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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

Kolme miljoonaa kertaa
kiitos!
Nälkäpäivä-keräykseen voi lahjoittaa vielä lokakuun 
loppuun saakka. Jo tätä kirjoittaessa, heti Nälkä-
päivän jälkeen, on selvää, että keräystulos lähen-
telee kolmea miljoonaa. Se tarkoittaa Nälkäpäivän 
35-vuotisen historian vähintään kolmanneksi paras-
ta tulosta. Olette siis olleet mukana tekemässä jo-
tain todella suurta!

Presidentti Tarja Halonen oli mukana lipaskerääjä-
nä Helsingin rautatieasemalla. Kun häneltä kysyt-
tiin, onko yksittäisen ihmisen lahjoituksella mer-
kitystä, Halonen totesi ykskantaan: ”On. Lainaisin 
Äiti Teresan sanontaa, että ei tässä koko maailmaa 
auteta, mutta yhden ihmisen kohdalla se on koko 
maailma.”

Vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin työn perusta. 
Te olette paikalla, kun maanjäristyksen uhrit tarvit-
sevat apua Nepalissa tai kun kadonneen omaiset 
tarvitsevat henkistä tukea Suomessa. Vapaaehtoi-
set ovat paikalla myös Syyriassa ja antavat ensi-
apua sodassa haavoittuneille, usein oman henken-
sä uhalla. Tällä hetkellä vapaaehtoiset Suomessa 
ovat venyneet aivan uskomattomiin suorituksiin, 
kun vastaanottokeskuksia on avattu lyhyellä varoi-
tusajalla eri puolille maata. 

Kiitos, että olitte paikalla myös Nälkäpäivässä! Näl-
käpäivänä kerätyillä varoilla Punainen Risti voi aut-
taa myös tulevaisuudessa apua tarvitsevia siellä, 
missä apua eniten tarvitaan. 

Otetaan uudet vapaaehtoiset 
avosylin vastaan
Kulunut syksy on ollut poikkeuksellista aikaa. Suo-
meen on saapunut enemmän turvapaikanhakijoita 
kuin koskaan ennen. Tulijoiden inhimillinen hätä on 
koskettanut suomalaisia suuresti. Tuhannet vapaa-
ehtoiset ovat uurastaneet pyyteettä auttaakseen 
tulijoita uuden elämän alkuun. Olemme myös saa-
neet tuhansia uusia vapaaehtoisia.
 
Nyt edessämme on positiivinen haaste: miten 
saamme nämä uudet innokkaat auttajat mukaan 
toimintaamme. Se myös ratkaisee sen, pystymmekö 
jatkossakin lunastamaan lupauksemme olla merkit-
tävä auttamisen kanava.
 
Meneillään on akuutti vaihe, jossa tärkeintä on saa-
da tulijat majoitettua. Sen jälkeen alkaa pitempiai-
kainen kotoutumisvaihe, jossa vapaaehtoisilla on 
ratkaiseva rooli. Tarvitsemme uusia vapaaehtoisia 
myös varmistaaksemme vapaaehtoisten jaksamisen.

Kun suunnittelemme ensi vuoden toimintaa, jokai-
sen kannattaa miettiä, miten huomioimme uuden 
tilanteen. Voisiko senioreille suunnattua ystävätoi-
mintaa laajentaa kuntaan asettuvien pakolaisten 
tueksi? Voisiko Terhokerhoon kutsua mukaan maa-
hanmuuttajalapset? Jos valmista toimintaa ei ole, 
annetaan uusille vapaaehtoisille mahdollisuus pe-
rustaa sellaista!

Uudet toimintamuodot voivat tuoda osastoon uutta 
säpinää ja uusia innokkaita vapaaehtoisia. Huoleh-
ditaan samalla jaksamisesta – omasta ja muiden.

