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Kaikki mukaan Suojaan!
On aika harjoitella auttamistaitojamme Suo-
men Punaisen Ristin valtakunnallisessa val-
miusharjoituksessa 6.–7. toukokuuta. Tä-
män lehden ilmestyessä piirien ja osastojen 
Suoja 2022 -suunnitelmat ovat jo viittä vail-
le valmiita. Nyt on aika tehdä suunnitelmiin 
viime hetken tarkennuksia ja ohjeistuksia.

Suoja 2022 -valmiusharjoituksessa harjoit-
telemme evakuointia. Evakuointia voidaan 
tarvita monenlaisten onnettomuuksien ja ti-
lanteiden yhteydessä. Saaristossa saatetaan 
joutua evakuoimaan risteilylaivan matkus-
tajia, kaupungissa voi sattua suuri tulipalo 
tai ojaan ajaneesta rekasta voi vuotaa hai-
tallisia kemikaaleja ympäristöön. Viranomai-
set pyytävät evakuointiin usein Punaisen Ris-
tin apua.

Oli onnettomuus mikä tahansa, meidän teh-
tävämme evakuointitilanteissa ovat lopul-
ta samanlaisia. Suuri ihmisjoukko pitää saa-
da luetteloitua, heille pitää tarjota ruokaa, 
henkistä tukea ja muuta apua ja heidät pitää 
ennen kaikkea saada suojaan. Siitä syntyi 
myös harjoituksen nimi. Suoja ja sen tuoma 
turvallisuuden tunne ovat ihmisen perustar-
peita.

Jotta Punainen Risti toimisi tehokkaasti on-
nettomuuksien ja häiriötilanteiden yhtey-
dessä, tilanteita on harjoiteltava etukäteen. 
Valtakunnallisissa valmiusharjoituksissa ta-
voitteenamme on kehittää osastojen, piirien 
ja keskustoimiston kokonaisvalmiutta, vah-
vistaa viranomaisyhteistyötä ja yhteistyöver-
kostoja sekä edistää valmiussuunnittelua.  

Toivomme erityisesti, että kaikkien Punaisen 
Ristin toimintamuotojen vapaaehtoiset osal-
listuvat harjoitukseen. Olitpa mukana ys-
tävätoiminnassa, ruokajakelussa tai vaikka 
kotoutumisen tuessa, tuot mukanasi harjoi-
tukseen arvokasta osaamista ja kokemusta! 
Harjoituksessa opit samalla paljon Punaisen 
Ristin valmiudesta. Voit hyödyntää harjoituk-
sessa oppimaasi myös muussa vapaaehtois-
toiminnassa.

Tässä lehdessä vinkkejä viime hetken val-
misteluihin antaa Marko Tervo, Jyväskylän 
osaston vapaaehtoinen. Lue sivulta 4 Markon 
kertomus siitä, miten evakuointi sujui Palo-
kan suuren tulipalon yhteydessä.

Tervetuloa mukaan harjoittelemaan!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Salminen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: Ilona Manninen & Kaakkois-Suomen piiri Taitto: Ilona Manninen, ilona.manninen@punainenristi.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 
tunnus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita 
sotilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin 
sitoutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Maaria Kuitunen

Valmiussuunnittelija
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Ukrainan konflikti haastaa myös meitä
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Punainen Risti on perustettu aikoinaan so-
dan uhrien auttamiseksi. Kuvat Solferinon 
taistelusta ja haavoittuneiden auttamises-
ta ovat itselleni tuntuneet kaukaiselle asialle 
tähän asti. Olemme Suomessa voineet kes-
kittyä esimerkiksi yksinäisten ihmisten aut-
tamiseen ja kerätä rahaa jossain kaukana 
maailmalla tapahtuvien katastrofien ja selk-
kausten uhreille. Nyt on tilanne toisin. Au-
tamme tuhansia Ukrainan konfliktin uhreja 
nyt myös Suomessa. Reilun tuhannen kilo-
metrin päässä Haminasta pommitetaan Uk-
rainan pääkaupunkia jo toista kuukautta. 
3,5 miljoonaa ihmistä on paennut rajan yli.

Tilanne on kaiken kaikkiaan järkyttävä. In-
himillisen hädän määrää emme voi vielä 
edes käsittää. Olen jutellut puolalaisten ja 
ukrainalaisten tuttavieni kanssa, jotka teke-
vät kaikkensa auttaakseen Ukrainasta pa-
kenevia. Kaikki haluavat auttaa. Maasta pa-
koon päässeet ovat onnellisia selvitessään 
maasta hengissä, mutta samaan aikaan on 
suuri hätä Ukrainaan jääneiden puolesta. 

Humanitaarinen kriisi on herättänyt myös 
suomalaisissa suuren halun auttaa. Lahjoi-
tuksia hyväntekeväisyysjärjestöille on tullut 
valtavasti, tavaralahjoituksia on tehty siellä 
missä niitä on tarvittu ja vapaaehtoisia aut-
tajia on löytynyt aina tarpeeseen. Lukuisa 
on myös niiden majoitustarjousten määrä, 
joita Punaisen Ristin valtakunnalliseen In-
fopisteeseen on ilmoitettu. 

Punaisen Ristin työntekijänä saan itse teh-
dä päivittäin työtä turvaa hakevien autta-
miseksi. Se auttaa jaksamaan tässä mah-
dottomalta tuntuvassa maailmantilanteessa. 
Myös vapaaehtoisena pääsee konkreettisesti 
auttamaan avun tarpeessa olevia. Tilanteen 
mittakaava on kuitenkin valtava ja operaati-
osta tulee pitkä. Meidän pitää yhdessä huo-
lehtia siitä, että työntekijät ja vapaaehtoiset 
jaksavat, kuten puheenjohtajammekin kir-
joittaa sivulla 12. 
 
Tätä kirjoittaessani vietetään rasismin vas-
taista viikkoa. Myös konfliktin keskellä on 
hyvä muistuttaa itseämme Punaisen Ris-
tin periaatteista, joista yksi on puolueetto-
muus. Me autamme kaikkia avun tarpees-
sa olevia. Rasismin vastaisen työn keskeisiä 
asioita on omien ennakkoluulojen tunnis-
taminen ja toisten ihmisten asenteisiin vai-
kuttaminen omalla toiminnalla. Vihapuhetta 
emme hyväksy missään muodossa. 

Mika Asikainen

Toiminnanjohtaja 
Kaakkois-Suomen piiri

Tässä ja Nyt -järjestötiedotteen jakelu: Osastojen avainvapaaehtoiset (J1: nimenkirjoittajat ja J2: toiminnantarkastajat + nimetyt 
vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt). Kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t). Piirin hallituksen ja toimikuntien jäsenet, muut piirit, piirin 
alueella toimivat laitokset (Kontit, Turvatalot, vastaanottokeskukset, Veripalvelu), järjestön hallituksen, valio- ja toimikuntien ja val-
tuuston jäsenet. Lue verkossa: rednet.punainenristi.fi/node/3777
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SUOJA 2022 -HARJOITUS

Viime hetken vinkit Suoja 2022 
-valmiusharjoitukseen

Kuva: M
arko Tervo

Mitä oppeja Jyväskylän suuresta 
tulipalosta voisi ottaa Suoja 2022 
-harjoitukseen? Jyväskylän osaston 
vapaaehtoinen Marko Tervo jakaa vinkit.

Puolitoista vuotta sitten Jyväskylän Palokan se-
nioritalossa tapahtui suuri tulipalo. Jälkeenpäin 
vapaaehtoiset ovat pohtineet auttamistoimin-
taansa tulipalon aikana ja sen jälkeen. Miten 
Punainen Risti ja Vapaaehtoinen pelastuspal-
velu onnistuivat? Entä millaisiin asioihin voi-
si varautua etukäteen Suoja 2022 -harjoituk-
sen avulla?

Marko Tervo on Jyväskylän osaston tiedotta-
ja, joka hoiti auttamistilanteessa osaston tie-
dottamista ja viestintää sosiaalisessa medias-
sa. Palokan palo oli vaikea, sillä se levisi paljon 
arvioitua nopeammin. Tästä huolimatta apua 
pystyttiin antamaan tehokkaasti. Harjoittele-
malla auttaminen onnistuu äkillisissä ja suuris-
sakin onnettomuuksissa.

– On tärkeää harjoitella evakuointia yhdessä 
eri toimintaryhmien kanssa. Ensihuollon, en-
siavun ja ystävätoiminnan vapaaehtoiset voi-
vat harjoittelun ansiosta pelata tehokkaas-
ti yhteen.

Harjoittelemalla viranomaiset ja järjestöt 
tutuiksi

Punainen Risti toimii aina viranomaisen tukena, 
joten harjoituksessa voidaan vahvistaa yhteistyö-
tä viranomaisen kanssa ja oppia toinen toiselta.

– Sosiaali- ja kriisipäivystyksillä ei välttämättä 
ole kokemusta isoista onnettomuuksista. Meillä 
taas on, ainakin harjoitusten kautta. Olisi kan-
nattavaa kutsua sosiaalipäivystys ja muita jär-
jestöjä ja yhteistyökumppaneita mukaan harjoi-
tukseen. Usein myös seurakuntien diakoniatyö 
on mukana hoitamassa suuria onnettomuuk-
sia. Palokassa yksi onnistumisen syy oli se, että 
olemme aiemmin tehneet yhteistyötä kriisikes-
kuksen kanssa pienemmissä tulipalotilanteissa.

