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TÄSSÄ JA NYT
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Valtakunnalliset sivut

Taskupakkaus

Matkailijan ensiapu-
pakkaus

Joka kodin ensiapulaukku ENSIAPULAUKKUJEN
ULKONÄKÖ ON
MUUTTUNUT.

Ensiapulaukku
yleiskäyttöön 
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@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

Punaisen Ristin viikko on pian täällä
– kutsu nuoret aikuiset mukaan ensiaputoimintaan!

Ville on lenkillä. Armeija kutsuu ja kuntoa on 
nostettava, vaikka vettä sataakin. Yhtäkkiä 
hän näkee, kun kovaa ajava auto lähtee vesi-
liirtoon ja törmää valaisintolppaan. Ville kaivaa 
kännykän taskustaan, soittaa hätänumeroon 
112 ja kertoo, mitä on tapahtunut ja missä 
hän on. 

”Kuinka monta henkeä on autossa?” kysyy 
hätäkeskuspäivystäjä. ”Vain kuljettaja”, tote-
aa Ville kurkistaessaan autoon. ”Hengittääkö 
hän?” kysyy päivystäjä. Ville ojentaa autetta-
van pään pystyyn niskatyynyä vasten leuan 
kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta 
painamalla. Sitten hän tunnustelee toisella kä-
dellä hengitystä. Kuljettaja hengittää! 

”Tue päätä, pidä hengitystie auki”, ohjeistaa 
hätäkeskuspäivystäjä. Ambulanssi on matkal-
la. Ville pelasti juuri ihmishengen.

Suomessa sattuu noin miljoona tapaturmaa 
vuosittain, joista valtaosa vapaa-ajalla. Kola-
reissa lähes puolet kuolee siihen, ettei kukaan 
aukaise uhrin hengitysteitä ja tajuton uhri tu-
kehtuu. Sillä on väliä, soittaako joku tarvitta-
essa hätäkeskukseen ja antaa ensiapua. Hätä-
puhelu käynnistää auttamisen ketjun, ensiapu 
voi pelastaa ihmishengen.

Onko osastossasi aktiivinen ensiapuryhmä, 
johon kuuluu innokkaita hälytysryhmäläisiä 
ja ensiapupäivystäjiä? Kuinka monta uutta 
nuorta aikuista sinä haluaisit osastosi ensi-
apuryhmään? Tehdään unelmista totta! Pu-
naisen Ristin viikolla voi tarjota etenkin nuo-
rille aikuisille pieniä elämyksiä siitä, mitä he 
voivat oppia ensiapuryhmässä. Miten esimer-
kiksi avata hengitystie ja mitä ensiapulaukku 
sisältää? Kampanjaviikon päättyessä tapah-
tumaan osallistujat kannattaa kutsua esimer-

kiksi Tervetuloa ensiapuryhmään -tilaisuuteen 
toukokuussa. Osallistujien yhteystiedot voi ke-
rätä kätevästi uudella ICE- ja arvonta/yhtey-
denottokortilla. Keväinen tapahtuma tarjoaa 
tilaisuuden kertoa osaston toiminnasta syksyl-
lä ja samalla se jättää järjestöstä muistijäljen, 
joka kantaa kesän yli.

Punaisen Ristin viikon tavoitteena on, että 
saamme mahdollisimman monta nuorta aikuis-
ta jokaiseen ensiapuryhmään mukaan. Osas-
toissa kannattaa jo hyvissä ajoin miettiä, missä 
ja miten nuoret aikuiset tavoittaa parhaiten.  

Tarjotkaa heille hauskoja elämyksiä ja kutsu-
kaa järjestömme toimintaan mukaan. Tämä ei 
ole mahdoton tehtävä, mutta voi toteutues-
saan muuttaa monen nuoren ja avuntarvitsijan 
elämän. 

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon suunnittelija
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 PUNAISEN RISTIN VIIKKO 4.–10.5.2015

Nyt innolla suunnittelemaan 
iloista Punaisen Ristin viikon tapahtumaa
Ensiaputaitojen tärkeys ja arjen turvallisuus nousevat esille toukokuun alussa, 
kun järjestö on valtakunnallisesti esillä Punaisen Ristin viikolla mielenkiintoisine 
tapahtumineen pohjoisesta etelään. Tänä vuonna pyrimme saamaan etenkin nuoret 
aikuiset ensiaputoimintaamme mukaan. Lisäksi laitamme ihmiset pohtimaan omaa 
ja lähipiirinsä turvallisuutta.   

