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Tervehdys SPR Hämeen piirin  
vastaanottotoiminnasta 
Kevät 2022 oli vastaanottotoiminnassa 
vauhdikas, joku meistä ehkä kuvaisi si-
tä myös kuormittuneeksi. Hämeen piirin 
vastaanottotoiminnassa oli rauhallista yli 
kaksi vuotta ennen Ukrainan konfliktin al-
kamista. Vastaanottokeskuskapasiteettia 
oli Maahanmuuttoviraston toimesta tar-
kistettu ja mm. pitkäaikaisen Mänttä-Vilp-
pulan keskuksemme toiminta oli loppunut 
alkuvuoteen 2021.  

Ukrainan tilanteen kiihtyessä alkoi Suomeen 
tulla usean sadan henkilön vuorokausitah-
tia ihmisiä helmikuun lopussa 2022. Saapuvi-
en avuntarvitsijoiden vauhti kiihtyi kohti kesää 
ja loppukesästä 2022 tilapäistä suojelua nautti-
vien henkilöiden kokonaismäärä on saavuttanut 
vuonna 2015/-16 Lähi-idästä saapuneiden tur-
vapaikanhakijoiden määrän. SPR Hämeen piiri 
on kesän aikana avannut sivutoimipisteet Lah-
den vastaanottokeskukselle Nastolaan ja Hä-
meenlinnan vastaanottokeskukselle Forssaan, 
Iittalaan sekä Lammille. Myöhemmin sivutoi-
mipisteiden toiminta on alkanut vakiintua sel-
keämmin omiksi yksiköikseen oman nimetyn 
henkilökunnan myötä.

Toukokuussa 2022 avattiin myös Mänttä-Vilp-
pulan vastaanottokeskus uudelleen. Tällä 
kertaa Vilppulan puolelle asuntopohjaisena vas-
taanottokeskusmallina. Suurin osa Ukrainais-
ta saapuvista avuntarvitsijoista on kuitenkin 
majoittunut yksityismajoitukseen, joten on-
kin hyvin kuvaavaa, että Tampereen yksityis-
majoitustoiminta on laajentunut parhaillaan yli 
seitsemänkertaiseksi. Ukrainalaisista tilapäis-
tä suojelua hakevista tai turvapaikanhakijoista 
yksityismajoituksen piirissä oli yli 70 % asiak-
kaista. Nyt määrä on hieman tasaantunut, asi-
akkaiden pyrkiessä vastaanottokeskusasumisen 
piiriin. Yleisimpinä syinä on kausitöiden päät-
tyminen tai majoitusolosuhteiden muutokset 
majoitustarpeen pitkittyessä. SPR Tampereen 
yksityismajoitukselle on avattu sivutoimipiste 
Kaupin vastaanottokeskuksen pihapiiriin, Paran-
tolankatu 5:ssa sijaitsevaan Virkataloon ja hen-
kilökuntaa on palkattu lisää pitkin kevättä.  

Valtakunnallisesti koko vastaanottotoiminta 
on ollut kovan paineen alainen ja asia on huo-
mattu monin paikoin useissa tiedotusvälineis-
sä. Nopeasti kasvaneen asiakasmäärän vuoksi 
palvelurakenteet eivät sellaisenaan pystyneet 
vastaamaan kaikkiin haasteisiin. Useiden asiak-
kaiden palveluihin pääsemisessä oli pitkiä vii-
veitä, vastaanottorahan maksuaikataulut olivat 
myöhässä, jolloin välttämätöntä toimeentuloa 

jouduttiin turvaamaan mm. ruokalahjakortein. 
Haasteet järjestelmässä johtuivat osin siitä, et-
tä vastaanottojärjestelmä alkoi kuormittua yllä 
mainitussa yksityismajoituksessa, jota ei alun 
perin ollut suunniteltu vastaamaan näin suuren 
avuntarpeeseen.  Yksityismajoituksessa asuu 
perinteisesti turvapaikanhakijoita, joilla on työ- 
tai opiskelupaikka sekä usein tiivis sosiaalinen 
side alueeseen. Nyt yksityismajoitukseen on 
majoittunut pääasiassa henkilöitä ilman luon-
nollisia siteitä elinympäristöön tai mahdolli-
suutta oman toimeentulon turvaamiseen edes 
tilapäisesti. Joissain tilanteissa yksityismajoi-
tuksessa olevat ihmiset ovat hetkellisesti olleet 
hätämajoituksen kriteerit täyttäviä asiakkaita, 
ihmisiä, jotka ovat liikkeellä hyvin niukoin va-
rannoin. Näissä tilanteissa yksittäisen henki-
lön tilanne on huomattavasti haavoittuvaisempi 
ja viiveet palvelujärjestelmässä näkyvät nope-
ammin ihmisten hyvinvoinnissa. Väsyneitä ovat 
myös asiakkaidemme majoittajat, jotka eivät 
kaikilta osin osanneet varautua tilanteen veny-
miseen tai matkan varrella kohtaamiinsa haas-
teisiin. Vastaanottokeskuksemme Kanta- ja 
Päijät-Hämeessä sekä Pirkanmaalla vastaavat 
myös oman alueensa yksityismajoittujista, jol-
loin työkuorman kasvaminen kuormitti vastaan-
ottokeskuksien perustehtävää. On kuitenkin 
syytä muistaa, että valtakunnallisesti kokonai-
suus ei ole aivan näin mustavalkoinen, mut-
ta kuvaus avaa sitä haastetta, jonka ympärillä 
vastaanottokenttä on elänyt viime kuukaudet.  

Onneksi emme ole etsimässä syyllisiä vaan rat-
kaisijoita.    

Hämeen piirin vastaanottotoiminnassa haas-
teiden eteen on tehty hartiavoimin työtä use-
ammassa työvuorossa. Haluan kiittää tähän 
mennessä meitä suuresti auttaneita vapaa-
ehtoisiamme, yksittäisiä kansalaisia ja usei-
ta alueellisia toimijoita pääsemään yli erittäin 
haastavasta keväästä. Suuri kiitos kuuluu vas-
taanottokeskusten ja kokonaisuudessaan SPR 
Hämeen piirin henkilöstölle valtavan suuresta 
ammatillisesta työpanoksesta. 

Työtä on vielä tehtävä, mutta luottamus järjes-
tömme kantokykyyn kasvaa askel askeleelta. 

PÄÄKIRJOITUS - HÄMEEN PIIRI

Tatu Jeskanen 
 
Va. vastaanottotoiminnan 
johtaja



4

JÄRJESTÖTIEDOTE 3/2022

Seuraava tiedote ilmestyy v. 43. Aineistojen ja osastomateriaalien 
viimeinen toimituspäivä on to 20.10.2022. Ne lähetetään osoitteisi-
in riitta.konttinen@redcross.fi ja hame@redcross.fi

HÄMEEN PIIRI
TYKKÄÄ Facebookissa
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta. 
facebook.com/sprhameenpiiri

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/sprhameenpiiri

SEURAA Instagramissa
instagram.com/sprhameenpiiri

TIEDÄ PIIRIN TAPAHTUMISTA 
https://rednet.punainenristi.fi/hame

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

LAHJOITUKSET SPR:n Hämeen piirin  toiminnan tukemiseksi  
TSOP FI07 5732 2620 0114 45

PK-paino Oy, Tampere, levikki n. 600 kpl
Piirisivujen toimitus: Hämeen piirin henkilökunta
Piirisivujen taitto: Suvi Oksa

Soppi kierrätysputiikki

Tiiriönsuontie 2, 13130 Hämeenlinna, 
040 540 7626

Liiketalousjohtaja 
Satu Mustajärvi 
050 311 0911

Asiantuntija 
Miska Keskinen 
040 546 6440

Vastaanottokeskukset:
 
Hämeenlinnan vastaanottokeskus
Keilakatu 1, 13210 Hämeenlinna 
040 197 6074

Hämeenlinnan vastaanottokeskus /  
Iittalan sivutoimipiste 
Tehtaantie 6, 14500 Hämeenlinna
040 168 2494

Hämeenlinnan vastaanottokeskus / 
Forssan sivutoimipiste
Isoniityntie 51 D 22, 30300 Forssa

Hämeenlinnan vastaanottokeskus / 
Lammin sivutoimipiste
Sähkömyllyntie 14 as 1, 16900 Lammi

Tampereen yksityismajoitusyksikkö
040 752 9233 tai 040 589 4661

Hämeenkyrön hybridiyksikkö
Kirkkoahde 4 B, 39100 Hämeenkyrö
040 560 1696

Lahden vastaanottokeskus ja 
yksityismajoitus
Hämeenkatu 5 A 4, 15110 Lahti
044 038 4143

Lahden vastaanottokeskus, 
tehostetun tuen osasto (TETU)
Töpöhännänpolku 3, 15950 Lahti
040 832 4808

Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskus
Vilpunkatu 10 A, 35700 Vilppula
040 723 0659

Nuorten turvatalo
Hämeenkatu 22, 33200 Tampere
040 556 6661

Kontti Lahti
Ajokatu 65, 15500 Lahti
040 737 9821

Kontti Tampere
Harjuntausta 3, 33400 Tampere
040 737 9155 

SPR logistiikkakeskus
Kalkun kehätie 4, 33330 Tampere
03 3142 1400

Veripalvelu
Verenluovuttajien maksuton infopuhelin 
0800 0 5801 (arkisin klo 8–17)

Ensiapukurssit
Ensiapukurssien valtakunnallinen 
palvelunumero 0400 112 113 

HÄMEEN PIIRIN ALUEEN TOIMIPISTEET

mailto:riitta.konttinen%40redcross.fi?subject=
mailto:hame@redcross.fi
http://www.facebook.com/sprhameenpiiri
http://www.twitter.com/sprhameenpiiri
http://www.instagram.com/sprhameenpiiri
http://www.https://rednet.punainenristi.fi/hame
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Ukrainan kriisi on osoittanut,  
mihin katastrofirahastoa tarvitaan

Kun sotakuvat Ukrainasta ilmestyivät puoli 
vuotta sitten telkkariin ja puhelimen ruudul-
le, monen mielen valtasi epäusko ja häm-
mennys – huoli siitä, että mitä tahansa voi 
tapahtua. Ukrainassa ihmiset ovat menet-
täneet kotinsa, läheisiään ja elinkeinonsa, 
mutta konflikti on ravisuttanut turvallisuu-
den tunnetta Suomessa asti.

Suomen Punaisessa Ristissä saatoimme ka-
navoida järkytyksen toiminnaksi, sillä olim-
me varautuneet auttamaan. Olimme kerän-
neet varoja valmiiksi katastrofirahastoon, ja 
kriisin puhjettua lähdimme liikkeelle lipas-
kerääjinä, vapaaehtoisina ja haavoittuvim-
pien puolestapuhujina.

Saatoimme luottaa avun perillemenoon, sillä 
Punainen Risti oli tehnyt töitä Ukrainassa ja 
sen lähimaissa jo pitkään. Ukrainassa paikal-
liset vapaaehtoiset käynnistivät auttamisope-
raation heti konfliktin puhjettua, ja samat ih-
miset jäävät yhteisöihinsä myös sen jälkeen, 
kun taistelut jonain päivänä päättyvät.

Kriisin alusta asti avun ketjun toinen pää 
on siis ollut lujasti kiinni siellä, missä apua 
on tarvittu – ja tarvitaan yhä. Kun konflik-
tin vaikutukset laajenevat esimerkiksi ruo-
kakriisiksi Afrikkaan, Punaiselta Ristiltä ja 
Punaiselta Puolikuulta pyydetään apua yhä 
enemmän. Avun ketju laajenee verkoksi.

Nälkäpäivänä kerätään varoja juuri 
äkillisiä kriisejä varten. Hädän hetkellä 
ponnistamme nopeasti liikkeelle niiden va-
rojen turvin, joita ihmiset myös Suomessa 

ovat lahjoittaneet keräyslippaisiin, nettike-
räyksiin ja vastauksina tekstaripyyntöihin. 
Kun varoja ei ole sidottu etukäteen tiet-
tyyn kohteeseen, niillä voidaan auttaa siel-
lä, missä apua eniten tarvitaan.