Marita Salo
Järjestöjohtaja

Tarja Halonen puolisoineen on tuttu näky Nälkäpäivä- 
kerääjänä. ”Terveisiä Penalta!” oli ensimmäinen asia,  
jonka hän huikkasi rautatieasemalle saapuessaan.
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Pääotsikko

PÄÄKIRJOITUS 30.10.2015
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 20.11.–24.12.2015

Hyvä Joulumieli tuo jälleen iloa lapsiperheille
Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämä  
Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy marraskuussa 19. kerran. Jouluaattona
huipentuvan keräyksen kumppaneina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl. 
Edellisvuosien tavoin keräys toteutetaan yhteistyössä Ylen Aamu-tv:n, 
Yle Radio Suomen ja Yle Radio Vegan kanssa.

• Keräys käynnistyy Ylen Aamu-tv:n lähetyksessä 20.11.2015. Aamu-tv kertoo keräyksestä 
 lähetyksissään päivittäin 23.12. saakka.

• Vähintään 1 500 eurolla keräykseen osallistuneet yritykset näkyvät lähetyksessä. 

• Keräyksen tavoite 1 540 000 euroa. 

• Seuraa ja osallistu keskusteluun Facebookissa (facebook.com/hyvajoulumieli), Twitterissä 
 ja Instagrammissa #hyväjoulumieli.  

• Lisätietoja piiritoimistosta ja osoitteesta joulumieli@punainenristi.fi

• Perustiedot keräyksestä löytyvät sivuilta hyväjoulumieli.fi sekä RedNetistä osoitteessa: 
 rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli

KERÄYSTAVAT
Keräystili: FI17 1596 3000 2020 20
Keräyspuhelin: 0600-16555 (10,01 € +pvm/
mpm/puhelu)
Tekstiviestilahjoitus: Tekstiviesti HJM 
numeroon 16499 (10 €).
Keräyslupa nro: POL-2014-6944/30.7.2014. 
Keräysaika: 30.7.2014-31.12.2015 koko 
maassa lukuunottamatta Ahvenanmaata.  
Ålands landskapsregering, lupa nro  
ÅLR 2014/9086/3.12.2014.

Lisätietoja:

Projektityöntekijä, 
Varpu Salmenrinne, p. 020 701 2166, 
varpu.salmenrinne@punainenristi.fi

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

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

Tänä vuonna 70 euron 
arvoisia lahjakortteja jae-
taan 22 000 kappaletta. 
Viime vuonna kortin sai 
18 000 perhettä.

– Avuntarvitsijoita on 
joka vuosi enemmän. 
Valitettavasti emme voi 
auttaa kaikkia, mutta 
tänä vuonna 4 000 per-
hettä enemmän saa jou-
lupöytään lisää iloa, ker-
too varainhankinnan  
koordinaattori Regina 
Laurén.

Lahjakortin voi saa-
da lapsiperhe, jolla on vaikea taloudellinen ti-
lanne esimerkiksi yksinhuoltajuuden, pitkäai-
kaistyöttömyyden, vanhempien pätkätöiden, 
sairauden, vammaisuuden tai kriisitilanteen 
vuoksi. SPR ja MLL valitsevat apua tarvitsevat 
perheet yhteistyössä muun muassa diakonia-
työn, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa. 

Laita lahjakortit 
ajoissa jakoon

Hyvä Joulumieli -kor-
tit toimitetaan piireistä 
osastoille marraskuussa 
viikoilla 46–47. 

Osastojen ja yhteistyö-
kumppanien kannattaa 
jakaa lahjakortit mahdol-
lisimman pian valitsemil-
leen vähävaraisille lapsi-
perheille, jotta apu ehtii 
varmasti perille hyvissä 
ajoin ennen jouluaattoa.

Jouluilo voi kääntyä mie-
lipahaksi, jos perhe on esimerkiksi ehtinyt läh-
teä joulunviettoon toiselle paikkakunnalle ja 
saa kortin vasta joulun jälkeen. Tärkeää on 
myös huolehtia siitä, että jokaisessa kortissa 
on saajan nimi. Keräyksen ilme on muuttunut. 
Muistattehan käyttää uusia julisteita.
Lahjakortti on voimassa 7.–24.12.2015.

