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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

Jalkapallo-ottelussa on tiukka tilanne. Vas-
takkain ovat sekajoukkueet, joista toinen on 
koottu turvapaikanhakijoista ja Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisista, ja toinen paikallisen nuo-
risotalon nuorista ja henkilökunnasta. Ahmed 
syöttää Seijalle pallon unelmapaikkaan. Seija 
juoksee pari askelta ja valmistautuu potkaise-
maan pallon maaliin. Samassa hän horjahtaa, 
ja hänen vasen nilkkansa muljahtaa.

Nilkan nyrjähdys on yleisin urheiluvamma. Nii-
tä tapahtuu vuodessa noin 37 000. Nopealla 
ensiavulla estetään vamman paheneminen ja 
edistetään toipumista. Seijan onneksi apu on 
lähellä. Pelikaveri auttaa kengän ja säärisuojan 
pois jalasta. Kylmäpakkaus kiinnitetään tukisi-
teellä. Seija istuu loppupelin jalka koholla ken-
tän laidalla. Lääkäriin ei lopulta tarvitse läh-
teä, koska nilkan päälle voi jo varata.

Tänä vuonna Punaisen Ristin viikolla rohkai-
semme erityisesti nuoria aikuisia harjoitte-
lemaan rannemurtuman ja nivelvamman en-
siapua sekä annamme vinkkejä mopokolarin 
ensiaputilanteeseen. Järjestäkää oman osas-
tonne voimin tapahtuma, jossa rohkaisette ih-
misiä kokeilemaan ensiavun antamista ja in-
nostatte heitä ensiapukurssille. 

Kurssit kannattaa mahdollisuuksien mukaan 
järjestää pian tapahtuman jälkeen. Tavoittee-
namme on, että kaikki suomalaiset osaavat 
antaa ensiapua. 

Joku päivä sinä saatat olla se, joka tarvitsee 
ensiapua. 

Turvallista ja ihanaa kevättä!

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon
suunnittelija

Ensiapua ja nyrjähdyksiä

Maailmanlaajuinen ihmisten muuttoliike näkyy 
ja tuntuu myös Suomessa. Moni turvapaikan-
hakija odottaa nyt päätöstä turvapaikasta. Vi-
ranomaiset arvioivat, että noin 40 prosenttia 
turvapaikanhakijoista saa myönteisen päätök-
sen hakemukseensa.

Päätöksen jälkeen he asettuvat eri puolil-
le Suomea aloittaakseen uuden elämän.  Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisilla ja osastoilla on 
tärkeä rooli kotoutumisen tukemisessa viran-
omaisten apuna. 

Maahanmuuttajien määrä on kasvanut, mut-
ta konstit kotoutumiseen ovat tuttuja. Tuli-
jat tarvitsevat tukea arkeen, koulutehtäviin ja 
suomen opintoihin. Tuhansien uusien vapaa-
ehtoisten avulla voimme aloittaa osastoissa 
uusia toimintoja ja lisätä jo olemassa olevia. 
Vanhastaan tutut asumisapu, läksyhelpit ja 
kansainväliset klubit ovat hyviä tapoja päästä 
mukaan toimintaan. 

Kotoutumisen tukeminen alkaa jo vastaanot-
tokeskuksissa. Useat hankerahoitukset ja yh-
teistyö järjestöjen kanssa tarjoavat monia 
mahdollisuuksia esimerkiksi liikuntatoimin-
taan, lasten aktiviteetteihin tai vaikkapa koti-
taloustoimintaan yhdessä Marttojen kanssa. 

Vuoden alussa Punainen Risti sai Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä rahoituksen nuorten en-
siaputoiminnalle vastaanottokeskuksissa. En-
siaputaitoja tarvitsevat niin kotimaahansa pa-
laavat kuin tänne jäävät. 

Kutsumalla maahanmuuttajat mukaan ensi-
apuryhmiin, terhokerhoi-
hin tai ystävätoimintaan 
voitte saada uutta puhtia 
toimintaan! 

Marita Salo
Järjestöjohtaja

Uudet tulijat, tutut konstit
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 9. – 15. TOUKOKUUTA

Ensiapu alkaa uskalluksesta – kaikki mukaan!

Punaisen Ristin viikolla harjoitellaan ensiapua ja innostetaan ihmisiä ensiapukursseille. 
Valtakunnallisesti vietettävä viikko on osastoille loistotilaisuus saada näkyvyyttä ja houku-
tella toimintaan uusia vapaaehtoisia. Isot ja pienet tapahtumat ovat tervetulleita. 