Perinteiseen Osaa auttaa -tapahtumamal-
liin on tänä vuonna tehty pieniä muutoksia. 
Edeltävien vuosien tapaan jokainen osasto voi 
poimia itselleen sopivimman toteuttamistavan. 

1. Osaa auttaa -kilpailun tilalla on tarkistus-
 lista, jota voi jakaa osaston järjestämissä 
 tapahtumissa. Listasta voi tarkistaa, miten 
 turvallinen arkesi on ja omistatko esim. 
 ensiaputarvikkeita.

2. Ensiapulaukun ulkonäkö muuttuu uuden 
 toimittajan vuoksi, mutta sisältö pysyy 
 samana. Laukku sopii esiteltäväksi missä 
 tahansa, kuten kouluissa, oppilaitoksissa, 
 työpaikoilla sekä yhteistyökumppanimme 
 LähiTapiolan ja S-ryhmän tiloissa (Pris-
 moissa, S-marketeissa, ABC-asemilla).
 Laukun esittelyyn tarvitaan ainakin yksi 
 henkilö, joka tuntee laukun sisällön ja osaa 
 kertoa, kuinka tarvikkeita käytetään.

3. Osaa auttaa -taitorataa on täydennetty 
 uusilla rasteilla. Edellisvuosien kuvallisten 
 rastitaulujen lisäksi käytössä on hengitys-
 teiden avaamista käsittelevä rasti, geo-
 kätköt ja Turvallisesti kotona -esite. Rataa 
 voi varioida tapahtumapaikan ja kohderyh-
 män sekä järjestäjien määrän mukaan.

Panostamme siihen, että tapahtumiin osallis-
tuvat säilyttävät kiinnostuksensa Punaiseen 
Ristiin ja voisivat tulevaisuudessa olla mukana 
järjestömme toiminnassa tavalla tai toisella. 
Kannustammekin osastoja ottamaan käyttöön 
uuden ICE- ja arvonta/yhteydenottokortin, 
jonka avulla yhteystietojen kerääminen ta-
pahtuu helposti. On myös toivottavaa, että 
osasto voisi järjestää jo toukokuussa tilaisuu-
den, jonne Punaisen Ristin viikon tapahtumiin 
osallistuneet kutsutaan mukaan. Se voi olla 
Tervetuloa ensiapuryhmään -tilaisuus tai muu 
mukava ja matalan kynnyksen tapahtuma, ku-
ten kevättalkoot tai nuotioilta, missä voi ker-
toa osaston toiminnasta. 

Periaatteet täyttävät 50 vuotta
Keski-ikään ehtineitä Punaisen Ristin periaat-
teita on hyvä tilaisuus juhlia kampanjaviikolla. 
Korostaa kannattaa etenkin vapaaehtoisuutta, 
inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. Ensiaputai-
dothan kuuluvat kaikille, jokaisella on oikeus 
saada apua ja tulla autetuksi. Juhlavuottaan 
viettävistä periaatteista voi kertoa kampanja-
tapahtumissa tai vaikkapa Hyväpäivä-keräyk-
sen yhteydessä, jos osastossanne on intoa li-
paskeräyksen järjestämiseen.  

• Tilaa materiaalit 20.4.2015 mennessä ensi-
 sijaisesti verkkokaupasta: 
 www.punaisenristinkauppa.fi

 Jos verkosta tilaaminen ei ole mahdollista, 
 tee tilaukset kampanjakirjeen mukana 
 tulleella tilauslomakkeella.

• Lue lisää kampanjasta ja Osaa auttaa
 -tapahtumamallista RedNetistä: 
 rednet.punainenristi.fi/viikko

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

Tiedottaja 
Mari Mäkinen, 020 701 2223,
mari.makinen@punainenristi.fi 
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 4.–10.5.2015

Ota käyttöön uusi ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti

Osastojen rekrytoinnin tueksi on valmistunut uusi ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti. 
Sen avulla on helppo lähestyä tapahtumavieraita ja avata keskustelu osaston toiminnasta 
sekä vapaaehtoisten mahdollisuudesta tulla mukaan. Kortti sopii mainiosti käytettäväksi 
Punaisen Ristin viikolla ja kaikissa muissakin osaston järjestämissä tapahtumissa.

