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Monentyyppiset vapaaehtoistehtävät  
toivottavat yhä useamman tervetulleeksi  
toimintaan

PÄÄKIRJOITUS 23.8.2021

Alkaessani kirjoittaa tätä pääkirjoitusta, 
päässäni soi jostakin syystä korvamadon 
lailla ”Muistan jäätelökesää…”. Kesä onkin 
ollut melkoinen hellekesä ja varmasti 
jäätelöäkin on tullut syötyä ennätysmäärä. 
Helteisestä kesästä ollaan varmaan montaa 
mieltä, mutta itse olen nauttinut niin 
pulikoinnista kesämökkirannassa, kuin 
kaupunkikesästäkin. Toivottavasti myös 
sinä olet saanut ladattua akkusi täyteen 
energiaa ja vitamiineja syksyn ja talven 
varalle. 
 
Viime aikoina ollaan hellekesän yhteydessä 
puhuttu paljon sään ääri-ilmiöistä. 
Olemme saaneet lukea uutisista, miten 
ilmastonmuutoksen on ennustettu 
kiihtyvän ja jopa Golfvirta on hidastunut. 
Tutkijoiden mukaan ilmaston lämmetessä 
rankkasateiden odotetaan yleistyvän 
myös Pohjois-Euroopassa. Meidän tuleekin 
varautua muun muassa kellareiden 
tulvimisiin ja teiden katkeamisiin 
varsinkin kaupungeissa. Sään ääri-
ilmiöt tulevat varmasti työllistämään 
myös vapaaehtoisiamme erilaisissa 
auttamistehtävissä. Nämä tehtävät 
saattavat tuoda myös uusia vapaaehtoisia 
mukaan toimintaan. 
 
Jo jonkin aikaa on puhuttu siitä, että 
lyhytaikaiseen vapaaehtoistoimintaan 
osallistuminen on entistä suositumpaa 
ja pitkäaikaisen vapaaehtoistoiminnan 
suosio laskee. Tutkimusten mukaan 
erityisesti nuoret ovat kiinnostuneita 
satunnaisemmasta vapaaehtoistoiminnasta. 
Auttaa siis halutaan erityisesti silloin, kun 
se sopii omaan elämäntilanteeseen tai 
vastaan tulee jokin kiinnostava tehtävä. 
Kertaluonteiset tehtävät mahdollistavat 
myös erilaiset kokeilut ja itselle sopivan 
paikan löytämisen. 
 
Toisaalta nuoristakin moni on edelleen 
mukana säännöllisessä ja pitkäkestoisessa 
vapaaehtoistoiminnassa. Monentyyppisille 
tehtäville näyttää siis olevan kysyntää. 
Tähän me Punaisessa Ristissä pystyisimme 

vastaamaan. Helppo tapa tulla mukaan 
nuorten toimintaan on esimerkiksi ottaa 
yhteyttä paikallisosastoon tai piirin 
nuorisotoiminnan suunnittelijaan. Kannattaa 
muuten seurata Varsinais-Suomen piirin 
nuorten kanavaa Instagramissa  
@sprvsnuoret. 
 
Nälkäpäivän lipaskeräys on myös helppo 
tapa innostaa uusia vapaaehtoisia mukaan 
osastojen toimintaan. Porukalla tehty 
keräys nostaa yhteishenkeä ja varmasti 
myös keräystulosta, kuten saamme tämän 
lehden sivuiltakin lukea. Puhaltakaa siis 
yhteen hiileen ja tehkää Nälkäpäivästä 
osaston yhteinen asia! Kannustakaa 
kaiken ikäisiä ihmisiä mukaan tähän 
tärkeään auttamistehtävään ja kertokaa 
samalla innostavasta harrastuksestanne. 
Ottakaa myös rohkeasti käyttöönne uudet 
lahjoitustavat kuten iZettle tai MobilePay, se 
palkitsee varmasti. Vanhoja konstejakaan ei 
kannata kuitenkaan unohtaa.

Toivon teille kaikille oikein toimeliasta 
syksyä – kuitenkin turvavälein!
K-P
Kalle-Pekka Mannila 
Toiminnanjohtaja

A
nna Tenho
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Nälkäpäivä tulee taas!
Odotatko sinäkin jo malttamattomana Nälkä-
päivän yhteisöllisyyttä ja auttamisen riemua? 
Tänä syksynä kaduilla ja kauppakeskuksissa 
ympäri Suomen nähtäneen poikkeuksellisen 
suuri joukko punaliivejä. Apua tarvitaan nyt 
todella, mutta kaipaus auttamiseen on myös 
suurta. 

Viime vuonna seisoin lipaskerääjänä perjan-
taiaamuna lähes autiossa Helsingin keskus-
tassa. Yksittäisten kulkijoiden ja hiljaisen lii-
kenteen lomassa näkyi kuitenkin tasaisin 
välimatkoin punaliivisiä lipaskerääjiä. Näky 
oli koskettava ja se loi toivoa hämmentävän 
ja pelottavankin ajan keskellä. Tämä sama 
näky ja nämä samat tunnelmat uskoakseni 
toistuivat ympäri Suomen. 

Koronapandemian osoittaessa hiipumisen 
merkkejä ja rokotusten turvaamina halu-
an uskoa siihen, että syyskuussa pääsemme 
taas turvallisin mielin sankoin joukoin yhdes-
sä auttamaan. Toivottavasti voimme kerätä 
hilpeissä ja energisissä tunnelmissa! Ainakin 
sellaisen tunnelma on välittynyt etäkohtaa-
misissa. 

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään ko-
ko maassa 23.-25.9., mutta keräykseen voi 
aloittaa netissä jo syyskuun alussa. Keräys 
kestää lokakuun loppuun saakka. 

Tänä vuonna Nälkäpäivänä haluamme tuoda 
esiin ihmisten samankaltaisuutta ja yhteen-
kuuluvuutta. Hädän keskellä ihmisten perus-
tarpeet kaikkialla maailmassa ovat samanlai-
sia: tarvitaan ruokaa, vettä ja suojaa – sekä 
usein näiden jälkeen myös henkistä tukea. 
Me todella tarvitsemme toisiamme ja halu-
amme olla toistemme tukena. 

Suomen Punainen Risti on jo kymmenen 
vuoden ajan ollut mukana auttamassa Fi-
lippiineillä, joka kuuluu maailman katastro-
fialttiimpiin maihin lukuisten vuosittaisten 
luonnonkatastrofien vuoksi. Filippiineil-
lä työskennelleet suomalaiset tuovat pala-
tessaan mukanaan paikallisilta kollegoilta 
ja käytännön kautta opittua korvaamatonta 
osaamista, jota hyödynnetään Suomen val-
miuden vahvistamisessa. Suomalaiset dele-
gaatit puhuvatkin Filippiineistä katastrofien 
korkeakouluna. 

Käteisen käytön väheneminen on entises-
tään kiihtynyt korona-aikana. Tämä on to-
siasia, joka tulee varmasti näkymään lipas-
keräyspäivien aikana. Meidän ei ole syytä 
lannistua tästä, vaan sinnikkäästi muistuttaa 
mahdollisuudesta lahjoittaa esimerkiksi teks-
tiviestillä tai mobiilimaksusovelluksella. 
Hyvän tuloksen lisäksi tärkeää on myös se, 
että jo pelkästään lipaskerääjien näkeminen 
kadulla luo monelle toivoa ja herättää autta-
misen halun! 
 
Ikimuistoista Nälkäpäivää toivottaen  

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Aku Suomalainen, 040 664 3236, aku.suomalainen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: SPR Varsinais-Suomi Taitto: Anna Tenho, anna.tenho@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 
osastomateriaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Hilkka Korte 
Nälkäpäivä-kampanjan 
koordinaattori
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Nälkäpäivänä testataan, miten hyvin 
yhteistyö osastossa sujuu. Porukal
la tehty keräys nostaa yhteishenkeä ja 
varmasti myös keräystulosta. Puhalta
kaa siis yhteen hiileen ja tehkää Näl
käpäivästä osaston yhteinen asia!

Viime vuoden osastokyselyn tuloksista voi 
aistia, miten voimaannuttava kokemus Näl-
käpäivän järjestäminen voi parhaimmillaan 
olla. Ja toki myös sen, että epätoivon hetkiä-
kin on koettu.

”Mutta jälleen kerran keräys järjestettiin, 
raitilla näyttiin ja ihmisille annettiin autta-
misen mahdollisuus ja ennen kaikkea apua 
välitettiin rahaa keräämällä! Koronakaan ei 
lannista Punaista Ristiä!”

”Saatiin draivi päälle. Kaikki kolme päivää 
aamusta iltaan! Tulos parani viime vuodes-
ta!”

”Kaikki olivat harvinaisen innostuneita. Il-
meisesti olemme parhaimmillamme, kun ei 
mene kaikki rutiinilla ja voidaan käyttää luo-
vuutta ja on riittävän korkea päämäärä.”

NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021

Nälkäpäivä on osaston yhteishengen ja  
auttamisvalmiuden mittari

Nälkäpäivä on meille tärkeä. Yritämme pa-
rantaa tulosta vuosi vuodelta ja pandemiasta 
huolimatta onnistuimme siinä taas. Saimme 
aiempaa enemmän kerääjiä ja anteliaan vas-
taanoton kylillä.

”Tekemisen intoa ja meininkiä on, mut-
ta epätoivoa ja hallinnan tunteen puutetta 
myös.”

Kerääjärekrytointi kannattaa aina
Taloustutkimuksen keväällä julkaiseman Va-
paaehtoistyö Suomessa -selvityksen mukaan 
38 % suomalaisista haluaisi osallistua vapaa-
ehtoistoimintaan, jos heitä pyydettäisiin mu-
kaan. Nuorista 15-24 -vuotiaista halukkai-
ta oli jopa 61 %. Pidetäänhän yhdessä huoli, 
ettei kerääjäksi tuleminen ainakaan pyytä-
misen puutteesta jää kiinni!

Kerääjiä tarvitaan erityisesti  
suurissa kaupungeissa
Nälkäpäivän kerääjämäärä on jostain syys-
tä laskenut aika tavalla viime vuosina. Viime 
vuoden vähentynyttä kerääjämäärää selit-
tää luonnollisesti korona.  Mutta jo sitä en-
nen kerääjämäärä oli kahdeksassa vuodessa 
pudonnut peräti 17 %. Toisin sanoen meil-

Hirvensalmen osaston Kalevi Puukko keksi kiinnittää iZettlen selfiekeppiin, jolla turvaväleistä voitiin ottaa 
kaikki ilo irti. Kikka tuotti neljänneksi eniten korttimaksulahjoituksia koko maassa.