Punaisen Ristin viikolla toukokuussa kohde-
ryhmänä ovat erityisesti nuoret ja nuoret ai-
kuiset. Liikennetapaturmista joka kolmas 
sattuu nuorille, vaikka heidän osuutensa väes-
töstä on vain kuudennes. Myös liikunta- ja ur-
heiluvammat ovat nuorilla yleisiä.

Ensiapukurssin käynyt nuori osaa vältellä tapa-
turmia ja varautua niihin ennalta. Samalla nuo-
ria voi houkutella mukaan osaston toimintaan. 
Tavoitteemme on tuplata nuorten vapaaehtois-
ten määrä vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Vinkit tapahtumiin
Tapahtumia voi ja kannattaa kohdentaa muil-
lekin kuin nuorille. Perinteiseen Osaa auttaa 
–tapahtumamalliin on tänä vuonna lisätty kak-
si uutta rastia. Aiempien vuosien tapaan kukin 
osasto voi poimia malleista itselleen sopivat: 

1. Arki kunnossa? -listasta voi tarkistaa 
 varautumisensa arjen vaaratilanteisiin, ja 
 sitä voi jakaa tapahtumissa. 

2. Ensiapulaukun esittely sopii kaikille osas-
 toille, ja sitä voi toteuttaa missä tahansa: 
 kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla sekä 
 yhteistyökumppaniemme LähiTapiolan ja 
 S-ryhmän tiloissa Prismoissa, S-marketeissa 
 tai ABC-asemilla.

3. Osaa auttaa -taitorataan on lisätty kaksi 
 uutta kuvallista rastitaulua: nivelvamman ja 

 rannemurtuman ensiapu. Taitoradalla voi 
 myös toteuttaa Avaa hengitystiet -rastia, 
 Arki kunnossa? -listaa ja esitellä ensiapu-
 laukkua.  

4. Vastaanottokeskusten kanssa voi myös
 toteuttaa tapahtumia. Arki kunnossa
 -lista ja kolme rastia on käännetty neljäl-
 le kielelle (arabia, farsi, dari ja somalia). 
 Turvapaikanhakijat oppivat ensiaputaitoja, 
 ja osasto voi saada uusia vapaaehtoisia.

5. Mopokolari-rasti on uusi, nuorille suun-
 nattu rasti. ABC-asemilla toteutettuna se 
 löytää kohderyhmänsä. 

Miettikää etukäteen, miten houkuttelette ih-
misiä ensiapukursseille tai muuhun toimin-
taan. Ensiapukurssi kannattaa järjestää pian 
tapahtuman jälkeen ja vinkata päivämääristä jo 
tavattaessa. Myös Pop up -tapahtumia voi jär-
jestää jo touko-kesäkuussa ennen kesälomia. 

Muistattehan viestiä tapahtumista tapahtuma-
kalenterissa ja vinkata niistä myös medialle! 
Sosiaalisessa mediassa saa näkyvyyttä 
hashtägeillä #OsaaAuttaa, #PunainenRisti ja 
#ensiapu. 

Tapahtumissa kannattaa jakaa ICE- ja arvonta/
yhteydenottokortteja. Niistä saatuja yhteystie-
toja voimme käyttää muun muassa uusien jä-
senten hankkimiseen. Ammattitaitoisen teletii-
mimme yhteydenotot on otettu hyvin vastaan! 
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Keravan osasto harjoitteli viime vuonna ensiapua pyörän 
ja auton kolaritilanteessa.

Punaisen Ristin viikolla voi vaikka esitellä ensiapulaukkua 
ja kertoa osaston toiminnasta.
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Hopulle loppu!

Perjantaina 13.5. vietetään valtakunnal-
lista Tapaturmapäivää. 

Punainen Risti vastaa päivän toteutuksesta 
yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten  
toimijoiden kanssa.

Päivän teemana on Hopulle loppu, koska 
tapaturmien taustalla on usein kiire. Tavoit-
teena on, että mahdollisimman moni  
pysähtyy viettämään kiireetöntä hetkeä 
perjantaina 13.5. klo 13 ja jakaa tästä  
hetkestä kuvan sosiaaliseen mediaan  
käyttämällä aihetunnistetta #hopulleloppu.

