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Nälkäpäivä tulee taas!
Odotatko sinäkin jo malttamattomana Nälkäpäivän 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.

Suomen Punainen Risti on jo kymmenen
vuoden ajan ollut mukana auttamassa Filippiineillä, joka kuuluu maailman katastrofialttiimpiin maihin lukuisten vuosittaisten
luonnonkatastrofien vuoksi. Filippiineillä työskennelleet suomalaiset tuovat palatessaan mukanaan paikallisilta kollegoilta
ja käytännön kautta opittua korvaamatonta
osaamista, jota hyödynnetään Suomen valmiuden vahvistamisessa. Suomalaiset delegaatit puhuvatkin Filippiineistä katastrofien
korkeakouluna.

Viime vuonna seisoin lipaskerääjänä perjantaiaamuna lähes autiossa Helsingin keskustassa. Yksittäisten kulkijoiden ja hiljaisen liikenteen 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.

Käteisen käytön väheneminen on entisestään kiihtynyt korona-aikana. Tämä on tosiasia, joka tulee varmasti näkymään lipaskeräyspäivien aikana. Meidän ei ole syytä
lannistua tästä, vaan sinnikkäästi muistuttaa
mahdollisuudesta lahjoittaa esimerkiksi tekstiviestillä tai mobiilimaksusovelluksella.
Hyvän tuloksen lisäksi tärkeää on myös se,
että jo pelkästään lipaskerääjien näkeminen
kadulla luo monelle toivoa ja herättää auttamisen halun!

Koronapandemian osoittaessa hiipumisen
merkkejä ja rokotusten turvaamina haluan uskoa siihen, että syyskuussa pääsemme
taas turvallisin mielin sankoin joukoin yhdessä auttamaan. Toivottavasti voimme kerätä
hilpeissä ja energisissä tunnelmissa! Ainakin
sellaisen tunnelma on välittynyt etäkohtaamisissa.

Ikimuistoista Nälkäpäivää toivottaen

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään koko
maassa 23.–25.9., mutta keräyksen voi aloittaa netissä jo syyskuun alussa. Keräys kestää lokakuun loppuun saakka.
Tänä vuonna Nälkäpäivänä haluamme tuoda
esiin ihmisten samankaltaisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Hädän keskellä ihmisten perustarpeet kaikkialla maailmassa ovat samanlaisia: tarvitaan ruokaa, vettä ja suojaa – sekä
usein näiden jälkeen myös henkistä tukea.
Me todella tarvitsemme toisiamme ja haluamme olla toistemme tukena.

TYKKÄÄ Facebookissa

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA
Youtubessa

youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME
Instagramissa

instagram.com/punainenristi/

Hilkka Korte
Nälkäpäivä-kampanjan
koordinaattori

OTA YHTEYTTÄ

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

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

SOITA JA LAHJOITA

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

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: Ilona Manninen & Kaakkois-Suomen piiri Taitto: Ilona Manninen, ilona.manninen@punainenristi.fi
Piiritiedotteen kuvakkeet: Flaticon
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Kohti uutta normaalia
Yli 70 % suomalaisista on nyt rokotettu. Tämä luku asetettiin joskus vuosi sitten laumasuojan saavuttamisen tavoitteeksi. Sittemmin
kuvioihin tuli toinen rokote ja viimeisenä myös
nuorten ja lasten rokotukset. Rokotukset ovat
alkuhitauden jälkeen edenneet nopeasti: lokakuun loppuun mennessä kaikki yli 12-vuotiaat,
jotka rokotuksen haluavat, ovat saaneet kaksi
rokotusta. Mikäli viruksesta ei ilmene kahden
rokotteen suojan läpäiseviä uusia variantteja,
olemme marraskuussa ”maalissa”.

Piiri järjestää 19.11. kaikille piirin vapaaehtoisille suunnatun virkistysillan kolmella paikkakunnalla. Tällaisia vapaaehtoisten kiitos- tai
aktivointitapahtumia kannattaa myös osastojen järjestää. Monille vapaaehtoisille toisten
vapaaehtoisten tapaaminen ja kanssakäyminen on tärkein palkkio vapaaehtoistyöstä.
Toinen kysymys on, muuttuvatko toimintatapamme koronan jälkeen? Etäyhteyksiä ainakin osataan käyttää entistä paremmin. Piirin
tapaamisissa etäkokoontumista tullaan varmasti hyödyntämään myös jatkossa. Tämä on
järkevää myös ihmisten ajankäytön ja luonnonvarojen säästämisen kannalta.

Tämäkin koronavirus tulee jäämään ihmiskunnan kumppaniksi. Epidemian pitäisi Suomessa hellittää, kun suurin osa ihmisistä on rokotettu. Maailmalla korona jyllää edelleen, sillä
monissa kehittyvissä maissa rokotukset ovat
vasta alussa. Ja niin kauan kuin virus leviää,
uusia variantteja saattaa kehittyä.

Osastoissakin etäosallistuminen voi lisätä jäsenten aktiivisuutta, vaikka etäisyydet ovatkin pieniä. Osa koulutuksista soveltuu hyvin
verkossa pidettäväksi ja niitä varmasti jatketaan kasvokkain tapahtuvien ja sekamuotoisten koulutusten lisäksi.

Kesällä monella osastolla oli jo kiire. Koronan
kolmannen aallon laannuttua kesäkuussa viranomaiset peruivat rajoituksia ja erilaisia tapahtumia alettiin järjestää ympäri Suomen.
Tapahtumien ensiapupäivystykset työllistivät
monia osastoja. Heinä–elokuussa tautitilanne
paheni jälleen nopeasti. Tällä hetkellä odotellaan, millaisia ohjeistuksia viranomaisilta syksyksi saadaan. Lienee kuitenkin selvää, että
loppusyksystä rajoituksia ei enää tarvita, ainakaan suomalaisten suojaamiseksi.

Uusi normaali tarkoittaa varmasti muitakin
muuttuneita asioita. Toivottavasti olemme oppineet ainakin sen, että jos tunnemme olomme sairaaksi, emme lähde tapaamisiin, kokouksiin tai töihin. Tämä on hyvä muistaa myös
osastojen arjessa. Sillä nimittäin estetään
myös tavallisen influenssan leviäminen.

Kun eri toiminnot jälleen käynnistyvät, meillä on monia kysymyksiä edessämme. Ensimmäinen on vapaaehtoistilanne: Ovatko vanhat
vapaaehtoiset vielä mukana? Olemmeko saaneet uusia vapaaehtoisia korona-aikana?
Miten onnistumme vapaaehtoisten aktivoimisessa takaisin toimintaan?
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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 valtuuston jäsenet.
Lue verkossa: rednet.punainenristi.fi/node/3777
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.–31.10.2021
Heljä Tilli

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

Nälkäpäivä on osaston yhteishengen ja
auttamisvalmiuden mittari
Nälkäpäivänä testataan, miten hyvin
yhteistyö osastossa sujuu. Porukalla tehty keräys nostaa yhteishenkeä ja
varmasti myös keräystulosta. Puhaltakaa siis yhteen hiileen ja tehkää Nälkäpäivästä osaston yhteinen asia!

Nälkäpäivä on meille tärkeä. Yritämme parantaa tulosta vuosi vuodelta ja pandemiasta
huolimatta onnistuimme siinä taas. Saimme
aiempaa enemmän kerääjiä ja anteliaan vastaanoton kylillä.
”Tekemisen intoa ja meininkiä on, mutta epätoivoa ja hallinnan tunteen puutetta
myös.”

Viime vuoden osastokyselyn tuloksista voi
aistia, miten voimaannuttava kokemus Nälkäpäivän järjestäminen voi parhaimmillaan
olla. Ja toki myös sen, että epätoivon hetkiäkin on koettu.

Kerääjärekrytointi kannattaa aina
Taloustutkimuksen keväällä julkaiseman Vapaaehtoistyö Suomessa -selvityksen mukaan
38 % suomalaisista haluaisi osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos heitä pyydettäisiin mukaan. Nuorista 15–24-vuotiaista halukkaita oli jopa 61 %. Pidetäänhän yhdessä huoli,
ettei kerääjäksi tuleminen ainakaan pyytämisen puutteesta jää kiinni!

”Mutta jälleen kerran keräys järjestettiin,
raitilla näyttiin ja ihmisille annettiin auttamisen mahdollisuus ja ennen kaikkea apua
välitettiin rahaa keräämällä! Koronakaan ei
lannista Punaista Ristiä!”
”Saatiin draivi päälle. Kaikki kolme päivää
aamusta iltaan! Tulos parani viime vuodesta!”

Kerääjiä tarvitaan erityisesti
suurissa kaupungeissa
Nälkäpäivän kerääjämäärä on jostain syystä laskenut aika tavalla viime vuosina. Viime
vuoden vähentynyttä kerääjämäärää selittää luonnollisesti korona. Mutta jo sitä ennen kerääjämäärä oli kahdeksassa vuodessa
pudonnut peräti 17 %. Toisin sanoen meil-

”Kaikki olivat harvinaisen innostuneita. Ilmeisesti olemme parhaimmillamme, kun ei
mene kaikki rutiinilla ja voidaan käyttää luovuutta ja on riittävän korkea päämäärä.”
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Suomen Punainen Risti

99 % lipaskerääjänä olleista on halukkaita tulemaan uudestaan keräämään.

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

näin toiminut viime vuosina. Koululaisia on
kutsunut kerääjiksi 58 % osastoista, opiskelijoita 18 %, yrityksiä 11% ja muiden järjestöjen aktiiveja 11 %. 34 % osastoista on vienyt kerääjämainoksia ilmoitustauluille ja 10
% on jakanut kerääjäkutsu-flyereita. Osaston Facebook-sivuilla kerääjiä on kutsunut 48
% osastoista ja 20 % on hyödyntänyt paikkakunnan muita Facebook-ryhmiä. 33 %
osastoista oli hakenut lipaskerääjiä paikallislehden kautta. Jotkut osastot ovat hyödyntäneet myös muita somekanavia sekä muita
paikallismedioita.

