uusi toiminnan-
johtaja tuo mukanaan uudenlaisen johta-
miskulttuurin ja vanhoja toimintatapoja on 
nyt oiva tilaisuus ravistella. Piirillä on edes-
sään isoja haasteita, osa omiamme, osa 
koko järjestön yhteisiä.  Toivotan Mikalle 
onnea ja menestystä työsaralla, joka on 
hyvin vaativa, mutta myös erittäin antoisa.

Vaikka meitä työntekijöitäkin tarvitaan, Pu-
nainen Risti on ennen kaikkea vapaaehtois-
organisaatio. En lakkaa koskaan ihmette-
lemästä vapaaehtoistemme auttamishalua 
ja itsensä likoon laittamista. Elävä vapaa-
ehtoisuus auttaa säilyttämään inhimillisyy-
den tässä kovassa ja yhä itsekkäämmäksi 
muuttuvassa maailmassa. Uskon edelleen 
lujasti siihen, että ihmisten auttamishalu 
ei ole katomassa mihinkään, sen sijaan va-
paaehtoisuus voi saada hyvinkin uudenlai-
sia muotoja tulevaisuudessa. Järjestömme 
olemassaolo ja menestyminen riippuu tästä 
uusiutumiskyvystä.

Kiitos kaikille vapaaehtoisille, työntekijöille 
ja luottamushenkilöille kuluneista yhteisis-
tä vuosista. Toivotan teille kaikille voimia 
ja menestystä auttamistyössänne.

Arja Vainio 
toiminnanjoh-
taja
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UUSIA KASVOJA PIIRISSÄ

Tervehdys kaikille Kaakkois-Suomen 
piirin aktiiveille ja vapaaehtoisille! 
Aloitan tämän tiedotteen ilmestymisen ai-
kaan piirin toiminnanjohtajan tehtävässä ja 
kerron tässä vähän itsestäni.

Olen Kouvolasta kotoisin ja palaan nyt siis 
töihin kotikaupunkiini 30 vuoden tauon jäl-
keen. Toki olen Kouvolassa ja Kymenlaak-
sossa kulkenut tässä välilläkin, asuuhan 
täällä edelleen lähisukuani ja paljon vanho-
ja ystäviä. 

Olen koko työurani tehnyt järjestötyötä. 
Minulle on ollut tärkeää saada tehdä työ-
tä, jolla on merkitystä. Siksi olen erityisen 
iloinen, että tulin valituksi piirin toiminnan-

johtajaksi. SPR tekee upeaa työtä ja olen 
myös järjestönä pitänyt SPR:ää monessa 
mielessä mallioppilaana.

Lintuharrastajana aloitin työurani unelma-
ammatissa BirdLife Suomessa, missä toi-
min kymmenkunta vuotta toiminnanjohta-
jana. Sieltä tieni vei ulkoiluasioiden pariin 
Suomen Latuun, missä työskentelin järjes-
töpäällikkönä vajaan 11 vuotta. Lintujen 
tarkkailu ja liikkuminen luonnossa ovat 
edelleen minun tärkeimpiä harrastuksiani.

Työssäni minulle tärkeitä asioita ovat olleet 
vapaaehtoiset. Suomen Ladussa vastasin 
viime vuosina vapaaehtoistoiminnan kehit-
tämisestä. Piirin suunnitelmista huomasin, 
että vapaaehtoistoiminta on painopisteenä 
myös piirin toiminnassa. Uskon, että mi-
nulla on tälle puolelle paljon annettavaa. 

Järjestö- ja yhdistystoiminta ovat olleet 
minulle puoli elämää. Olen työni lisäksi 
toiminut lähes koko ikäni myös itse vapaa-
ehtoisena erilaisissa yhdistyksissä. Tunnen 
siis hyvin sekä yhdistysten käytännön toi-
minnan että periaatteet ja säännöt, jotka 
sitä ohjaavat.

SPR on minulle tuttu, mutta myös vieras 
järjestö. En ole aktiivisesti ollut mukana 
SPR:n toiminnassa, mutta toisaalta aika 
vaikea kenenkään suomalaisen on olla huo-
maamatta SPR:n jotain toiminnan aluetta. 
Työni kautta olen tutustunut jossain määrin 
Vapepa-toimintaan ja EA-toimintaan. Mutta 
kyllä ensimmäiset viikot tulevat olemaan 
tiiviin perehtymisen aikaa. 

Toivottavasti tapaan monet teistä jo tänä 
syksynä. Ja tuleehan tapaamisen mahdolli-
suuksia siitä eteenkin päin runsaasti.

Odotan innolla töiden aloitusta Kaakkois-
Suomen piirissä!

Mika Asikainen

Toiminnanjohtaja
Mika Asikainen 
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Olen Jenni Ojala ja aloitan SPR Kaakkois-
Suomen piirissä terveydenhuollon suun-
nittelijana 9.9.19.

Odotan uutta työtäni jännityksellä ja ute-
liaana. Toivon täyttäväni paikkani va-
paaehtoistyön tukemisessa ja terveyden 
edistämistyössä. Olen koulutukseltani terve-
ydenhoitaja-kätilö ja tähänastinen työkoke-
mukseni on pääosin perusterveydenhuollossa 
hankittua. Mielenkiinnolla käännän ajatuk-
seni järjestömaailman suuntaan, olen haa-
veillut tällaisesta tilaisuudesta jo useamman 
vuoden ajan.

Vapaa-ajallani harrastan partiota, avanto-
uintia ja joogaa. Asun perheeni kanssa Viro-
lahdella, eli täällä Suomen kaakkoisimmassa 
kolkassa.

Moikataan ja tullaan tutuiksi kun tavataan!

Terveydenhuollon 
suunnittelija
Jenni Ojala

UUSIA KASVOJA PIIRISSÄ

Suomessa on voimassa laki, joka koskee las-
ten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikos-
taustan selvittä mistä. Lain tavoitteena on 
turvata lapsen henkilökohtaista koskemat-
tomuutta vapaaehtois toiminnassa ja turvata 
lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.

Suomen Punainen Risti on arvioinut ja mää-
ritellyt ne vapaaehtoistehtävät, joihin va-
littavien vapaaehtoisten rikostaustaa on 
tarkoitus selvittää. Seuraavissa vapaaehtois-
tehtävissä selvitetään aina rikostausta;
• leiriohjaajat
• leiripomot
• ystävät alaikäisille nuorille.

Muissa ohjaamistehtävissä selvitetään ri-
kostausta vain mikäli ohjaaja toimii yksin 
ohjaaja tehtävässään, esim. Reddie Kids-oh-
jaajat, Läksyhelppi-ohjaajat, kansainvälisten 
opintomatkojen vetäjät, nuorten toiminta-
ryhmien ohjaajat. 

Vastuu rikostaustan selvittämisestä ja tur-
vallisen toimintaympäristön varmistamisesta 
on aina toiminnan järjestäjä, eli se taho jo-
ka vastaa kyseisestä toiminta ryhmästä, lei-
ristä jne. 

Osastoille laaditut ohjeet, lomakkeet ja va-
paaehtoistehtävien kuvaukset löytyvät Red-
netin osastotoimistosta:
rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto

Lisätietoja piiritoimiston ohjelmatyönteki-
jöiltä. 

Lasten ja nuorten pa-
rissa toimivien vapaa-
ehtoisten rikostaustan 
selvittäminen 
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Nälkäpäivän osastokyselyn mukaan  
62 prosentilla osastoista on keräystiimi, 
jossa jokaisella on vastuualueensa. Toi-
saalta 45 prosenttia vastaajista oli sitä 
mieltä, että keräysjohtaja hoitaa Nälkä-
päivän pitkälti yksin. Kysymykseen ”Mi-
ten työnjakoa voisi osastossanne paran-
taa?” vastattiin muun muassa näin: 

”Keräystiimissä on nyt kolme aktiivista jä-
sentä. Viidelle aktiivijäsenelle riittäisi sopi-
vasti tehtäviä.”

”Kouluja ja yrityksiä tulee haastaa enem-
män yhteistyöhön. Tähän työhön tarvitaan 
vapaaehtoisresursseja enemmän.”

”Keräysjohtaja voisi käyttää meitä mui-
ta vielä enemmän. Tekee paljon itse meitä 
säästääkseen.”

Osaston kannattaakin huolehtia siitä, että 
keräysporukassa on riittävästi sitoutunei-

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivä on koko osaston juttu 
ta vapaaehtoisia. Keräysjohtajan kannattaa 
pyytää rohkeasti apua ja jakaa vastuuta ta-
sapuolisesti.  Tehdään Nälkäpäivä yhdessä, 
täysillä ja ilon kautta! 

Näin kaikki vapaaehtoiset 
innostetaan mukaan
Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoiset poh-
tivat keväällä sitä, miten osaston vapaaeh-
toiset saadaan innostumaan Nälkäpäivästä 
ja miten saadaan mukaan myös uusia toi-
mijoita. 

Pohdinnasta syntyi selkeä tehtävälista:
1. Osaston hallituksessa sovitaan yhdessä, 

mitä tehdään
2. Huomioidaan myös uudet ideat
3. Varmistetaan, että jokaisen työmäärä 

on kohtuullinen
4. Otetaan käyttöön palautteen ja 

kiittämisen kulttuuri
5. Hallitus pohtii iloisia ja toimivia 

kiittämisen muotoja.

H
eli N

uutinen

Kaikki tuntevat Nälkäpäivän – otetaan siitä kaikki irti 

Nälkäpäivä on Suomen tunnetuin keräys. Si-
tä kannattaa hyödyntää myös kotimaan toi-
mintamme tunnetuksi tekemiseen. Voisiko 
vaikkapa ensiapuryhmä järjestää Nälkäpäi-
vänä ensiapunäytöksen, terveyspisteen väki 
tarjota verenpaineen mittausta tai tuolijump-
paporukka mennä torille jumppaamaan lip-
paat kädessä? 

Avun tarve esiin ämpäritempauksen avulla
Joka tunti 50 lasta maailmassa kuolee puh-
taan veden puutteen vuoksi. Tänä Näl-

Kuopion osaston terveyspisteen väki organisoi viime 
Nälkäpäivänä nallesairaalan. 

käpäivänä tuomme avun tarpeen esille 
rakentamalla näkyvälle paikalle installaatio 
50 kannellisesta punaisesta ämpäristä.
Ämpärit voi pinota korkeaksi seinäksi tai le-
vittää yksittäin ristin muotoon tasaiselle 
alustalle tai vaikkapa portaisiin. Tempauk-
seen kuuluu myös juliste, jossa kerrotaan 
installaation idea. 

Muistattehan ottaa ämpäritempauksesta ku-
via ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa 
hashtagilla #nälkäpäivä.

Nälkäpäivän jälkeen ämpärit varastoidaan 
kuukaudeksi ja jaetaan paikkakuntalaisil-
le Pisara 2019 -valmiusharjoituksen yhtey-
dessä lokakuussa. Näin ämpärit pääsevät 
vahvistamaan suomalaisten varautumista 
vesikriiseihin. 