Hanna Linnakko
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JOULUN TUNNELMAA

Kalenteri virittää joulun odotukseen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen osa jou-
lun odotusta. Tänä jouluna kalentereita on kaksi, kuvittaji-
na Lars Carlson ja Martta Wendelin. Kalentereita on lähe-
tetty 125 000 kotiin.

 Kalenterin suositushinta on 7,90 euroa, ja sen voi ostaa 
myös verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi tai 
myynti@punainenristi.fi.

Punainen Risti ja Yle Fem ovat yhteistyössä tehneet lapsille 
suunnatun BUU-klubben-kalenterin myös tänä vuonna. 
Lisätietoja kalenterista svenska.yle.fi/barn.

Teetä tänä jouluna itsellesi tai osastollesi persoo-
nalliset joulukortit tai kalenterit omilla valokuvil-
la. Tekeminen on helppoa, ja Ifolorin valikoimas-
ta löytyy runsaasti erilaisia malleja sekä valmiita 
pohjia. 

Tutustu kortteihin ja tee tilauksesi osoitteessa 
www.ifolor.fi/suomen_punainen_risti.

Suomen Punaisen Ristin ja Ifolorin yhteis-
työn tuotto ohjataan tänä vuonna Nuorten
turvataloille.

Lisätietoja:
Varainhankinnan suunnittelija
Eeva Arrajoki, 020 701 2274,
eeva.arrajoki@punainenristi.fi

Tee itsellesi tai osastollesi joulukortit omista valokuvista
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JÄSENASIAA

Jäsenmaksut ja niiden jakoperusteet 2016

Ensi vuonna jäsenmaksut pysyvät ennallaan  
ja niiden jakoperusteet samoina kuin tänä vuonna.

UUDET JÄSENET

Uusien vuosijäsenten liittymisvuoden jäsen-
maksu tilitetään kokonaan osastolle.
 
Ainaisjäsenten jäsenmaksu (300 euroa)  
jakautuu osaston (120 euroa), piirin (90 euroa) 
ja keskustoimiston (90 euroa) kesken.

VANHAT JÄSENET

Vanhojen jäsenten jäsenmaksut jakautuvat 
samalla tavalla kuin tänä vuonna osaston, piirin 
ja keskustoimiston kesken alla olevan taulukon 
mukaisesti. Vuonna 2015 osastojen osuutta jä-
senmaksuista nostettiin 50 prosenttiin ja vas-
taavasti keskustoimiston osuutta laskettiin. 

Vuonna 2016 alle 18-vuotiaiden jäsenten jä-
senmaksu tilitetään kokonaan osastolle vuo-
den 2015 tapaan. HUOM! Syntymäaika (pp.
kk.vvvv) täytyy olla tiedossa tallennushetkellä.

JÄSENTYYPPI JÄSENMAKSUN SUMMA KESKUSTOIMISTO PIIRI OSASTO

Vuosijäsen 20 € 4 € 6 € 10 €

Nuorisojäsen 10 € 2 € 3 € 5 €

Nuorisojäsen, alle 18-vuotias 10 € 0 € 0 € 10 €

Perhejäsen, aikuinen 10 € 2 € 3 € 5 €

Perhejäsen, nuori 5 € 1 € 1,50 € 2,50 €

Perhejäsen, nuori, alle 18-vuotias 5 € 0 € 0 € 5 €

Ainaisjäsen 300 € 90 € 90 € 120 €

E-laskuun siirtyminen jäsenmaksun osalta on 
nyt mahdollista. E-laskusopimus kannattaa 
tehdä heti, jotta tammikuussa tuleva vuoden 
2016 jäsenmaksu hoituu e-laskuna. 

Sopimuksen tekemistä varten on hyvä ottaa 
esille tämän vuoden jäsenmaksulomake. Sii-
tä löytyy jäsenmaksun viitenumero, jota tar-
vitaan e-laskusopimusta tehdessä. Huom! Jä-
senmaksun viitenumero on henkilökohtainen.