Kerää yhteystiedot 
korttien avulla

Kortti on kaksiosai-
nen. Arvonta- ja yh-
teydenotto-osa jää 
Punaiselle Ristille ja 
ICE-korttiosa tapah-
tumavieraalle. 
Tapahtuman jälkeen 
arvonta- ja yhtey-
denottokortit lähete-
tään keskustoimistol-
le palautuskuoressa, 
jonka postimaksu on 
valmiiksi maksettu. 
Lähettämistä ennen 
osastojen kannattaa kuitenkin tallentaa hen-
kilöiden yhteystiedot arvonta- ja yhteyden- 
ottokorteista itselleen. 

Keskustoimisto hoitaa valtakunnalliset arvon- 
nat, jotka suoritetaan 15.4., 15.8. ja 15.12. 
2015. Palkintoina on muun muassa hotellilahja-
kortteja, jäätelöä ja iPad Minejä. Palautetut kor-
tit osallistuvat aina jäljellä oleviin arvontoihin. 

Paikallisten arvontojen 
järjestäminen mahdollista

Osasto voi halutessaan järjestää paikallisen 
arvonnan ja käyttää siihen arvonta- ja yhtey-
denottokortteja. Silloin osasto arpoo ensin 
paikalliset palkinnot ja ottaa ylös voittajien yh-
teystiedot. Sen jälkeen arvonta- ja yhteyden-
ottokortit lähetetään keskustoimistolle. ICE- ja 
arvonta/yhteydenottokortteja voi tilata verk-
kokaupasta. Tilauksen yhteydessä toimitetaan 
ohjeet, palautuskuori ja palkintomainos, jonka 
kääntöpuolelta löytyy arvonnan säännöt.

Keskustoimisto ottaa yhteyttä
tapahtuman osallistujiin 

Keskustoimistolta voidaan soittaa osalle ta-
pahtumiin osallistuneille ja yhteystietonsa jät-
täneille. 

Henkilöitä kii-
tetään osallis-
tumisesta ta-
pahtumaan ja 
mahdollisesta 
Punaisen Ris-
tin toimintaan 
osallistumisesta 
tai sen tukemi-
sesta.

Henkilöille voi-
daan myös tar-
jota tapaus-
kohtaisesti 
vapaaehtoisuut-
ta, jäsenyyttä, 

sähköistä uutiskirjettä, kuukausilahjoittamis-
ta tms. Puheluissa hyödynnetään SPR:n rekis-
terin tietoja ja arvonta/yhteydenottokorttiin 
osaston tekemiä merkintöjä. Osasto voi merki-
tä korttiin esimerkiksi, että henkilö jäi harkit-
semaan jäseneksi liittymistä. Tällöin soittaja 
voi ottaa asian puheeksi. Osastojen toivo-
taan merkitsevän kortteihin tapahtuman nimi 
ja paikkakunta (esimerkiksi ”PRV Pori”), jolloin 
soittaja tietää, että henkilö on ollut Porissa 
järjestettävässä Punaisen Ristin viikon tapah-
tumassa.

Myös jäsenet osallistuvat arvontoihin

Valtakunnallisiin arvontoihin osallistuvat kaik-
ki Punaisen Ristin jäsenet. Mitä aikaisemmin 
jäsenmaksun maksaa, sitä useampaan arvon-
taan osallistuu. Ainaisjäsenet ovat myös auto-
maattisesti mukana arvonnoissa. Uusia jäseniä 
hankkimalla saa aina yhden arpalipukkeen uut-
ta jäsentä kohden. Jäsenhankkijan tiedot tulee 
ilmoittaa uuden jäsenen tietojen yhteydessä.