Tokmanni on lahjoittanut sadalle ensimmäi-
selle tilauksen tehneelle osastolle 50 ämpä-
riä, jotka on varustettu Nälkäpäivä-logolla 
ja puhtaan veden säilytysohjeilla.
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Ira Kantelinen

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Perehdytetään kerääjät hyvin 

Lipaskerääjien kokemukset  
pääosin myönteisiä
Kerääjäkyselyyn vastanneista 67 prosenttia 
kertoo, ettei ole saanut lipaskerääjänä lain-
kaan kielteistä palautetta. Vajaa kolmannes 
kertoo saaneensa sitä melko vähän ja 1,5 
prosenttia melko paljon.
 
Ohjeemme on, että niin sanottujen han-
kalien tapausten kanssa ei kannata jäädä 
väittelemään, vaan pyrkiä kohteliaasti lo-
pettamaan tilanne lyhyeen. On myös tär-
keää pyytää kerääjältä palaute keräämisen 
jälkeen ja antaa hänelle tilaisuus purkaa 
mahdollinen ikävä tilanne. 

Muutamista hankalista kohtaamisista huo-
limatta 98 prosenttia vastaajista koki li-
paskeräämisen mukavaksi ja peräti 99 
prosenttia olisi valmis tulemaan uudestaan 
kerääjiksi. 

Nälkäpäivä tarjoaa tilaisuuksia kertoa 
lahjoittajille Punaisen Ristin työstä. 
Kerääjän ei tarvitse olla kaikkien alo-
jen asiantuntija, mutta seuraava lause 
olisi hyvä hallita:

”Nälkäpäivänä kerätään varoja Punaisen 
Ristin katastrofirahastoon. Varoilla autetaan 
muun muassa tulipalojen uhreja kotimaassa 
ja luonnonkatastrofien tai konfliktien uhreja 
maailmalla. Vähintään 80 prosenttia lahjoi-
tuksesta käytetään avustustoimintaan.”

Kerääjän on hyvä tietää vähän siitäkin, mi-
tä Punainen Risti omalla paikkakunnalla te-
kee ja miten toimintaan voi päästä mukaan. 
Hankalampia kysymyksiä esittävät voi ohja-
ta Punaisen Ristin viestinnän puoleen, joko 
sähköpostitse info@punainenristi.fi tai sosi-
aalisen median kanavien kautta. 

RedNetistä löytyy myös ydinviestimme il-
mastonmuutoksesta ja kotimaan avusta. Ak-
tiivivapaaehtoisten on hyvä perehtyä niihin. 

Jos sinulle tulee mieleen usein kysytty-
jä kysymyksiä, joihin haluaisit voida ke-
räyksen yhteydessä vastata, laita viestiä 
osoitteeseen keraykset@punainenristi.fi. 
Kokoamme tarvittaessa RedNetiin laajem-
man kysymys-vastaus -patteriston aktiivi-
vapaaehtoisille.

Kerääjien ohjeistamiseksi löydät RedNetistä lyhyen videon, sarjakuvan sekä tulostettavan A4-ohjeen.

Edellisessä Tässä ja Nytissä kerroimme 
uusien maksutapojen käyttöönotosta.  
Kokeilkaa rohkeasti osastossanne ainakin 
mobiililahjoittamista MobilePay:n avul-
la. Kiinteissä keräyspisteissä ja myyntita-
pahtumissa kannattaa harkita lähimaksun 
mahdollistavaa iZettle-laitetta.
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NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivänä on tärkeää, että kampan-
ja näkyy tiedotusvälineissä, sosiaalisessa 
mediassa ja katukuvassa joka paikka- 
kunnalla. 
 
Kampanjamme vahvuus on iloinen yhdessä te-
kemisen meininki! Kerrotaan siitä kaikille. 
 
Paikallisuus kiinnostaa tiedotusvälineitä
Paikallinen medianäkyvyys innostaa ihmisiä 
mukaan keräykseen. Samalla voimme kertoa, 
mihin apua tarvitaan. Paikallismediaa kiinnos-
taa valtakunnallisen keräyksen paikallinen puoli 
– ihmiset, tapahtumat ja tempaukset.  

Tunnettujen kerääjien rekrytointiin kannat-
taa panostaa, sillä he ovat yleensä mieleistä si-
sältöä paikallisille tiedotusvälineille. Löytyisikö 
paikkakunnaltanne joku kiinnostava julkisuu-
den henkilö, urheiluseura tai vaikka yritys, joka 
voisi ryhtyä kerääjäksi ja haastaa muutkin mu-
kaan? Myös ensikertalaiset kerääjät ja toisaalta 
vuosikausia mukana olleet vapaaehtoiset ovat 
kiinnostavia haastateltavia.
 
Paikallisen median voi kutsua juttukeikalle Näl-
käpäivä-tapahtumaan ja tekemään juttua 
kiinnostavista kerääjistä.  Sähköposti ja puhe-
linsoitto ovat nopeita ja näppäriä keinoja lähes-
tyä toimituksia.  
 
Ota tavoitteeksi, että paikalliset tiedotusväli-
neet pitäisivät Nälkäpäivää esillä ainakin kol-

Vinkit Nälkäpäivän viestintään
mesti: kutsu kerääjäksi pari viikkoa ennen 
keräystä, juttu itse keräyksestä ja pian keräyk-
sen jälkeen tieto keräystuloksesta. Tiedottami-
sen avuksi RedNetin Nälkäpäivä-ryhmään tulee 
valmiit tiedotepohjat ja muita ohjeita elokuun 
loppuun mennessä.  
 
Kertokaa Nälkäpäivänä myös  
kotimaan avusta 
Nälkäpäivä on hyvä tilaisuus kertoa, että ka-
tastrofirahaston avulla autetaan myös koti-
maassa. Kertokaa siitä, miten Punainen Risti 
auttaa äkillisten onnettomuuksien uhreja alu-
eellanne – esimerkiksi järjestämällä hätämajoi-
tusta, vaatteita tai henkistä tukea. Annetusta 
avusta voi usein kertoa nostamalla esiin konk-
reettisia lukuja, vaikkapa autettujen perheiden 
tai ihmisten lukumäärän.
 
Some levittää viestimme kaikille
Punaisen Ristin julkaisujen tykkääminen, jaka-
minen ja kommentointi sosiaalisessa mediassa 
lisää niiden näkyvyyttä koko maassa. Julkai-
se omissa ja osaston somekanavissa tunnelmia 
keräykseen valmistautumisesta ja Nälkäpäivän 
tapahtumista. Nälkäpäivästä kannattaa ker-
toa rohkeasti myös esimerkiksi paikallisissa Fa-
cebook-ryhmissä. Kampanjan hashtagit ovat 
#Nälkäpäivä #Hungerdagen #Hungerday.  
 
RedNetistä löytyy elokuun loppuun mennessä 
vinkkejä ja materiaaleja osaston oman viestin-
nän tueksi.

Oma Punaisesta Rististä on osastollesi 
hyötyä Nälkäpäivänä!

• Tehkää Omaan Nälkäpäivä-tapahtumia, 
joissa kutsutte kerääjiä mukaan. Jakakaa ta-
pahtumaa somessa.

• Luokaa Omaan avoin osaston Nälkäpäi-
vä-kerääjien ryhmä ja kannustakaa kerää-
jiä liittymään ryhmään. Ryhmässä pystytte 
kätevästi viestimään kerääjille ennen kerä-
ystä, kertomaan keräystuloksesta, houkut-
telemaan mukaan muuhun toimintaan ja 
tietysti kutsumaan seuraavana vuonna taas 
mukaan keräämään!

• Luokaa osaston keräysvastaaville toi-
mintaryhmä Omaan. Ryhmässä voitte 

käydä keskinäistä keskustelua Nälkäpäi-
västä.

• Varmistakaa ennen Nälkäpäivää, että 
osastonne kaikki tulevat tapahtumat ja 
koulutukset on viety Omaan. Näin uudet 
vapaaehtoiset löytävät mukaan toimintaan!

Oma Punainen Risti on kesän aikana päivit-
tynyt, joten tapahtumahaut toimivat Nälkä-
päivänä entistä paremmin. Olemassa olevia 
keräyspisteitä ja muita tapahtumia voi hakea 
esimerkiksi osaston mukaan. 

Omasta löytyy myös muita hyödyllisiä uusia 
ominaisuuksia, joita loppukeväästä siellä ei vie-
lä ollut – kannattaa käydä tutustumassa!

Oma tehokäyttöön Nälkäpäivänä
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PISARA 2019

Koko Suomen Punainen Risti on liik-
keellä lauantaina 26.10., kun valtakun-
nallinen valmiusharjoitus Pisara 2019 
haastaa jokaisen osaston testaamaan 
auttamisvalmiuttaan. Mukaan tarvitaan 
kaikki toimintaryhmät nuorista ystäviin. 

Pisara 2019 on Punaisen Ristin valtakunnalli-
nen valmiusharjoitus, joka järjestetään kerran 
yleiskokouskaudessa. Tällä kertaa teemana on 
vesikriisi.

Valtakunnallisena harjoituspäivänä 26.10. 
osastosi voi 
• järjestää oman harjoituksen
• ottaa osaa alueelliseen harjoitukseen 

yhdessä muiden osastojen kanssa tai 
• olla mukana piirin johtamassa harjoituksessa. 

Keskustoimisto tarjoaa taustaskenaariot 
suunnittelun tueksi ja harjoitusmallit harjoi-
tuksen toteuttamiseen. 
• Taustaskenaariot perustuvat todellisiin 

tapahtuneisiin häiriötilanteisiin ja ne 
luovat harjoitukselle kuvitteellisen 
toimintaympäristön. 

• Harjoitusmallit ovat lyhyitä kuvauksia 
Punaisen Ristin mahdollisista toiminta-
tavoista häiriötilanteen sattuessa. Malli on 
käytännön työkalu harjoituksen vetämiseen. 

Harjoitus osaston tarpeiden mukaan
Osastosi voi hyödyntää skenaarioita ja har-
joitusmalleja joko yksittäin tai yhdistelemäl-
lä. Voitte valita tilannekuvauksen ja yhdistää 
siihen resursseistanne riippuen 1-4 harjoitus-
mallia. Näin yhdistelemällä voitte esimerkiksi 
harjoitella ystävävapaaehtoisten toimintaa ti-
lanteessa, jossa vesijohtovesi on pilaantunut. 

Jokainen harjoitusmalli on mahdollista toteut-
taa kevyesti tai skaalata laajemmaksi. Jos ha-
luatte harjoitukseen lisähaastetta, voitte ottaa 

Pisara 2019 tulee lokakuussa – näin valmistaudut

Mikä kokonaisvalmius?

Pisara 2019:ssä harjoitellaan Punaisen 
Ristin kokonaisvalmiutta. Se tarkoittaa, 
että onnettomuuksien ja häiriötilanteiden 
hallintaan ja niistä toipumiseen käytetään 
järjestön kaikkia voimavaroja: ihmisiä, 
osaamista, materiaaleja ja erilaisia järjes-
telmiä ja prosesseja.