Tietysti myös Palokan operaatiossa oli haasteita.

– Kun päästiin onnettomuuspaikalle, viran-
omainen tarvitsi apuamme heti. Emme eh-
tineet juurikaan koordinoimaan ja orga-
nisoimaan toimintaamme paikan päällä. 
Vapaaehtoisten johtoryhmiä ja vastaavia ei 
vain ehditty perustamaan. Toisaalta juuri tästä 
saatiin poliisilta ja pelastustoimelta myöhem-
min paljon kiitosta, että tartuimme ripeästi toi-
meen ja toimimme osin itseohjautuvasti.

Viestintä osaksi harjoitusta

Tiedottajana Marko Tervo haluaa haastaa muut 
osastot pohtimaan viestintää harjoituksessa.

– Mitä ja miten tiedottaisitte harjoitustilanteesta, 
jos tilanne olisikin oikea? Entä miten kertoisitte 
harjoituksesta medialle, mitä kirjoittaisitte sosi-
aaliseen mediaan ja mitä omille vapaaehtoisille?

Lisää vinkkejä harjoituksen valmisteluihin löy-
dät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/suoja2022

Punaisen Ristin johtamisvalmennus saa jatkoa syksyllä
Punainen Risti pilotoi viime syksynä johtamis-
valmennusta, joka oli suunnattu kaikkien jär-
jestötasojen vapaaehtoisille ja työntekijöille. 
Valmennuksen tavoitteena oli vahvistaa Pu-
naisen Ristin ja valmiusorganisaation identi-
teettiä, luoda yhteistyötä ja luottamusta sekä 
kehittää kuuntelevaa, mukaan ottavaa ja kaik-
kien osaamista hyödyntävää johtamista osal-
listujien asemasta riippumatta.

Jos sinua kiinnostaa kehittää valmiuksiasi joh-
taa Punaisen Ristin toimintaa, kannattaa seu-
rata Oma Punaista Ristiä. Haku syksyn 2022 
valmennukseen käynnistyy keväällä, huhti-
toukokuussa. Mukaan haetaan aktiivisia, oman 
ja järjestön johtamisen kehittämisestä kiinnos-
tuneita vapaaehtoisia ja työntekijöitä eri puo-
lilta Suomea ja eri toimintamuodoista. 
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MONIKIELINEN KORONAVIESTINTÄ

Monikielisestä koronaviestinnästä hyviä 
kokemuksia ympäri Suomen

Kuva: S
uom

i-S
om

alia -seura

Punainen Risti koordinoi monikielisen 
koronaviestinnän hanketta. Hanke 
auttaa myös Punaisen Ristin piirejä ja 
osastoja levittämään rokotustietoa eri 
kielillä ja vahvistamaan yhteistyötä 
maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Koronaepidemian aikana on usein toivottu ko-
ronaan liittyvää tietoa myös muilla kuin Suo-
men virallisilla kielillä. Punaisen Ristin koor-
dinoima monikielisen koronaviestinnän 
koordinaatiohanke on yksi vastaus tähän tar-
peeseen: se kokoaa yhteen järjestöt ja viran-
omaiset, jotka toimivat koronaepidemian ja 
erikielisten yhteisöjen parissa.

Tärkeässä roolissa hankkeessa ovat yhteisö-
jen avainhenkilöt, jotka toimivat piirien tukena. 
Avainhenkilöt jalkautuvat oman yhteisönsä ta-
pahtumiin, ryhmiin ja oppilaitosvierailuille. He 
pitävät yllä keskustelua koronasta ja rokotuk-
sista ja vievät omalle yhteisölleen viranomais-
ten tuottamaa tietoa. Oman yhteisönsä jäseni-
nä he pystyvät välittämään tietoa sensitiivisesti 
ja yhteisönsä kulttuuria kunnioittaen.

Työtä tehdään yhdessä Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen (THL) ja sairaanhoitopiirien kanssa.

Monta piiriä mukana  
– mukaan mahtuu vielä

Monikielisestä koronaviestinnästä on saatu hy-
viä kokemuksia. Toimintaan on jo saatu mu-
kaan muun muassa arabian-, somalin-, sora-
nin-, venäjän- ja vironkielisiä avainhenkilöitä. 
Myös hankkeessa tuotetut viestintämateriaalit 
ovat tavoittaneet runsaasti yleisöä.

Hanke tukee piirejä monikielisen koronaviestin-
nän toteuttamisessa. Se on myös auttanut ra-
kentamaan yhteistyötä alueiden maahanmuut-
tajajärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. 

•  Oulussa on tuettu piirin yhteistyötä 
monikulttuurikeskus Villa Viktorin, Vuolle 
Setlementin ja Oulun kaupungin kanssa. 

•  Helsingin ja Uudenmaan piirissä on toteutettu 
korona-aiheisia iltapäiväleirejä nuorille. 

•  Satakunnassa järjestettiin monikielinen 
koronainfokampanja. 

Jos oma piirisi ei vielä ole mukana, mutta 
haluaisit tietää aiheesta lisää, ota yhteyttä 
omaan piiriisi. Monikielisen koronaviestinnän 
hanke jatkuu tämän vuoden loppuun asti, joten 
mukaan ehtii vielä! 

•  Tutustu hankkeeseen: punainenristi.fi/
monikielinen-koronaviestinta. Hanke 
julkaisee kuukausittain monikielisen 
koronaviestinnän uutiskirjettä. Uutiskirjeet 
ja tilauslomake löytyvät sivun Materiaalit-
osiosta.

•  Monikielisen koronaviestinnän materiaalit 
löytyvät TEM:in Kumppanuusalustalta. 
Rekisteröidy alustalle osoitteessa  
https://kumppanuusalusta.kotoutuminen.fi.

•  Lisätietoja: hankekoordinaattori Marian 
Ismail, marian.ismail@punainenristi.fi ja 
viestinnän asiantuntija Ee Eisen,  
erika-evely.eisen@punainenristi.fi

Viestintähankkeen tuella tuotettu somalinkielinen keskustelu koronasta on kerännyt yli 250 000 katsojaa.
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9.

Nälkäpäivä on 
auttamisvalmiutemme kivijalka
Nälkäpäivänä kokoamme yhteen 
voimamme, jotta katastrofin 
keskelle joutuneet ihmiset saisivat 
Punaisen Ristin apua. Mitä enemmän 
vapaaehtoisia saamme innostettua 
mukaan Nälkäpäivään, sitä useammalle 
voimme hädän hetkellä tarjota 
tukemme. Tehdään siis seuraava 
Nälkäpäivä yhdessä ja isosti!  

Nälkäpäivän lipaskeräys toteutetaan 22.–
24.9. Lipaskeräys on järjestetty keskellä 
pandemiaa jo kahdesti. Vaikka emme vielä-
kään voi varmasti tietää pandemiatilannet-
ta ensi syksynä, varmaa kuitenkin on, että 
Nälkä päivä järjestetään niin isosti ja näyttä-
västi kuin suinkin mahdollista.  

Kerääjähankintaan satsaaminen 
kannattaa

Tiedämme, että käteisen käyttö on viime 
vuosina rajusti vähentynyt. Siitä huolimatta 
käteislahjoitukset vapaaehtoiselle ovat yhä 
kirkkaasti suurin Nälkäpäivän tulonlähde. 

Tilastomme kertovat, että yksittäisille vapaa-
ehtoisille lahjoitetun käteisen määrä on vii-
me vuosina jopa kasvanut. Siinä, missä yksi 
lipaskerääjä keräsi kymmenen vuotta sit-
ten keskimäärin noin 70 euroa, on kerääjä-
kohtainen potti noussut viime vuosina lähes 
90 euroon. Tämän tiedon valossa kerääjä-
hankintaan kannattaa totisesti satsata! 

Etenkin koulut, oppilaitokset ja yritykset ovat 
tärkeitä yhteistyökumppaneita, kun tavoitel-
laan suuria kerääjämääriä. Ensimmäiset ver-
kot kannattaakin heittää vesille jo nyt.  

Ilmoittaudu mukaan  
Nälkäpäivän etäkoulutuksiin

Nälkäpäivästä järjestetään etäkoulutusten 
sarja, joka alkaa jo huhtikuussa. Poimi kiin-
nostavat koulutukset ja ilmoittaudu mukaan!

Ilmoittautumislinkit löydät sekä Omasta et-
tä RedNetin Nälkäpäivä-sivulta. Koulutusten 
jälkeen tallenteet lisätään RedNetiin.

Nälkäpäivän valtakunnallisten etäkoulutusten aikataulu

HUHTIKUU

Koulut mukaan Nälkäpäivään ma 11.4. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi ma 13.4. klo 17–18.30

TOUKOKUU

Nälkäpäivän suunnittelu ma 16.5. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30, ruotsiksi ma 23.5. klo 17–18.30

Kerääjärekrytointi kaupunkiosastoissa ke 18.5. klo 17–18.30, ruotsiksi ke 25.5. klo 17–18.30

ELOKUU

Nälkäpäivä 2022 yleisesittely ma 15.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi ma 22.8. klo 17–18.30

Uusilla keräystavoilla onnistuminen ke 17.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi ke 24.8. klo 17–18.30

Nälkäpäivä näkyväksi kaduilla ja somessa to 18.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi to 25.8. klo 17–18.30

SYYSKUU

Tilannekatsaus ja pikapalaute to 29.9. klo 17–18.30, ruotsiksi ma 3.10. klo 17–18.30

MARRASKUU

Tulokset ja opit ke 23.11. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30, ruotsiksi ke 30.11. klo 17–18.30
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9.

