
1

TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 3/2015

Valtakunnalliset sivut

Ja
rk

ko
 M

ik
ko

n
en



2

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

Eihän unohdeta Nepalia!

Olen alun perin kotoisin Nepalista ja asunut 
Suomessa lähes 11 vuotta. Nepalin maanjäris-
tyskatastrofi 25.4.2015 kosketti syvästi koko 
Suomen nepalilaista yhteisöä. Moni Suomessa 
asuva nepalilainen menetti järistyksessä per-
heenjäseniään tai kotitalonsa.

Suomen nepalilainen yhteisö alkoi heti järis-
tyksen jälkeen miettiä, mitä voisimme teh-
dä auttaaksemme kotimaatamme. Otin välit-
tömästi yhteyttä Suomen Punaiseen Ristiin ja 
saimme keräyslippaat jo järistyksen jälkeisenä 
päivänä sunnuntaina 26.4. Yli 300 nepalilaista 
oli mukana keräämässä ympäri Suomea seu-
raavien kahden viikon aikana.

Keräyksen aikana huomasin, kuinka hyvin suo-
malaiset pystyivät eläytymään nepalilaisten 
tilanteeseen ja kuinka auttavaisia he ovat. Ne-
palilaiselle yhteisölle on ollut myös henkisesti 
hyvin tärkeää, että olemme pystyneet teke-
mään jotain maamme ja kansamme hyväksi, 
vaikka asumme kaukana Suomessa. 

Pyydän myös kaikkia Punaisen Ristin vapaaeh-
toisia osallistumaan Nälkäpäivä-keräykseen. 
Katastrofirahastolla on suuri merkitys, sillä sen 
avulla voidaan lähettää apua heti kun Nepalin 
kaltainen maanjäristys tai muu katastrofi ta-
pahtuu. 

Nepalissa apua tarvitaan vielä pitkään, jälleen-
rakennus tulee kestämään vuosia. Kiitän suo-
malaisia ja toivon, että Nepalia ei unohdeta. 

Bijay Baniya
vapaaehtoinen
lipaskerääjä, 
toimitusjohtaja

Auttamisen halu on tarttuvaa

Nepalin maanjäristyksestä oli kulunut vain 
muutamia tunteja, kun tuhojen laajuus alkoi 
paljastua. Ensimmäiset lipaskerääjät jalkautui-
vat Suomessa kaduille jo seuraavana päivä-
nä. Paikan päällä apu pitää saada perille usein 
vielä tätäkin nopeammin, ja juuri siihen Nälkä-
päivänä kerättäviä varoja tarvitaan. Katastrofi-
varojen turvin pystyimme aloittamaan maanjä-
ristyksen uhrien auttamisen lähes välittömästi.  

Katastrofirahaston avulla toimimme nopeas-
ti myös Suomessa. Annamme henkistä tukea 
onnettomuuksien uhreille ja autamme esimer-
kiksi tulipalossa äkillisesti kotinsa menettänei-
tä perheitä. 

Nälkäpäivä sai alkunsa 35 vuotta sitten yhdes-
tä rohkeasta ideasta. Vaikka moni epäili idean 
toimivuutta, Pälkäneen osasto lähti ennakko-
luulottomasti ja yksissä tuumin toteuttamaan 
sitä vapaaehtoisen Mailis Korhosen johdolla. 
Nyt se idea on tuhansien suomalaisten tapa 
auttaa. Auttamisen halu on tarttuvaa. Tänäkin 
vuonna Nälkäpäivä on monelle ensimmäinen 
kosketus auttamisen maailmaan. Huolehdi-
taan yhdessä siitä, että kaikki pääsevät mu-
kaan.

Ilpo Kiiskinen
viestintäjohtaja
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NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Kerääminen on hauskaa – kerro se kaverille! 

Lipaskerääminen on hauskaa, eikä se vaadi 
paljon aikaa. Tätä mieltä on 95 % lipas- 
keräykseen osallistuneista. Harva kuiten-
kaan tulee ajatelleeksi, että voisi olla lois-
tava lipaskerääjä, ellei kukaan pyydä häntä 
mukaan. 

Kysyimme Kaarinasta ja Kajaanista muutamia 
vinkkejä kerääjärekrytointiin ja kerääjien pitä-
miseen mukana toiminnassa Nälkäpäivän jäl-
keenkin. 