E-lasku on ympäristöystävällinen ja helppo 
tapa maksaa laskut. E-lasku on sähköisessä 
muodossa oleva lasku, jonka saa omaan verk-
kopankkiin. Lasku tarkastetaan ja tarvittaessa 
hyväksytään verkkopankissa. Jos haluaa pääs-
tä vielä helpommalla, kannattaa e-laskusopi-

musta tehdessä valita vaihtoehto, jossa e-las-
ku veloitetaan automaattisesti tililtä.

E-lasku säästää huomattavasti Punaisen Ristin 
kustannuksia, koska paperi-, painatus- ja pos-
tikuluja ei enää synny. Kannustamme kaikkia 
verkkopankkia käyttäviä henkilöitä tekemään 
e-laskusopimuksen!

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

CRM-avustaja 
Kirsi Lehtinen, p. 020 701 2197,
kirsi.lehtinen@punainenristi.fi

Jäsenmaksun voi jatkossa saada e-laskuna 
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YSTÄVÄTOIMINNASSA TAPAHTUU

Yksinäisyys haastaa toimimaan

Tiesitkö tämän yksinäisyydestä?

• Raha-automaattiyhdistyksen teettämän tutkimuksen mukaan joka kymmenes täysi-ikäinen kokee  
 itsensä yksinäiseksi. Se tarkoittaa jopa 400 000 ihmistä. 

• Saman tutkimuksen mukaan joka kuudennella suomalaisella ei ole yhtään ryhmää tai yhteisöä, johon 
 hän tuntisi kuuluvansa. 

• Neljällä prosentilla aikuisista ei ole yhtään ystävää. 

• Huolestuttavaa tuloksissa oli, että 18–24-vuotiaat nuoret aikuiset ovat kaikkein yksinäisimpiä.

           (RAY, toukokuu 2015)

Yksinäisyys ja turvaverkkojen puuttuminen haastavat koko yhteiskunnan, myös järjestöt ja 
niiden vapaaehtoiset. Punaisen Ristin ystävätoiminnassa kohdataan eri-ikäisiä, erilaisissa 
elämäntilanteissa olevia ja myös eri kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä.

Vain Elämää 
kohtaa ystävät 

Tänä vuonna Vain Elämää goes 
Punainen Risti -ohjelma esitte-
lee ystävätoiminnan eri muo-
toja ja toiminnassa mukana 
olevia vapaaehtoisia. Ystävätoi-
mintaan tutustuvat Kaija Koo, 
Pauli Hanhiniemi, Maija Vilk-
kumaa, Jukka Poika, Maarit 
Hurmerinta ja Anssi Kela. Oh-
jelma esitetään 13. marraskuuta 
klo 20 Nelosella.

Viime vuonna Punaiseen Ristiin 
tuli ohjelman ansiosta paljon 
uusia vapaaehtoisia ja kuukausi-
lahjoittajia. Ohjelma on tänäkin 
vuonna erinomainen mahdollisuus saada osaston 
toimintaan uusia vapaaehtoisia sekä aloittaa uusia 
toimintamuotoja!

Piirit varautuvat ohjelman jälkeiseen kiinnostukseen 
järjestämällä ystävätoiminnan kursseja suurimmilla 
paikkakunnilla heti ohjelman jälkeisenä keskiviikko-
na 18.11. kello 17. 

Näin valmistaudut kiinnostukseen osastossasi:

1. Tarkista, että osastosi toiminta- ja yhteyshenki-
 lötiedot ovat ajan tasalla RedNetissä ja sosiaali-
 sen median sivustoilla. Lisää osaston tulevat
 tapahtumat tapahtumakalenteriin.

2. Järjestä ystävätoiminnan esittely- ja rekrytoin-
 titapahtuma esimerkiksi ohjelman jälkeisenä
 päivänä (lauantaina 14.11.) keskeisellä paikalla.