Innostetaan koulut takaisin Nälkäpäivään

Nälkäpäivän koulukeräysten tuotto on 
kahden koronavuoden aikana ymmärret-
tävästi laskenut. Pyysimme muutamaa 
koulukeräyksissä erinomaisesti onnistu-
nutta osastoa jakamaan onnistumisensa 
salat kaikille. 

Hyvin harva koulu on korona-aikana toteut-
tanut Nälkäpäivä-keräyksen ilman paikallisen 
osaston tukea. Yhdistävä tekijä kaikissa erin-
omaisen koulupotin keränneissä osastoissa oli-
kin aktiivinen yhteydenpito kouluihin.  

Ajoissa liikkeellä

Kaarinan osaston keräysjohtaja Esko Vihervä 
kertoo, että osasto tarjoaa kouluille kaksi ta-
paa osallistua Nälkäpäivään. Kouluille joko vie-
dään lippaat ja muut materiaalit, sekä haetaan 
ne pois, tai vaihtoehtoisesti oppilaat jalkautu-
vat keräämään läheiselle kaupalle, jossa he ke-
räävät pareittain vuorolistan mukaisesti. 

– Lähden yleensä rehtorista liikkeelle heti syys-
lukukauden alussa ja selvitän, kuka on kerä-
yksen yhteyshenkilö, joka toteuttaa keräyksen 
koululla. Parasta on, jos rehtorin tai yhteyshen-
kilön kanssa saa sovittua tapaamisen, Viher-
vä sanoo.   

Nimetyn yhteyshenkilön kanssa 
sopiminen sujuu

Myös Mäntsälän osastossa koetaan tärkeäksi, 
että koulu nimeää keräykselle yhteyshenkilön, 
jonka kanssa asioista voidaan sopia. 

Osaston keräysjohtaja Markku Remes ker-
too aloittaneensa koulujen kontaktoinnin jo vii-
me vuoden toukokuussa lähettämällä koului-
hin kirjeen, jossa oli esitelty keräyksen teema 
ja ajankohta. Osa opettajista vastasi heti, mut-
ta osa vasta loppukesästä sinnikkään puhelin- 
ja sähköpostiviestinnän jälkeen. 

Osasto toimitti kouluille valmiit keräysväline-
paketit, jotka opettajat useimmiten palauttivat 
osastolle itse. Myös Mäntsälässä osa oppilaista 
lähti ulos keräämään. 

– Kouluyhteistyö oli virkistävää ja antoisaa. 
Se poikinee vielä lisäyhteistyön mahdollisuuk-
sia esimerkiksi rasismin vastaisen teemaviikon 
osalta, Remes toteaa.

Valmis palvelupaketti kouluille

Täyden palvelun paketti kouluille on Tapiolan 
osaston keräysjohtajan Katri van Wensenin 
mukaan heidänkin onnistumisensa salaisuus. 

Tapiolassa yhteyshenkilöltä on kysytty, halu-
aako koulu valmiin tekstin vanhemmille Wil-
ma-viestinä lähetettäväksi. Viestissä on ker-
rottu, miten vanhemmat voivat halutessaan 
tehdä lahjoituksen osaston nettilippaaseen tai 
MobilePay-numeroon. 

– Olen myös tarjonnut kouluille mahdollisuutta 
perustaa oma nettilipas, van Wensen kertoo.

Kuva: M
arja Tapio

Koulujen osuus Tampereen osaston keräystuotosta on noin 30 %. Osasto vie lippaat kolmellekymmenelle alakoululle ja 
käy kouluilla kertomassa keräyksestä etukäteen. Osa kuudesluokkalaisista on lähtenyt kerääjiksi läheiselle marketille.
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TILASTOT

Parin tuhannen ihmisen yhteinen ponnistus: 
tilastot tuovat työmme näkyväksi
Punaisen Ristin toimintatilastojen kerää-
miseen osallistuu vuosittain parituhatta ih-
mistä, myös sinun osastosi vapaaehtoiset. 
Tilastomme tekevät tehdyn työn näkyväksi 
ja samalla ne tuottavat järjestölle erittäin 
tärkeää tietoa.

Toiminta- ja koulutustilastoihin kerättyä tietoa 
käytetään Punaisen Ristin kaikilla tasoilla. Tietoa 
tarvitaan muun muassa tiedolla johtamiseen ja 
viestintään, hakemuksiin ja raportteihin. Tilasto-
jen avulla tiedämme, mitä teemme, miten katta-
va auttajaverkostomme on ja mihin tarvittaisiin 
lisää tukea. Luotettavat tilastot antavat myös 
välineitä kertoa toiminnastamme ulospäin.

Tilastotiedon kerääminen on meiltä kaikilta mer-
kittävä ponnistus. Samalla se muistuttaa siitä, 
että Punainen Risti on yksi ja yhteinen järjes-
tö ja avun ketju tarvitsee kaikkia meitä toteutu-
akseen.

Viime vuosina noin 400 osastoa on vastannut ti-
lastokyselyyn. Käytännössä se on yli 90 prosent-
tia kaikista osastoista. Tänä vuonna tehtiin uusi 
ennätys, 94 prosenttia! Tämä kiitettävä suoritus 
on kumarruksen arvoinen meille kaikille.

Tarpeesta tilastoihin

Tilastoprosessi alkaa siitä, että toimialat kerto-
vat, mitä tunnuslukuja ne haluavat kerätä osas-
toilta. Näin saadaan esimerkiksi ystävätoimin-
nan kehittämiseen tarvittavat tiedot. Muutokset 
kysymyksiin pidetään pieninä, jotta vastaami-
nen olisi helppoa ja pitkän aikavälin trendien 
seuraaminen mahdollista.

Kyselyn saavuttua osastoihin niissä alkaa työn-
täyteinen tohina, kun vastauksia kerätään ja 
kirjoitetaan. Piireissä ja keskustoimistossa pu-
helimet soivat ja sähköpostit kilisevät. Lisätie-
toja ja ohjeita kaivataan puolin ja toisin.

Kyselyn sulkeuduttua piirit tarkastavat oman 
alueensa tiedot. Korjatut tiedot lähetetään ta-
kaisin niitä pyytäneille toimialoille, joiden asi-
antuntijat tarkastavat luvut omalta osaltaan. 

Kyselyistä jalostettu tieto kerätään tilastokir-
jaksi, joka luovutetaan valtuustolle kevään ko-
kouksessa.

Tietoa kootaan monista lähteistä

Tilastokirjassa julkaistava tieto saadaan toimin-
takyselyn lisäksi myös monista muista lähteis-
tä: esimerkiksi Veripalvelusta, Konteista ja kes-
kustoimiston yksiköistä.

Yksi tärkeimmistä ja kysytyimmistä mittareis-
ta on vapaaehtoisten määrä. Erityisesti viime 
vuosina verkkovapaaehtoisuuden rooli on kas-
vanut. Tulevaisuudessa onkin mahdollista, et-
tä kaikki vapaaehtoistoiminta voidaan mitata 
OMAn ja muiden palvelujen, kuten esimerkiksi 
Hupsiksen, avulla.

On kuitenkin varmaa, että tiedon ja tilastojen 
tarve ei tule loppumaan. Meidän jokaisen pa-
nos yhteiseen avustustyöhön tulee niiden kaut-
ta näkyväksi.
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AJANKOHTAISTA

Onko osastossasi ainesta Tulevaisuuden tekijät -palkinnon 
voittajaksi?

Kaveritaidot tutuiksi Muumien tapaan

Yleiskokous ensi vuonna Joensuussa

Suomen Punainen Risti palkitsee kesän 2023 
yleiskokouksessa yhden osaston, joka on toi-
minnassaan kehittänyt nuorten osallistumis-
mahdollisuuksia ja tukenut heidän omaa aktii-
vista toimintaansa. Voittajaosaston viisi nuorta 
vapaaehtoista lähtee opintomatkalle tutustu-
maan toisen Punaisen Ristin kansallisen yhdis-
tyksen toimintaan. 

Valintakriteerit

Tulevaisuuden tekijät -palkinnon voittaja-
osastoa valitessa painotetaan osaston ky-
kyä vastata toimintalinjauksen 2021–2023 al-
le 29-vuotiaisiin nuoriin liittyviin tavoitteisiin. 
Tulevaisuuden tekijät -palkinto korvaa entisen 

Tove Janssonin Punaiselle Ristille omistetut 
Muumi-kuvitukset syntyivät jo 1960-luvulla. 
Niissä seikkailee useita tuttuja muumilaakso-
laisia, mutta myös vieraampia hahmoja. Aika-
naan koululaisille kuvitetussa esitteessä Pu-
naista Ristiä kuvataan seuraavasti: ”–– se on 
suuri yhdistys, joka on päättänyt yrittää aut-
taa kaikkia, jotka ovat vaikeuksissa – sairaita 
tai nälkäisiä tai yksinäisiä ihmisiä, tapaturmien 
uhreja tai sodissa haavoittuneita.”