Miten kerääjiä saa parhaiten
mukaan Nälkäpäivään?  

Kaarinan osaston keräysjohtajan Esko Viher-
vän mukaan lehti-ilmoitukset ovat tärkeitä, 
mutta ne poikivat harvoin paljon kerääjiä. Vi-
hervän mukaan paras keino kerääjärekrytoin-
tiin ovat henkilökohtaiset kontaktit. 

– Osastollamme on hyvin aktiivinen ystäväryh-
mä, ja ystävät ovat olleet kiitettävästi mukana 
keräyksissä. Osaston aktiivit kyselevät omas-
ta työyhteisöstään innokkaita kerääjiä, toinen 

hyvä kohderyhmä ovat tuttavat ja ystävät. Itse 
olen saanut jopa oman parturini mukaan ke-
räämään!

Esko Vihervä korostaa myös näkyvyyden mer-
kitystä.

– Olemme osastona mukana useissa Kaarinan 
alueen tapahtumissa, kuten iltatorilla ja pai-
kallisten yrittäjien tempauksissa. Mielestäni 
näkyvillä oleminen sekä keräyksistä ja toimin-
nasta puhuminen mahdollisimman monipuoli-
selle asiakaskunnalle on paras tapa saada mu-
kaan toimijoita.

Miten varmistetaan, että kerääjät jatkavat 
Nälkäpäivän jälkeenkin? 

Kajaanin osaston puheenjohtaja Pirjo Kon-
tio kertoo soittavansa saman tien jokaiselle, 
joka ilmoittautuu netin kautta vapaaehtoiseksi 
ja sopivansa tämän kanssa tapaamisen osas-
ton tiloihin. 

– Siinä sitten nokakkain jutellaan siitä, mikä 
toimintamuoto hänelle parhaiten sopisi. Näin 
tehdään myös kerääjäksi ilmoittautuneille. 
Monta kertaa käy niin, että kun kerron mitä 
kaikkea osastossamme tehdään, hän on kerää-
misen lisäksi saattanut lähteä mukaan myös 
kansainväliseen klubiin tai ystävätoimintaan. 

Kontion kokemuksen mukaan kerääminen toi-
mii eräänlaisena porkkanana, koska siihen on 
helppo lähteä mukaan.

– Kaikki eivät tietenkään jää mukaan pitkäk-
si aikaa ja sanonkin aina, että käykäähän ensin 
katsomassa ja kokeilemassa millaista toiminta 
on. Heti ei tarvitse sitoutua, Kontio muistuttaa. 

Oulun piirin osastoissa on jo vuosien ajan jär-
jestetty kaksi kertaa vuodessa ”Verkot vesille 
- mukaan toimintaan” -ilta. 

Illan ideana on soittaa kaikille viimeisen puo-
len vuoden aikana osaston jäseneksi liittyneil-
le ja kertoa heille harrastusmahdollisuuksis-
ta osastossa. Toinen ilta on yleensä syksyllä, 
vähän ennen Nälkäpäivää, jolloin toimintaa on 
helppo tulla kokeilemaan.
 

Näin toteutat Verkot vesille -illan
osastossasi:

1. Kootkaa osaston hallitus ja toimintaryhmän 
 vetäjät yhteen ideoimaan soittokierrosta.

 2. Tehkää yhdessä koonti osaston toiminta-
 ryhmistä, kokoontumisajoista ja ryhmien 
 vetäjien yhteystiedoista.

3. Kootkaa lista tulevista tapahtumista ja 
 koulutuksista.
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Verkot vesille -ilta kutsuu jäsenet ja vapaaehtoiset
mukaan toimintaan 
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Tapahtumakalenterin käyttöön
helpotusta

Keskustoimisto on tehnyt tänä vuonna jokai-
selle osastolle oman perusilmoituksen nettiin  
Nälkäpäivän tapahtumakalenteriin. Se löytyy 
osoitteesta: nälkäpäivä.fi/tapahtumat. 
Tapahtumakalenteriin tallennetut tapahtumat 
näkyvät sekä osaston omilla sivuilla että  
Nälkäpäivä.fi-sivulla.

Valmiiksi syötetyssä ilmoituksessa mainitaan 
osaston keräysjohtajan yhteystiedot, jotta va-
paaehtoiseksi haluava voi olla häneen suo-
raan yhteydessä.