Osastossa jokainen vapaaehtoinen, yhtä 
hyvin ystävä kuin Nälkäpäivä-kerääjäkin, 
on osa Punaisen Ristin valmiutta. Häiri-
ötilanteessa on tärkeää kyetä ottamaan 
vastaan myös niitä auttamishaluisia ihmi-
siä, jotka eivät vielä ole mukana Punaisen 
Ristin toiminnassa.

Miksi vesikriisi? 

Valmiusharjoituksen teemana on vesi-
kriisi, sillä puhdas vesi on jokaiselle vält-
tämätöntä. Harjoittelemalla toimintaa 
vesikriisissä harjoittelemme tilannetta, 
jossa suuri määrä ihmisiä tarvitsee apu-
amme nopeasti.

mukaan muita järjestöjä ja toimijoita (kunnat, 
seurakunnat) tai harjoitella uusien auttamisha-
luisten ihmisten vastaanottamista ja perehdyt-
tämistä.

Opit valmiussuunnitelmaksi
Osaston oman valmiusharjoituksen valmiste-
lu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tärkeintä 
on yhdessä miettiä, miten juuri oma osas-
tonne voisi olla mukana todellisessa vesikrii-
sitilanteessa ja mitä valmiuksia operaatioon 
tarvittaisiin.

Jo ennen harjoitusta on hyvä tarkistaa osaston 
valmiussuunnitelma ja päivittää sitä tarpeen 
mukaan. Kannattaa myös varata aikaa harjoi-
tuksen jälkeen palautteen ja opittujen asioiden 
kokoamiseen. Tukea harjoituksen suunnitteluun 
saa piiristä.

Harjoitusmallit ja taustaskenaariot löyty-
vät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
valmiusharjoitus2019

LK
 / S

PR
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KOULUTUKSET JA KAMPANJAT

Ensi vuoden valtakunnallisten 
kampanjoiden ajankohdat ovat

• Jäsenhankintakampanja: tammikuu
• Ystävänpäiväkampanja: 14.2.  

(kampanjaviikko 10. – 16.2.)
• Rasisminvastainen viikko: 16. - 22.3.
• Punaisen Ristin viikko: 4. - 10.5.
• Nälkäpäivä-keräys: 24. - 26.9.  

Nälkäpäivä järjestetään 40. kerran.  
Juhlitaan saavutusta järjestämällä keräys 
yhdessä isommalla joukolla kuin koskaan ai-
kaisemmin! 

Osasto voi osallistua kampanjoihin omien voi-
mavarojensa mukaan. Nälkäpäivä on Punaisen 
Ristin suurin kampanja, johon tarvitaan kaik-
kien osastojen panosta. Kampanjoihin liittyvät 
viestit lähetetään osastoille sähköpostitse. 

Muut vuoden 2020 teemapäivät

• Pysy pystyssä -kampanja, tammikuu 
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.3.
• Maailman terveyspäivä 7.4.
• Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8.
• Maailman ensiapupäivä 14.9.
• Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko  

2. - 8.11.
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.11.
• Hyvä Joulumieli -keräys 19.11. - 24.12. (aloi-

tuspäivä tarkentuu)
• Omaishoitajien viikko 22. - 29.11.
• Maailman aids-päivä 1.12.
• Valtakunnallinen vapaaehtoisten päivä 5.12.

Vuoden 2020 kampanjat

Seuraava Punaisen Ristin yleiskokous pi-
detään Vaasassa 6.-7.6.2020. Kolmen 
vuoden välein pidettävä yleiskokous on 
järjestömme korkein päättävä elin. Vaa-
san kokouksessa linjataan, mitä Suomen 
Punainen Risti tekee vuosina 2021-2023. 
Lisäksi yleiskokouksessa valitaan järjes-
tölle uusi hallitus, valtuusto sekä puheen-
johtaja ja varapuheenjohtajat.

Yleiskokous Vaasassa 6.-7.6.2020
Osastot ja piirit lähettävät yleiskokoukseen 
edustajansa. Yhteensä Vaasaan odotetaan vä-
hintään 1200 osallistujaa.

Lisätietoa yleiskokouksesta tulee 
valmistelujen edetessä RedNetiin:  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2020.

Ensivastekouluttajien sisältöosa 5.-8.9. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 6.-8.9. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki, hotelli Arthur

Innehållsmodul för Fhj -gruppens utbildare (på svenska) 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat
• Viestintä

23.-24.11. Helsinki, hotelli Arthur

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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 YSTÄVÄTOIMINTA

Vapaaehtoisten ystävävälittäjien tu-
kea vahvistetaan. Ystävävälittäjille on 
nyt avattu tukisivut RedNetissä ja ryh-
mä Omassa.
 
• Ystävävälittäjien tukisivut löytyvät Red-

Netistä suomeksi osoitteesta rednet.
punainenristi.fi/yvtuki ja ruotsiksi osoit-
teesta rednet.rodakorset.fi/vfmstöd.

• Ystävävälittäjien ryhmään Oma Punaises-
sa Ristissä pääsee kirjautumalla Omaan 
ja hakemalla jäsenyyttä toimintaryh-

Punaisen Ristin vapaaehtoinen voi ol-
la ystävä myös verkossa. Ystävät voivat 
kohdata yksinäisyyttä kokevia verkon 
kautta myös siellä, missä kasvokkainen 
ystävätoiminta ei heitä tavoita. 

Verkkoystävätoiminnassa ystäväpari käy 
anonyymejä kahdenkeskisiä keskusteluja 
valitsemassaan keskustelukanavassa, ku-
ten sähköpostilla tai puhelimen viestisovel-
luksella. 

Toimintaan pääsee mukaan käymällä ystä-
vätoiminnan peruskurssin ja verkko-opin-
toina suoritettavan verkkoystävätoiminnan 

Punainen Risti tarjoaa maksuttomia 
oppimateriaaleja peruskouluille ja toi-
sen asteen oppilaitoksille. Monet oppi-
materiaalit soveltuvat myös osastojen 
käyttöön. 

Punaisen Ristin oppimateriaalien pääteemat 
ovat globaalikasvatus, ensiapu ja terveys, 
yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja ystävyys se-
kä sodan säännöt. 

Laadukkaat materiaalit ovat saaneet kiitosta 
– keväällä 2019 tehdyn kyselyn mukaan jopa 
86 prosenttia Punaisen Ristin oppimateriaa-

mään ”Ystävävälittäjien ryhmä”. Ryhmän 
avulla välittäjille viestitään uudistuksis-
ta, tapahtumista, materiaaleista ja muis-
ta välittäjiä koskevista asioista. Omassa 
voit myös lähettää palautetta ja kehitys-
ehdotuksia ystävävälittäjien sivuista. Lii-
ty ryhmään ja tule mukaan kehittämään 
toimivaa tukea ystävävälittäjille!

Lisätietoa: Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 040 5367 741  
tai suunnittelija Elisa Vesterinen,  
p. 040 1426 599.

täydennyskoulutuksen tai käymällä erillisen 
verkkoystäväkoulutuksen. 

Verkkoystävätoiminta on ajasta ja paikasta 
riippumatonta ja se sopii hyvin kaiken ikäi-
sille, niin uusille kuin jo Punaisen Ristin toi-
minnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan verkkoystä-
vätoimintaan!

Lisätietoja: 
• rednet.punainenristi.fi/ 

verkkoystavatoiminta 
• sosiaalisen hyvinvoinnin suunnittelija  

Petra Lemmetty, p. 040 352 0772

leja käyttäneistä opettajista piti materiaale-
ja hyödyllisinä. 

Monet oppimateriaalit sopivat myös muuhun 
kuin koulukäyttöön, esimerkiksi nuorten il-
toihin. Sodassakin on säännöt -materiaali on 
nyt täysin uudistettu digitaaliseen muotoon 
– käy ihmeessä kurkkaamassa! 

Tutustu materiaaleihin:  
punainenristi.fi/koulusivut 

Lisätietoja: Koulu- ja oppilaitosyhteistyön 
koordinaattori Johanna Korkeamäki,  
p. 040 635 4368

Ystävävälittäjien tukisivut

Haluatko verkkoystäväksi?

Punaisen Ristin oppimateriaalit avuksi osastoille
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ENSIAPU JA ARJEN TURVALLISUUS

Punainen Risti Ensiapu on julkaissut 
ensimmäisenä ensiavun verkko- ja lä-
hikoulutuksen yhdistelmänä toteutetta-
van Hätäensiapukurssi 8 t -koulutusoh-
jelman. Lähiaikoina koulutustarjontaan 
tulevat myös Hätäensiapukurssi 4 t 
sekä Ensiapukurssi EA 1®, jotka voi-
daan toteuttaa verkko- ja lähikoulutuk-
sen yhdistelmänä. 

Verkkokoulutus sisältää ensiapukurssin teo-
riaosuudet, jotka opiskellaan itsenäises-
ti verkossa. Hyväksytyn suorituksen jälkeen 
kurssilaisen tulee osallistua lähikoulutuk-
seen, jossa harjoitellaan ensiaputaitoja käy-
tännössä ja vahvistetaan osaamista ja 
auttamisvalmiutta. Hyväksytyn koulutusko-
konaisuuden suorittanut saa Punaisen Ristin 
ensiapukurssitodistuksen, joka on voimassa 
kolme vuotta.

Jatkossa myös koulutuspätevyyksien hallin-
ta siirtyy sähköiseksi niin ensiapukurssisuo-
ritusten kuin ensiavun kouluttajien osalta. 
Ensiaputodistuskortit ja/tai mobiilikortti tu-
levat kurssin suorittaneelle automaattises-
ti järjestelmän kautta. Järjestelmäuudistus 
otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta alkaen.

Lisätietoja ensiavun verkkokoulutuksista saa 
Punainen Risti Ensiavun kotisivuilta osoit-
teesta ensiapukoulutus.fi.

Osastoille tarjolla olevat koulutusedut löyty-
vät Rednetin Punainen Risti Ensiapu -sivulta. 
Käy tutustumassa!

Lisätietoja: Punainen Risti Ensiavun  
viestintäpäällikkö Altti Näsi, p. 040 541 7410

Ensiavun verkkokurssit on aloitettu

Valtakunnallista Tapaturmapäivää vie-
tetään perjantaina 13. syyskuuta.

Valtakunnallisen Tapaturmapäivä-kampan-
jan tavoitteena on tänä vuonna herätellä eri-
tyisesti miehet pohtimaan, miten riskinotto 
altistaa tapaturmille kotona, töissä ja liiken-
teessä. Punainen Risti vastaa päivän toteu-
tuksesta yhteistyössä muiden tapaturmien 
ehkäisyverkoston toimijoiden kanssa.

Osastosi voi osallistua kampanjaan 
esimerkiksi näin:

1. Järjestäkää tapahtuma kaatumistapatur-
mien ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumis-
riskin kartoittamiseen löydät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/55140. 

2. Jakakaa kodin turvallisuuden tarkistuslis-
toja. Listojen avulla jokainen voi nopeasti 
kartoittaa oman kotinsa turvallisuusriskit.