Lue lisää Rednetistä: 
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta

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

ICE- ja arvonta/yhteydenottokortti
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ARPAJAISTEN JA ARVAUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 

Pienarpajaisissa voittojen yhteenlasketun ar-
von on oltava vähintään 35 prosenttia arpojen 
yhteenlasketusta myyntihinnasta. Pienimmän 
voiton on oltava vähintään yhtä suuri kuin ar-
van hinta. Arpajaistilitys on tehtävä viipymät-
tä tilaisuuden päättymisen jälkeen. Tilitystä ei 
kuitenkaan tarvitse tehdä, jos arvat on myy-
ty vain arpajaiset toimeenpanevaan yhteisön 
kesken.

Milloin tarvitaan arpajaislupa?

Osaston täytyy hakea arpajaislupa ja tehdä ti-
litys, kun arpojen yhteenlaskettu hinta ylittää 
500 euroa, arpoja myydään avoimessa yleisö-
tilaisuudessa, eikä voittoja jaeta samassa tilai-
suudessa.  

Tavara-arpajaisluvan antaa paikallinen poliisi-
laitos, kun tavara-arpajaiset järjestetään esi-
merkiksi yhden kunnan alueella. Lupaa hae-
taan kirjallisesti ja se voidaan antaa enintään 
kuudeksi kuukaudeksi. Tavara-arpajaislupa 
maksaa 59 euroa. 

Voitoista tulee tehdä voittoluettelo ja 
arvonnasta pitää laatia arvontapöytä-
kirja. Osaston on toimitettava arpajais-
tilitys viiden kuukauden kuluessa pai-
kalliselle poliisilaitokselle. 

Mitä sääntöjä pitää huomioida 
arvauskilpailussa?

Arvauskilpailun järjestämiseen ei tar-
vita lupaa, vaan riittää, että paikalli-
selle poliisille on tehty ilmoitus viisi 
päivää ennen kilpailun järjestämistä. 
Ilmoitus maksaa 26 euroa. Muutoin pä-
tevät samat säännökset kuin arpajai-
sissa.

Arvauskilpailu on hauska tapa herättää 
yleisön kiinnostus. Voi vaikkapa pyytää arvaa-
maan, kuinka monta kahvipapua on purkissa 
tai paljonko pöydällä oleva kurpitsa painaa. 
Sääntöjen mukaan arvauskilpailun kohteen on 
oltava ennalta täsmällisesti määriteltävissä 
oleva ilmiö tai asia.

Arvauksen kohteena ei saa käyttää arvottua 
tulosta, eikä esimerkiksi urheilukilpailun tulos-
ta. Oikea tulos ei saa olla kenenkään tiedossa 
ennakolta.

Lisätietoja: 
Varainhankinnan koordinaattori
Regina Laurén, 020 701 2199,
regina.lauren@punainenristi.fi  

• Arpajaislupahakemus- ja tilitys-
 lomakkeet sekä tarkat ohjeet: 
 www.poliisi.fi/luvat

• Arpajaisten järjestämistä säätelee 
 arpajaislaki (1047/2001) ja Valtio-
 neuvoston asetus arpajaisista 
 (1345/2001): www.finlex.fi

Haluaako osasto järjestää tavara-arpajaiset?

Arpajaislain mukaan osasto voi järjestää tavara-arpajaiset ilman tavara-arpajaislupaa,
kun arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2 000 euroa ja arpojen myynti
sekä voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa. Tällöin puhutaan pienarpajaisista. 

Li
is

a 
Å

ke
r

Helsingin Laajasalon osasto esitteli toimintaansa Laaja-
salopäivänä. Laura Tarvonen (vas.) Anna-Liisa Salo, Marja 
Perttu-Tapaninen ja Liisa Ruohonen.
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MAAILMA KYLÄSSÄ -FESTIVAALIT

Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoi-
minnan osastolla kerrotaan Riskien keskellä 
-tablettisovelluksen avulla katastrofien vai-
kutuksista kehitykseen. Samalla voi tutustua 
Punaisen Ristin työstä kertoviin valokuviin ja 
minidokumentteihin. Osastolla voi myös har-
joitella ensiaputaitoja.

Festivaalivierailijat 
voivat liittyä auttajien joukkoon

Katastrofin iskiessä Punaisella Ristillä tulee olla 
valmius aloittaa hätäapukeräys. Festivaaleil-
la rekrytoimme joukkoomme innokkaita autta-
jia, jotka lupautuvat toimimaan lipaskerääjinä 
syyskuun Nälkäpäivä-kampanjassa. Nälkäpäivä 
on valmiusharjoitus koko järjestölle ja loistava 
tilaisuus kaikille uusille auttajille kokeilla muka-
vaa ja palkitsevaa lipaskeräämistä.