3. Järjestä ystävä- tai uusien vapaaehtoisten 
 kurssi tai esittelyilta marras-joulukuussa.

Ystävänpäivänä
näkyvästi esillä

Ystävänpäivä 14.2. on läm-
minhenkinen kampanja 
keskellä talven kylmyyttä. 
Ystävänpäivänä kutsutaan 
mukaan uusia vapaaehtoi-
sia. Kukaan ei voi tulla mu-
kaan toimintaamme, ellei 
hän saa siitä tietoa. Kerro-
taan siis toiminnasta kaikin 
mahdollisin tavoin. 

Uudet vapaaehtoiset tuo-
vat myös uusia tuulia ja 
ideoita, otetaan ne avosy-
lin vastaan!

LähiTapiola on jo vuosien ajan tukenut ystävätoimin-
taa. Kutsukaa siis paikallisen LähiTapiolan väki mu-
kaan osastonne ystävänpäivän tapahtumiin. Tapah-
tumatukea kuluihin (enintään 150 euroa) voi hakea 
keskustoimiston kautta, kunhan tapahtuman ilmoit-
telussa ja materiaaleissa on LähiTapiolan logo ja ta-
pahtumat on viety myös tapahtumakalenteriin kai-
kille avoimina tilaisuuksina. Tuki haetaan jälkikäteen.

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä (rednet.
punainenristi.fi/ystavanpaiva) ja lue lisää kam-
panjasta! Sivut valmistuvat tammikuun alussa.   

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

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

Mikko Lehtimäki 

Evijärvellä yhdeksäsluokkalaiset voivat käyttää 
liikuntatuntejaan vanhusten ulkoiluttamiseen. 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat konkareina 
mukana ja nuorten tukena. 
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TOIMINTATILASTOT

Toimintatilasto on kullanarvoista tietoa

Jokavuotinen toimintatilasto tuntuu mones-
ta osastoaktiivista raskaalta täyttää, mutta 
se tuottaa kullanarvoista tietoa järjestön toi-
minnasta. Sen avulla suunnitellaan niin vapaa-
ehtoisristeilyn ohjelmaa kuin vastataan toi-
mittajien ja RAY-hakemusten kimurantteihin 
kysymyksiin. 

Toimintatilastoissa kysytään perusasioita ja 
muuttuvia kysymyksiä, jotka perustuvat osas-
tojen yleiskokouksessa hyväksymään toi-
mintalinjaukseen. Tänä vuonna kysytään 
esimerkiksi arviota vastaanottokeskusten va-
paaehtoisten määrästä. Viime vuonna alettiin 
kysyä arviota nuorten vapaaehtoisten määräs-
tä ja miesten osuudesta. 

Toimintaa kannattaa seurata koko vuosi

Joulukuun alussa aukeaa RedNetin osastotoi-
mistossa linkki (rednet.punainenristi.fi/osas-

totoimisto) lomakkeeseen, johon voi täyttää 
vuotuisen toimintatilaston. Tilasto on täytettä-
vä 31. tammikuuta mennessä. 

Oikeita tapoja täyttää tilasto on yhtä mon-
ta kuin osastoja. Jotkut tulostavat kysymykset 
paperilla, leikkaavat jokaiselle ryhmälle oman-
sa, ja koostavat sen lopuksi digitaalisen muo-
toon. Toiset osastot täyttävät sen kerralla 
suoraan Digiumiin. Ainoa yhteinen neuvo on, 
että tilastojen täyttäminen on helpompaa kun 
toimintaa seurataan koko toimivuoden ajan.
 
Jotta toimintatilastoista muodostuu valtuus-
tossa esitettävä tilastokirja, tarvitaan tuhan-
sien ihmisten yhteistyötä kaikilla järjestön 
eri tasoilla. Vastaukset löytyvät tilastokirjas-
ta yleensä aika helposti: Ystävätoiminnassa oli 
2014 yhteensä 8 218 vapaaehtoista, toiminta-
tila oli 192 osastolla ja Facebookia käytti 142 
osastoa. 