3. Viestikää arjen turvallisuudesta ja tapa-
turmien ehkäisemisestä somessa hash-
tagilla #tapaturmapäivä. Löydät muun 
muassa kampanjavideon, jakomateriaa- 
lit ja verkkotestin osoitteesta  
tapaturmapaiva.fi. 

Älä kikkaile!
Tilaa osastollesi myös tapaturmien ehkäisy-
materiaali Punaisen Ristin verkkokaupasta: 
punaisenristinkauppa.fi.

Lisätietoja:  
Suunnittelija Saara Aakko,  
p. 040 480 6973

tapaturm
apaiva.fi
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HYVÄ JOULUMIELI

Viime vuonna Hyvä Joulumieli -lahja-
kortit tilattiin ensimmäistä kertaa säh-
köisesti ja ne toimitettiin suoraan 
kortteja jakaville kumppaneille, kuten 
sosiaalitoimistoihin. Malli osoittautui 
erittäin toimivaksi. 

Ne osastot, joissa malli otettiin käyttöön, 
kiittelivät tilaamisen helppoutta. Osastot 
välttyivät luovutuslomakkeiden täyttämiseltä 
ja palauttamiselta. 

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla ja 
tavoitteena on, että mahdollisimman mo-
ni osasto tilaa kortit suoraan kumppaniensa 
osoitteisiin. Osasto voi liittää kortteihin oman 
tervehdyksensä välittämällä tiedon hyvissä 
ajoin yhteistyökumppanilleen.

Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyy-
den ja syrjäytymisen vastaista päivää 
vietetään Asunnottomien yön merkeis-
sä 17.10. Punaisen Ristin osastot osal-
listuvat teemapäivän tapahtumiin eri 
puolilla Suomea.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jo-
kaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, 
omaan kotiin. Osallistuminen on oiva keino 
osoittaa tukea kaikista heikoimmassa ase-
massa oleville ihmisille. Asunnottomuus on 

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä MLL:n 
yhdistysten kanssa ja sopia korttien tilaami-
sesta kumppaneille. Näin mahdollisimman 
moni kumppani saa kortteja ja mahdollisim-
man moni perhe apua. 

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla 
näkyvyyttä

Osastot ja yhdistykset voivat järjestää omal-
la paikkakunnallaan Hyvä Joulumieli -ta-
pahtuman. Tapahtumalla saa keräykselle ja 
auttamistyölle hyvää näkyvyyttä ja lisävaro-
ja lahjakortteihin.

Tarkemmat ohjeet ja vinkit tapahtuman jär-
jestämiseen toimitetaan osastoille syyskuus-
sa. Tiedotepohja ja muut viestintämateriaalit 
tulevat jakoon myöhemmin syksyllä. Kaikki 
materiaali lisätään RedNetin Hyvä Joulumie-
li -ryhmään.

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään va-
roja, joiden turvin Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto ja Punainen Risti jakavat 70 euron 
ruokalahjakortteja vähävaraisille lapsiper-
heille. Kampanjan kumppanina toimii Ylen 
aamu-tv.

Lisätietoja: 
• Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 

Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
• Varainhankinnan koordinaattori  

Regina Laurén, p. 040 719 3158

Hyvä Joulumieli -lahjakortit tilataan  
verkosta suoraan kumppanille

Asunnottomien yö 17.10.
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäi-
simpiä muotoja ja heikentää asunnottoman 
ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista  
elämää. 

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
• RedNet > ystävätoiminta > tapahtumamallit 
• asunnottomienyo.fi

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697

Katja Lösönen
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MUISTOJA JA MUISTELUJA

Muistoja ja muisteluja 15 vuoden varrelta

me kun Tapaninpäivänä alkoi radiosta tulla 
uutisia Thaimaassa tapahtuneesta katastro-
fista. Ensimmäisenä joulunpyhien jälkeise-
nä arkipäivänä uutiset tarkentuivat ja kun 
onnettomuuden laajuus alkoi hahmottua, 
SPR käynnisti Tsunami-keräyksen. Pakka-
simme lapset ja syömättä olevat jouluruuat 
autoon. Onneksi mieheni oli kuskina, koska 
olin lähes koko 13-tuntisen ajomatkan pu-
helimessa. Keräys oli jo täydessä käynnis-
sä niin piirissä kuin osastoissa kun pääsin 
työmaalle. Keräyksiä on sen jälkeen tullut 
ja mennyt, mutta Tsunami-keräys oli my-
kistävä kokemus. Ihmisten auttamishalu ja 
rahantulo oli jotain aivan käsittämätöntä. 
Ja mainittakoon, että loppiaisena Kouvolan 
keskuskirkossa pidetty muistokonsertti tai-
taa edelleen olla eniten yleisöä vetänyt tilai-
suus kirkon historiassa.

Kansainvälinen Punainen Risti

Kuten sanottu,  vapaaehtoiset ja heidän 
paikallinen toimintansa olivat periaattees-
sa minulle tuttuja jo ennestään, mutta 
Punaisen Ristin maailmanlaajuisuus sekä 
kansainvälinen avustustoiminta ”kolahtivat” 
oikein kunnolla. Olin aivan täpinöissäni kun 
tajusin, että tämä sama auttajien ketju jos-
sa itse olemme mukana, toimii ihan oikeasti 
kaikkialla maailmassa. Hain ja pääsinkin 
varsin pian delegaattien peruskurssille ja 
siitä edelleen ERU-koulutukseen. Avustus-
keikoille en valitettavasti ole päässyt niin 
paljon kuin olisin halunnut, milloin on ollut 
esteenä tilanne omassa piirissä, milloin per-
hesyyt. Sen verran olen kuitenkin  päässyt 
maailmalle, mm. Keniaan, Thaimaaseen ja 
Mongoliaan, että olen saanut omin silmin 
todeta yhteisen upean arvomaailmamme 
olevan totta ja me Punaisen Ristin väki - 
sekä työntekijät että vapaaehtoiset - kuu-
lumme samaan suuren perheeseen. 

Välillä pääkallonpaikalle

Vuoden 2010 loppukesästä tuli varsin lyhy-
ellä varoitusajalla mahdollisuus lähteä työn-
kiertoon. Keskustoimiston kotimaan val-
miuden päällikkö Leena Kämäräinen siirtyi 
kansainvälisiin tehtäviin ja lähdin hoitamaan 
Helsinkiin hänen sijaisuuttaan. Organisaatio 
keskustoimistossa oli tuolloin erilainen kuin 
nykyisin ja tiimissä oli valmiuden lisäksi tär-
keimmät kotimaan toiminnot. Ehkä suurin 
yllätys oli se, miten erilainen on keskustoi-
miston ja piirin näkökulma samoihin asioi-
hin. Reilun vuoden rupeama opetti paljon 

Järjestötyötä ja liiketoimintaa

Minut valittiin Kaakkois-Suomen piirin toi-
minnanjohtajan tehtävään alkukesästä 
2004 ja työt aloitin elokuussa. Edeltäjäni 
Heikki Julkunen oli jo jäänyt pois jo alku-
vuodesta. Perehdyttämisen ja piiriin tu-
tustuttamisen hoiti Heikin sijainen, toimis-
topäällikkö Leena Puntti-Dirksen. Olimme 
Leenan kanssa ihmisinä hyvin erilaisia, mut-
ta jo ensimmäisistä päivistä lähtien huoma-
sin saaneeni hänestä luotettavan työparin, 
joka toimi oikeana kätenäni ja sijaisenani 
aina eläkkeelle jäämiseensä saakka.

Olin ehtinyt ennen Kaakkois-Suomen piiriin 
tuloani tehdä töitä järjestöpuolella lähes 10 
vuoden ajan. Niinpä osasto- ja vapaaehtois-
toiminta olivat hyvinkin tuttuja ja huomasin 
varsin pian, että haasteet näyttävät olevan 
hyvin samanlaisia järjestöstä riippumat-
ta. Aloittaessani piirissä oli 58 osastoa ja 
Pieksämäen seudulla oli meneillään yhdis-
tymisprosessi. Se oli alkusoittoa sittemmin 
vahvana jatkuneelle yhdistymisbuumille. 
Nyt eläkkeelle jäädessäni piirissä on osas-
toja on enää 44. Aluksi oli vaikea hyväksyä 
osastojen määrän vähenemistä, mutta vuo-
sien varrella on ollut pakko tunnustaa, että 
elämän hiljennyttyä pienemmillä paikkakun-
nilla SPR:n osastoja ei enää saa pidettyä 
pystyssä joka kylässä. 

Piirillä oli vuonna 2004 kolme lääkäriase-
maa, Kouvolassa, Kotkassa ja Mikkelissä. 
Ne muodostivat piirin varainhankinnan kul-
makiven vaikka vaikeitakin vuosia oli ollut – 
liiketoiminnasta kun oli kyse. Heti perehty-
misvaiheessa kävi ilmi, että lääkäriasemien 
taloustilanne oli huono ja tarvittiin rankkoja 
toimenpiteitä. Jouduin käynnistämään heti 
alkusyksystä elämäni ensimmäiset yt-neu-
vottelut, jotka heijastuivat myös piiritoimis-
ton puolelle. Henkilöstövähennyksetkään 
eivät riittäneet vaan Kuusankosken asema 
jouduttiin hieman myöhemmin sulkemaan. 
Samoihin aikoihin oli Suomessa jo käyn-
nistynyt yksityisen lääkäriasematoiminnan 
voimakas keskittyminen. Totesimme, että 
emme pienenä palvelujen tuottajana selviä 
yhä kiristyvässä kilpailussa. Niinpä perus-
teellisen selvitystyön ja valmistelujen jäl-
keen lääkäriasematoimina myytiin Suomen 
Terveystalo Oy:lle vuonna 2007.

Ensimmäinen työvuoteni päättyi yhtä railak-
kaasti kuin oli alkanutkin. Olimme perheen 
kanssa joulun vietossa pohjoisen mökilläm-
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ja muistelen edelleen lämmöllä silloista 
tiimiäni. Oli suuri ilo työskennellä ideoita 
pursuavan, positiivisen asiantuntijaporukan 
kanssa.

Vaikeat vuodet

Lääkäriasemien myynti turvasi piirin talou-
den joksikin aikaa, mutta koko myyntipro-
sessin ajan kulki mukana vahva tietoisuus 
siitä, että korvaavia varainhankinnan muo-
toja on lähivuosina kehitettävä. Käytimme 
hallitus- valiokuntatasolla valtavasti aikaa 
ja energiaa varainhankinnan kehittämiseen, 
mutta työ oli kuin tervassa rämpimistä, mit-
kään kokeilut ja yritykset eivät tuottaneet 
tulosta. Pikkuhiljaa pahenevat talousvai-
keudet veivät sekä voimat että resurssit. 
Kaikki mahdolliset säästötoimet kaivettiin 
ja piirin henkilöstö supistettiin minimiin. En 
kovin herkästi menetä yöunia, mutta piirin 
taloustilannetta miettiessä tuli noina vuosi-
na valvottua yö jos toinenkin. Piiritoimiston 
työntekijät jaksoivat uskomattomalla tavalla 
keskittyä vähäisillä resursseilla perustyön 
tekemiseen vaikka joka euro piti laskea ja 
miettiä.