H
eljä Tilli
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021

lä oli vuonna 2019 yhteensä 2640 kerääjää 
vähemmän, kuin vielä vuonna 2013. Etenkin 
suurissa kaupungeissa tämä on näkynyt suo-
raan keräystuloksessa. 

Tiesitkö? 
Käteisen käyttö on vähentynyt ja viime vuon-
na suomalaisten käteisen käyttö laski peräti 
20 %. Siitä huolimatta kerääjämäärään suh-
teutettu lipaskeräyksen tuotto on kasvanut.  
Viimeisen kahdeksan vuoden aikana vapaa-
ehtoiset ovat keränneet käteistä keskimäärin 
97 € kerääjää kohden. Viime vuonna lipaske-
rääjät yltivät täsmälleen keskiarvoon, vaikka 
lahjoittajia oli koronan takia liikkeellä tavallis-
ta vähemmän. Tilastojen valossa kerääjärek-
rytointiin satsaaminen kannattaakin yhä vä-
hintään yhtä paljon kuin ennen!  

Mistä lisää kerääjiä?
Nälkäpäivän kerääjäkyselyn perusteella li-
paskerääminen on todella suosittua. Peräti 
99 % keräämässä olleista haluavat tulla mu-
kaan uudestaan. Muistakaa siis pyytää piiris-
tä kaikkien teidän osastonne alueella asuvien 
kerääjärekisterissä olevien yhteystiedot ja 
olla heihin yhteydessä. Huolehdittehan myös 
siitä, että keräyksen jälkeen kaikkien haluk-
kaiden kerääjien yhteystiedot lisätään kerää-
järekisteriin.  

Myös jäseniä kannattaa pyytää mukaan ke-
rääjiksi. Keskimäärin 56 % osastoista onkin 

näin toiminut viime vuosina. Koululaisia on 
kutsunut kerääjiksi 58 % osastoista, opiske-
lijoita 18 %, yrityksiä 11% ja muiden järjes-
töjen aktiiveja 11 %. 34 % osastoista on vie-
nyt kerääjämainoksia ilmoitustauluille ja 10 
% on jakanut kerääjäkutsu-flyereita. Osas-
ton Facebook-sivuilla kerääjiä on kutsunut 48 
% osastoista ja 20 % on hyödyntänyt paik-
kakunnan muita Facebook-ryhmiä. 33 % 
osastoista oli hakenut lipaskerääjiä paikallis-
lehden kautta. Jotkut osastot ovat hyödyn-
täneet myös muita somekanavia sekä muita 
paikallismedioita. 

Isoissa kaupungeissa kerääjiä voidaan tarvi-
ta useita kymmeniä, tai jopa satoja. Silloin 
on hyvä miettiä, mistä kerääjiä voisi saada 
kerralla enemmän.   

Mikään konsti ei peittoa henkilö
kohtaista pyyntöä tulla kerääjäksi
Kaikenlaisia mainoskeinoja on vuosien var-
rella kokeiltu, mutta edelleen tehokkain tapa 
innostaa ihmisiä mukaan on henkilökohtai-
nen pyytäminen. Mitä isompi kerääjätar-
peenne on, sitä useamman ihmisen panosta 
kerääjärekrytoimisessa tarvitaan. 

Muistakaa kertoa, että kerääminen on paitsi 
helppoa, myös oikeasti tosi hauskaa. Aikai-
semmin keräämässä olleiden tarinat voivat 
rohkaista mukaan niitä, jotka eivät vielä tie-
dä, miten palkitsevasta puuhasta on kyse.

99 % lipaskerääjänä olleista ovat halukkaita tulemaan 
uudestaan keräämään.

S
uom

en Punainen R
isti
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021

M
arjaana M

alkam
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Kaikissa keräyslippaisiin liimattavissa 
keräyslupatarroissa on tekstiviestilah
joitusnumeron lisäksi katastrofirahas
ton yleinen MobilePaynumero, joka 
mahdollistaa lahjoituksen tekemisen 
älypuhelimella. Jos olette jo hankki
neet osastollenne oman MobilePaynu
meron, voitte liimata osastokohtaiset 
numerotarranne tuon yleisen numeron 
päälle. 

Osastokohtaisen MobilePay-numeron avul-
la voitte seurata, kuinka paljon lahjoituksia 
juuri teidän alueellanne kertyy. Tekstiviesti-
lahjoituksissa tätä mahdollisuutta ei valitet-
tavasti ole. 

Lipaskerääjille kannattaa myös 5.9. mennes-
sä hankkia verkkokaupastamme pieniä lah-
joitustapakortteja, joita he voivat sujauttaa 
niille lahjoittajille, joita kiinnostaa vielä laa-
jempi lahjoitustapojen kirjo.

Nettikeräystä kannattaa jatkaa vaikka 
lokakuun loppuun saakka 
Nettikeräys on oiva tapa kerätä Instagramis-
sa, Twitterissä, Whatsappissa ja sähköpostit-
se. Facebookissa kerääminen onnistuu par-
haiten Facebookin omalla keräystyökalulla. 
Molempien käytöstä löydät selkeät ohjevide-
ot Nälkäpäivän nettisivuilta.

Uusien lahjoitustapojen käytöstä 
on kertynyt jo paljon kokemusta ja 
muutama asia toistuu palautteissa:

1. Uusillakin keräystavoilla lahjoituksia 
täytyy rohkeasti pyytää 

2. Teknisiä asioita kannattaa harjoitella 
hyvissä ajoin

3. Tekemällä oppii

Näin vaihtelevasti eri keräystavoilla 
onnistuttiin viime vuonna:

”iZettleä ei tänä vuonna käytetty, koska ku-
kaan kerääjistä ei osannut käyttää sitä. Mo-
bilePay oli helppo.”

”iZettle oli kolmatta kertaa, nyt lahjoittajat 
alkavat tottua siihen ja tuotto lisääntyy vuo-
sittain.”

”Facebook-keräys tuotti yllättävästi tulosta. 
MobilePay ja iZettle eivät sitä vastoin tuo-
neet paljonkaan varoja.”

”MobilePay onnistui jo melko hyvin, sen si-
jaan Facebook-keräys ei onnistunut.”

”Kirje osoittautui ihan hyväksi tavaksi kerä-
tä rahaa, sitä vastoin sähköiset keräystavat 
tuottivat pettymyksen.”

Lahjoittaminen  
onnistuu, vaikkei  
lompakossa ole 
pennin pyörylää 

Lipaskerääjälle voi lahjoittaa 
myös puhelimella.



8

NÄLKÄPÄIVÄ VARSINAISSUOMESSA

Nälkäpäivä – muistutuksia Varsinais-Suomen 
osastoille  
Viime vuoden tapaan joudumme tänäkin vuonna suunnittelemaan Nälkäpäivän toteutusta 
ja mahdollisia tapahtumia koronan varjossa. Tällä hetkellä uskomme, että lipaskeräys 
kauppojen ulkopuolella ja erilaiset paikalliset ulkona toteutettavat keräystapahtumat 
voidaan toteuttaa hyvin suunniteltuina ja terveysturvallisuus huomioiden. Koronatilannetta 
kuitenkin seurataan tarkasti, ja tarvittaessa vapaaehtoistoiminnan ohjeisiin tehdään 
tarkennuksia lähempänä Nälkäpäivää. 
 
Nälkäpäivä-tapahtumat Omassa
Kaikkien osastojen Nälkäpäivä on 
tapahtumana Oma Punainen Risti 
-sivustolla. Näin kaikki uudetkin kerääjät 
saavat oikean yhteystiedon, jos he 
haluavat tulla mukaan Nälkäpäivään.  
 
Oma Punainen Risti -sivusto löytyy täältä:  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/

Nälkäpäiväleipää tilattavissa  
piirin kautta  
Piirin kautta on tänäkin vuonna mahdollista 
tilata Leipomo Salosen Ruisvarras-leipää 
Nälkäpäivän tapahtumiin. Tilauslomake 
on lähetetty osastojen keräysjohtajille, 
ja leipätilaukset tulee toimittaa 
piiriin viimeistään torstaina 9.9.2021. 
Nälkäpäiväleivän hinta on 2 €, ja siitä 
lahjoituksen osuus on 1,27 €/leipä (64 %). 
Mikäli osasto myy Nälkäpäiväleipää, 
muistakaa tilata muun maksuttoman 
Nälkäpäivä-materiaalitilauksen yhteydessä 
tuotetarrat, jotka liimataan leipäpussiin!

Materiaalitilaukset viimeistään 5.9. 
verkkokaupasta 
Nälkäpäivän materiaalit tilataan Punaisen 
Ristin verkkokaupasta. Tilausten DL on 
5.9.2021, jotta materiaalit ehtivät varmasti 
perille ennen Nälkäpäivää. 

Mitä Nälkäpäivänä tapahtuu?  
Nälkäpäivään on vielä aikaa, ja keräyksen 
toteutus voi muuttua vielä paljonkin siitä, 
mitä tällä hetkellä suunnitellaan. Jotta 
tiedämme mitä piirin alueella Nälkäpäivänä 
tapahtuu, pyydämme sinua laittamaan 
tiedon osastosi keräyksestä viimeistään 
15.9.2021 Sirpalle (sirpa.lehtimaki@
redcross.fi). Silloin varmasti jo tiedetään, 
miten keräys toteutuu. Kiitos!
 
Nälkäpäiväterveisin,
Sirpa Lehtimäki 
sirpa.lehtimaki@redcross.fi
040 5421421 

Pauli H
eikkinen

Yläneen osaston 
Nälkäpäivä-
perinteisiin kuuluu 
muun muassa 
lettujen paisto. 
 
Kuvassa oikealla 
keräysjohtaja 
Hannu Pentti. 
 
.



9

NÄLKÄPÄIVÄ VARSINAISSUOMESSA

Nälkäpäivä 23.-25.9.2021 – keräysjohtajien ajatuksia

 
 

Christina Piirainen, Turun osasto Hannu Pentti, Yläneen osasto

 
NÄITÄ KERÄYSJOHTAJILTA KYSYTTIIN

 
 1) Monesko kerta tämä on, kun toimit keräysjohtajana? Millä mielin 

odotat syyskuun Nälkäpäivää tänä vuonna? 
 

 2) Millaisia suunnitelmia teillä on Nälkäpäivään liittyen? 
 

 3) Teettekö osastossa tänä vuonna jotakin eri tavalla kuin  
aikaisempina vuosina? 

 
 4) Mikä on sinun paras tai mieleenpainuvin muistosi Nälkäpäivästä?

1) Olen 
ensimmäistä kertaa 
keräysjohtajana. 
Toiminnassa olen 
ollut mukana noin 
2,5 vuotta, joten 
olen otettu tästä 
luottamustoimesta!  
 