Lue lisää ja katso kampanjavideot 
tapaturmapäivä.fi

• Tilaa materiaalit 22.4. mennessä ensijai-
 sesti verkkokaupasta 
 www.punaisenristinkauppa.fi 
• Lue lisää Punaisen Ristin viikon kampanjas-
 ta ja Osaa auttaa -tapahtumamallista 
 RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/viikko

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

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

Tiedottaja
Inka Kovanen, 020 701 2223,
inka.kovanen@punainenristi.fi

PÄIVITETYT ENSIAPU- JA ELVYTYSOHJEET

Vanhat niksit käyttöön ensiavussa

Helmikuussa julkaistiin päivitetyt elvytys- 
ja ensiapuohjeet maallikoille ja hoitoalan 
ammattilaisille. Suomen Punaisen Ristin  
julkaisemat maallikon ensiapuohjeet  
palauttavat välillä käytöstä poistetut  
mutta hyväksi havaitut niksit käyttöön. 

Suomen Punainen Risti osallistui syksyn ai-
kana aktiivisesti asiantuntijaryhmän jäsene-
nä työhön, jossa Euroopan elvytysneuvoston 
elvytys- ja ensiapuohjeet päivitettiin suoma-
laisen ensiapukoulutuksen ohjeiksi. Uudet 
ohjeet koskevat myös ensiapuryhmiä ja ensi-
auttajia, ja ne otettiin heti käyttöön myös Pu-
naisen Ristin koulutuksissa.
 
Vastedes opetetaan muun muassa perinteis-
tä lastoittamista, jos raajassa epäillään olevan 
murtuma.
 
– Toivottavasti osastojen ja piirien kätköistä 
löytyy vielä ”vanhan ajan” pahvilastoja, jotka 
ovat parhaita apuvälineitä murtuman tukemi-
seen. Jos sellaista ei ole mukana, on tyydyt-
tävä tukemaan raajaa käsin, sanoo Punaisen 
Ristin ensiavun asiantuntija Kristiina Mylly-
rinne. 
 
Ensiapuryhmille järjestetään piireissä tilaisuuk-
sia, joissa kerrotaan uusista ensiapuohjeista. 

Merkittäviä muutoksia ovat hapen annon ja 
tukikaulurin pois jääminen sekä kiristyssiteen 
paluu. Lääkkeiden antamiseen nyt julkaistut 
ensiapuohjeet eivät tuo muutoksia.

Deffaamista asukasiltoihin
 
Ensiapu- ja elvytysohjeiden julkaisun yhtey-
dessä teimme median kanssa useita hyviä 
opetusvideoita, joita kannattaa ryhmäillois-
sa hyödyntää. Osastot voivat myös järjestää 
alueen asukkaille avoimia harjoitustilaisuuk-
sia, joissa pääsee kokeilemaan defibrillaattorin 
käyttöä. Tästä on hyviä kokemuksia jo Pohjois-
Suomesta, jossa paikallinen SPR:n terveyspis-
te on aloittanut väestön opastamisen defibril-
loinnin saloihin.
 
• Tutustu uusiin elvytys- ja ensiapuohjeisiin 
 punainenristi.fi/opi-ensiapua,
 ensiapuryhmille ohjeet Rednetistä. 

Lisätiedot:
Ensiavun asiantuntija 
Kristiina Myllyrinne, 020 701 2168,
kristiina.myllyrinne@punainenristi.fi

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen (ensiapuryhmät), 020 701 2126 
niina.hirvonen@punainenristi.fi
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KOTOUTUMISEN TUKI

Isot pyörät pyörimään - moninkertaistetaan kotoutumisen tuki

Työ, opiskelu ja rakkaus ovat perinteisesti olleet tärkeimmät syyt muuttaa Suomeen. 
Viime vuonna ennätyksellisen moni tuli turvapaikanhakijana. Moni kunta saakin pian uusia 
asukkaita, kun osa hakijoista saa myönteisen päätöksen. 

Päävastuun kotoutumisesta kantavat viran-
omaiset, mutta Suomen Punainen Risti tukee 
heitä tässä tehtävässä. Meillä on pitkä koke-
mus kotoutumista tukevasta vapaaehtoistoi-
minnasta. Tuki on erityisen tärkeää nyt, kun 
viranomaisten työ viivästyy tulijoiden suuren 
määrän vuoksi. 

Kun aiemmin kotoutumisen tuki alkoi vasta 
kuntapaikan saamisen jälkeen, alkaa se nyt jo 
vastaanottokeskuksista. Samalla otamme kan-
taa ja puhumme monikulttuurisen Suomen 
puolesta, rasismia vastaan. 
 