Viimeisten vuosien hurja haaste

Kesällä 2015 alkoi kesken parhaimman 
lomakauden tulla tietoja, joiden mukaan 
Suomeen on alkanut virrata turvapaikanha-
kijoita selvästi normaalivuosia enemmän. 
Uutiset Euroopasta vahvistivat, että nyt 
taidetaan olla laajemminkin ihan uudenlai-
sen tilanteen edessä. Pian kävi selville, että 
olemassa oleva vastaanottokeskusten ver-
kosto ei taida riittää. Ne piirit, joissa oli jo 
vastaanottokeskuksia, nostivat valmiuttaan 
ja lähtivät selvittämään toimintansa laajen-
tamismahdollisuuksia. Tilanne eteni nope-
asti ja pian oli selvää, että hätämajoitusten 
ja vastaanottokeskusten perustamiseen piti 
alkaa varautua myös niiden piirien, joissa 
ei tätä toimintaa ollut. Kaakkois-Suomen 
piirillä on vahvat perinteet vastaanottokes-
kustoiminnasta, mutta viimeisen keskuksen 
sulkemisesta oli lähes 20 vuotta, talossa ei 
siis käytännössä ollut osaamista. Meidän 
piti lähteä liikkeelle aivan nollasta. Kaikki-
aan syksyn aikana piirin alueelle perustet-
tiin 10 erilaista yksikköä, osa niistä oli tosin 
hyvin lyhytaikaisia. Kun hätämajoitukset 
ja muutamat muut väliaikaisratkaisut oli 
suljettu, toimintaan jäi viisi vastaanottokes-
kusta.  Tosin jo seuraavana vuonna saatiin 
ensimmäiset viestit verkoston supistami-
sesta. Olen useassa yhteydessä sanonut, 
että ikinä en olisi uskonut, kuinka paljon 
ihminen pystyy tekemän töitä kuin sinä syk-
synä tein.  Esimerkkinä mainittakoon, että 

syksyn aikana piiriin tuli yli 1600 työpaikka-
hakemusta avattaviin keskuksiin ja  haas-
tattelin noin 550 hakijaa. Kävin katsomassa 
lukuisia kiinteistöjä vastaanottokeskusten 
paikoiksi ja istuin päivittäin tuntikausia 
puhelimessa vastaten kymmeniin tiedotus-
välineiden yhteydenottoihin. Viranomaisten 
kanssa piti sopia mitä moninaisimmista asi-
oista, solmia sopimuksia palvelujen tuotta-
misesta avattaville keskuksille, perehdyttää 
keskusten uusia työntekijöitä, rakentaa toi-
mintamalleja jne. Samoin koko piiritoimis-
ton henkilöstö antoi kaikkensa syksyn 2015 
aikana keskusten perustamiseen ja vapaa-
ehtoisten organisointiin. Saimme koko jär-
jestössä vahvan yhteisen kokemuksen siitä, 
mitä todella iso valmiusoperaatio tarkoittaa.

Mitä muistelen kiikkustuolissa

Varmasti kaikkea edellä kerrottua, mut-
ta muistan aivan varmasti myös lukuisat 
ihanat kohtaamiset vapaaehtoisten kans-
sa.  En koskaan lakkaa ihmettelemästä sitä 
omistautumista ja sitoutumista, joka saa 
vapaaehtoiset tekemään auttamistyötä täy-
destä sydämestään jopa vuosikymmeniä.  
Viime vuosien suuri rikkaus on ollut kohdata 
vapaaehtoisia rakkaan ”lempilapseni” eli 
henkisen tuen koulutusten merkeissä. Yh-
dessä olemme saaneet lukuisilla perus- ja 
jatkokursseilla pohtia elämän kipeitä asioita 
ja toisen ihmisen kohtaamista hänen kriisis-
sään.

Rakkaudella muistan myös kollegojani eli 
muiden piirien toiminnanjohtajia. Toimin-
nanjohtajan työ on hyvin yksinäistä ja nämä 
upeat tyypit ovat monessa kohdassa aut-
taneet ”ojan yli”.  Suuri lahja vuosien var-
rella ovat olleet ne piirin työntekijät, joiden 
kanssa on löytynyt heti yhteinen näkemys 
ja visio.  Jopa vielä suurempi lahja ovat ol-
leet ne, joiden kanssa näkemykset eivät ole 
kohdanneet ja on ollut pakko kyseenalais-
taa myös omaa ajatteluaan ja toimintaansa. 
Olen myös kiitollinen kaikille niille neljälle, 
hyvin erilaiselle piirin puheenjohtajalle, joi-
den alaisuudessa olen saanut työtä tehdä.

Kirjoitin 15 vuotta sitten silloisen Piiritie-
dotteen ensimmäisessä pääkirjoituksessani 
suunnilleen näin: Minne tieni ikinä johtaakin 
tiedän jo nyt, että Punaisella Ristillä on aina 
paikka sydämessäni. Punainen Risti on ollut 
enemmän kuin työ, se on ollut kutsumus ja 
elämäntapa. Matka jatkuu uusiin haastei-
siin, mutta tämän ainutlaatuiseen liikkeen 
jättämä jälki ei häviä minusta koskaan.

Arja Vainio 
toiminnanjohtaja, eläkeläinen 1.10.2019 
alkaen

MUISTOJA JA MUISTELUJA
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Rauski 
Rauno Nuorivuori 6.11.1937 - 28.5.2019

Rauski toimi Suomen Punaisessa Ristissä 
ensin alueellisena valmiustoiminnan kehit-
täjänä ja myöhemmin valmiuspäällikkönä 
sivutoimisesti ja kokopäivätoimisesti 1962—
1997.

Kun Nuorivuori pääsi 45-vuotiaana reser-
viin, hän siirtyi 1.7.1983 kokopäivätoimi-
seksi valmiuspäälliköksi Suomen Punaiseen 
Ristiin silloiseen Kymen piiriin. Hän toimi 
valmiuspäällikkönä vuoteen 1997, jolloin jäi 
eläkkeelle.

Rauskilla oli merkittävä rooli SPR.n valmiu-
den kehittäjänä ihan valtakunnan tasollakin, 
hän uskalsi tuoda ideoitaan ja ajatuksiaan 
esille.

Rauski reippaana toiminnan miehenä kehitti 
myös SPR:n koordinoimaa vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun toimintaa, ja parhaimmil-
laan Vapepan joukoissa silloisessa Kymen 
läänissä oli n. 10 000 koulutettua henkilöä. 
Tuolloin pelastuspalvelutoiminta keskittyi 
poliisin auttamiseen kadonneiden henkilöi-
den etsinnässä.

Hänellä oli kokemusta jo lentopelastuspal-
velusta Utin ajoilta armeijasta, niinpä hän 
jatkoi pelastuspalvelutoiminnan kehittämis-
tä myös maa-/ kuin vesialueillakin.

Rauskin persoona oli innostava, hän sai mu-
kaan toimintaan niin Punaiseen Ristiin kuin  
Vapaaehtoiseen Pelastuspalveluun lukuisia 
vapaaehtoisia. Hän halusi kokeilla uutta ja 
kehittää toimintaa monipuolisesti. Yksi täl-
lainen oli kaitsetoiminnan aloittaminen. Kun 
lasten vanhemmat olivat auttamassa, niin 
heidän lapsistaan huolehdittiin ammattitai-
toisesti MLL.n toimesta.

Harjoitukset olivat näyttäviä ja välillä hie-
man viranomaisiakin hämmentäviä.

Monet vielä muistavat PEPA-leirit esim.  Si-
koniemessä ja Saarella. Leirit keräsivät 
porukkaa runsain määrin harjoittelemaan 
erilaisia valmiuteen liittyviä asioita aina en-
siavusta - ilmatyynyaluksilla liikkumiseen.

Rauskia lämmöllä muistaen!
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Toxi Triage –harjoitus 
Mikkelissä toukokuus-
sa.
Mikkelin torilla nähtiin runsain määrin pe-
lastushenkilökuntaa ja ajoneuvoja 22.5. 
Kyseessä oli iso moniviranomaisharjoitus. 
Torin alueelle levisi myrkyllistä kaasua ja 
alueella olevat ihmiset jouduttiin evakuoi-
maan ja puhdistamaan myrkyllisestä kaa-
susta.

Harjoitukseen osallistui n. 300 henkeä. 
Myös Punaisella Ristillä ja muilla Vapepan 
toimijoilla oli mahdollisuus osallistua har-
joitukseen. Vapaaehtoisten toimijoiden teh-
tävänä oli viranomaisten avustaminen sekä 
evakuoitavien henkilöiden ohjaaminen ja 
neuvonta. Oli hienoa että saimme olla mu-
kana harjoituksessa.

Valmiuskeskuskoulu-
tukset ja harjoitukset 
Etelä-Karjalassa
Etelä-Karjalassa käynnistyi viime vuoden 
syksyllä Eksoten ja pelastuslaitoksen koor-
dinoimana kuntiin suunnattu valmiuskes-
kuskoulutus. 

Koulutukset ja harjoitukset aloitettiin Luu-
mäen kunnasta viime vuoden syksyllä. 
Keväällä vuorossa oli Lappeenranta ja nyt 
syksyllä on vuorossa Parikkala. Tarkoitukse-
na on että koulutus ja harjoitus toteutetaan 
jokaisessa Etelä-Karjalan kunnassa.

Mikä se valmiuskeskus sitten oikein on? Se 
on kunnan tarjoama tila omille kuntalaisille 
esim. isomman pitkäkestoisen sähkökatkok-
sen sattuessa. Keskuksessa jaetaan tietoa, 
neuvontaa, ohjausta kuntalaisille, sieltä saa 
tarvittaessa muonitusta, lämpöä ja juttu-
seuraa. Tarvittaessa keskuksessa voi viettää 
yönkin. Siellä voi vaikka käydä vaan lataa-
massa puhelimensa.  Keskuksessa toimii 
myös ensiapupäivystys. 

Jotta tämä kaikki palvelu pystytään tuot-
tamaan, tarvitaan viranomaisten avuksi 
vapaaehtoisia käsiä ja jalkoja. Keskuksessa 
tuotettavat toiminnot ovat juuri niitä ensi-
huollollisia tehtäviä mihin SPR:n osaston 
vapaaehtoisia on koulutettu ja koulutetaan 
koko ajan. Toiveena on että osastolaiset 
osallistuisivat aktiivisesti koulutukseen ja 
harjoitukseen kun se omalle paikkakunnalle 
osuu. Myös naapuriosastojen toimijat ovat 
lämpimästi tervetulleita mukaan.

Parikkalan päivämäärät löytyvät kokonaisai-
kataulusta.

VALMIUS
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YSTÄVÄTOIMINTA

Jyväskylässä juhlittiin 60-vuotiasta 
ystävätoimintaa

siitä hienosta työstä, jota kaikkialla Suo-
messa tehdään. 