Tiesitkö?
Käteisen käyttö on vähentynyt ja viime vuonna suomalaisten käteisen käyttö laski peräti
20 %. Siitä huolimatta kerääjämäärään suhteutettu lipaskeräyksen tuotto on kasvanut.
Viimeisen kahdeksan vuoden aikana vapaaehtoiset ovat keränneet käteistä keskimäärin
97 € kerääjää kohden. Viime vuonna lipaskerääjät yltivät täsmälleen keskiarvoon, vaikka
lahjoittajia oli koronan takia liikkeellä tavallista vähemmän. Tilastojen valossa kerääjärekrytointiin satsaaminen kannattaakin yhä vähintään yhtä paljon kuin ennen!

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

Mistä lisää kerääjiä?
Nälkäpäivän kerääjäkyselyn perusteella lipaskerääminen on todella suosittua. Peräti 99 % keräämässä olleista haluaa tulla mukaan uudestaan. Muistakaa siis pyytää
piiristä kaikkien teidän osastonne alueella asuvien kerääjärekisterissä olevien yhteystiedot ja olla heihin yhteydessä. Huolehdittehan myös siitä, että keräyksen jälkeen
kaikkien halukkaiden kerääjien yhteystiedot
lisätään kerääjärekisteriin.

Mikään konsti ei peittoa henkilö
kohtaista pyyntöä tulla kerääjäksi
Kaikenlaisia mainoskeinoja on vuosien varrella kokeiltu, mutta edelleen tehokkain tapa
innostaa ihmisiä mukaan on henkilökohtainen pyytäminen. Mitä isompi kerääjätarpeenne on, sitä useamman ihmisen panosta
kerääjärekrytoimisessa tarvitaan.
Muistakaa kertoa, että kerääminen on paitsi
helppoa, myös oikeasti tosi hauskaa. Aikaisemmin keräämässä olleiden tarinat voivat
rohkaista mukaan niitä, jotka eivät vielä tiedä, miten palkitsevasta puuhasta on kyse.

Myös jäseniä kannattaa pyytää mukaan kerääjiksi. Keskimäärin 56 % osastoista onkin
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Marjaana Malkamäki

Lipaskerääjälle voi lahjoittaa
myös puhelimella.

Lahjoittaminen
onnistuu, vaikkei
lompakossa ole
pennin pyörylää
Kaikissa keräyslippaisiin liimattavissa
keräyslupatarroissa on tekstiviestilahjoitusnumeron lisäksi katastrofirahaston yleinen MobilePay-numero, joka
mahdollistaa lahjoituksen tekemisen
älypuhelimella. Jos olette jo hankkineet osastollenne oman MobilePay-numeron, voitte liimata osastokohtaiset
numerotarranne tuon yleisen numeron
päälle.

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

Osastokohtaisen MobilePay-numeron avulla voitte seurata, kuinka paljon lahjoituksia
juuri teidän alueellanne kertyy. Tekstiviestilahjoituksissa tätä mahdollisuutta ei valitettavasti ole.

Näin vaihtelevasti eri keräystavoilla
onnistuttiin viime vuonna:

1. Uusillakin keräystavoilla lahjoituksia
täytyy rohkeasti pyytää
2. Teknisiä asioita kannattaa harjoitella
hyvissä ajoin
3. Tekemällä oppii

”iZettleä ei tänä vuonna käytetty, koska kukaan kerääjistä ei osannut käyttää sitä. MobilePay oli helppo.”

Lipaskerääjille kannattaa myös 5.9. mennessä hankkia verkkokaupastamme pieniä lahjoitustapakortteja, joita he voivat sujauttaa
niille lahjoittajille, joita kiinnostaa vielä laajempi lahjoitustapojen kirjo.

”iZettle oli kolmatta kertaa, nyt lahjoittajat
alkavat tottua siihen ja tuotto lisääntyy vuosittain.”
”Facebook-keräys tuotti yllättävästi tulosta.
MobilePay ja iZettle eivät sitä vastoin tuoneet paljonkaan varoja.”

Nettikeräystä kannattaa jatkaa vaikka
lokakuun loppuun saakka
Nettikeräys on oiva tapa kerätä Instagramissa, Twitterissä, Whatsappissa ja sähköpostitse. Facebookissa kerääminen onnistuu parhaiten Facebookin omalla keräystyökalulla.
Molempien käytöstä löydät selkeät ohjevideot Nälkäpäivän nettisivuilta.

”MobilePay onnistui jo melko hyvin, sen sijaan Facebook-keräys ei onnistunut.”
”Kirje osoittautui ihan hyväksi tavaksi kerätä rahaa, sitä vastoin sähköiset keräystavat
tuottivat pettymyksen.”
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.–31.10.2021
Piritta Keränen

Konkarikerääjä Dixie tarkastaa
keräyslippaan käyttöliittymän.

Lisävinkkejä
Nälkäpäivän
toteutukseen
Tehdään tänä vuonna Nälkäpäivästä keräys, joka näkyy ja kuuluu kaikkialla.
Pyydetään mukaan ihmisiä keräämään
kaduille, mutta myös digikerääjiksi.
Tehdään kerääminen ja lahjoittaminen
kaikille mahdolliseksi ja helpoksi.

helpompi toteuttaa, ilman lippaiden kuljettelua.
Yrityksiä, urheilujoukkueita, paikkakunnan
päättäjiä ja muita tunnettuja kasvoja voi
haastaa myös keräämään omalla nettilippaalla. Kerääminen on helppoa sähköpostien
ja somepostausten avulla.

Monella osastolla on perinteitä myyntitapahtumien järjestämisestä. Huolellisella suunnittelulla niiden järjestäminen onnistuu tänäkin
vuonna, mutta pienimuotoisesti ja turvaväleistä huolehtien. Isojen tapahtumien aika ei
ole tänäkään vuonna.

Jos nettikeräys tai IZettle-maksupäätteen
käyttö kiinnostaa mutta tuntuu vieraalta, ei
hätää! Näihin on koulutus maanantaina
6.9.2021 klo 17.00. Ilmoittaudu verkkokoulutukseen: piritta.keranen@punainenristi.fi
tai 040 582 5277.

Voitte myös kokeilla uudenlaisia tapahtumia,
joilla rahakeräyksen lisäksi voimme ilahduttaa ihmisiä. Mitä kuuluu -penkki voisi olla kiva toteuttaa. Tai pyydättekö käsityöharrastajilta sukkia myytäväksi rokan rinnalle vai
löytyisikö katusoittajia tai muita taiteilijoita
ilahduttamaan kulkijoita? Keräyslipas vieressä toki. Vai mikä olisi teidän paikkakuntanne
näköinen ulkotapahtuma?

Löytyyhän osaston keräys Omasta?
Jokaisen piirimme osaston Nälkäpäivästä on
tehty ilmoitus Oma Punaiseen Ristiin. Nyt
on hyvä hetki tarkastaa, että tapahtuma on
päivitetty oikeilla tiedoilla ja keräykseen ilmoittautuvat vapaaehtoiset napataan sieltä
mukaan. Tämä on yksi väylä tulla mukaan,
mutta edelleen se henkilökohtainen pyytäminen on tehokkainta!

Näkyvyyttä saa mukavasti myös jo tutuilla
ideoilla: pukekaa patsaat keräysliiviin (lupa
hankittava etukäteen) tai tehkää tyynyinstallaatio! Ohjeet löytyvät RedNetin Nälkäpäiväryhmästä.

Tapahtuman otsikossa tulee mainita sana Nälkäpäivä sekä keräyksen paikkakunta, jotta ilmoitus löytyy hakutoiminnon kautta. Tapahtumailmoituksessa voidaan kertoa
paikkakunnan keräyspaikat, minä päivinä
kerääjät ovat liikkeellä, tapahtumat jne. Vähintään siinä tulee antaa selkeät ohjeet siitä, miten kerääjäksi pääsee, sekä keräyksen
yhteyshenkilön yhteystiedot. Oman keräystapahtumaa voi myös jakaa eri somekanavissa.

Keräyksen turvallinen toteutus
RedNetin Nälkäpäivän ryhmästä löytyy ohjeet tapahtumien ja koko keräyksen turvalliseen toteutukseen. Kannattaa myös seurata
viranomaisten ohjeita paikallisesti.
Erilaiset tavat lahjoittaa käyttöön
Koulukeräys toteutettiin viime vuonna muutamissa osastoissa pelkästään nettikeräyksellä, ja tuotto kasvoi! Nettikeräys on myös

Kaikissa Nälkäpäivään liittyvissä asioissa olkaa
yhteydessä piirin keräyspäällikkö Pirittaan.
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Viestinnällä vauhtia Nälkäpäivään
Sara Lehtomaa

Nälkäpäivänä on tärkeää, että kampanja näkyy tiedotusvälineissä, sosiaalisessa mediassa ja katukuvassa
joka paikkakunnalla. Kampanjamme
vahvuus on iloinen yhdessä tekemisen
meininki. Kerrotaan siitä kaikille ja
pyydetään ihmisiä mukaan!
Ydinviestit
Vuonna 2021 Nälkäpäivässä korostamme sitä, että Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat
pysyvästi läsnä lähes kaikissa maailman
maissa. Olemme toistemme tukena. Aina.
Osallistumalla Nälkäpäivään varmistat, että
apua on saatavilla jatkossakin. #Nälkäpäivä

Näyttelijä Krista Kosonen on Avun Ketju
-heijastimen kampanjakasvo. Aiempina vuosina
hän on toiminut Punaisen Ristin lipaskerääjänä.

Avun tarpeen voi aiheuttaa äkillinen luonnonkatastrofi, konflikti tai vaikka pandemia.
Oli katastrofi mikä tahansa, ihmisten perustarpeet hädän keskellä ovat samat: ensin
tarvitaan vettä, ruokaa ja suojaa. Ja sen jälkeen usein henkistä tukea.

Kerro kotimaan avusta
Nälkäpäivänä on hyvä kertoa, että katastrofirahaston avulla autetaan myös kotimaassa.
Kertokaa siitä, miten Punainen Risti auttaa
äkillisten onnettomuuksien uhreja alueellanne – esimerkiksi järjestämällä hätämajoitusta, vaatteita tai henkistä tukea.

