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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Inka Kovanen, 020 701 2223, inka.kovanen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus:   Taitto:

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

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

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

Vapaaehtoisuuden uusi aika
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Lähi-idän ja Afrikan konflikteja ja näköalatto- 
muutta pakenevat ihmiset hakevat suojaa 
kaikkialta maailmasta. Viime syksynä heitä tuli 
ennätyksellisen paljon myös Suomeen. Joulu-
kuuhun mennessä turvapaikanhakijoita oli yli 
30 000, alkaneen vuoden tulijamääriä on vielä 
liian varhaista arvioida.

Tulijoiden määrä pysyy lähivuodet korkeana. 
Yli 60 miljoonaa ihmistä on joutunut pakene-
maan kodeistaan. Heistä valtaosa on pakosal-
la omassa maassaan tai naapurimaassa. Sadat-
tuhannet etsivät nyt suojaa myös Euroopasta. 
Tulijoiden suuri määrä haastaa valtioiden kyvyn 
vastata turvapaikanhakijoiden suojelusta. 

Suomen Punaiselle Ristille turvapaikanhaki-
joiden määrän nopea kasvu on merkinnyt toi-
sen maailmansodan jälkeen suurinta kotimaan 
avustusoperaatiota. Olemme ottaneet käyt-
töön koko valmiutemme. Viidessä kuukaudes-
sa perustimme lähes sata vastaanottoyksikköä 
eri puolilla Suomea. Sisäministeri Petteri Orpo 
esimerkiksi on useaan otteeseen todennut, 
että ilman Punaista Ristiä Suomi ei olisi sel-
vinnyt turvapaikanhakijoiden majoittamisesta 
näin tehokkaasti. Olemme kyenneet avusta-
maan viranomaisia heidän tehtävässään. Sa-
malla toteutamme periaatteittemme mukaista 
inhimillistä auttamistyötä. 

Kiitos onnistumisesta kuuluu osaaville ja in-
nostuneille ammattilaisille ja vapaaehtoisille. 
Yli 8 000 uutta ja vanhaa Punaisen Ristin va-
paaehtoista on vastaanottanut, opastanut ja 
perehdyttänyt tulijoita Suomeen ja suomalai-
seen arkeen sekä kieleen. Tämä tärkeä työ on 
vasta alussa.

Vapaaehtoisten mukanaolo vahvistaa samalla 
suomalaista välittämisen kulttuuria ja ihmisar-
von kunnioittamista. Kun osa turvapaikanha-
kijoista aikanaan saa kuntapaikan jostain päin 
Suomea, vapaaehtoisilla ja osastoilla on rat-

kaiseva rooli kotoutumisen tukemisessa viran-
omaisten apuna.
 
Uudet vapaaehtoiset tuovat muutoksia myös 
Punaisen Ristin toimintaan. Aiemmin vapaa-
ehtoiset tulivat toimintaan oman paikkakun-
nan osaston kautta, nyt he klikkaavat itsen-
sä mukaan netissä. Miten varmistamme, että 
he saavat tukea ja koulutusta sekä palautteen 
toiminnastaan? Meidän on löydettävä keinot, 
joiden avulla uudet toimijat löytävät paikkan-
sa vapaaehtoisina, tukijoina, lahjoittajina tai 
Nälkäpäivä-kerääjinä.
 
Myös meidän on uudistuttava. Uudet tulijat 
odottavat pääsevänsä nopeasti mukaan, jo-
ten tehdään heille tilaa. Heillä on osaamista, 
joka on käytettävissä. He haluavat olla mu-
kana muuttamassa ihmisten elämää. Punai-
sen Ristin arvot ja periaatteet tekevät toimin-
nasta merkityksellistä ja liittävät toimintamme 
kansainväliseen vapaaehtoisten liikkeeseen. 
Osastojen ja piirien tuella varmistamme, että 
toiminta on vastuullista ja viranomaisyhteis-
työ toimii.

Punaisen Ristin tulevaisuus nopeana ja tehok-
kaana valmiusjärjestönä riippuu siitä, kuinka 
hyvin saamme uudet vapaaehtoiset mukaan 
toimintaan ja myös pysymään mukana. Mei-
dän on syytä vinkata myös muista toiminta-
muodoistamme. Turvapaikanhakijoiden tukena 
toimimisesta on lyhyt matka vaikkapa ystävä-
toimintaan.
  