Kuulimme nuoren vapaaehtoisen tarinan 
siitä, miten hän on tullut mukaan ystävätoi-
mintaan ja mitä sisältöä toiminta on tuonut 
hänen elämäänsä. Yleisö liikuttui kyyneliin, 
tai ainakin minä liikutuin, kun hoitovirheen 
takia neliraajahalvaantunut ja puhekykynsä 
menettänyt Marja Korhonen kertoi miet-
teitään elämästä. Marjan positiivisuus ja 
elämän asenne oli jotain niin koskettavaa, 
että harvoin moiseen törmää. Yleisö osoitti 
huomiota hänen puheenvuorolleen seisaal-
laan taputtaen. 

Musiikista vastasi kahden miehen orkesteri 
Road ensemble, joka toi saliin persialaisia 
säveliä ja Club for Five, jonka toimesta 
ystävät opettelivat beatboxin saloja. Club 
for Five esitti kappaleita usealla kielellä ja 
oli hämmentävän hienoa kuunnella, miten 
syntyy konsertti ilman ainuttakaan soitinta. 
Hurmaavan basson Tuukka Haapaniemen 
ääni soi korvissa ja tuntui sydämessä asti 
vielä kotimatkalla.

Kiitos kaikille mukana olijoille lämminhenki-
sestä ja kivasta juhlasta!

Riina Ahonen

Toukokuussa vietettiin ystävätoiminnan 
60-vuotisjuhlaa. Kaakkois-Suomesta Jyväs-
kylässä järjestettyyn juhlaan lähti liki 80 
ystävätoimijaa 11 osastosta. 

Piirin järjestämä bussi kulki Kouvolasta 
Pieksämäen kautta Jyväskylään. Matka ei 
sujunut ihan kommelluksitta, kun Pieksä-
mäen kohdalla kuskilta meni tiennimet se-
kaisin ja näin ollen tehtiin pieni kiertoajelu. 
Kaikki saatiin kuitenkin bussin kyytiin ja 
yhteislaulukin lurautettiin. Sateisessa sääs-
sä saavuttiin Jyväskylään ja päästiin aloit-
tamaan kiertoajelu myös Jyväskylässä; tällä 
kertaa opastuksen kanssa.  

Itse juhla järjestettiin Jyväskylän Paviljon-
gissa. Ruokailun ohessa juhlijat saivat tu-
tustua minimessujen esittelypisteisiin. Esillä 
oli mm. luontoaiheinen toiminta, pakolais-
teltta ja Vapepan toiminta. 

Juhla alkoi tasavallan presidentti 
Sauli Niinistön tervehdyksellä, 
jonka luki Suomen Punaisen 
Ristin valtuuston puheenjohtaja 
Pirkko-Liisa Ollila. Eduskunnan 
toinen varapuhemies ja kansan-
edustaja Paula Risikko toi myös 
valtiovallan terveisiä ystäville. 
Myös Kristiina Kumpula piti juh-
lassa puheen ja kiitteli ystäviä 

Maria Korhonen avustajineen, joita hän kauniisti 
kutsuu enkeleikseen

Savitaipaleen osastosta ystävät lähtivät 
juhlaan isolla porukalla ja tilasivat oman 
bussin

Ystävätoiminnan 60-vuotisen 
taipaleen kunniaksi kaikille 
ystäville lahjoitetaan koru kii-
tokseksi heidän tekemästään 
tärkeästä työstä. Juhlaan 
osallistuvat saivat korunsa 
paikan päällä ja niille osas-
toille, jotka eivät juhlassa 
olleet, korut toimitetaan syksyn 
aikana.
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Mikä sähköinen ystävävälitys?

Onko osastossasi omaishoitajien 
tukitoimintaa?

YSTÄVÄTOIMINTA

Punaisen Ristin Omaishoitajien tukitoiminta 
on ystävätoimintaa, jossa on kohderyhmänä 
ovat kaikki edellä mainitut ja heidän per-
heensä. 

Onko osastossanne järjestetty virkistys-
päiviä, teatteriretkiä tms., johon on osal-
listunut kohderyhmän henkilöitä? Onko 
osastonne järjestänyt koulutusta (esim. 
auttajakursseja tai henkisen tuen kursse-
ja), johon on osallistunut kohderyhmän 
henkilöitä? Onko yksilöystävätoiminnassa/
saattotoiminnassa asiakkaina kohderyhmän 
henkilöitä? Osallistuuko ryhmätoimintaanne 
kohderyhmän henkilöitä?

Jos vastasit johonkin ylläolevaan kysymyk-
seen kyllä, on osastossanne omaishoitajien 
tukitoimintaa, ja voitte myös tilastokyse-
lyssä niin vastata. Ilmoittakaa asiasta myös 
sosiaalipalvelusuunnittelijalle, joka kerää 
tiedot yhteen. Näin tekemänne arvokas 
työ saadaan myös näkyväksi ja osaston on 
mahdollista saada myös tukea toiminnan 
järjestämiseen. Tehdään näkyväksi se arvo-
kas työ, mitä Punaisella Ristillä tehdään.

Lisätietoa Riina Ahonen 

nittelijalle, joka hoitaa tilauksen eteenpäin. 
Kun välitys on auki, sovitaan tarvittaessa 
perehdytys. Ystävävälityksen voi myös 
avata yhdessä naapuriosaston kanssa, jos 
esim. yhdellä paikkakunnalla toimii useam-
pi osasto, voi olla järkevää avata vain yksi 
yhteinen välitys. 

Sähköisen välityksen etuna on se, että vä-
litystyötä voi jakaa helpommin useamman 
henkilön kesken eikä paperisia asiakaskort-
teja tarvitse kuljetella välittäjältä toiselle. 
Myöskin uudet tietosuoja-asetukset on jär-
jestelmässä huomioitu. Sähköinen välitys 
on työkalu, joka on tehty helpottamaan 
välittäjän työtä, eikä sen tarkoitus ole kor-
vata välittäjää. Kohtaaminen on edelleen 
ystävävälittäjän hommassa tärkein juttu. 

Lisätietoa Riina Ahonen 

Punaisella Ristillä on ollut omaishoitajien tu-
kitoimintaa jo 25 vuoden ajan. Toiminta on 
alkanut omaishoitajien lomituksella, mutta 
on vuosien varrella muuttanut muotoaan 
ja tänä päivänä se on osa monimuotoista 
ystävätoimintaa. Kaakkois-Suomen piirin 
osastot ovat vuosien varrella olleet mukana 
toiminnassa vaihtelevasti, toiminta on alka-
nut ja loppunut eikä oikein juurtunut mihin-
kään. Osassa osastoista on toimintaa, joka 
lasketaan omaishoitajien tueksi, mutta jota 
osastot eivät itse miellä sellaiseksi, johtuen 
kaiketi omaishoitajien tukitoiminnan histo-
riasta ystävätoiminnasta erillisenä toimin-
tana. Nyt tavoitteena onkin kartoittamaan, 
kuinka paljon tällaista toimintaa meillä on. 

Määritellään nyt alkuun kenestä on kyse, 
kun puhutaan omaishoitajista. Omaishoi-
taja on henkilö, joka pitää huolta perheen-
jäsenestään tai muusta läheisestään, joka 
sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta 
erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei sel-
viydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoita-
ja voi olla omaishoidon tuen piirissä tai epä-
virallinen omaishoitaja. On myös olemassa 
etäomaishoitajia, jotka auttavat tai pitävät 
huolta etäältä läheisestään. Hän hoitaa lä-
heisensä asioita esim. puhelimen ja etätek-
nologian avulla. 

Sähköisestä ystävävälityksestä on nyt pu-
huttu paljon ja joistain osastoista on tullut 
viestiä, ettei ystävät halua siirtyä siihen, 
koska eivät halua mennä nettiin. Sähköi-
seen välitykseen siirtyminen ei kuitenkaan 
vaadi tavalliselta ystävätoimijoilta vält-
tämättä mitään. Ystävä voi halutessaan 
täyttää vapaaehtoisen kortin sähköisesti 
tai ystävävälittäjä voi tehdä sen hänen 
puolestaan. Ystävävälittäjältä järjestelmä 
vaatii jonkin asteista tietokoneenkäyttötai-
toa tai ainakin sitä, ettei pelkää koneita. 
Järjestelmä on helppokäyttöinen ja siihen 
saa tarvittaessa perehdytystä. 

Sähköinen ystävävälitys on Oma Punai-
nen Risti -järjestelmän erillinen osa, joka 
täytyy erikseen tilata ennen, kun sen saa 
käyttöön. Kun osasto päättää lähteä mu-
kaan sähköiseen ystävävälitykseen, laite-
taan siitä tieto piirin sosiaalipalvelusuun-
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UUSIA IHMISIÄ JÄSENIKSI JA TOIMINTAAN

Jäsenhankintakampanja - missä mennään? 

Mistä olikaan kysymys? 

Piiri palkitsee tänä vuonna aktiiviset jäsen-
hankkijaosastot! Vielä ehtii ottaa loppukirin 
ja päästä palkinnoille! 

Palkitsemiset:
1. Jokainen osasto, joka lähettää jäsenkir-
jeen syyskuun loppuun mennessä, osallistuu 
kolmen 100 € arvoisen lahjakortin arvontaan 
(arvonta suoritetaan lokakuussa). 
 
2. Jokainen osasto, joka tekee ja toteuttaa 
jäsenhankintasuunnitelman vähintään Pu-
naisen Ristin viikolla, osallistuu kolmen 100 
€ arvoisen lahjakortin arvontaan (arvonta lo-
kakuussa, jotta syksyn kirjeet ehtivät mu-
kaan...) Suunnitelma toimitettava piiriin 
järjestöpäällikölle.  

3. Jokainen osasto, joka vuoden aikana 
hankkii uusia jäseniä (minimimäärä 5) palki-
taan lahjakortilla (arvo 50 – 200 €, riippuen 
hankittujen jäsenten määrästä suhteutettu-
na osaston jäsenmäärään).  Yli 50 haamura-
jan ylittäville luvassa superbonus! 

Luvassa myös yllätyspalkintoja vuoden mit-
taan! 

Jokainen jäsen on meille tärkeä, he mahdol-
listavat paikallisen toiminnan ja avun peril-
le menon! 

Maksamattomat vielä mukaan! 

Tällä viikolla lähti kolmas ”karhukirje” nil-
le, joilla tämän vuoden jäsenmaksu on vielä 
maksamatta, eräpäivä on syyskuun alussa. 
Valtakunnallisen kirjeen rinnalla yhtä tärke-
ää on osaston tekemä kannustus. Olisiko kir-
je tai sähköposti positiivisella vetoomuksella 
se keino, millä saamme jäsenen vielä pysy-
mään mukanamme? 

Jokaisessa tämän vuoden Tässä ja Nytin nu-
merossa tullaan julkaisemaan jäsenmäärät 
ja tavoitteeseen päässeet osastot . Onhan 
siellä sinunkin osastosi?

Lisätietoa järjestöpäällikkö Piritta Keräseltä 

Jäsenkirje lähdössä? 