Vaikka tapahtuma on osittain valmiiksi syötet-
ty, jokaisen osaston pitäisi itse:

• tarkastaa, että valmiit tiedot ovat oikein

• täydentää ilmoitusta ja lisätä ilmoitukseen  
 oman osaston erikoisjutut, kuten tapahtu- 
 mat, tempaukset ja muut lisätiedot

• luoda kokonaan uusi ilmoitus, jos osasto
 tekee jotain lipaskeräyspäivien (17.–19.9.) 
 ulkopuolella. Esimerkiksi silloin, jos osasto 
 järjestää vaikkapa Nälkäpäivä-infoillan
 uusille aktiiveille ennen lipaskeräystä tai 
 konsertin lipaskeräyksen jälkeen jne.

Näkyvyyttä Nälkäpäivälle
sosiaalisessa mediassa  

Mitä useammin ihminen törmää Nälkäpäivän 
viesteihin sosiaalisessa mediassa, sitä toden-
näköisemmin hän innostuu ilmoittautumaan 
lipaskerääjäksi tai lahjoittamaan.

Jakakaa Punaisen Ristin Facebook-sivujen päi-
vityksiä ja käyttäkää Nälkäpäivää varten tehty-
jä kampanjamateriaaleja omissa kanavissanne. 

Tiedotepohjat medialle ja muita viestintä- 
vinkkejä löytyy lisää RedNetin Nälkäpäivä-
ryhmästä. Ryhmä on hyödyllinen kaikille, 
jotka järjestävät Nälkäpäivää.

Olethan jo liittynyt ryhmään?

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

4. Sopikaa, mikä porukka hoitaa soittamisen. 
 Ennakkoon on hyvä sopia puhelinkorvaus-
 käytännöistä. Jäsenlistan saatte tarvittaes-
 sa piiristä. 

5.  Laskekaa verkot vesille.

6.  Lähestykää lapsia ja osaston alle 18-
 vuotiaita nuorisojäseniä kirjeellä.

Myös RedNetistä löytyy vinkkejä kerääjä- 
rekrytointiin:

• Muokattava ilmoitus esimerkiksi kirjastoon 
 tai kauppaan vietäväksi.

• Muokattava lappunen, joita voi jakaa vilkka-
 illa paikoilla tai jättää pino vaikka kirjastoon.

• Muistakaa myös kerääjäkutsukarkit, sekä 
 pienet kerääjäkutsusydämet, joita voi jättää 
 löydettäväksi sinne tänne julkisiin tiloihin.

Ihmiset tunnistavat Nälkäpäivän, jos me kaikki 
viestimme samoilla sanomilla ja kuvilla! 

Sosiaalisen median jakokuvat ja ohjeet löydät 
RedNetistä: Tieto ja taito –> Nälkäpäivä –> 
Viestintä 

Aloittakaa viestintä hyvissä ajoin

Lisätietoja:
Tiedottaja 
Anna Vuorinen, 020 701 2224, 
anna.vuorinen@punainenristi.fi

Nälkäpäivä kiinnostaa mediaa. Kertokaa toimittajille hyvissä ajoin, mitä paikkakunnallanne
tapahtuu. Varmistakaa myös, että tietoa keräyksestä on sekä osaston RedNet-sivuilla että 
sosiaalisessa mediassa. 
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Nälkäpäivä pitää keräyskoneiston terässä

Kun Punaisen Ristin keräyskoneisto kerran 
vuodessa huolletaan, pysyy se toiminta- 
kunnossa myös yllättävissä tilanteissa. 

Kun Nepaliin iski maanjäristys lauantaina 25. 
huhtikuuta 2015, avun tarve oli valtava mutta 
ei yllättävä. Maanjäristystä oli osattu odottaa 
jo vuosia, ja Nepalin Punainen Risti oli koulut-
tanut vapaaehtoisia toimimaan katastrofi- 
tilanteissa. Jo samana päivänä kun maanjäris-
tys tapahtui, olivat vapaaehtoiset etsimässä 
ihmisiä raunioista sekä antamassa ensiapua 
loukkaantuneille. Pian sen jälkeen vapaaehtoi-
set alkoivat rakentaa vessoja ja jakaa avustus-
tarvikkeita. 

Kyse on valmiudesta. Sitä on myös Suomes-
sa rakennettu. Kun maa järisi Nepalissa, alkoi 
myös Suomessa tapahtua. Savo-Karjalan piirin 
valmiuspäällikön Ville-Petteri Pulkkisen mu-
kaan nopean toiminnan mahdollistaa tehokas 
hälytysjärjestelmä. 