Tehdään todeksi tavoit-
teemme olla rohkeita ja 
luotettavia auttajia ko-
tona ja maailmalla.

Kristiina Kumpula
pääsihteeri
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivä – talven sydämellisin päivä lähestyy

Suomessa on paljon yksinäisiä ja paljon ystäväksi haluavia. Jotta voimme vastata  
molempien tarpeisiin, meidän on saatava mahdollisimman moni uusi ystävä mukaan.  
Juhlistetaan siis ystävänpäivää 14. helmikuuta näyttävin tempauksin!

Ystävänpäivä on Punaiselle Ristille tärkeä kam-
panjapäivä. Silloin puhutaan ystävyydestä ja 
sen merkityksestä yksinäisyyden vähentämi-
sessä. Joka kymmenes täysi-ikäinen Suomessa 
kokee itsensä yksinäiseksi. Se tarkoittaa jopa 
400 000 ihmistä, eli työsarkaa riittää. 

Ystävänpäivänä 14. helmikuuta esittelemme 
ystävätoimintaa kaikessa kirjossaan ja haas-
tamme mukaan uusia vapaaehtoisia. Kutsu-
taan mukaan myös kaikki ne, jotka viime syk-
synä turvapaikkatoiminnan tai Vain elämää 
goes Punainen Risti -ohjelman myötä ilmoitti-
vat kiinnostuksensa ystävätoimintaan.

Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa

Iloa ystävyydestä -tapahtumien suunnitte-
lu kannattaa aloittaa ajoissa. Tapahtuman voi 
halutessaan järjestää myös jonain muuna päi-
vänä kuin sunnuntaina 14. helmikuuta. Tapah-
tumissa voi esitellä osaston ystävätoimintaa 
ja kutsua mukaan paikkakuntalaiset vauvasta 
vaariin. Vinkkejä tapahtumien suunnitteluun 
löytyy osastoille lähetetystä kampanjakirjees-
tä ja ystävänpäiväsivuilta RedNetistä.

Tiedottaminen on tärkeää

Ystävätoiminta kiinnostaa monia, mutta pääs-
täkseen mukaan on saatava tietoa toiminnas-
ta. Siksi tapahtumista tiedottaminen on tär- 
keää. Juuri ystävänpäivänä voi syntyä merkit-
tävä ensikontakti ja kipinä, joka saa innostu-
maan ystäväksi tai osallistumaan muuhun jär-
jestömme vapaaehtoistoimintaan. 

Mukaan pääsemisen on oltava helppoa. Ys-
täväkurssit kannattaa järjestää pian ystävän-
päivän jälkeen. Kursseista kannattaa tiedottaa 
samalla kun tiedottaa ystävänpäivästä. 

Iloa ystävyydestä -tapahtumiin voi saada tu-
kea, enimmillään 150 euroa. Edellytyksenä on, 
että tapahtuma on avoin kaikille ja että siel-
lä voi liittyä Punaisen Ristin jäseneksi ja ystä-
väksi. Tapahtumasta on tiedotettu ja siitä on 
ilmoitettu myös tapahtumakalenterissa. Koska 
tuki liittyy yhteistyöhömme LähiTapiolan kans-
sa, tulee kumppanuuden näkyä myös tapahtu-
missa ja viestinnässä.

Joensuun osasto järjesti toissavuonna tikkupullan paistoa ystävänpäivänä.
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 9.–15.5.

Katutempaus vai ulkoilutapahtuma?

- Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – 
 aloittakaa suunnittelu ajoissa!

- Ystävänpäivänä voi järjestää katutempauk-
 sen, ulkoilutapahtuman, pop up -tapahtu-
 man tai vaikka monikulttuurisen tapahtu-
 man vastaanottokeskuksessa. 

- Suosittuja tempauksia on järjestetty myös
 Terhokerhoissa ja Kontissa. 

- Näkykää ja tiedottakaa! Muuten ystäväksi 
 haluavat eivät löydä meitä.