Paikallisuus kiinnostaa tiedotusvälineitä
Paikallinen medianäkyvyys innostaa ihmisiä
mukaan keräykseen. Paikallismediaa kiinnostaa keräyksen paikallinen puoli – ihmiset, tapahtumat ja tempaukset.

Annetusta avusta voi kertoa nostamalla esiin
konkreettisia lukuja, kuten autettujen perheiden tai ihmisten lukumäärän. Pienellä
paikkakunnalla tätä täytyy kuitenkin välttää
tunnistettavuuden takia, mutta alueellisia lukuja voi julkaista. Nämä tiedot toimitetaan
keräysjohtajille.

Tunnettujen kerääjien rekrytointiin kannattaa panostaa, sillä he ovat yleensä mieleistä
sisältöä paikallisille tiedotusvälineille. Löytyisikö paikkakunnaltanne kiinnostava julkkis,
urheiluseura tai yritys, joka voisi ryhtyä kerääjäksi ja haastaa muutkin mukaan? Kiinnostava haastateltava voi olla myös kokenut
Nälkäpäivä-konkari tai ensimmäiseen keräykseensä osallistuva uusi vapaaehtoinen.

Some levittää viestimme kaikille
Punaisen Ristin julkaisujen tykkääminen, jakaminen ja kommentointi sosiaalisessa mediassa lisää niiden näkyvyyttä koko maassa.
Julkaise omissa ja osaston somekanavissa tunnelmia keräykseen valmistautumisesta
ja Nälkäpäivän tapahtumista. Nälkäpäivästä
kannattaa kertoa rohkeasti myös esimerkiksi
paikallisissa Facebook-ryhmissä. Valmiita kuvia somepostauksiin löytyy aineistopankista.

Paikallisen median voi kutsua Nälkäpäivä-tapahtumaan ja tekemään juttua kiinnostavista kerääjistä. Ota tavoitteeksi, että paikalliset tiedotusvälineet pitäisivät Nälkäpäivää
esillä ainakin kolmesti: I) kutsu kerääjäksi
pari viikkoa ennen keräystä, II) juttu itse keräyksestä ja III) pian keräyksen jälkeen tieto
keräystuloksesta.

Hyödynnä piirin viestintämateriaalit
ja tuki
Julkaisemme piirin sivuilla muun muassa
paikallisella sisällöllä höystettyjä materiaaleja Nälkäpäivä-viestinnän virkistämiseen. Ota
yhteyttä viestintäsuunnittelija Ilonaan osastonne viestinnän tarpeista. Muistakaa myös
tarjota Ilonalle kuvia ja juttuja keräyksen
varrelta.

Osoitteesta rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva löytyy vinkkejä ja materiaaleja osaston
viestinnän avuksi. Tarjolla on muun muassa
valmiit tiedotepohjat, joihin jokainen osasto
voi täydentää omat tapahtumatietonsa.
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MMKV-HANKE & ASUNNOTTOMIEN YÖ

Uusi hanke monikielisen koronaviestinnän
levittämiseksi käynnistyi
Kimmo Holopainen

Piirit mukana monikielisen korona
tiedon levittämisessä.
Suomen Punaisen Ristin Keskustoimistolla alkoi toukokuussa Järjestöjen monikielisen
ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinaatio -hanke. STEA:n rahoituksen saanut hanke pyörii vuoden 2022 loppuun saakka. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat 18
järjestöä, seitsemän SPR:n piiriä sekä THL
ja kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.
Hankkeen idea syntyi THL:n pyöreässä pöydässä, jossa järjestöt ilmaisivat erikielisten
kohderyhmien huolen koronainfon saavutettavuudesta.

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

Hanke on kartoittanut toukokuussa eri kieliryhmien tarpeita ja haasteita koronaviestintään liittyen. Moni järjestö on jo tehnyt koronaviestintää, mutta hankkeen tarkoitus on
yhdistää eri toimijoita tekemään vielä enemmän yhteistyötä, selkeyttämään viestintää,
jakamaan ideoita ja materiaaleja sekä oppimaan yhdessä.

monikanavaiseen koronaviestintään. Punaisen Ristin piirien kautta voimme yhdessä levittää entistä paremmin ja tehokkaammin
tietoa koronasta juuri sitä eniten tarvitseville.
Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinointi -hankkeessa on kaksi työntekijää, hankekoordinaattori Marian Ismail
(marian.ismail@redcross.fi, ti–to 040 573
8778 ) ja viestinnän asiantuntija Erika-Evely
Ee Eisen (erika-evely.eisen@redcross.fi,
040 578 9197).

Hanke järjesti kesäkuun aikana kaikille kiinnostuneille piireille tilaisuuden, jossa kerrottiin hankkeen suunnitelmista ja etenemisestä. Kuulemme myös mielellämme piirien jo
hyväksi havaittuja tapoja monikieliseen ja

Asunnottomien yö 17.10.
Tänä vuonna 2021 osastot voivat hakea
asunnottomien yön kuluihin LähiTapiolan 500
euron avustusta!

Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyyden
ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään
Asunnottomien yön merkeissä 17.10. Punaisen Ristin osastot osallistuvat teemapäivän
tapahtumiin eri puolilla Suomea.

Lue lisää yhteisöllisen ruoka-aputapahtuman
järjestämisestä ja avustuksen hakemisesta
Rednetistä

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon,
omaan kotiin. Osallistuminen on oiva keino
osoittaa tukea kaikista heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. Asunnottomuus on
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäisimpiä muotoja ja heikentää asunnottoman
ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista elämää.

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen:
Rednet > ruoka-apu > asunnottomien yö
Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, puh. 040 358 3257
maaret.alaranta@punainenristi.fi
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PAPERITTOMAT

Punainen Risti tukee ja neuvoo
paperittomuudessa
Suomen Punainen Risti aloitti alkuvuodesta valtakunnallisen neuvonnan paperittomuudessa tai sen uhan
alla eläville ja heidän kanssaan toimiville. Neuvontaan voivat olla yhteydessä vapaaehtoiset, järjestötoimijat, viranomaiset ja yksityishenkilöt kaikissa
paperittomuuteen liittyvissä asioissa.
Yhteydenottoihin vastaavat VarsinaisSuomen, Satakunnan, Oulun ja HUPin
työntekijät arkisin klo 10–16 puhelimitse, sähköpostitse tai Whatsappviestillä. Tarvittaessa käytetään tulkkiohjaajaa tai virallista puhelintulkkia.

Paperittomien määrä Suomessa ei tiedetä,
mutta asia koskettaa tuhansia ihmisiä. Eniten paperittomuutta kohdataan pääkaupunkiseudulla, mutta kyseessä ei missään tapauksessa ole ainoastaan pääkaupunkiseudun
ilmiö, vaan asia koskettaa eri kokoisia paikkakuntia ympäri Suomea.
Paperittomuus on prosessi ja uuvuttava elämänvaihe. Paperittomuudessa elävät ovat
haavoittuvassa asemassa, koska he ovat yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolella. Tällaisessa tilanteessa riski hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhriksi päätymiseen kasvaa.
Monet ovat entuudestaan traumatisoituneita ja kärsivät mielenterveyteen liittyvistä ongelmista.

Punainen Risti auttaa paperittomia monin tavoin. Toiminnantavoitteina on neuvonnan ja
palveluohjauksen antaminen, välttämättömien palvelujen piiriin ohjaaminen tai saattaminen sekä palveluiden inhimillisyyteen ja
tasavertaisuuteen vaikuttaminen. Neuvomme asiakkaita turvapaikkaprosessiin ja oleskelulupiin liittyvissä asioissa yhteistyössä
Pakolaisneuvonnan lakimiesten kanssa. Kartoitamme kuntien palveluja ja varmistamme
niiden turvallisuuden.

Paperittomuudessa elää myös lapsiperheitä, joiden tilanne on usein kestämätön. Lasten kasvua ja kehitystä ei välttämättä seurata, eikä ole olemassa tahoa, joka varmistaisi
jokaiselle lapselle turvallisen asuinympäristön sekä mahdollisuuden vapaa-aikaan ja lepoon.
Lisätietoja: Punaisen Ristin valtakunnallinen neuvonta arkisin klo 10-16: Puh 040
6210706 (myös Whatsapp-viestit) S-posti
paperittomat@punainenristi.fi

Tuemme myös sosiaaliviranomaisia palvelujen kehittämisessä ja varmistamme sujuvan
viestinnän eri toimijoiden välillä. Lisäksi vapaaehtoisemme järjestävät erilaista ryhmätoimintaa ja toimivat tukihenkilöinä. Vapaaehtoistyö on ammatillisesti tuettua.

ETSIMME

Paperittomuus koskettaa tuhansia
ihmisiä Suomessa
Paperittomuus on uusi, mutta vakiintunut ilmiö Suomessa. Euroopassa paperittomuudessa elää miljoonia ihmisiä. Paperittomaksi
voi päätyä esimerkiksi kielteisen turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen jälkeen, mutta
myös viisumin tai oleskeluluvan umpeutumisen takia. Joissakin tapauksissa oleskelulupaa ei ole haettu Suomesta ollenkaan, toisissa oikeudellinen status voi olla häilyvä,
esimerkiksi henkilön odottaessa oleskelulupapäätöstä. Ihmiset liikkuvat myös EU:n sisällä.

OSASTONNE JUTTUJA
JA KUVIA
Tässä ja Nytissä julkaistavaksi. Myös
muistelut, vanhat valokuvat ja historiatarinat otetaan ilolla vastaan!
Juttuvinkit:
ilona.manninen@punainenristi.fi
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AUTTAJAT AULANGOLLA 2022 & BRÄNDIUUDISTUS

Auttajat Aulangolla 2022
Valtakunnallinen vapaaehtoistapahtuma Auttajat ulapalla 2018 saa jatkoa!

Viime kerralla tapahtuma myytiin loppuun
ennen ilmoittautumisajan päättymistä, joten
ole tarkkana ja seuraa tapahtuman tiedotusta osoitteessa rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla. RedNetissä julkaistaan lisätietoa mm. ohjelmasta, ilmoittautumisesta,
osallistumismaksuista syyskuun puoleen väliin mennessä. Tapahtuma löytyy myös Oma
Punaisesta Rististä.