Näitä teemme jo nyt: 
• Ystävätoiminta: maahantulijat saavat paikal-
 lisia tuttavuuksia, mikä helpottaa asettumista.

• Kieli- ja läksykerhot: vapaaehtoiset autta-
 vat oppimaan kieltä, mikä on avainasia 
 kotoutumisessa.

• Kansainväliset klubit: tutustutaan ja teh-
 dään asioita yhdessä. 

• Asumisapu: konkreettinen tapa avustaa
 alkuvaiheen arjen hallinnassa.

Moninkertaistetaan toiminta 

Jotta mahdollisimman moni maahanmuuttaja 
saa tukea, meidän on moninkertaistettava ko-
toutumista tukeva vapaaehtoistoiminta ympä-
ri Suomen. Yllä esiteltyihin toimintamuotoihin 
on olemassa valmiit mallit, ja niiden toteut-
tamiseen saa tukea piirien maahanmuuttaja-
ohjelman työntekijöiltä. Toimintaa tukemaan 
koulutettiin lisäksi viime syksynä lähes sata 
vapaaehtoista kouluttajaa.

Vinkkejä osastoille:
• Varmistakaa uusien vapaaehtoisten pääsy
 mukaan toimintaan.

• Jos aiemmin järjestitte yhden Tulijan ystävä
 nä ja tukena –kurssin per vuosi, järjestäkää 
 nyt useampi. 

• Asumisapua ja kielikerhoja non stop
 -periaatteella. Jos osaston omat voimat ja 
 uudet vapaaehtoiset eivät riitä, haastakaa 
 mukaan oppilaitosten opettajat ja opiskelijat.

 

• Lisätkää yhteistyötä eri järjestöjen kanssa,
 ja kutsukaa mukaan myös Suomessa jo 
 pidempään asuneet maahanmuuttajat.

• Työ- ja talkootoimintaa turvapaikanhakijoil-
 le on jo kehitetty, mutta uusia mahdolli-
 suuksia kaivataan edelleen! 

Tukea toiminnan lisäämiseen

Alkamassa on myös useita hankkeita, joiden 
avulla toimintaa laajennetaan ja tehostetaan. 
Vastaanottokeskukset voivat kevään aika-
na saada rahoitusta esimerkiksi turvapaikan-
hakijoiden monipuoliseen liikuntaan. Olemme 
myös saaneet rahoituksen vastaanottoyksi-
köissä asuvien nuorten ensiapukoulutukseen, 
jota osastot voivat järjestää. 

Lisäksi olemme kumppanina Lukiolaisten liiton 
ystävähankkeessa, jonka tavoitteena tutustut-
taa toisiinsa turvapaikanhakijanuoria ja suo-
malaisnuoria. Osastot voivat myös hakea 300 
euron toiminta-avustusta tai 2 000 euron pro-
jektiavustusta kotoutumisen tuen toimintaan. 
Lisätietoja piiristä. 

Lisätiedot:
Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö,
Johanna Matikainen, p. 020 701 2179, 
johanna.matikainen@punainenristi.fi

Rema Hussein Ali Nourelddein opettaa Kauhavan vastaan-
ottokeskuksen koulussa suomea.
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FEISSARIT KESÄKIERTUEELLA 

Feissarit tarjoavat elämyksiä festareilla

Kokeneista feissareista koottu tiimi  
hurauttaa kesällä matkaan ja suuntaa 
kohti festareita ja pienempiä kaupunkeja. 

Kesän monenlaisissa tapahtumissa feissarit 
tarjoavat tapahtumavieraille mahdollisuuden 
kokea virtuaalitodellisuuden avulla millaista on 
elämä katastrofialueilla ja testata selviytymis-
taitojaan Escape Room -konseptia mukaile-
vassa Escape Carissa. Elämysten tuottamisen 
lisäksi feissarit rekrytoivat festarivieraista kuu-
kausilahjoittajia ja lipaskerääjiä.

Kesätapahtumien välillä matkatiimi vierailee 
matkan varrella olevissa pienemmissä kaupun-
geissa, joissa he tarjoavat mahdollisuutta aut-
taa kuukausilahjoittajaksi liittymällä. Escape 
Car tulee olemaan tuttu näky festareiden li-
säksi myös pikkukaupunkien toreilla.