Oikotie ystävyyteen

- Ystävätoiminnan lyhytkurssi on kätevä 
 tapa rekrytoida uusia ystäviä. Ystäväksi 
 haluava pääsee heti mukaan, eikä hänen 
 tarvitse odottaa peruskurssia.

- Kurssi on helppo järjestää, ja se kestää 
 vain kolme tuntia.

- Osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilö 
 huolehtii siitä, että kiinnostuneet saavat
 lisäperehdytyksen myöhemmin. 

- Aktiivisuus palkitaan – muistattehan 
 kutsua kaikki kiinnostuneet seuraaviinkin 
 -tapahtumiin!

Lisää vinkkejä tapahtuman järjestämiseen 
kampanjakirjeessä ja ystävänpäiväsivuilta 
RedNetistä.

Lisätietoja:
Asiantuntija, sosiaalinen hyvinvointi 
ja seniorityö, 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi

Kampanjakoordinaattori 
Sari Byman, p. 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Tänä vuonna pyrimme kutsumaan mahdolli-
simman monet ensiapukursseille. Ensiapukurs-
seilla saa rohkeutta toimia vaaratilanteissa ja 
oppii ennakoimaan niitä. Kurssit ovat myös 
tärkeä osa väestön kriisivalmiutta, jonka tuke-
misessa meillä on tärkeä tehtävä. 

Yhteistyö S-ryhmän kanssa jatkuu. Tapahtu-
mia voi järjestää Prismoissa, S-marketeissa ja 
ABC-asemilla. Tapahtumia voi järjestää myös 
yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. 

Lisää tietoa Punaisen Ristin viikosta saa kam-
panjakirjeestä, joka postitetaan osastoille ys-
tävänpäivän jälkeen. 

Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, sillä 
toukokuu on kohta jo ovella! 

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori
Sari Byman, p. 020 701 2201, 
sari.byman@punainenristi.fi, 

Nyt suunnittelemaan Punaisen Ristin viikkoa! 

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126, 
niina.hirvonen@punainenristi.fi

Arjen turvallisuutta korostava Punaisen Ristin viikko järjestetään tänä vuonna  
9.5.–15.5.2016. Viikon aikana ensiaputaitojen tärkeydestä voi kertoa erilaisissa 
tapahtumissa, ja niitä voi harjoitella esimerkiksi järjestämällä ensiavun taitoratoja. 
Uutena tapahtumamallina on vastaanottokeskuksessa järjestettävä tempaus, joka 
esitellään myöhemmin.

Leen
a Ko
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Keravan osaston ensiapuryhmä harjoitteli viime vuonna 
Punaisen Ristin viikolla onnettomuutta, jossa auto törmää 
pyöräilijään. 

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 21.–27.3.2016

Hyvillä teoilla rasismia vastaan
Rasisminvastaista viikkoa vietetään 21.–27.3.2016. Samalla viikolla on myös YK:n rasismin-
vastainen päivä 21.3. Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin periaat-
teiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. Siksi toimimme sitä 
vastaan teoin ja sanoin.

Rasisminvastaisella viikolla puhumme syrjin-
nästä ja rasismista, toimimme moniarvoisen ja 
yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta sekä 
teemme hyviä rasisminvastaisia tekoja.
 
– Nyt viimeistään jokaiselle on varmasti selvää, 
että rasisminvastainen toiminta on tarpeellista 
ja ajankohtaista Suomessa. Isot muutokset esi-
merkiksi turvapaikanhakijatilanteessa tänä syk-
synä ovat saaneet ihmiset reagoimaan voimak-
kaasti puolesta ja vastaan. On tärkeää, että me 
edistämme yhdessä inhimillisyyttä ja yhdenver-
taisuutta, sanoo Ei rasismille! -hankkeen koor-
dinaattori Janette Grönfors.

Rasismi vahingoittaa paitsi sen kohteiksi jou-
tuneita myös koko yhteiskuntaa. Punainen 
Risti edistää sellaista toimintaa, joka tekee 
maailmasta kaikille paremman paikan. Tänä 
syksynä esimerkiksi noin 8 000 Suomen Pu-
naisen Ristin vapaaehtoista on auttanut maa-
han saapuneita turvapaikanhakijoita.