Katastrofirahasto tuo työhömme nopeu-
den lisäksi myös vapautta. Kun rahoitamme 
apumme itse, pystymme itse päättämään, 
minne ja missä muodossa apumme kulkee. 
Maailman politisoituessa pystymme autta-
maan myös siellä, mihin uutiskamerat ei-
vät yllä.

Toiminta on paras keino vahvistaa turvalli-
suuden tunnetta. Tänä Nälkäpäivänä meil-
lä on tilaisuus tarjota auttamisen mahdol-
lisuuksia erityisesti heille, jotka Ukrainan 
kriisi on innostanut vapaaehtoiseksi.

Kutsutaan siis jokainen uusi vapaaehtoinen 
lipaskerääjäksi. Näytetään, että auttaminen 
luo toivoa sekä avun saajalle että sen anta-
jalle.

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Salminen,  
aineistot@punainenristi.fi 

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon 
tunnus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita 
sotilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin 
sitoutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Marko Korhonen 

Kansainvälisen  
katastrofiavun päällikkö

Suomen Punainen Risti

PÄÄKIRJOITUS - KESKUSJÄRJESTÖ

mailto:sari.hakkinen@punainenristi.fi
mailto:aineistot@punainenristi.fi
http://facebook.com/punainenristi
http://rednet.punainenristi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
http://twitter.com/punainenristi
http://humanitaarinenoikeus.fi
http://youtube.com/suomenpunainenristi
http://instagram.com/punainenristi/
http://punaisenristinkauppa.fi
mailto:myynti@punainenristi.fi
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9. 

Uusia lipaskerääjiä saa mukaan suoralla  
yhteydenotolla

K
uva: K

aroliina R
antala

Koronavuosien jälkeen haluamme saada 
kerääjämäärän uuteen nousuun. Siksi ko-
kosimme yhteen parhaat kerääjärekry-
toinnin vinkit kokeneilta keräysjohtajil-
ta ja viime vuonna lippaaseen tarttuneilta 
kerääjiltä. 

Löydätkö ideoita omaan osastoosi?

”Kaikkein tehokkain tapa on puhelinsoitto. Sii-
hen kannattaa ehdottomasti varata aikaa. Pi-
dämme osastossa soittoiltoja, jolloin porukalla 
soitamme aiemmin keräämässä olleille”, kertoo 
Karoliina Rantala Oulun osastosta. 

Myös Kehä-Espoon osastossa lähdetään liik-
keelle edellisvuoden kerääjistä soittamalla ja 
sähköpostitse. ”Viime vuonna saimme myös 
yrityksistä parikymmentä kerääjää”, iloitsee 
keräystiimin aktiivi Ulla-Maija Keränen. 

Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo 
Majlund kertoo, että osasto lähestyy aiemmin 
keränneitä postikortilla. Uusia houkutellaan 
kohdennetulla Facebook-markkinoinnilla. Kou-
luista on rekrytoitu oppilaita keräämään koulu-
päivän aikana kaduille ja marketteihin.

Tampereella myös Oma on otettu tehokäyt-
töön. ”Lähetämme Omasta sähköpostiviestejä 
kaikille sinne rekisteröityneille ja kerromme tie-
tysti samalla osaston muustakin toiminnasta.”

Näin kerääjät kertovat innostuneensa 
lipaskeräämisestä

Kysyimme viime vuonna keräämässä olleilta, 
mikä innosti heidät lipaskerääjäksi. Muun mu-
assa näin he kertoivat: 

”Keräämisestä on muodostunut perinne.” 

”Osallistuminen on itsestään selvää meidän 
osastossa.”

”Ystäväni oli menossa keräämään ja lähdin 
mukaan.”

Pyysimme myös keräysjohtajia muistelemaan, 
mikä aikanaan sai heidät keräämään. 

”Olin ollut jäsen jo kauan ja osastolta tuli aina 
mainoskirje, jossa pyydettiin mukaan kerää-
jäksi. Monta vuotta mietin, ja kerran sitten me-
nin”, muistelee Tikkurilan osaston keräysjohta-
jana useita vuosia toiminut Päivi keräysuransa 
alkuhetkiä. 

”Minut sai lipaskerääjäksi Aasian tsunami. Jou-
lun ja uuden vuoden välillä keräsin joka päivä. 
Yksi osasto sai minut silloin kiinni, ja sillä tiellä 
ollaan”, kertoi Ulla Kehä-Espoon osastosta. 

Saman osaston Ulla-Maija kertoo lähteneensä 
kerääjäksi eläkkeelle jäätyään, kun toiminnas-
sa jo mukana olleet tuttavat pyysivät.

Partion kautta keräämään tuli Tampereen osas-
ton Marjo, joka keräsi partiokavereiden kanssa  
useana vuonna. ”Aluksi varmaan partiojohtaja 
pakotti meidät, mutta sitten me ihan itse huo-
mattiin, että se on mukavaa.”

Tiesitkö tämän lahjoitustavoista?
•  MobilePaylla on jo yli 2 miljoonaa käyttäjää Suomessa. Muista tarjota MobilePay-mahdollisuutta 

kaikissa osaston kanavissa. 
•  Nettikeräys perustetaan nykyään sivulla lahjoita.punainenristi.fi. Voit perustaa keräyksen joko 

omissa tai osaston nimissä.
•  Pivolla ei voi enää lahjoittaa Nälkäpäivään. Hävitä siis materiaalit, joissa pyydetään lahjoitta-

maan Pivolla.

Oulun osaston Karoliina Rantala sai ensikosketuksen ke-
räämiseen Punaisen Ristin nuorisoryhmässä. Seuraavan 
kerran hän tarttui lippaaseen opiskeluaikana.

http://lahjoita.punainenristi.fi


7

NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9. 

Näkyvyyttä Nälkäpäivänä
Nälkäpäivänä innostamme ihmisiä 
mukaan kerääjiksi ja lahjoittajiksi, 
kerromme avun tarpeesta ja lopuksi 
kiitämme osallistuneita. Poimi alta vinkit 
timanttiseen Nälkäpäivä-viestintään!

1.  Tarjoa toimittajaa kiinnostavia aiheita 
ja haastateltavia

Toimittaja tarttuu aiheisiin, jotka koskettavat lu-
kijoita ja kuulijoita. Varmista etukäteen nämä:

Haastateltavat ja kuvausmahdollisuus: 
Kuka on halukas haastateltavaksi? Missä ja 
milloin lipaskerääjiä voi haastatella ja kuvata?

Faktat: Alueelliset tai paikalliset luvut kiinnos-
tavat. Kuinka montaa ihmistä tai perhettä piirin 
alueella on viime vuonna autettu katastrofira-
haston turvin? Kuinka monessa tulipalossa va-
paaehtoiset ovat auttaneet? Varmista, ettei au-
tettavia voi tunnistaa tiedoista.

Tarinat: Toimittaja voi kiinnostua itse keräyk-
sen lisäksi siitä, mikä elämän käännekohta on 
saanut haastateltavan vapaaehtoiseksi ja miltä 
avun tarve näyttää auttajan silmin. Yhden tari-
na innostaa muitakin auttamaan.

Ajoitus: Oman paikkakunnan mediat kannat-
taa kontaktoida noin viikkoa ennen keräystä. 
Kerro samalle toimittajalle myöhemmin myös 
keräystuloksesta.

Keinot: Sähköposti tai soitto ovat näppäriä ta-
poja ottaa yhteyttä toimittajaan. Tiedotteella 
välitätte kätevimmin tarkkaa tietoa, esimerkik-
si keräyspisteen yhteystiedot tai keräystulok-
sen. Tiedotepohjat löytyvät RedNetistä.

2. Kerro keräystunnelmista somessa.

Kuvat pysäyttävät. Kertokaa somessa iloises-
ta keräysfiiliksestä ja kerääjien tarinoista. 

Kännykkäkuva onnistuu, kun valitset kuvaan 
selkeän kohteen ja astut askelen lähemmäs 
kohdettasi. Etsi rauhallista taustaa. Kuvaa koh-
taamista ihmisten välillä, tai kehota kuvattavaa 
katsomaan kameraan.

Muista kysyä lupa kuvan julkaisemiseen. Ala-
ikäisen kohdalla pyydä lupa myös lapsen huol-
tajalta.

Selfiet toimivat somessa hyvin! Nappaa siis it-
sestäsi kuva ja kerro muutamalla lauseella ke-
räystunnelmistasi. Miten keräys on sujunut, 
millaisia kohtaamisia on syntynyt? 

Käytä hashtagejä #Nälkäpäivä ja #Hun-
gerdagen. Keskustoimisto nostaa postauksia 
myös valtakunnallisille kanaville. Parantaak-
sesi alueellista näkyvyyttä voit käyttää hash-
tagina myös esimerkiksi kunnan tai kaupun-
ginosan nimeä.

Tehkää keräyksestä tapahtuma Omaan. 
Linkkiä voi jakaa somessa, kun rekrytoitte uu-
sia kerääjiä.

Hyödynnä valmiit somemateriaalit. Näl-
käpäivä-viestintää varten tuotetaan esimer-
kiksi kuvia. Materiaalit löytyvät ennen ke-
räystä Punaisen Ristin aineistopankista, 
Nälkäpäivä 2022 -kansiosta: aineistopankki. 
punainenristi.fi/ 

Lisävinkkejä: rednet.punainenristi.fi/nalka-
paiva

Missä tiet kohtaavat -dokumenttielokuva lipaskerääjille
Tarjoamme Nälkäpäivään osallistuville va-
paaehtoisille mahdollisuuden nähdä elokuvan 
”Missä tiet kohtaavat” tiistaina 13.9. kello 17 
etänä. 

Dokumentissa 700 suomalaista vapaaehtois-
ta matkustaa Länsi-Afrikan Beniniin osallistu-
akseen rokotetutkimukseen, joka voi pelastaa 
miljoonien lasten hengen. 

Elokuvan jälkeen striimataan tilaisuus, 
jossa dokumentin ohjaaja Mia Halme ja 
kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko 
Korhonen keskustelevat elokuvan teemoista: 
auttamisesta ja sen vaikeudesta sekä ihmisten 
välisestä kohtaamisesta. 

Tilaisuuden ilmoittautumislinkki löytyy Omasta: 
oma.punainenristi.fi/event/15497. Kutsua saa 
mielellään jakaa kaikille lipaskerääjille.

http://aineistopankki.punainenristi.fi/
http://aineistopankki.punainenristi.fi/
http://rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva
http://rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva
http://oma.punainenristi.fi/event/15497
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SUOJA 2022 

Kiitos Suojaan osallistuneille!

Punaisen Ristin valtakunnallinen val-
miusharjoitus Suoja 2022 järjestettiin 
6.–7. toukokuuta. Harjoitukseen osal-
listui yhteensä yli 1500 vapaaehtoista 
noin sadasta osastosta! Tämä on meiltä 
hieno yhteinen saavutus, vaikka autta-
mistehtävät Ukrainan kriisin parissa ai-
heuttivat monelle osastolle kiirettä sa-
maan aikaan.  

Harjoituksia järjestettiin yhteensä 67. Niissä 
painottuivat evakuointitilanteissa usein 
tarvittavat taidot, kuten ensihuolto, henkinen 
tuki, henkilöluettelointi, johtaminen ja 
viestintä. Noin puolessa harjoituksista 
oli mukana myös viranomaisia tai muita 
järjestöjä. 

– Koronaepidemiasta huolimatta ja 
keskellä Ukrainan kriisiä harjoitus saatiin 
toteutettua upeasti monilla paikkakunnilla. 
Tilannekeskukseen lähetetyistä kuvista ja 
kommenteista välittyi kova osaaminen sekä 
aito tekemisen ja kohtaamisen ilo pitkän 
etäajan jälkeen, sanoo valmiussuunnittelija 
Maaria Kuitunen.

Lue verkosta, miten Ahvenanmaalla 
harjoiteltiin laajamittaisen maahantulon 
tilannetta yhdessä Ruotsin Punaisen Ristin 
kanssa: punainenristi.fi/tyomme/valmiustyo-
kotimaassa.