Tänä vuonna yhteistyössä Moomin Charactersi-
en kanssa Punainen Risti on herättänyt henkiin 
nämä mainiot kuvitukset. Muumit johdattelevat 
lapsia lukemaan Lukukuun materiaaleissa sekä 
seikkailevat Finlaysonin kodintekstiileissä, joilla 
tuetaan Punaisen Ristin toimintaa, tuottamis-
samme ystävänpäiväkorteissa ja ainutlaatui-
sessa kaveritaitoaineistossa.

Seuraava yleiskokous pidetään  
10.–11.6.2023 Joensuussa. 

Kolmen vuoden välein kokoontuva yleiskokous 
on Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin. 
Se päättää järjestön toiminnasta ja valitsee 
korkeimmat luottamushenkilöt eli puheenjoh-
tajan, varapuheenjohtajat, hallituksen ja val-
tuuston. Yleiskokouksessa päätetään myös toi-
mintalinjauksesta vuosille 2024–2026. 

Kasvattajaosastopalkinnon. Valinnassa huomi-
oidaan, miten osasto on vuosina 2021 ja 2022:

•  rekrytoinut ja saanut toimintaansa mukaan 
uusia nuoria vapaaehtoisia

•  vahvistanut toiminnallaan nuorten 
hyvinvointia ja arjen hallintaa

•  saanut nuoria vastuu- ja luottamustehtäviin

•  aloittanut nuorten kanssa uudenlaista 
toimintaa sekä

•  edistänyt Punaisen Ristin tuen ja toiminnan 
saavutettavuutta nuorten parissa.

Löydät lisätietoja hakukriteereistä ja palkinnon 
hakemisesta RedNetistä: rednet.punainen-
risti.fi/tulevaisuudentekijat 

Kaveritaitoja kouluihin ja päiväkoteihin

Punaisen Ristin yhdessä Moomin Charactersin 
kanssa tuottama Kaveritaidot Muumien tapaan 
on uusi pedagoginen kokonaisuus pienille kou-
lulaisille ja perheille.  Materiaalista kannattaa 
vinkata alueenne päiväkodeille, esikouluille ja 
kouluille, mutta sitä voi hyödyntää myös osas-
ton omissa kerhoissa ja lasten ryhmissä!

Aineiston pääteemat ovat itsetuntemus, kave-
ritaidot, myötätunto ja itsemyötätunto, uuteen 
ihmiseen tutustuminen ja yksinäisyys. Materi-
aali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, ja se si-
sältää lapsille tuttuja puhuvia muumihahmoja.

Tutustu materiaaliin:  
www.sproppimateriaalit.fi

Yleiskokouksessa jokaisella Punaisen Ristin 
osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kuta-
kin alkavaa 200 jäsentä kohden. Lisäksi jokai-
sella piirillä on yksi edustaja. Nämä äänivaltai-
set edustajat valitsee osaston tai piirin hallitus, 
ja he osallistuvat kokouksessa äänestyksiin ja 
voivat käyttää puheenvuoroja. 

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan 
kokousta ja osallistumaan muuhun yleisko-
kousviikonlopun ohjelmaan. Varaa aika jo nyt 
kalenteristasi, tervetuloa mukaan! 
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Sähköpostin allekirjoitus tai kampanjabanneri voi näyttää pian esimerkiksi tältä.

Postilaatikkoon kolahtavat uudenlaiset suoralahjoituskirjeet. Lehti-ilmoituksissa välittyvät inspiraatio, ilo ja toivo.

Tällaisilla postauksilla erotumme sosiaalisessa mediassa. Raikas visuaalinen ilme houkuttelee lukemaan uutiskirjeen.
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Suomen Punaisen Ristin brändi uudistuu. Järjestön tuttuihin periaatteisiin 
ja arvoihin rakentuvaa identiteettiä vahvistetaan uudella visuaalisella tyylillä. 
Pikkuhiljaa alat huomata, että esimerkiksi Punaisen Ristin mainokset, 
sosiaalisen median postaukset ja muu viestintämateriaali näyttävät erilaiselta. 
Punaisen Ristin tunnistettavuus, näkyvyys ja uusi ilme ovat kaikkien asioita,  
ja siksi alamme tuottaa uuden tyylin mukaisia materiaaleja toiminnassa 
mukana olevien käyttöön.

Mitä järjestön uudella  
ulkoasulla halutaan tuoda esiin?

Brändissä on kyse tyylistä, mutta se ei ole vain 
ulkoinen piristysruiske. Taustalla on tärkeä asia. 
Haluamme tuoda entistä tehokkaammin esiin 
Punaisen Ristin periaatteita ja arvoja. 

Yksi tärkeimmistä Punaisen Ristin periaatteista 
on, että kaikki pääsevät mukaan toimintaan. Siksi 
uudistetussa brändissä korostuvat esimerkiksi 
moninaisuus, saavutettavuus sekä paikallisuus. 
Kaikki nämä löytyvät myös toimintalinjauksesta, 
ja ne tuodaan nyt entistä selkeämmin mukaan 
mielikuvaan, jonka haluamme Suomen Punaisesta 
Rististä antaa.

Minkälaisen mielikuvan haluamme antaa?

Minkälaiseksi me Suomen Punaisen Ristin 
toiminnassa mukana olevat miellämme järjestön? 
Tämä on tärkeä asia pohtia ja omaksua, jotta myös 
järjestön ulkopuoliset mieltäisivät Punaisen Ristin 
kanssamme samalla tavalla. 

Mielikuva: 
•  Haluamme olla inspiroiva toimija,  

joka ylläpitää toivoa. 
• Vahvistamme ihmisten luottamusta toisiinsa.
•  Suomen Punainen Risti on tulevaisuuden 

järjestö, jolla on vahva perintö.
•  Toimintamme on merkityksellistä ja tuo 

mukana oleville iloa sekä mahdollistaa 
muutoksen parempaan. 

Tavoitteemme: 
•  Olemme nopeasti paikalla siellä,  

missä apua eniten tarvitaan.
•  Rakennamme yhdessä inhimillistä 

yhteiskuntaa.
• Haluamme, että kaikki osaavat auttaa.

Mitä vapaaehtoinen  
hyötyy brändiuudistuksesta?

Uusi brändi kootaan brändikirjaksi ja 
ohjeistukseksi. Nämä auttavat kaikkia Punaisen 
Ristin toiminnassa mukana olevia viestimään 
riittävän yhdenmukaisesti. Vapaaehtoiset ja 
työntekijät alkavat käyttää tekstin kirjasintyyleinä 
Arialia ja Georgiaa, jotka löytyvät jokaisen 
tietokoneelta. Esimerkiksi tämän jutun teksti on 
Georgia-kirjasintyyliä ja koko aukeama on uuden 
ulkoasun mukainen.

Vapaaehtoiset käyttävät viestinnässään paljon 
sosiaalista mediaa kertoessaan toiminnastaan 
toisille vapaaehtoisille, potentiaalisille 
vapaaehtoisille, apua tarvitseville sekä heidän 
läheisilleen. Siksi uudessa tyylissä korostuvat 
lämpö ja inhimillisyys. Keskustoimiston viestintä 
tuottaa aineistopankkiin uuden brändin mukaisia 
mallipohjia, jotka helpottavat esimerkiksi 
sosiaaliseen mediaan postaamista ja esityskalvojen 
tekemistä. Tuotamme myös kuvia, jotta 
vapaaehtoiset voisivat viestiä itsenäisesti entistä 
helpommin. Punaisen Ristin järjestötunnus, eli 
logo, säilyy ennallaan.

Saanko uudet materiaalit  
käyttöön nyt heti?

Vielä täytyy malttaa. Uudistunut ilme otetaan 
käyttöön aineistotuotannossa työ kerrallaan. 
Vanhentuvalla ilmeellä tuotetut aineistot ovat 
käyttökelpoisia siihen asti, kunnes uusintatarve 
tulee ajankohtaiseksi muusta syystä, esimerkiksi 
sisällön päivittämisen yhteydessä. 

Mistä saan lisää tietoa asiasta?

Kerromme brändiuudistuksesta Auttajat 
Aulangolla -vapaaehtoistapahtumassa huhtikuussa 
sekä koulutusten yhteydessä.
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PIIRIN PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vapaaehtoisten 
jaksamisesta on 
huolehdittava 

M
ari H

uttunen

Tuskin kukaan meistä osasi ennakoida, että 
tulisimme kohtaamaan pandemian, joka ku-
rittaisi meitä useamman vuoden ajan. Myös-
kään realistisena emme ole pitäneet so-
dan syttymistä Eurooppaan. Aikajänne, jolla 
voimme tulevaisuutta suunnitella on lyhen-
tynyt ja olemme oppineet, että ainut pysyvä 
asia on muutos.

Toiset meistä ovat toimintakykyisempiä kuin 
toiset yllättävissä muutoksissa, mutta jo-
kainen meistä on oppinut kyvykkäämmäksi 
muutostilanteissa viimeisen kahden vuoden 
aikana. Punainen Risti on valmiusjärjestö, 
joka pystyy toimimaan nopeasti muuttuvis-
sa tilanteissa. Olemme osoittaneet toiminta-
kykymme hienosti kuluneen kahden vuoden 
aikana.