Osallistumisvinkit osastoille

1. Ota kantaa! 
Rasisminvastaisella viikolla järjestetään 
#milloinviimeksi-kampanja. Kampanja kannus-
taa miettimään, milloin viimeksi esimerkik-
si teit rasisminvastaisia hyviä tekoja tai puhuit 
yhdenvertaisuuden puolesta. Jaa ajatukse-
si ja tekosi sosiaalisessa mediassa hashtagil-
la #milloinviimeksi, ja kutsu muutkin mukaan. 

Voitte myös kerätä rasisminvastaisia hyviä te-
koja vaikka kadulla tai kauppakeskuksessa. 

2. Järjestä rasisminvastainen tapahtuma
 tai työpaja. 
Yhdenvertaisuutta edistävän työpajan tai ta-
pahtuman voi järjestää esimerkiksi kouluis-
sa ja työyhteisöissä. Erilaisia tapahtumia voi 
suunnitella vaikka koko viikolle: herättäkää 
keskustelua rasismivisan avulla, harjoitelkaa 
yhdessä rasismiin puuttumista tai järjestäkää 
aiheeseen liittyvä aamunavaus. Suunnittelu-
apua saa Ei rasismille! -hankkeen koordinaat-
torilta Janette Grönforsilta.
 
3. Tilaa rasismiin puuttumisen treenikehä. 
Treenikehässä opetellaan rasismin tunnista-
mista ja siihen puuttumista teatterin keinoin. 
Painopisteenä ovat arkipäiväiset vuorovai-
kutustilanteet esimerkiksi julkisilla paikoilla. 
Treenikehä soveltuu 10–20 hengen ryhmille ja 
se kestää 2–3 tuntia. Tilaa maksuton treenike-
hä Janette Grönforsilta.

Räppärit Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf sanovat ei rasis-
mille. Viisivuotista Ei rasismille! -hanketta rahoittaa Raha-
automaattiyhdistys.
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Hanki materiaalit ajoissa
• Ohjeet ja materiaalit päivitetään
 RedNetiin helmikuussa: 
	 rednet.punainenristi.fi/
 rasisminvastainen-viikko
 
• Rasismivisa-kierrevihkot, pinssit, tarrat 
 ja muut materiaalit voi tilata maksutta 
 Punaisen Ristin verkkokaupasta
 punaisenristinkauppa.fi

Seuraa somessa: 
www.facebook.com/eirasismille/ 
twitter.com/spreirasismille
instagram.com/spreirasismille

Lisätiedot, työpajat ja treenikehät: 
Koordinaattori, Ei rasismille! -hanke
Janette Grönfors, 020 701 2156
janette.gronfors@punainenristi.fi
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Vuonna 2016 tapahtuu

14.2. Ystävänpäivä

21.–27.3. Rasisminvastainen viikko

19.–20.3. Nuorten kevättapaaminen

9.–15.5. Punaisen Ristin viikko

13.5. Tapaturmapäivä

12.9 Maailman ensiapupäivä

15.–17.9. Nälkäpäivä

1.10. Äkkilähtö 2016 – valtakunnallinen valmiusharjoitus

25.11.–24.12. Hyvä Joulumieli –keräys

1.12. Maailman aids-päivä

3.12. Vapaaehtoisten kiitosgaala

Principles in Action -tuotteilla kerrot 
Punaisen Ristin seitsemästä periaatteesta!

Tuotteiden kuvituksena on periaatteet kirjoitettuna usealla eri kielellä.

Periaatteet-kassi 
taskupakkauksessa 
6,90 €

TILAUKSET punaisenristinkauppa.fi, myynti@punainenristi.fi tai 020 701 2211

Putkityyny 
kierrätyskankaasta
10,50 €

Periaatteet-paita
28 €

Ystävänpäivä on jo ovella, ja viimeistään nyt 
on hyvä aloittaa valmistelut rasisminvastais-
ta viikkoa varten. Jokainen meistä voi omalta 
osaltaan vaikuttaa siihen, miten turvapaikan-
hakijat otetaan vastaan omalla paikkakun-
nalla. Avoin ja utelias mieli sekä kontaktien 
luominen voi lievittää pelkoja ja helpottaa yh-
teistyötä.