Haluatko tavata muita Punaisen Ristin vapaaehtoisia, oppia uutta ja nauttia viikonlopusta luonnon keskellä? Jos vastasit kyllä,
olet lämpimästi tervetullut seuraavaan valtakunnalliseen vapaaehtoistapahtumaan, joka
järjestetään 1.–3.4.2022 Hämeenlinnassa Aulangolla!

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki
1.10.–30.11.2021 ja mikäli tilaa jää, tullaan ilmoittautuminen avaamaan uudestaan alkuvuodesta 2022.

Tapahtuma on suunnattu kaikille Punaisen
Ristin vapaaehtoisille eli juuri Sinulle. Viikonlopun aikana pääset innostumaan, keskustelemaan, rentoutumaan ja solmimaan uusia
tuttavuuksia. Käytössämme on upea Aulangon kokous- ja kylpylähotelli unohtamatta ympäristön lumoavaa luontoa ja lukuisia
harrastusmahdollisuuksia.

Tavoitat tapahtuman tekijät sähköpostilla
osoitteesta
vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi.
Nähdään Aulangolla!

Suomen Punaisen Ristin brändiä uudistetaan
Punaisen Ristin edelliset brändiohjeet ovat
vuodelta 2003 ja graafiset ohjeet vuodelta 2014. Uudistuksen myötä niin työntekijöille kuin vapaaehtoisillekin saadaan nykyaikaiset, selkeät ohjeet ja työvälineet, joiden
avulla positiivisen mielikuvan rakentaminen
on kaikille helpompaa. Ohjeiden tulee toimia työkaluna viestinnän ja markkinoinnin
ammattilaisten lisäksi myös järjestön laajalle vapaaehtoiskentälle ja yhteistyökumppaneille.

Olemme käynnistäneet alkuvuodesta brändinuudistusprojektin, jonka tavoitteena on
saada yhteinen näkemys siitä, millaisena
haluamme Punaisen Ristin näkyvän ulkopuolisille. Lisäksi tarvitsemme yhteiset työvälineet, joilla haluttu mielikuva voidaan
saavuttaa.
Haluamme, että luottamus järjestöämme
kohtaan lisääntyy ja viestinnällinen ilme uudistuu. Uudistuksen tulisi auttaa meitä houkuttelemaan toimintaan mukaan lisää vapaaehtoisia, jäseniä, lahjoittajia ja muita
kumppaneita, jotta voimme toteuttaa perustoimintaamme.

Projektin omistajana toimii varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen ja projektipäällikkönä viestinnän palvelupäällikkö Merja
Tummunki.

Projektin puitteissa otetaan organisaation eri tasoja mukaan mahdollisimman laajasti haastattelujen ja kyselyiden muodossa.
Tietoa on kerätty yksiköistä, laitoksista, piireiltä, vokeista sekä toimihenkilöiltä ja vapaehtoisilta. Brändityön kumppanina toimii
Miltton, joka työstää haastattelujen ja kerätyn materiaalin pohjalta ehdotukset mielikuvasta ja visuaalisesta ilmeestä.
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VERKKOKAUPPA

Punaisen Ristin verkkokauppa uudistui
Uusi Punaisenristinkauppa.fi julkaistiin maaliskuussa suomeksi ja ruotsiksi. Verkkokauppa-alusta on Kontin kanssa yhteinen, mutta
asiakkaalle verkkokaupat ovat kaksi erillistä. – Näin saimme kustannussäästöjä ja kun
teimme yhdessä, opimme yhdessä, toteaa
keskustoimiston puolella projektia vetänyt
verkkokauppasuunnittelija Eija Tiittanen.

sällöntuotanto ja erilaiset kampanjatyökalut mahdollistavat monenlaisia uusia toimintatapoja. Tavoitteenamme on houkutella
kauppaan uusia asiakkaita ja tehostaa myös
osastojen varainhankintaa, kertoo Eija Tiittanen.
Jos osastoltasi puuttuvat vielä tunnukset uuteen kauppaan, rekisteröityminen kannattaa hoitaa heti kuntoon. Käyttäjätunnuksena
toimii sähköpostiosoite ja osasto voi tehdä useitakin tunnuksia, jos verkkokauppaa
käyttää aktiivisesti useampi vapaaehtoinen.
Ohjeet rekisteröitymiseen on lähetetty osastojen puheenjohtajille ja keräysjohtajille.

Uudessa verkkokaupassa on vanhaan tapaan
kirjautumisen takana osio, joka on vain järjestömme omille toimijoille. Sieltä löytyvät
järjestötuotteet sekä kampanjamateriaalit.
Lisäksi kirjautuneena osaston tai piirin tunnuksilla näkee kaikista tuotteista edullisemmat jälleenmyyntihinnat.

Myyntipalvelu auttaa ongelmatilanteissa, laita vain viestiä myynti@redcross.fi.

- Aika oli ajanut jo ohi vanhasta kaupastamme ja sen nykyaikaistaminen ei ollut enää
mahdollista. Uusi verkkokauppa-alustamme
Magento on moderni verkkokauppa, jossa si-
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KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

PIIRIN PUHEENJOHTAJAN PALSTA & ANSIOMITALIANOMUKSET

Mari Huttunen

Vapaaehtoisuus on
voimamme
Punainen Risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka
toiminta on kaikin tavoin pyyteetöntä. Näin
määritellään järjestömme verkkosivuilla vapaaehtoisuus. Etsin sanalle pyyteetön selityksiä ja löysin seuraavat: epäitsekäs, jalo ja
vilpitön. Näin ylevin sanoin en ole koskaan
vapaaehtoisuutta määritellyt.
Olen ajatellut sen niin, että maailmanlaajuisella vapaaehtoisten verkostolla järjestömme
mahdollistaa avun nopeasti siellä, missä sitä
tarvitaan. Ilman vapaaehtoisia järjestömme
toiminta ei olisi niin tehokasta ja vaikuttavaa
kuin se nyt on. Me vapaaehtoiset olemme
Punaisen Ristin toiminnan kulmakivi.
Mikä sitten on piirin suhde vapaaehtoisuuteen? Koen, että piirin tehtävä on varmistaa
se, että sen alueella on toimivia osastoja ja
tukea osastojen vapaaehtoisia vapaaehtoistehtävässään toimimisessa. Piirin johtosäännön mukaan piirillä on seitsemän tehtävää,
jotka ovat tiivistettynä jotakuinkin edellä kuvaamani. Piiri tukee tasapuolisesti jokaista
piirin alueella toimivaa osastoa.

että me vapaaehtoiset otamme meille tarjotun tuen vastaan. Osallistumme piirin infoihin, kutsumme osastokummimme kylään
osastoomme, osallistumme tarjottuihin koulutuksiin. Kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin. Ei vapaaehtoisen eikä osaston.
Toimintaa ja sille tarjottua tukea voidaan kehittää vain yhteistyössä ja avoimessa vuorovaikutuksessa. Piiri on olemassa meitä vapaaehtoisia varten, jotta me voisimme toimia
mahdollisimman osaavina ja vaikuttavina
omalla alueellamme. Toiminnan ydin olemme me Punaisen Ristin vapaaehtoiset paikallisosastoissamme. Ilman meitä maailmanlaajuinen liikkeemme ei voi toimia.

Piirin talouden ja toiminnan linjauksista päätökset tekee piirin hallitus, jossa me kaikki jäsenet olemme vapaaehtoisia. Kaikessa
päätöksenteossamme keskiössä on se, että
piiri pystyy mahdollistamaan vapaaehtoistoiminnan tuen kaikkialla piirin alueella ja mahdollisimman kattavasti järjestön eri toimintaalueilta.

Mari Huttunen
Piirin puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen piiri

Jotta piiri pystyy toteuttamaan mahdollisimman hyvin omaa tehtäväänsä, on tärkeää,

!
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Ansiomitalianomukset osastoilta
piireihin jo syyskuun puolivälissä
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 ansiomerkkien ja ansiomitalien hakuaika syksyllä on sama eli 15.9.
RedNetin osastotoimiston kohdasta ”Ohjeita
ja lomakkeita” löytyy uusi ohje ja anomuslomake.

13

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN UUSIA KASVOJA

Sosiaalitoiminnan suunnittelija Kirsi Mertakari
Kirsi Mertakari

Hei, aloitin sosiaalitoiminnan suunnittelijana
1.8.2021 Kaakkois-Suomen piirissä.
Piirin palveluksessa olen ollut jo neljä vuotta. Toimin aiemmin Imatran vastaanottokeskuksessa sosiaaliohjaajana sekä toimenkuvan muututtua kriisi- ja perhetyöntekijänä
Imatran ja Mikkelin vastaanottokeskuksissa.
Kokemusta erilaisista sosiaalialan töistä on
kertynyt myös Eksotelta ja Omniasta, hankkeissa ja ohjaajana noin 15 vuotta.
Vapaa-ajalla toimin MLL:n vapaaehtoisena
perheluotsina ja Joutsenon Korvenkylän Martoissa. Harrastan ulkoilun lisäksi joogaa ja
käsitöitä.
Suunnittelijan työ vaikuttaa mielenkiintoiselta ja inspiroivalta, on kiva tulla mukaan joukkoonne!

Kirsin yhteystiedot:
040 860 1396
kirsi.mertakari@punainenristi.fi

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Johanna Juslin
Johanna Juslin

Hei, olen Juslinin Johanna Joutsenosta. Aloitin
Kaakkois-Suomen piirin monikulttuurisen toiminnan kehittäjänä 23.8.2021.
Minulla on pitkä työhistoria soveltavan taiteen
kentältä, jota lähdin täydentämään XAMK:iin
yhteisöpedagogin tutkinnolla muutama vuosi sitten. Samoihin aikoihin aloitin ohjaajana
Imatran vastaanottokeskuksessa, jossa kaikki
opittu pääsi käyttöön. Lisäksi toimin vapaaehtoisten yhteyshenkilönä. Olen siis päässyt näkemään hyvinkin läheltä, mitä osastojen monikulttuurinen toiminta voi olla. Nyt pääsen
mukaan vähän toisesta näkövinkkelistä.
Vapaa-aikaani vietän pääsääntöisesti ulkona.
Suomenhevonen ja koira ovat superhyvät motivoijat metsälenkille, satoi tai paistoi. Luottamustoimet löytyvät Tuliteatteri Petrolista ja
Joutsenon Ratsastajat ry:stä.