Jaksamisemme vapaaehtoisina on joutunut 
muutostilanteissa koetukselle. Miten pysyä 
toimintakykyisenä tilanteissa, jotka kuor-
mittavat henkisesti meistä jokaista. Vapaa-
ehtoistoimintamme on aiemmin perustunut 
täysin kasvokkaisille kohtaamisille ja se on 
monen vapaaehtoistehtävistä jäänyt koko-
naan pois. Miten jaksaa, kun toiminta siir-
tyy etätoiminnaksi ja ihmisten sijaan katse-
let ruutua. 

Minulle tärkeintä vapaaehtoisena toimimi-
sessa ovat ihmiset. Ne ihmiset, joita tapaan 
kokouksissa, koulutuksissa ja seminaareis-
sa. Ne ihmiset, joita tapaan vapaaehtoise-
na toimiessani. Kohtaamiset saavat muista-
maan, etten tee tätä yksin ja että tekemäni 
vapaaehtoistyö on tärkeää muillekin kuin 
minulle. 

Teille, jotka teette osastoissanne autta-
mistyötä ukrainalaisten pakolaisten paris-
sa, lähetän paljon voimia tärkeään työhön. 
Huolehtikaa siitä, että vapaaehtoisille jär-
jestetään tapaamisia, joissa voi luottamuk-
sen ilmapiirissä keskustella vapaaehtoisteh-
tävässään kokemastaan. Järjestäkää myös 
tapaamisia, jotka keskittyvät virkistymiseen. 
On tärkeää kohdata muita vapaaehtoisia va-
paamuotoisesti. Parhaat keskustelut käy-
dään kahvitauoilla ja illallispöydissä. Ne kes-
kustelut ja kohtaamiset samanhenkisten 
Punaisen Ristin toimijoiden kanssa auttavat 
jaksamaan vapaaehtoisena silloinkin, kun 
auttamistyö on kuormittavaa.

Kun voimme itse hyvin, jaksamme auttaa.  
Uskon, että kohtaamiset ovat suurimmal-
le osalle tärkein syy toimia järjestömme va-
paaehtoisena. Kohtaamiset autettavien ja 
muiden vapaaehtoisten kanssa.

Mari Huttunen 
Piirin puheenjohtaja 
Kaakkois-Suomen piiri

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Kaakkois-Suomen piirin  
jäsenhankintakampanja 
1.1.–1.6.2022 

rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta_kasu

HANKI JÄSEN,
SAAT LAHJAN 
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VASTAANOTTOTOIMINTA LAAJENEE

Ukrainan sota on aiheuttanut valtavan hu-
manitäärisen kriisin Ukrainassa, mistä jo 
3,5 miljoonaa ihmistä on paennut maan ra-
jojen ulkopuolelle. Kansainvälistä suojelua 
hakevia on kirjattu Suomessakin jo reilus-
ti yli 10 000. Virossa ukrainalaisia on jo 26 
000, joten tulijoiden määrä kasvanee Suo-
messakin vielä rajusti.

Kaakkois-Suomen piiri toimii Maahanmuut-
toviraston tukena ukrainalaisten auttami-
sessa. Olemme saaneet virastolta toimeksi-
annon lisätä Mikkelin vastaanottokeskuksen 
paikkamäärää 150:stä 700:ään. Lisäpaikat 
tulevat Mikkelin lisäksi Pieksämäelle, Sa-
vonlinnaan ja Ristiinaan. Muillakin paikka-
kunnilla kartoitetaan mahdollisia vastaanot-
totoimintaan soveltuvia kiinteistöjä. Meidän 
lähialueillemme keskuksia on tulossa myös 
Kuopioon, Joensuuhun ja Lahteen.

Kaikilla uusilla paikkakunnilla on työnteki-
jöiden rekrytointi käynnissä. Vapaaehtoiset 
ovat olleet korvaamattomana apuna turvaa 
hakevien vastaanottamisessa sekä muun 
muassa huoneiden kalustamisessa. Nyt 
kannattaa muidenkin osastojen olla valmii-
na auttamaan, sillä apua varmasti tarvitaan 
lähiviikkoina monellakin paikkakunnalla.

Mika Asikainen

Vastaanottotoimintaa laajennetaan vauhdilla

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI
M

atti S
uistom

aa

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat olleet muun 
muassa Mikkelin vastaanottokeskuksessa 
kokoamassa sänkyjä ja laittamassa majoitustiloja 
kuntoon Ukrainasta paenneita turvapaikanhakijoita 
varten. Ylemmässä kuvassa Eero Tiihonen 
SPR Mikkelin osastosta siirtämässä Ukrainasta 
paenneille tarkoitettuja varusteita rekasta 
varastoon. Alemmassa kuvassa Nina, Pirkko ja 
Pirjo organisoimassa ruokahuoltoa. 

Kari Kuitunen

Piirimme tilannekuva Ukraina-operaatiossa
SPR:n tilannekeskus kerää tilannekuvaa osas-
tojen, piirin ja vastaanottokeskusten toimin-
noista Ukraina-operaatioon liittyen. Piirit ko-
koavat osastojen lähettämien tietojen mukaan 
tilannekuvan tilannekeskukselle kolmesti vii-
kossa. Kerättyä tietoa käytetään tilannetietoi-
suuden ylläpitoon, toiminnan volyymin ja ope-
raation laadun arviointiin, avun ohjaamiseen 
sekä varainhankinta- ja vaikuttamisviestintään. 

Tietoja kysytään, jotta Punainen Risti voi suun-
nata apua tarpeiden pohjalta sekä turvata eri-
tyisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryh-
mien avun saannin. 

Olemme piiritoimistolla luoneet osastoille Lyyti-
kyselyn, josta tieto välittyy reaaliaikaisesti pii-
ritoimistolle. Osastojen raportointien mukaan 
23.3.2022 mennessä operaatioon on piirissäm-
me osallistunut 532 vapaaehtoista 25 osastos-
sa. 

Vapaaehtoistunteja on arvion mukaan kerään-
tynyt 2 041 tuntia, ja arvio autettujen mää-
rästä on 479. Operaation auttamismuodoista 
eniten vapaaehtoisia on ollut mukana hätäapu-
keräyksessä. Määrä on ollut kolminkertainen 
verrattuna kaikkeen muuhun auttamistoimin-
taan, kuten viranomaisyhteistyöhön ja maa-
hantulijoiden vastaanottoon.  



14

HÄTÄAPUKERÄYS UKRAINA 

Hätäapukeräys Ukrainan kriisin uhrien 
auttamiseksi käynnistettiin 25. helmikuu-
ta. Keräys on edelleen upeassa vauhdissa 
ja siihen on lahjoitettu valtakunnallisesti 
jo 15 miljoonaa euroa. 

Suomalaisten auttamishalu on käsinkosketel-
tavaa. Ihmiset haluavat tehdä konkreettisia 
auttamisen tekoja. Kiitos, että te osastolaiset 
olette antaneet siihen yhden mahdollisuuden 
tuomalla lipaskeräykset ihmisten luokse! Läh-
ditte osastoissa todella nopeasti ja tehokkaasti 
mukaan järjestämään lipaskeräyksiä, nettike-
räyksiä ja erilaisia keräystapahtumia. 

Tällä hetkellä (23.3.) piirimme osastojen kerä-
ystoimien kautta tuottoa on tullut 82 300 eu-
roa. Tästä puuttuu vielä paljon, joten loppu-
tulos tulee olemaan huikean paljon parempi. 
Keräys myös jatkuu edelleen. Tähän mennes-
sä mukana on ollut 28 osastoa. 

Myös paikallisia yhteistyökuvioita syntyi hie-
nosti: keräys on ollut mukana erilaisissa ta-
pahtumissa, kuten konserteissa ja jääkiek-
kopeleissä, työnantajat ovat lahjoittaneet 
työntekijöiden työaikaa keräämiselle ja uusia 
kerääjiä on ilmoittautunut runsaasti mukaan! 
Kiitos! 

Piritta Keränen

Hätäapukeräys sai kerääjät 
ja lahjoittajat liikkeelle 

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Kouvolainen Sami Aho halusi auttaa Ukrainan kon-
fliktista kärsiviä osallistumalla hätäapukeräykseen. 
Sami on ollut rauhanturvaajana vuonna 1983 Liba-
nonissa, auttaminen onkin hänelle kutsumustyö. 
- Oman aikani antaminen lipaskerääjänä on tapani 
auttaa tällä kertaa, kommentoi Sami. 

Paavo B
arck

Suomen Punaisen Ristin enti-
nen puheenjohtaja ja poliitikko 
Erkki Liikanen osallistui Mikke-
lin osaston järjestämään lipas-
keräykseen Jukurien pelissä. 
Liikanen kiitteli Facebook-päi-
vityksessään mahdollisuutta 
lahjoittaa käteisen lisäksi myös 
tekstiviestillä ja MobilePaylla.

Kerääjät kuvassa vasemmalta 
oikealle Maija Hokkanen, Mat-
ti Suistomaa, Pirjo Ålander ja 
Sanna Holopainen.

A
nnika Korpinen
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HÄTÄAPUKERÄYS UKRAINA

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

SPR Virolahti-Miehikkälän osaston keräys-
johtaja Arja Uotila kertoi mietteitään Uk-
rainan kriisin hätäapukeräyksen keskeltä.

Arja Uotila, millaisilla tunteilla lähdit jär-
jestämään hätäapukeräystä?