Syksyllä pyörähtää käyntiin Nälkäpäivä. Viime 
vuonna syntyi ennätystulos – lähdetään rik-
komaan sitä! Lokakuussa osastot saavat mah-
dollisuuden innostaa mukaan uusia nuoria, 
kun valtakunnallinen valmiusharjoitus järjeste-
tään koulujen kanssa. Vuoden huipentaa va-
paaehtoisten kiitosgaala, jolloin osastot voivat 
kiittää aktiivisia jäseniään sekä juhlia yhdessä!
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TUPLATAAN-KAMPANJA

#Tuplataan nuorten määrä – aloittaa voi vaikka heti
#Tuplataan-kampanja haastaa jokaisen työntekijän ja vapaaehtoisen innostamaan mukaan 
toimintaan lisää nuoria. Nuoria tarvitaan, jotta järjestömme pysyy elinvoimaisena.   

Nuoret ovat tärkeä osa Punaisen Ristin autta-
misketjua. Nuorille itselleen nuorisotoiminta 
voi olla konkreettinen tapa osoittaa, että välit-
tää itsestään, lähiympäristöstään ja maailmas-
ta. Silti nuorten vapaaehtoisten määrä on vii-
me vuosina laskenut vauhdilla. Jotta Punaisen 
Ristin toiminta pysyy elinvoimaisena myös tu-
levaisuudessa, on alle 29-vuotiaita nuoria saa-
tava lisää. 

Tavoite lisätä nuorten auttajien määrää nä-
kyy tulevina vuosina kaikessa lasten ja nuorten 
toiminnassa. Punaisen Ristin nuoret ja nuori-
sotyöntekijät aloittivat viime syksynä #Tupla-
taan-kampanjan, jonka tavoitteena on kak-
sinkertaistaa nuorten vapaaehtoisten määrä 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Kampanjaan 
kutsutaan mukaan jokainen jäsen, vapaaehtoi-
nen ja työntekijä iästä riippumatta – myös sinut! 

#Tuplaaminen vaatii asennetta
ja kovaa työtä

Tuplaaminen onnistuu yhteistyöllä ja innostu-
neella asenteella. Tavoitteeseen pääsy vaa-
tii myös kovaa työtä, mutta tärkeintä on, että 
sitä jahdataan yhdessä ja avoimin mielin. Ote-
taan siis nuoret vapaaehtoiset innolla vas-
taan, luotetaan heihin ja annetaan heille vas-
tuuta unohtamatta kuitenkaan konkareiden 
tukea ja kannustusta. 

Tavoite on helposti saavutettavissa, jos kan-
nustamme toinen toisiamme. Mikä parasta, 
osallistua voi vaikka heti! Näin voit aloittaa: 

• Ota yhteyttä toiminnasta etääntyneisiin
 vapaaehtoisiin ja pyydä heitä vetämään 
 uutta Reddie Kids –ryhmää.

• Muista uusien innokkaiden lasten vanhem-
 mat – olisiko heidän joukossaan joku, jota 
 kiinnostaisi ohjata ryhmää?
 
• Nuorten ensiapuryhmä voi järjestää tutus-
 tumisillan, johon he kutsuvat kavereita 
 tutustumaan toimintaan. Henkilökohtaiset 
 yhteydenotot on hyvä tapa rekrytoida 
 uusia vapaaehtoisia.

VaNuKe tukee osastoja 
tuplaamistavoitteessa

Tuplaamisen tueksi on koottu Valtakunnalli-
nen nuorisotoiminnan kehittämistiimi 
(VaNuKe). Keskustoimiston ja piirien työnteki-
jöistä koottu ryhmä kehittää uusia rekrytointi-
malleja yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 

Punaisen Ristin keskustoimiston uusi nuoriso-
toiminnan suunnittelija Kirsi Salo tukee piirejä 
ja osastoja alueellisen nuorisotoiminnan kehit-
tämisessä. Yhteistyö on jo aloitettu Lapin pii-
rin kanssa. Lisäksi lasten ja nuorten toiminta-
materiaaleja kehitetään ja nuorille suunnattua 
viestintää tehostetaan.