Johannan yhteystiedot:
040 726 6015
johanna.juslin@punainenristi.fi

Odottelen yhteydenottoa juuri sulta, jos en ole
itse vielä tajunnut laittaa viestiä!
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PIIRIN HALLITUKSEN KYSELYKULMA

Miten saamme uusia vapaaehtoisia
mukaan Punaisen Ristin toimintaan?
Mari Huttunen
Piirin puheenjohtaja

Saamme uusia vapaaehtoisia kutsumalla aktiivisesti toimintaamme
mukaan. Tässä auttaa näkyvyys ja tiedottaminen. Ihmisten täytyy
tietää, mitä teemme ja miksi heitä tarvitaan mukaan.
Tärkeää on, että meillä on tarjota uusille toimijoille heti toiminnan
paikkoja. Hyviä rekrytoimisen tapoja ovat infotilaisuudet ja toimialojen peruskurssit. Jokaisen jo toimivan vapaaehtoisen kannattaa
kertoa vapaaehtoisuudestaan niin somessa kuin arkipäivän kohtaamisissakin.
Uskon, että esimerkissä on voimaa. Punainen Risti on avoin kaikille, varmistetaan se yhdessä.
Maija Manninen
Piirin varapuheenjohtaja

Monet rekrytoivat ”face to face”-periaatteella. Ehtona on, että toiminta on näkyvää, tiedottaminen hyvin hoidettu ja yleinen ilmapiiri on SPR-myönteinen. Tärkeintä on, että vapaaehtoisille on tarjolla
tehtäviä, jotka he kokevat mielekkäiksi ja hyödyllisiksi.
Parhaita rekrytoijia ovat jo toimivat vapaaehtoiset, jos heistä on pidetty hyvää huolta. Se tarkoittaa hyvää perehdyttämistä, kouluttamista ja tiedottamista sekä heidän toimintansa arvostamista. Kun
heidät sitoutetaan jatkuvaan toimintaan, rekrytointitarve pienenee
ja kokemuksen myötä toiminta tehostuu.

Harri Ihalainen
Piirin hallituksen jäsen

Yhtenä tärkeänä lähtökohtana vapaaehtoishankinnassa on se, että
kaikki halukkaat tulijat kokevat olevansa tervetulleita. Myös jo mukana olevista vapaaehtoisista pitää huolehtia.
Korona-ajan hankkeissa on ollut mukana sellaisia henkilöitä, jotka eivät muuten toimi SPR:ssä. Heitä pitäisi houkutella toimintaan pikkuhiljaa mukaan. Lyhytkestoiset hankkeet ovat jatkossakin oiva keino,
koska kaikki eivät halua sitoutua pitkäksi aikaa.
Osastojen pitäisi myös pyrkiä osallistumaan tapahtumiin omilla pisteillään. Tämä vaatii vapaaehtoisten voimavaroja, mutta kuuluu mielestäni ”toimenkuvaan”: olla näkyvillä, kertoa toiminnasta ja houkutella uusia ihmisiä mukaan. Henkilökohtainen kontakti on tehokasta.
Myös lehtimainokset ja paikallislehtiin tarjotut jutut osaston toiminnasta lisäävät kiinnostusta.
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SYYSKOKOUKSET & TOIMINNANTARKASTAJAT

Osastojen syyskokoukset ja henkilövalinnat
Sääntöjen mukaan osaston syyskokous tulee pitää marraskuun loppuun mennessä.
Muutama asia on hyvä huomioida kokouksen valmistelussa:
ja henkilöstösuunnittelija Annaan.

1. Luottamushenkilövalinnat ja jäsenyys
Muistattehan, että luottamustehtävään (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen muut jäsenet) voidaan valita ainoastaan
osaston jäseniä. Huolehdittehan, että kaikki
tulevat luottamushenkilöt ovat vuoden 2021
jäsenmaksun maksaneita jäseniä jo valintahetkellä. Jäsenlistat saa tarkastusta varten
piiritoimistosta Ninalta.

3. Toimintasuunnitelma
RedNetin osastotoimistossa on valmis pohja
hyödynnettäväksi osastonkin toimintasuunnitelmalle. Ottakaa se siis käyttöön, jollette
vielä viime syksynä ehtineet siihen tutustua.

Jos teillä on poisjääviä luottamushenkilöitä,
niin uusien rekrytointi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin!

4. Valmiit pohjat
Piirin nettisivuilta rednet.punainenristi.fi/
Kaakkois-Suomi > Osastojen sääntömääräiset asiat löytyy hyödynnettäväksi valmis
pohja niin esityslistasta kuin pöytäkirjasta.

2. Toiminnantarkastajat
Vaikka osasto on mukana yhteisessä toiminnantarkastusjärjestelmässä, osaston kokous
valitsee edelleen toiminnantarkastajan ja hänelle varahenkilön. Piiristä käsin ei varmisteta teidän toiminnantarkastajanne halukkuutta jatkoon, vaan se on osaston tehtävä.

Myös osaston toimintasuunnitelmalle löytyy
valmis pohja. Ottakaa se siis käyttöön, jollette vielä viime syksynä ehtineet siihen tutustua. Pohja on osastoille yhteinen, joten jokainen osasto poimii käyttöönsä ne osat, joille
on omalla paikkakunnalla tarvetta. Pohja on
myös RedNetin osastotoimistossa.

Varmistakaa hyvissä ajoin ennen syyskokousta, että nykyiset toiminnantarkastajat ovat
edelleen käytettävissä. Mikäli eivät, ottakaa
yhteyttä järjestöpäällikkö Pirittaan tai talous-

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja liitteineen
tulee toimittaa piiritoimistoon 31.12. mennessä. Syyskokouksiin liittyvissä asioissa olkaa yhteydessä järjestöpäällikkö Pirittaan.

Ryhtyisitkö toiminnantarkastajaksi?
SPR:n osastojen alueellisten toiminnantarkastajien verkkokoulutus

Kehitämme yhtenäistä toimintatapaa ja raportointia SPR:n osastojen toiminnantarkastuksessa. Kaipaamme joukkoon uusia toiminnantarkastajia.

klo 17.00–19.30
Osa I: tiistaina 21.9.2021
Osa II: keskiviikkona 22.9.2021

Toiminnantarkastajan tehtävä on yksi järjestömme tärkeistä vapaaehtoistehtävistä. Saat
perehdytyksen tehtävään.

Koulutuksessa tulevat tutuksi SPR:n osastojen
toiminta, taloutta ohjaavat säädökset ja vapaaehtoistoimintaan liittyvät hallinnon ja talouden ohjeet. Perehdymme mm. siihen, miksi
toimintaa tarkastetaan, toiminnantarkastajan
rooliin, tarkastuksen sisältöön ja siihen liittyvien raporttien laadintaan ja tukitoimiin.

Alueellisena toiminnantarkastajana voit toimia tarkastajana myös useammassa osastossa omien resurssiesi mukaan. Toiminnantarkastajat eivät toimi ”omissa osastoissaan”,
joten oman osaston luottamustehtävät eivät
estä tarkastajana toimimista, päinvastoin.

Ilmoittautuminen:
Osa I, 21.9.: www.lyyti.in/Alueellisten_toiminnantarkastajien_koulutus_3170
Osa II, 22.9.: www.lyyti.in/Alueellisten_toiminnantarkastajien_koulutus_osa_2_9488

Jos innostuit, niin ota yhteyttä talous- ja
henkilöstösuunnittelija Annaan tai järjestöpäällikkö Pirittaan ja ilmoittaudu tehtävään!
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TAPATURMAPÄIVÄ & SOMEHITTI

Tapaturmapäivää vietettiin
perjantaina 13. elokuuta
Tänä vuonna valtakunnallista Tapaturmapäivä-kampanjaa vietettiin elokuussa viikolla 32 ja se huipentui tuttuun
tapaan perjantaina 13. päivä. Tämän
vuoden virallinen valtakunnallinen teema oli päihteiden käytön yhteys tapaturmiin. Elämää ei kannata elää juopon
tuuriin luottaen, kun monet tapaturmat
olisi vältettävissä omalla toiminnalla.
Kannustimme piirimme osastoja järjestämään omalla paikkakunnallaan suuremman
tai pienemmän tempauksen Tapaturmapäivään liittyen. Piirissä toimiva terveyden edistämisen työryhmä tuotti materiaalia tapahtuman järjestämisen tueksi. Lisäksi julkaistiin
ohjetta pienten koululaisten koulutien alun
turvaamisesta sopimiseen ja järjestämiseen.
Joroisten osaston läsnäolo koulureittien risteyksissä sai myös valtakunnallista näkyvyyttä.

nan osaston Turvakoutsi oli tilannut suojia
suoraan keskustoimistosta. Ainakin viidessä osastossa Tapaturmapäivä on siis tullut
huomioiduksi samalla, kun paikallisosasto on
saanut näkyvyyttä itselleen.
Tapaturmista valtaosa tapahtuu ihmisten vapaa-ajalla. Suurimpia aiheuttajia ovat kiire,
huolimattomuus tai keskittymisen herpaantuminen. Meillä Punaisella Ristillä on loistava mahdollisuus tehdä tapaturmien ennaltaehkäisyn työtä kohdatessamme ihmisiä.
Olettehan jo tutustuneet esimerkiksi kodin
turvallisuuden tarkistuslistoihin? Löydät ne
osoitteesta www.kotitapaturma.fi

Piiristä lähetettiin osastoille polkupyörän satulansuojuksia jaettavaksi turvallisuusaiheisessa tapahtumassa kohdattavalle yleisölle.
Suojat lähtivät Joroisiin, Kerimäelle, Puumalaan ja Rantasalmelle. Lisäksi ainakin Hami-

SOMEHITTI
SPR Joroisten osaston vapaaehtoiset
turvasivat pienten koululaisten suojatien
ylityksiä koulujenaloitusviikolla.
Kaakkois-Suomen piirin nostot Joroisista
sosiaalisen median kanavissa herättivät
kiinnostusta myös keskustoimistossa,
joka asianosaisten luvalla nosti aiheen
kuvineen Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisiin somekanaviin.
Kaakkois-Suomen piirin ja Suomen Punaisen ristin nostot Joroisista tavoittivat yhteensä Facebookissa reilut 22 000
henkilöä ja 600 tykkäystä. Instagramissa
nostot keräsivät yli 6 000 silmäparia ja
300 tykkäystä. Lisäksi SPR:n Twitterkanavassa tavoitettiin yli 1 500 henkilöä.