Odotan syksyä 
innolla ja toiveik-
kaana. Uskon 
kyllä, että hyvinkin normaali Nälkäpäivä 
tullaan näkemään, kun siinä viime vuonnakin 
onnistuttiin! 
 
2) Turun kävelykadulla voi bongata jo tutun 
keräyskopin, josta voi spontaanistikin hakea 
lippaan ja lähteä keräämään. Pyrimme siis 
saamaan punaliiviset kerääjät kaduille. Tämän 
lisäksi teemme kouluyhteistyötä. Uutuutena 
yritämme innostaa paikallisia pienyrityksiä 
sekä oppilas- ja ylioppilaskuntia mukaan 
tekemään hyvää! 
 
3) Meillä on enemmän henkilöitä tekemässä 
Nälkäpäivää kuin aiemmin! Kysymme 
myös pienyrityksiä ottamaan keräyslippaita 
kassoilleen syys-lokakuuksi tai vaihtoehtoisesti 
lähtemään itsekin keräämään. Innostamme 
lisäksi ylioppilas- ja oppilaskuntia keräämään 
joko liiveillä varustettuna tai jonkin 
tempauksen kautta. 
 
4) Nälkäpäivä on tullut tutuksi jo ala-asteella, 
kun silloisessa kotikunnassani vuosittain 
järjestettiin Nälkäpäivä-keräys oppilaille. 
Silloin sai kotoa mukaansa kolikon, joka sitten 
pudotettiin keräyslippaaseen. Se oli jännittävä 
tunne silloin!

1) Olen ollut osaston keräysjohtajana lähes  
30 vuotta, joten vuosiin on mahtunut 
monenlaisia Nälkäpäiväkeräyksiä.  
 
Kun Nälkäpäivä lähestyy ja siitä kerrotaan 
tiedotusvälineissä, olisi mukavaa, jos 
kansalaiset varaisivat taskuunsa käteistä 
lipaskeräystä varten. Olisi hienoa, että myös 
lipaskerääjille tulisi hyvä mieli, kun saisivat 
lahjoituksia lippaaseen. 
 
2) Toivotaan kovin, että tänäkin 
vuonna voidaan toteuttaa samanlaiset, 
hyväksi havaitut keräystapahtumat kuin 
aikaisemminkin. Meillä on perinteisesti ollut 
keräystapahtumat kahtena päivänä: torstaina 
paistetaan ja myydään lettuja sekä kahvia, 
ja lauantaina myydään Nälkäpäiväleipää. 
Molempina päivinä on myös lipaskeräystä.  
 
Torstaina pidetään lisäksi aamunavaus 
paikallisessa yhtenäiskoulussa, kerrotaan 
Nälkäpäivästä ja annetaan koululaisten 
mukaan infoa perjantaina järjestettävästä 
keräyksestä koululla. Perjantaina sitten 
kouluruokailun yhteydessä toteutetaan 
Nälkäpäiväkeräys. 
 
3) Tällä hetkellä ei ole muita suunnitelmia 
vaan toivotaan, että voidaan toteuttaa 
hyväksi havaitut keräystapahtumat. Mikäli 
koronasäädökset syyskuun lopulla määräävät 
etteivät ihmiset saa kokoontua edes 
ulkotapahtumiin, niin sitten täytyy muuttaa 
suunnitelmia. 
 
4) Erikoisimpana Nälkäpäivänä jäi mieleen 
se, kun kauan sitten keräyspäivänä tuli rajuja 
ukkoskuuroja, ja vettä satoi kuin aisaa.  
 
Meillä oli iso 30 litran 
pyöreä keräysastia, 
jonne lahjoituksia 
kerättiin. Myös tuohon 
astiaan satoi vettä, ja 
keräykseen lahjoitetut 
rahat kastuivat. 
Keräyksen jälkeen 
sitten kuivateltiin 
märkiä seteleitä ja 
kuivattiin kolikoita 
ennen kuin rahat 
saatiin laskettua. 

C
hristina Piiraisen kotialbum

i
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Humanitaarisen oikeuden tunteminen auttaa 
ymmärtämään maailman tilanteita 

Milloin ja miten Punainen Risti tuli sinulle 
tutuksi? 
 
Vuonna 2015 eläkkeelle jäädessäni vaimoni Ulla 
sai minut lähtemään turvapaikanhakijoiden 
auttamistehtäviin. Olin vastaanottokeskuksissa 
auttamassa mm. majoitukseen liittyvissä 
asioissa. Ryhdyimme myös ystäviksi 
muutamille nuorille turvapaikanhakijoille ja 
vaimoni on edelleen mukana Punaisen Ristin 
monikulttuurisessa vapaaehtoistoiminnassa. 
 
Toiminnassa mukana ollessani näin ilmoituksen 
humanitaarisen oikeuden peruskurssista ja 
aihe tietysti kiinnosti työtaustani vuoksi. Kävin 
humanitaarisen oikeuden perus- ja jatkokurssit 
vuosina 2016 ja 2017. Kurssit olivat hyviä 
ja mielenkiintoisia, ja päätin kouluttautua 
kouluttajaksi syksyllä 2017. Sen jälkeen olen 
toiminut kouluttajana, omana erityisalanani 
lähinnä Geneven sopimukset ja sotarikos- 
ja sotavankiasiat. Kursseilla on myös tehty 
harjoitustöitä todellisista, jo ratkenneista, 
sotarikostapauksista. 
 
Monelle meistä humanitaarinen oikeus 
ei ehkä ole niin tuttua. Mistä siinä on 
kysymys? 
 
Humanitaarisessa oikeudessa on kyse sodan 
säännöistä eli tiivistettynä siviilien suojelusta 

ja kielletyistä sodankäyntimenetelmistä. 
Humanitaarisen oikeuden koulutuksissa 
kerromme, mitä sodassa saa tehdä ja mitä ei. 
 
Miksi jokaisen Punaisen Ristin 
vapaaehtoisen olisi hyvä tietää perusasiat 
humanitaarisesta oikeudesta? 
 
Punainen Risti perustettiin sodan sääntöjen 
yhteyteen, kaikki lähti Solferinosta 
haavoittuneiden auttamisesta ja suojelusta. 
Suomessa olemme niin onnellisessa asemassa, 
että meille humanitaarinen oikeus on lähinnä 
yleissivistystä. Ei tarvitse kuitenkaan matkustaa 
kuin kaksi tuntia lentokoneella Suomesta, niin 
sodan säännöt ovat todellisuutta. 
 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat 
ihmisiä, jotka ovat joutuneet tekemisiin sodan 
kauheuksien kanssa. Kaikkien olisi hyvä 
ymmärtää mitä ja miten sodan oikeussäännöt 
suojelevat, se auttaisi suhtautumaan asioihin 
myös tästä perspektiivistä. Perussääntöjen 
tunteminen myös lisää uteliaisuutta mediaa 
kohtaan: uutisia lukee kurssin käymisen jälkeen 
eri tavalla. Tieto auttaa suhtautumaan asioihin 
oikein. 
 
Mikä sinusta on vapaaehtoistoiminnassa 
parasta? 
 
Parasta on ollut hyvä palaute, jota on saatu 
kurssilaisilta. Hyvä kurssi sai myös minut 
liittymään aikoinaan toimintaan. Kouluttajajoukko 
on pieni, mutta asialleen omistautunut ja on 
mukava tehdä tätä toimintaa yhdessä. 
 
Mitä muuta haluaisit sanoa? 
 
Toivoisin, että pian päästään järjestämään 
kursseja taas kasvotusten vaikka järjestämämme 
etäkurssi saikin hyvät palautteet. Aiheen käsittely 
kuitenkin vähän kärsii etäyhteyksistä, olisi 
mukava nähdä uusia aiheesta kiinnostuneita 
lähikursseilla ja käydä keskusteluja kasvokkain. 
Olen myös vieraillut muutamaan otteeseen 
kertomassa eri toimintaryhmille humanitaarisen 
oikeuden perusteista ja tulen mielelläni vierailuille 
jatkossakin.  

 
Markku 
Nikulainen 
kertoo, että 
sattuma ja vaimo 
ovat pääasiallisia 
vaikuttajia 
siihen, miksi 
hän on nyt 
humanitaarisen 
oikeuden 
kouluttaja 
 
Markkua voi 
pyytää vierailulle 
esimerkiksi 
toimintaryhmiin. 
Häneen saa 
yhteyden 
piiritoimiston 
kautta.  

M
arkku N

ikulaisen kotialbum
i

Naantalin Merimaskussa asuva Markku Nikulainen on melkein 40-vuotisen uran 
keskusrikospoliisissa tehnyt poliisi. Hän on työskennellyt rikostutkijana kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa. Nikulainen työskenteli lähes yhdeksän 
vuotta ulkomailla YK:n ja EU:n missioilla. Hän toimi Lähi-idässä ja Balkanilla sotarikos- 
ja terrorismitutkijana ja tutustui jo tuolloin Punaisen Ristin kansainvälisen komitean 
työntekijöihin sekä Kosovossa myös paikalliseen Punaiseen Ristiin. 
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Jaakko Muilulle Punainen Risti tuli tutuksi jo työelämässä. Eläkkeellä aikaa löytyi 
myös vapaaehtoistehtäviin. Muuton myötä Muilu tuli vapaaehtoiseksi  
SPR KaarinanPiikkiön osastoon. 

