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Vuoden pimein aika on nyt käsillä. On-
neksi monella muulla tapaa elämä alkaa 
näyttää nyt valoisammalta kuin pitkään 
aikaan. Tätä olemme kaikki odottaneet!

Syksyä ja Suomen Punaisen Ristin suurim-
man keräyksen Nälkäpäivän suunnittelua lei-
masi vielä syvä epävarmuus. Moni osasto 
ja potentiaalinen vapaaehtoinen alkoi suun-
nitella Nälkäpäivää todenteolla lomien jäl-
keen elokuussa. Silloin elimme vielä suures-
sa epävarmuudessa: alkavatko koulut, miten 
käy harrastusten, millainen syksy mahtaa ol-
la edessä?

Onneksi pääsimme toteuttamaan lipaskerä-
yksen syyskuun lopussa. Yhdessä tekemi-
sen riemu näkyi, ja auttamisen halu oli suuri 
niin lipaskerääjien kuin lahjoittajienkin kes-
kuudessa. Lipaskeräyksen aikana osastoilta 
kysyttiin vaikuttiko korona jotenkin keräyk-
seen: suurin osa ei osannut sanoa vaikutti-
ko, mutta noin neljäosa vastasi koronan vai-
kuttaneen. Normaalioloissa ei siis keräystä 
toteutettu tänäkään vuonna. Suurkiitos kai-
kille vapaaehtoisille, jotka tekivät Nälkäpäi-
västä totta poikkeusoloissa jo toista kertaa! 

Nälkäpäivän suunnittelussa otettiin huomi-
oon sekin vaihtoehto, että lipaskeräystä ei 
päästäisi toteuttamaan lainkaan. Avun ket-
ju -heijastin syntyi tarpeesta mahdollistaa 
auttaminen mahdollisimman monelle vaivat-
tomasti: ohi kulkiessa lähikaupassa asioi-
dessa ja sellaisen tuotteen myötä, joka olisi 
tarpeellinen kaikille. Heijastimen tuotot oh-
jataan Nälkäpäivän keräystuottojen tavoin 
Suomen Punaisen Ristin katastrofirahas-
toon. Korona-ajan jälkeenkin on tärkeää, et-
tä meillä kaikilla on monta tapaa auttaa, ja 

että jokainen voi auttaa juuri itselleen par-
haiten sopivalla tavalla. 

Avun ketju -heijastin tuo valoa ja turvalli-
suutta pimeimpään vuodenaikaan. Heijastin 
on Avainlipputuote – mainio ja merkityksel-
linen lahja itselle tai pukinkonttiin. Heijastin 
on myynnissä loppuvuoden ajan esimerkik-
si S-ryhmän ruokakauppojen ja Tokmannien 
kassoilla. 

Kiitos kaikille Nälkäpäivän toteuttajille ympä-
ri Suomea. Valoisaa loppuvuotta meille kai-
kille!

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 Salminen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: Ilona Manninen & Kaakkois-Suomen piiri Taitto: Ilona Manninen, ilona.manninen@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen kuvakkeet: Flaticon

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Hilkka Korte 

Nälkäpäivä-kampanjan 
koordinaattori
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Jäsenhankinta onkin asennekysymys

PÄÄKIRJOITUS 5.11.2021

Tässä ja Nyt -järjestötiedotteen jakelu: Osastojen avainvapaaehtoiset (J1: nimenkirjoittajat ja J2: toiminnantarkastajat + nimetyt 
vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt). Kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t). Piirin hallituksen ja toimikuntien jäsenet, muut piirit, piirin 
alueella toimivat laitokset (Kontit, Turvatalot, vastaanottokeskukset, Veripalvelu), järjestön hallituksen, valio- ja toimikuntien ja val-
tuuston jäsenet. Lue verkossa: rednet.punainenristi.fi/node/3777
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Kiitos Nälkäpäivään osallistuneille
Nälkäpäivä Kaakkois-Suomessa
Punaisen Ristin apu
Hyvä joulumieli -keräys
Joulumieltä kahviloista
Ystävänpäivä
Rednet uudistuu
Vapaaehtoiseksi nuorten  
turvataloon

Katutyö
Aineistoja päihdeteemaan
Sote-uudistus ja aluevaalit
Auttajat Aulangolla
Kuulumisia Kiltapäiviltä
Hyväpäivä-avustukset
Maailman aids-päivä
Piirin puheenjohtajan palsta
Valmiutta ja ensiapua Nynäsissä
Oma Punainen Risti
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 3  
4  
5  
 7 
8
9 

10

11

12  

13  
14

15
  16

17 
18

 19
20

21
22   
24
25
26

27

Kaakkois-Suomessa useimpien osastojen jä-
senmäärät ovat olleet lasku-uralla jo pitkään. 
Jäsenhankinta onkin nimetty piirin päätavoit-
teeksi tällä kolmivuotiskaudella. Kun nyt pu-
hun jäsenhankinnasta, en todellakaan tarkoi-
ta kaduilla tapahtuvaa ihmisten pysäyttelyä ja 
jäsenyyden myymistä. Jäsenhankinta saadaan 
vauhtiin, kun se koetaan kaikkien osastolais-
ten yhteiseksi asiaksi ja perusasiat on laitet-
tu kuntoon. Jäsenhankinta on kaikkein eniten 
asennekysymys: ”Me haluamme uusia jäse-
niä!”.

Vaikka jäsenet ovat koko toiminnan perusta, 
osastoissa ei aina ole nimetty vastuuhenkilöä 
jäsenhankintaan. Jäsenhankinnan edistämi-
nen voisi kuulua jäsenmestarin tehtäviin, mut-
ta näin ei välttämättä ole osastossa sovittu. 

Jokaisen osaston pitäisi nyt käyttää hetki yh-
teistä aikaa jäsenhankinnan pohtimiseen. Ku-
ka meidän osastossamme olisi paras henki-
lö tätä edistämään? Tätä henkilöä huolestuttaa 
laskeva jäsenten ja vapaaehtoisten määrä. Tä-
mä henkilö uskoo, että Punaisen Ristin toimin-
taa halutaan edelleen tukea. Kun henkilö on 
selvillä, kysykää, voisiko hän tulla osastonne 
edustajana lauantaina 15. tammikuuta piirin 
jäsenhankintaseminaariin. Seminaarista saat-
te osastollenne runsaat eväät jäsenhankinnan 
edistämiseen. 

Jäsenten hankkimiselle alkuvuosi on paras-
ta aikaa. Heti seminaarin jälkeen aloitamme-
kin tositoimet halukkaiden osastojen kans-
sa. Jäsenmäärän kääntäminen kasvu-uralle ei 
vaadi ihmetemppuja. Olemme Suomessa erit-
täin tunnettu ja tunnustettu järjestö ja toimin-
taamme halutaan tukea. Olennaista on käydä 

osaston eri toiminnot läpi ja miettiä yhdessä, 
miten missäkin voidaan huomioida jäsenhan-
kinta. Näitä jäsenhankintakeinoja käydään läpi 
tammikuun seminaarissa.

Jotta kukaan voi ylipäänsä liittyä, pitää hänen 
ensin kuulla organisaation toiminnasta. Kun 
henkilön huomio on saatu, jäseneksi liittymi-
sestä pitää tehdä mahdollisimman helppoa. 
Jäseneksi pitää voida liittyä eri reittejä pitkin, 
kuten tapahtumissa, netissä ja Facebookissa.

Ensi vuosi on piirimme alueella tuhannen taa-
lan paikka kääntää jäsenmäärä kasvuun. Meil-
lä on piiritoimistolla vielä ensi vuoden ajan Ilo-
na, jonka yhtenä tehtävänä on auttaa kaikkia 
osastoja jäsenhankinnassa. Ilona tarvitsee kui-
tenkin joka osastosta jonkun, jonka kanssa 
asioita voi hoitaa. Oletko se sinä? Haluaisitko 
sinä, että teidän osastonne jäsenmäärä kään-
tyisi kasvuun ja löytäisitte sitä kautta myös 
uusia vapaaehtoisia mukaan? Kerro puheen-
johtajallenne, jos kiinnostuit! 

Tammikuun seminaariin kokoamme jäsenhan-
kinnasta kiinnostuneet osastojen edustajat, ja 
käymme läpi jäsenhankinnan käytännön toi-
mia. Toivon, että jokaisesta osastosta löytyisi 
ainakin yksi henkilö mukaan seminaariin. Ta-
pahtumaan voi osallis-
tua Savitaipaleella tai 
etäyhteydellä. Katso 
seminaarin ilmoitus  
sivulta 19.

 
Mika Asikainen 
toiminnanjohtaja
Kaakkois-Suomen piiri
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KIITOS NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Valtava kiitos kaikille Nälkäpäivään 
osallistuneille! 

S
uvi-Tuuli Kankaanpää

Korona oli edelleen läsnä lipaskeräys-
viikonloppuna, mutta ei läheskään niin 
voimakkaana kuin viime vuonna. Esi-
merkiksi koulut eivät lähteneet mukaan 
keräykseen niin vahvasti kuin edellisinä 
vuosina, mutta tapahtumia voitiin jär-
jestää useilla paikkakunnilla. Keräystu-
lokset ympäri Suomen ovat lähtökoh-
taisesti parempia kuin viime vuonna, 
mutta koronaa edeltävien keräysten tu-
loksiin jää vielä matkaa.

Syyskuun loppuun mennessä Nälkäpäivän 
tulosarvio on 800 000 euroa. Tarkka tulos 
varmistuu myöhemmin.

Mobiililahjoittaminen jatkaa tasaista kasvu-
aan. Nälkäpäiväksi lanseerattu Avun ketju 
-heijastin tuonee myös lisää varoja katastro-
firahastoon. Lisäksi perinteiset lipaskeräys-
tapahtumat ja myyjäiset tuovat hienon potin 
katastrofirahastoon.

Nälkäpäivä-keräyksen teemoiksi nousivat 
Haitin ja Afganistanin kriisit. Haitin kenttä-
sairaala onkin mitä mainioin esimerkki siitä, 
kuinka katastrofirahasto toimii!
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NÄLKÄPÄIVÄ KAAKKOIS-SUOMESSA

Kiitos Kaakkois-Suomen 
keräysaktiivit

Ilona M
anninen

Pääsimme vihdoin toteuttamaan Nälkäpäivää 
lähes normaaliin tapaan! Keräys saatiin vie-
tyä läpi koko Kaakkois-Suomen piirin alueel-
la hienosti.

Uusia keräystapoja käyttöön

Korttimaksupäätteitä (IZettle) oli tänä vuon-
na käytössä jo tuplasti enemmän kuin viime 
vuonna. Kortilla lahjoittaminen oli mahdollista 
kymmenessä osastossa. Korttimaksuista ker-
tyi varsin muhkea potti, noin 1 700 €. Tämä 
on varmasti tulevaisuudessa yhä tärkeämpi 
tapa lahjoittaa. Kokemukset osastoissa olivat 
myös hyviä ja perehdytyksen jälkeen lahjoi-
tusten kerääminen olikin yllättävän helppoa! 

Osaston oman MobilePay-numeron oli ottanut 
käyttöön ainakin 12 osastoa. Hyvä ja tärkeä 
lisä lahjoitusvalikoimassa on sekä osaston 
oma että yleinen valtakunnallinen MobilePay-
numero, johon voi lahjoituksen antaa. 