Hilkka Ullah turvaamassa pikkukoululaisia
Joroisissa. Kuva: Jarmo Kujanpää.

@Punainen Risti Joroisten osasto
#sprjoroinen
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RANTASALMEN TERVEYSPÄIVÄ
SPR Rantaslmen osasto

Rantasalmen osaston aktiivit valmiina Terveyspäivän tapahtumaan. Etualalla Nallesairaalan hoitaja Pikku Myy.

Terveyspäivä houkutti rantasalmelaiset
liikkeelle ja toi osastoon uusia jäseniä
SPR Rantasalmen osaston järjestämä
terveyspäivä houkutteli heinäkuussa
arviolta satakunta kävijää. Päivän aikana Nallesairaalan hoitaja Pikku Myy
antoi rokotteita lasten tuomille nalleille hoitaen samalla monta muutakin
pientä haaveria. Aikuisilla oli tilaisuus
opetella defibrillaattorin käyttöä ja
mittauttaa verenpaine. Tapahtumassa
tarjottiin myös mahdollisuutta liittyä
Rantasalmen osaston jäseneksi.

Uutuutena tarjosimme verenpaineen mittausta kahden sairaanhoitajan voimin. Lisäksi ihmiset saivat ottaa mukaansa kirjoja, joita oli saatu lahjoituksena.
Saimaan kupeessa, paikallisen S-marketin
pihassa ja tiloissa SPR Rantasalmen osasto
järjesti terveyspäivän lauantaina 24. heinäkuuta. Päivä on kaunis ja aurinkoinen, joten
liikkeellä olikin paljon ihmisiä.
Nallesairaalan hoitaja Pikku Myy oli
päivän vetonaula
Terveyspäivän vetonaula oli Nallesairaalan hoitaja Pikku Myy, joka räväkkään tyyliinsä pyysi lapsia tuomaan nallensa hänelle
hoitoon. Pikku Myy teki nallelle terveystarkastuksen ja neuvoi lapsia nallen hyvässä hoidossa. Lopuksi Pikku Myy antoi lapsen luvalla nallelle rokotteen ja laittoi päälle
laastarin. Eikä nallea sattunut yhtään. Samalla jaettiin tietoa neuvolakäynnistä ja rokottamisesta. Tavoitteena oli vähentää pel-

Terveyspäivää ideoitiin pitkin kevättä. Ensisijaisesti haluttiin tuoda esille terveyden edistämiseen liittyviä asioita. Aiemmilta vuosilta
hyvää palautetta saanut Nallesairaala haluttiin ehdottomasti jatkoon. Defibrillaattorin
käyttö oli myös kerännyt kovasti kiinnostusta, ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvän materiaalin jakaminen on aina ajankohtaista.
Kotiin vietäväksi oli tarjolla myös paljon
muuta terveyden edistämisen materiaalia.

18

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

RANTASALMEN TERVEYSPÄIVÄ

Nalle sai terveystarkastuksessa myös rokotteen ja
laastarin.

Verenpainemittausten yhteydessä juteltiin tavoitearvoista ja säännöllisen mittauksen tärkeydestä .

koa neuvolakäyntiä ja rokottamista kohtaan
sekä osallistaa lasta terveyden edistämisen
käytäntöihin. Pikku Myyn luokse oli kiva tulla ja lapset olivat ihastuttavan uteliaita näkemään, mitä kaikkea sille omalle nallelle oikein tehdäänkään.

Mittaustulos kirjattiin ylös ja ohjeita verenpaineen tarkkailuun annettiin tapauskohtaisesti. Selvästikin ihmisiä kiinnosti tietää, millä tasolla omat verenpaineet olivat ja oliko
syytä kenties varata aikaa terveydenhuollon
ammattilaiselle tarkempaan terveystarkastukseen. Monille oli yllätys, ettei kohonneita
verenpainearvoja yleensä huomaa itse.

Elvytysnäytökset ja defibrillaattori kiinnostivat yleisöä
Nallesairaalan vieressä ensiapupäivystäjät
näyttivät puolen tunnin välein defibrillaattorin käyttöä Anne-elvytysnukella. Ihmisillä
oli mahdollisuus itse kokeilla laitteen käyttöä
sekä painantaelvytystä. Koronan vuoksi puhalluksia ei voinut tehdä. Pääasiassa elvytysnäytös ja -harjoittelu tehtiin kahdella parilla.

Ihmisten tapaaminen ilahdutti
Terveyspäivässä mukavinta oli tavata ihmisiä pitkään jatkuneen korona-ajan puitteissa. Monet kertoivat kaipaavansa juttuseuraa,
ja tällaisen päivän järjestäminen olikin hyvä tilaisuus kysellä kuulumisia ja kerrata turvallisuuteen liittyviä asioita. Kaikille paikalla olleille jaettiin maskeja, jos sellainen oli
päässyt unohtumaan.

Näytös kiinnosti kovasti ihmisiä ja he kyselivät innokkaasti, mistä löytyy helpoiten ohje
elvytykseen. Ja ohjehan löytyy parhaiten Punaisen Ristin sovelluksesta, josta voi katsoa
myös elvytysvideon. Osalle paikalla olleista ihmisistä defibrillaattori ei ollut ennestään
tuttu, joten tämä päivä olikin heille ainutlaatuinen kokemus.

Vaikutti siltä, että ihmiset olivat positiivisella
mielellä liikkeellä. Onneksi myös sää oli suosiollinen, sillä suurin osa esityksistä oli ulkotiloissa.
Olimme kaikin puolin tyytyväisiä Terveyspäivään. Ihmiset antoivat päivästä erittäin hyvää palautetta ja olivat iloisia siitä, että tällainen tapahtuma oli mahdollista järjestää
korona-aikana. Rantasalmen osasto oli mukana myös Lipposmarkkinoilla 7. elokuuta tapaturmien ehkäisy -teemalla, ja samalla tehtiin jäsenhankintaa. Näiden päivien aikana
saatiin Rantasalmen osaston iloiseen joukkoon kuusi uutta jäsentä.

Verenpaineen mittauksille oli kysyntää
Terveyspäivän aikana oli mahdollisuus mitata myös verenpaine. Kahden sairaanhoitajan
luona kävikin mittauksessa reilut 40 henkilöä. Yllättävän moni kertoi, ettei ole mitannut verenpainettaan vuosiin ja joiltakin löytyi
melko korkeitakin verenpainearvoja. Mittauksen aikana ja varsinkin mittauksen jälkeen
juteltiin verenpaineen mittaamisen tärkeydestä ja millaisia verenpainearvoja tulisi tavoitella sekä kuinka niihin tavoitteisiin pääsee.

Seija Hytönen
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ILONPÄIVÄ KERIMÄELLÄ & YSTÄVIEN TAPAAMINEN

SPR Kerimäen osasto

Kodin turvallisuus
esillä Ilonpäivänä
Useiden eri järjestöjen yhteistyöllä toteutettu ohjelmallinen Ilonpäivä pidettiin Kerimäellä lauantaina 7. elokuuta.
Kävijöitä oli runsaasti. Punaisen Ristin
Kerimäen osasto oli suunnittelussa ja
toteutuksessa mukana. Otimme muutaman päivän etuoton valtakunnalliseen Tapaturmapäivään.
Emme toteuttaneet varsinaista Tapaturmapäivän pääteemaa, vaan keskityimme kotitapaturmien ennaltaehkäisyyn. Liikuimme
yleisön joukossa ja samalla jaoimme Turvallisesti kotona -esitettä. Se otettiin hyvin positiivisesti vastaan. Lapsiperheiden vanhempia
pyysimme ottamaan myös lapset mukaan
tarkistukseen, jotta he oppisivat jo lapsuudessa ennaltaehkäisyn merkityksen.
Meillä oli myös erillinen myyntipöytä, jossa
möimme suojapeitteitä ja turvavyöleikkureita. Piiriltä saadut polkupyörän satulasuojat
olivat myös jaossa.

Meillä kaikilla oli hauska Ilonpäivä. Olimme
näkyvillä, saimme paljon positiivista palautetta osaston toiminnasta ja hankimme myös
uusia jäseniä. Aika näyttää kuinka monta.

Juttutuokioiden jälkeen oli helppo ottaa jäsenyysasia esille. Painotimme, että jäsenyys
on hyvin tärkeä auttamisen muoto, joka takaa osastomme toiminnan.

Gunilla Muhonen

Kuusankosken ja Iitin osastojen ystävät tapasivat
Hannu J. Vest

Kuusankosken ja Iitin osastojen ystävät tapasivat 16. kesäkuuta 2021 Iitissä. Tutustuimme
kauniiseen Iitin kirkkoon, jota esitteli seurakuntamestari Tiina Klemola. Yhdessä laulettiin suvivirsi.
Kesäkahvilassa kokoustettiin kerhoasioista ja
katseltiin Sanna Saastamoinen-Barroisin taidetta. Lopuksi ulkona pidettiin laulutuokio.
Jäätelö maistui ennen kotiinlähtöä Iitin jäätelökioskilla. Kiva kesäinen kasvokkainen tapaaminen koronasta huolimatta.
Helena Lukkarinen
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TURVAKOUTSIT

Sinustako Turvakoutsi?
Turvakoutsi-valmennuksesta saat käyttöösi
materiaalia ja menetelmiä kodin turvallisuusaiheisten tilaisuuksien järjestämiseen.
Valmennukseen osallistujan toivotaan osallistuvan kodin turvallisuuden edistämiseen esimerkiksi toteuttamalla infoja tai tapahtumia.

Valmennus soveltuu hyvin sosiaalipalvelun,
terveyden edistämisen toimijoille ja kaikille
muille aiheesta kiinnostuneille. Aikaisempaa
kokemusta ei tarvita.