Tunsin iloa ja ylpeyttä siitä, että saan olla va-
paaehtoisena mukana Suomen Punaisen Ristin 
toiminnassa. 

Onko kerääjiä ollut helppo rekrytoida?

Vanhoja tuttuja kerääjiä oli helppo pyytää mu-
kaan ja uusia tuli Facebook-ilmoituksen kautta. 
Olen iloinen myös siitä, että osastomme hallitus 
jalkautui uudella tavalla mukaan lipaskerääjiksi.

Kuinka yleisö on suhtautunut keräykseen?

Ihmisten auttamishalu on ollut koskettavaa; 
eräs lahjoittaja kertoi, miten hän lapsena jou-
tui jättämään kotiseutunsa sodan vuoksi ja lähti 
perheensä kanssa evakkoon. 

Millaista palautetta olet saanut kerääjiltä?

Kerääjät ovat tunteneet iloa siitä, että voivat 
auttaa hädässä olevia. Koskaan aikaisemmin en 
ole nähnyt lippaisiin laitettavan niin paljon se-
teleitä kuin nyt. Eräs lahjoittaja tokaisi, että nyt 
likat ootte oikealla asialla!

Minulle tuli jotenkin voimaantunut olo pukiessa-
ni Punaisen Ristin keräysliivin päälle. Kielteistä 
palautetta emme kuulleet.

Myös iZettle oli käytössä ja ihmiset hämmäste-
livät että: ai kortilla voi myös lahjoittaa!

Jenni O
jala

Virolahti-Miehikkälän osaston keräysjohtaja Arja Uotila.  

Arja Uotila: ihmisten auttamishalu on koskettanut 

SPR Hirvensalmen 
osaston Kalle Puukko 
paistoi grillimakkaraa 
ruokajakelun yhteydessä. 
Grilli hankittiin osastolle 
viime syksynä LähiTapiolan 
ruoka-apuun tarkoitetulla 
tuella.

− Grillille on ollut käyttöä. 
Tänäänkin tarjosimme 
makkarat 30:lle ruokien 
hakijalle. Loistopeli!, 
kommentoi Kalle Puukko. 

A
ri Kyröläinen

Makkaran grillausta Hirvensalmen ruokajakelussa
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PIENYRITTÄJIEN PANOS KATASTROFIRAHASTOON

Kouvolassa, Kuusankosken Taideruukis-
sa sijaitsee kouvolalaisen pariskunnan, An-
nin ja Ulfin, pääasiassa koruja valmistava 
käsityöyritys Littlebit Design Oy. Vallitseva 
maailmantilanne sai aikaan tarpeen toimia 
ja auttaa. Apu toimitetaan perille Punaisen 
Ristin katastrofirahaston kautta. 

− Punaisen Ristin valinta hyväntekeväisyys-
väyläksi oli luonteva tapa toimia. Punainen 
Risti on ollut mukana perheeni elämässä 
vuodesta 1991 Valkealan Vastaanottokes-
kuksesta asti. Olin silloin nuori tyttönen ja 
vanhempani olivat siellä töissä. Koin ympä-
ristön luontevaksi ja senaikaiset kohtaami-
set vaikuttivat tulevaan paljon. Toimin Pu-
naisella Ristillä harjoittelussa 1990-luvun 
lopulla ja 2000-luvulla taas pakolaisohjaaja-
na Myllykylän vastaanottokeskuksessa, ker-
too Anni. 

Syntyi tuoteryhmä, joka kantaa nimeä More 
Peace. Kampanja toteutetaan yhteistyössä 
kolmen yrityksen kesken ja näin siitä kerro-
taan Littlebit Design:n nettisivuilla:  
Yhdessä Mimage Oy:n ja Pinenta Oy:n 
kanssa tuemme Ukrainaa tällä hyvänte-
keväisyyskampanjalla. Se on jotain mitä 
voimme tehdä konkreettisesti. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa sitä, että me Littlebit De-
sign Oy lahjoitamme tämän tuotekategorian 
tuotteet/materiaalit ja valmistuksen koko-
naisuudessaan hyväntekeväisyyteen. Pinen-
ta Oy lahjoitti rajatun erän akryylisiä koruo-
sia. Mimage Oy loi visuaalisen ilmeen ja oli 
mukana aktiivisesti tuotesuunnittelussa. Yh-
dessä voimme tehdä enemmän kuin yksin, 
ja pienestä voi kasvaa iso. Eikö niin?

Me Punaisessa Ristissä olemme kuulleet eri-
laisista tempauksista ja tavoista kerätä ra-
haa katastrofirahastoon Ukrainan hätäapu-
keräyksessä. Auttamishalu on korkealla, 
ja siitä tunnemme järjestössä kiitollisuut-
ta. Littlebit Designin kampanja on yksi esi-
merkki auttamisesta, jonka toivomme toi-
mivan innostajana meille kaikille.

Tilannetietona voidaan kertoa, että 
14.3.2022 mennessä More Peace -koruilla 
oli kerätty katastrofirahastoon jo 5 500 eu-
roa!  

Löydät lisää tietoa More Peace -tuotteista 
sekä koruyrityksestä osoitteesta littlebitde-
sign.fi sekä instagramista @littlebitdesign. 

Jenni Ojala

Tarve auttaa sai koru-
yrittäjän toimimaan

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Littlebit Design Oy:n yrittäjät Ulf ja Anni lahjoittavat 
koko More Peace -tuotemallistonsa myynnin 
Punaisen Ristin katastrofirahastoon.   

Littlebit D
esign
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MONIKULTTUURISTA NUORTEN TOIMINTAA

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Vuoden 2022 aikana toteutamme yh-
teistyössä Savo-Karjalan piirin kans-
sa monikulttuurisen nuorten ohjelman, 
jonka kautta pyrimme saamaan lisää 
eritaustaisia nuoria mukaan osastojen 
toimintaan. Nyt etsimme osastoja mu-
kaan ohjelmaan.

Ohjelma rakentuu kokonaisuudessaan näin:

• Tuhannen tarinan kevätleiri 
20.−22.5.2022 Luumäen Kannuskoskella

• Tuhannen tarinan syysleiri 7.−9.10.2022 
Varkaudessa

• Teams-tapaamiset
• Osastojen toimintaan osallistuminen vuo-

den aikana

Ilmoita osastosi mukaan

Etsimme mukaan osastoja, jotka yhdessä 
piirin tuella ottavat kopin nuorista ja ottavat 
heidät mukaan osaksi avun ketjua. Kysy li-
sätietoja Johannalta, ja ilmoita osastosi mu-
kaan 10.4. mennessä.

Lähdetään yhdessä rohkeasti kokeilemaan 
uutta ja tukemaan nuorten osallisuutta Pu-
naisen Ristin toiminnassa!

Ilmoittautumiset Kaakkois-Suomen piiris-
sä: johanna.juslin@punainenristi.fi

Tuhat tarinaa – monikulttuurista nuorten  
toimintaa

Lorem ipsum. 

Tuhannen Tarinan Talo

Teija S
oini, S

uom
en Punainen R

isti

Kotoutumisen tukena -koulutus
Koulutuksessa käsitellään pakolaisuutta, ko-
toutumista ja rasismia sekä esitellään kotou-
tumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa. Koulu-
tus tarjoaa pätevyyden toimia vapaaehtoisena 
Punaisen Ristin maahanmuuttajatoiminnassa.

To 7.4.2022 klo 17.30–20.30 
Koulutus on mahdollista suorittaa myös 
itsenäisesti opiskellen verkossa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
oma.punainenristi.fi/event/14605 



18

TAPATURMAPÄIVÄ 13.5. | REDDIE ROKOTUKSESSA

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Valtakunnallista Tapaturmapäivää vie-
tetään perjantaina 13. toukokuuta, 
mutta sen teemalla kampanjoidaan 
koko viikko 19 eli 9.−15.5.2022. 

Tapaturmapäivä-kampanjan tavoitteena on 
saada aikuiset pohtimaan, miten tapaturmia 
voi omalla käytöksellään ehkäistä. Tänä ke-
väänä valmistaudutaan erityisesti tulevaan 
kesään ja mökkiympäristön turvallisuuteen. 
Tapaturmapäivän verkkosivuilla julkaistaan 
muun muassa artikkeleita, videoita, kuvia 
ja tapaturmatesti. 

Kannustamme osastoja järjestämään kam-
panjaviikon aikana pop up -tapahtumia osa-
na muuta toimintaa, esimerkiksi Terveyspis-
teissä, ystävätoiminnassa tai ruoka-avussa. 

Tapahtumaanne varten voitte tilata Tapatur-
mapäivä-ämpäreitä ja mökin turvallisuuden 
tarkistuslistoja jaettavaksi tapahtumissa 
kohdattaville. Tapahtumia varten tuote-
taan myös pop up -tapahtumamallit, joita 
voi hyödyntää tapahtumaa suunnitellessa. 

Osastoihin lähetetään lisätietoja ja tilausoh-
jeet jakelulla terveystoiminnan yhdyshen-
kilöt, puheenjohtajat, sihteerit vielä kevään 
aikana. 