Veripalvelulla oma osasto

Veripalvelun osastolla pääsee pyörittämään 
onnenpyörää ja kysymään verenluovutuksesta 
sekä kantasolurekisteriin liittymisestä. Veren-
luovutus on helppo tapa auttaa lähimmäisiä. 

Kansainvälinen suurleiri tarjoaa nuorelle oi-
van tavan päästä mukaan Punaisen Ristin toi-
mintaan. Leirin järjestäjät haastavatkin kaik-
ki piirit saamaan bussillisen 13–25-vuotiaita 
osallistujia suurleirille. Piiri voi itse määritellä 
bussin koon ja näön. 

Leirillä nuori perehtyy järjestön arvoihin ja 
koko toimintakenttään ensiavusta ystävätoi-
mintaan ja monikulttuurisuudesta vapaaehtoi-

Punainen Risti näyttävästi esillä 
Maailma kylässä -festivaaleilla 23.–24.5.2015

Suomen suurin kehitysyhteistyö-
ja järjestötapahtuma

• Festivaalien tämän vuoden teemana on 
 kehitys- ja maantieteellisenä paino-
 tuksena Afrikka ja Lähi-itä. 

• Punaisen Ristin kansainvälisen avustus-
 toiminnan osasto löytyy Rautatien-
 torilta. 

• Veripalvelun teltta ja Helsingin ja Uuden-
 maan piirin Mahdollisuuksien tori -teltta 
 sijaitsevat Kaisaniemen puistossa. 

• Festivaali järjestetään Helsingin Kaisa-
 niemen puistossa ja Rautatientorilla 
 lauantaina 23.5. kello 11–20 ja 
 sunnuntaina 24.5. kello 11–18.

• Tapahtumaan on vapaa pääsy. 

 Lue lisää tapahtumasta: 
 www.maailmakylassa.fi

KANSAINVÄLINEN SUURLEIRI FIRE

”Haluamme jokaisesta piiristä linja-autollisen leiriläisiä!”

Joka arkipäivä tarvitaan lähes tuhat veren-
luovuttajaa, jotta verivalmisteita riittää potilai-
den jatkuvaan hoitoon. 

seen pelastuspalveluun. Koulutuksia ja seik-
kailuja sisältävän leirin jälkeen nuorella on 
hyvät edellytykset jatkaa Punaisen Ristin har-
rastusta omassa paikallisosastossaan.

Kansainvälinen suurleiri FiRE Evolla
2.–7.8.2015 (Finnish Red Cross Experience) 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.thefirecamp.com/

Maailma kylässä -festivaali valtaa Kaisaniemen puiston ja Rautatientorin toukokuun 
viimeisenä viikonloppuna Helsingissä. Punainen Risti on tänä vuonna festivaalin 
pääyhteistyökumppani ja näkyy festivaaleille monipuolisemmin kuin koskaan aiemmin. 
SPR:llä on kolme erillistä osastoa ja runsaasti lavaohjelmaa sierraleonelaisesta bändistä 
kansainvälisiin vieraisiin.

Kesän suurleiri 
lähestyy: 
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HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ!

Kesällä 2015 omaishoitajille järjestetään kaksi 
hyvinvointileiriä ja miehille omat hyvinvointi-
päivät kurssikeskus Nynäsissä. 

• Miesten hyvinvointipäivät järjestetään 
 21.–22.5.2015. Asiantuntijana toimii 
 psykologi Atte Varis. 

• Lastaan/nuortaan hoitaville omaishoitajille 
 suunnatun leirin ajankohta on 4.–6.6.2015. 

• Kaikille omaishoitajille tarkoitettu hyvin-
 vointileiri järjestetään 3.–5.9.2015.  