Turvakoutsi-tilaisuuksien teemoja voivat olla
esimerkiksi:
• kaatumisten ehkäisy ikääntyneille
• pysy pystyssä liukkailla keleillä
• turvallinen koti, kodin turvavälineitä
• palo- ja vesiturvallisuus

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä piiritoimistoon Jenniin:
jenni.ojala@punainenristi.fi

Turvakoutsikouluttajaksi
Turvakoutsien kouluttajakoulutus
ti 12.10.2021 klo 17.00–20.00

läpi, miten Turvakoutsi-valmennus toteutetaan etänä tai lähipäivänä.

Onko osastossanne Turvakoutseja, jotka olisivat innostuneita kouluttamaan uusia Koutseja?

Ilmoittautuminen 8.10. mennessä
lyyti.fi/reg/Turvakoutsi_kouluttajakoulutus
Kerrothan ilmoittautumisestasi myös Jennille
piiritoimistoon!

Keskustoimisto järjestää Turvakoutsien kouluttajakoulutuksen Punaisen Ristin vapaaehtoisille 12.10. Koulutuksessa käydään

Turvakoutsi jakoi satulansuojia Haminassa
Tämä oli kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus. Oli kiva lähestyä ihmisiä niin, että minulla oli jotakin antaa heille, eikä pyytää jotakin heiltä :)

Jalkauduin kahtena maanantai-iltana, 9. ja
16. elokuuta Haminan keskustan alueelle
Turvakoutsin ominaisuudessa ja lähestyin
aikuisia pyöräilijöitä Tapaturmapäivän hengessä. Jaoin kahden illan aikana yhteensä 26
satulasuojaa.

Mari Huttunen

Ystävätoiminnan peruskurssi
Kerimäellä ke 6.10.2021 klo 13.00–16.00
Lisätietoja: kirsi.mertakari@punainenristi.fi &
RedNet > Piirin koulutukset ja tapahtumat 2021
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ROKOTUSAVUSTAJAT & KESÄRETKI VALAMOON

Kymenlaakson koronarokotuksissa avustaminen
täydensi vapaaehtoisten joukkoa
Jani Saarela

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote tarvitsi
apukäsiä kesän 2021 ajaksi koronarokotepisteille Kotkaan, Karhulaan ja Kouvolaan. Meitä pyydettiin apuun ja me vastasimme pyyntöön.
Kesäkuun puolivälistä asti Punaisen Ristin
vapaaehtoisia on voinut nähdä Kymenlaakson rokotepisteillä asiakkaiden ja henkilökunnan apuna. Tehtäviin on kuulunut muun
muassa rokotuspisteen aulahenkilön avustamista, asiakkaiden tarkkailua rokotteen jälkeen sekä turvaväleistä huolehtimista.
Vapaaehtoiset perehdytettiin tehtäviin verkkokoulutuksella, joita pidettiin kesän aikana
kymmenen. Samalla saimme uusia innokkaita vapaaehtoisia mukaan Suomen Punaisen
Ristin toimintaan. Onpa Karhulan osasto ehtinyt saamaan uutta verta EA-ryhmäänsäkin!
Kouvolan Hansan rokotuspisteellä työskennellyt
vapaaehtoinen Päivi Franzon kertoi tuntevansa
ylpeyttä rokotustoiminnan sujuvuudesta.

Apukäsiä haettiin lähes koko kesän ajan eri
kanavia pitkin. Sosiaalisen median lisäksi olimme näkyvästi esillä Kymenlaakson tiedotusvälineissä, muun muassa Kymen Sanomissa, Kouvolan Sanomissa ja YLE:n
verkkosivuilla. Kiitosta on tullut juuri joukkomedian kautta vapaaehtoistehtävään päätyneiltä henkilöiltä: ”Olkaa jatkossakin esillä.”

simme palaamaan takaisin normaaliarkeen.
Lämmin kiitos kaikille rokotevapaaehtoisille.
Olette olleet korvaamaton apu!
Jani Saarela
rokotusvapaaehtoisten koordinaattori

Monet vapaaehtoisista kokivat tärkeäksi kantaa kortensa yhteiseen hyvään, jotta pääsi-

Monikulttuurinen kesäretki Valamoon
Reilu vuosi sitten nuori mies, vuonna 2018
kiintiöpakolaisena Kuusankoskelle tullut ystävämme, ilmaisi halukkuutensa tutustua Valamon luostariin, jonka toiminta on lähellä hänen arvomaailmaansa.

heinäkuussa päätimme lähteä matkaan henkilöautolla. Mukaan pyydettiin myös toinen
nuori kiintiöpakolaismies.
Edestakainen matka Valamoon tehtiin yhden
päivän aikana, mutta hyvin nuorilla miehillä
oli tilaisuus nauttia heille uusista Suomen kesäisistä maisemista. Ruokailu hoitui omakustanteisesti taivasalla muun muassa nuorten
valmistamia pataruokia nauttien.

Kaksi monikulttuurisuustoiminnan tukihenkilöämme ryhtyi selvittämään asiaa. Ryhmämatkoja Heinäveden Valamoon ei ole järjestetty koronapandemian aikana, mutta
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RISTIINAN 70-VUOTISJUHLA
SPR Ristiinan osasto

Ansiomerkkien saajat: Raija Huhtiniemi, Pirkko Härkönen, Ilkka Äijäläinen, Jorma Pasanen, Erkki Äijäläinen
ja Jouko Inkinen.

Ristiinan osasto juhli 70-vuotista taivaltaan
Punaisen Ristin Ristiinan osasto vietti 70-vuotisjuhliaan 24. heinäkuuta 2021
Löydön kartanossa. Juhlat olivat vuoden
myöhässä koronan takia.

Ansiomerkkien saajat
Aktiivisuusmerkki: Raija Huhtiniemi,
piirin myöntämät ansiomerkit: Pirkko Härkönen ja Ilkka Äijäläinen.

Juhla aloitettiin nostamalla Punaisen Ristin lippu salkoon. Pihalla juotiin mehumaljat,
joiden jälkeen siirryttiin sisälle. Tilaisuuden
aluksi osaston sihteeri Taina Äijäläinen luki
laatimansa lyhyen historiikin, jossa kerrottiin
sekä Punaisesta Rististä että osaston 70-vuotisesta taipaleesta.

Tasavallan Presidentin myöntämän, järjestön korkeimman vapaaehtoiselle annettavan
ansiomerkin, kultaisen ansiomitalin sai peräti kolme osastomme jäsentä: Jorma Pasanen, Erkki Äijäläinen ja Jouko Inkinen.
Ansiomerkkien jaon jälkeen syötiin lounas ja
juotiin kakkukahvit. Juhla päätettiin lipunlaskuun.

Historiikin jälkeen jaettiin osaston jäsenille
myönnetyt ansiomerkit, joiden jako myös oli
vuoden myöhässä.

Erkki Äijäläinen

Helena Holopainen

Valamossa tutustuimme luostarin toimintaan ja pääsimme yhteiskuvaan sen johtajan
kanssa. Paluumatkalla pysähdyttiin ihailemaan Punkaharjun ja Lappeenrannan sataman maisemia. Nuoria huvitti erityisesti se,
että edettiin vanhoin menetelmin paperikarttaa käyttäen ja välillä tietä kysyen! Matka oli
kaikkien neljän matkaajan mukaan antoisa ja
piristävä tuulahdus arkeen.
Leena Kettunen
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LOPPUVUODEN 2021 TOIMINTA-AIKATAULU
AIKA

TAPAHTUMA/KOULUTUS

KOHDERYHMÄ

6.9.

iZettlen ja nettilippaan käyttöönottokoulutus

Keräystoiminnan aktiivit

7.9.

Osastoinfo

Kaikki vapaaehtoiset

8.9.

EA-ryhmien etäryhmäilta

Ensiapuryhmäläiset

9.9.

Somen käyttö osastoissa

Osastojen someviestijät

11.9.

Ystävävälittäjien tapaaminen

Ystävävälittäjät

21.9.

Ystävätoiminnan peruskurssi

Uudet ystävävapaaehtoiset ja
asiasta kiinnostuneet

21.9.

Toiminnantarkastajakoulutus 1/2

Vapaaehtoiset toiminnantarkastat

22.9.

Toiminnantarkastajakoulutus 2/2

Vapaaehtoiset toiminnantarkastat

23.–25.9.

Nälkäpäivä-keräys

Kaikki vapaaehtoiset

5.10.

Osastoinfo

Kaikki vapaaehtoiset

6.10.

EA-ryhmien etäryhmäilta

Ensiapuryhmäläiset

7.10.

Digitärskyt

Kaikki aiheesta kiinnostuneet

12.10.

Ystävätoiminnan jatkokurssi, osa 1

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset

14.10.

Ystävätoiminnan jatkokurssi, osa 2

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset

15.–16.10.

Valmius- ja EA-viikonloppu

Hälytysryhmät, EA-ryhmät

26.10.

Vapaaehtoisten voimavarailta

Kaikki vapaaehtoiset

30.10.

Hupsis tutuksi

EA-ryhmäläiset ja ryhmänjohtajat

2.11.

Osastoinfo

Kaikki vapaaehtoiset

3.11.

EA-ryhmien etäryhmäilta

Ensiapuryhmäläiset

4.11.

Ystävätoiminnan lisäkoulutus: muistisairaan
kohtaaminen

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset

11.11.

Digitärskyt

Kaikki aiheesta kiinnostuneet

19.11.

Vapaaehtoisten kiitosgaalat: ks. takakansi!

Kaikki vapaaehtoiset

19.11.–24.12.

Hyvä joulumieli -kampanja

Kaikki vapaaehtoiset

21.–28.11.

Omaishoitajien viikko

Omaishoidon vapaaehtoiset

1.12.

EA-ryhmien etäryhmäilta

Ensiapuryhmäläiset

2.12.

Lippu Korkealle -luottamushenkilöperehdytys

Osastojen luottamushenkilöt

9.12.

Lippu Korkealle -luottamushenkilöperehdytys

Osastojen luottamushenkilöt

14.12.