Kalentereihin kannattaa merkitä jo nyt: 

Keskustoimisto järjestää 28.4.2022 klo 
17.30–18.30 infotilaisuuden vapaaeh-
toisille Tapaturmapäivän kampanjaan osal-
listumisesta. Teams-tapaamisen liittymis-
linkin löydät Omasta: oma.punainenristi.fi/
event/14703                   

Lisäksi kampanjaviikolla järjestetään avoin 
Tapaturmapäivän seminaari 10.5.2022 
klo 17.30–19.00, jossa kuullaan eri asian-
tuntijoiden puheenvuoroja koti- ja vapaa-
ajan tapaturmista. Lisätietoja ja liittymis-
linkki seminaariin löytyy osoitteesta oma.
punainenristi.fi/event/14704 

Lisätietoa tapaturmien ennaltaehkäisystä, 
Tapaturmapäivästä ja materiaaleista löydät 
verkkosivustoilta tapaturmapaiva.fi sekä  
kotipaturma.fi. 

Tapaturmapäivä perjantaina 13. toukokuuta 

S
irpa A

sikainen

Reddie-koira kävi ottamassa Kouvolan 
Hansassa koronarokotuksen lasten rokotus-
päivänä, lauantaina 12. maaliskuuta.  
 
- Ei sattunut yhtään, Reddie kertoi hymyssä 
suin. Rokotuksen antoi sairaanhoitaja Lii-
si Perkka.

Reddie reippaana  
rokotuksessa 
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YSTÄVÄTOIMINNAN MENTORIMALLI

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Ystävänpäivätervehdykset Pieksämäen  
osaston ystävätoimijoille 

SPR Pieksämäen osasto lähetti 50 sydämellistä 
kukkaistervehdystä ystävänpäivänä 2022 enti-
sille ja nykyisille pitkäaikaistoimijoille, ohjaa-
jille, erilaisille ”avainhenkilöille” ja avustajille. 
Tuolloin koronarajoitukset estivät henkilökoh-
taiset tapaamiset.

Helena Oranen

M
arja-Liisa Jäppinen

Mentorimalli ystävätoimijoiden tueksi
Ystävätoiminnan mentorimallin ja men-
torien koulutuksen kehittäminen on läh-
tenyt tarpeesta saada ystävävälittäjille 
työpari, joka järjestää vapaaehtoisille ys-
täville vertaistukitapaamisia sekä tukee 
vapaaehtoisia ja selvittää ristiriitatilan-
teita yhdessä ystävävälittäjän kanssa.

Mentori on uusi vapaaehtoistehtävä, johon 
mukaan päästääkseen ei tarvitse olla valmiik-
si SPR vapaaehtoinen. Ystävätoiminnan perus-
kurssi on oltava suoritettuna.

Mentorina pääsee suunnittelemaan ja toteut-
tamaan vapaaehtoisille ystäville vertaistuki-
tapaamisia yhdessä ystävävälittäjän kanssa. 
Mentoroinnissa mentori auttaa vapaaehtoisuu-
den alkuun ja tukee heitä vapaaehtoistoimin-
nassa.

Mentorointi on myös osaamisen, kokemusten 
ja näkemysten siirtämistä, konkreettisten oh-
jeiden antamista sekä vertaistuen antamista 
ja saamista.

Tapaamisissa vapaaehtoiset ystävät voivat ja-
kaa kokemuksiaan ja saada vertaistukea toi-
silta vapaaehtoisilta. Vertaistukitapaamisten 
tavoitteena on myös huolehtia vapaaehtoisten 
omasta jaksamisesta sekä tukea ja motivoida 
heitä kehittämään omaa toimintaansa vapaa-
ehtoisena.

Mentorikoulutus voidaan räätälöidä osaston 
tarpeiden mukaan. Tavoitteena on kehittää 
vapaaehtoisille tarjottavaa tukea, antaa val-
miuksia vapaaehtoisten tukemiseen ja vinkke-
jä vertaistukitapaamisten ohjaamiseen.

Lisätietoja aiheesta saa piirimme sosiaalitoi-
minnan suunnittelija Kirsi Mertakarilta:  
p. 040 860 1396, kirsi.mertakari@punainen-
risti.fi. Kirsiltä voi myös tilata mentorimalli-
koulutuksen.
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YSTÄVÄNPÄIVÄTAPAAMINEN KUUSANKOSKELLA

Ystävänpäivätapaaminen Kuusankosken Nuokkarilla

Kuusankosken osaston ystävätoiminta jär-
jesti 15. helmikuuta ystävänpäivätapaamisen 
Kuusaan Nuorten Talolla eli Nuokkarilla. Ensin 
anottiin Hyväpäivä-avustus, jolla hankittiin mu-
kaan laskiaispullia ja mehua. Paikalle oli tullut 
noin 15 nuorta (12−16-v.) kuulemaan, mitä Kuu-
sankosken Ystävätoiminnalla on tarjota nuorille. 

Nuoriso-ohjaaja Annika Tommola otti meidät 
vastaan Nuokkarilla. Nuoret kuuntelivat hyvin 
innostuneesti esittelyä ja katsoivat videot Asen-
netalkoot ja Punainen Risti auttaa. Tilaisuudessa 
jaettiin Punaisen Ristin esitteitä ja rasisminvas-
taiset heijastimet, mitkä otettiin hyvin vastaan.

Kuusankoskella asuva ja Kouvolan nuorisoval-
tuuston jäsen Niko Varelius on 17-vuotias nuo-
ri. Hän opiskelee Edukossa (aiemmin Ksao) 
luonto- ja ympäristöalalla.

Niko Varelius, mitä ystävyys merkitsee si-
nulle?  
Jokainen voi olla toiselleen ystävällinen ja ystä-
vä. Kaikkien ihmisten tulisi saada kokea luotta-
musta ja elää ilman eriarvoisuutta ja ennakko-
luuloja.

Miten vietit ystävänpäivää?  
Vietin ystävänpäivää koulutöiden merkeissä. Lä-
hetin kuitenkin muutaman ystävänpäiväviestin 
ystävilleni.

Mitä ajattelet Suomen Punaisesta Rististä?  
Arvostan kaikki järjestöjä, jotka tekevät arvo-
kasta työtä ja antavat tukea. Punaisen Ristin 
toimintaan kuuluvat ensiaputoiminta, ensiapu-
koulutus, monikulttuurisuustoiminta ja ystävä-
toiminta.

Niko kertoo edelleen, että hänelle jäi infosta 
mieleen, ettei rasismi ole sallittua, vaan kaikki 
ihmiset ovat arvokkaita. Emme voi tietää millai-
sista taustoista ihmiset tänne tulevat. Suomessa 
kaikki ovat tasa-arvoisia eikä kenenkään tarvit-
se hävetä taustaansa eikä ketään tule osoitel-
la sormella rasistisesti. Vuoden 2015 maahan-

muuttotilanne heijastuu Ukrainan ja Venäjän 
nykytilanteeseen. 

− Olen nähnyt ja puuttunut kouluaikana ra-
sismiin, kun erästä maahanmuuttajataustais-
ta syrjittiin, Niko kertoo. Hän ilmoitti tilanteesta 
koulun henkilöstölle. Hänen mielestään työ tai 
tehtävä on tehtävä loppuun asti eikä jättää puo-
litiehen.

Saako rasismia kokenut helposti apua?  
Niko ei tiennyt suoraan, mikä on tilanne rasis-
min kohteeksi joutuneen avunsaamisessa, mut-
ta toivoi, että apua saa sitä tarvitseva. Kou-
volassa on maahanmuuttoneuvosto, jonka 
puoleen voi kääntyä.

Toinen vastaava tilaisuus seurakunnan isoskou-
lutuksessa oleville järjestetään Kuusankoskella 
maaliskuun loppupuolella.

Helena Lukkarinen

N
iko Vareliuksen kotialbum

i
KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Virkistyspäivä ystävätoiminnan, kotoutumisen tuen ja 
terveyden edistämisen vapaaehtoisille lokakuussa
Virkistyspäivä järjestetään Holiday Club Sai-
maassa lauantaina 1.10.2022.  

Lisätietoa päivän ohjelmasta tulossa myöhem-
min.
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TOIMINTA-AIKATAULU 2022

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

AIKA TAPAHTUMA/KOULUTUS KOHDERYHMÄ
huhtikuu
4.4. Uusien vapaaehtoisten vastaanotto Vastuuvapaaehtoiset ja ryhmänvetä-

jät
5.4. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset
6.4. Soittokaveritoiminnan koulutus Kaikki aiheesta kiinnostuneet
7.4. Vapaaehtoiseksi Punaiseen Ristiin -perehdytys Uudet vapaaehtoiset
7.4. Kotoutumisen tukena -koulutus Kaikki aiheesta kiinnostuneet
7.4. Suoja 2022: Tilannekuvan ylläpito Valmiusryhmät
9.–10.4. EA-päivystäjän peruskurssin harjoitukset, Mikkeli Tulevat EA-päivystäjät

19.4. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset

19.4. Suoja 2022: Suojelu ja yhdenvertaisuus Valmiusryhmät

20.4. Miten huolehdin mielen hyvinvoinnista  
ihmisenä ja vapaaehtoisena? *

Kaikki vapaaehtoiset

21.4. Vapaaehtoiseksi Punaiseen Ristiin -perehdytys Uudet vapaaehtoiset
23.4. Piirin vuosikokous ja seminaari
27.4. Ystävien turinatunti Ystävävapaaehtoiset
28.4. EA-etäryhmäilta EA-ryhmäläiset
toukokuu
3.5. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset
5.5. Vapaaehtoiseksi Punaiseen Ristiin -perehdytys Uudet vapaaehtoiset