Kuka olet ja mistä tulet? 
Olen Jaakko Muilu ja olen eläkkeellä 
kehitysjohtajan tehtävistä. Muutimme 
pari vuotta sitten vaimoni kanssa 
Espoosta Kaarinaan. Meillä on yhteensä 
viisi lasta ja seitsemän lastenlasta. 
Mieluinen harrastus minulle on golf.
Milloin ja miten Punainen Risti tuli 
sinulle tutuksi?
Edellinen työnantajani oli Punaisen 
Ristin yhteistyökumppani. Tutustuin jo 
silloin toimintaan ja muun muassa pro 
bono -päivinä olin mukana erilaisissa 
Punaisen Ristin toiminnoissa. Pro bono 
-yhteistyössä yritys jakaa esimerkiksi 
omaa erityisosaamistaan jonkin Punaisen 
Ristin toiminnan kehittämiseksi ilman 
korvausta. 
Toimit vapaaehtoisena korona
auttamistoiminnassa. Minkälaisissa 
tehtävissä olet ollut mukana?
Kaarina-Piikkiön osaston vapaaehtoiset 
ovat toimineet Kaarinan kaupungin tukena 
koronarokotusten avustamistehtävissä 
Kaarinan kirkolla. Korona-auttaminen 
on varsin suoraviivaista toimintaa. 
Rokotuspaikalla ohjeistan rokotukseen 
tulijoita, jotta heidän asiointinsa olisi 
helppoa ja jouhevaa. Rokotuksen jälkeen 
heidän vointiaan seurataan 15 minuutin 
ajan, jottei mitään yllättävää sattuisi.
Punainen Risti avusti Kaarinan kaupunkia 
myös ikääntyneiden kauppakassikeräilyssä 
ja olin siinä mukana. Lisäksi koronan 
alkuaikoina paikallisessa yläkoulussa 
tarvittiin erikoisjärjestelyjen takia 
oppilaiden ruokajakeluun apua. Muutaman 
viikon ajan kävin vapaaehtoisliivi päällä 
auttamassa keittiön henkilökuntaa 
ruokajakelussa.
Muuten olen ollut vapaaehtoisena 
Nälkäpäivänä keräyslippaiden kanssa 

kauppakeskuksissa. 
Mikä sinusta vapaaehtoistoiminnassa 
on parasta ja kannustaisitko muitakin 
tulemaan mukaan?
Ihminen on mielestäni pohjimmiltaan 
hyvä. Hyvän tekeminen antaa mukavan 
olon pitkäksi aikaa. Auttaminen tuo hyvän 
mielen sekä itselle että sille, joka on saanut 
apua. On tärkeää tuntea tekevänsä jotain 
hyödyllistä ja yhteiskuntavastuullista 
työtä. Mikäli ylimääräistä aikaa löytyy, 
niin kannustan tulemaan mukaan. 
Vapaaehtoisuus on mukavaa vaihtelua 
arkirutiineihin.
Mitä muuta haluaisit sanoa?
Yhteiskunnan on haasteellista varautua 
kaikkiin poikkeusoloihin ja toimia nopealla 
aikataululla. Punaisen Ristin kaltaisia 
osittain vapaaehtoisuuteen perustuvia 
järjestöjä tarvitaan. Kaikkea ei silloin 
tarvitse laskea rahassa, kun yhteisesti 
vapaaehtoistoiminnalla kannetaan huolta 
poikkeusolojen avun toimittamisesta.

Katri Lehtola

 
Jaakko Muilu on ollut koronarokotusten avustamistehtävissä 
Kaarinan kirkolla. Vapaaehtoiset muun muassa ohjaavat 
asiakkaita löytämään oikeaan paikkaan sekä huolehtivat, että 
asiakkaat pitävät turvavälit, käyttävät käsidesiä ja maskia.  

Hyvän tekeminen antaa mukavan olon - 
Jaakko Muilu kannustaa vapaaehtoistoimintaan



12

SPR VARSINAISSUOMEN PIIRIN JÄSENHANKINTAKILPAILU

Koronavuosi on vaikuttanut paljon 
Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan, 
ja normaalit lähitapaamiset ja 
-toiminnot ovat olleet tauolla. Korona-
aika on kuitenkin tuonut myös uusia 
vapaaehtoistehtäviä, kun vapaaehtoiset 
ovat olleet niin asioimisapuna, jakamassa 
esitteitä kuin rokotusavustamisen 
tehtävissäkin. 
Iso joukko kansalaisia on tänä vuonna 
kohdannut Punaisen Ristin vapaaehtoisliivi 
yllään toimivia vapaaehtoisia näissä eri 
tehtävissä. 
 
Hyödynnetään tätä näkyvyyttä myös 
siten, että pyydetään kansalaisia 
liittymään Punaisen Ristin jäseniksi! 
 
Jäsenhankintakilpailu kannustaa
Jäsenmäärän kasvattamiseksi tarvitaan 
sekä aiemmin jäsenenä olleiden jatkuvaa 
sitoutumista että myös uusia jäseniä. SPR 
Varsinais-Suomen piirin järjestötoimikunta 
päätti järjestää jäsenhankintakilpailun 
vuodelle 2021, ja se käynnistettiin vuoden 
alussa. 
 
Kilpailun myötä osastoja kannustetaan 
hankkimaan uusia jäseniä vuoden 2021 
aikana, ja jäsenhankinnasta on luvassa myös 
palkinto, joka kohdennetaan osastoon: 
 
• Vuoden aikana osastoon 
liittyneistä uusista jäsenistä piiri 
maksaa osastolle á 10 €. 
  
• Jäsenhankintaan liittyvä palkinto 
maksetaan osastolle vuoden 
2022 alussa, 31.12.2021 
jäsentilanteen perusteella. 
  
• Osasto päättää itse rahan 
käytöstä (esim. jäsenhankintaan 
liittyvä tapahtuma mikäli 
koronatilanne sen sallii, uuden 
jäsenen huomioiminen tai FB-markkinointi). 
 
 
 

Nostetaan jäsenmäärä kasvuun! - Miten yhteinen 
haaste etenee?

Toivottavasti uusista jäsenistä tuleva 
rahallinen kannustus innostaa osastoja 
erilaisiin jäsenyyspohdintoihin. Kummit 
ja myös muut piirin toimihenkilöt ovat 
mielellään mukana näissä ideoinneissa, jos 
vain pyydätte mukaan!
Onko uusia jäseniä tullut?  
Elokuun alkuun mennessä Varsinais-
Suomen piirin osastoihin on liittynyt 
yhteensä 82 uutta jäsentä tänä vuonna. 
Tähän mennessä 22 eri osastoa on saanut 
uusia jäseniä. Uusia jäseniä saaneista 
osastoista 19 osastoa on saanut 1-4 uutta 
jäsentä. Eniten uusia jäseniä on liittynyt 
Turun osastoon (24), Salon osastoon (13) ja 
Kaarinan-Piikkiön osastoon (8).
Onko teillä ideoita jäsenhankintaan? 
Jos sinulla tai osastollasi on joku hyvä 
jäsenyyteen liittyvä idea, nyt on hyvä 
hetki jakaa hyvät käytännöt myös muille! 
Miten motivoidaan nykyiset jäsenet 
mahdollisimman pitkään jäsenyyteen 
tai mitkä ovat parhaat keinot/paikat 
hankkia uusia jäseniä? Jaamme mielellään 
osastojen hyviksi koetut tavat ja ideat 
kaikille muillekin, joten kerrothan parhaat 
vinkkisi meille! 
Jäsenyysterveisin,
Sirpa 
sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi /  
040 5421421 

Katri Lehtola
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Haemme lisää alueellisia 
toiminnantarkastajia – 
voisitko sinä olla yksi heistä? 
 
Tule mukaan 
toiminnantarkastajien 
koulutukseen kuulemaan lisää! 
 
Kehitämme yhtenäistä toimintatapaa 
ja raportointia SPR:n osastojen 
toiminnantarkastuksessa. Toiminnan-
tarkastajan tehtävä on yksi järjestömme 
tärkeistä vapaaehtoistehtävistä. Saat 
perehdytyksen tehtävään ja alueellisena 
toiminnantarkastajana voit toimia 
tarkastajana myös useammassa osastossa. 
 
SPR:n osastojen toiminnantarkastajien 
koulutus järjestetään valtakunnallisena 
koulutuksena Teams-etäyhteydellä 
kaksiosaisena:  
 
tiistaina 21.9. klo 17.00-19.30 ja 
keskiviikkona 22.9. klo 17.00-19.30. 
 
Koulutuksessa tulevat tutuksi SPR:n 
osastojen toiminta, taloutta ohjaavat 
säädökset ja vapaaehtoistoimintaan liittyvät 
hallinnon ja talouden ohjeet. 
 
Perehdymme koulutuksessa mm. 
siihen, miksi toimintaa tarkastetaan, 
toiminnantarkastajan rooliin, tarkastuksen 
sisältöön ja siihen liittyvien raporttien 
laadintaan ja tukitoimiin. 
 
Kouluttajana kurssilla on osastokirjanpidon 
tiiminvetäjä Liisa Karhu Punaisen Ristin 
keskustoimistosta. 
 
Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 
viimeistään 14.9.2021  
Oma Punainen Risti -sivustolla:  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/11358  
 
Tervetuloa koulutukseen kaikki nykyiset sekä 
tulevat toiminnantarkastajat!
Lisätietoja: 
Sirpa Lehtimäki  
sirpa.lehtimaki@redcross.fi 
 
Katja Eskman 
katja.eskman@redcross.fi

 

Loistetta Laineilla 
- vapaaehtoisten 
koulutusristeily  
lauantaina 9.10.2021
SPR Varsinais-Suomen piiri järjestää lauantaina 
9.10.2021 ”Loistetta Laineilla” - vapaaehtoisten 
yhteisen koulutusristeilyn Viking Linen piknik-
risteilynä. 
 
Päivän aikana on aikaa vaihtaa kuulumisia ja 
tutustua toisiin vapaaehtoisiin, mutta ohjelmassa 
on myös paljon ajankohtaista asiaa:
 Loistava minä! / projektipäällikkö  
Antti Klemettilä, THL
 Menestyvän ryhmätoiminnan kulmakivet / 
projektipäällikkö Antti Klemettilä, THL
 Viestinnällä iloa, toivoa ja luottamusta / 
toimittaja, medianomi Marianne Holmström
 Mielikuvarentoutus /  
Tanja Kuoppala, Luova mieli  
 
Koulutusristeily on tarkoitettu kaikille 
varsinaissuomalaisille vapaaehtoisille.  
Risteilyn hinta on 35 €/hlö. 
 
Tutustu risteilyn tietoihin tarkemmin osoitteessa: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/62655 
 
Lisätiedot Sirpa Lehtimäki 
sirpa.lehtimaki@redcross.fi / 
040 5421421 
 

Viimeksi Varsinais-Suomen piirissä risteiltiin 
yhdessä syksyllä 2019. Tuolloin puhujana oli mm. 
järjestöjohtaja Marja Lehtimäki. 

A
nna Tenho
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SPR VarsinaisSuomen piiri 
järjestää neljän infoillan 
koulutuskokonaisuuden Punaisen 
Ristin osastotoiminnan perusasioista.  
 
Koulutusilloissa käydään läpi kaikkia 
osastoja koskevia asioita. Näiden 
koulutusiltojen myötä on hyvä alkaa 
suunnitella ensi vuoden toimintaa ja 
osastojen syyskokousten henkilövalintoja. 
Koulutusillat toteutetaan Teams-
etäyhteydellä tiistai-iltaisin, kahden 
viikon välein: 14.9., 28.9., 12.10. ja 
26.10.2021.  
 
Koulutusaika kaikkina iltoina on  
klo 17-18.30. Voit osallistua kaikkiin 
infoiltoihin tai vain joihinkin/johonkin 
tiettyyn osioon.