Osastoinfo

Kaikki vapaaehtoiset

syyskuu

lokakuu

marraskuu

joulukuu

Piirin tapahtumakalenterin löydät Rednetistä:
kaakkois-suomi.punainenristi.fi > Piirin koulutukset ja tapahtumat 2021
Tapahtumat löytyvät myös Oma Punainen Risti -järjestelmästä eli Omasta:
vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Koulutukset järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.
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KOULUTUKSIA

Somen käyttö
osastoissa

Digitärskyt

Sosiaalisen mediaan perehdytään torstaina 9.9.2021 klo 17.30–19.30.

Digitärskyillä käydään läpi eri Punaisen
Ristin järjestelmiä käyttäjien kysymysten kautta.

Koulutus sopii niin tiedottajille, hallituksen
jäsenille ja kenelle tahansa, joka haluaa
syventää osaamistaan sosiaalisen median
käytössä. Käydään läpi keskeiset somekanavat osaston näkökulmasta ja millaista sisältöä niissä kannattaa julkaista.
Kurssi on osa Punaisen Ristin viestinnän
koulutuskokonaisuutta. Nälkäpäivän lähestyessä voimme tutkailla siihen sopivaa somenäkyvyttä!
Ilmoittaudu koulutukseen:
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11701

Hupsis tutuksi
ensiapuryhmäläisille
Hupsis on ohjelma, jonka kautta ensiapuryhmää suositellaan hallinnoimaan toimintaansa tietoturvallisesti. Sen kautta ilmoittaudutaan
harjoituksiin, päivystyksiin ja pidetään yhteyttä.
Hupsis tutuksi lauantaina 30.10.2021
Teams-koulutuksessa on kaksi osiota.
klo 10.00–12.00 peruskäyttäjän osuus:
mm. tunnusten luominen, omien tietojen hallinta ja tapahtumiin ilmoittautuminen
klo 13.00–15.00 ylläpitäjän osuus:
mm. tapahtuminen luominen ja hallinnointi,
ryhmän hallinnointi, raporttien luominen
Aamupäivän osuus on kaikille ensiapuryhmäläisille tarkoitettu. Jälkimmäinen esimerkiksi
ryhmänjohtajille, joilla on laajemmat mahdollisuudet toimia ryhmän ylläpitäjän roolissa.
Voit osallistua vain toiseen tai molempiin osioihin. Jos olet tuleva ylläpitäjä, mutta kokemuksesi Hupsiksesta on vähäinen, suosittelemme osallistumaan molempiin osioihin.
Ilmoittaudu koulutukseen:
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11649
Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille
28.10.21 sähköpostilla.

Olit sitten guru eri järjestelmien käytössä tai
vasta ottamassa ensiaskelia, niin saat tärskyillä vinkkejä ja pääset eteenpäin. Pääset
myös itse testaamaan Oma Punaisen Ristin
käyttöä tärskyjen aikana.
Digitärskyjen teemat
torstaina 7.10.2021 klo 17.30–19.00
* Mistä eri järjestelmät löytyvät ja miten osasto parhaiten hyötyy niistä?
torstaina 11.11.2021 klo 17.30–19.00
* Ossin esittely
Tärskyt toteutetaan verkossa. Osallistumista
varten tarvitset tietokoneen, tabletin tai puhelimen sekä nettiyhteyden. Ilmoittaudu
Omassa: vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Ystävätoiminnan
peruskurssi
Lauantaina 9.10.2021 klo 10.00–13.00
Ystävätoiminnan etäkurssi tarjoaa perustiedot Punaisesta Rististä ja vapaaehtoisesta ystävätoiminnasta, antaa eväitä ystävänä
toimimiseen ja pyrkii innostamaan mukaan
ystävätoimintaan.
Kouluttajat: Annika Korpinen SPR Kaakkois-Suomen piiristä ja Helena Lukkarinen
SPR Kuusankosken osaston ystävätoiminnasta.
Lähetämme osallistujille Teams-linkin sähköpostiin ennen kurssin alkua. Osallistujilla tulee olla käytössä verkko- ja videoyhteys.
Ilmoittaudu kurssille ti 5.10. mennessä:
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10437
tai ystavat.sprkuusankoski@gmail.com
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OSASTOINFOT, OSASTOKUMMIT & YSTÄVIEN OLOHUONE

Osastoinfot
Kaikille osastojen vapaaehtoisille avoimet osastoinfot järjestetään joka kuun
ensimmäisenä tiistaina Teams-tapaamisena.

Infot pidetään klo 17.30–18.30
tiistaina 7.9.2021
tiistaina 5.10.2021
tiistaina 2.11.2021
tiistaina 14.12.2021

Infoissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja
tilaa on myös vapaaehtoisten kysymyksille
sekä osastojen ideoille.

Osallistuminen ei vaadi etukäteisilmoittautumista, osallistumislinkki löytyy Rednetistä:
rednet.punainenristi.fi/osastoinfokasu

Osastokummeihin muutoksia
Jokaisella osastolla on oma kummi piiritoimiston työntekijöissä. Kummeihin
on tullut pieniä muutoksia sekä keväällä että nyt taas syksyllä. Osastokummit
elokuusta 2021 eteenpäin ovat:

Anttola, Hartola, Iitti, Mäntyharju, Sippola ja
Sysmä
Mika Asikainen

Hamina, Juva, Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Virolahti-Miehikkälä
Jenni Ojala
Imatra, Kangasniemi, Kouvola, Kuusankoski,
Lappeenranta, Mikkeli, Pieksämäki, Pertunmaa ja Savonlinna
Piritta Keränen

Parikkala, Rautjärvi, Ristiina, Simpele ja Ylämaa
Eila Siira
		
Enonkoski, Hirvensalmi, Joroinen, Rantasalmi ja Sulkava
Kirsi Mertakari

Haukivuori, Karhula, Kotka, Savitaipale ja
Taipalsaari
Annika Korpinen

Lisätietoa kummitoiminnasta osoitteessa
rednet.punainenristi.fi/node/59194. Kummien yhteystiedot löydät viereiseltä sivulta.

Ystävien olohuone tarjoaa vertaistukea
ystävätoiminnan vapaaehtoisille
Monet ystävätoiminnan vapaaehtoiset Kaakkois-Suomen piirissä ovat toivoneet paikkaa, jossa purkaa omia tuntojaan ja saada vertaistukea. Ystävien
olohuone vastaa tähän tarpeeseen.

Mukana Ystävien olohuone -illoissa ovat
omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija Annika Korpinen ja sosiaalitoiminnan suunnittelija Kirsi Mertakari Kaakkois-Suomen piiristä.
Illat järjestetään verkossa Teams-yhteydellä.
Ystävien olohuoneeseen ei tarvitse erikseen
ilmoittautua. Linkki tilaisuuteen löytyy piirin
tapahtumakalenterista ja Omasta.

Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa kaikki ystävätoiminnassa olevat vapaaehtoiset voivat vaihtaa
kuulumisia, keskustella vapaaehtoistoiminnan haasteista tai muuten vain kertoa kuulumisia. Olohuonekeskusteluissa voimme myös
jakaa hyviä käytänteitä ja oppia toisiltamme.

Ystävien olohuoneet klo 17.30–18.30
torstaina 16.9.2021
torstaina 14.10.2021
torstaina 18.11.2021
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YHTEYSTIEDOT & TÄSSÄ JA NYT -AIKATAULU

SUOMEN PUNAINEN RISTI
KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Piirin henkilökunta:
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Käynti- ja postiosoite:
Hallituskatu 7 F, 4 krs, 45100 Kouvola
Toimisto avoinna arkisin klo 9.00–15.00
040 173 7243

Toiminnanjohtaja
Mika Asikainen
0400 251 389

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli
Avoinna sopimuksen mukaan

Talous- ja henkilöstösuunnittelija
Anna Peltola
040 509 8838

Sähköpostiosoitteet:
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Järjestöpäällikkö
Piritta Keränen
040 582 5277

SEURAA SOMESSA

Järjestöassistentti
Nina Ihanainen
040 173 7243

@sprkaakkoissuomi

Viestintäsuunnittelija
Ilona Manninen
044 459 8577

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

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Johanna Juslin
040 726 6015

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

Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Kirsi Mertakari
040 860 1396
Valmiuspäällikkö
Eila Siira
0400 965 407

Tässä ja nyt aikataulu 2021–22

Terveydenhuollon suunnittelija
Jenni Ojala
0400 156 828

Pienet muutokset mahdollisia.
4/2021 Ilmestyy
Materiaalit
1/2022 Ilmestyy
Materiaalit

5.11.2021
21.10.2021 mennessä
21.1.2022
3.1.2022 mennessä

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija
Annika Korpinen
040 860 1413

Otamme mielellämme vastaan juttuja ja ilmoituksia piirimme osastoilta. Materiaalien
toimitus: ilona.manninen@punainenristi.fi

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

Tässä ja Nyt on luettavissa myös verkossa:
kaakkois-suomi.punainenristi.fi > tiedotteet
osastojen vapaaehtoisille
Maksuttoman jakelulistan lisäksi osastot
voivat tilata ylimääräiset kappaleet numeroista hintaan 20 € / vuosi. Tilaukset:
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi
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Kiitosgaalat
PERJANTAINA
19. MARRASKUUTA 2021
* Kiitosgaaloissa juhlitaan vapaaehtoisia *
Kokoonnumme hyvän ruuan, ohjelman ja seuran äärelle maakunnittain,
kolmella paikkakunnalla. Kiitosgaaloihin ovat tervetulleita kaikki
Kaakkois-Suomen piirin osastojen aktiiviset vapaaehtoiset.
Kootkaa osastostanne lähtijät, järjestäkää kimppakyydit ja ilmoittautukaa
mukaan! Ilmoittautuminen viimeistään 31.10.: lyyti.in/kiitosgaalat_2021
Kiitosgaalat klo 18.00 alkaen:
* Radalla Resort, Iitti *
* Hotelli Gägöne, Parikkala *
* Partalan Kuninkaankartano, Juva *

Tervetuloa!
Haluatteko toteuttaa ohjelmaa oman alueenne tilaisuudessa?
Ilmoittakaa siitä Piritta Keräselle 20.10.21 mennessä.
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