Vaikuta toimintalinjaukseen – osallistu ajatushautomoon
Seuraava Suomen Punaisen Ristin yleis-
kokous järjestetään Joensuussa 10.–
11.6.2023. Siellä hyväksytään järjestön 
yhteinen toimintalinjaus, joka ohjaa työ-
tämme seuraavat kolme vuotta.

Voit nyt olla mukana vaikuttamassa toiminta-
linjaukseen osallistumalla ajatushautomoon! 
Ajatushautomo on keskusteleva työpaja, jossa 
osallistujat ideoivat ja kehittävät Punaisen Ris-
tin toimintaa. 

Katso oman piirisi sivuilta, järjestetäänkö si-
nun alueellasi ajatushautomo. Voit myös jär-
jestää oman ajatushautomon osastossasi tai 
yhdessä naapuriosastojen kanssa tai kertoa 
ajatuksesi nettilomakkeella.

Ohjeet ja lisätietoa löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/vaikuta

Suoja 2022 -harjoitukseen osallistui lähes 100 osastoa eri puolilla Suomea. Kuvassa meneillään harjoitus 
Suomussalmella. 

K
uva: Tim

o H
eikkala

http://punainenristi.fi/tyomme/valmiustyo-kotimaassa
http://punainenristi.fi/tyomme/valmiustyo-kotimaassa
http://rednet.punainenristi.fi/vaikuta
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STOP HÄIRINNÄLLE 

Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle  
– tutustu verkkokurssiin

Olemme sitoutuneet siihen, että Punainen 
Risti on apua tarvitseville, vapaaehtoisille, 
työntekijöille ja muille kanssamme toimi-
ville turvallinen toimintaympäristö. Emme 
hyväksy seksuaalista häirintää, ahdistelua 
tai hyväksikäyttöä missään muodossa.

Osastossa jokaisen on tärkeää sisäistää omaa 
roolinsa ja se vastuu, joka omaan vapaaehtois-
tehtävään liittyy. On myös tärkeää, että jokainen 
osaa ja uskaltaa raportoida itseensä tai toisiin 
kohdistuneesta epähyväksyttävästä toiminnasta.

Tämän varmistamiseksi osastoille on nyt tar-
jolla Punaisen Ristin verkkokurssi seksuaa-
lisen häirinnän ja hyväksikäytön ehkäise-
miseksi. Itseopiskeltava kurssi on suunnattu 
kaikille järjestömme vapaaehtoisille, työnteki-
jöille ja avustustyöntekijöille. 

Lisätietoja kurssista ja ohjeet Itslearning-alus-
talle löytyvät Oma Punaisesta Rististä: oma.
punainenristi.fi/event/14801 

Lisää keskustelua yhdenvertaisuudesta kaivataan
Keskustoimisto toteutti Auttajat Aulan-
golla -tapahtumassa pilottikyselyn Punai-
sen Ristin toiminnan yhdenvertaisuudes-
ta. Vastaajia oli 37.

Yleisesti tilanne koettiin hyväksi, mutta kehit-
tämistarpeita nähtiin kaikilla yhdenvertaisuu-
den osa-alueilla.

•  Noin 40 prosenttia vastanneista oli kokenut 
tai havainnut toiminnassa syrjintää joskus tai 
harvoin. Lähes puolet kertoi, ettei ollut ha-
vainnut syrjintää.

•  Lähes kolme neljästä vastaajasta koki järjes-
tön ilmapiirin jokseenkin tai täysin moninai-
seksi ja yhdenvertaiseksi. Useampi kuin kol-
me neljästä koki voivansa vaikuttaa Punaisen 
Ristin toimintaan jonkin verran tai hyvin.

•  Koulutukselle on tarvetta, sillä yli puolet ei 
ollut saanut yhdenvertaisuuskoulusta, ei-
kä kolmannes vastaajista ollut tutustunut il-
moittamiskäytäntöihin.

•  Toimintaan kaivattiin lisää saavutettavuuden 
ja esteettömyyden edistämistä sekä keskus-
telua yhdenvertaisuudesta.

Ilmoita tapahtumista esihenkilölle tai toiminnasta vastaavalle 
henkilölletai sähköisellä lomakkeella >> punainenristi.fi  
→ Väärinkäytösepäilyn ilmoittaminen

Punaisessa Ristissä emme 
hyväksy seksuaalista ahdistelua, 

häirintää tai hyväksikäyttöä 
missään muodossa.  

Meillä on nollatoleranssi. 

Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäy-
tön ehkäisyn linjauksen pääkohdat 

•  Älä vähättele itseesi tai muihin kohdistu-
nutta seksuaalista häirintää.

•  Raportoi kaikista seksuaaliseen häirin-
tään liittyvistä tapahtumista ja epäi-
lyksistä. Selvitämme tilanteet oikeu-
denmukaisesti ja luottamuksellisesti. 
Suojelemme raportoivien henkilöiden ja 
hyväksikäytön kohteeksi joutuvien yksi-
tyisyyttä ja oikeuksia.

•  Yksikin tapaus on meille liikaa.

•  Älä altista ketään seksuaaliselle häirin-
nälle, ahdistelulle tai hyväksikäytölle.

•  Punaisessa Ristissä emme hyväksy sek-
suaalista ahdistelua, häirintää tai hyväk-
sikäyttöä missään muodossa. Meillä on 
nollatoleranssi.

Jos havaitset häirintää, ilmoita tapahtu-
mista toiminnasta vastaavalle henkilölle tai 
sähköisellä lomakkeella osoitteessa punai-
nenristi.fi > väärinkäytösepäilyn ilmoitta-
minen. 

Koko linjauksen löydät RedNetistä: rednet.
punainenristi.fi/seksuaalinenhairinta. Si-
vulta voit ladata myös tulostettavan julis-
tesarjan osaston tiloihin ja tapahtumiin.

http://oma.punainenristi.fi/event/14801
http://oma.punainenristi.fi/event/14801
http://punainenristi.fi
http://punainenristi.fi
http://rednet.punainenristi.fi/seksuaalinenhairinta
http://rednet.punainenristi.fi/seksuaalinenhairinta
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HYVINVOINTIA TUKEMASSA 

Pidä yhteyttä uuden hyvinvointialueen päättäjiin

Tammikuussa 2022 valittiin 
ensimmäisissä aluevaaleissa valtuutetut 
hyvinvointialueille. Joko tiedät, ketkä ovat 
omalta alueeltasi tulleet valituiksi?

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 
1.1.2023, jolloin niiden järjestämisvastuulle 
kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä 
pelastustoimi.

Kannustamme pitämään yhteyttä 
hyvinvointialueiden valtuustoryhmiin. Punaisen 
Ristin auttamistoiminta ja osaaminen arjen 
turvallisuuden lisäämisessä on tärkeää tuoda 
esille, ja toiminnastamme on hyvä kertoa 
kaikille aluevaltuutetuille tasapuolisesti.

Lisätietoa hyvinvointialueista löydät osoitteesta 
soteuudistus.fi/hyvinvointialueet.

Muista myös kuntien tärkeä rooli 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä

Kunnilla on uudistuksen jälkeen yhä 
vastuu hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) 
edistämisestä. 

Punainen Risti tekee paljon hyte-toimintaa, 
kuten ystävätoimintaa, terveyden edistämistä 
ja ruoka-apua. Kannattaa olla aktiivinen myös 
oman kunnan päättäjien ja virkamiesten 
suuntaan ja kertoa omasta toiminnasta. 

Varautumista ja arjen turvallisuuden 
vahvistamista on tärkeää tehdä toisten 
toimijoiden ja järjestöjen kanssa yhdessä. 
Kannustamme tekemään yhteistyötä myös 
alueen muiden järjestöjen kanssa.

Mitä piireissä ja osastoissa voi tehdä? 

•  Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään 
nettisivuilta. 

•  Toisten järjestöjen kanssa kannattaa 
keskustella ja verkostoitua. 

•  Kertokaa selkeästi Punaisen Ristin avun ja 
tuen muodoista.

•  Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitelmiin. 

•  Voitte järjestää kuntakierroksen yhdessä 
toisten järjestöjen kanssa.

Keskustoimisto on koostanut osastojen ja 
piirien tueksi RedNet-sivuston, josta löydät 
tietoa sote-uudistuksesta sekä esittelypohjia 
muun muassa hyte-toiminnastamme. 
Materiaalit löytyvät RedNetin Tieto ja taito 
-sivulta kohdasta Sote-uudistus.

Lisätietoja: koordinaattori Maria Viljanen, 
maria.viljanen@punainenristi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu 
uudistuksen jälkeenkin kunnille. Kuvassa Oulun osaston 
Sanna Tuorila pakkaa ruoka-apua.

K
uva: M

aiju Pohjanheim
o

Asunnottomien yö 17.10.
YK:n kansainvälistä köyhyyden ja syrjäy-
tymisen vastaista päivää vietetään Suo-
messa Asunnottomien yön merkeissä 
17.10.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokai-
sen ihmisen perusoikeutta vakinaiseen asun-
toon, omaan kotiin. Asunnottomuus on köy-
hyyden ja huono-osaisuuden äärimmäisimpiä 
muotoja ja heikentää asunnottoman ihmisen 
hyvinvointia sekä ihmisarvoista elämää.

Osastosi voi järjestää Asunnottomien yön ta-
pahtuman yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Tapahtumaan voi kuulua esimerkik-
si palveluohjausta, keskustelutukea ja ruo-
ka-apua, ja se on myös oiva tilaisuus kertoa, 
millaista apua ja tukea osastosi tarjoaa haa-
voittuvassa asemassa oleville. 

Vinkit osallistumiseen löydät RedNetistä: Tieto 
ja taito > Ruoka-apu > Asunnottomien yö 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin suunnitte-
lija Petra Lemmetty, p. 040 620 4373

http://soteuudistus.fi/hyvinvointialueet
mailto:maria.viljanen@punainenristi.fi
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KOULUTUS 

Syksyn 2022 vapaaehtoiskouluttajakoulutukset

K
uva: Leena K

oskela

Syksyn vapaaehtoiskouluttajakoulutuk-
seen ilmoittautuminen on käynnissä. 

Kiinnostaako sinua edistää inhimillisyyttä ja 
auttamismieltä? Haluatko vaikuttaa siihen, et-
tä ihmiset osaavat auttaa toisiaan? 

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN YHTEISET 
OSAT:

Punainen Risti kouluttaa -webinaari:  
4.10. klo 17–18

OPPIMISEN OHJAAMINEN:

Etäkoulutus: 11.10. klo 17–19.30
Lähikoulutus: 29.10. klo 10–17
Etäkoulutus: Reflektio 22.11. klo 17–18
Kouluttajien verkkokurssi 1.10.–31.12. 

SISÄLTÖOSAT

Valmiuskouluttajien sisältöosa 9.–11.9. 
Sisältöosien koulutukset 19.–21.11. 
Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  
11.–13.11. 

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 
29.9.–2.10.

Tiesitkö, että voit toimia vapaaehtoisena myös verkossa? 
Verkossa tehtävä vapaaehtoistoiminta on täysin paikkakunnasta riippumatonta.  
Toiminnassamme mukana olevia vapaaehtoisia asuu ympäri maailmaa! 

> Lue lisää Rednetistä: rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoistoimintaa_verkossa 

Erityisen suuri tarve vapaaehtoisille on nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa.  
Tule vapaaehtoiseksi, sinua todella tarvitaan! 

> Tutustu: sekasin.fi/vapaaehtoiset

Kouluttajapäivät tulossa taas tammikuussa

Kouluttajapäivät ja kouluttajien täydennyskoulutus järjestetään ensi vuonna 21.–22. tammikuuta. 
Ilmoittautuminen avataan ja tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin syksyllä. 

Merkitse päivät jo nyt kalenteriisi!

Jos vastaat kyllä, tule mukaan vapaaehtois-
kouluttajaksi. Valmennamme sinut vetämään 
peruskoulutusta niin vapaaehtoisillemme kuin 
muillekin kiinnostuneille. 