– Keskustoimisto ilmoitti hätäapukeräyksen 
käynnistämisestä klo 10.50. Kymmenen mi-
nuuttia myöhemmin tieto oli saavuttanut Sa-
vo-Karjalan joka ainoan osaston puheenjohta-

jan, varapuheenjohtajan, sihteerin, kotimaan 
avun yhteyshenkilön ja keräysjohtajan. Osas-
tot hälytettiin tehokkaasti tekstiviestillä, ja en-
simmäinen kerääjä saatiin liikkeelle klo 11.30. 
Aika reipasta toimintaa vai mitä?, toteaa Pulk-
kinen. 

Näin nopea toiminta ei olisi mahdollista ilman 
Nälkäpäivää. Kun Punaisen Ristin keräys- 
koneisto kerran vuodessa öljytään ja huolle-
taan, pysyy se toimintakunnossa myös yllättä-
vissä tilanteissa.

Valmiudessa on pohjimmiltaan kyse kyvystä 
toimia. – Kyky muodostuu siitä, että meillä on 
koulutettuja ihmisiä, jotka osaavat tehtävän-
sä ja jotka saamme nopeasti liikkeelle. Meidän 
pitää rakentaa omaa valmiuttamme riippu-
matta siitä, onko tavoitteena vastata viran-
omaisen antamiin tehtäviin vai turvata oman 
toiminnan jatkuvuutta Nälkäpäivän avulla, 
Pulkkinen sanoo.  

Tehtävät kannattaa käydä läpi
ennen Nälkäpäivää

Nälkäpäivä on hyvä mahdollisuus kehittää Pu-
naisen Ristin valmiutta järjestönä. Jokaisessa 
osastossa kannattaa ennen Nälkäpäivää käy-
dä läpi tehtävien määrittely, vastuuhenkilöi-
den nimeäminen, ryhmien kokoaminen ja kou-
luttaminen, taktinen suunnittelu sekä toiminta 
ja toiminnan aikainen huolto. Jokaisen osaston 
kannattaa toisin sanoen laatia keräyssuun- 
nitelma. 

Nepalin kaltaiset hätäapukeräykset testaavat 
valmiutta. Pyyntö keräyksen aloittamisesta tu-
lee nopeasti, ja tavoitteena on reagoida siihen 
mahdollisimman nopeasti. Suurin kompastus-
kivi on tavoitettavuus. Kuinka saamme kiinni 
juuri ne vapaaehtoiset, jotka saavat homman 
rullaamaan. Onhan kaikkien avainvapaaehtois-
ten yhteystiedot toimitettu piiriin tallennetta-
vaksi? Onhan aiempien lipaskerääjien tiedot 
toimitettu piiriin tallennettavaksi, jotta heille 
voidaan lähettää keräyskutsu? Onhan Punai-
sen Ristin tapahtumakalenteriin syötetty tie-
to siitä, miten kerääjäksi voi tulla juuri teidän 
paikkakunnallanne? Ja ennen kaikkea – ovat-
han keräysvälineet varmasti kunnossa? 

Kaikkea tätä harjoittelemme taas syyskuussa, 
kun 35. Nälkäpäivä koittaa.

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015
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Muutama vinkki,
miten tilanteeseen voi varautua:

• Ilmoita keräyksestä etukäteen ja 
 pyydä varaamaan käteistä.

• Tilaa verkkokaupasta katastrofirahas-
 ton pikkuesitteitä ja anna sellainen 
 kaikille, joilla ei ole käteistä. Esittees
 tä löytyvät kaikki lahjoitustavat lah
 joituspuhelimesta tilinumeroon, sekä 
 Mobile Pay –lahjoitusnumeroon.

• Pohdi, olisiko iZettle-kortinlukija 
 osastossanne tarpeellinen. Ainakin 
 keräyspisteessä voisi olla yksi iZettle, 
 jolla korttilahjoitukset hoituvat käte-
 västi. 

• Järjestä myyjäiset. Silloin ihmiset usein 
 hoksaavat varautua käteisellä. 

• Kerää pankkiautomaatin lähellä, jos 
 mahdollista.