Jokainen tuplaa tyylillään 

Cloetta on sponsoroinut Punaiselle Ristille 
1 000 Tupla-patukkaa, jotta nuorten mää-
rän tuplaaminen olisi makeampaa. Mitä 
muita keinoja keksit tuplaamisen tueksi? 
Kehitetään uusia keinoja yksin ja yhdessä 
– tavoite on yhteinen! 

Tervetuloa nuorten kevättapaamiseen!

Nuorten kevättapaaminen järjestetään 19.–
20. maaliskuuta 2016 Kangasalla Apilassa. 
Tapahtumaan on kutsuttu kaikki 15–29-vuo-
tiaat järjestömme nuoret, ja mukaan voi tuo-
da myös kavereita, jotka eivät vielä ole mu-
kana Punaisen Ristin toiminnassa!

Kevättapaamisessa rentoudutaan, virkistäy-
dytään, kouluttaudutaan ja tavataan muita 
nuoria. Tapahtumaan voi ilmoittautua 5.1.–
17.2.2016, osallistumismaksu on 25 euroa.

Lisätietoa tapahtumasta löytyy osoitteesta 
rednet.punainenristi.fi/kevattapaaminen

Lisätietoja:
Nuorisotoiminnan suunnittelija
Kirsi Salo, p. 020 701 2122
kirsi.salo@punainenristi.fi
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KOULUYHTEISTYÖ

Koulumaailman uudet tuulet 

Helsingin Tehtaankadun ala-asteen oppilaat harjoittelivat 
ensiaputaitoja ja varoituskolmion pystyttämistä.
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Vuonna 2016 kouluissa ja oppilaitoksissa eletään muutoksen aikaa, kun uudistuneet  
opetussuunnitelmat otetaan käyttöön. Uudistus on meille järjestönä loistotilaisuus  
tiivistää yhteistyötä kouluissa.

Itsestä ja toisista huolehtiminen, vapaaehtoi-
suus ja maailmankansalaisuus. Ne ovat oppi-
ainerajat ylittäviä tavoitteita, joita korostetaan 
uusissa opetussuunnitelmissa. Ne ovat myös 
Suomen Punaisen Ristin osaamisen ydintä. 

Opetussuunnitelma on opetuksenjärjestä-
jiä velvoittava asiakirja, selkäranka suomalai-
sissa oppilaitoksissa tapahtuvalle opetuksel-

Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa on 
parhaimmillaan, kun sekä järjestön että ope-
tussuunnitelmien tavoitteet tulevat täytetyksi. 

Lokakuussa yläkoululaisille ja heidän perheil-
leen järjestettävän Äkkilähtö 2016 -valmius- 
harjoituksen tarkoituksena on vahvistaa kou-
lujen kriisivalmiutta. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö sekä opetushallitus kannustavat ylä-
kouluja osallistumaan harjoitukseen, jonka 
painopisteitä ovat henkinen kriisinkestävyys, 
kotien, koulujen ja kuntien valmiudet toimia 
äkillisissä tilanteissa sekä nuorten sosiaalisen 
median käyttö ja media- 
lukutaito.

Äkkilähtö 2016 linkittyy uusiin perusopetuk-
sen opetussuunnitelmien perusteisiin vah-
vasti. Tätä kannattaa pitää esillä, kun on yh-
teydessä kouluihin ja pyytää niitä mukaan 
valmiusharjoitukseen. 

le. Suomen Punaisen Ristin kouluyhteistyön 
tarkoituksena on tukea opettajia opetus-
suunnitelmien toteuttamisessa. Olemalla läs-
nä jo peruskoulussa varmistamme että lapset 
ja nuoret pääsevät yhdenvertaisesti osallisiksi 
Punaisen Ristin tärkeimmistä sisällöistä.

Uusissa opetussuunnitelmissa peruskouluja, 
lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia kannus-
tetaan laajaan yhteistyöhön järjestöjen, nuo-
riso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimien, 
poliisin, seurakuntien, yritysten ja muiden lä-
hiympäristön toimijoiden kanssa.

Yhteistyö lisää oppimisympäristöjen monipuo-
lisuutta, rikastuttaa koulutyötä sekä tukee 
koulun kasvatustehtävää ja parantaa sen laa-
tua. Tuetaan siis yhdessä opettajia ja oppilai-
toksia tulevien sukupolvien kasvattamisessa.