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä piiriisi. Lisä-
tietoa löytyy RedNetistä: rednet.punainenristi.
fi/node/6357

http://rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoistoimintaa_verkossa
http://sekasin.fi/vapaaehtoiset
http://rednet.punainenristi.fi/node/6357
http://rednet.punainenristi.fi/node/6357
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KOULUTUS 

WEBINAARI: PUNAINEN RISTI 
SUOMEEN SAAPUVIEN TUKENA 
7.9.2022 KLO 17:30-19

Miten tuemme esimerkiksi Ukrainas-
ta paenneita tai kuntaan saapuvia 
kiintiöpakolaisia kotoutumisessa? 
Mitä vapaaehtoiset voivat tehdä?

Tule kuulemaan hyväksi havaituista mal-
leista ja hakemaan ideoita toimintaan! Ti-
laisuus on avoin kaikille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja vapaaehtoistoiminnasta 
kiinnostuneille.

Ilmoittaudu mukaan https://oma.punai-
nenristi.fi/event/15632. 

OMA PÄÄKÄYTTÄJIEN TEAMS-
TAPAAMINEN 21.9. 

Käydään yhdessä läpi:
• Oman uusia toiminnallisuuksia

• Ossia eli Omassa olevaa sähköistä 
järjestelmää, jonka avulla osasto voi 
ilmoittaa luottamustoimiin valitut henkilöt 
(J-korteissa olevat) ja pääsee näkemään 
ajantasaisen jäsenlistan yhteystietoineen.

• Verkkosivu-uudistusasiaa. Osastojen 
RedNet -sivut siirtyvät Omaan Punaiseen 
Ristiin. Miten osaston tulisi valmistautua 
tähän uudistukseen?

• Piirin Oma -illat syksyllä 2022

Ilmoittaudu mukaan 20.9. mennessä  
https://oma.punainenristi.fi/event/16237

REDDIE KIDS-OHJAAJIEN 
JA LEIRIOHJAAJIEN 
VIRKISTYSILTAPÄIVÄ 18.9. 
TAMPEREELLA

Haluamme kiittää kaikkia piirin nuoria oh-
jaajia ja toiminnan vastuuhenkilöitä järjes-
tämällä hieman jännitystä ja iloa päivään-
ne. Tapaamme sunnuntaina 18.9. noin klo 
12 (tarkentuu henkilömäärän vahvistut-
tua) ja käymme yhdessä pelaamassa pa-
kohuonepeliä sekä lounastamassa.

Koko tilaisuuden kesto on noin kolme tun-
tia ja se on osallistujille maksuton.

Tule mukaan viettämään rentoa päivää 
yhdessä ja tutustumaan muihin ohjaa-
jiin! Ilmoittaudu mukaan 4.9. mennessä 
https://oma.punainenristi.fi/event/15940.

TIEDOTTAJIEN ETÄTAPAAMINEN 
15.9.
 
Tapaamme Hämeen piirin osastojen tie-
dottajien kanssa etänä Teamsissa 15.9. 
klo 17.30–18.30. Vaihdamme kuulumisia 
ja keskustelemme syksyn viestinnän ajan-
kohtaisista asioita, eritoten Nälkäpäivä 
-keräyksestä. 

Ilmoittaudu mukaan Omassa https://oma.
punainenristi.fi/event/16145 viimeistään 
14.9. ja saat osallistumislinkin sähköpos-
tiisi. Tervetuloa linjoille!

SOSIAALISEN HYVINVOINNIN 
PÄIVÄ YSTÄVÄTOIMINNAN 
JA KOTOUTUMISEN TUEN 
VASTUUVAPAAEHTOISILLE 17.9. 
TAMPEREELLA

Tervetuloa yhteiseen kauden aloitukseen! 
Tule tapaamaan osastokollegoja kesätauon 
jälkeen, kuulemaan tarkemmin sosiaali-
sen hyvinvoinnin kokonaisuudesta ja inspi-
roitumaan uuteen toimintakauteen. Päivän 
aikana pohdimme mm. mitä sosiaalinen 
hyvinvointi on ja miten eri vapaaehtoistoi-
minnan keinoin sitä voi tukea. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://
oma.punainenristi.fi/event/16216. 

https://oma.punainenristi.fi/event/15632
https://oma.punainenristi.fi/event/15632
https://oma.punainenristi.fi/event/16237
https://oma.punainenristi.fi/event/15940
https://oma.punainenristi.fi/event/16145
https://oma.punainenristi.fi/event/16145
https://oma.punainenristi.fi/event/16216
https://oma.punainenristi.fi/event/16216
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VIESTINTÄLAUANTAI  
29.10. KLO 12–16
 
Haluaisitko oppia tekemään mainoksia hel-
pon ja ilmaisen ohjelman avulla? 

Miten ottaa teräviä ja hyviä kuvia omalla pu-
helimella? 

Sanomme pian heipat Rednetille, mutta mil-
laisella alustalla ovat osaston uudet kotisi-
vut? 

Tule mukaan viestintälauantaihin Tampereel-
le! Tapaamme SPR Hämeen piirin koulutusti-
lassa, osoitteessa Rongankatu 11 C. Aloitam-
me päivän kevyellä lounaalla ja tutustumalla 
toisiimme. 

Ilmoittaudu mukaan 26.10. mennes-
sä Omassa https://oma.punainenristi.fi/
event/16114, sillä tilasta johtuen paikkoja on 
rajoitetusti. Ilmoittautuessasi, kerro mahdol-
linen ruoka-aineallergiasi ja/tai erityisruoka-
valio. 

Päivän ohjelma: 
12.00-12.30 
Lounas ja tutustuminen

12.30–13.30 
Graafisen suunnittelun työkalu Canva /  
Sari Sarkola

13.45–14.30 
Miten otan puhelimellani hyviä kuvia /  
Altti Näsi 

14.45–15.00 
Kahvitauko

15.00–16.00 
Punaisen Ristin verkkouudistus / 
Johanna Raivio 

Ota oma kannettava tietokone 
tai tabletti ja puhelin mukaan.

https://oma.punainenristi.fi/event/16114
https://oma.punainenristi.fi/event/16114
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Tervetuloa Oma -iltaan! Illan aika-
na käymme yhdessä läpi Oma Punai-
nen Risti -vapaaehtoisjärjestelmän eri 
ominaisuuksia. Sinulla on mahdolli-
suus testailla Oman eri toimintoja ja 
esittää kysymyksiä.

Tutustumme myös Ossiin eli sähköiseen jär-
jestelmään, jonka avulla osasto voi ilmoittaa 
luottamustoimiin valitut henkilöt (J-korteissa 
olevat) ja päästä näkemään ajantasaisen jä-
senlistan yhteystietoineen. 

Järjestössä on alkanut verkkosivujen uu-
distus ja osastojen RedNet -sivut siirtyvät 
Omaan Punaiseen Ristiin. Uudistuksen aika-
taulu tarkentuu syksyn mittaan, mutta illan 
aikana kuulet tästä verkkouudistuksesta ja 
miten osaston tulee siihen varautua. 

Tapahtumassa mukana ovat Marjut, Jo-
hanna ja Riitta piiritoimistolta. Mikäli mah-
dollista, niin ota oma kannettava tietokone 
tai tabletti mukaasi. Mikäli et vielä ole tehnyt 
profiilia Oma Punaiseen Ristiin, tee se täältä: 
https://oma.punainenristi.fi/ Ilmoittaudut-
han iltaan etukäteen, niin tiedämme varata 
sopivasti pientä tarjottavaa. 

OMA-ILLAT SYKSYLLÄ 2022:  

tiistaina 8.11.  
klo 17.30–19.30 Lahti
ilmoittaudu: https://oma.punainenristi.fi/
event/16201 

torstaina 17.11.  
klo 17.30–19.30 Ruovesi
ilmoittaudu: https://oma.punainenristi.fi/
event/16202 

keskiviikkona 23.11.  
klo 17.30–19.30 Akaa
ilmoittaudu: https://oma.punainenristi.fi/
event/16204 

tiistaina 29.11.  
klo 17.30–19.30 Hämeenlinna
ilmoittaudu: https://oma.punainenristi.fi/
event/16205 

tiistaina 13.12.  
klo 17.30–19.30 Tampere
ilmoittaudu: https://oma.punainenristi.fi/
event/16206

Syksyn Oma -illoissa tutustutaan 
Omaan ja Ossiin

K
uvaaja: Jo

h
an

n
a R

aivio

https://oma.punainenristi.fi/
https://oma.punainenristi.fi/event/16201
https://oma.punainenristi.fi/event/16201
https://oma.punainenristi.fi/event/16202
https://oma.punainenristi.fi/event/16202
https://oma.punainenristi.fi/event/16204
https://oma.punainenristi.fi/event/16204
https://oma.punainenristi.fi/event/16205
https://oma.punainenristi.fi/event/16205
https://oma.punainenristi.fi/event/16206
https://oma.punainenristi.fi/event/16206
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Henkisen tuen ja ensihuollon toimijoi-
den koulutus- ja virkistyspäivän tee-
mana on henkisen tuen tarpeen ar-
viointi erilaisilla tehtävillä. Päivän 
ohjelmassa on asiantuntijaluento, käy-
tännön harjoituksia, verkostoitumista 
sekä hyvää seuraa ja ruokaa.

Voit olla vasta-alkaja tai kokenut konkari, tu-
le jakamaan osaamistasi ja ajatuksiasi kans-
samme.

Koulutus- ja virkistyspäivän hinta on 25€. 
Koulutuspäivä järjestetään yhteistyössä 
Opintokeskus Siviksen kanssa.

Ilmoittaudu 23.9. mennessä: 
https://oma.punainenristi.fi/event/15928

Päivän ohjelma:
9.30  
Aamukahvit 

10.00  
Henkisen tuen tarpeen arviointi -luento

11.30-12.30 
Lounas ja verkostoituminen

12.30 
Käytännön harjoituksia liittyen henkisen 
tuen tarpeen arviointiin

15.30  
Palaute päivästä ja katsaus tulevaan

16.30  
Kokemusten vaihtoa nuotiolla

18.00  
Turvallista kotimatkaa!

Henkisen tuen ja ensihuoltotoimijoiden koulutus- ja 
virkistyspäivä la 1.10. Inkalan kartanossa Hatatulassa

Lähde mukaan verkostoitumaan ja oppimaan koulutus- ja virkistyspäivään!

K
uvaaja: M

ari R
an

tio

https://oma.punainenristi.fi/event/15928
https://oma.punainenristi.fi/event/15928
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Ensihuollon peruskurssilla perehdy-
tään organisoituun vapaaehtoistoimin-
taan, jolla autetaan ja tuetaan ihmisiä 
erilaisissa äkillisissä onnettomuuksis-
sa ja häiriötilanteissa viranomaisen 
tukena. Ensihuolto tukee ja täydentää 
viranomaisten toimintaa.

Lauantaina 17.9. klo 9-17 pidetään saman 
sisältöiset kurssit Hollolassa Heinsuon koulun 
kabinetissa sekä Akaassa SPR:n Akaan osas-
ton toimitila SYKE. Hollolassa kouluttajina 
toimivat valmiuskouluttajat Päivi Heikkilä 
ja Päivi Lindstedt, Akaassa valmiuskoulut-
taja Anneli Häkkinen.

ENSIHUOLLON PERUSKURSSIT LAUANTAINA  
17.9. HOLLOLASSA JA AKAASSA 

Koulutus on suunnattu kaikille ensihuollosta 
sekä hälytysryhmätoiminnasta kiinnostuneil-
la tai jo mukana oleville. Kurssin hinta 20€ 
sisältää koulutuksen, materiaalit, todistuk-
sen sekä kahvitarjoilun. Lounas on omakus-
tanteinen.

Ilmoittaudu Hollolan kurssille 12.9. mennes-
sä, Ensihuollon peruskurssi:  
https://oma.punainenristi.fi/event/15914

Ilmoittaudu Akaan kurssille 11.9. mennessä, 
Ensihuollon peruskurssi: 
https://www.lyyti.fi/reg/Ensihuollon_perus-
kurssi_1792022_Akaa_1304

Punaisen Ristin vapaaehtoiset koh-
taavat hädässä olevia ihmisiä omassa 
tehtävässään. Henkisen ensiavun tai-
tojen opettelu ja kriisireaktioiden ym-
märtäminen antavat valmiuksia auttaa 
muita ja myös itseä mahdollisissa krii-
sitilanteissa.