Liivi päällä oleva kerääjä on edelleen näky-
vin muistutus Nälkäpäivästä, ja päätös lah-
joittamisesta syntyy useimmiten lipaskerää-
jän edessä. Tämän takia kerääjillä on hyvä 
olla vaihtoehtoja käteislahjoituksille, jotta lah-
joituksen pääsee heti tekemään.

Perinteitä noudattaen ja uusia rinnalle

Osastoissa on paljon hienoja, jo vakiintuneita 
tapoja ja toimintoja, jotka tuottavat vuosi toi-
sen jälkeen. Näitä on tärkeä jatkaa.  

Rokanmyynti pitää pintansa edelleen ja si-
tä osataan monella paikkakunnalla odottaa. 
Tuotto keräykselle on hyvä, varsinkin jos mu-
kana on sponsoreita tai muita yhteistyötaho-
ja valmiin tuotteen tai raaka-aineiden osalta. 
Esimerkiksi Kerimäellä paikalliset Lionsit myi-
vät lammaskaalia Nälkäpäivän hyväksi. Myy-
jäiset leivonnaisineen ja arpajaisineen ovat 
myös edelleen takuuvarmoja hittejä. 

Kouluyhteistyöllä on myös pitkät perinteet, ja 
mukaan kerääjiksi lähtee aina uusia ikäluok-
kia. Mikkelin osasto on tehnyt hienoa koulu-
yhteistyötä jo useita vuosia. Malli on yksin-
kertainen ja tehokas. Joka vuosi koulun kaikki 

5. ja 6. luokkien oppilaat ovat keräämässä 
yhden oppitunnin ajan. Kivan kerääjäkoke-
muksen jälkeen oppilaat saattavat tulla va-
paaehtoisina keräämään myös myöhemmin, 
kuten kävi tänäkin vuonna. Samantyyppisiä 
yhteistyökuvioita on muissakin osastoissa. 

Uusiakin ideoita syntyi. Esimerkiksi Sulkaval-
la pyöriteltiin aamuyön tunteina 540 Nälkä-
päivä-sämpylää myyntiin, ja ne menivät kuin 
kuumille kiville! Mikkelissä myytävää leipää 
väki osaa jo odottaa vesi kielellä.

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI
Jenni O

jala

Kouvolalainen Alpo oli ensimmäistä kertaa Nälkä-
päivä-kerääjänä, Dixiellä keräys sujui jo rutiinilla.

Kerimäen osaston keräysjohtaja Sirpa Lahti on ollut 
mukana Nälkäpäivä-keräyksessä lähes 40 vuotta.
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NÄLKÄPÄIVÄ KAAKKOIS-SUOMESSA

- Rokan myynti sujui leikiten tänä vuonna ja 
kiitosta on tullut hyvästä rokasta. (Mirja, Piek-
sämäki) 

- Päästiin toteuttamaan lipaskeräys ja kohtaa-
maan kaupunkilaisia koronan aiheuttaman hil-
jaiselon jälkeen. (Mari, Hamina) 

- Hyvin toimiva organisaatio. Ystävälliset lah-
joittajat. (Jouko, Imatra)

- Keräyksen onnistuminen hyvin. Vapaaehtois-
ten iloinen mieli ja osallistuminen hyvän ajan 
puolesta, useat monena vuonna olleet muka-
na. Kiitos kouluille keräykseen osallistumises-
ta. Myös korttimaksaminen oli mahdollista. 
Kiitos kaikille vapaaehtoisille! (Sylva, Kotka) 

- Ihanat, sitoutuneet kerääjät, myönteinen il-
mapiiri, kun kävin jututtamassa kerääjiä. (Ei-
ja, Savitaipale)

- Tiimityö ja kerääjät. (Päivi, Savonlinna) 

- Hyvä meininki ja hyvä tulos. Myyntipöytä oli 
kokeilu ja onnistui nappiin. (Kalle) 

- Ihmisten halu osallistua keräykseen oli kos-
kettavaa! (Arja, Virolahti-Miehikkälä) 

- Parasta oli paljon, mutta kaikkein parasta oli 
tavoitteemme ylittänyt yllätystulos. Savonran-
nan panos oli merkittävä tekijä sen saavutta-
misessa. (Sirpa, Kerimäki)

Näihin kommentteihin on helppo yhtyä. Kii-
tos kaikille teille vapaaehtoisille, jotka mah-
dollistatte Punaisen Ristin auttamistyön jatku-
misen! 

Piritta Keränen 
keräyspäällikkö

Poikkeusvuoden vaikutukset Nälkäpäi-
vään ja valmiusharjoitus

Koronatilanne näkyi osastoissa edelleen tä-
näkin vuonna: uusia kerääjiä oli paikoin han-
kala saada, osa vakituisista kerääjistä halusi 
vielä jäädä sivuun tai ilmoitti lopettavansa ke-
rääjänä kokonaan. Monissa kaupoissa kerääjät 
oli sijoitettu ulos, mikä heikensi näkyvyyttä ja 
kohtaamisia. 

Paljon saatiin myös kiitosta korona-ajan toi-
minnasta niillä paikkakunnilla, joissa osas-
tot ovat olleet vahvasti mukana asioimisavus-
sa, ruokajakeluissa tai rokotusten avustajina. 
Tämä näkyy varmasti myös lahjoitusten mää-
rässä.
 
Osana Nälkäpäivää toteutetaan myös valmius-
harjoitus, jossa testataan viestiliikennettä, tie-
donkeruuta ja tilannekuvan ylläpitoa. Osastot 
saivat myös käydä raportoimassa jokaisen ke-
räyspäivän meininkiä kyselyn kautta. 

Yhtenä kysymyksenä oli koronan vaiku-
tus. Osa vastanneista koki, ettei koronatilan-
ne juuri enää vaikuttanut, koska maskeihin 
ja turvaväleihin oli jo totuttu. Osassa korona 
näkyi kerääjien määrissä ja keräyspaikoissa. 
Myös ihmisiä vaikutti paikoin olevan vähem-
män liikenteessä. 

Nälkäpäivä keräysjohtajien silmin

Keräysjohtajat ovat Nälkäpäivän ja muiden-
kin keräysten sydän: heillä on langat vahvasti 
käsissään ja he saavat vapaaehtoisjoukkonsa 
liikkeelle. Tein pienen pikagallupin muutamille 
keräysjohtajille ja tiedustelin, mikä oli erityi-
sen hyvää tämän vuoden keräyksessä keräys-
johtajan vinkkelistä katsottuna? Näin vastat-
tiin:
 
- Selkeät ohjeet, hyvä fiilis ja hyvä tulos.  
(Marja, Kouvola) 

- Vanhan keräysjohtaja Maikin neuvot ja ryh-
mähenki! (Tiina, Karhula)

- Ehdottomasti onnistunut keräystulos mei-
dän osaston osalta – tuplasimme keräystulok-
sen viime vuoteen verrattuna! Lisäksi se, että 
otimme käyttöön onnistuneesti kaksi uutta ke-
räystapaa perinteisen lipaskeräyksen rinnalle: 
IZettlen ja nettikeräyksen. (Johanna, Sulkava)

- Kohtaamiset ihmisten kanssa ja aito tun-
ne siitä, että ihmiset haluavat edelleen auttaa. 
Ilon aiheena myös se, että Mikkelin Musiik-
kiopisto ja Päämajakoulu ovat mukana avun 
ketjussa yhtä valmiina aina vaan vuodesta toi-
seen. (Heini, Mikkeli) 

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Pieksämäellä taotaan vuosi toisensa jälkeen huip-
putuloksia. Keräys toteutetaan suunnitelmallisesti 
ja monin eri keinoin: lipaskeräyksen lisäksi käytös-
sä ovat muun muassa suorat lahjoituspyynnöt, ro-
kanmyynti ja arpajaiset. Osasto on myös kokeillut 
rohkeasti erilaisia tapahtumia, kuten konsertteja. 
Osaston tämän vuoden keräystulos kipuaa yli  
7 000 euroon.

Piritta Keränen
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PUNAISEN RISTIN APU

ma 15.11. klo 17.30–19.00  
Punaisen Ristin kansainvälinen apu 

Mitä kansainvälinen apu on? Miten autam-
me ihmisiä selviämään katastrofeista ja ra-
kennamme terveellisiä ja turvallisia yhteisö-
jä eri puolilla maailmaa? Millaisilla resursseilla 
voimme varmistaa tehokkaan auttamisen siel-
lä missä apua tarvitaan?

Illan alustajana ja omista kokemuksistaan 
kertomassa kansainvälisen avun delegaatti 
Heikki Väätämöinen.

To 18.11. klo 17.30–19.00
Punaisen Ristin kotimaan valmius- 
ja auttamistyö 
 
Millaisissa auttamistilanteissa olemme koti-
maassa mukana, miten toimimme viranomais-
ten apuna onnettomuustilanteissa ja miten va-
raudumme erilaisiin tehtäviin? Miten toimintaan 
pääsee itse mukaan? 

Illan alustajana Kaakkois-Suomen piirin valmi-
uspäällikkö Eila Siira.

Ilmoittautuminen Omassa  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11696

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Eija Karine on vetänyt menestyksekkäästi Savitai-
paleen Nälkäpäivä-keräystä useamman vuosikym-
menen. Nyt on tullut aika siirtää vetovastuu toisille. 

Savitaipaleella Nälkäpäivä näkyy ja kuuluu. Lau-
antainen iso toritapahtuma esiintyjineen saa väen 
liikkeelle, ja keräyspaikat on visusti miehitetty. 
Savitaipale on myös ottanut käyttöön niin kortti-
maksupäätteen, MobilePayn kuin nettikeräyksetkin. 

Pi
ri
tt

a 
Ke

rä
ne

n

Välitä.
Osallistu.

Autat.
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.–24.12.2021

Hyvä Joulumieli -keräys 
alkaa marraskuussa  
– kärkenä on tänä vuonna 
lapsen kokemukset 
ulkopuolisuudesta 

Varainhankinnan 
ajankohtaiset Punaisen 
Ristin kaupasta
Korona toi mukanaan kaikenlaista ikävää, 
mutta joitain positiivisia vaikutuksiakin 
poikkeusoloilla on ollut. Verkkokaupas-
sa huomasimme selkeän myynnin kasvun 
joulukorteissa viime jouluna, kun kulutta-
jat intoutuivat lähettämään taas perintei-
siä kortteja läheisilleen. Nyt osastojenkin 
kannattaa tarttua tilaisuuteen ja hyödyn-
tää joulukorttivalikoimaamme varainhan-
kinnassaan. Joulukorteista osastot saa-
vat suuremman alennuksen kuin monista 
muista tuoteryhmistä, joten niiden avul-
la on helppo hankkia varoja osaston toi-
mintaan.

Myyjäiset ja joulutorit tuovat ihmiset 
yhteen

Rajoitusten helpottaessa on jälleen mahdollis-
ta osallistua joulumyyjäisiin ja joulutoritapah-
tumiin parin vuoden tauon jälkeen. Ihmisillä 
on kaipuu tapahtumiin ja toisten ihmisten seu-
raan, joten joulutapahtumat ovat hyvä tilai-
suus varainhankintaan. Verkkokaupastamme 
löydät hyvän valikoiman myyntituotteita edulli-
silla osastohinnoilla. Olemme lisänneet tiettyi-
hin hyvän menekin tuotteisiin paljousalennuk-
sia, eli mitä enemmän ostat, sitä halvemmalla 
saat. Tällaisia tuotteita ovat esim. osa heijasti-
mista sekä adressit. Osastolle jää isompi kate, 
jos ostat kerralla enemmän. 

Tuotevinkki! 