Omaishoitajille yhdessäoloa ja uusia esitteitä

Lisätiedot, leirien ohjelma ja hakulomakkeet 
löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/14926

Lisätietoja:
Omaishoidon koordinaattori 
Sisko Aalto, 020 701 2121, 
sisko.aalto@punainenristi.fi

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija
Siina Lepola, 020 701 2133, 
siina.lepola@punainenristi.fi 
(esitteiden tilaukset)

Omaishoitajien tukitoiminnan esitteet ovat uudistuneet. Keskustoimistolta voi tilata 
uuden yleisesitteen ja Kanssakulkijat-postikorttiesitteen.

JUTTULUURI

Maaliskuussa avautunut Juttuluuri 
palvelee omaishoitajia

Koulutettujen vapaaehtoisten kanssa omais-
hoitajat voivat keskustella arjen suurista ja 
pienistä asioista, jotka painavat mieltä. Niitä 
voivat olla esimerkiksi yksinäisyys, huolten ai-
heuttama unettomuus, turvattomuus, väkival-
lan kokeminen tai läheisen menettäminen. 

Juttuluurin koulutetut vapaaehtoiset päivys-
tävät numerossa 0203 88 100 torstaisin kello 
13–15. 

Puhelun hinnat: 
• Lankapuhelimesta 0,08 € + 0,07 €/min
• Matkapuhelimesta 0,08 € + 0,2 €/min

Punaisen Ristin Juttuluuri on suunniteltu kotona läheistään hoitaville, 
jotka kaipaavat luottamuksellista juttuseuraa.
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NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Kysymykseen ”Miten voisitte 
kehittää osastonne Nälkäpäi-
vää ensi vuonna?” suurin osa 
totesi eniten kehitettävää ole-
van vastuuhenkilöiden ja kerääji-
en rekrytoimisessa. Liika vastuu 
syö motivaatiota, mutta niin syö 
liian vähäinenkin. Onkin hyvä, jos 
osastoissa voi alkaa miettiä jo 
hyvissä ajoin keväällä tasapuolis-
ta työnjakoa Nälkäpäivänä. 

Osallistu keräysjohtaja- 
koulutuksiin ja liity FB-ryhmään 

Keräysjohtajakoulutuksiin osal-
listuminen on erittäin suositelta-
vaa. Niissä eri osastojen vapaa-
ehtoiset pääsevät vaihtamaan 
kokemuksia keskenään. Vahvis-
taaksemme osastojen välistä yhteydenpitoa 
olemme avanneet Facebookiin ryhmän nimel-
tä ”Punaisen Ristin keräystoiminnan vapaa-
ehtoiset”. Ryhmä toimii vapaaehtoisten kes-
kustelukanavana, jossa voi vaihtaa keräykseen 
liittyviä kokemuksia ja vinkkejä. Ryhmään liit-
tyminen on vapaaehtoista, eikä se toimi Pu-
naisen Ristin virallisena tiedotuskanavana. 
Ryhmä on suljettu, jotta keskustelua voidaan 
käydä avoimesti, mutta kuitenkin netikettiä 
noudattaen. Kaikki osastoille välttämätön tie-
dotus hoidetaan edelleen osastokirjeiden ja 
RedNetin avulla.

Ota yhteyttä kouluihin hyvissä ajoin

Kokemuksen mukaan kouluihin on hyvä olla 
yhteydessä hyvissä ajoin jo keväällä. Piirien il-
moittaman tiedon mukaan koko maassa 15 
prosenttia Nälkäpäivän lipaskeräyksen tuotos-
ta tulee kouluilta. Aktiivisimmin kouluyhteis-
työtä tekevillä alueilla koulukeräyksen tuotto 
on jopa 45 prosenttia koko piirin tuloksesta.  

Kokemuksia kouluyhteistyöstä:
• ”Otan joka vuosi yhteyttä ensin s-postilla 
 alueemme kouluihin ja pyydän vastausta 
 osallistumisesta. 

 Seuraavaksi soitan niille kouluille, jotka 
 eivät ole vastanneet s-postiini.” 

• ”Koulussa oli leikkimielinen kilpailu siitä, 
 mikä luokka kerää eniten rahaa. Voittanut 
 luokka sai mm. kahden tunnin SPR-opetuk-
 sen keräysvarojen käytöstä ja ensiavusta. 
 Palkitseminen on lisännyt koulun keräys-
 innostusta.”
 