Anteeksi, mutta minulla ei ole yhtään käteistä...
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Pikkuruinen Hiittisten osasto tekee joka vuo-
si hyvän keräystuloksen jakamalla lahjoitus-
pyyntökirjeitä postilaatikoihin.
 
Tänä vuonna olemmekin tehneet valmiin kir-
jepohjan, johon tarvitsee vain lisätä osaston 
nimi allekirjoitukseksi sekä osaston Nälkäpäi-
vä-viite, jolloin kaikki lahjoitukset ohjautuvat 
suoraan osaston Nälkäpäivä-tulokseen.

Kirjeiden jakaminen on hyvä tapa osallistua 
myös lipaskeräämistä vieroksuville. Tulostami-
seen kannattaa pyytää apua vaikkapa paikalli-
selta yritykseltä.

Kirjepohja löytyy Rednetistä: Tieto ja taito –> 
Nälkäpäivä –> Keräyksen järjestäminen –> 
Lahjoittaminen ilman käteistä

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

Jakakaa lahjoituspyyntökirjeitä 
postiluukkuihin

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Jokainen lipaskerääjä on kuullut tämän 
pahoittelun useammin kuin kerran.

iZettle-kortinlukijan avulla korttilahjoitukset hoituvat näp-
pärästi. Kortinlukijan lisäksi tarvitaan kännykkä tai tablet-
titietokone, jossa on nettiyhteys. 

iZettle on helppo käyttää

iZettle-kortinlukija ja sovellus on helppo tapa 
vastaanottaa korttimaksuja. Kortinlukija tarvit-
see kaverikseen vain yhteensopivan kännykän 
tai tablettitietokoneen, jossa on nettiyhteys ja 
iZettle-sovellus ladattuna.

Ehdit vielä hyvin hankkia iZettle lukulaitteen 
Nälkäpäivä-keräystä varten ja/tai avata osas-
tollesi oman iZettle-tilin. Omaa tiliä voi käyt-
tää korttimaksujen vastaanottoon myös osas- 
ton tapahtumissa tai vaikkapa joulumyyjäisissä.

Tilin avaamisesta ei koidu mitään kustannuk-
sia. Maksupalkkio 1,75 % peritään ainoastaan 
toteutuneista maksuista.

Käy tutustumassa palveluun www.izettle.fi tai 
ota yhteyttä ja saat ohjeet käyttöönottoa varten:  

Varainhankinnan koordinaattori 
Tiina Kirves, 020 701 2216,
tiina.kirves@punainenristi.fi 
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NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Koulut mukaan – tuotto nousuun! 

Jos osastosi alueella on niin monta koulua, 
ettet ehdi ottaa jokaiseen yhteyttä, kannat-
taa ainakin yksi alakoulu hoitaa hyvin. Hert-
toniemen osasto Helsingissä tekee yh-
teistyötä kahden koulun kanssa. Osaston 
keräysjohtajan Kalle Valkaman mukaan hom-
ma sujuu omalla painollaan ensimmäisen ker-
ran jälkeen. 

Osasto on kouluihin ensimmäisen kerran
yhteydessä toukokuun lopulla. Elokuussa so-
vitaan yksityiskohdista vastaavan opettajan 
kanssa. Oppilaat voivat kerätä ryhmissä tai 
esimerkiksi pareittain. 

– Kuljetamme lippaat ja liivit aamulla kouluille 
ja haemme ne iltapäivällä pois. Jos keräys on 
jatkunut toisenkin päivän, lippaat on jätetty 
yöksi lukkojen taakse, Valkama kertoo.
 
Keräykseen satsaaminen on kannattanut. 
Herttoniemen osaston keräystulos on puoli-
toistakertaistunut.

Ohjeet Apupossun askarteluun löytyvät
Rednetistä: Tieto ja taito –> Nälkäpäivä –> 
Nälkäpäivä kouluissa 

”Askartelimme apupossut 
esikoululaisten ryhmässä. 
Lapset osallistuivat innolla ja 
ohjeita oli helppo noudattaa.”

Koulut ovat Nälkäpäivän suuri mahdollisuus. Koulukeräyksen tuotto on monilla
paikkakunnilla yli 25 prosenttia koko keräystuotosta. Turunmaan piirin osastot keräävät 
jopa 45 prosenttia Nälkäpäivä-tuloksestaan koulujen kautta. Turunmaalla sanotaankin,
ettei peruskoulusta pääse läpi tutustumatta Punaiseen Ristiin ja Nälkäpäivään.