Olemme alentaneet Punaisen Ristin matkalauk-
kujen hintaa. Saat laadukkaan matkalaukun nyt 
huomattavan edullisesti, hinta vain 50 €! Lauk-
kuun pakkaat vaikka pienikokoisen joulumyy-
jäispisteen tuotteineen. Tartu tarjoukseen, ale-
hinta voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää!

Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme tai eh-
dotuksia valikoimaamme liittyen?  
Ota yhteyttä: myynti@redcross.fi tai puheli-
mitse 020 701 2211 arkisin klo 8.30–15.00.

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hankitaan 
vähävaraisille lapsiperheille ruokalahja-
kortteja, joilla voi ostaa syömistä joulu-
pöytään. Keräystavoite tänä vuonna on 
2 500 000 euroa, jolla voidaan jakaa 36 
000 lahjakorttia. 

Tänä vuonna lahjakortin arvo on 70 euroa. Ke-
räyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti yh-
dessä Ylen Puoli seitsemän -ohjelman, Yle Ra-
dio Suomen ja Radio Vegan kanssa. 

Keräyksen kaupallisina partnereina ovat K-ruo-
kakaupat, S-ryhmä ja Lidl. Keräys alkaa tors-
taina 19.11.2021 ja jatkuu jouluaattoon asti. 

Kortit ajoissa perheille

Kortit tilataan sähköisellä lomakkeella loka-
kuussa ja ne toimitetaan MLL:n keskustoimis-
tolta tilauslomakkeessa ilmoitettuihin osoittei-
siin viikoilla 45–46. Suositeltavin tapa on jakaa 
kaikki kortit yhteistyökumppaneiden, kuten 
kunnan sosiaalitoimen, maahanmuuttopalve-
luiden, neuvoloiden tai seurakuntien diakonia-
työn kautta. Jos osasto tilasi kortit itselleen, 
on tärkeää, että kortit toimitetaan hyvissä 
ajoin kumppaneille, jotta kortti ei jää matkan 
tai muiden joulukiireiden vuoksi käyttämättä. 
Lahjakortti on voimassa 7.–31.12.2021.

Lisätietoja Kaakkois-Suomen piirissä:  
Kirsi Mertakari, p. 040 860 1396

K
ristiina H
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m

inki
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JOULUMIELTÄ KAHVILOISTA JA SOMESTA

Hyvää joulua! Mitä kuuluu? 
– Joulupuhelu-somehaaste 
tulee jälleen
Jouluna laitetaan jälleen hyvä kiertämään 
soittamalla tutulle yksinäiselle ja kannus-
tetaan myös muita mukaan #Joulupuhelu-
haasteeseen.

Viime vuonna kiitosta kerännyt Punaisen Ristin 
sosiaalisen median haaste soittaa joulupuhelu 
järjestetään jälleen tänä vuonna.

Moni viettää tänäkin vuonna joulua yksin ja 
voisi ilahtua muistamisesta. Joulumieli löytää 
tiensä myös puhelinlinjoja pitkin.

#Joulupuhelu-haasteessa kannustetaan soitta-
maan yksinäiselle tutulle, sukulaiselle tai kenel-
le tahansa, joka saattaisi ilahtua puhelusta. Ky-
symällä kuulumiset voi tuoda valtavasti lohtua 
yksinäisen päivään ja saada itsekin hyvän  
mielen.

Helppo tapa kannustaa osaston jäseniä mu-
kaan on jakaa Punaisen Ristin sosiaalisen me-
dian #Joulupuhelu-julkaisuja ja haastaa kaik-
kia mukaan lievittämään yksinäisyyttä jouluna. 
Osaston vapaaehtoiset voivat tempauksena 
esimerkiksi soittaa paikkakunnan iäkkäille jä-
senille.

Haasteesta voi kertoa myös osaston tapahtu-
missa ja viesteissä. 

Somemateriaaleja #joulupuhelu-haasteesta voi 
ladata Punaisen Ristin aineistopankista.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257  
Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,  
p. 040 610 9447 

Joulukahvilat tuovat iloa 
monelle yksinäiselle

Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat jäl-
leen tänä jouluna iloa monelle yksinäisel-
le. Lämpimät kohtaamiset luovat hyvää 
joulumieltä myös kahviloita pyörittäville 
vapaaehtoisille. 

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät 
joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle toivot-
tu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä tuntuvien 
joulun juhlapyhien keskellä.  

Joulukahvilat tarjoavat jouluna seuraa kaipaa-
ville mukavan tilaisuuden viettää aikaa muiden 
ihmisten seurassa. Vapaaehtoisille lämpimät 
kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa luovat 
todellista joulumieltä. 

Mukava tapa olla yhdessä jouluna

Joulukahvilat ovat olleet sekä järjestäjille et-
tä vierailijoille mukava tapa viettää yhdessä ai-
kaa. Kahviloissa on aiempina vuosina ollut jär-
jestäjien mukaan lämmin ja leppoisa tunnelma.

 Ystävätoiminnan yhteistyökumppanina toimii 
tänäkin vuonna Tavarataloketju Tokmanni, joka 
tarjoaa taloudellista tukea joulukahviloiden to-
teuttamiseen. 

Saadakseen avustusta osaston tulee ilmoittaa 
kahvilasta ennakkoon ja raportoida siitä tapah-
tuman jälkeen. Tuki maksetaan kuluja vastaan 
ja se voi olla enintään 200 euroa.  

Ilmoituspohjia kahvilan mainostamiselle löytyy 
RedNetistä. 

 – Nyt on hyvä hetki kutsua vapaaehtoiset mu-
kaan järjestelemään tämän vuoden joulukah-
vilaa. Moni heistäkin kaipaa tekemistä pit-
kiin pyhiin ja kohtaamisia korona-ajan jälkeen, 
kannustaa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaat-
tori Maaret Alaranta. 

Kasvokkaiselle kohtaamiselle on varmasti eri-
tyistä tilausta tänä jouluna. Joulukahviloita voi 
turvallisin mielin järjestää, kunhan huomioi ko-
ronaan liittyvät viranomaisohjeet ja Punaisen 
Ristin vapaaehtoisten Turvallisuus- ja hygienia-
ohjeet.  

Vinkkejä järjestämiseen ja ilmoituspohjat: Red-
Net > Tieto ja taito > Ystävätoiminta > Tapah-
tumamallit. Koronaohjeet: RedNet > Tieto ja 
taito > Korona 2020. Lisätietoja: Maaret Ala-
ranta, p. 040 358 3257 / maaret.alaranta@
redcross.fi  

Päivi N
iem

i
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YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN

Ystävänpäivänä 2022 tuodaan 
esille keinoja taistella 
yksinäisyyttä vastaan

Tule mukaan tekemään 
yhdessä uusi ja parempi 
Rednet. 
Nykyinen Rednet on päässyt jo yli kymmenen 
vuoden ikään, mikä digimaailmassa on jo ai-
kamoinen saavutus. Tutun Rednetin tekniik-
ka on jo kauan ollut vanhentumassa; ja siksi 
sille ollaan rakentamassa seuraajaa Rednet2-
projektin muodossa. Projektin aikana uusitaan 
webbipalvelun keskeisimmät ja tärkeimmät 
toiminnot sekä työkalut. Tarkoituksena on ra-
kentaa nykyaikainen kotipesä kaikelle vapaa-
ehtoisviestinnälle riippumatta siitä, onko kyse 
osastosta, piiristä tai keskustoimiston toimin-
nosta. Uuden Rednetin on tarkoitus olla entis-
tä toimivampi, käytettävämpi ja paikallisempi. 
Uudistuksen myötä palvelussa paranevat niin 
mobiliteetti, saavutettavuus kuin tietoturvalli-
suuskin. 

Uutta Rednettiä rakennettaessa on ensisijai-
sen tärkeää, että käyttäjien ääni kuuluu alusta 
pitäen palvelukokonaisuutta mietittäessä. Voit 
osallistua Rednetin uudelleenrakennukseen 
monella tapaa. Jos sähköpostilaatikkoosi tipah-
taa kysely, niin vastaa siihen empimättä, sil-
lä jokainen vastaus tuo meille tietoa siitä mil-
lainen uuden palvelun pitäisi olla. Voit vastata 
kyselyyn myös menemällä Rednettiin projek-
tisivuille Sivuilla voit liittyä Rednetin postitus-
listalle, ilmoittautua työpajoihin ja lukea kes-
keiset uutiset ja dokumentit. Näin tiedät missä 
mennään ja miten olla mukana, sillä kaikki nä-
kemykset, kokemukset ja ajatukset ovat ar-
vokkaita. Rednetin projektisivut löytyvät luon-
nollisesti Rednetistä: punainenristi.rednet.
fi/rednet2.

Ystävänpäivänä meillä on jälleen tilaisuus 
yhdistää voimamme ja nostaa esiin ratkai-
suja vakavaan yhteiskunnalliseen ongel-
maan: yksinäisyyteen. 

Ystävänpäivän kampanjassa herätellään kes-
kustelua yksinäisyyden seurauksista niin yksi-
lölle kuin yhteiskunnalle, kannustetaan ihmisiä 
muistamaan toisia sekä kutsutaan kaikkia mu-
kaan Punaisen Ristin ystävätoimintaan.

Ystävänpäiväkampanja syntyy yhdessä 
tehden

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voi-
vat osallistua kaikki eli myös ne osastot, joil-
la ei ole varsinaista ystävätoimintaa. Some-
viestinnässä auttavat keskustoimiston 
tuottamat valmiit materiaalit.

Verkkoystävän voi saada tai toimia itse verk-
koystävänä paikasta riippumatta, joten toimin-
nasta kannattaa kertoa aivan kaikkialla. 

Kampanjamateriaaleja voi tilata Punaisen Ristin 
verkkokaupasta, ja niitä kannattaa hyödyntää 
monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa. 

Paikallismedia kaipaa erityisesti tarinoita ihmi-
sistä, ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. 
Löytyisikö paikkakunnaltanne avoin ja inno-
kas ystävätoiminnan vapaaehtoinen ystävineen 
paikallismedian haastateltavaksi? 

Tapahtumat houkuttelevat mukaan 
ystävätoimintaan

Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävän-
päiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaan 
 -tapahtumat. 

Poikkeusaikojen jälkeen ihmisillä on suuri tarve 
kohdata muita kasvokkain ja siksi tapahtumien 
järjestäminen on nyt entistä tärkeämpää. Ide-
oita tapahtumiin löydät RedNetistä.

Keskustoimisto tukee osastojen tapahtumia 
150 eurolla. 

Uudet toiminnasta kiinnostuneet 
kutsutaan heti mukaan

Ystävänpäivän aikaan tuhannet ihmiset ovat ol-
leet kiinnostuneita yksinäisyyden lievittämises-
tä ja Punaisen Ristin toiminnasta ja ovat jättä-
neet meille yhteystietonsa. 

Onkin tärkeää, että toiminnasta kiinnostuneil-
le tarjotaan heti ystävänpäivän jälkeen lisätie-
toa ja kursseja. 

Ystävänpäivätapahtumat ovat oiva paikka 
markkinoida kursseja. 

Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty 
paljon etäkursseja, joille voi osallistua mistä-
päin tahansa. 

Muistakaa tehdä kursseista tapahtumat myös 
Omaan! 

Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävän-
päivä. Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori Maaret Alaranta, p. 040 358 
3257. Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth, 
p. 040 610 9447
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VAPAAEHTOISEKSI NUORTEN TURVATALOON

Vapaaehtoisuus – Vastalääkettä hektiselle arjelle
Työelämä on monelle kuormittavaa. Jat-
kuva kiire, keskeytykset, työn sirpaleisuus 
ja yksin puurtaminen aiheuttavat stressiä. 
Töitä tehdään intensiivisesti koneen ää-
rellä ja päivän aikana tapahtuvat kohtaa-
miset voivat jäädä pintapuolisiksi. 

Kohtaamiset ovat kuitenkin olennainen osa pa-
lautumista ja hyvinvointia. Sosiaalisuus on 
meidän ihmisten elinehto ja mieli kaipaa sitä 
palautuakseen kuormituksesta. Toisten kans-
sa vietetty merkityksellinen ja läsnäoleva het-
ki saa stressin helpottamaan. Harva tulee aja-
telleeksi, että vapaaehtoistoiminta onkin mitä 
parhainta vastalääkettä hektiselle arjelle. Pu-
naisen Ristin Nuorten turvatalojen majoitusva-
paaehtoisen tärkein tehtävä on olla läsnä.

Mindfulness-vapaaehtoisuus

Majoitusvapaaehtoiset viettävät turvatalolla il-
lan ja yön nuorten sekä vuorossa olevan kriisi- 
ja perhetyöntekijän kanssa. Illan aikana teh-
dään asioita, joista rento koti-ilta muodostuu: 
kokataan, pestään pyykkiä, katsotaan televisi-
ota ja jutellaan päivän kuulumisista. Tällä kai-
kella vapaaehtoinen luo turvallista ilmapiiriä, 
jossa nuori voi rentoutua ja levätä, kuvaa eräs 
turvatalon vapaaehtoisista.

Kiire ja hötkyily jäävät turvatalon ovelle. ”Ta-
vallisesta kotielämästäni olennaisesti toisenlai-
nen ympäristö”, kertoo toinen vapaaehtoinen 
palautteessaan, kun kysytään mikä toiminnas-
sa motivoi. Ja tämä on varmasti monille vapaa-
ehtoisille tärkeä seikka: turvatalon illassa oman 
arkielämän saa hyvällä omatunnolla jättää syr-
jään ja keskittyä hetkeen. Majoitusvapaaeh-
toisuutta voisi kutsua siis todelliseksi mindful-
ness-harjoitteluksi.

Merkityksellinen tehtävä 

Turvatalovapaaehtoisuus tuo elämään läsnä-
olon lisäksi merkitystä. Turvatalojen vapaa-
ehtoisilta kerätyssä palautteessa vapaaeh-
toistoiminnan parhaaksi puoleksi kuvataan 
konkreettista auttamisen mahdollisuutta. Li-
säksi vapaaehtoiset kertovat saavansa mieli-
hyvää vapaaehtoisuudesta, koska tietävät ole-
vansa tarpeellinen osa turvataloyhteisöä.

Vapaaehtoisella on oma tärkeä tehtävänsä tur-
vatalon kriisiavun mahdollistajana. Nuoret voi-
vat tulla turvataloille ilman ajanvarausta ja 
lähes mihin vuorokauden aikaan tahansa. Krii-
si- ja perhetyöntekijän on tarkoitus kyetä otta-
maan nuori tai hänen läheisensä vastaan no-

peallakin aikataululla. Vapaaehtoinen luo siis 
rauhaa kriisityöhön, kun työntekijän ei tarvit-
se hämmentää kiehuvaa soppakattilaa samalla 
kun kohtaa nuoren.

Haluaisitko lisätä omaa hyvinvointiasi, tarttua 
kauhan varteen ja viettää nuorten kanssa rau-
hallisen koti-illan kerran kuussa? Espoon, Hel-
singin, Turun ja Tampereen turvataloilla kaiva-
taan majoitusvapaaehtoisia juuri nyt.

Joonas B
randt

Nuorten turvatalojen 
majoitusvapaaehtoisuus:
• Vapaaehtoinen on turvatalon kriisi- ja 

perhetyöntekijän aisapari, jonka tehtä-
vänä olla läsnä nuorille turvallisena ai-
kuisena, vastata päivällisen ja iltapa-
lan järjestelyistä, vastailla tarvittaessa 
talon puhelimeen ja toimia työntekijän 
apuna tilanteen mukaan.

• Vapaaehtoinen saapuu klo 17 ja viettää 
illan sekä yön turvatalolla. Vuoro päät-
tyy sovitusti vapaaehtoisen omien ai-
kataulujen mukaan.

• Turvatalolla on vapaaehtoiselle oma 
huone, johon talon toiminnan rauhoi-
tuttua voi käydä nukkumaan.

• Vapaaehtoinen toimii vuorossaan noin 
kerran kuukaudessa.

• Vapaaehtoinen saa kattavan perehdy-
tyksen paikallisen turvatalon majoi-
tustoiminnan arkeen. Työntekijältä saa 
myös tarvittaessa neuvoja, ohjausta ja 
tukea jokaisessa vapaaehtoisvuorossa.

• Nuorten turvataloilla on tarjolla monen-
laista vapaaehtoistoimintaa ja verkko-
vapaaehtoisena voi tukea nuoria mis-
täpäin Suomea tahansa. Lisätietoja 
täältä: punainenristi.fi/vapaa- 
ehtoiseksi/nuortenturvatalot/ 
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OSASTOT JA PIIRIT MUKANA SOTE-UUDISTUKSESSA & ALUEVAALIT 23.1.2022

Tehdäänkö osastossanne 
katutyötä tai suunnitellaanko 
jalkautuvaa työtä?

Aineistoja päihdeteeman 
käsittelemiseen

Aluevaalit 23.1.2022. 
Olemmeko valmiina 
vaikuttamaan?
Sote-uudistuksen lainsäädäntö hyväksyttiin 
kesäkuussa eduskunnassa ja nyt uudistus ete-
nee toimeenpanoon. Uudistuksen etenemis-
tä voi seurata virallisilta sivuilta soteuudistus. 
fi/etusivu. Vielä tärkeämpää on seurata, mi-
ten omalla hyvinvointialueella uudistukseen 
valmistaudutaan soteuudistus.fi/mika-
on-hyvinvointialue. Aluevaalit järjestetään 
23.1.2022.

Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevat 
väliaikaiset valmistelutoimielimet, joiden työ 
käynnistyi syksyllä 2021. Hyvinvointialue on 
vastuussa sille lailla säädetyistä tehtävistä, joi-
ta ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe-
lastustoimen järjestäminen. 

Sekä uudet hyvinvointialueet että kunnat ovat 
jatkossa vastuussa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä. Vielä ei ole varmaa, miten jär-
jestöjen resurssit tulevat asettumaan uudes-
sa organisaatiossa. Väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen kuluu Punaisen Ris-
tin keskeisimpiin vapaaehtoistoiminnan tavoit-
teisiin. Siksi on tärkeää seurata oman kunnan 
ja alueen suunnittelua ja tehdä omaa toimin-
taa näkyväksi. Samalla säännöllinen yhteistyö 
toisten järjestöjen kanssa tulee yhä tärkeäm-
mäksi. RedNetistä löytyy sote-uudistus sivujen 
alta materiaalipohjia, joita voi käyttää oman 
toiminnan kuvaamisen tueksi. 

Verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa

Olkaa aktiivisesti yhteydessä oman alueen-
ne muihin järjestöihin. Kannattaa kysellä tois-
ten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Jokaisella 
alueella on myös erityisiä, Järjestöjen sote-
muutostukihankkeen työntekijöitä, jotka jär-
jestävät verkostotapaamisia alueen järjestötoi-
mijoille. Kannattaa olla aktiivinen ja selvittää, 
millaisia verkostoja omassa kunnassa tai alu-
eella on. 

Mitä piireissä ja osastoissa voisi tehdä? 

• Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään net-
tisivuilta. 

• Toisten järjestöjen kanssa kannattaa kes-
kustella ja verkostoitua. 

• Tarjottavat palvelut on hyvä kertoa selkeästi.
• Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitel-

miin.
• Alueilla voi järjestää toisten järjestöjen 

kanssa yhdessä esimerkiksi kuntakierros. 

Jos osastossanne tehdään jo katutyötä tai 
sitä on suunniteltu jossain muodossa, niin 
käykää täyttämässä kysely toiminnasta: 
www.lyyti.fi/questions/c8baed3098

Toivomme mahdollisimman monen osaston 
vastaavan, jotta saamme kokonaiskuvan katu-
työn tilanteesta.

Korona on lisännyt nuorten pahoinvointia ja 
partiointi on noussut monessa osastossa esiin. 
Toimintaa voitaisiin toteuttaa osastossa eri toi-
mintamuotojen yhteistyönä vastaten alueelli-
seen tarpeeseen. Lisätietoja voi kysyä  
kati.laitila@redcross.fi

Punaisen Ristin kaupasta voi osastotunnuksilla 
tilata katutyön selkämerkkejä:  
punaisenristinkauppa.fi

Suomen Punaisen Ristin oppimateriaalialustal-
la Cloubissa on julkaistu Päihteet ja minä -ai-
neisto. Materiaali tarjoaa tietoja ja harjoituksia 
päihdeteeman käsittelyyn yläasteikäisten ja si-
tä vanhempien kanssa. Se sisältää tieto-, toi-
minta- ja keskusteluosioita tarjoten kattavan, 
monipuolisen ja toiminnallisen kokonaisuuden 
oppitunneille. Myös vapaaehtoiset voivat käyt-
tää aineistoa oppilaitosyhteistyössä.

Cloubin osoite on sproppimateriaalit.fi

Ehkäisevän päihdetyön viikko 8.–14.11.2021

Kampanjan verkkosivuilla on tarjolla tukea ja 
apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön 
liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Sivuilla on myös 
aineistoja asian puheeksi ottamiseen. 
www.ept-verkosto.fi/ept-viikko/
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AUTTAJAT AULANGOLLA

Seuraavan valtakunnallisen vapaaehtois-
ten koulutustapahtuman Auttajat Aulan-
golla ilmoittautuminen on nyt auki! Voit il-
moittautua tapahtumaan 30.11.2021 asti 
osoitteessa rednet.punainenristi.fi/autta-
jataulangolla, josta löydät myös lisätietoa 
tapahtumasta.

Ohjelma

Auttajat Aulangolla on avoin kaikille Suomen 
Punaisen Ristin vapaaehtoisille eli mukaan voi-
vat tulla sekä osastojen konkarit että satunnai-
sesti toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset. Oh-
jelma on antoisa meille jokaiselle ja se koostuu 
kolmesta eri teemasta:

• Varautuminen muuttuvaan maailmaan

• Uudistuva ja moninainen Punainen Risti

• Hyvinvoiva vapaaehtoinen

Yksi tapahtuman pääpuhujista on sunnuntain 
päätösohjelmassa esiintyvä tunnettu yhteis-
kunnallinen keskustelija Jani Toivola, joka pu-
huu meille erilaisuuden kohtaamisesta ja moni-
naisuuden hyödyntämisestä toiminnassamme. 
Ohjelman lomaan jää myös vapaa-aikaa, jon-
ka voi hyödyntää esimerkiksi pulahtamalla ho-
tellin kylpylään tai retkeilemällä Aulangon nä-
kötornille.

Vastuullisuus

Vastuullisena tapahtumana Auttajat Aulangolla 
toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja il-
mastoystävällisesti. Tunnistamme tapahtuman 
ympäristövaikutukset suunnittelu- ja toteutus-
vaiheessa ja teemme töitä vaikutusten pienen-
tämiseksi.