• ”Meillä on perinne, että kuudesluokkalaiset 
 tulevat kerääjiksi pienissä ryhmissä yhtenä 
 päivänä. Yksi ryhmä toimii kerääjänä 
 tunnin.” 

Lisätietoja:
Varainhankinnan suunnittelija
Mia Ekström-Huttunen, 020 701 2193,
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi

Nälkäpäivä-koordinaattori 
Raisa Heinämäki, 020 701 2202, 
raisa.heinamaki@punainenristi.fi

Tasapuolisella työnjaolla kohti syksyn Nälkäpäivää

Nälkäpäivän palautekysely selvitti, missä vapaaehtoiset kokevat tarvitsevansa eniten 
apua. Eniten sitä kaivattiin vastuun jakamisessa osastolaisten kesken. Moni koki, 
että vastuu kasautuu liian harvalle. Toiseksi eniten apua kaivattiin kerääjärekrytointiin 
ja kolmantena mainittiin koulutus.

Liity Facebookissa ryhmään ”Punaisen Ristin keräystoi-
minnan vapaaehtoiset” ja jaa omia ideoitasi tai kysele 
muiden vapaaehtoisten kokemuksia. 
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KONTTI-KETJU KASVAA 

Punaisen Ristin Kontti-ketju on avannut 
maaliskuussa uuden kierrätystavaratalon 
Espoon Muuralaan. Ketjulla on nyt kymme-
nen tavarataloa ympäri Suomen. Pääkau-
punkiseudun ensimmäinen Kontti avattiin 
Vantaan Tikkurilaan syksyllä 2012. 

– Etsimme pitkään sopivia toimitiloja Espoosta. 
Loistavien kulkuyhteyksien varrelta Muuralasta 
löytyneet tilat ovat valoisat ja avarat, Espoon 
Kontti-päällikkö Pauliina Jalola iloitsee.  

Kontista vaatteita maailman kriisikohteisiin

Kontissa myydään lahjoituksena saatua puh-
dasta ja ehjää tavaraa. Kontin tuotto käyte-
tään Punaisen Ristin avustustyöhön Suomessa 
ja maailmalla. Espoon tavaratalossa paalataan 
myös kansainväliseen vaateapuun lähteviä 
vaatteita.  

– Viime vuonna Kontista lähetettiin ennätys-
määrä vaatteita maailman kriisikohteisiin. Eri-
tyisesti Konttien syksyllä järjestämä talvivaa-
tekeräys Ukrainaan sai ihmiset lahjoittamaan 
tarpeettomia vaatteitaan, Jalola kertoo. 

Espoon Kontti ottaa jo lahjoituksia vastaan

Espoon Kontti on jo aloittanut tavaralahjoitus-
ten vastaanoton. Kontti ottaa vastaan ainoas- 
taan hyväkuntoisia tavaroita ja vaatteita. 

Likaisista ja rikkinäisistä lahjoitustavaroista 
aiheutuu Kontille jätekustannuksia, jotka vä-
hentävät avustustyöhön ohjattavan tuoton 
määrää. 

Lahjoitukset voi jättää Espoon tavaratalon si-
sääntuloaulaan sijoitettuun keräyslaatikkoon 
sekä Munkkivuoren ostoskeskuksen, Kirkko-
nummen Prisman ja Helsingin Tehtaankadun 
Kontti-keräyslaatikoihin. Huonekaluja ja isoko-
koisia lahjoituksia varten Espoon Kontti tarjo-
aa maksuttoman noutopalvelun.

Espoon Kontin tuotosta puolet käytetään Suo-
men Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan 
piirin toimintaan, 25 prosenttia tilitetään ka-
tastrofirahastoon ja loput 25 prosenttia käyte-
tään Kontti-toiminnan kehittämiseen. 

 Punaisen Ristin Kontti 
 Nimismiehenpelto 6, 02770 Espoo
 Asiakaspalvelu: 040 845 6987

Lisätietoja:
Espoon Kontti-päällikkö
Pauliina Jalola, 040 580 3027,
pauliina.jalola@punainenristi.fi

Espooseen avattiin pääkaupunkiseudun
toinen Kontti-tavaratalo

K
ai

sa
 R

au
ti

ai
n
en

Kai Peltonen työskentelee Espoon Kontin nouto- ja kulje-
tuspalvelussa. 