Tervetuloa kokemaan elämyksiä kanssamme 
ainakin seuraavissa tapahtumissa:

Lisätiedot: 
Face to face –koordinaattori 
Juho Keskitalo, p. 020 701 2189,
juho.keskitalo@punainenristi.fi

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

KOTOUTUMISEN TUKI

Kimmo Holopainen

Asumisapua ulkoilusta kodinkoneisiin

Yhdestä kahteen kotikäyntiä ja 10 ryhmä-
tapaamista. Niistä koostuu Oulun osaston 
kehittelemä ja mallintama asumisapu- 
paketti.

Asiakkaina ovat kiintiöpakolaiset tai jatkossa 
yhä useammin oleskeluluvan saaneet turva-
paikanhakijat. Pyyntö avusta tulee kaupungin 
maahanmuuttajapalvelusta tai vastaanotto-
keskuksesta. 

- Tavoitteena on luoda mahdollisimman in-
tensiivinen alku kotoutumiselle, kertoo Oulun 
osaston vapaaehtoinen Sanna Tuorila.

Asumisapu rakentuu 10-viikkoisen ohjelman 
ympärille. Ensimmäinen kotikäynti pyritään 
tekemään parin päivän sisällä muutosta. Sit-
ten on vuorossa 10 teemailtaa, joissa käydään 
ryhmissä läpi mm. alueen palveluita, perheen 
roolia, terveyttä sekä jaetaan Suomi-tietoutta.

Kotikäynnilla taas käydään läpi kodin perus- 
asioita ja tutustutaan vaikka kodinkoneiden 
käyttöohjeisiin. Samalla käydään lähikaupassa.

- Yksi tärkeimmistä asioista on varmistaa, että 
tulija on syönyt, nukkunut ja käynyt ulkona. Jos-
kus uusi tilanne voi olla niin outo ja pelottava, 
ettei nukkumisesta ja syömisestä tule mitään. 

Oulussa asumisapua pyörittää yhteensä noin 
70 koulutettua vapaaehtoista, joista 7 on 
koordinaattoreita ja noin 10 toimii tulkkina. 
Vähempikin riittää. 

- Toiminnan voi aloittaa, jos on yksi koordi-
naattori ja kolme muuta vapaaehtoista, Tuori-
la kannustaa. 

Kaupungilta on tullut runsaasti kiitosta asumis-
avusta. Tuorilan mukaan myös moni autettu ha-
luaa myöhemmin tulla itse vapaaehtoiseksi. 

- Jos ihmistä on kerran autettu, hän haluaa it-
sekin olla auttamassa. 

Oulun osaston tuore innovaatio on turvapai-
kanhakijoiden vapaaehtoistoimintaa koordinoi-
va ja koulutusta tarjoava Salama-Tiimi. Toimin-
taan voi tutustua osoitteessa salamatiimi.fi.
Tuorilan mukaan kotoutumisen tukeen on nyt 
panostettava isosti, eikä aikaa ole hukattavaksi. 

- Nyt tarvitaan ennen kaikkea rohkeutta kää-
riä hihat ja aloittaa toiminta.

Lisätiedot: 
Oulun osaston
monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö
Sanna Tuorila, p. 044 013 0301,
monikulttuurisuus@oulunosasto.fi

• YleXPop
• Splash Games
• Sataman Yö
• Himos Juhannus
• Iskelmä Festivaali
• Tangomarkkinat
• Jysäri
• Summer Up
• Porin Jazz
• SuomiPop Festivaali
• Tammerfest • Down By The Laituri
• Pyhän Olavin Päivä • We Love The 90´s
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Äkkilähtö 2016 -valmiusharjoitus on Punai-
sen Ristin vuoden suurimpia tapahtumia ja 
jokaiselle mukana olevalle vapaaehtoiselle 
ainutlaatuinen tekemisen paikka. Toivotta-
vasti myös sinun osastosi on mukana!

Nyt meillä on mahdollisuus saavuttaa ja innos-
taa mukaan valtava määrä nuoria osaston toi-
mintaryhmiin. 

Harjoitukseen osallistuvien osastojen yhte-
yshenkilöille on lähetetty maaliskuun uutis-
kirjeen mukana lyhyt sähköinen kysely. Kyse-
lyn tarkoituksena on kartoittaa, miten pitkällä 
osastot ovat valmisteluissaan. Osastosi voi 
käyttää kysymyksiä oman Äkkilähtö-projektin-
ne ”muistilistana”, jonka avulla harjoitukseen 
osallistuvat ryhmät voivat tarkistaa, ovatko 
valmistelut aikataulussa. 