Eija Niemi ja Sirkku Latvala,
Kotirannan päiväkoti, Haarajoki

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, 020 701 2274
eeva.arrajoki@punainenristi.fi
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Koulut voivat osallistua Nälkäpäivään monin tavoin.  
Espoon kansainvälisen koulun oppilaat kävelivät rahaa 
keräykseen: vanhemmat sponsoroivat lapsiaan valitsemal-
laan summalla per kilometri.

Apupossu auttaa keräyksessä 

Kouluja voi innostaa mukaan myös ehdotta- 
malla opettajille, että alakoululaiset askarte-
levat tyhjistä maitopurkeista värikkäät ”apu-
possut”. Niihin lasten on hauska kerätä lahjoi-
tuksia kotijoukoilta. Koulut voivat tilata helpot 
ohjeet askarteluun verkkokaupasta elokuun 
alussa.
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VAIN ELÄMÄÄ GOES

Vain elämää goes Punainen Risti tulee taas

Nelonen Median ja Punaisen Ristin yhteis-
työssä tuottama Vain elämää goes Punai-
nen Risti -erikoislähetys viime syksynä oli 
suuri menestys. Ohjelmaa katsoi noin 
512 000 suomalaista, ja Punaiseen Ristiin 
tuli ohjelman ansiosta loppuvuonna monin-
kertainen määrä vapaaehtoisia ja kuukausi- 
lahjoittajia.

Koska ohjelma onnistui hyvin, se tehdään uu-
destaan tänä vuonna. Vain elämää goes  
Punainen Risti -erikoisjakso tulee Neloselta 
13.11. Jaksossa laulajat tutustuvat tänä vuon-
na monimuotoiseen ystävätoimintaan tavaten 
vapaaehtoisia eri puolilla Suomea. 

Jos viime vuoden kokemukseen on luottami-
nen, Punainen Risti tulee kiinnostamaan ohjel-
man jälkeen uusia vapaaehtoisia ja lahjoittajia. 
Siksi osastojen syksyn suunnittelussa on hyvä 
varata aikaa uusien vapaaehtoisten, etenkin 
ystävien vastaanottamiselle. Jos mahdollista, 
marras-joulukuu olisi hyvä aika järjestää ystä-
väkurssi tai uusien vapaaehtoisten kurssi tai 
-ilta. Samalla on hyvä tarkistaa, että osaston 
tiedot RedNetissä ovat ajan tasalla, ja tapah-
tumat löytyvät tapahtumakalenterista.

Viime joulukuussa vapaaehtoiseksi 
ilmoittautuneista 25 prosenttia oli
kolmen kuukauden päästä mukana

toiminnassa. Mahtavaa!

Muun muassa Elastinen oli mukana viime vuoden Punai-
nen Risti –erikoisjaksossa. Tämän vuoden artistit selviävät 
myöhemmin. 

Pitkään muhinut homevaurio, kodin vallan-
nut ludearmeija – auttaako Punainen Risti 
katastrofirahaston varoin? 

Vastaus on ei, ja perustelut siihen löytyvät 
juuri päivitetyistä kotimaan avun ohjeista. 
Niissä linjataan, että Punaisen Ristin tehtävä-
nä on auttaa ihmisiä äkillisessä onnettomuu-
dessa tai häiriötilanteessa, joista aiheutuu yk-
silölle tai perheelle kohtuutonta haittaa. Näitä 
ovat esimerkiksi tulipalo, tulva, muu luonnon-
onnettomuus tai suuronnettomuus.

Ohjeet päivitettiin edellisen kerran vuonna 
2005. Uusiin ohjeisiin on nyt päivitetty myös 
osastojen omista varoistaan antamaa apua kos-
kevia ohjeita sekä tarkistettu avustussummia.

Osasto voi avustaa katastrofirahaston varoin 
yksittäistä ihmistä enintään 600 eurolla ja 
muita samassa taloudessa asuvia 300 eurolla 

Home muhii nurkissa – auttaako Punainen Risti? 

henkeä kohden. Osasto voi omalla päätöksel-
lään käyttää enintään 2 000 euroa avustusta-
pausta kohden. Avustusta ei koskaan myön-
netä rahana tai lahjakorttina. Vapaaehtoisten 
kohtuulliset matka-, muonitus- ja majoitusku-
lut voidaan korvata katastrofirahastosta.