Henkisen tuen jatkokurssi on tarkoitet-
tu henkisen tuen peruskurssin käyneille ja 
jatkokurssin runko muodostuu teemoista; 
stressi, suru ja suremisen rituaalit, henkinen 
ensiapu surevalle, resilienssi yksilön ja yhtei-
sön ominaisuutena sekä yksilön ja yhteisön 
toipuminen.

Henkisen tuen jatkokurssi pidetään lauantai-
na 15.10. klo 9–17 Hauhon Yhtenäiskoululla, 
Tanhuantie 2, 14700 Hauho.

HENKISEN TUEN JATKOKURSSI LA 15.10. KLO 9-17 HAUHON 
YHTENÄISKOULULLA, HAUHOLLA

Kouluttajina toimivat Punaisen Ristin hen-
kisen tuen kouluttajat Päivi Lindstedt ja 
Mari Rantio. Kurssin hinta on 20 € sisältä-
en opetuksen, materiaalit, todistuksen sekä 
kahvitarjoilut. Koulutus järjestetään yhteis-
työssä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Ilmoittaudu 10.10. mennessä: 
https://oma.punainenristi.fi/event/15915

Kurssille otetaan 20 osallistujaa.

https://oma.punainenristi.fi/event/15914
https://www.lyyti.fi/reg/Ensihuollon_peruskurssi_1792022_Akaa_1304
https://www.lyyti.fi/reg/Ensihuollon_peruskurssi_1792022_Akaa_1304
https://oma.punainenristi.fi/event/15915
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KOTOUTUMISEN TUKI   

Osastosi voi tukea maahan muuttaneiden 
kotoutumista monin eri tavoin.

Haluamme lisätä maahan muuttaneiden osallis-
tumista, osallisuutta ja toimintakykyä, vähen-
tää haavoittuvuutta sekä luoda rakentavia yh-
teyksiä tulijoiden ja paikallisen väestön välille. 

Maahan muuttaneilla voi olla erityisiä haavoittu-
vuuksia, jotka liittyvät heidän oikeudelliseen tai 
yhteiskunnalliseen asemaansa tai taustaansa. 
Toimimme tukea tarvitsevien pakolaisten, turva-
paikanhakijoiden, paperittomien, ulkomaalaisten 
säilöön otettujen ja muiden haavoittuvassa ase-
massa olevien parissa ja heidän tukenaan. 

Mitä osasto voi tehdä?

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat tukea maa-
han muuttaneen kotoutumista monin tavoin. 

•  Ystävävapaaehtoisen antama aika ja yhdes-
säolo voivat olla vasta Suomeen muuttaneel-
le korvaamaton tuki. 

•  Kielikerhoissa ja -kahviloissa harjoitellaan ar-
kikieltä puhumalla. Kerhot toimivat lisätukena 
viranomaisten tarjoamille kursseille. 

•  LäksyHelpissä vapaaehtoiset auttavat ja mo-
tivoivat lapsia tai aikuisia opintopolulla. 

Kotoutumista tukevat myös esimerkiksi leirit, 
teema- ja toimintaryhmät, työelämämentoroin-
ti, kansainväliset klubit ja kohtaamispaikat se-
kä monenlainen arjen apu.

Osastosi voi tukea kotoutumista kaikessa toi-
minnassaan järjestämällä aidosti avointa toi-
mintaa, purkamalla syrjiviä rakenteita ja tar-
joamalla mahdollisuuksia osallistumiseen ja 
kohtaamiseen.

Vinkkejä ja koulutusta tarjolla

Vinkit ja materiaalit kotoutumista tukevaan 
vapaaehtoistoimintaan löydät RedNetistä: red-
net.punainenristi.fi/kotoutumisentuki.  

Kotoutumisen tukena -koulutuksessa käsi-
tellään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasismia 
sekä esitellään kotoutumista tukevaa vapaa-
ehtoistoimintaa. Voit etsiä seuraavan kurs-
sin Omasta tai suorittaa kurssin omaan tahtiisi 
verkossa Itslearning-alustalla. Lisätietoja: oma.
punainenristi.fi/event/14691  

Punainen Risti Suomeen saapuvien tukena 
-webinaarissa 7.9. kerrotaan, miten vapaa-
ehtoiset voivat tukea esimerkiksi Ukrainasta 
paenneiden tai kiintiöpakolaisten kotoutumista. 

Tule kuulemaan hyväksi havaituista malleista 
ja hakemaan ideoita! Lisätietoa löydät Omasta: 
oma.punainenristi.fi/event/15632.

Tueksi maahan muuttaneelle

Mikä kotoutuminen? 

Kotoutuminen on jatkuva, kaksisuuntainen 
prosessi, jossa yhteiskunta muuttuu väes-
tön monimuotoistuessa ja maahanmuuttaja 
hankkii yhteiskunnassa ja työelämässä tar-
vittavia tietoja sekä taitoja. Se on yksilölli-
nen prosessi, jonka aikana maahanmuutta-
jan osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
yhteiskunnassa lisääntyvät.  

Kotoutumista tuetaan tarjoamalla tarpeen 
mukaista tukea ja palveluja sekä edistä-
mällä yhteiskunnan vastaanottavuutta.

K
uva: S

usanna C
hazalm

artin

http://rednet.punainenristi.fi/kotoutumisentuki
http://rednet.punainenristi.fi/kotoutumisentuki
http://oma.punainenristi.fi/event/14691
http://oma.punainenristi.fi/event/14691
http://oma.punainenristi.fi/event/15632
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HYVÄ JOULUMIELI 

Kerro osaston ruoka-avusta ruoka-apu.fi:ssä
Ruoka-apu.fi -sivusto palvelee ruoka-avun jär-
jestäjiä, avuntarvitsijoita ja elintarvikkeiden 
lahjoittajia. Kun ilmoitat osastosi ruoka-aputa-
pahtuman sivustolla, apua tarvitseva saa sii-
tä tiedon.

Palvelu on ilmainen, ja saat siihen tarvittavan 
käyttäjätunnuksen helposti suoraan sivuston 

kautta. Sivustolta löydät myös ruoka-avun oh-
jeita, tulevia koulutuksia ja tapahtumia.  

Tutustu sivustoon ja tilaa käyttäjätunnus osas-
tollesi!

Tutustu myös Punaisen Ristin ruoka-aputoi-
minnan vinkkeihin, malleihin ja materiaaleihin 
RedNetissä: rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu.

Hyvä Joulumieli -kampanja jakaa ruokalahjakort-
teja ja muistuttaa lapsiperheköyhyydestä

K
uva: B

enjam
in S

uom
ela

Hyvä Joulumieli -kampanjan ruokalah-
jakortit tuovat jälleen iloa vähävaraisiin 
lapsiperheisiin. Osastot voivat tilata oman 
paikkakuntansa kortit tuttuun tapaan 
sähköisesti.

Osastoilla on ollut mahdollisuus tilata Hyvä 
Joulumieli -ruokalahjakortit sähköisellä tilaus-
lomakkeella useamman vuoden ajan. Kortit 
toimitetaan suoraan esimerkiksi sosiaalitoimis-
toille, diakoniatyöntekijöille ja neuvoloille, jot-
ka jakavat kortit tarvitseville.

Korttien tilaamisesta kumppaneille kannattaa 
sopia yhdessä paikkakunnalla toimivien Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) yhdistys-
ten kanssa. Näin voitte yhdessä varmistaa, 
että mahdollisimman moni kumppani saa kort-
teja, ja mahdollisimman moni perhe kaipaa-
mansa avun. Samalla vältytte päällekkäisiltä 
tilauksilta.

Kortit kannattaa tilata suoraan yhteistyökump-
panien osoitteisiin. Osastonne voi liittää kort-
teihin oman tervehdyksensä. On tärkeää, et-
tä tervehdys toimitetaan kumppanille riittävän 
ajoissa, jotta se ehtii varmasti lahjakortin mu-
kaan.

Hyvä Joulumieli -tapahtuma tuo näky-
vyyttä keräykselle

MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa kannattaa 
myös järjestää Hyvä Joulumieli -tapahtuma, 
jolla saatte lisää näkyvyyttä kampanjalle ja li-
sävaroja lahjakortteihin. Osastoille jaetaan tar-
kemmat ohjeet tapahtumien järjestämiseen 
syyskuun aikana. Lähempänä kampanjaa Red-
Netin Hyvä Joulumieli -ryhmään lisätään myös 
osastojen tiedotepohja ja somemateriaalia.

Hyvä Joulumieli on Suomen Punaisen Ristin, 
MLL:n ja Ylen yhteinen kampanja kotimaan 
vähävaraisten lapsiperheiden tueksi. Kampan-
jalla kerätään varoja ruokalahjakortteihin ja 
herätetään samalla keskustelua lapsiperheköy-
hyydestä.

Kampanjamateriaalit ja ohjeet korttien jakami-
seen löytyvät RedNetistä: rednet.punainenris-
ti.fi/hyvajoulumieli

Lisätietoja:

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

http://ruoka-apu.fi
http://Ruoka-apu.fi
http://rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu
http://rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli
http://rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli
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AJANKOHTAISTA

Folke Bernadotten muistosäätiön 
avustushaku vuonna 2022 
järjestettävään Suomen Punaisen 
Ristin toimintaan on jälleen auki!

Folke Bernadotten muistosäätiön 
avustuksia voi hakea alle 30-vuo-
tiaiden kansainvälistymistä ja kan-
sainvälistä liikkuvuutta tukeviin pro-
jekteihin. Projektien tulee edistää 
nuorten kansainvälistä vuorovai-
kutusta sekä heidän välistänsä yh-
teisymmärrystä yli rajojen. Tuki-
kelpoisia toiminnanmuotoja ovat 
esimerkiksi kansainväliset tapaami-
set, työpajat, koulutukset, leirit ja 
opintomatkat. 

Saapuvat hakemukset käsitellään kalen-
terikuukausittain. Ensimmäinen käsitte-
ly tehdään syyskuun 2022 alussa. Haku on 
auki niin kauan, kun avustusta on käytet-
tävissä. Haku sulkeutuu kuitenkin viimeis-
tään 30.11.2022.

Vuonna 2023 järjestettävän toiminnan ha-
ku alkaa vuoden 2022 lopussa.

Lisätietoja https://rednet.punainenristi.fi/
folkebernadotte2022 ja ideointiapua pii-
ristä emma.peura@redcross.fi, 040 184 
6911

Taloudellista tukea osallistaviin 
ruoka-aputapahtumiin sekä lasten 
ja nuorten tukemiseen
 
Osastot voivat hakea taloudellista tukea 
osallistaviin ruoka-aputapahtumiin sekä 
lasten ja nuorten tukemiseen vuoden 2022 
aikana toteutettavaan ja raportoitavaan 
toimintaan. Tapahtumien tulee olla avoi-
mia kaikille, erityisesti konfliktia ja vainoa 
paenneille. Tuen saaminen edellyttää, et-
tä osasto on aktiivisesti kutsunut osallistu-
maan sekä mainostanut tapahtumaa myös 
eri kielillä. 

Lisätiedot: https://rednet.punainenristi.fi/
node/62467 

Ansiomitalianomukset piiriin jo 
syyskuussa 
 
Huomionosoitusohjetta päivitettiin Pu-
naisen Ristin hallituksen kokoukses-
sa 12.3.2021. Merkittävä muutos on, et-
tä jatkossa osastot toimittavat pronssisen, 
hopeisen ja kultaisen ansiomitalin ano-
mukset piiriin vuosittain jo syyskuun 15. 
päivään mennessä aiemman 31.10. sijaan. 
Näin ansiomerkkien ja ansiomitalien haku-
aika syksyllä on sama eli 15.9. mennessä. 

Uusi ohje löytyy RedNetin osastotoimis-
ton kohdasta ”Huomionosoitusohje ja ano-
muslomake”. Muistakaa varmistaa, että 
henkilöt, joille haetaan huomionosoitusta, 
ovat Punaisen Ristin jäseniä. Anomukset 
voi toimittaa ja lisätietoja kaikista huomi-
onosoituksiin liittyvistä asioista Marjutil-
ta (marjut.valimaa@redcross.fi , 040 809 
6853).