Lippu korkealle! -infoillat Varsinais-Suomen osastojen 
luottamushenkilöille

Ilmoittaudu mukaan viimeistään kaksi päivää ennen kutakin infoiltaa tämän linkin kautta:  
www.lyyti.in/LippuKorkealle_infot_VS2021 Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki koulutusta 
edeltävänä päivänä.
Kouluttajina koulutuskokonaisuudessa ovat järjestökouluttajat Ilse Reinholdt ja MarjaHelena 
Salmio sekä piiritoimistolta Sirpa Lehtimäki ja Anna Tenho.

 
Säännöt ja periaatteet osastotoiminnassa 14.9.2021
-Mitä periaatteet merkitsevät osaston toiminnassa? 
-Mitkä säännöt ohjaavat osaston toimintaa? 
-Tapahtumasivu löytyy täältä: rednet.punainenristi.fi/node/62833 

 
Iloa-Toivoa-Luottamusta - Osastojen toiminnansuunnittelu 28.9.2021
-Milloin ja miten toimintaa ja taloutta suunnitellaan? 
-Mitkä ovat osaston sääntömääräiset tehtävät? 
-Mikä on osaston vuosikello? Milloin on järjestön kampanjoita ja mikä on osaston rooli niissä? 
-Tapahtumasivu löytyy täältä: rednet.punainenristi.fi/node/62834  

 
Osaston hallitus ja muut luottamushenkilöt – vastuut ja tehtäväjako 12.10.2021
-Mikä on osaston hallituksen jäsenen vastuu? 
-Miten tehtävät jaetaan osastossa? 
-Miten osastossa pidetään huolta vapaaehtoisista ja rekrytoidaan lisää vapaaehtoisia 
-Tapahtumasivu löytyy täältä: rednet.punainenristi.fi/node/62835 

 
Osastoviestintä ja periaatteiden huomioiminen 26.10.2021
-Miten huomioidaan periaatteet osaston viestinnässä? 
-Miten toimitaan paikkakunnan muiden yhteistyöverkostojen kanssa esim. somessa? 
-Tapahtumasivu löytyy täältä: rednet.punainenristi.fi/node/62836 

Lämpimästi tervetuloa mukaan koulutusiltoihin etenkin kaikki osastojen nykyiset ja tulevat 
luottamushenkilöt! 

Lisätietoja: Sirpa Lehtimäki / sirpa.lehtimaki@punainenristi.fi

Tom
m

i V
irtanen
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Henkisen tuen peruskurssit

Jokainen kohtaa elämässään kuormittavia 
tilanteita. Henkisellä tuella pyritään 
lievittämään kuormittavan tilanteen 
aiheuttamaa stressiä ja tukea sekä 
autettavan että auttajan omia voimavaroja.
Kurssin keskeinen sisältö:
• Mitä on henkinen ensiapu?
• Miksi tukea tarjotaan?
• Kuka voi tarjota henkistä ensiapua?
• Katso, kuuntele, yhdistä -toimintamalli
• Auttajan itsehoito
Kurssit sisältävät ennakkotehtävän, jonka 
saat ilmoittautumisajan päätyttyä. 
 
Henkisen tuen peruskurssit verkossa 
kolmen illan kokonaisuutena 
Ma 20., ke 22. ja ma 27.9.2021  
klo 17.30–20.00
Ilmoittaudu viimeistään 17.9.    
https://www.lyyti.in/Henkisen_tuen_
peruskurssi_verkossa_8532 
 
Ti 9., to 11. ja ti 16.11.2021  
klo 17.30–20.00
Ilmoittaudu viimeistään 6.11.   
https://www.lyyti.in/Henkisen_tuen_
peruskurssi_verkossa_4842 
 
Henkisen tuen peruskurssi Laitilassa 
kahden lauantaina kokonaisuutena 
La 4.9. ja la 11.9. klo 10–15
Ilmoittaudu viimeistään 1.9.  
https://www.lyyti.in/Henkisen_tuen_
peruskurssi_3147 
 
Lisätiedot Tuijalta: 
tuija.hongisto@redcross.fi

Ystäväkurssit

Olisiko sinulla hetki aikaa? Lähde mukaan 
Punaisen Ristin ystävätoimintaan ystäväksi 
ystävää kaipaavalle.
Ystäväkurssilla saat tietoa 
vapaaehtoistoiminnasta ja ystävätoiminnan 
eri muodoista. Kurssilla perehdytään mm. 
vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. 
Ystäväkurssit verkossa:
13.9. Klo 13–15.  
ilmoittaudu viimeistään 11.9.  
https://www.lyyti.in/Ystavakurssi_6476
18.10. Klo 17–19. 
Ilmoittaudu viimeistään 16.10.  
https://www.lyyti.in/Ystavakurssi_8303
15.11. Klo 17–19.  
Ilmoittaudu viimeistään 13.11.  
https://www.lyyti.in/Ystavakurssi_1092
Ilmoittautumisajan päätyttyä saat 
ennakkotehtävän ja linkin, josta pääset 
mukaan kurssille.
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätiedot tuija.hongisto@redcross.fi tai 
jaana.paasonen@redcross.fi

Joonas B
randt
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Kotoutumisen tukena -etäkoulutus ti 7.9. klo 17-20

 
Kiinnostaako sinua kotoutumisen tukeminen? Haluatko ryhtyä maahan muuttaneen 
ystäväksi? Tervetuloa Kotoutumisen tukena -koulutukseen!
Koulutuksessa saat tietoa pakolaisuudesta, kotoutumisesta, rasismin vastustamisesta ja 
vapaaehtoistoiminnasta Punaisessa Ristissä. Osallistuminen on maksutonta.
Koulutus järjestetään etäyhteyksin Teamsissa. 
Ilmoittaudu mukaan koulutukseen viimeistään 5.9.2021 osoitteessa: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10809
Lisätiedot: Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Pauliina Pensikkala 
pauliina.pensikkala@redcross.fi / 0400 541 033

Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa -etäkoulutus 16.9. klo 17-19
S
usanna Kekkonen

S
usanna Kekkonen

Miten omat asenteeni vaikuttavat, kun kohtaan uuden ihmisen? Miten Punaisessa Ristissä 
voitaisiin lisätä yhdenvertaisuutta?
Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa on kahden tunnin mittainen koulutus normeista, 
vuorovaikutustilanteista, yhdenvertaisuudesta sekä saavutettavuudesta. Koulutuksessa saat 
tietoa yhdenvertaisuudesta ja sen tärkeydestä Punaisen Ristin toiminnassa. Koulutuksessa 
kerrotaan myös vinkkejä siihen, miten vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä saavutettavaksi. 

Ilmoittaudu viimeistään 14.9.  
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/12099

Tervetuloa mukaan!
Lisätiedot:  
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä  
Pauliina Pensikkala 
pauliina.pensikkala@redcross.fi / 0400 541 033 
tai 
Nuorisotoiminnan suunnittelija  
Elina Jalonen 
elina.jalonen@redcross.fi / 040 731 3595.
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Viestintätunnit ja muuta tukea viestintään 
 

7.9.2021 klo 18-19 
Viestintätunti  tiedote ja yhteys 
paikalliseen mediaan  
 
Tunnin aikana saadaan esimerkkejä 
kiinnostavien tiedotteiden laatimiseen 
ja siihen, milloin tiedote kannattaa 
lähettää. Tunnin aikana käsitellään myös 
yhteydenottoa paikallismediaan.  
 
Kouluttajina toimivat viestinnän 
vapaaehtoiskouluttajat Marianne 
Holmström SPR Turun osastosta ja  
Tiina Pitkänen SPR Aurajoen osastosta.

14.9.2021 klo 18-19 
Viestintätunti  jäsenkirje 
 
Paperilla, sähköpostilla vai sähköisellä 
uutiskirjeellä? Kuinka usein ja milloin se 
kannattaisi lähettää?
Jäsenkirje on tärkeä linkki osaston ja sen 
jäsenten välillä. SPR Tampereen osaston 
toiminnanjohtaja Marjo Majlund kertoo 
jäsenkirjeen koostamiseen liittyviä hyväksi 
havaittuja vinkkejä.

5.10.2021 klo 18-19  
Viestintätunti  kuvien ja videoiden 
voima 
 
Vanhan sanonnan mukaan kuvat kertovat 
enemmän kun tuhat sanaa. Nykypäivän 
viestinnässä kuvilla ja videoilla on melkeinpä 
tekstiä suurempi merkitys. Tule kuulemaan ja 
keskustelemaan millaiset kuvat kiinnostavat 
ja puhuttelevat katsojia, sekä miten ottaa 
puhelimella parempia kuvia osaston toiminnasta.

12.10.2021 klo 18-19  
Viestintätunti  RedNet 
 
Teemana on tällä kertaa RedNet2, sillä RedNet 
uudistuu! Tule kuulemaan, missä uudistustyössä 
mennään. Samalla mahdollisuus kysyä myös 
muita kysymyksiä Rednetin hyödyntämiseen 
osaston viestinnässä. Asiantuntijana 
keskustoimistosta Örn Witting.

Syksyllä on tulossa myös muita 
viestintäkoulutuksia.  
 
Seuraa ilmoittelua osoitteessa 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi 
 
Voimme myös suunnitella ja pohtia 
yhdessä osastoviestintää osastonne 
tarpeen mukaan. 

Olethan yhteydessä! 

Terveisin, 
Anna 
 
anna.tenho@redcross.fi / 
0400 673 047

SPR VarsinaisSuomen ja Hämeen piirit järjestävät yhdessä kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille tarkoitetut ”Viestintätunnit”. Voit osallistua yhteen osioon 
tai vaikka kaikkiin, oman kiinnostuksesi mukaan! Ilmoittautumista ei tarvita. 
Katso lisää: vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Unsplash
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KUULUMISIA OSASTOISTA 

Vapaaehtoistoimintaa etänä Pansion 
vastaanottokeskuksessa
Mitä sitä tekis, kun ei oo mitään 
tekemistä? Tätä on varmasti moni 
miettinyt omalla tahollaan, näin 
koronarajoitusten aikaan. Ruissalon osaston 
vapaaehtoiset ovat pohtineet samaa 
myös Pansion vastaanottokeskuksessa 
järjestettävän kerhotoiminnan osalta. 
Normaalioloissa osaston vapaaehtoiset ovat 
järjestäneet viikottaista kerhotoimintaa 
vastaanottokeskuksen aikuisille ja lapsille. 
Aikuisille on pidetty kerran viikossa 
kielikerhoa, naisille naistenkerhoa ja lapsille 
sekä heidän vanhemmilleen perhekerhoa. 
 