Lisätietoja:
Kouluyhteistyön suunnittelija
Virve Turunen, p. 020 701 2154
virve.turunen@punainenristi.fi

Harjoituksessa käytetään monipuolisesti eri-
laisia oppimisympäristöjä ja harjoitellaan 
havaintojen tekemistä, tiedon hakemista, 
arvioimista, muokkaamista sekä tiedon jaka-
mista. Samalla paneudutaan tieto- ja viestin-
täteknologiseen osaamiseen sekä moniluku-
taitoon. Harjoituksessa kehitetään itsestä ja 
toisista huolehtimisen sekä arjen taitoja.

Päivän aikana oppilaat saavat käytännön ko-
kemusta yhteiskunnallisesta osallistumisesta 
ja vapaaehtoistoiminnasta. Suunnittelemal-
la ja toteuttamalla harjoituksen yhdessä kou-
lujen kanssa osastot tukevat koulujen kas-
vatustehtävää. Samalla harjoitus on hyvä 
mahdollisuus saada toimintaan uusia innok-
kaita perheitä ja nuoria. 

Lue lisää opetussuunnitelmista: 
www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot ja 
http://eperusteet.opintopolku.fi/

Jalkaudutaan kouluihin – mallina Äkkilähtö 2016  



10

VALTAKUNNALLISET ARVONNAT

Valtakunnalliset arvonnat jatkuvat myös ensi vuonna 

Valtakunnallisiin arvontoihin liittyvät ICE- ja arvonta/yhteydenottokortit ovat olleet 
osastojen käytössä vuoden ajan. Kortit ovat olleet erittäin suosittuja erilaisissa 
tapahtumissa.

Vuonna 2016 käytämme samoja ICE- ja arvon-
ta/yhteydenottokortteja valtakunnallisissa ar-
vonnoissa. Jos kortteja on vielä jäljellä, ne voi 
hyvin käyttää loppuun.

Vuoden 2016 valtakunnalliseen arvontaan tu-
lee lisää palkintoja, ja arvontaan voi pian osal-
listua myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa 
tapahtuvan kampanjoinnin yhteydessä. 

Arvonta jatkuu myös jäsenten osalta samana, 
eli kaikki jäsenet osallistuvat automaattisesti 
arvontoihin. Hankkimalla uusia jäseniä saa li-
säksi ylimääräisen arpalipun jokaista uutta jä-
sentä kohden. Tarkemmat tiedot arvonnasta 
löytyvät RedNetistä. ICE- ja arvonta/yhteyden-
ottokortit tilataan verkkokaupasta punaisen-
ristinkauppa.fi. Tilauksen mukana toimite-
taan ohjeet, arvonnan säännöt ja mainos sekä 
palautuskuori.

Palautattehan ICE- ja arvonta/ 
yhteydenottokortit keskustoimistoon 

Jotta tapahtumissa kortin täyttäneet henkilöt 
osallistuvat valtakunnallisiin arvontoihin, tulee 
kortit palauttaa keskustoimistolle. Jos osas-
to järjestää paikan päällä oman arvonnan, sen 
voi toteuttaa samojen korttien avulla. Postitta-
kaa kortit keskustoimistolle heti osaston oman 
arvonnan jälkeen. Jos palautuskuoret ovat 
päässeet loppumaan, voi kortit palauttaa mak-
sutta kirjoittamalla kuoreen: 

Suomen Punainen Risti
Info: LIIDI
Tunnus: 5001674
00003 VASTAUSLÄHETYS

Arvonta- ja yhteydenottokortit auttavat mei-
tä saamaan uusia jäseniä. Keskustoimiston 
teletiimi soittaa osalle yhteystietonsa jättä-
neistä ihmisistä, ja kokemukset puheluista 
ovat olleet hyviä. 

Ammattilaisista koostuva teletiimi hoitaa yh-
teydenpitoa vastuullisesti ja hyviä keskus-
telutapoja noudattaen, ja puhelut on otettu 
erittäin hyvin vastaan.

Pelkästään kesän ja alkusyksyn aikana tele-
tiimi sai lähes 400 uutta jäsentä Punaiselle 
Ristille tapahtumakorteista saatujen yhteys-
tietojen avulla. Teletiimin toiminta hyödyttää 
vahvasti osastoja, sillä kaikki uudet jäsenet 
rekisteröidään osastoille.