Edistämme vastuullisuutta mm. tarjoamalla ta-
pahtumassa ravitsevaa ja monipuolista kas-
vispainotteista ruokaa ja toimittamalla ta-
pahtumamateriaalit osallistujille ensisijaisesti 
sähköisinä. 

Kannustamme myös osallistujia vastuullisiin 
valintoihin muun muassa saapumalla tapahtu-
mapaikalle yhteiskuljetuksilla tai julkisilla kul-
kuvälineillä. Järjestämme tapahtumapaikan ja 
Hämeenlinnan keskustan sekä rautatieaseman 
välillä tapahtuman osallistujille maksuttoman 
bussikuljetuksen jokaisena tapahtumapäivänä 
ennen ja jälkeen ohjelman. 

Kiitos-illallinen

Sinä olet meille tärkeä ja haluamme kiittää Si-
nua tekemästäsi vapaaehtoistyöstä! Tarjo-
amme tapahtumaan Aulangolla osallistuville 
herkullisen Kiitos-illallisen Scandic Aulangon ra-
vintolassa lauantaina 2.4.2022.  

Illallinen on jatkoa aiemmin kolmen vuoden 
välein pidetyille vapaaehtoisten Kiitos-gaaloille. 
Illallisen aikana voit nauttia tapahtuman tun-
nelmasta vanhojen ja uusien vapaaehtoisystä-
viesi kanssa ja sen jälkeen jatkaa iltaa hotellin 
yökerhossa, joka on varattu käyttöömme.

Alle 29-vuotiaiden vapaaehtoisten 
stipendi

Tuemme nuorten vapaaehtoisten osallistumis-
ta Auttajat Aulangolla -tapahtumaan. Kaikki 
vuonna 1993 tai sen jälkeen syntyneet vapaa-
ehtoiset voivat hakea ilmoittautumisen yhtey-
dessä stipendiä, jolla on mahdollista kattaa 80 
% tapahtuman osallistumismaksusta. 

Stipendit jaetaan Folke Bernadotte muistosää-
tiön apurahoituksesta, joten mahdollistamme 
tapahtuman osallistujille myös kansainvälisiä 
kokemuksia.

Auttajat Aulangolla on kaikkea tätä ja vielä pal-
jon enemmän! Tapahtumatiedot löytyvät suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta  
rednet.punainenristi.fi/auttajataulangolla. 
Tule sinäkin mukaan!

Auttajat Aulangolla 1.–3.4.2022
Ilmoittaudu pian!

Paikkoja rajoitetusti.



14

KUULUMISIA KILTAPÄIVILTÄ & HYVÄPÄIVÄ-AVUSTUKSET

Lämpökeskuksella räjähtää, loukkaantu-
neita on useita. Tuulisella rannalla apua 
tarvitsee perhe, jonka kanssa yhteisen 
kielen löytyminen ja luottamuksen synty-
minen ottaa aikaa. Golfkentällä pallo osuu 
katsojaa, ja myös pelaajan sydänoireet 
työllistävät ensiapupäivystäjiä. 

Tätä kaikkea ja paljon muuta sattui ja tapah-
tui harjoituspäivän aikana, kun Punaisen Ristin 
ryhmänjohtajakoulutetut kokoontuivat vuosit-
taisille koulutuspäivilleen Kiltapäiville, Lappa-
järvelle. Harjoituspäivän annin lisäksi pitkään 
viikonloppuun mahtui luentoja, joissa käsitel-
tiin Punaisen Ristin ajankohtaisten kuulumisten 
lisäksi muun muassa yhteistyötä viranomais-
ten kanssa ja auttajan jaksamista. Elvyttämis-
tä päästiin luonnollisesti harjoittelemaan, tällä 
kertaa pienen kilpailun merkeissä. Selvisi, että 
ryhmänjohtajat ovat melkoisia elvytyskoneita. 

Kiltapäivien järjestelyistä vastasivat tällä ker-
taa Nynäs Killan Länsi-Suomen piirin kiltalai-
set. Punaisen Ristin ryhmänjohtajakoulutuk-
sen käyneet vapaaehtoiset perustivat Nynäs 
Killan vuonna 1973. Vuosittain eri puolilla Suo-
mea järjestettävillä koulutuspäiville kokoontuu 
yleensä noin sata ryhmänjohtajaa Ivalosta Han-
koon. Yksi Killan tärkeimmistä tehtävistä on-
kin verkostoitua eri puolilla Suomea asuvin kil-
talaisten kesken ja pitää yllä yhteishenkeä sekä 
vaihtaa ajatuksia ryhmän johtamisesta sekä sii-
hen liittyvistä asioista. Lauantaisessa iltajuhlas-
sa myös palkittiin ansioituneita kiltalaisia.

Päivät avannut Länsi-Suomen piirin toiminnan-
johtaja Tero Hintsa painotti puheessaan ensi-
apuryhmien sekä ensihuollon ja henkisen tu-
en ryhmien merkitystä nopeasti muuttuvassa 

maailmassa. Ensiapuryhmätoiminta on ollut 
Punaisen Ristin auttamisen ytimessä koko jär-
jestön olemassaolon ajan, yli 150 vuotta. 

– Ryhmänjohtajat toimivat usein vastuunkan-
tajina päivystyksissä ja auttamisoperaatioissa. 
Kiltapäivillä on suuri merkitys ryhmänjohtajien 
korvaamattoman tärkeän työn jatkumisen var-
mistamisessa, Hintsa totesi. 

Ylisukupolvisuus onkin yksi kiltapäivien tär-
keimmistä arvoista. Mukana Killan toiminnas-
sa on yhä muutamia perustajajäseniä ja uusim-
mat nyt Kiltapäivillä olleista ovat osallistuneet 
viimeisimmälle järjestetylle Punaisen Ristin ryh-
mänjohtajakurssille. Kun mukana on eri ikäi-
siä ihmisiä, osaaminen siirtyy tehokkaasti ikä-
polvelta toiselle. Tosin vanhimpien toiveena on, 
että yhä useampi uusi, ryhmänjohtajakoulu-
tuksen saanut lähtisi aktiivisesti mukaan Killan 
toimintaan, perustuuhan se täysin jäsentensä 
omaehtoiseen haluun pitää osaamistaan yllä.

Seuraavan kerran Kiltapäiviä vietetään en-
si vuoden elokuussa Leppävirralla, ja vuon-
na 2023 kokoonnutaan Killan 50-vuotisjuhlien 
merkeissä jossain päin Lappia. 

Osaamisen ja yhteishengen ylläpitoa

Osastojen Hyväpäivä-avustukset 2021–2023
Kaipaako osastosi taloudellista tukea toi-
minnan kehittämiseen ja uuden toimin-
nan käynnistämiseen? Hakekaa Hyväpäi-
vä-avustusta!

Avustuksia myönnetään vuosina 2021–2023 
kertaluonteisina

• ensiapuryhmätoimintaan,
• monikulttuurisuustoimintaan,
• nuorisotoimintaan,  

• terveyden edistämisen toimintaan  
(terveyspisteet) ja 

• ystävätoimintaan. 

Avustuksiin on erilliset hakukriteerit ja -ohjeet, 
jotka löytyvät RedNetin osastotoimistosta osoit-
teesta rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva. 
Kertaluonteista avustusta myönnetään vuosit-
tain samalle toiminnalle enintään 300 euroa. 
Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä 
sähköisellä lomakkeella ennakkoon. 
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MAAILMAN AIDS-PÄIVÄ

Maailman aids-päivää 
vietetään 1.12.

Maailman Terveysjärjestö WHO julis-
ti vuonna 1988 Maailman aids-päivän 1. 
joulukuuta vietettäväksi kansainvälisek-
si terveyden edistämisen teemapäiväksi. 
Päivän tavoitteena on lisätä ihmisten tie-
toisuutta hivistä ja aidsista sekä kampan-
joida hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn ja 
hiv-positiivisten oikeuksien puolesta. 

Suomen Punainen Risti osallistuu Maailman 
aids-päivän viettoon valtakunnallisesti ja vai-
kuttavasti. Vapaaehtoiset järjestävät kyntti-
lätapahtumia ja glögitarjoiluja sekä tarjoavat 
tietoa, tukea ja keskustelumahdollisuuden päi-
vän teemaan liittyen ympäri Suomen. Kam-
panja on näkyvillä sosiaalisen median eri 
kanavilla. Tänä vuonna päästään myös päivit-
tämään hiviin liittyviä tietoja uuden Maailman 
aids-päivän toimikunnan laatiman materiaali-
paketin avulla. 

Maailman aids-päivän toimikunta haastaa päi-
vittämään tiedot hivistä

Hiv sairautena on mullistunut hyvän lääkehoi-
don ansiosta, mutta toisinaan tiedot ja asen-
teet kaipaavat yhä päivitystä. 

Asiantuntijoiden laatimaa monipuolista ja help-
pokäyttöistä materiaalipakettia voi hyödyn-
tää eri toiminnoissa, seksuaaliterveystyön kou-
lu- ja nuorisotilavierailuilla sekä omien tietojen 
päivittämisessä. Materiaalipaketti sisältää toi-
minnallisia harjoituksia ja tietovisoja, faktatie-
toa hivistä, somejakokuvia sekä julisteita tu-
lostettavaksi käyttöön. Harjoitukset soveltuvat 
sekä lähi- että etätoimintaan.

Tänä vuonna Maailman aids-päivän toimikun-
ta kannustaa erityisesti nuorten parissa toimi-
via työntekijöitä ja vapaaehtoisia päivittämään 
nuorten tiedot hivistä nuorisotiloilla ja kouluis-
sa, materiaalipakettia hyödyntäen. 

Lisätietoja aiheesta löytyy verkosta! Rednetis-
tä, Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta ja 
Maailman aids-päivän sivuilta.

Rasisminvastainen viikko 
jälleen maaliskuussa

Maahanmuuttajan 
kotoutumiskaari visualisoitu

Rasisminvastaista viikkoa vietetään ensi 
vuonna 21.–27. maaliskuuta. Kampanjan 
teema tarkentuu syksyn kuluessa.

Voit tutustua kampanjaan RedNetissä: rednet.
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko.

Viime vuonna julkaistut Rasisminvastaiset toi-
mintaohjeet ovat verkkosivuillamme:  
punainenristi.fi/rasisminvastainen-viikko

Kampanja-aineistoja voi ladata aineistopankis-
ta helmi–maaliskuussa 2022. Lisätietoja kam-
panjasta voi kysyä piirien monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjiltä.

Maahan muuttaminen ja Suomeen kotou-
tuminen voi tuntua vuoristoradalta: siihen 
kuuluu nousuja ja laskuja. Punaisen Ristin 
kotoutumiskaari kuvaa prosessia, joka on 
jokaisella erilainen. Nousuihin ja laskui-
hin vaikuttavat oman elämän tapahtumat, 
mutta myös ulkopuoliset asiat ja tahot. 

Mieti, missä tilanteessa sinä voisit tukea maa-
han muuttanutta kotoutumisessa. Tutustu So-
maliasta Suomeen tulleen perheen kotoutu-
miskaareen ja katso Punaisen Ristin tuottama 
uusi video: youtu.be/eICieNHfp_M

Lisätietoja kotoutumiskaaresta:  
rednet.punainenristi.fi/kotoutumiskaari 

Maailman aids-päivän toimikuntaan kuuluvat 
Suomen Punainen Risti, Hivpoint, Positiiviset 
ry, Pro-tukipiste ja Väestöliitto.