Nälkäpäivän tulosarvio 

Jo tutuksi tulleeseen, joka vuotiseen ta-
paan osaston arvioitu Nälkäpäivätulos (se-
telit lasketaan ja kolikot punnitaan) ja mu-
kana olleiden vapaaehtoisten määrä (per 
päivä) ilmoitetaan piiriin viimeistään maa-
nantaina 26.9. joko tekstiviestinä tai säh-
köpostilla marjut.valimaa@redcross.fi tai 
puh. 040 809 6853.

Etätärskyillään edelleen

Teamsin kautta järjestettävillä etätärskyil-
lä jutellaan mielen päällä olevista asiois-
ta liittyen osastojen arkeen ja miksei juh-
laankin ja ennen kaikkea kuullaan, mitä 
muissa osastoissa tapahtuu. Syksyn tärs-
kyilyajankohdat ovat ma 5.9., ma 3.10., 
ma 7.11. ja ke 7.12. klo 18–19. Linkki on 
sama kuin keväälläkin (https://oma.pu-
nainenristi.fi/event/15651) ja löytyy Red-
netistä piirin tapahtumakalenterista tai 
Oman Punaisen Ristin tapahtumista nimel-
lä Hämeen piirin etätärskyt. Kaikki toimijat 
tervetuloa mukaan linjoille!

https://rednet.punainenristi.fi/folkebernadotte2022
https://rednet.punainenristi.fi/folkebernadotte2022
mailto:emma.peura@redcross.fi
https://rednet.punainenristi.fi/node/62467
https://rednet.punainenristi.fi/node/62467
mailto:marjut.valimaa@redcross.fi
mailto:marjut.valimaa@redcross.fi
https://oma.punainenristi.fi/event/15651
https://oma.punainenristi.fi/event/15651
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Ystävätoiminta tuo valoa ja iloa päi-
viin. Moninainen ystävätoiminta tarjo-
aa tukea, apua ja toiminnan paikkoja 
eri-ikäisille ja eri taustaisille ihmisil-
le. Ystävätoiminnan myötä vahvistam-
me sosiaalista hyvinvointia sekä yh-
teisön resilienssiä kohdata ympäröiviä 
muutoksia merkittävästi. Olemme poh-
tineet, miten voimme parhaiten tukea 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämis-
tä vapaaehtoistoiminnassamme mah-
dollisimman laaja-alaisesti. Haluam-
me löytää yhteisiä tekemisen paikkoja, 
löytää synergia etuja ja sitä myötä tu-
kea vapaaehtoistoiminnan tekemistä 
piirimme alueella.

Teemme vuoden mittaisen kokeilun 
1.8.2022-31.7.2023, jonka aikana tiivistäm-
me yhteistyötämme ystävätoiminnan ja ko-
toutumisen tuen osalta. Teemme jatkossa 
yhteisen uutiskirjeen, joka pitää sisällään so-
siaaliseen hyvinvointiin liittyviä teemoja mo-
nialaisesti molempien toimialoilta. Järjestäm-
me ystävätoiminnan ja kotoutumisen tuen 
yhteyshenkilöille yhteisiä vapaaehtoistoimin-
taa tukevia tapaamisia, koulutuksia ja tilai-
suuksia. Tiivistämme myös yhteistyötä ys-
tävänpäivä- sekä rasisminvastaisenviikon 
kampanjoiden osalta, jotta kampanjatyö yk-
sinäisyyden vähentämiseksi ja yhdenvertai-
suuden edistämiseksi on yhtenäisempi, toi-
siaan tukeva kokonaisuus kevään aikana. 

Kokeilun loppusuoralla kysymme ystävätoi-
minnan ja kotoutumisen tuen yhteyshen-
kilöiltä kokemuksia ja ajatuksia yhteistyön 
osalta ja suunnittelemme sen mukaan tule-
vaa toimintaamme. 

Näiden myötä toivomme enemmän yhteistä 
luontevaa tekemistä, enemmän toimintaa yli 
rajojen ja rohkeita avauksia ja repäisyjä va-
paaehtoistoimintaamme. Ettemme jähme-
ty muutosten tuulissa vaan kohtaamme niitä 
uteliaasti. Opimme ja onnumme, mutta yh-
dessä varmasti onnistumme. 

Emme toki unohda kummankaan toimi-
alan erityispiirteitä. Toivomme kokeilun myö-
tä erilaisen osaamisen leviävän laajemmal-
le. Samalla tahtoisimme nähdä vähemmän 
lokerointia ja enemmän yhteistä tekemisen 
meininkiä, aitoa vastaanottavuutta ja saavu-
tettavuutta. Haluamme tukea maahan muut-
taneiden osallisuutta aktiivisina toimijoina ja 
nähdä eri ikäiset ja -taustaiset tasaveroisi-
na vapaaehtoiskumppaneina. Tartutaan ute-
liaasti muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin 
ja tehdään rohkeita avauksia ja repäisyjä. 
Uskomme yhdessä tekemisen myös lisäävän 
jaksamista ja tuovan iloa!

Uteliaasti tulevaa kohden,

Hanne-Miia Niemi & Emma Peura

Yhdessä kohti uutta –  
ystävätoiminta ja kotoutumisen tuki
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JÄSENHANKINNALLA 
EUROJA OSASTOLLE
 
Taas muistutuksena, että 
Harjanteen rahaston tuot-
toja jaetaan kaikkien jä-
senmääräänsä kasvatta-
neiden osastojen kesken. 
Tällä hetkellä tilanne näyt-
tää siltä, että jo kolmetois-
ta osastoa on varmistanut 
jonkun rahasumman tilil-
leen. Tosi moni osasto on 
vain muutaman jäsenen 
päässä viime vuoden vaih-
teen jäsenmäärästä. Myös 
ensi kesänä Joensuussa 
järjestettävän Yleiskoko-
uksen osaston edustajien 
määrä katsotaan tulevan 
vuoden vaihteen jäsenmää-
rästä. Nyt kannattaa hank-
kia vielä muutama uusi jä-
sen!

Jäsenmäärä  
31.12. 2021

Ainais- ja kun-
niajäsenet ja 
10.3.2022 mennes-
sä maksaneet jä-
senet 

Ainais- ja kun-
niajäsenet ja 
8.8.2022 mennes-
sä maksaneet jä-
senet 

SPR Aitoon osasto 29 28 29

SPR Akaan osasto 228 206 231

SPR Asikkalan osasto 116 105 115

SPR Forssan osasto 248 219 239

SPR Hattulan osasto 151 131 153

SPR Hauhon osasto 63 60 64

SPR Heinolan osasto 130 115 129

SPR Hollolan osasto 177 153 177

SPR Hämeenkyrön osasto 249 214 237

SPR Hämeenlinnan osasto 600 537 583

SPR Janakkalan osasto 201 170 187

SPR Jokioisten osasto 105 94 103

SPR Juupajoen osasto 70 61 67

SPR Kangasalan osasto 342 319 342

SPR Kihniö-Parkanon osasto 78 67 73

SPR Kuhmalahden osasto 42 34 40

SPR Kuhmoisten osasto 82 77 80

SPR Kurun osasto 26 25 26

SPR Kärkölän osasto 56 46 53

SPR Lahden alueen osasto 684 626 686

SPR Lammi-Tuuloksen osasto 103 93 99

SPR Lempäälän osasto 167 148 163

SPR Lopen osasto 127 117 121

SPR Luopioisten osasto 137 131 151

SPR Länsi-Teiskon osasto 48 43 45

SPR Mäntän osasto 190 174 189

SPR Nastolan osasto 79 71 80

SPR Nokian osasto 403 350 378

SPR Orimattilan osasto 137 115 138

SPR Oriveden osasto 304 279 301

SPR Padasjoen osasto 49 43 48

SPR Pirkkalan osasto 169 157 177

SPR Pälkäneen osasto 66 56 59

SPR Riihimäen osasto 382 357 390

SPR Ruoveden osasto 123 111 118

SPR Sääksjärven osasto 40 34 38

SPR Tammelan osasto 135 113 122

SPR Tampereen osasto 2649 2382 2662

SPR Teiskon osasto 38 31 37

SPR Tervakosken osasto 72 67 73

SPR Urjalan osasto 80 72 79

SPR Valkeakosken osasto 243 231 250

SPR Vesilahden osasto 100 96 99

SPR Vilppulan osasto 118 113 116

SPR Virtain osasto 87 70 82

SPR Ylöjärven osasto 252 216 239

SPR Ypäjän osasto 40 40 42

HÄMEEN PIIRI YHT. 10 015 8 997 9 910
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OSASTOKUULUMISIA

Veripalvelun keräämästä verestä vä-
hän alle puolet saadaan kiinteiden 
veripalvelutoimistojen ulkopuolella 
pidetyistä luovutustilaisuuksista. Ve-
ripalvelun Tampereen liikkuva yksikkö 
kiertää eri paikkakunnilla sekä oppilai-
toksissa, varuskunnissa ja isoimmilla 
työpaikoilla. Liikekannalla ollaan kol-
mesta neljään kertaa viikossa. Luovu-
tustilaisuudet ovat maksimissaan noin 
130 km etäisyydellä Tampereesta. 

Punaisen Ristin osastojen vapaaehtoisilla on 
joka viikko tärkeä rooli toimia ammattilaisten 
rinnalla luovutustilaisuuksissa eri paikkakun-
nilla. Nokian Kerholassa on verenluovutusti-
laisuus noin kerran kuukaudessa. Luovuttajia 
tilaisuuksissa on 60–80. Kauniissa 1930-lu-
vun Kerholan rakennuksessa soi keskusradi-
on kautta hiljaa musiikki ja tunnelma on lep-
poisa. Paikalla verenluovutustilaisuuksissa 
ovat aina myös SPR Nokian osaston vapaa-
ehtoiset, jotka hoitavat tarjoilun. Tarjoilun li-
säksi ystävällinen jutustelu ja kiitokset tule-
vat vapaaehtoisilta kuin luonnostaan. 

Nokian osaston vapaaehtoiset Kaarina ja 
Marja-Leena ovat olleet apuna useita vuo-
sia. Eläkkeelle jäätyään he löysivät tiensä 
vapaaehtoiseksi verenluovutustilaisuuksiin. 
Molemmat kokevat tehtävän selkeänä ja an-
toisana. ”Täällä ihmiset ovat tyytyväisellä 
mielellä, kun ovat juuri tehneet hyvän teon. 
Me saamme vielä lisätä hyvää mieltä tarjo-
amalla heille mehua, teetä ja kahvia, sämpy-
lää ja pullaa.”, naurahtaa Kaarina. Välillä va-
paaehtoiset saattavat jutella pidempäänkin 
luovuttajien kanssa ja kaikille sanotaan läh-
teissä kiitos ja hei. 

Kaarinan ja Marja-Leenan mielestä vapaa-
ehtoistehtävä sopii hyvin henkilölle, jolla on 
päivällä aikaa tehdä vapaaehtoistyötä ja jo-
ka tykkää toimia ihmisten kanssa. Luovutus-
tilaisuuksien päivämäärät tiedetään jo hyvis-
sä ajoin etukäteen ja Nokialla tehtävä kestää 
muutaman tunnin, koska vapaaehtoiset toi-
mivat kahdessa vuorossa. 

Nokialla ilmoittautumisia vastaanottanut sai-
raanhoitaja Noora Virtanen ja koko liikku-
van veripalvelun tiimi arvostavat kovasti va-

paaehtoisten panosta luovutustapahtumissa. 
Pahimpaan korona-aikaan vapaaehtoiset ei-
vät voineet olla mukana, koska ihmisten 
määrää tilaisuuksissa oli rajattava. Tuolloin 
sekä ammattihenkilökunta että luovuttajat 
kaipasivat vapaaehtoisia. ”Kun vapaaehtoiset 
palasivat tehtävään, moni luovuttaja tote-
si, että nyt saadaan taas oikeaa kahvia. Sii-
tä me ammattilaisetkin olimme kyllä iloisia.” 
sanoo Noora Virtanen. 

Kiitos teille kaikille 
verenluovutuksissa 
vapaaehtoisena toi-
miville! 