Etätoimintaa puuhapakettien 
muodossa 
 
Koronan vuoksi kerhotoiminta on nyt 
ollut katkolla jo pidemmän aikaa. Tämän 
vuoden alusta vapaaehtoisemme saivat 
idean järjestää etätoimintaa pienten 
puuhapakettien muodossa. Lisäksi arkea 
piristämään on tehty pieniä muistamisia. 
 
Ystävänpäiväksi teimme perheille kortit 
ja lapset saivat karkkipussit. Kaikille 
yhteinen kukkakimppu koristi myös 
vastaanottokeskuksen aulaa ystävänpäivän 
kunniaksi. Äidit saivat ruusut ja kortit myös 
äitienpäivänä. 
 
Pääsiäisen alla teimme lapsiperheille 
rairuohon istutuspaketin, mikä sisälsi 
kaikki tarpeet tipuineen ja kuvittettuine 
ohjeineen. Kevään kunniaksi toteutimme 
kevätbingon lähinnä lapsiperheille, mutta 
myös lapsenmielisille. Bingo sisälsi kevään 
tuloon liittyviä kuvia, kuten hiirenkorvat 
ja leskenlehdet, mitkä piti bongata 

lähiympäristöstä. Palkintona kaikki 
keväänmerkit bonganneille oli pussillinen 
karkkeja. 
 
Ajatuksena puuhapaketeissamme on ollut 
tuoda jotain mukavaa, pientä tekemistä 
vastaanottokeskuksen asukkaille. Jotain 
pientä puuhaa, mitä voi toteuttaa 
helposti ilman erityisiä varusteita tai 
tarvikkeita, mitä puuhapaketti ei jo sisällä. 
Lisäksi yhteisen kielen puuttuminen 
puuhapakettien tekijöiden ja asukkaiden 
kanssa ei saa olla este, vaan paketin 
sisällön pitää olla selvä ilman suurempaa 
ohjeistusta. 
 
Yhteistyö etätoiminnassa on sujunut 
hienosti vastaanottokeskuksen 
henkilökunnan kanssa. He ovat toimittaneet 
puuhapaketit ja muistamiset asukkaille, kun 
meidän vapaaehtoiset ovat toimittaneet 
ne ensin vastaanottokeskukseen 
henkilökunnalle. Iloksemme olemme myös 
saaneet palautetta, että puuhapaketit ja 
muistamiset ovat olleet asukkaille mieleisiä. 
 
Viime kevään aikana puuhapaketit ja 
muistamiset ovat suurelta osin olleet 
lapsiperheille. Toivottavasti tulevaisuudessa 
keksimme jotain myös vaikka miehille. 
Mitähän se voisi olla? 
 
Jos sinulle tulee ideoita mieleen 
puuhapakettien sisällöistä, laita ihmeessä 
sähköpostia Ruissalon osastolle  
ruissalo@rednet.redcross.fi 
 
Teksti: Punaisen Ristin Ruissalon osaston 
vapaaehtoinen Tiina 

S
PR

 R
uissalon osasto

Ruissalon osasto on toteuttanut 
vapaaehtoistoimintaa etänä, kun 
kerhot eivät ole voineet kokoontua. 
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KUULUMISIA OSASTOISTA 

Kaarinalaiset ovat lahjoittaneet lasten ja nuorten kirjoja sekä 
DVD-elokuvia Punaiselle Ristille, jotta niillä voidaan ilahduttaa 
kaarinalaisia lapsia ja nuoria. SPR KaarinanPiikkiön osasto vei 
erän kirjoja ja elokuvia Kaarinan SOS-lapsikylän lapsille ja nuorille.  
 
Kuvassa SPR Kaarinan-Piikkiön osaston vapaaehtoinen  
Esko Vihervä ja lahjoitusta vastaanottamassa SOS-lapsikylän 
johtaja Sari Carlsson.

SPR Karinaisten osasto jakaa 
kunnan pyynnöstä Elisenvaaran 
yhtenäiskoulun ylijäämäruokaa 
kuntalaisille. Ruokaa jaetaan kaksi 
kertaa viikossa asiakkaille niin 
kauan kuin ruokaa riittää.  
 
Ylijäämäruuan jakelua tehdään 
yhdessä Punaisen Ristin ja 
seurakunnan vapaaehtoisten 
kanssa. Tällä kertaa mukana olivat 
Pirjo Haakana (vasemmalla) ja 
RiittaLiisa Musku  
SPR Karinaisten osastosta. 
 
“Lähdimme innolla mukaan, kun 
kunta pyysi. Ihmisten kohtaaminen 
on merkityksellistä ja samalla 
tehdään konkreettisia ekotekoja”, 
kertoo Karinaisten osaston 
puheenjohtaja Pirjo Haakana.

Herkulliset letut 
paistuvat osaston 
vapaaehtoisten 
käsissä. SPR 
Yläneen osaston 
vapaaehtoiset 
käyvät säännöllisesti 
ilahduttamassa 
palvelutalon 
asukkaita 
lettukesteillä ja 
gramofonimusiikilla. 

SPR:n KERHOAIK
Se oo sit merkilist toi SPR:n kerho, 
vanhukse ova vallan tohkesas, 
kom pääsevä toinen toistes kans samam pöyrä ääre. 
Siin sit kysellän kaike näköst, 
et kui sä ole voinu ja muit arkipäivässi asioi. 
Vaik juur olla samast ovest ulos lähretty, 
ja naapureitaki senttä olla. 
 
Noi punaliivise repelevä heit hiast ja motkottava jotta, 
et ny tarttis lähti, ko oo se kerhoki. 
Ko ulkovaatte o saattu pääl, ni joku o jo unhottan,  
ja kyselevä, et mihe ny sit oikke olla lährös. 
Kon toi keliki on tommost, 
ete heostakka viitesis otta ulos tallist ja pistä ree ette. 
 
Mitä heossi, ihmettelevä punaliivise, 
mut ova kuitenki juanes mukan ja yrittävä selittä, 
et ny mennänki neli- taik kakspyäräsel foortil, 
ja anneta se heone ol tallis. 
 
Pist ny senttä luut oven taa pystö, 
et jos joku tule sillaikkan kylä, 
ni näkevä ete mnää ol koton.  
 
Pirjo Ilkka, SPR Kustavin osasto

Terveisiä osastoista!

S
PR

 Kaarinan-Piikkiön osasto

 S
PR

 Karinaisten osasto

S
PR

 Yläneen osasto
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LUONTOSEIKKALILU

Pääyhteistyö-
kumppanit:

Yhteistyökumppanit:

Tukijat:

 
 

 

Luontoseikkailu kokosi yhteen isot ja  
pienet retkeilijät

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ohjelmatyötä tukevat:

Luonto on oleellinen osa ihmisten 
hyvinvointia. Luonnossa liikkumisella 
on todistetusti myönteisiä vaikutuksia 
ihmisiin, mutta jo pelkkä luonnon 
läsnäolo riittää tuomaan positiivisia 
hyvinvointivaikutuksia.  
 
Tämä tuli todistettua käytännössä, kun 
SPR Varsinais-Suomen piirin lapsi- ja 
nuorisotoiminta sekä omaishoitajien 
tukitoiminta järjestivät kesäkuussa kaikille 
avoimen luontoseikkailun Metsäkylän 
ratsastuskoulun pihapiirissä.
Seikkailuun osallistui äitejä, isovanhempia 
ja eri ikäisiä lapsia. Pelasimme yhdessä 
luontobingoa ja havainnoimme, mitä 
kaikkea luonnosta löytyy.  
 

Huomasimme, että luonnolle 
altistuminen käy helposti - katselemalla, 
kuuntelemalla ja haistelemalla vaikka 
alkavaa kesää tai muita vuodenaikoja.  
 
Makkaranpaistumista odotellessa 
harjoittelimme yhdessä ensiaputaitoja. 
Opimme muun muassa miten toimia, jos 
liikkuessa vaikkapa nilkka nyrjähtää. 
Meistä jokainen hämmästeli sitä, miten 
monenlaisia asioita luonnosta löytyy.  
 
Yhdessä 
liikkuminen 
on hauskaa, 
turvallista ja 
opettavaista 
- kannattaa 
siis lähteä 
seikkailemaan 
luontoon!
Uutta 
luontoseikkai-
lua toivottiin 
kovasti ja 
suunnittelem-
mekin seuraa-
vaa retkeä! 
 
Teksti: 
Jaana Paasonen 
ja Elina Jalonen

Elina Jalonen

Elina Jalonen
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KESÄKUMIKAMPANJA  JA ANSIOMITALIANOMUKSET

Kesäkumikampanja 
muistuttaa   
turvallisemmasta seksistä

Ansiomitalianomukset osastoilta  
piireihin jo syyskuussa
Huomionosoitusohjetta päivitettiin Punaisen 
Ristin hallituksen kokouksessa 12.3.2021. 
Merkittävä muutos on, että jatkossa osastot 
toimittavat pronssisen, hopeisen ja kultaisen 
ansiomitalin anomukset piireihin vuosittain 
jo syyskuun 15. päivään mennessä aiemman 
31.10. sijaan. Näin ansiomerk kien ja ansio-
mitalien hakuaika syksyllä on sama eli 15.9. 

RedNetin osastotoimiston kohdasta ”Ohjeita 
ja lomakkeita” löytyy uusi ohje ja anomus-
lomake.

Juuli A
schan

Kesäkumikampanja on ollut osa suo
malaisten nuorten ja nuorten aikuis
ten kesää jo vuodesta 1995. Kampan
ja tukee kondomin helpompaa käyttöä, 
jakaa tietoa seksitaudeista ja niiltä 
suojautumisesta sekä puhuu turvalli
semman seksin puolesta. 

Tänä vuonna Kesäkumikampanjan ava-
si YleX-radiokanavan järjestämä perinteinen 
YleXPop, joka toteutettiin virtuaalifestarina 
5.6.2021.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat kesäi-
sin osallistua kampanjaan eri tavoin. Sek-
suaaliterveyden vapaaehtoiset voivat ohjata 
Kondomiajokortti-tuokioita ympäri vuoden.
Kondomiajokortin teoriaosuuden voi suo-
rittaa visan muodossa nyt myös verkossa: 
spr.fi/kondomiajokortti

Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Suo-
men Punainen Risti, YleX, Väestöliitto, Syö-
päjärjestöt ja Sotilaskotiliitto. Sosiaali- ja 
terveysministeriö tukee kampanjaa. Kam-
panjointi on osa Suomen Punaisen Ristin te-

Vuoden 2021 Kesäkumiartistit ovat 
Arttu Wiskari ja Erika Vikman.

kemää terveyden edistämistyötä ja tukee 
tavoitteitamme väestön seksuaaliterveyden 
edistämiseksi. 