Petra Lemmetty, terveyden edistämisen 
suunnittelija, petra.lemmetty@redcross.fi
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PIIRIN PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Helpotusta osastojen 
hallinnon hoitamiseen

M
ari H

uttunen

Osastojen vapaaehtoiset ovat väsyneitä hal-
linnon pyörittämiseen ja haluaisivat kevy-
emmän hallintorakenteen. Tämä on lause, 
joka toistuu usein järjestömme kehittämi-
sen suuntia mietittäessä. Mutta onko näin? 
Väsyttääkö meitä se, että hallinto on uu-
vuttavaa vai väsymmekö siitä, että osas-
ton hallituksessa toimivat vapaaehtoiset ovat 
vastuussa kaikesta osaston toiminnasta?

On totta, että hallinto vie voimavaroja. Osas-
ton toimintasuunnitelma ja -kertomus sekä 
talousarvio ja tilinpäätös tulee laatia. Osas-
ton kirjanpito tulee hoitaa ja kokouksista laa-
tia pöytäkirjat. Osaston hallituksen tulee ko-
koontua kokouksiin, jotta osaston toiminta 
pyörii. Lisäksi osastot vastaavat toimintaky-
selyyn ja toimittavat J-kortit sovitussa aika-
taulussa. 

Mutta mikä auttaisi hallinnon taakan keven-
tämiseen ja voimavarojen suuntaamiseen 
enemmän vapaaehtoistoimintaan? Ovatko 
ratkaisu suuremman maantieteellisen alueen 
osastot, jolloin vapaaehtoisten voimavaro-
ja vapautuisi enemmän auttamistyöhön, kun 
niin montaa henkilöä ei tarvittaisi hallinnosta 
vastaamiseen.

Näen tämän toimivana ratkaisuna alueilla, 
joissa yhden kunnan alueella on useampia 
osastoja tai luonnollisen asiointialueen alu-
eella on useampi osasto. Riskinä tässä näen 
sen, että toiminta voi keskittyä liiaksi yhden 
entisen osaston alueelle, joten maantieteel-
linen alue ei saa kasvaa liian suureksi. Osas-
tojen yhdistyessä olisi hyvä laatia pelisään-

nöt siitä, miten toiminta saadaan pysymään 
elävänä koko osaston alueella.

Suurempien osastojen tai suurempien aluei-
den kohdalla en näe yhdistymisiä mahdotto-
mina, jotta hallinnon kuormittavuutta saatai-
siin vähennettyä. Näissä ongelmana voi olla 
kuitenkin se, että vapaaehtoisia on osastossa 
yksinkertaisesti liian vähän. Kun osaston hal-
linnon vastuut on järkevästi jaettu, on osas-
ton helpompaa rekrytoida vapaaehtoisia hal-
lintoonkin.

Tärkeintä on löytää paras mahdollinen tapa 
järjestää hallinto, jolla varmistamme Punai-
sen Ristin auttamisvalmiuden ja vapaaehtois-
ten jaksamisen.

Mari Huttunen
Piirin puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen piiri

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

...Tässä ja Nytissä julkaistavaksi.  
Myös muistelut, vanhat valokuvat ja  
historiatarinat otetaan ilolla vastaan! 

Aineistot vuoden 2022 ensimmäiseen 
Tässä ja Nyttiin 3.1.2022 mennessä:  

ilona.manninen@punainenristi.fi

OSASTONNE JUTTUJA
JA KUVIA...

ETSIMME 
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Osastojen valmiuden ja ensiaputoimin-
nan jatkokoulutus kokosi 15 vapaaeh-
toista ympäri Kaakkois-Suomen piiriä  
Punaisen Ristin koulutuskeskukseen 
Nynäsiin 15.–16. lokakuuta.

Viikonlopun tarkoituksena ei niinkään ol-
lut kouluttaa täysin uusia asioita, vaan antaa 
vinkkejä ja intoa ryhmien harjoitteluun. Ras-
tiharjoituksissa muun muassa toteutettiin ly-
hyt etsintäharjoitus, neuvottiin ensiapuvä-
lineistön käyttöä silmät sidottuna toimivalle 
parille, pelattiin auttamiskorttipeliä ja arvioi-
tiin hälytystehtävälle mukaan otettavia hen-
kilökohtaisia varusteita. 
 
Ryhmissä toteutetussa lyhyessä case-har-
joituksessa kerrattiin toimintaa tilanteessa, 
jossa viranomaiset pyytävät apuamme talo-
yhtiön evakuointitilanteessa tai valmiuskes-
kuksen perustamisessa. Erityisesti harjoituk-
sen purkukeskustelussa kävi ilmi se, kuinka 
tärkeää osastojen välinen yhteistyö ja yh-
teydenpito muihin yhteistyötahoihin on. Ca-
se-harjoitus tarjosi myös nopean näkymän 
osastojen valmiustoimintaan kokonaisuudes-
saan, osallistujissa kun oli myös vasta jon-
kin aikaa toiminnassa mukana olevia vapaa-
ehtoisia. 

Yhteisissä pohdinnoissa todettiin korona-
ajan tuoneen myös positiivisia asioita osas-
tojen toimintaan. Esimerkiksi etäyhteyksillä 
toteutetut koulutukset ja palaverit ovat hel-
pottaneet ja lisänneet osallistumista. Piirin 

VALMIUTTA JA ENSIAPUA NYNÄSISSÄ

Valmiutta ja ensiaputoimintaa Nynäsissä

työtekijät ovat tulleet lähemmäksi laajem-
paa vapaaehtoisjoukkoa. Vaikka ”puhuvat 
päät” teamsissa ovat helposti saavutettavis-
sa omalta kotisohvalta, poikkeuksetta tote-
simme nauttivamme kasvokkaisesta toimin-
nasta ihan aidosti yhdessä. 

Suunnittelu ensi vuoden valmiuden ja en-
siavun harjoitteluviikonlopusta on jo aloi-
tettu osallistujilta kerätyn palautteen pe-
rusteella. Tavataan siis Nynäsissä jälleen 
12.–13.3.2022.  

Valmiuden ja ensiaputoiminnan jatkokoulutuksessa kerrytettiin vinkkejä ja intoa ryhmien harjoitteluun. Koulu-
tuksen pitivät Kaakkois-Suomen piirin valmiuspäällikkö Eila Siira ja terveydenhuollon suunnittelija Jenni Ojala.

Eila S
iira

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Päivi Lahtinen opastaa Raimo Veiniä elvyttämään 
sydäiskurin kanssa silmät sidottuna, ilman näköaistia.

Jenni O
jala
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OMA PUNAINEN RISTI

Suurimmassa osassa piirimme osasto-
ja Oma Punainen Risti -tietojärjestel-
mä eli Oma on jo käytössä ja uudet va-
paaehtoiset pääsevät myös sitä kautta 
ilmoittautumaan mukaan toimintaan. 
Kokosimme vielä tähän Oman parhaita 
toimintoja, joista jokainen osasto hyö-
tyy varmasti. 
 

Kaikki vapaaehtoistehtävät auki Omaan 

Omassa osasto voi ilmoittaa kaikista vapaa-
ehtoistehtävistä, joihin halutaan uusia mu-
kaan. 

• Sopikaa mitkä vapaaehtoistehtävät laite-
taan Omaan auki ja kuka ilmoituksen te-
kee järjestelmään.

• Luokaa tehtävä. Kuvaukseen on hyvä kir-
joittaa auki tehtävän sisältö: kuinka kau-
an se vie aikaa, millaisen perehdytyksen 
ja tuen tehtävässä saa ja ennen kaikkea, 
miksi tehtävä on tärkeä. 

• Jakakaa valmiita tehtäviä esimerkiksi 
osaston omissa somekanavissa ja alueen-
ne erilaisilla vapaaehtoisfoorumeilla.

• Ottakaa uudet vapaaehtoiset vastaan. 

Uusi vapaaehtoinen ilmoittautuu Omassa 
– kilahtaako osastolaisen sähköposti? 

Uusi vapaaehtoinen voi ilmoittautua mu-
kaan myös Oman kautta. Olettehan valmii-
na toivottamaan hänet tervetulleeksi? Onhan 
Omassa osastonne sivulle määritelty jo säh-
köposti, kuka tiedon uudesta vapaaehtoises-
ta saa? 

Miten uuden vapaaehtoisen polku sujuu? 

• Uusi vapaaehtoinen luo profiilin Omaan ja 
hänelle lähtee Omasta automaattinen ter-
vetuloa-viesti. 

• Te saatte ilmoituksen uudesta vapaaeh-
toisesta Omaan kontaktoimattomien lis-
taan JA ilmoittamaanne sähköpostiin (jot-
ta asia ei jää huomaamatta).

• Ottakaa yhteyttä uuteen vapaaehtoiseen 
viikon sisällä valitsemallanne tavalla, esi-
merkiksi soittamalla, WhatsApp-viestillä 
tai tekstiviestillä.

• Jos osastossa ei ole juuri vapaaehtoi-
sen toivomaa toimintaa, tarjotkaa hänelle 
muita toimintamuotoja, joista innostua. 

• Mikäli vapaaehtoinen haluaa johonkin 
tiettyyn toimintaan, jota osastossa ei ole 
eikä sitä ole mahdollista käynnistää, kar-
toittakaa mistä osastosta lähin toiminta-
ryhmä löytyy. Ohjatkaa uusi vapaaehtoi-
nen mahdollisuuksien mukaan kyseiseen 
toimintaan. Apua voi kysyä piiristä. 

• Aina uusi vapaaehtoinen ei vastaa ensim-
mäiseen yhteydenottoon. Jokainen va-
paaehtoinen on kuitenkin arvokas, vaikka 
osallistuisi toimintaan vain silloin tällöin 
esimerkiksi kerääjänä.

• Vapaaehtoisen tilanne voi myös muuttua 
ja hän saattaa lähteä mukaan toimintaan 
joskus myöhemmin. Joten eipä haittaa 
ottaa yhteyttä uudelleen myöhemmin!

Oma Punaisen Ristin hyödyt

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Oma-tietojärjestelmän löydät osoitteesta 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi. Kuvassa 
Savitaipaleen osaston vapaaehtoistehtäviä Omassa.



19

OMA PUNAINEN RISTI & JÄSENHANKINTASEMINAARI

Viestit kerralla kaikille vapaaehtoisille 
tai ryhmänvetäjille Omassa  
 
Onko teillä asia, joka olisi hyvä saada tie-
doksi kaikille osaston vapaaehtoisille? Se voi 
olla esimerkiksi osaston kokous, uusi aloitta-
va toimintaryhmä, äkillinen auttamistehtä-
vä tai vaikka kevätkauden aloitusilmoitus. Oli 
viesti mikä tahansa, Omassa sen saa nope-
asti eteenpäin. 

Osaston hallintatyökaluissa Viestit-kohdassa 
on painikkeet: 

• lähetä viesti koko osastolle 
• lähetä viesti toimintaryhmien vetäjille 
 
Näitä hyödyntämällä saatte viestit liikentee-
seen koko kohderyhmälle. Muistakaa rastit-
taa myös kohta ’Lähetä myös sähköpostit-
se’. Oman viestipohja antaa mahdollisuuden 

myös keskusteluun, eli viesteihin voi vastata 
ja ne säilyvät tallessa. 

Ohjeet ja vinkit Oman käyttöön löytyvät  
osoitteesta rednet.punainenristi.fi/oma 

Nämä kaikki esitellyt toiminnallisuudet käy-
dään läpi kohta kohdalta myös Digitärs-
kyillä 11.11. Lisätietoa sivulla 20 ja Red-
netissä Kaakkois-suomi.punainenristi.fi > 
Piirin koulutukset ja tapahtumat 2021–2022.