Teksti ja kuvat:  
Johanna Raivio

Vapaaehtoiset huolehtivat luovuttajista 
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Tervakosken yhteiskoululla järjestet-
tiin Punaisen Ristin ensiapuharjoitus, 
johon osallistuivat koulun 8.-luokka-
laiset. Harjoituksen tärkein asia oli, 
että mene katsomaan, ei saa kävellä 
ohi.

SPR:n Tervakosken osasto yhdessä Janak-
kalan SPR:n osaston kanssa suunnitteli oh-
jelman, joka käsitti neljä rastikohdetta: ve-
renvuodon tyrehdyttäminen painesiteellä, 
heräämätön autettava potilas käännetään 
kylkiasentoon, kypärä esimerkiksi mopoili-
jan kaatuessa sekä defibrillaattorin eli deffan 
käyttö.

Koulutus suunnattiin kahdeksasluokkalasil-
le, koska terveystiedon tunneilla näitä asioi-
ta oli käsitelty.

SPR:n Tervakosken osastosta Jussi Päiviö 
neuvoi verta vuotavan avohaavan sitomis-
ta painesiteellä, haavan käteensä oli telonut 
osaston vapaaehtoinen Lauri Koliseva. To-
pias Lautamäki pääsi suorittamaan haavan 
sitomista ja hyvinhän se kävi.

Juhani Siira Janakkalan osastosta opas-
ti, kuinka tajuttoman henkilön kanssa toi-
mitaan. Ensin täytyy kokeilla, saako hänet 
hereille ja jollei, niin sitten kääntää kylki-
asentoon sekä soittaa numeroon 112. Puhe-
lin pidetään kaiuttimella, josta neuvotaan, 
kuinka tulee toimia. Sovellus 112 on tärkeää 
olla jokaisella puhelimessa.

Harjoitusta saivat kokeilla kaikki ryhmäläi-
set, ensimmäisenä Topias Välläri.

Älä kävele ohi! 
Tervakosken yhteiskoulun 8.luokkalaiset harjoittelivat EA-taitoja

Seuraavaksi oppilaat kuulivat ensiaputoimin-
nan asiantuntijan Pirjo Mattilan havainnol-
lisen esityksen mopokypärän käytöstä. On 
tärkeää, että kypärä on kunnollinen ja hyvin 
napakasti päähän sopiva. Mopolla tai moot-
toripyörällä ajaessa on hyvä käyttää keltais-
ta suojaliiviä. On myös tärkeää oma asenne 
ja ennakoiva ajotyyli.

Viimeisessä pisteessä ensiapuopettajana toi-
minut Virve Kinnunen neuvoi deffan eli 
defibrillaattorin käyttöä potilaan elvyttämi-
sessä. Rintakehällä painelu 30 kertaa ja sit-
ten kaksi puhallusta suun kautta. Tätä jatke-
taan, kunnes terveydenhuollon henkilökunta 
saapuu paikalle.

Terveystiedon opettajat antoivat yhteislau-
sunnon tällaisen harjoituksen tärkeydestä 
opetusohjelmassa.

”Tervakosken yhteiskoulun opettajien mie-
lestä oli hieno mahdollisuus saada koululle 
alan ammattilaiset pitämään käytännön en-
siapuharjoituksia. Oppilaat saavat mahdolli-
suuden kokeilla käytännössä terveystiedon 
tunneilla teoriassa käsiteltyjä asioita. Harjoi-
tuksiin osallistuivat koulun kahdeksasluokka-
laiset, koska ensiaputaidot ovat osa 8. luo-
kan opetussuunnitelmaa. Opettajat toivovat 
tämän keväänä aloitetun yhteistyön SPR:n 
ammattilaisten kanssa jatkuvan tulevaisuu-
dessa.”

Teksti ja kuvat:  
Marja-Leena Koliseva,  
SPR Tervakosken osaston tiedottaja 
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Kuhmoisilla juhlittiin 28.4.2022 
30-vuotiasta Torstaitupa -toimintaa. 
Torstaitupa kokoaa väkeä yhteen tors-
taisin Kuhmola -taloon kylän keskus-
tassa ja juhlissa oli mukana satakunta 
henkeä. 

Torstaituvan järjestelyissä ovat mukana Pu-
naisen Ristin Kuhmoisten osasto, Kuhmois-
ten kunta sekä seurakunta. Kunta tukee 
Torstaituvan toimintaa tarjoamalla hyvät ti-
lat toiminnalle, ja Torstaituvan tarjoiluista ja 
ohjelmasta vastaavat vapaaehtoiset vetäjät. 
Ulkopuoliset puhujat tuovat sisältöä Tors-
taitupaan ja tuvan kautta tavoitetaan hyvin 
kunnan ikäihmisiä. Kävijöitä on vuosikym-
menten saatossa ollut joka kerralla useita 
kymmeniä, välillä on tupa ollut jopa sata kä-
vijää.

Torstaituvan pitkäikäisyyden takana on hy-
vä yhteishenki, jolla toimintaa pyörite-
tään. Tärkeintä on yhteinen paikka, jossa ol-
laan läsnä, kuullaan ja tullaan kuulluksi. Iso 
merkitys on myös sitoutuneilla ja ahkeril-
la vapaaehtoisilla, jotka toteuttavat Torstai-
tupaa.

Lämmin kiitos SPR Kuhmoisten osaston Syl-
vi, Leena ja muut kuluneina vuosia mukana 
olleet vapaaehtoiset!

Kuvat: Marjut Välimaa/ SPR ja Kuhmois-
ten Sanomat

Kuhmoisilla juhlittiin 30-vuotiasta Torstaitupaa

Torstaituvan ja  SPR Kuhmoisten osaston 
voimanaiset Sylvi Tuovinen ja Leena 
Pienimäki-Nummelin. 

Sylvi Tuovinen kiittää laulaja Sanna Helmistä 
ja säestäjä Olli Kujalaa.

Juhlissa tarjoilijoina toimivat muun muassa Mirja 
Koivunen ja Virpi Lekkerimäki.
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SPR Kangasalan osasto aloitti viime syksy-
nä osaston tilassa ”Kasperissa” Kangasa-
lan keskustassa aamupalakohtaamiset. Joka 
torstai klo 9–11 on maksutta tarjolla puu-
roa, sämpylöitä sekä kahvia ja teetä. Ja eri-
tyisesti toisten ihmisten seuraa.  Tilaisuus 
on tietenkin kaikille avoin. 

Keskustoimiston myöntämä, LähiTapiolan 
rahoittama ”Osallistava ruoka-apu tapah-
tuma” -avustus ja auttoi toiminnan alkuun. 
Avustuksen turvin hankittiin osastolle mm. 
puuronkeittoon tarvittavia kattiloita. 

Etenkin eläkeikäiset ihmiset ovat löytäneet 
mukavat ja mutkattomat aamupalakohtaa-
miset. Osin on jo muodostunut vakikävijöi-
den porukkakin. ”Parhaimmillaan torstain 
aamupalalla on käynyt yli 20 henkeä, mutta 
useimmiten väkeä on vähän toistakymmen-
tä henkeä.” kertoo osaston vapaaehtoinen 
Terttu Koski. 

Kangasalla seurakunta ja muut uskonnol-
liset yhteisöt järjestävät Kangasalla ruo-
ka-apua, joten osaston hallitus keksi asi-
aan toisenlaisen lähestymistavan. Haluttiin 
myös kuitenkin tarjota ruokaa ja saada ih-
misiä yhteen. Toisten seura onkin ehkä jo-
pa aamupalaa tärkeämpää. ”Yksi kävijöistä 
kertoi asuvansa yksin ja tuntevansa itsen-
sä välillä yksinäiseksi. Torstaisin hän tekee 
reippaan kävelylenkin ja tulee lenkin jäl-
keen toisten seuraan aamupalalle.” kertoo 
osaston vapaaehtoinen Riitta Majanen. 

Vapaaehtoisia toiminnassa on yksitoista, 
kaksi vapaaehtoista on aamupalakohtaami-
sessa paikalla. Osaston puheenjohtaja Riitta 
Nieminen on tehnyt vapaaehtoisille vuoro-
listat etukäteen ja heillä on Whats up -ryh-
mä, jossa viestitellään ja kuullaan aamupa-
lakohtaamisen kuulumiset paikalla olleilta 
vapaaehtoisilta. Vapaaehtoiset Terttu ja Riit-
ta kiittelevät puheenjohtajaa hyvin organi-
soidusta systeemistä. 

Aamupalaan tarvittavat tarvikkeet hanki-
taan viereisestä S-marketista.  Vapaaehtoi-
silla on koodi, jolla he saavat ostettua säm-
pylätarvikkeet, puurohiutaleet ja kahvit. 

Ohjelmaa ei aamupalakohtaamisissa ole, 
sillä ajatuksena on saada ihmiset juttele-
maan toisilleen. Joskus kuitenkin voidaan 
antaa lyhyt ”tietoisku” Punaisen Ristin ajan-
kohtaisista asioita, kuten esimerkiksi Nälkä-
päivä -keräyksen alkamisesta. Kohtaamissa 
kerrotaan myös luontevasti osaston toimin-
nasta ja mahdollisuudesta liittyä jäseneksi. 

Kangasalan osaston vapaaehtoiset Terttu 
ja Riitta kannustavat muitakin osastoja ko-
keilemaan aamupalakohtaamisia. Naurus-
sa suin he muistelevat, että kahdella ensim-
mäisellä kertaa ei Kasperiin tullut ketään. 
Tästä ei kuitenkaan lannistuttu. Tapahtu-
man mainontaa sitten tehostettiin, niin että 
Kangasalan sanomiin laitettiin maksullinen 
ilmoitus ja kaupungin työntekijöille kerrot-
tiin aamupalakohtaamista, jotta he vinkkai-
sivat siitä kohtaamilleen ihmisille.  Kävijöi-
tä tuli tämän jälkeen joka kerta enemmän 
ja selvästi myös ”puskaradio” on toiminut. 
Tapahtumia siis kannattaa mainostaa hyvin 
montaa eri kanavaa pitkin ja joskus vaadi-
taan myös sinnikkyyttä. 

Kesän ajan aamupalakohtaamiset olivat 
tauolla. Vapaaehtoisena aamupalakohtaami-
sissa mukana ollut Riitta on sattumoisin ka-
dulla tai kaupassa tavannut torstain aamu-
palalla kävijöitä. He ovat jo kyselleet koska 
syksyllä avataan. Selvästi siis tämä toimin-
tamuoto on löytänyt Kangasalla paikkansa. 
Ovet aukeavat taas torstaina 18.8. klo 9 ja 
tarjolla on lämmintä puuroa, tuoretta kah-
via ja sämpylöitä. Ja juttuseuraa.  

Teksti: Johanna Raivio, SPR Hämeen piiri

Kangasalla kohdataan aamupalalla

Kuvassa vasemmalta Jaana Merisaari, Riitta 
Majanen, Seija Heikkilä ja Ulla Virtanen

K
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MENNEITÄ TAPAHTUMIA

Punaisen Ristin toiminta rakentaa mo-
ninaista ja yhdenvertaista osallisuu-
den yhteiskuntaa. Haluamme tehdä 
myös konkreettista vaikuttamistyötä 
arvojemme edistämiseksi ja siksi SPR 
Hämeen piiri oli ensimäistä kertaa mu-
kana Pride -tapahtumassa lauantaina 
11.6. Piiritoimistolla oli ennen marssia 
vapaaehtoisten kokoontuminen koulu-
tustilassa. 

Marssin kulkureitillä, piiritoimiston kulmalla 
Rongankadulla, oli piirin mehupisteet mars-
sijoille. Marssijoita oli arvion mukaan 3000 

ja mehua meni yli 300 mukillista. Jaoimme 
marssiin osallistuneille myös ison määrän il-
mapalloja, karkkia ja kondomeja. Pääjuhlas-
sa Sorsapuistossa oli mukava, yhteinen oma 
vilttipiknik Punaisen Ristin vapaaehtoisille. 

Saimme paljon kiitosta sekä yksittäisiltä ih-
misiltä että eri organisaatioilta, että olimme 
mukana tässä yhdenvertaisuuden ja moni-
naisuuden juhlassa. Lämmin kiitos vapaaeh-
toisille ja yhteistyökumppaneille! 