6.–7.5. Valtakunnallinen valmiusharjoitus Suoja 2022 Valmiusryhmät
12.–15.5. Ensiauttajakoulutus, Kerimäki Ensiauttajaksi kouluttautuvat  

EA-päivystäjät
14.5. Virkistyspäivä RedChat- ja Soittokaveritoiminnan 

vapaaehtoiset
17.5. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset
23.5. Elintavoilla hyvinvointia – webinaarisarjan  

päätöskerta *
Kaikki vapaaehtoiset

25.5. Ystävien turinatunti Ystävävapaaehtoiset
25.5. EA-etäryhmäilta EA-ryhmäläiset
kesäkuu
7.6. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset
elokuu

26.–28.8. Vapepa-leiri, Ruokolahti Hälytysryhmäläiset

syyskuu
22.–24.9. Nälkäpäivä-keräys Kaikki vapaaehtoiset
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Yhteistyössä

Piirin tapahtumakalenterin löydät RedNetistä:  
kaakkois-suomi.punainenristi.fi > Piirin koulutukset ja tapahtumat 2022

Tapahtumat löytyvät myös Omasta: oma.punainenristi.fi 
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PIIRIN VUOSIKOKOUS | OSASTOINFOT

Piirin vuosikokous ja seminaari 23. huhtikuuta 
Vuosikokous 
 
Piirin vuosikokous pidetään lauantaina 23. 
huhtikuuta kello 13.00 alkaen etäyhteyksin. 
 
Vuosikokous toteutetaan Microsoftin Teams-
palvelulla. Kokoukseen voi osallistua tietoko-
neella, tabletilla tai älypuhelimella, jossa on 
nettiyhteys. Mahdolliset äänestykset toteute-
taan myös sähköisesti. Äänestyslinkit lähete-
tään virallisille edustajille sähköpostiin, joten 
ilmoittautuessa jokaisen tulee antaa toimiva, 
henkilökohtainen sähköpostiosoite.

Fyysinen kokouspaikka on piiritoimistolla (Hal-
lituskatu 7 F, Kouvola). Piiritoimistolle saapu-
mista ei kuitenkaan suositella osallistujille, 
sinne kokoontuvat vain kokouksen toimihen-
kilöt.

Kokouskutsu ohjeineen on lähetetty osasto-
jen puheenjohtajille. Kutsu, kokousmateriaalit 
ja valtakirjapohja julkaistaan myös RedNetissä 
Vuosikokous 2022 -sivulla  
rednet.punainenristi.fi/node/64162.

Valtakirjojen toimittaminen

Osaston hallitus valitsee osaston viralliset 
edustajat. Osaston tulee valintojen jälkeen 
toimittaa allekirjoitettu valtakirja tai tarkas-
tettu ote pöytäkirjasta piirin toimistolle. Do-
kumentin voi toimittaa skannattuna sähkö-

postin liitteenä tai paperipostilla. Dokumentin 
tulee kuitenkin olla perillä viimeistään torstai-
na 21.4. Valtakirja on tulostettavissa Vuosiko-
kous 2022 -sivulta.

Seminaari 

Ennen vuosikokousta järjestetään seminaari 
klo 9.00–12.00. Seminaarissa kuullaan Ukrai-
nan auttamisoperaatiosta, puhutaan vapaaeh-
toisesta auttamisesta ja suunnataan katseita 
jo tulevaan, eli seuraavan toimintalinjauk-
sen valmisteluun ajatushautomotyöskentelyl-
lä. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki osas-
ton vapaaehtoiset. 

Sekä seminaariin että vuosikokoukseen 
ilmoittaudutaan etukäteen!

Lisätietoa:  
rednet.punainenristi.fi/node/64162

Kevään osastoinfoja lisätty Ukrainan kriisin takia 
Osastoinfot pidetään loppukevään ajan noin 
joka toinen viikko tiistaisin klo 17.30–18.30.

Osastoinfoissa tulee olemaan muutakin toi-
mintaa koskevaa asiaa, mutta pääpaino on 
Ukrainan auttamisoperaatiossa ja siihen liitty-
vässä toiminnassa.  

Kevään 2022 osastoinfot:   
Tiistai 5.4.  
Tiistai 19.4.  
Tiistai 3.5.  
Tiistai 17.5.  
Tiistai 7.6. 

Osallistumislinkki löytyy osastoinfon sivuilta 
rednet.punainenristi.fi/osastoinfokasu 

Vapaaehtoiseksi Punaiseen Ristiin -perehdytykset
Tarjoamme keväällä osastojen tueksi uusi-
en vapaaehtoisten verkkoperehdytyksiä, joihin 
voitte ohjata kaikki uudet vapaaehtoiset. 

to 7.4. klo 17.30–18.30 
to 21.4. klo 17.30–18.30 
to 5.5.klo 17.30–18.30 
 
Ilmoittautuminen: oma.punainenristi.fi

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI
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YHTEYSTIEDOT | TÄSSÄ JA NYT -AIKATAULU

SUOMEN PUNAINEN RISTI
KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI 
 
Käynti- ja postiosoite: 
Hallituskatu 7 F, 4 krs, 45100 Kouvola

Toimisto avoinna arkisin klo 9.00–15.00 
040 173 7243

Aluetoimisto, Mikkeli 
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli 
Avoinna sopimuksen mukaan

Sähköpostiosoitteet: 
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Piirin puheenjohtaja 
Mari Huttunen 
0400 781 962 
mari.j.huttunen@gmail.com

Piirin varapuheenjohtaja  
Maija Manninen 
040 820 9410  
maija.manninen@gmail.com 

Piirin henkilökunta:

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja 
Mika Asikainen  
0400 251 389 

Järjestöpäällikkö 
Piritta Keränen 
040 582 5277 

Järjestöassistentti 
Nina Ihanainen  
040 173 7243

Valmiuspäällikkö 
Eila Siira  
0400 965 407 

Viestintäsuunnittelija 
Ilona Manninen 
044 459 8577
 
Monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija 
Johanna Juslin
040 726 6015

Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Kirsi Mertakari
040 860 1396 

Terveydenhuollon suunnittelija 
Jenni Ojala  
0400 156 828 

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija 
Annika Korpinen  
040 860 1413

Ruoka-avun projektityöntekijä
Tiia Penttilä
044 493 9834

Mikkelin Vastaanottokeskus  
Johtaja 
Otto Leppä 
Päivystyspuh. 040 861 3575 
Mikkelivok@vokki.fi

Tässä ja Nyt | aikataulu 2022

Pienet muutokset mahdollisia. 

3/2022 Ilmestyy 1.9.2022 
 Materiaalit     17.8.2022 mennessä

4/2022 Ilmestyy 1.11.2022 
 Materiaalit     17.10.2022 mennessä 
 
Otamme mielellämme vastaan juttuja ja il-
moituksia piirimme osastoilta. Materiaalien 
toimitus: ilona.manninen@punainenristi.fi 

Tässä ja Nyt on luettavissa myös verkossa: 
kaakkois-suomi.punainenristi.fi > tiedotteet 
osastojen vapaaehtoisille

Maksuttoman jakelulistan lisäksi osastot 
voivat tilata ylimääräiset kappaleet nume-
roista hintaan 20 € / vuosi. Tilaukset:  
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

@sprkaakkoissuomi

SEURAA SOMESSA

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI
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rednet.punainenristi.fi > Tieto ja Taito > Vuosikello

Hätä Ukrainassa on valtava.
Sinä voit auttaa.

Poliisihallituksen keräyslupa RA/2020/1407/9.11.2020 koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.  
Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2021/8473/12.10.2021.

Hätä Ukrainassa on valtava.
Sinä voit auttaa.

Auta meitä auttamaan. Lahjoita hätäapukeräykseen:
• Verkossa www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto
• Lähetä tekstiviesti SPR20 numeroon 16499 (20 €)
• MobilePayllä numeroon 10900
• Soita numeroon 0600 12220 (20,28 € + pvm/mpm)

TikTok on mobiilisovellus, jonne voi julkaista ly-
hyitä videoita, joihin liitetään joko valmis mu-
siikki tai ääni, jonka mukaan sitten puhutaan eli 
huulisynkataan. Kaakkois-Suomen piirin TikTok-
tilin perustamisen tavoitteena on tehdä Punaisen 
Ristin toimintaa näkyviksi myös nuorille, jotka 
käyttävät paljon TikTokia. Mukaan mahtuu myös 
huumorivideoita.

TikTokissa voi seurata käyttäjiä samaan tyy-
liin kuin Facebookissa voi seurata erilaisia sivu-
ja. Piirin TikTok-tilille houkuteltiin lisää seuraajia 
pitkin syksyä ja vuodenvaihdetta. Tavoitteena oli 
saada 500 seuraajaa täyteen heti alkuvuodesta. 
Lupasimme järjestää yllätyksen tavoitteen täy-
tyttyä.

Pääsimmekin 500 seuraajan paalumerkin saavu-
tettuamme ilahduttamaan Kotkan keskussairaa-
lan lapsipotilaita! Veimme lastenosastolle yli 300 
Punaisen Ristin ilmapalloa, jotka toimivat reip-
pauspalkintoita kaikille rohkeille lapsipotilaille. 

TikTok-tiimin yllätys lapsipotilaille 

@sprkaakkoissuomi