Muistattehan, että piiri tukee osastoja jä-
senkirjeen lähettämisessä:
• toimittakaa valmis tai muokattava ai-

neisto piiritoimistoon viimeistään viik-
koa ennen toivottua postituspäivää 

• piiri kopioi ja postittaa kirjeet 
• osastolta laskutettavat kulut: kir-

jekuori C5: 0,10 €/ kpl ja postikulu 
economy: 1,03 € / kpl

• piiri kustantaa paperit ja kopioinnin 
(värillinen kaksipuoleinen)

Jäsenkirje on loistava tapa kertoa nykyi-
sille jäsenille osaston toiminnasta, ehkä-
pä joku innostuu mukaan toimintaankin? 

Rahalliset palkitsemiset

Piiri palkitsee osastoja uusien jäsenten 
hankinnasta seuraavasti vuoden lopussa:

Uusia jäseniä hankittu:
5 – 10 uutta  osasto saa 100 €
10 – 20 uutta   osasto saa 150 € 
Yli 20 uutta  osasto saa 200 €

Yli 50 uutta   SUPERBONUS!  
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UUSIA IHMISIÄ JÄSENIKSI JA TOIMINTAAN

Osasto

Jäsenmäärä 22.8.

Jäseniä 
nyt (mak-
saneet ja 
kunnia/
ainais)

Uudet 
liitty-
neet 
2019

Kouvolan osasto 361 18
Hirvensalmen osasto 101 14
Parikkalan osasto 356 10
Savitaipaleen osasto 413 10
Rantasalmen osasto 110 11
Ristiinan osasto 82 8
Kerimäen osasto 126 7
Kotkan osasto 278 7
Kuusankosken osasto 230 7
Lappeenrannan osasto 522 7
Mikkelin osasto 338 7
Imatran osasto 298 5
Karhulan osasto 189 5
Pieksämäen osasto 338 5
Haukivuoren osasto 70 3
Kangasniemen osasto 89 3
Pertunmaan osasto 64 3
Joroisten osasto 102 2
Miehikkälän osasto 35 2
Savonlinnan osasto 302 2
Valkealan osasto 70 2
Haminan osasto 214 1
Juvan osasto 78 1

Pyhtään osasto 43 1
Simpeleen osasto 57 1
Taipalsaaren osasto 92 1
Ylämaan osasto 23 1
Anjala-Inkeroisten 
osasto

72

Anttolan osasto 32
Elimäen osasto 77
Enonkosken osasto 37
Hartolan osasto 60
Iitin osasto 95
Lemin osasto 42
Luumäen osasto 39
Mäntyharjun osasto 60
Punkaharjun osasto 66
Puumalan osasto 47
Rautjärven osasto 40
Ruokolahden osasto 26
Sippolan osasto 106
Sulkavan osasto 63
Sysmän osasto 78
Virolahden osasto 42

Vapaaehtoisen henkilökortit piiristä 
Osastot voivat tilata vapaaehtoisen henkilö-
kortit piiritoimistosta. 

Henkilökortteja voi tilata tällä hetkellä seu-
raavissa vapaaehtoistehtävissä toimiville: 
• puheenjohtajat
• keräysjohtaja 
• ystävätoimijat 
• ensihuoltotehtävissä toimivat 
• ensiapupäivystäjät 

Kortin hinta on 7,00 € / kpl (sisältäen kortin 
ja muovikotelon klipsuineen)

 Kortit tilataan piiritoimistosta sähköpostitse: 
• jokaisesta vapaaehtoisesta täytetty lo-

make, jossa on osaston toiminnasta vas-
taavan vahvistus (ilman vahvistusta 
kortteja ei toimiteta)

• kasvokuva sähköisessä muodossa sähkö-
postin liitteenä 

• lomakkeita saa piiritoimistosta

Lisätietoja järjestöassistentti Nina Ihanainen. 
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Yksin tulleiden tukihankkeen kuulumisia

Kulunut vuosi on edennyt nopeasti. Vaan 
niinhän sitä sanotaan, että aika kuluu siivil-
lä mukavien ihmisten parissa. Mennyt puo-
livuotinen on tuonut mahtavia uusia tutta-
vuuksia niin tukinuorten kuin tukikummien 
parista. Vielä toinen mokoma edessä!

Kaikkea mukavaa yhteistä tekemistäkin on 
piisannut. Jos nuorilta ja kummeilta kysyisin 
nyt ensimmäisen puolivuotisen kohokohtaa, 
niin uskaltaisin väittää, että lähes kaikki 
sanoisivat sen olleen jääkiekon MM-kisoihin 
valmistanut Suomi – Ruotsi -ottelu touko-
kuun lopulla. Mikä tunnelma ja mikä nousu 
Suomelta lopussa kahden maalin takaa ta-
soihin ja ohi! Jokainen poistui ottelusta sil-
mät kiiluen ja hymyillen, mikä oli mahtavaa 
huomata. Loimme yhteisen muiston, jota 
varmasti vielä muistelemme pitkään. Siinä 
vaiheessa emme osanneet edes aavistaa, 
mitä toukokuussa tulisi tapahtumaan: Mör-
kö löi sisään ja kansa juhli toreilla.

On meillä muutakin ollut jääkiekon lisäksi. 
Koripalloa! Kävimme katsomassa nuorten 
kanssa Kouvojen finaaliotteluita Lumon 
Areenalla, kiitos Kouvolan kaupungin ja Po-
rukkatalon jakamien lippujen. Tällä kertaa 
ei kultaa tullut, mutta hopea ei ole häpeä 
laisinkaan.

Olemme lisäksi tavanneet tukinuorten ja 
-kummien kanssa säännöllisesti joko yhdes-
sä tai erikseen, tutustuneet NuortenPaik-

kaan, olleet järjestämässä Pop up-kahvilaa 
Rasisminvastaisen viikon tapahtumassa 
NuortenPaikassa leipomalla sekä tarjoile-
malla karjalanpiirakoita ja afganistanilaista 
jogurttipohjaista Doogh-juomaa. Yksi nuori 
on saanut suoritettua hygieniapassin ja ta-
voitteena on, että loputkin halukkaat saavat 
passin kätöseen loppuvuoden aikana.

Puolivuotinen kuitenkin huipentui vielä ju-
hannuksen alla Anjalan Nuorisokeskukses-
sa järjestettyyn kahden päivän kesäleiriin 
Yksin tulleiden tukihankkeen nuorille sekä 
Kouvolasta että Turusta, jossa sama hanke 
myös on. Kouvolan alueen tukikummeja oli 
myös mukana.

Leiri meni pelaillessa jalkapalloa, uidessa, 
saunoessa, tutustuessa lähiympäristöön, 
saapasta heittäessä ja tietysti mukavaa yh-
teiseloa viettäen. Kaiken kaikkiaan oikein 
mukava kaksipäivänen ja lähdön hetki koit-
tikin juuri, kun pääsimme toisiimme tutus-
tumaan paremmin.

Loppukesäksi on vielä suunnitteilla Moni-
kulttuurisuuskeskus Saagan kanssa yhtei-
nen kesäreissu Kotkan saaristoon. Tulossa 
syksyllä on myös mm. yhteistyössä Kymen-
laakson Marttojen kanssa kokkikurssi. 

On ollut mahtavaa huomata, että usealla 
tukinuorella on tulevaisuudensuunnitelmat 
selvillä ja osa on jo jatko-opiskelemassa tai 

töissä valmistuttuaan perus-
koulusta. Asiat ovat siis var-
sin mallillaan ja näkisin, että 
kaksivuotisella hankkeella on 
ollut varmasti apua niin sosi-
aalista elämää tukiessa kuin 
sitä kautta ammatillisestikin. 
Upeiden nuorten kanssa olen 
saanut tehdä töitä ja heistä 
itse kukin voimme ammentaa 
inspiraatiota.

Jani Saarela 

Jalkapallon pelaamista Nuorisokes-
kus Anjalan kesäleirillä

Jani Saarela
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Pvm Tapahtuma / koulutus Kohderyhmä Paikka
Syyskuu
7.9. Puheenjohtajaparlamentti Osastojen puheenjohtajat ja varapuheenjoh-

tajat
Mikkeli 

7.9. Ystävävälittäjien valtakunnallinen ta-
paaminen

Ystävävälittäjät Helsinki

7.9. Ensihuollon peruskurssi Osastojen vapaaehtoiset Kouvola
10.9. Alueellinen osastotapaaminen Aktiiviset vapaaehtoiset Taipalsaari
12.-13.9. Kutsuseminaari Omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoiset Pori
16.9. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Hamina
17.9. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Pertunmaa
18.9. Ystävätoiminnan alueilta ystävätoiminnan vapaaehtoiset Kouvola
26.-28.9. Nälkäpäivä
30.9. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Pieksämäki
30.9. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Iitti

Lokakuu
3.10. Ystävätoiminnan alueilta ystävätoiminnan vapaaehtoiset Mikkeli
4.-5.10. Humanitaarisen oikeuden peruskurssi Kaikki aiheesta kiinnostuneet Mikkeli 
9.10. Ystävätoiminnan alueilta ystävätoiminnan vapaaehtoiset Rantasalmi
12.10. Parikkalan Valmiuskeskuskoulutus Parikkalan ja naapuriosastojen vapaaehtoi-

set
Parikkala

12.10. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa 1 Ensiapuryhmäläiset Mikkeli
16.10. Ystävätoiminnan alueilta ystävätoiminnan vapaaehtoiset Imatra
26.10. Valtakunnallinen valmiusharjoitus ”Pi-

sara” 

Marraskuu 
5.11. Ystävätoiminnan ryhmänohjaajakou-

lutus
ryhmätoiminnan vetämisestä kiinnostuneet/
ryhmiä vetävät vapaaehtoiset

Mikkeli

6.11. Parikkalan valmiuskeskusharjoitus Parikkalan ja naapuriosastojen vapaaehtoi-
set

Parikkala

7.11. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Sippola
16.11. Tutustumismatka Kalkkuun keräystiimit, kotimaanavun ja valmiuden 

yht. hlöt, vapepa-johtajat
Tampere

16.-17.11. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa 3 Ensiapuryhmäläiset Mikkeli
18.11. Alueellinen osastotapaaminen Etelä-Karjalan alueen osastot Imatra
18.11. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Kotka
19.11. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Sysmä
21.11. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Juva
20.11. Ystävävälittäjäkoulutus Ystätävävälittäjät Imatra
29.-30.11. Koulutus- ja kiitosviikonloppu Lappeenranta

Joulukuu

TOIMINTA-AIKATAULU 2019 

Koulutukset järjestetään yhteistyössä 
Sivis-opintokeskuksen kanssa ja tuella
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Koulutusta ja kiitosta! 
Yhdistetty kiitosilta ja koulutusviikonloppu 
pidetään 29.10. - 30.11. Club Holiday Sai-
maassa Lappeenrannassa! 