Kuinka monta ihmistä on mukana ystävätoiminnassa? Kuinka monella
osastolla on käytössään toimitila? Entä Facebook-sivut?

Päihdetyö aloitettiin Suomen Punaisessa 
Ristissä vuonna 2000. Ensiapuryhmäläiset 
toivoivat ohjeita päihtyneiden kohtaami-
seen ja ystävätoiminnassa mukana olevat 
ideoita päihdekeskustelujen avaamiseen. 

Näitä taitoja opetetaan edelleen niin ehkäise-
vään päihdetyöhön valmentavalla Päihdeneu-
vojakurssilla kuin kohtaamiseen tähtäävällä 
Varhaisen puuttumisen kurssilla.

Vuonna 2014 osastoissa kohdattiin kaikkiaan 
yli 20 000 ihmistä päihdekeskustelujen mer-

keissä, ja kesällä 2015 päihdetyötä tehtiin 45 
festarilla. Päihdetyötä toteuttavat 850 koulu-
tettua SPR:n vapaaehtoista ympäri Suomen.

Päihdetyötä juhlistetaan kaikille avoimes-
sa seminaarissa Helsingissä 7.11. Osastoissa 
vuotta voidaan juhlistaa esimerkiksi pitämällä 
aamunavauksia lähikouluilla tai järjestämällä 
päihdeinfokilpailuja kauppakeskuksessa. 

Kysy lisää piiristä päihdetyön yhdyshenkilöl-
tä tai lue lisää punainenristi.fi/paihdetyo

Päihdetyö täyttää 15 vuotta!

Vapaaehtoisten määrä osastoissa
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MAAHANMUUTTAJAT MUKAAN ALUSTA ASTI

Petteri K
ivim

äki

Sonkajärven osasto järjesti ensiapukurssin jäsenilleen. 
Lopputehtäviin osallistui myös kaksi afgaanipakolaista.  
Pirjo Huttunen hoiti kätensä ”polttanutta” Nadera Qasemia.

Ensi vuonna suomalaisiin kuntiin muuttaa 
arviolta 10 000 maahanmuuttajaa. Otetaan 
heidät mahdollisimman nopeasti osaksi  
toimintaa ja paikkakuntaa. 

Osastoilla ja vapaaehtoisilla on keskeinen roo-
li maahanmuuttajien tukemisessa. Viranomai-
set tarjoavat kotoutumisen selkärangan, mut-
ta järjestöt täydentävät palveluita ja avaavat 
tulijoille kansalaisyhteiskunnan eri puolia. 

Tulijat kannattaa mahdollisuuksien mukaan ot-
taa toimintaan alusta asti. Alkuvaiheen kotou-
tumisessa tarvitaan sopivassa suhteessa tu-
lijaa tukevaa ja paikkakunnalle orientoivaa 
ohjelmaa sekä suoraan osastojen toimintaan 
houkuttelevia toimintoja. ”Kaikki osaa, kaikki 
mukaan” –mentaliteetti auttaa pitkälle! 

Toimintaa kannattaa alusta asti suunnitella yh-
dessä tulijoiden kanssa. Erityisen tärkeää on 
saada Suomessa pidempään asuneet maahan-
muuttajat uusien tulijoiden kavereiksi.  

Tyhjästä ei tarvitse nyhjäistä 

Tulijoille voi tarjota kaikkea jo olemassa olevaa 
toimintaa. Aloittamista voi helpottaa suoma-
laisen kummin avustuksella. Toiminta onnistuu 
parhaiten, kun se kumpuaa ihmisten omista 
ideoista ja aidoista paikallisista tarpeista.

– Osastot voivat järjestää esimerkiksi kola- ja 
haravapartioita. Niissä vähäinen kielitaito ei 
ole este osallistua. Vanhainkodeissa on eri-
laisia avustamistehtäviä kuten ulkoiluttamis-
ta, yhdessä leipomista ja askartelua, vinkkaa 
maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö 
Johanna Matikainen. 