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI
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SÄHKÖINEN YSTÄVÄNVÄLITYS & SOITTOKAVERITOIMINTA

Sähköinen ystävänvälitys parantaa 
tiedonvälitystä ja tietoturvaa
Kannattaako sähköinen ystävävälitys ottaa 
käyttöön ja onko siitä hyötyä pienelle osas-
tolle? Kyllä. Monesti etenkin pienillä osastoilla 
ystävävälitystä hoidetaan mappien ja pape-
reiden avulla. Järjestelmä voi vaikuttaa hy-
vältä, jos vapaaehtoisia ja ystäväasiakkaita 
on vähän.

Voi kuitenkin olla ongelmallista, jos tiedot 
ovat yhden ihmisen takana ja hänelle sattuu-
kin jotakin tai tiedot tuhoutuvat esimerkiksi 
tulipalossa. Myös tietoturvassa on puutteita. 

Sähköinen ystävänvälitys toimii Oma Punai-
nen Risti -järjestelmässä eli Omassa. Järjes-
telmässä uudelle ystävävälittäjälle voidaan 
nopeasti lisätä oikeudet, jolloin kaikki tiedot 
ovat heti hänen saatavillaan. Kannustamme 
myös uusia vapaaehtoisia liittymään Omaan. 
Vapaaehtoisen muuttaessa paikkakunnalta 
toiselle siirtyvät tiedot kätevästi uuteen osas-
toon, vain postinumeroa vaihtamalla.

Huomionarvoista on myös tietoturvallisuus: 
sähköisessä välityksessä tiedot säilyvät ja 
niihin pääsevät käsiksi vain ne, joille oikeu-
det on myönnetty. Sähköiseen välitykseen 
on myös helppo lisätä muistiinpanoja vapaa-
ehtoisen tai ystäväasiakkaan tietoihin, jolloin 
tietojen välittyminen ei ole paperilappujen 

ja muistin varassa. Järjestelmään voi myös 
merkitä, mikäli vapaaehtoinen haluaa pitää 
taukoa toiminnasta ja palata myöhemmin. 
Tiedot eivät häviä, mutta häntä ei myöskään 
turhaan kysellä mukaan toimintaan.

Tule Digitärskyille kuulemaan lisää sähköi-
sestä ystävänvälityksestä Omassa!

Soittokaveritoiminta kaipaa lisää vapaaehtoisia
Aloitimme Kaakkois-Suomen piirin koordinoi-
man soittokaveritoiminnan keväällä 2021. Tä-
mä oli jatkoa Kaakkois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksen Helmi hyvää elämää 
ikääntyneenä -hankkeelle. Soittokaveritoi-
minnalla haluamme tavoittaa yksinäisyydes-
tä kärsiviä ikääntyneitä ja omaishoitajia, jot-
ka kaipaavat juttuseuraa.

Rekrytoimme keväällä vapaaehtoisia toimi-
maan koordinaattoreita, jotka ottavat vas-
taan uudet vapaaehtoiset ja ystäväasiakkaat. 
Koordinaattorit käyttävät sähköistä ystävän-
välitystä ja heillä on käytössään soittokaveri-
toimintaan hankitut puhelimet. 

Koulutamme uusia vapaaehtoisia toimintaan 
mukaan säännöllisesti, mutta tarvetta olisi 
vieläkin uusille soittokavereille sekä kahdelle 
uudelle koordinaattorille. 

Toiminta on tällä hetkellä vielä pientä, mutta 
tarkoituksena olisi saavuttaa laajemmin yksi-
näisiä ja lievittää yksinäisyyden kokemusta.
 
Tulisitko soittokaveriksi tai koordinaat-
toriksi?
Jos haluaisit lähteä soittokaveriksi tai toimin-
nan koordinaattoriksi, ota yhteyttä Annikaan: 
annika.korpinen@punainenristi.fi,
p. 040 860 1413 

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Digitärskyillä käydään läpi Oma Punai-
sen Ristin hyödyntämistä muun mu-
assa ystävänvälityksessä, uusien va-
paaehtoisten vastaanottamisessa ja 
toimintaryhmien viestinnässä.

Pääset myös itse testaamaan Oma Punaisen 
Ristin käyttöä tärskyjen aikana.

Torstaina 11.11.2021 klo 17.30–19.00 

Tärskyt toteutetaan verkossa. Osallistumista 
varten tarvitset tietokoneen, tabletin tai pu-
helimen sekä nettiyhteyden. Ilmoittaudu 
Omassa: vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Digitärskyt:
Oma Punainen Risti 
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MINUSTAKO YSTÄVÄ?

Ystävätoiminnalla on koronapandemian aika-
na ollut suuri positiivinen merkitys yksinäi-
syyttä kokevien ihmisten hyvinvointiin. Kah-
denkeskisiä tapaamisia, ryhmäkokoontumisia 
tai virkistystoimintaa ei ole voitu järjestää, 
mutta uusia ystävätoiminnan muotoja on ke-
hitetty: esimerkiksi soittokaveri- ja verkko-
ystävätoimintaa sekä Discord-verkkoalustalla 
toimivaa RedChattia.

Millaista toiminta on? Onkohan minusta sii-
hen? Miten pääsen mukaan? Tässä muu-
tamia kysymyksiä, joita vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuva miettii ystävätoiminnasta.
Ei ihme, että asia mietityttää uutta vapaaeh-
toiskandidaattia. Punaisen Ristin ystävätoi-
minta on nimensä mukaisesti monimuotois-
ta, ja voi olla vaikea hahmottaa, minkälaista 
toiminta on omalla paikkakunnalla ja keneen 
voisi olla yhteydessä.

Osastojen toimintaympäristöt ovat erilai-
sia alueellisesti. Sekä jäsenmäärät, aktiiviset 
toimijat että ystävätoimintaan panostami-
nen vaihtelevat. Vaikutusta on silläkin, on-
ko osastoon nimetty ystävätoiminnan yhdys-
henkilö, onko ystävävälittäjää, käytetäänkö 
sähköistä ystävävälitystä ja riittääkö vapaa-
ehtoisia toiminnan pyörittämiseen. Tai ollaan-
ko osastossa lainkaan kiinnostuneita ystävä-
toiminnasta? Kaikki nämä seikat vaikuttavat 
uusien vapaaehtoisten ohjautumiseen osas-
ton ystävätoimintaan.

Selkeä markkinointi ja tiedottaminen ovat 
tärkeitä. Uusien vapaaehtoisten rekrytoin-
tiprosessi kannattaa hioa kuntoon ja miet-
tiä, minkälaista tarvetta ystävätoiminnalle on 
omalla alueella ja miten siihen voisi vasta-
ta. On eri asia rekrytoida nuoria kuin jo vä-
hän varttuneempia vapaaehtoisia. Erityisen 
tärkeää on kouluttaa uudet ystävävapaaeh-
toiset, jotta ystävävapaaehtoistyö pysyy laa-
dukkaana.

Oman osaston resurssit on tunnistettava. Jos 
näyttää siltä, että paukut eivät riitä, voisiko 
yhteistyötä naapuriosaston kanssa kehittää? 
Kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkea yksin! 

Olen ilokseni huomannut osastoissa uut-
ta innostusta tämän syksyn aikana: ystä-

vätoiminnan peruskursseja suunnitellaan ja 
järjestetään sekä mietitään kovasti rekry-
tointeja. Toimintasuunnitelmien valmistele-
minen vuodelle 2022 on täydessä vauhdissa. 
Miksi ei juuri sinun osastosi panostaisi ensi 
vuonna ystävätoiminnan kehittämiseen? 

Kirsi Mertakari
 
rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta

Minustako ystävä?

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Ystävätoiminnan 
tapahtumia
La 13.11.2021 klo 10.00–13.30  
Ystävätoiminnan peruskurssi, Kouvola
 
To 18.11.2021 klo 17.30–18.30 
Ystävien olohuone verkossa

La 20.11.2021 klo 10.00–13.30 
Ystävätoiminnan peruskurssi, Iitti

ke 24.11.2021 17.00–19.00 
Ystävätoiminnan peruskurssi verkossa  
(valtakunnallinen)

Lisätietoa RedNetissä kaakkois-suomi.pu-
nainenristi.fi > Piirin koulutukset ja tapah-
tumat 2021–2022

Joonas B
randt
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Piirin tapahtumakalenterin löydät RedNetistä:  
kaakkois-suomi.punainenristi.fi > Piirin koulutukset ja tapahtumat 2021−2022

Tapahtumat löytyvät myös Oma Punainen Risti -järjestelmästä eli Omasta:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi 

TOIMINTA-AIKATAULU SYKSY 2021

Koulutukset järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

AIKA TAPAHTUMA/KOULUTUS KOHDERYHMÄ
marraskuu
8.11. EA-ryhmien etäryhmäilta Ensiapuryhmäläiset
9.11. Hoito ja huolenpito kotona -webinaari:

Henkisen hyvinvoinnin peruspilarit
Kaikki aiheesta kiinnostuneet

11.11. Digitärskyt Kaikki aiheesta kiinnostuneet

12.11. Nenäpäivä

13.11. Ystävätoiminnan peruskurssi, Kouvola Kaikki aiheesta kiinnostuneet

15.11. Punaisen Ristin apu: kansainvälinen avustustyö Kaikki aiheesta kiinnostuneet
16.11. Piirin hallituksen kokous Piirin hallitus
17.11. Somen käyttö osastoissa Kaikki aiheesta kiinnostuneet
18.11. Ystävien olohuone verkossa Ystävätoiminnan vapaaehtoiset
18.11. Punaisen Ristin apu: kotimaan valmius- ja  

auttamistyö
Kaikki aiheesta kiinnostuneet

19.11. Vapaaehtoisten kiitosgaalat Kaikki vapaaehtoiset
19.11.–24.12. Hyvä joulumieli -kampanja Kaikki vapaaehtoiset
20.11. Ystävätoiminnan peruskurssi, Iitti Kaikki aiheesta kiinnostuneet
21.–28.11. Omaishoitajien viikko Omaishoidon vapaaehtoiset
24.11. Erityinen tähtitunti: Erityisperheen arjen, työn 

ja opiskelun yhteensovittaminen
Lasten ja nuorten omaishoitajat

24.11. Ystävätoiminnan peruskurssi verkossa Kaikki aiheesta kiinnostuneet
30.11. Soittokaveritoiminnan koulutus Kaikki aiheesta kiinnostuneet

joulukuu
1.12. EA-ryhmien etäryhmäilta Ensiapuryhmäläiset
2.12. Valtakunnallinen ensiauttajawebinaari Ensiauttajat ja EA-päivystäjät
2.12. Lippu korkealle -luottamushenkilöperehdytys Luottamushlöt ja avainvapaaehtoiset
9.12. Lippu korkealle -luottamushenkilöperehdytys Luottamushlöt ja avainvapaaehtoiset
14.12. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset
14.12. RedChat-vapaaehtoiseksi? Info Kaikki aiheesta kiinnostuneet

23.12.–2.1. Piiritoimisto kiinni
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TOIMINTA-AIKATAULU KEVÄT 2022

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

AIKA TAPAHTUMA/KOULUTUS KOHDERYHMÄ
tammikuu
11.1. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset
vkot 2–3 Pysy pystyssä -kampanja
13.1. Lippu korkealle -luottamushenkilöperehdytys Luottamushlöt ja avainvapaaehtoiset
15.1. Jäsenhankintaseminaari, Savitaipale Kaikki aiheesta kiinnostuneet