On hyvä jutella isommalla porukalla ainakin 
seuraavista asioista:
• ovatko yhteistyökoulu ja -pelastuslaitos
 selvillä

• mitä muita yhteistyökumppaneita on saatu 
 mukaan

• tarvitaanko valmisteluryhmään lisää vapaa-
 ehtoisia

• oletteko tutustuneet osastojen evakuointi-
 ohjeeseen

• mitä toimintaa koululla järjestetään harjoi-
 tuspäivänä

• ovatko koulun oppilaskunta ja/tai vanhem-
 painyhdistys mukana suunnittelussa ja

• mitä apua ja tukea harjoituksen järjestämi-
 seen tarvitaan piiriltä tai keskustoimistolta.

Äkkilähtö 2016 -harjoituksen valmistelut täydessä vauhdissa: 
vastaa kyselyyn!

Kyselyn tuloksista piiri ja keskustoimisto saa-
vat tiedon siitä, missä mennään ja mihin osas-
tot tarvitsevat vinkkejä ja tukea. Muistathan, 
että järjestelyihin voi saada lisävoimia esimer-
kiksi alueella toimivista nuorisodelegaateis-
ta tai kansainvälisen henkilöreservin avustus-
työntekijöistä! Yhteyden delegaatteihin saa 
piirin kautta. Edelleen myös muita uusia va-
paaehtoisia kannattaa rekrytoida aktiivisesti 
mukaan.

Lisätietoja Äkkilähdöstä saa RedNetin  
Äkkilähtö 2016 -sivulta, piiristä ja
projektipäällikkö Petra Alijärveltä: 
petra.alijarvi@punainenristi.fi tai 
p. 020 701 2176.

P.S. Jos osastollasi on vielä intoa osallistua, 
mutta ette ole ilmoittautuneet, ottakaa
yhteyttä Petraan!

Teem
u
 U

llgrén

Äkkilähtö 2016 on Punaisen Ristin valtakunnallinen val-
miusharjoitus, joka toteutetaan lokakuussa yläkouluissa 
ympäri Suomen. Juuri nyt harjoituksen valmistelu on osas-
toissa vilkkaimmillaan.

Kohta koko Suomi leikkii! 

Terhokerhoissa heittäydytään leikin pyör-
teisiin yhdessä eri sukupolvien kesken. Ter-
hokerhoja on jo lähemmäs 300 ympäri Suo-
men, yli 220 kunnassa. Kerhot ovat olleet 
innostava ja helppo toimintamuoto myös 
vastaanottokeskuksissa eri puolilla 
maata. 

Vielä ehtii mukaan, jos omalla paik-
kakunnalla ei ole Terhokerhoa. Ker-
hon perustamiseen saa apua alueen 

leikkilähetiltä ja toiminnan tueksi on tarjolla 
monipuolista materiaalia sekä toimintaraha.

Uutiskirjeemme tarjoaa tuoreet kuulumiset ja 
muistutuksen kunkin alueen tulevista Terho-

kerhojen kokoontumisista käteväs-
ti sähköpostiin. Uutiskirjeen voi tilata 
nettisivuiltamme.

Nähdään Terhokerhossa!
www.terhokerho.fi

TERHOKERHOT
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KERÄYSUUTISIA

Viime Nälkäpäivä osoitti, että käteistä rahaa 
on yhä liikkeellä ja lipaskeräys kannattaa. Kä-
teisen väheneminen on silti tosiasia, jota 
emme voi sivuuttaa. 

Uuteen keräyslupatarraan on nyt painettu 
tekstiviestilahjoituspyyntö. Summaksi valittiin 
10 euroa. Suurempi summa (15 €) koettiin  
liian isoksi, kun sitä testattiin keräysliivitar-
roissa. Pienemmästä summasta menisi taas 
liikaa keräyskuluja. 

Tekstiviestilahjoittamisen avulla voimme myös 
pitää yhteyttä ihmisiin, jotka ovat jo osoit-
taneet luottavansa Punaiseen Ristiin. Teks-
tiviestillä lahjoittaneen numero jää keskus-
toimistolle talteen, ja voimme pyytää häntä 
lahjoittamaan uudelleen, kun seuraava  
katastrofi iskee. Esimerkiksi Nepal-keräyksen 
yhteydessä tämä toimi erittäin hyvin. 