Nälkäpäivä-keräyksen aikana lahjoittajia voi 
muistuttaa, että osa keräyksen tuotoista oh-
jataan kotimaan avustustoimintaan. Vuonna 
2014 katastrofirahaston kautta avustettiin 160 
tapauksessa – autettuja oli 565 henkilöä. 

Katso tarkemmat ohjeet RedNetistä: 
Tieto ja taito –> kotimaan apu
https://rednet.punainenristi.fi/kotimaanapu

Lisätietoja: 
Psykososiaalisen tuen suunnittelija 
Tuula Luoma, 020 701 2130 
tuula.luoma@punainenristi.fi

Te
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KOTIMAAN AVUN OHJEET PÄIVITETTY
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PULLONPALAUTUSARPA

Apua lantilla – 
tue nuoria pantilla ja voita!

Taas on mahdollisuus osallistua pullon- 
palautusarpajaisiin Lidl-myymälöissä ja
tukea Nuorten Turvatalojen toimintaa. 
Arpajaiset järjestetään 1.6.–30.11.2015. 

Arpajaisiin voi osallistua pullonpalautuksen 
yhteydessä. Asiakas voi automaatilla valita, 
ottaako hän pullopantit rahana vai käyttää-
kö hän siitä osan tai vaikka kaiken palautus-
arpajaisiin. Arvan hinta on 5 senttiä, joten yh-
den ison limsapullon palautusarvolla saa jo 8 
arpaa. Automaatilla saa heti tiedon arvonnan 
tuloksesta.  

Pääpalkintona on 30 000 euron arvoinen kul-
taharkko tai vene. Lisäksi arvotaan matkalah-
jakortteja, puhelimia ja Lidl-lahjakortteja. 

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta ja 
Länsi-Suomen piirin nuoret toivottavat 
kaikki tervetulleiksi nuorten vuosi- 
kokoukseen Jyväskylän kristilliseen 
opistoon 2.–4. lokakuuta 2015! 

Kokouksessa käydään läpi kuluneen vuo-
den toimintaa ja päätetään nuorisotoimin-
nan kehittämissuunnitelmasta. 

Aloitteet käsitellään open space –mene-
telmällä, johon kaikki osallistujat pääse-
vät mukaan. Aloitteita ja kannanottoja voi 
lähettää 15. syyskuuta asti. Kokouksen li-
säksi luvassa on hauskaa oheisohjelmaa, 
yhdessä olemista ja iloa vapaaehtoisuu-
desta! 

Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja löytyy 
Rednetistä ja sosiaalisesta mediasta. 

Lisätietoja: 
Kouluyhteistyön koordinaattori 
Pekka Laukkanen, 020 701 2154, 
pekka.laukkanen@punainenristi.fi

Tervetuloa 
nuorten vuosikokoukseen!

Terhokerhot
innostavat 
ympäri Suomen

Sukupolvien välisille kohtaamispaikoille on 
suuri tarve. Sen on vuosi sitten aloitettu 
Koko Suomi leikkii -hanke osoittanut.
 
Uuden raportin mukaan Terhokerhoja oli hel-
mikuun loppuun mennessä perustettu 134 yh-
teensä 114 kunnan alueella. Kerhoja peruste-
taan koko ajan lisää. Kesäkuussa niitä oli jo yli 
200 noin 180 kunnassa. 

Kerhoissa käytiin vuoden aikana lähes 18 000 
kertaa. Puolet kävijöistä oli lapsia ja puolet ai-
kuisia. Aikuisista 45 % oli yli 50-vuotiaita. Ter-
hokerhot houkuttelivat mukaan yli 300 uutta 
vapaaehtoista. 
 
Terhokerhoihin osallistuneille aikuisille ja va-
paaehtoisille huhtikuussa teetetyssä kyselys-
sä yli 90 % vastaajista koki, että toiminta on 
vaikuttanut positiivisesti mielialaan. Iloa tuotti 
muun muassa yhdessäolo lasten kanssa, jouk-
koon kuulumisen tunne ja itsensä tunteminen 
tarpeelliseksi. Peräti 72 % aikuisista oli saanut 
toiminnan avulla uusia ystäviä. 
 