Teksti ja kuvat :  Johanna Raivio 

SPR Hämeen piiri mukana 
Manse Pridessa
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Kahtena edellisenä kesänä jouduimme ko-
ronapandemiasta johtuen perumaan lasten 
kesäleirit. Tänä vuonna pääsimme 13.–16.6. 
pitämään Sankarit 2022 -leiriä Hattulaan, 
Petäys Lakeland Resort:iin. Leirillä oli muka-
na 22, iältään 7–12-vuotiasta, lasta. Vapaa-
ehtoisia ohjaajia mukana oli seitsemän ja pii-
rin työntekijöitä kolme. 

Sää suosi sankareita kaikki neljä leiripäivää 
ja iso osa päivien ohjelmasta olikin ulkosal-
la, kauniissa kantahämäläisissä maisemissa. 
Leiripäivät alkoivat Punaisen Ristin lipunnos-
tolla ja aina illan tullen lippu laskettiin. 

Leiriläiset opettelivat leirin aikana yhdes-
sä tärkeitä ensiaputaitoja ja suorittivat on-
nistuneesti auttajakurssin, josta saivat myös 
todistuksen. Hattulan VPK vieraili leirillä ja 
opetti lapsille alkusammutusta, joka oli mo-
nesta aika jännittävää. Poruvesi porukka piti 
perinteikästä hämäläistä iltanuotio-ohjelmaa, 
johon leiriläisetkin pääsivät osallistumaan.  
Etelä-Pirkanmaan Pelastuskoirista etsijäkoira 
Huuko ohjaajansa Tarjan kanssa ihastutti 
lapsia taidoillaan ja sai kaikilta paljon rapsu-
tuksia. Leiriläisten etsintäpartio etsi ohjatus-
ti läheiseen maastoon eksynyttä apupupua. 
Pupu löytyi hyvässä kunnossa. Leirin ohjel-
maan kuuluivat myös perinteiset leiriolym-
pialaiset.

Petäys Lakeland Resort antoi hyvä puitteet 
leirille. ”Täällä ohjaajat pystyvät keskitty-
mään tärkeimpään, eli lapsiin”, totesi vapaa-
ehtoinen ohjaaja Oskari Perholehto, jolla on 
40 vuoden kokemus vapaaehtoistoiminnasta 
Punaisessa Ristissä. 

Leiriläiset kertoivat leirillä olleen todella ki-
vaa. Leiriaktiviteeteistä kaikkien puheissa 
nousi uiminen Vanajavedessä. Uimassa roh-
keimmat kävivätkin pari kertaa päivässä, oh-
jaajien valvovan silmän alla.  

” Leiri sujui todella hyvin. Kiitos huikeiden 
leiriläisten ja ohjaajien. Päästiin yhdessä 
nauttimaan kesäisen kauniista maisemista, 
ihanista uusista ihmisistä sekä mahtavas-
ta ohjelmasta.” summasi leiripomo Roosa 
Penttilä SPR Janakkalan osastosta. 

Teksti: Johanna Raivio

Kuvat: Emma Peura ja Johanna Raivio

Sankarit 2022 -leirillä opeteltiin ensiaputaitoja, 
sammutettiin tulipaloja ja uitiin 
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KÄSITELTYJÄ ASIOITA 

• Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus, jossa 
todettiin mm., että Hämeen piirin henki-
löstön määrä vuoden alussa oli 75 hen-
kilöä, nyt 134. Rekrytointeja on yhä me-
nossa. Kaikki piirin vastaanottokeskukset 
ovat kasvaneet moninkertaisiksi asiakas-
paikkojen osalta. Vapaaehtoiset ovat teh-
neet vastaanottokeskuspaikkakunnilla 
valtavasti hyvää työtä. 
 
Piirissä siirryttiin operaatiotilas-
ta normaaliin valmiuteen maanantaina 
16.5.2022, erillinen päivystyspuhelin sul-
jettiin ja piirin Ukraina JORY lopetti toi-
mintansa. 
 
Piirin hallitus on vuonna 2021 edellyttä-
nyt toimenpiteitä talouteen ja hallintoon 
kautta linjan. Nämä prosessit ovat kärsi-
neet vallitsevasta tilanteesta. 
 
On tiedostettu, että kuormitusta on ollut 
myös ohjelmatoiminnan puolella ja tun-
timäärät ovat kasvaneet kevään aikana. 
Suunnitelmia niiden pois pitämiseksi on 
tehty.  
 
Toiminnanjohtajan ja vastaanottotoimin-
nan johtajan sekä ohjelmapäällikön työ-
aika on mennyt lähes täysin akuuttien 
asioiden hoitamiseen.  
 
Telemarkkinointikampanja toteutettiin 
yhdessä Varsinais-Suomen piirin kans-
sa, kohderyhmän koko n. 1500 yritystä 
ja keihäänkärkenä auttamisvalmius. Saa-
tiin 17 uutta jäsentä ja lisäksi toteutettiin 
suoramarkkinointikampanja perinteise-
nä kirjepostina n. 1000 kpl, uusia jäse-
niä 5 kpl.

• Käytiin keskustelu johtamisen ja talous-
hallinnon lisäresurssin tarpeesta ja pää-
tettiin palauttaa asia toiminnanjohtajalle 
uudelleen valmisteluun ja käsiteltäväksi 
seuraavassa kokouksessa.

• Todettiin piirin tuloslaskelma ajalta 1.1.-
30.4.2022.

• Merkittiin tiedoksi Soppi talousluvut ajal-
ta 24.11.-30.4.2022.

• Käytiin keskustelu saaduista tarjouksis-
ta liittyen viestinnän ja markkinoinnin 
kehittämiseen Hämeen piirissä ja todet-
tiin asiassa eteneminen toiminnanjohta-
jan esityksen mukaisesti KASKI Agencyn 
kanssa.

• Merkittiin Maahanmuuttoviraston kil-
pailutuksen tilanne tiedoksi ja annet-
tiin toiminnanjohtajalle lupa ryhtyä val-
mistelemaan tarjouksia edellyttäen, että 
järjestön hallitus tekee asiassa myöntei-
sen päätöksen.

• Merkittiin tiedoksi Ensiapupäivystäjän 
laatuohje.

• Merkittiin tiedoksi johdon kommentit ti-
lintarkastajien raporttiin liittyen ja pää-
tettiin, että piirin hallitus käsittelee 
raportin pohjalta tehtyjä kehittämistoi-
menpiteitä syksyn 2022 aikana.

• Myönnettiin tilinkäyttöoikeuksia.

• Tulevat kokousajat: perjantai 10.6.22 
klo 19, Teams, torstai 25.8.22, tiistai 
20.9.2022, torstai 13.10.2022, torstai 
1.12.2022.

• Piirin seminaari pidetään lauantaina 
10.9.2022 Scandic Rosendahlissa Tampe-
reella.

Piirin hallituksen kokous 4/2022 2.6.2022

JÄRJESTÖTOIMINTAA PIIRISSÄ
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KÄSITELTYJÄ ASIOITA 

• Kuultiin Maahanmuuttoviraston kilpailu-
tuksen tilanne. Kilpailutus on tällä erää 
keskeytetty. Piirin hallitus kokoontuu tar-
vittaessa kesän aikana.

Piirin hallituksen kokous 5/2022, 10.6.2022

• Päätettiin perustaa taloushallintoon kak-
si tointa, joista ensimmäinen alkaa mah-
dollisimman pian ja toinen täytetään 
tarvittaessa. Päätettiin perustaa mää-
räaikaisen kehitysjohtajan toimi ajalle 
1.9.2022-31.12.2023. Tehtävä laitetaan 
sisäiseen hakuun.

KÄSITELTYJÄ ASIOITA 

• Päätettiin muuttaa tilapäisen organi-
saatiomuutoksen ajaksi (1.9.2022-
31.12.2023) Hämeen piirin työjärjestyk-
sen toiminnanjohtajan sijaisuuden osalta 
muotoon ”Toiminnanjohtajan sijaisena 
toimii piirin kehitysjohtaja.”

• Vahvistettiin perustetun kehitysjohtajan 
toimenkuva.

Piirin hallituksen kokous 6/2022, 3.8.2022

• Valittiin määräaikaiseen kehitysjohtajan 
tehtävään ajalle 1.9.2022 – 31.12.2023 
Salla Heiskanen.

• Käsiteltiin Maahanmuuttoviraston kilpai-
lutukseen liittyviä asioita



tapahtumakalenteri 2022
ELOKUU

Uudet hyvinvointialueet ja SPR:n maakunnallinen  
yhteistyö onnettomuus- ja häiriötilanteissa -seminaari 21.8. Kalkun logistiikkakeskus, Tampere

Oma Punainen Risti –peruskoulutus 29.8. Teams

Procountor-taloushallintojärjestelmän esittely osastoille 30.8. Teams

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 3/2022 (lehti) ilmestyy V. 34

Ystävätoiminnan jatkokurssi syksyllä Kangasala

SYYSKUU

Etätärskyt 5.9. Teams

Webinaari: Punainen Risti Suomeen saapuvien tukena 7.9. Teams, valtakunnallinen

Piirin seminaari 10.9. Tampere, Scandíc Rosendahl

Maailman ensiapupäivä 14.9.

Tiedottajien tapaaminen 15.9. Teams

Sosiaalisen hyvinvoinnin päivä ystävätoiminnan ja  
kotoutumisen tuen vastuuvapaaehtoisille 17.9. Tampere

Ensihuollon peruskurssi 17.9. Hollola

Oma pääkäyttäjien tapaaminen 21.9. Teams

Nälkäpäivä 22.-24.9. Kaikkialla

Oma Punainen Risti –peruskoulutus 28.9. Teams

LOKAKUU

Henkisen tuen ja ensihuoltotoimijoiden  
koulutus- ja virkistyspäivä 1.10. Hattula

Etätärskyt 3.10. Teams

Henkisen tuen jatkokurssi 15.10. Hauho

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 4/2022  
aineistot piiritoimistoon 20.10.

Oma Punainen Risti –peruskoulutus 26.10. Teams

Viestintälauantai 29.10. Tampere, piiritoimiston koulutustila

Tässä ja Nyt -järjestötiedote 4/2022 (lehti) ilmestyy V. 44

MARRASKUU

Etätärskyt 7.11. Teams

Oma-ilta 8.11. Lahti

Oma-ilta 17.11. Ruovesi

Hyvä Joulumieli -keräys 17.11.-24.12. Kaikkialla

Ensihuollon jatkokurssi 18.-19.11. Tampere, Tampuri

Oma-ilta 23.11. Akaa

Oma-ilta 29.11. Hämeenlinna

Oma Punainen Risti –peruskoulutus 30.11. Teams

JOULUKUU

Etätärskyt 7.12. Teams

Oma-ilta 13.12. Tampere, piiritoimiston koulutustila

Hyvä Joulumieli -keräys 17.11.-24.12. Kaikkialla

https://oma.punainenristi.fi/event/15635
https://oma.punainenristi.fi/event/15635
http://oma.punainenristi.fi/event/16175
https://oma.punainenristi.fi/event/15651
https://oma.punainenristi.fi/event/15632
https://oma.punainenristi.fi/event/16145
https://oma.punainenristi.fi/event/16216
https://oma.punainenristi.fi/event/16216
https://oma.punainenristi.fi/event/15914
https://oma.punainenristi.fi/event/16237
https://www.punainenristi.fi/nalkapaiva
https://oma.punainenristi.fi/event/15928
https://oma.punainenristi.fi/event/15928
https://oma.punainenristi.fi/event/15652
https://oma.punainenristi.fi/event/15915
https://rednet.punainenristi.fi/node/6086
https://rednet.punainenristi.fi/node/6086
https://oma.punainenristi.fi/event/16114
https://oma.punainenristi.fi/event/15653
https://oma.punainenristi.fi/event/16201
https://oma.punainenristi.fi/event/16202
https://www.punainenristi.fi/hyva-joulumieli-kerays/
https://oma.punainenristi.fi/event/15931
https://oma.punainenristi.fi/event/16204
https://oma.punainenristi.fi/event/16205
https://oma.punainenristi.fi/event/15654
https://oma.punainenristi.fi/event/16206
https://www.punainenristi.fi/hyva-joulumieli-kerays/
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