Tänä keväänä olemme myös soittaneet teksti-
viestilahjoituksen tehneille ja kutsuneet heitä 
mukaan kuukausilahjoittajiksi, jäseniksi ja va-
paaehtoisiksi. Tulokset ovat olleet erinomai-
sia. Kymmenen prosenttia tavoittamistamme, 
Nälkäpäivänä tekstiviestilahjoituksen tehneis-
tä on nyt ryhtynyt kuukausilahjoittajiksi.

Lipaskerääjälle voi nyt lahjoittaa
myös tekstiviestillä

Opiskelijaryhmä testasi viime  
Nälkäpäivänä erilaisia tapoja 
pyytää lahjoitusta käteisen 
sijaan, lipaskeräyksen yh-
teydessä. Tekstiviestilahjoitus 
nousi selkeäksi suosikiksi.

Uudet vapaaehtoiset 
mukaan yhteydenpitorinkiin

Kiitos kaikille, jotka ovat toimittaneet ke-
rääjien henkilötietolomakkeet tallennetta-
vaksi kerääjärekisteriin! Voimme nyt pitää 
yhteyttä kerääjävapaaehtoisiimme aivan 
uudella tavalla. 

Keskustoimistosta voidaan lähettää viestiä ke-
rääjärekisterissä oleville silloin, kun haluamme 
kiittää heitä keräykseen osallistumisesta, ker-
toa mitä kerätyillä varoilla on tehty tai kun ha-
luamme kutsua heitä mukaan seuraavaan ke-
räykseen. 

Lahjoituspyyntökirjeitä kerääjille ei lähde, el- 
leivät he ennestään jo ole lahjoittajarekisteris-
sämme. Jos ette vielä ole toimittaneet kerää-
järekisteriin haluavien kerääjien yhteystietoja 
piiriin, tehkää se nyt. 

Kerääjärekisteri vahvistaa Punaisen Ristin val-
miutta toimia silloin, kun hätä on suurin ja va-
paaehtoisten aika vähissä. Viime Nälkäpäivänä 
monilla ei ollut entiseen tapaan aikaa soitella 
kerääjille, kun vastaanottokeskusten perusta-
minen oli kiireisimmillään. 

Kun kerääjien yhteystiedot löytyvät rekisteris-
tä, voi keskustoimiston henkilökunta auttaa 
kerääjien kutsumisessa, jotta kaikki halukkaat 
auttajat saataisiin mukaan toimintaan. 

Nyt on hyvä aika muutenkin kartuttaa kerää-
jiä. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi vastaanot-
tokeskusten henkilökuntaan, jotta turvapai-
kanhakijat voidaan kutsua lipaskerääjiksi, kun 
seuraavan kerran kerätään. Viimeistään ensi 
Nälkäpäivänä!

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

Lipaskerääjät Sagar Thapa (vas.) ja Krishna K.C. 
keräsivät rahaa Nepalin maanjäristyksen uhrien 
auttamiseksi viime huhtikuussa.Ta
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YSTÄVÄTOIMINTA

Moni ikäihminen jäisi yksin ilman vapaaehtoisia

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ystävät tavoittavat kaikista yksinäisimpiä ikäihmisiä.  
Lisää ystäviä tarvitaan koko ajan!

Moni ikäihminen jäisi vaille juttuseuraa tai ul-
koiluapua ilman vapaaehtoisia ystäviä, selviää 
Punaisen Ristin teettämästä kyselystä. Joulu-
tammikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi yli 400 
Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtois-
ta ympäri Suomen.

24 prosenttia kyselyyn vastanneista vapaaeh-
toisista ei ollut varma, vieraileeko ikäihmisen 
luona vapaaehtoisen lisäksi omaisia tai mui-
ta läheisiä ja ystäviä. Eniten tarvetta ikäihmi-
sillä oli juuri keskustelukumppanille ja ulkoi-
luavulle.

– Huomaan, että ystävälleni on todella tär- 
keää, että joku kuuntelee häntä, auttaa arkipäi-
vän asioinneissa ja on ylipäätään läsnä, kertoo 
yksi kyselyyn vastannut vapaaehtoinen.

65 prosenttia laitoksissa vierailevista vapaaeh-
toisista oli sitä mieltä, ettei laitoksen henkilö-
kunnalla ollut tarpeeksi aikaa iäkkäiden asuk-
kaiden virkistystoimintaan sekä ulkoilemisessa 
avustamiseen.