Viime syksynä järjestimme kaikki vapaaeh-
toiset yhteenkokoavan koulutusviikonlopun 
ensimmäistä kertaa. Keväällä se peruuntui, 
mutta nyt taas hieman uudessa kuosissa 
tarjolla... Eli jälleen kutsumme kaikki va-
paaehtoiset kouluttautumaan ja viettämään 
huikeaa viikonloppua yhdessä! 

Viikonloppuun on koottu erilaisia lyhyt-
koulutuksia, joista jokainen kokoaa itselleen 
sopivat ja kiinnostavat koulutuskokonaisuu-
det, mihin osallistuu. 

Kaikista tarjolla olevista sisällöistä julkais-
taan tarkat kuvaukset ja aikataulutus Red-
Netin tapahtumakalenterissa ja ne valitaan 
ilmoittautumisen yhteydessä.  Kaikille va-
paaehtoisille löytyy aivan varmasti kiinnos-
tavat sisällöt!  

Aktiivien kasaaminen saman katon alle tuo 
tullessaan myös muuta mukavaa, koulutuk-
sen lomassa mahdollistetaan myös yhdessä 
oleilu ja se oleellinen verkostoituminen.

Merkitse 

kalenteriin, il-

moittaudu  ja 

ole paikalla!

Kiitosilta perjantaina 

Perjantai-illan vietämme yhdessä hyvän 
ruuan ja ohjelman parissa. Kiitosiltaan 
voi osallistua myös pelkältään, mikäli 
paikkoja jää. 

Tarkempi tapahtumailmoitus hintoineen 
ja ohjelmineen Omassa ja Rednetissä 
syyskuun alussa. 
Ilmoittautuminen 1.10. mennessä! 
Nopeat syövät hitaat, eli varmista paik-
kasi ajoissa! 

Ensihuollon peruskurssi 
7.9. Kouvolassa piiritoimistossa.

Kurssi on tarkoitettu kaikille osastossa toimiville ja 
asiasta kiinnostuneille. Kurssin käytyä sinulla on val-
miudet lähteä auttamaan viranomaisia onnettomuus-
tilanteissa.

Ensihuolto on auttamisvalmiutta parhaimmillaan. Li-
sätietoja ja ilmoittautumislinkin löydät Vapepan sivuil-
ta www.vapepa.fi tapahtumat. Kurssin hinta on 15.00€ 
sisältäen kurssimateriaalin, kahvit ja ruuan.

Lisätietoja kurssista valmiuspäälliköltä.
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Alueelliset osastotapaamiset syksy 2019

Syksyn 2019 alueelliset osastotapaamiset pidetään seuraavasti, 
klo 18.00 – 20.30 (kahvit tarjolla klo 17.30):

10.9. Taipalsaari, kunnantalo, Kellomäentie 1
16.9. Hamina, Kadettikoulunkatu 3
17.9. Pertunmaa, Helmikin kammari, Pertuntie 14
30.9. Pieksämäki, paikka tarkentuu
30.9. Iitti, paikka tarkentuu
Savonlinnan seutu sovitaan 9.9. jälkeen, kun kummi Jenni on remmissä! 

Alueelliset osastotapaamiset on tarkoitettu kaikille osastojen luottamushenkilöille ja va-
paaehtoisille. Illoissa käsitellään ajankohtaisia asioita osastojen toiminnan kannalta. 
Osastotapaamiset tarjoavat myös oivan tilaisuuden tutustua oman alueen kummiin ja 
naapuriosastojen vapaaehtoisiin, samalla suunnitellen yhteisiä koulutuksia ja tapahtumia 
alueella. 

Illoissa vetovastuussa alueen kummit, mutta sisältöjä toivotaan myös osastoista. Eli esit-
täkää toiveita joko oman alueenne kummille tai järjestöpäällikölle. 

Syksyn aluetapaamisissa valmiina teemana on alueellisen valmiussuunnitelman tsekkaus 
ja jatkotyöstö sekä osastojen kasvu… Mitä muuta? 

Ilmoittautuminen viikkoa aikaisemmin. Lisätietoa osastokummeilta ja RedNetin tapahtu-
makalenterista.

Tutustumismatka Kalkkuun
Lauantaina 16.11. lähdemme porukalla tutustumaan Kalkun Logistiikkakeskukseen. 
(Huom! päivämäärä muuttunut). 

Osastojen keräystoiminnan ja valmiuden vapaaehtoisille tarkoitetulla matkalla käymme 
tutustumassa Punaisen Ristin logistiikkakeskus Kalkkuun. Kalkussa mm. huolehditaan ka-
tastrofiapu- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin tarvittavista hankinnoista, avustustarvikkeiden 
varastoinnista, pakkauksesta ja kuljetuksesta sekä ylläpidetään katastrofivalmiusyksiköitä 
jatkuvassa lähtövalmiudessa niin kansainvälisten kuin kotimaan katastrofitilanteiden va-
ralle. 

Retki on maksuton seuraaville: osaston nimetty keräysjohtaja, valmiustoiminnan yhteys-
henkilö, kotimaan avun yhteyshenkilö sekä Vapepa-johtajat. Muut osaston toimijat 20 € / 
hlö (sis. matkat ja tutustumisen)

Päivän aikataulu ja bussin kulkureitti selviää, kun tiedämme, mistä väkeä on lähdössä. 
Jos ilmoittautujia on paljon, busseja lähtee kaksi. Mutta siihen sopii varautua, ettei ihan 
kotiovelta ketään haeta ja lähtö on joillakin kukonlaulun aikaan. Tampereelle laskeudum-
me puolen päivän tietämillä.

Ilmoittautuminen 18.10. mennessä Rednetin tapahtumakalenterin kautta. 
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Tarjolla tilattavaksi: 
Säännöt ja tietosuoja-asiat tu-
tuksi – koulutusilta 

Kevään sääntökoulutuksiin osallistui 
mukava määrä osastojen luottamus-
henkilöitä, mutta vielä on osastoja, 
joissa uusia sääntöjä ei ole käsitelty. 

Nyt tarjoan mahdollisuutta tilata oman 
osaston hallitukselle ja vastuuvapaa-
ehtoisille yhden illan mittainen sään-
töperehdytys, jossa sääntöjen lisäksi 
käydään läpi toukokuussa voimaan as-
tuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuk-
sen (GDPR) vaikutuksia osaston tapaan 
käsitellä henkilötietoja. Erittäin tärkeää 
asiaa molemmat. 

Koulutuksen kesto on n. kolme tuntia, 
esim. 17.30 – 20.30. Osasto hoitaa tilat 
ja tarjoilut, minä tulen pitämään pereh-
dytyksen. Samalla voidaan käydä pie-
nesti läpi juuri teidän osastoa askarrut-
tavia asioita. 

Sovitaan päivä ja tavataan! 

Piritta Keränen 
järjestöpäällikkö 

Tässä ja nyt aikataulu 2019 

4/2018 Ilmestyy  8.11.2019
Deadline materiaaleille  to 4.10.2018

Otamme mielellämme vastaan juttuja ja il-
moituksia myös osastoista. Materiaalien 
toimitus: piritta.keranen@redcross.fi  
 
Tiedote on luettavissa myös netissä osoittees-
sa: 
 kaakkois-suomi.punainenristi.fi/ ”Järjestötie-
dotteet”

Maksuttoman jakelulistan lisäksi osastot 
voivat tilata ylimääräiset kappaleet ensi 
vuoden numeroista hintaan 16 € / vuosi. 

Tilaukset: 
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

Syksyn 
sääntömääräinen 
muistilista 

Osaston syyskokous  

Osaston syyskokous on sääbtöjen mu-
kaan pidettävä marraskuun loppuun men-
nessä. Osaston hallitus kutsuu kokouksen 
koolle, kokouskutsu on toimitettava jäsenil-
le joko henkilökohtaisena viestinä tai julkai-
semalla kutsu osaston alueella leviävässä 
sanomalehdessä viimeistään viikkoa ennen 
kokousta. 

Sääntöjen mukaan osastot toimittavat al-
lekirjoitetun ja tarkastetun syyskokouksen 
pöytäkirjan liitteineen kokouksen jälkeen 
Nämä voi joko postittaa tai lähettää sähkö-
postin liitteenä skannattuna.  
 
Syyskokouksen asiakirjamallit löytyy Red-
Netistä ryhmästä Kaakkois-Suomi tiedottaa 
(vaatii kirjautumisen ja ryhmään liittymi-
sen). Käyttäkää valmiit pohjat hyväksenne! 

Muistattehan, että luottamustoimiin valit-
tavien (pl. toiminnantarkastajat) pitää olla 
valintahetkellä osaston jäseniä! 
 
Neuvoa voi kysyä järjestöpäällikkkö Piritta 
Keräseltä. 

Nalleneuvola kesällä omaishoitajien 
perhepäivässä Mikkelissä. 



27

Piiritoimisto, Kouvola
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

Toimisto avoinna ma-pe klo 9 - 15 
puh. 040 173 7243
 
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja Mika Asikainen 1.9. alk. 
 
Talous- ja henkilöstöpäällikkö Anna Peltola  
(perhevapaalla)  

Järjestöpäällikkö Piritta Keränen
040 582 5277 

Järjestöassistentti Nina Ihanainen 
040 173 7243 
 
Talous- ja henkilöstösihteeri Päivi Pelkonen  
040 668 3818

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Anna Buzaeva 
040 726 6015 

Sosiaalipalvelusuunnittelija /  
Omaishoitajien tukitoiminta 
Riina Ahonen  
040 860 1396 

Hanketyöntekijä (Alaikäisenä yksin Suo-
meen tulleiden turvapaikanhakijoiden tuki-
hanke) 
Jani Saarela 
040 860 1053

Valmiuspäällikkö Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407 
 
Terveydenhuollon suunnittelija 
Jenni Ojala 9.9. alkaen 
0400 156 828 

Siistijä / huoltohenkilö 
Päivi Kukkonen 
040 173 7243

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Toimisto avoinna sopimuksen mukaan

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

Vastaanottokeskukset: 

Imatran Vastaanottokeskus 
Johtaja Lauri Perälä
Päivystyspuh. 040 860 4338
Vuoksenhovi@Vokki.fi 
 
 
Mikkelin Vastaanottokeskus 
Vt. johtaja Otto Leppä
Päivystyspuh. 040 861 3575
Mikkelivok@Vokki.fi

YHTEYSTIEDOT

Punainen Risti Ensiapu Oy 
Teollisuuskatu 6, 2.krs

Hallintosihteeri Johanna Rantala 
040 173 6956 

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja  
Tanja Hildén
0400 245 134 

Tässä ja Nyt-tiedotteen jakelu: 
Osastojen avainvapaaehtoiset (J1: nimen-
kirjoittajat ja J2: toiminnantarkastajat + 
nimetyt vapaaehtoistoiminnan yhteyshen-
kilöt.  Kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t) ja 
promot. Piirin hallituksen ja valiokuntien 
jäsenet, muut piirit, piirin alueella toimivat 
laitokset (Kontit, Turvatalot, vastaanotto-
keskukset, Veripalvelu), järjestön hallituk-
sen, valio- ja toimikuntien ja valtuuston jä-
senet.
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