Elmi Abdulgadir lajittelee lahjoituksia Espoon Kontissa.

K
aisa R

autiain
en
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TERHOKERHOJA 
YLI SADASSA KUNNASSA

Viime vuonna tavoitimme sata uutta vapaaeh-
toista, jotka eivät aiemmin ole olleet Punaisen 
Ristin tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
toiminnassa mukana. Vapaaehtoiset ovat ker-
toneet, että Terhokerhoista on löytynyt uusia 
ystäviä, mielekästä toimintaa ja mielenvirkeyt-
tä. Puuhaaminen yhdessä porukalla on paras-
ta yksinäisyyden ehkäisemistä.

Heräsikö kiinnostus? Terhokerhon vapaaehtoi-
sena et tarvitse erityisosaamista. Riittää, että 
olet mukana omalla persoonallasi ja elämän-
kokemuksellasi!  

Katso esimerkkejä monipuolisesta ohjelmasta: 
www.kokosuomileikkii.fi/
terhokerho/missa-terhokerho/

Jos kunnassasi ei ole vielä Terhokerhoa, 
ota yhteys alueesi leikkilähettiin: 

Punainen Risti saa säännöl-
lisesti yhteydenottoja ihmi-
siltä, jotka haluavat muistaa 
järjestöä testamentissaan tai 
kysyvät, miten testamentti-
lahjoituksen voi tehdä. 

Keskustoimiston varainhan-
kintayksikkö neuvoo testa-
mentin tekijöitä käytännön 
asioissa riippumatta siitä, 
halutaanko testamentti koh-

dentaa Punaisen Ristin valtakunnalliseen 
toimintaan tai jonkun tietyn piirin tai osaston 
hyväksi. Kysymyksiä varten on tehty Hyvä pää-
tös -testamenttiopas, jonka voi ladata netistä. 
Osastot voivat myös tilata testamenttiopasta 
verkkokaupan järjestönäkymän kautta. 

Lataa testamenttiopas:
www.punainenristi.fi/lahjoitukset/
testamenttilahjoitus

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija 
Mia Ekström-Huttunen, 020 701 2193, 
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi 

TESTAMENTTIOPAS,
OSANOTTO- JA ONNITTELUADRESSIT 

Ota käyttöön 
Hyvä päätös -testamenttiopas

(Punainen Risti kertoo testamenttilahjoituksista
myös lehti-ilmoitusten avulla.) 

Punaisen Ristin osanotto- ja onnitteluadressi-
en tekstauspalvelu sisältää adressin, teksta-
uksen ja adressin toimituksen. Koko paketti 
maksaa 25 euroa. Adressien kansivaihtoeh-
dot ja värssyehdotukset löytyvät osoitteesta 
www.punaisenristinkauppa.fi ja sieltä Adres-
sien tekstauspalvelu.

Kun tilaat verkkokaupan kautta, kirjoita lisä-
tietoihin haluamasi värssy tai osanottoteksti. 
Sähköpostilla tilaukset voi laittaa osoitteeseen 
myynti@punainenristi.fi. Kirjoita tilaukseen 
värssy- ja osanottotekstin lisäksi toimitus- ja 
laskutustiedot.
 
Puhelimitse tilauksen voi tehdä arkisin
kello 8.30–16 numerossa 020 701 2211.

Lisätietoja: 
myynti@punainenristi.fi

Terhokerhojen kevät on täynnä iloista yhdessäoloa

Terhokerho-vapaaehtoiset virkistyivät ja vaihtoivat ideoita 
Vesilahdessa 10.12.2014. Kuvassa vasemmalta Ritva 
Latvala-Korpela, Liisa Flinck-Vasama, Sirpa Lakervi, Seija 
Lehto, Ritva Priha, Aila Ollonen ja Katriina Reponen.

Tilaa osanotto- ja onnittelu-
adressit Punaisen Ristin kaupasta

N
o
o
ra Pajari

Koko Suomi leikkii -hankkeen kevät on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Terhokerhoja löytyy jo 
yli sadasta kunnasta. Kerhot sisältöineen suunnitellaan yhdessä ja kaikki osallistujat 
pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä kerhoissa tehdään. 

www.kokosuomileikkii.fi/
terhokerho/leikkilahetit/
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