Sosiaalisen hyvinvoinnin ja seniorityön asian-
tuntija Anita Hartikka pitää kyselyn tuloksia 
huolestuttavina.

– Ikäihmisen kokonaishyvinvoinnin kannal-
ta on tärkeää, että arjen rutiiniin kuuluu myös 

Punaisen Ristin ystävätoiminnassa on yli 
8 000 vapaaehtoista. Vuosittain avun 
ystävätoiminnasta saa yli 26 000 ihmistä. 
Teettämämme kysely osoittaa, että ystävä-
toiminnalle on suuri tarve. 

Jos osastonne kaipaa tukea ystävätoimin-
nan aloittamiseen, tukea saa oman alu-
een piiristä tai keskustoimistosta. Ystäviä 
kaipaavat ikäihmisten lisäksi nyt erityises-
ti maahanmuuttajat. Myös miehiä kaivataan 
ystäväksi! 

Ystäviksi kaivataan myös miehiä

Keräsimme helmikuussa jälleen tietoa va-
paaehtoisiltamme siitä, miten vapaaehtoi-
suus on sujunut ja ovatko kaikki saaneet tar-
vitsemaansa tukea sekä kannustusta. Meitä 
kiinnostaa tietää, olemmeko onnistuneet 
luomaan hyvät edellytykset vapaaehtoistoi-
minnalle. Haluamme kuulla, mitkä asiat va-
paaehtoisten mielestä ovat hyvin ja missä 
voisimme olla parempia, jotta voisimme jat-
kuvasti parantaa toimintaamme.

Vapaaehtoisten tyytyväisyyskyselyn tulosten 
avulla kehitämme vapaaehtoistoimintaamme, 
ja tulokset vaikuttavat myös tulevien yleisko-
kouspäätösten ja toimintalinjauksen valmis-
teluun. Tulokset julkaistaan huhtikuussa Red-
Netissä.

Kiitos kaikille, jotka vastasivat kyselyyn ja 
osaltanne autatte meitä kehittämään järjes- 
töämme entistäkin paremmaksi!

Vapaaehtoisten tyytyväisyyskysely – kiitos vastaajille

kohtaamisia toisen ihmisen kanssa. Varsinkin 
muistisairaille erilaiset virikkeet ja kohtaami-
set ovat erittäin tärkeitä. Kyselyn perusteel-
la näyttää siltä, että Punaisen Ristin ystävätoi-
minta tavoittaa myös kaikkein yksinäisimpiä 
ikäihmisiä, Hartikka sanoo.

Lisätiedot:
Sosiaalisen hyvinvoinnin ja
seniorityön asiantuntija 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi

VAPAAEHTOISKYSELY
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KOULUTUSTA

Vapaaehtoisten kiitosgaala 
3.12.2016

Kutsumme kaikki Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset mukaan vapaaehtoisten kiitos-
gaalaan lauantaina 3.12.2016. Kirjaathan 
päivämäärän jo nyt ylös.

Lisätietoja paikasta sekä ohjelmasta tulee 
kevään mittaan, ja virallinen kutsu lähtee 
liikkeelle alkusyksystä. 

Juhlitaan yhdessä! 

KOULUTTAJAKOULUTUS 2016 / UTBILDARUTBILDNING 2016

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk
ennen koulutuksen 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.  Nynäs

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

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  29.-30.10.  Nynäs

Tulevat  
PROMO-koulutukset

PROMO yhteinen osa Turussa 5.–6.3.2016, 
lisätietoja:
https://rednet.punainenristi.fi/protu

PROMO monikulttuurisen toiminnan sisältöosa 
Turussa 16.–17.4.2016, lisätietoja: 
https://rednet.punainenristi.fi/mopro

Promokoulutustiedot päivittyvät jatkuvasti.
 
Lisätietoja PROMO-koulutuksista saat omas-
ta piiritoimistostasi tai RedNetin Promo-sivulta 
https://rednet.punainenristi.fi/promot

#Tuplataan!

#Tuplataan-kampanjan tavoitteena on kak-
sinkertaistaa nuorten vapaaehtoisten määrä 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Kampanjan 
ilmapalloja, tarroja ja tatuointeja voi tilata il-
maiseksi keskustoimistolta. Tuotteita kannat-
taa hyödyntää uusien nuorten vapaaehtois-
ten rekrytoinnissa osastoissa ja piireissä. 

Tilauksen voi tehdä osoitteeseen
kirsi.salo@punainenristi.fi.
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