20.1. Lippu korkealle -luottamushenkilöperehdytys Luottamushlöt ja avainvapaaehtoiset

26.1. Liikuntasuositukset apuna oman hyvinvoinnin 
edistämisessä *

Kaikki vapaaehtoiset

27.1. Lippu korkealle -luottamushenkilöperehdytys Luottamushlöt ja avainvapaaehtoiset

helmikuu
1.2. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset
3.2. Lippu korkealle -luottamushenkilöperehdytys Luottamushlöt ja avainvapaaehtoiset
12.2. Puheenjohtajaparlamentti Osastojen puheenjohtajat ja  

varapuheenjohtajat
14.2. Ystävänpäivä
17.2. Kehon rauhoittumisjärjestelmä * Kaikki vapaaehtoiset
19.2. Ensihuollon peruskurssi, Hamina Kaikki osaston vapaaehtoiset

maaliskuu
1.3. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset
12.–13.3. Valmius- ja EA-viikonloppu, Nynäs Valmiusryhmät ja EA-ryhmät
21.–27.3. Rasisminvastainen viikko
23.3. Ravitsemus hyvinvointia tukemassa * Kaikki vapaaehtoiset

huhtikuu
1.–3.4. Auttajat Aulangolla, Hämeenlinna Kaikki vapaaehtoiset
5.4. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset
20.4. Miten huolehdin mielen hyvinvoinnista  

ihmisenä ja vapaaehtoisena? *
Kaikki vapaaehtoiset

toukokuu
2.–8.5. Punaisen Ristin viikko

Vko 18 Valtakunnallinen valmiusharjoitus Valmiusryhmät

3.5. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset

12.–15.5. Ensiauttajakoulutus, Kerimäki Ensiauttajaksi kouluttautuvat  
EA-päivystäjät

23.5. Elintavoilla hyvinvointia – webinaarisarjan  
päätöskerta *

Kaikki vapaaehtoiset

kesäkuu
7.6. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset

*) Osa viisiosaista webinaarisarjaa Elämäni rakennuspalikat, lisätietoa sivulla 24
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OSASTOINFOT & ELÄMÄNI RAKENNUSPALIKAT

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Osastoinfot jatkuvat keväällä 2022
Kaikille osastojen vapaaehtoisille avoi-
met osastoinfot järjestetään yleen-
sä joka kuun ensimmäisenä tiistaina 
Teams-tapaamisena. 

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

Infot pidetään klo 17.30–18.30

Kevään 2022 aikataulu:
tiistaina 11.1.2022
tiistaina 1.2.2022
tiistaina 1.3.2022
tiistaina 5.4.2022
tiistaina 3.5.2022
tiistaina 7.6.2022 

Osallistuminen ei vaadi etukäteisilmoittautu-
mista, osallistumislinkki löytyy Rednetistä:
rednet.punainenristi.fi/osastoinfokasu

Elämäni rakennuspalikat  
-webinaarisarja  
vapaaehtoisille
Kaakkois-Suomen piirin terveyden edis-
tämisen työryhmä järjestää kaikille va-
paaehtoisille tarkoitetun webinaarisar-
jan kevään 2022 aikana.

Webinaarien tarkoituksena on antaa raken-
nuspalikoita oman hyvinvointimme paranta-
miseen. Alustuksen jälkeen aikaa on varattu 
keskustelulle illan teemaan liittyen. Illan ai-
kana käytävien keskustelujen toivotaan an-
tavan käytännön vinkkejä ja vertaistukea il-
lan aiheiden äärellä.

Olipa vapaaehtoisroolisi Punaisessa Ristissä 
mikä tahansa, olet sydämellisesti tervetullut 
mukaan! 

Ke 26.1.2022 klo 17.30–19.00 
Liikuntasuositukset apuna oman 
hyvinvoinnin edistämisessä  
Alustajana Mia Saarilaakso, liikunnanoh-
jaaja Kaakon Kaksikko

To 17.2. klo 17.30–19.00  
Kehon rauhoittumisjärjestelmä 
Alustajana Henna Tuutti, liikunnan- ja 
rentoutuksenohjaaja 

Ke 23.3. klo 17.00–18.30  
Ravitsemus hyvinvointia tukemassa
Alustajina Xamk:n opiskelijat

Ke 20.4. klo 17.30–19.00  
Miten huolehdin mielen hyvinvoinnis-
ta ihmisenä ja vapaaehtoisena? 
Alustajana Helena Pohjanvirta, Mikkelin 
kriisikeskus

Ma 23.5. klo 17.30–19.00
Elintavoilla hyvinvointia  
– webinaarisarjan päätöskerta 
Alustajina Päivi Laitinen yhdessä tervey-
den edistämisen työryhmän kanssa 

Lisätietoja RedNetissä kaakkois-suomi.
punainenristi.fi > Piirin koulutukset ja ta-
pahtumat 2021–22 sekä Omassa.

Pexels
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LIPPU KORKEALLE -PEREHDYTYS

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Lippu korkealle -perehdytykset uusille  
luottamushenkilöille
Kaikkien uusien ja miksei myös 
jo pidempään toimineiden 
luottamushenkilöiden perehdytykset 
toteutetaan jälleen webinaarisarjana 
Teamsissa joulu–helmikuussa.

Perehdytyksessä käydään läpi osastojen vas-
tuuhenkilöille tärkeitä teemoja, aina jär-
jestön säännöistä vapaaehtoistoiminnan 
kehittämiseen ja tulevan toiminnan suun-
nitteluun. Illat toimivat itsenäisinä kokonai-
suuksina, joten jokainen voi poimia ne osiot, 
jotka ovat itselle hyödyllisiä ja kiinnostavia.  

Webinaarit pidetään klo 17.30–19.30 

Ilmoittautuminen Omassa, jossa myös tarkemmat kuvaukset sisällöistä.

To 2.12.2021 Luottamushenkilönä 
Punaisessa Ristissä

To 9.12.2021 Toimintaa ohjaavat 
säännöt ja linjaukset (sis. talous) 

To 13.1.2022 Hyvin toimiva hallitus  
– hyvin toimiva osasto 

To 20.1.2022 Osaston auttamisvalmius  
ja kotimaan apu  

To 27.1.2022 Vapaaehtoisten polku 
kuntoon 

To 3.2.2022 Toiminnan suunnittelu ja 
kehittäminen

O
tto-V

ille V
äätäinen
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STIPENDI & MUISTOKIRJOITUS

Rantasalmen Osuuspankin toimitusjohtaja Jaana 
Vänskä, Seija Hytönen ja Osuuspankin hallintoneu-
voston puheenjohtaja Olli Pitkänen.

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Teppo Nurmisen
muistolle
Alkusyksystä Punaisen Ristin Rautjärven osas-
to sai lamaannuttavan tiedon: puheenjoh-
taja Teppo Nurminen oli lyhyen kamppai-
lun jälkeen nukkunut pois. Hän oli kuollessaan 
64-vuotias.

Kun Rautjärven osasto runsaat neljä vuot-
ta sitten aloitti toimintansa uudelleen, Teppo 
Nurminen oli toimintaa käynnistämässä. Hän 
toimi siitä lähtien osaston puheenjohtajana, 
joka innosti muitakin esimerkillään. Hän piti 
myös yhteyttä liittoon ja piiriin niin, että näis-
sä jo melkein kyseltiin, mahtaako osastossa 
muita ollakaan.

Teppo Nurminen piti ystävätoimintaa niin tär-
keänä, että hän kouluttautui ystävätoiminnan 
kouluttajaksi ja toimi omassa osastossa ys-
tävätoiminnan yhdyshenkilönä. Sellaista Näl-
käpäivää ei ollutkaan, etteikö Teppo Nurmi-
nen olisi viettänyt tuntikausia kerääjänä. Hän 
oli mukana myös, kun osasto teki toimintaan-
sa tunnetuksi erilaisilla messuilla ja muissa ta-
pahtumissa.

Punaisen Ristin lisäksi hänellä riitti tarmoa 
myös muuhun. Veturinkuljettajana työsken-
nellyt Nurminen kokosi historiikkia veturimies-
ten 100-vuotisesta toiminnasta. Hän toimi 
myös kotikylänsä Miettilän kylätoimikunnassa 
ja Miettilän Nuorisoseuran johtokunnassa.

SPR Rautjärven osasto menetti Teppo Nurmi-
sessa aktiivisen ja pidetyn puheenjohtajan, 
mutta hänen kuolemansa oli suuri menetys 
myös koko Rautjärvelle. Pienellä paikkakun-
nalla jokaisen toimeliaan ja innokkaan ihmi-
sen poismeno tuntuu. 

SPR Rautjärven osaston hallituksen puolesta 
Marja Holli

S
PR

 Rautjärven osasto

Seija Hytöselle stipendi  
vapaaehtoistyöstä  
Rantasalmella
SPR Rantasalmen osaston Seija Hytönen 
vastaanotti Rantasalmen Osuuspankin myön-
tämän 1 000 euron stipendin aktiivisesta va-
paaehtoistyöstä paikkakunnalla.

Stipendin perusteluissa kuvataan Seija Hytö-
sen toimineen pitkään useassa yhdistykses-
sä ja järjestössä paikkakunnalla, ja erityisesti 
paikallisen Punaisen Ristin vastuutehtävis-
sä hänen panoksensa on ollut todella merkit-
tävä. 

– Seijan kaltaiset henkilöt ovat paikkakunnal-
le kultaakin kalliimpia. Varsinkin näinä aikoi-
na toisten pyyteetön auttaminen, positiivinen 
osallistuminen ja aktiivinen vire tuo uskoa 

huomiseen kaikille kyläläisille. Seija huomi-
oi ajatuksissaan ja arjessaan aina toiset ih-
miset. Toivomme, että stipendimme avul-
la hän huomioi ja hemmottelee nyt kerrankin 
myös itseään, Rantasalmen Osuuspankin toi-
mitusjohtaja Jaana Vänskä perustelee pan-
kin päätöstä.
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YHTEYSTIEDOT & TÄSSÄ JA NYT -AIKATAULU

SUOMEN PUNAINEN RISTI
KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI 

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

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli
Avoinna sopimuksen mukaan

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

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

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

Piirin henkilökunta:

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja 
Mika Asikainen  
0400 251 389 
 
Talous- ja henkilöstösuunnittelija 
Anna Peltola  
040 509 8838 

Järjestöpäällikkö 
Piritta Keränen 
040 582 5277 

Järjestöassistentti 
Nina Ihanainen  
040 173 7243 

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

Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Kirsi Mertakari
040 860 1396 

Valmiuspäällikkö 
Eila Siira  
0400 965 407 
 
Terveydenhuollon suunnittelija 
Jenni Ojala  
0400 156 828 

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija 
Annika Korpinen  
040 860 1413

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

Tässä ja nyt aikataulu 2022

Pienet muutokset mahdollisia. 

1/2022 Ilmestyy 21.1.2022
 Materiaalit     3.1.2022 mennessä
2/2022 Ilmestyy 1.4.2022
 Materiaalit     17.3.2022 mennessä 

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

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

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

@sprkaakkoissuomi

SEURAA SOMESSA

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI
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Kiitokset
kaikille vapaaehtoisillemme  

kuluneesta vuodesta! 

Hyvää vuoden loppua  
ja joulun odotusta

SPR Kaakkois-Suomen piirin väki
 

S
uom

en Punainen R
isti

Piiritoimisto on suljettu 23.12.–2.1.