Kesäkumikampanjaa voi seurata Instagra
missa @kesakumivirallinen, Facebookissa 
@Kesäkumi ja TikTokissa @kesakumi
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MMKVHANKE JA ASUNNOTTOMIEN YÖ  

Uusi hanke monikielisen koronaviestinnän 
levittämiseksi käynnistyi
Piirit mukana monikielisen korona
tiedon levittämisessä.

Suomen Punaisen Ristin Keskustoimistol-
la alkoi toukokuussa Järjestöjen monikielisen 
ja monikanavaisen koronaviestinnän koor-
dinaatio -hanke. STEA:n rahoituksen saa-
nut hanke pyörii vuoden 2022 loppuun saak-
ka. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat 18 
järjestöä, seitsemän SPR:n piiriä sekä THL 
ja kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. 
Hankkeen idea syntyi THL:n pyöreässä pöy-
dässä, jossa järjestöt ilmaisivat erikielisten 
kohderyhmien huolen koronainfon saavutet-
tavuudesta.

Hanke on kartoittanut toukokuussa eri kieli-
ryhmien tarpeita ja haasteita koronaviestin-
tään liittyen. Moni järjestö on jo tehnyt ko-
ronaviestintää, mutta hankkeen tarkoitus on 
yhdistää eri toimijoita tekemään vielä enem-
män yhteistyötä, selkeyttämään viestintää, 
jakamaan ideoita ja materiaaleja sekä oppi-
maan yhdessä. 

Hanke tulee järjestämään kaikille kiinnos-
tuneille piireille tilaisuuden, jossa kerrotaan 
hankkeen suunnitelmista ja etenemisestä. 
Kuulemme myös mielellämme piirien jo hy-
väksi havaittuja tapoja monikieliseen ja mo-

nikanavaiseen koronaviestintään. Punaisen 
Ristin piirien kautta voimme yhdessä levittää 
entistä paremmin ja tehokkaammin tietoa 
koronasta juuri sitä eniten tarvitseville.

Järjestöjen monikielisen ja monika-
navaisen koronaviestinnän koordi-
nointi -hankkeessa on kaksi työnteki-
jää, hankekoordinaattori Marian Ismail 
(marian.ismail@redcross.fi , ti-to 040 573 
8778 ) ja viestinnän asiantuntija ErikaEvely 
Ee Eisen (erika-evely.eisen@redcross.fi, 
040 578 9197).

K
im

m
o H

olopainen

Kuvassa hankekoordinaattori Marian Ismail ja 
viestinnän asiantuntija Erika-Evely Ee Eisen.

Asunnottomien yö 17.10.
Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyyden 
ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään 
Asunnottomien yön merkeissä 17.10. Punai-
sen Ristin osastot osallistuvat 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 
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäi-
simpiä muotoja ja heikentää asunnottoman 
ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista elä-
mää. 

Tänä vuonna 2021 osastot voivat hakea 
asunnottomien yön kuluihin LähiTapiolan 500 
euron avustusta! 

Lue lisää yhteisöllisen ruoka-aputapahtuman 
järjestämisestä ja avustuksen hakemisesta 
Rednetistä

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
Rednet > ruoka-apu > asunnottomien yö 

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvin-
voinnin koordinaattori, puh. 040-358 3257 
maaret.alaranta@punainenristi.fi
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PAPERITTOMAT

Punainen Risti tukee ja neuvoo 
paperittomuudessa
Suomen Punainen Risti aloitti alku
vuodesta  valtakunnallisen neuvon
nan paperittomuudessa tai sen uhan 
alla eläville ja heidän kanssaan toimi
ville. Neuvontaan voivat olla yhteydes
sä vapaaehtoiset, järjestötoimijat, vi
ranomaiset ja yksityishenkilöt kaikissa 
paperittomuuteen liittyvissä asioissa.  
Yhteydenottoihin vastaavat Varsinais
Suomen, Satakunnan, Oulun ja HUPin 
työntekijät arkisin klo 1016 puheli
mitse, sähköpostitse tai Whatsapp
viestillä. Tarvittaessa käytetään tulkki
ohjaajaa tai virallista puhelintulkkia. 
  
Punainen Risti auttaa paperittomia monin ta-
voin. Toiminnantavoitteina on neuvonnan ja 
palveluohjauksen antaminen, välttämättö-
mien palvelujen piiriin ohjaaminen tai saat-
taminen sekä palveluiden inhimillisyyteen ja 
tasavertaisuuteen vaikuttaminen. Neuvom-
me asiakkaita turvapaikkaprosessiin ja oles-
kelulupiin liittyvissä asioissa yhteistyössä 
Pakolaisneuvonnan lakimiesten kanssa. Kar-
toitamme kuntien palveluja ja varmistamme 
niiden turvallisuuden. 

Tuemme myös sosiaaliviranomaisia palvelu-
jen kehittämisessä ja varmistamme sujuvan 
viestinnän eri toimijoiden välillä. Lisäksi va-
paaehtoisemme järjestävät erilaista ryhmä-
toimintaa ja toimivat tukihenkilöinä. Vapaa-
ehtoistyö on ammatillisesti tuettua.

Paperittomuus koskettaa tuhansia 
ihmisiä Suomessa
Paperittomuus on uusi, mutta vakiintunut il-
miö Suomessa. Euroopassa paperittomuu-
dessa elää miljoonia ihmisiä. Paperittomaksi 
voi päätyä esimerkiksi kielteisen turvapaik-
ka- tai oleskelulupapäätöksen jälkeen, mutta 
myös viisumin tai oleskeluluvan umpeutumi-
sen takia. Joissakin tapauksissa oleskelulu-
paa ei ole haettu Suomesta ollenkaan, toi-
sissa oikeudellinen status voi olla häilyvä, 
esimerkiksi henkilön odottaessa oleskelulu-
papäätöstä. Ihmiset liikkuvat myös EU:n si-
sällä. 

Paperittomien määrä Suomessa ei  tiedetä, 
mutta  asia koskettaa tuhansia ihmisiä. Eni-
ten paperittomuutta kohdataan pääkaupun-
kiseudulla, mutta kyseessä ei missään tapa-
uksessa ole ainoastaan pääkaupunkiseudun 
ilmiö, vaan asia koskettaa eri kokoisia paik-
kakuntia ympäri Suomea.

Paperittomuus on prosessi ja uuvuttava elä-
mänvaihe. Paperittomuudessa elävät ovat 
haavoittuvassa asemassa, koska he ovat yh-
teiskunnan turvaverkon ulkopuolella. Tällai-
sessa tilanteessa riski hyväksikäytön tai ih-
miskaupan uhriksi päätymiseen  kasvaa. 
Monet ovat entuudestaan traumatisoitunei-
ta ja kärsivät mielenterveyteen liittyvistä on-
gelmista. 

Paperittomuudessa elää myös lapsiperhei-
tä, joiden tilanne on usein kestämätön. Las-
ten kasvua ja kehitystä ei välttämättä seura-
ta, eikä ole olemassa tahoa, joka varmistaisi 
jokaiselle lapselle turvallisen asuinympäris-
tön sekä mahdollisuuden vapaa-aikaan ja le-
poon. 

Lisätietoja: Punaisen Ristin valtakunnal-
linen neuvonta arkisin klo 10-16: Puh 040 
6210706 (myös Whatsapp-viestit) S-posti 
paperittomat@punainenristi.fi
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AUTTAJAT AULANGOLLA 2022 JA BRÄNDIUUDISTUS

Valtakunnallinen vapaaehtoistapahtu
ma Auttajat ulapalla 2018 saa jatkoa!

Haluatko tavata muita Punaisen Ristin va-
paaehtoisia, oppia uutta ja nauttia viikonlo-
pusta luonnon keskellä? Jos vastasit kyllä, 
olet lämpimästi tervetullut seuraavaan valta-
kunnalliseen vapaaehtoistapahtumaan, joka 
järjestetään 1.-3.4.2022 Hämeenlinnassa Au-
langolla!

Tapahtuma on suunnattu kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille eli juuri Sinulle. Viikon-
lopun aikana pääset innostumaan, keskuste-
lemaan, rentoutumaan ja solmimaan uusia 
tuttavuuksia. Käytössämme on upea Aulan-
gon kokous- ja kylpylähotelli unohtamat-
ta ympäristön lumoavaa luontoa ja lukuisia 
harrastusmahdollisuuksia.

Viime kerralla tapahtuma myytiin loppuun 
ennen ilmoittautumisajan päättymistä, joten 
ole tarkkana ja seuraa tapahtuman tiedo-
tusta osoitteessa rednet.punainenristi.fi/aut-
tajataulangolla. RedNetissä julkaistaan lisä-
tietoa mm. ohjelmasta, ilmoittautumisesta, 

osallistumismaksuista syyskuun puoleen vä-
liin mennessä. Tapahtuma löytyy myös Oma 
Punaisesta Rististä.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 
1.10.-30.11.2021 ja mikäli tilaa jää, tullaan il-
moittautuminen avaamaan uudestaan alku-
vuodesta 2022.

Tavoitat tapahtuman tekijät sähköpostilla  
osoitteesta  
vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi.

Nähdään Aulangolla!

Auttajat Aulangolla 2022

Suomen Punaisen Ristin brändiä uudistetaan
Olemme käynnistäneet alkuvuodesta brän-
dinuudistusprojektin, jonka tavoitteena on 
saada yhteinen näkemys siitä, millaisena 
haluamme Punaisen Ristin näkyvän ulko-
puolisille. Lisäksi tarvitsemme yhteiset työ-
välineet, joilla haluttu mielikuva voidaan 
saavuttaa. 
 
Haluamme, että luottamus järjestöämme 
kohtaan lisääntyy ja viestinnällinen ilme uu-
distuu. Uudistuksen tulisi auttaa meitä hou-
kuttelemaan toimintaan mukaan lisää va-
paaehtoisia, jäseniä, lahjoittajia ja muita 
kumppaneita, jotta voimme toteuttaa perus-
toimintaamme. 
 
Projektin puitteissa otetaan organisaati-
on eri tasoja mukaan mahdollisimman laa-
jasti haastattelujen ja kyselyiden muodossa. 
Tietoa on kerätty yksiköistä, laitoksista, pii-
reiltä, vokeista sekä toimihenkilöiltä ja va-

paehtoisilta. Brändityön kumppanina toimii 
Miltton, joka työstää haastattelujen ja kerä-
tyn materiaalin pohjalta ehdotukset mieliku-
vasta ja visuaalisesta ilmeestä. 
 