Jos haluatte perustaa Terhokerhon, ottakaa 
yhteyttä alueenne leikkilähettiin: http://www.
kokosuomileikkii.fi/terhokerho/leikkilahetit/

Tuotot ohjataan Suomen Punaisen Ristin 
kautta Nuorten turvataloille

Suomen Punainen Risti ohjaa pullonpalautus-
arpajaisista saadut tuotot Nuorten turvataloil-
le, jotka on tarkoitettu 12–19-vuotiaille nuo-
rille ja heidän perheilleen. Taloissa tarjotut 
palvelut ovat ilmaisia ja niistä saa neuvonnan 
lisäksi väliaikaisen yösijan. Turvatalot sijaitse-
vat Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Turussa 
ja Tampereella.
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NENÄPÄIVÄ

Promokoulutus syksy 2015 / 
Promoutbildning hösten 2015

Yhteiset osat / Gemensamma moduler:
Promo: yhteinen osa

3.–4.10.  Kakkois-Suomi, (Mikkeli)
24.–25.10. Häme

”Tarkista syksyn 2015 promokoulutusten
tarkat ajankohdat ja paikkakunnat piiritoi-
mistosta tai RedNetin Promo-sivuilta.”

Jotta arvonta- ja yhteydenottokortin täyttä-
neet osallistuisivat valtakunnallisiin arvontoi-
hin, tulee kortit palauttaa keskustoimistolle.

ICE- ja arvonta/yhteydenottokortit kuoreen ja postiin

Osastot 
ovat tilanneet
runsaasti 
uusia ICE- ja
arvonta/
yhteydenotto-
kortteja 
erilaisissa 
tilaisuuksissa 
käytettäväksi. 

Hienoa, että 
korteille on 
käyttöä.

Korttilähetyksissä on myös palautuskuori, jolla 
kortit voi palauttaa. Jos kuori on hävinnyt tai 
jo käytetty, voi omaan kirjekuoreen kirjoittaa 
alla olevan vastauslähetysosoitteen ja palaut-
taa kortit maksutta.

Keskustoimistolta voidaan myös soittaa osal-
le yhteydenottokortin palauttaneista ja tarjo-
ta jäsenyyttä, vapaaehtoisuutta, lahjoittamista 
jne. tapauskohtaisesti.

Arvonta- ja yhteydenottokorttien
palautusosoite:
Suomen Punainen Risti
Info: LIIDI
Tunnus: 5001674
00003 VASTAUSLÄHETYS

Palautattehan kortit heti tapahtumien jälkeen!

Lisätietoja: Kampanjasuunnittelija 
Sari Byman, 020 701 2210
sari.byman@punainenristi.fi

Syksyn ”Iloa auttamisesta” -vapaaehtoisristei-
lylle 16.–18.10. on vielä muutamia paikkoja 
vapaana nopeille ilmoittautujille.

Lisää tietoa risteilystä ja ilmoittautumislinkki 
löytyvät Rednetin osastotoimistosta 
(https://rednet.punainenristi.fi/iloa).  

Tervetuloa mukaan!

Inspiroidu ja opi uutta
koulutusristeilyllä 

Nenäjoukkoihin kutsutaan mukaan paikalli-
set yritykset, yhteisöt, oppilaitokset ja va-
paaehtoiset. Nenäjoukkojen yhteisissä ta-
paamisissa ideoidaan yhdessä, mitä hauskaa 
paikkakunnalle Nenäpäivänä keksitään. 

Yhteensä 18 paikkakunnalla on ennalta so-
vittu, että joku vapaaehtoinen yhdeksästä 
Nenäpäivässä mukana olevasta avustus- 
järjestöstä toimii paikkakuntansa Nenäkoor-

Nenäpäivä tuo auttajat yhteen
dinaattorina. Punaisen Ristin vastuukaupungit 
ovat tänä vuonna Oulu ja Lahti. 

Myös muilla paikkakunnilla saa ja kannattaa olla 
mukana Nenäjoukoissa tai perustaa oma Nenä-
tiimi. Nenäjoukkojen kautta tutustumme entistä 
paremmin oman paikkakuntamme aktiivisiin ja 
auttamishaluisiin ihmisiin ja saamme uutta pot-
kua myös oman osastomme toimintaan.

Nenäpäivä-show tulee television kautta jokai-
seen kotiin 6. marraskuuta 2015.

Nenäpäivänä tehdään taas hullutellen
hyvää kehitysmaiden lasten hyväksi. 
Ajankohta on lokakuun puolivälistä 
marraskuun puoliväliin.

ICE-KORTTI
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