Puheluiden aikana keskustelu laajenee usein 
laajemminkin Punaisen Ristin toimintaan. Te-
letiimi jatkaa puheluita hyvän palautteen ja 
positiivisten kokemusten innoittamina.

– Pyrimme aina käymään puhelut keskus-
tellen ja kuunnellen. Teletiimin jäsenet kou-
lutetaan Suomen Punaisen Ristin arvojen 
mukaisesti. Vaalimme lämpimiä suhteita ja 
huolehdimme siitä, että jokainen puhelu 
päättyy hyvässä hengessä, kertoo teletiimin 
vetäjä Minna Autio.

Teletiimi hankkii uusia jäseniä korttien avulla 
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E-LASKUKOULUTUSTA

E-lasku on ympäristöystävällinen, turvallinen 
ja helppo tapa maksaa laskut. Se myös sääs-
tää Punaisen Ristin kustannuksia, koska pape-
ri-, painatus- ja postikuluja ei enää synny.

E-laskuun siirtyminen on helppoa:
- Tee e-laskusopimus omassa verkkopankissa.

- Valitse laskuttajaluettelosta Suomen 
 Punainen Risti ja laskutusaiheeksi kuukausi
 lahjoitus ja/tai jäsenmaksu.

- Syötä tunnistetietona henkilökohtainen 
 viitenumero (löytyy jäsenmaksulaskusta). 

Jäsenmaksu e-laskuna

PROMOKOULUTUS	2016	/	PROMOUTBILDNING	2016   KEVÄT / VÅREN

Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille 
Riksomfattande promodagar för alla promor  30.–31.1. Turku

Yhteiset osat/Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa     22.–23.1. Rovaniemi, Lappi
Promo: yhteinen osa     5.–6.3.  Turku, Varsinais-Suomi

Sisältöosat/Innehållsmoduler:  
Ensiapu       22.–23.1. Turku, Varsinais-Suomi

KOULUTTAJAKOULUTUS	2016	/	UTBILDARUTBILDNING	2016

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuk-
sen alkua. Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån -  minst 1 månad före början av kursen.

Kouluttajapäivät: 
Kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja jatkokoulutus  30.–31.1. Turku

Valmiuskouluttajien sisältöosa  8.–10.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 1.10–4.11. Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1 5.–6.11. Helsinki

Sisältöosat 
• Henkinen tuki  • Humanitaarinen oikeus
• Järjestö  • Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu • Nuoriso
• Henkinen tuki • Päihdetyö 26.–27.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 29.–30.10. Nynäs

Klikkaa itsesi Äkkilähtöön!

Valtakunnalliselle Äkkilähtö 2016 -valmius-harjoitukselle on avattu omat Rednet-sivut.
 
Sivut toimivat harjoituksen virallisena tiedotuskanavana. Harjoitus järjestetään lokakuussa.

Muistathan käydä klikkaamassa itsesi ryhmään, ettet jää mistään paitsi!  Osastot saavat ilmoit-
tautumisohjeet pikapuoliin. Omaa ryhmää voi jo alkaa kasata ja tulevaa harjoitusta suunnitella.
rednet.punainenristi.fi –> Tieto ja taito –> Äkkilähtö

Lisätietoja: Projektipäällikkö Petra Alijärvi, p. 020 701 2176, petra.alijarvi@punainenristi.fi

E-lasku on sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka saa paperisen laskun sijasta
omaan verkkopankkiin. 

 Jos viitenumeroa ei löydy, sitä voi kysyä 
 omasta piiritoimistosta tai sähköpostilla 
 osoitteesta jasenrekisteri@punainenristi.fi.

Jatkossa jäsenmaksulaskut tulevat e-lasku-
na suoraan verkkopankkiin. Kannustamme 
kaikkia verkkopankkia käyttäviä jäse-
niä tekemään e-laskusopimuksen! 

Huom. Jos jäsen on myös kuukausilahjoittaja 
ja hänen käytössään on jo e-lasku siirtyy myös 
jäsenmaksu ensi vuonna e-laskutukseen.
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