Punaisen Ristin edelliset brändiohjeet ovat 
vuodelta 2003 ja graafiset ohjeet vuodel-
ta 2014. Uudistuksen myötä niin työntekijöil-
le kuin vapaaehtoisillekin saadaan nykyai-
kaiset, selkeät ohjeet ja työvälineet, joiden 
avulla positiivisen mielikuvan rakentaminen 
on kaikille helpompaa. Ohjeiden tulee toi-
mia työkaluna viestinnän ja markkinoinnin 
ammattilaisten lisäksi myös järjestön laajal-
le vapaaehtoiskentälle ja yhteistyökumppa-
neille.
 
Projektin omistajana toimii varainhankinta-
johtaja Sirpa Solehmainen ja projektipääl-
likkönä viestinnän palvelupäällikkö Merja 
Tummunki. 
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VERKKOKAUPPA

Uusi Punaisenristinkauppa.fi julkaistiin maa-
liskuussa suomeksi ja ruotsiksi. Verkkokaup-
pa-alusta on Kontin kanssa yhteinen, mutta 
asiakkaalle verkkokaupat ovat kaksi erillis-
tä. – Näin saimme kustannussäästöjä ja kun 
teimme yhdessä, opimme yhdessä, toteaa 
keskustoimiston puolella projektia vetänyt 
verkkokauppasuunnittelija Eija Tiittanen.

Uudessa verkkokaupassa on vanhaan tapaan 
kirjautumisen takana osio, joka on vain jär-
jestömme omille toimijoille. Sieltä löytyvät 
järjestötuotteet sekä kampanjamateriaalit. 
Lisäksi kirjautuneena osaston tai piirin tun-
nuksilla näkee kaikista tuotteista edullisem-
mat jälleenmyyntihinnat.

- Aika oli ajanut jo ohi vanhasta kaupastam-
me ja sen nykyaikaistaminen ei ollut enää 
mahdollista. Uusi verkkokauppa-alustamme 

Magento on moderni verkkokauppa, jossa si-
sällöntuotanto ja erilaiset kampanjatyöka-
lut mahdollistavat monenlaisia uusia toi-
mintatapoja. Tavoitteenamme on houkutella 
kauppaan uusia asiakkaita ja tehostaa myös 
osastojen varainhankintaa, kertoo Eija Tiit-
tanen.

Jos osastoltasi puuttuvat vielä tunnukset uu-
teen kauppaan, rekisteröityminen kannat-
taa hoitaa heti kuntoon. Käyttäjätunnuksena 
toimii sähköpostiosoite ja osasto voi teh-
dä useitakin tunnuksia, jos verkkokauppaa 
käyttää aktiivisesti useampi vapaaehtoinen. 
Ohjeet rekisteröitymiseen on lähetetty osas-
tojen puheenjohtajille ja keräysjohtajille. 

Myyntipalvelu auttaa ongelmatilanteissa, lai-
ta vain viestiä myynti@redcross.fi.

Punaisen Ristin verkkokauppa uudistui
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TAPAHTUMAKALENTERI

 
Elokuu 
24.8. Oma Punainen Risti -koulutus  
25.8. Ansiomitalien jakotilaisuus 
vko 34 Järjestötiedote 3/2021 ilmestyy 
 
Syyskuu 
4-9.9. Henkisen tuen peruskurssi Laitila 
7.9. Ystävien porinatunti 
7.9. Viestintätunti - tiedote ja yhteys 
 paikallismediaan 
7.9. Pj-foorumi 
7.9. Kotoutumisen tukena -koulutus 
8.9. Jäsenmestareiden koulutus  
9.9. V-S Vapepa maakuntatyöryhmä 
9.9. Piirin hallitus   
11.9. Maailman ensiapupäivä 
13.9. Ystäväkurssi 
14.9. Viestintätunti - jäsenkirje 
14.9. Säännöt ja periaatteet 
 osastotoiminnassa 
15.9. Ansiomerkkien ja ansiomitaleiden 
 haku päättyy 
16.9.  Moninaisuus 
 vapaaehtoistoiminnassa -koulutus 
20., 22. ja 27.9.  
  Henkisen tuen peruskurssi 
21.-22.9. Toiminnantarkastajien koulutus 
23.-25.9. Nälkäpäivä 
26.9. Ensihuolto- ja etsintäharjoitus 
 Kuisma 
28.9. Iloa-Toivoa-Luottamusta - 
 toiminnansuunnittelu osastossa 
  
 Maakunnallinen valmiuskokous 
 (pj:t, Va.yhdysh., 
 alueyhdyshenkilöt)
Lokakuu 
5.10. Ystävien porinatunti 
5.10. Viestintätunti - kuvien ja videoiden 
 voima 
9.10. Loistetta Laineilla -koulutusristeily 
12.10. Viestintätunti - RedNet2 
12.10. Rasisminvastainen webinaari 
12.10. Ensivastewebinaari (SPR, SPEK, 
 SMPS) 
12.10. Osaston luottamushenkilöt  
 vastuut ja tehtäväjako 
13.10. V-S Vapepa maakuntatoimikunnan 
 kokous 
18.10. Ystäväkurssi 
 

Tapahtumakalenteri 2021
23.10. Valmiusseminaari 
 (Ajankohtaisaihe) 
26.10. Osastoviestintä ja periaatteet  
29.10. Järjestötiedotteen 4/2021 
 materiaali piiritoimistoon 
29.-30.10. Piirin hallituksen kokous ja 
 seminaari 
 
Marraskuu 
vko 45 Järjestötiedote 4/2021 ilmestyy 
3.11. Ensivastewebinaari (SPR, SPEK, 
 SMPS) 
5.11. Ystävien porinatunti 
9., 11. ja 16.11. Henkisen tuen  peruskurssi 
12.11. Nenäpäivä 
13.11. Ensihuollon peruskurssi, Turku 
15.11. Ystäväkurssi 
18.11. Piirin hallitus 
 
Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä 
2.12. V-S Vapepa maakuntatyöryhmä 
2.12. Ensivastewebinaari (SPR, SPEK, 
 SMPS) 
7.12. Ystävien porinatunti 
10.12. Glögit

 
 

Vapepan  
paikallistoimikuntien 

järjestämät koulutukset 
päivittyvät sivulle   

            www.vapepa.fi 
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TÄSSÄ JA NYT
Varsinais-Suomen piiri
Järjestötiedote 3/2021
Piiritoimisto, Yliopistonkatu 24 A,  
20100 Turku 
Ohjelmatyö (6.krs), taloustoimisto (5.krs) 
 
Puhelinvaihde              020 701 2400
Hinta on sekä lankapuhelimesta että matkapu-
helimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min
 
Nettisivut: varsinais-suomi.punainenristi.fi 
Some: @sprvspiiri 
 
Järjestötiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Levikki 520 kpl
 
Päätoimittajat 
Mannila Kalle-Pekka, piiritoimisto 
Suomalainen Aku, keskustoimisto 
 
Toimittajat piiritoimistossa 
Hongisto Tuija 
Jalonen Elina 
Lehtimäki Sirpa 
Paasonen Jaana 
Pensikkala Pauliina 
Rautanen Minna 
Tenho Anna 
Virtanen Tommi 

Julkaisija: SPR Varsinais-Suomen piiri  
Piirin sivujen taitto: Anna Tenho 
Paino: Painotalo Painola, T. Nieminen Oy 

Järjestötiedote 4/2021 ilmestyy viikolla 44.
Aineisto lehteä varten pyydetään toimittamaan 
piiritoimistoon viimeistään 22.10.2021. 

Piirin järjestötiedote lähetetään 
maksutta seuraaville:
Osaston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sih-
teeri, rahastonhoitaja, toiminnantarkastaja, jä-
senmestari, keräysjohtaja, OMA-pääkäyttäjä, tie-
dottaja, tietosuojavastaava,  sekä kotimaanavun, 
ea-toiminnan-, kouluyhteistyön, nuorisotoimin-
nan, valmiuden, ystävätoiminnan, ea-päivystys-, 
humanitaarisen oikeuden, monikulttuurisuustoi-
minnan, terveystoiminnan, varainhankinnan, Ve-
ripalvelun, Kontin, Turvatalon ja Vastaanottokes-
kuksen yhteyshenkilöt, kouluttajat (ei kuitenkaan 
ETK:t) sekä piirin hallituksen ja piirin toimikunti-
en jäsenet.

Muilta tilaajilta peritään suoranaisina kuluina 
25 euroa/vuosi. Tilaukset piiritoimistoon. Tiedote 
on luettavissa sähköisesti piirin nettisivuilta.

Yhteystiedot
varsinais-suomi@punainenristi.fi
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi 
 
Mannila Kalle-Pekka  050 312 9421
toiminnanjohtaja 
Hongisto Tuija   040 731 3585
ohjelmapäällikkö 
Honkainmaa Anne  0400 634 517 
toimistosihteeri 
Jalonen Elina   040 731 3595 
nuorisotoiminnan suunnittelija 
Keskinen Miska   040 546 6440 
asiantuntija, paperittomien tuki 
Lehtimäki Sirpa   040 542 1421 
järjestöpäällikkö 
Lindeman Marianna  040 5759595 
talous- ja henkilöstösuunnittelija          
Paasonen Jaana  043 824 1030
omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija 
Paukku Risto   0400 526 566 
valmiussuunnittelija (osa-aikainen) 
Pensikkala Pauliina  0400 541 033
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Rautanen Minna  040 583 5735 
ohjelmapäällikkö/ensiapu ja terveydenhuolto 
Rosenqvist Miia   040 532 3808 
asiantuntija, terveyden edistäminen 
Salomaa Riikka   0400 651 408
kirjanpitäjä 
Tenho Anna   0400 673 047 
viestintäsuunnittelija 
Virtanen Tommi   0400 127 152 
valmiuspäällikkö   

TURUN VASTAANOTTOKESKUS
vok.turku@punainenristi.fi 02 276 411 
Sikiö Jaana   0400  907 964 
vastaanottokeskuksen johtaja 

Nurmi Heimo   0400 907 958 
apulaisjohtaja, Pansio 
Nikander Marita   040 552 1418 
apulaisjohtaja, Halikko 

ENSIAPUKOULUTUS
www.ensiapukoulutus.fi  0400 112 113 
Riikonen Petri    040 731 3575
kurssisihteeri 
Lehtonen Kati   0400 486 337
ensiapukouluttaja 
 
NUORTEN TURVATALO  02 2539 667
Yliopistonkatu 24 A, 5. krs, Turku 
 
KONTTI-KIERRÄTYSTAVARATALO 
Viilarinkatu 5, Turku  040 1804 106
 
VERIPALVELU
Yliopistonkatu 29, Turku 029 300 1140
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Sara Lehtomaa / SPR