Uusia toimintamuotoja voi itse ideoida tai kut-
sua uudet vapaaehtoiset ideoimaan niitä. Tär-
keintä on ottaa tulijat lämpimästi vastaan ja 
varmistaa, etteivät kielitaidon vähäisyys tai 
kulttuuriset seikat ole osallistumisen esteitä. 
Paikkakunnalle kertyy hyvää osaamista ja pö-
hinää uudenlaisen toimintakulttuurin myötä.

– Ottamalla muuttajat mukaan toimintaan ja 
kohtaamalla heidät tasaveroisesti ja inhimilli-
sesti, noudatamme Punaisen Ristin periaattei-
ta arjen toiminnassamme, muistuttaa Johanna 
Matikainen. 

Kaikki osaa, kaikki mukaan! 

Keskustoimisto ja piirien monikulttuurisuustoi-
minnan kehittäjät tarjoavat mielellään tukea ja 
rohkaisua toiminnan ja rekrytoinnin kehittämi-
seen!

Mäntän osaston vinkit osastoille, joiden
alueelle perustetaan vastaanottokeskus: 

• Olkaa avoimia ja kohdatkaa ihmiset ihmisinä.

• Kutsukaa turvapaikanhakijat mukaan olemassa 
 olevaan toimintaan!

• Olkaa aktiivisesti yhteydessä vastaanottokeskuk- 
 seen ja kysykää keskuksen tarpeista.

• Pyytäkää vastaanottokeskuksien työntekijöitä 
 käymään. Mäntän osasto järjestää kerran kuu- 
 kaudessa vapaaehtoisten tapaamisen, jonne 
 pyydämme myös VOK:ien ohjaajia mukaan.

• Muistakaa, että toiminta turvapaikan hakijoiden 
 kanssa voi olla hyvin arkista! Ei ole välttämätön-
 tä keksiä mitään uutta.

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

 -Hellevi Ahoniemi
Mäntän osaston puheenjohtaja

 ja ensiapuryhmän johtaja

Lue vapaaehtoisten kokemuksia:
rednet -> tieto ja taito -> viestinta -> ajankohtaista
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PROMOT

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus Äkkilähtö 2016  
järjestetään lauantaina 1. lokakuuta.

Moni muistaa varmasti edellisen, vuonna 2013 
järjestetyn Sydäntalvi-harjoituksen. Silloin pe-
räti 296 osastoa ja noin 10 000 vapaaehtoista 
eri puolilla Suomea harjoittelivat toimia mah-
dollisen talvimyrskyn varalta.

Tällä kertaa kohderyhmänä ovat yläkouluikäi-
set nuoret perheineen. Tavoitteena on kan-
nustaa piirejä ja osastoja harjoittelemaan yh-
dessä yläkoulujen ja viranomaisten kanssa 
oman alueen valmiuksia toimia evakuointi- 
tilanteissa. 

Punainen Risti on sitoutunut auttamaan viran-
omaisia onnettomuuksissa ja normaaliolojen 
häiriötilanteissa. Harjoittelemme yhteistyötä, 
jotta pystymme hädän tullen olemaan avuksi 
ja tueksi. 

Äkkilähtö 2016 toteutetaan yhteistyössä 
opetusministeriön ja -hallituksen kanssa. Ta-
voitteena on parantaa kotien, koulujen ja kun-
tien valmiutta toimia äkillisissä onnettomuus-
tilanteissa, henkistä kriisikestävyyttä sekä 
nuorten sosiaalista mediankäyttöä ja media- 
lukutaitoa. 

Suunnittelun voi aloittaa jo nyt

Äkkilähtöön voi jo alkaa valmistautua mietti-
mällä omassa osastossanne, mikä on paikka-
kunnallanne sellainen riski, joka voisi johtaa 
asukkaiden evakuointiin. Mukaan toivotaan 
niin pienet kuin isotkin osastot. Suunnittelus-
sa saa tukea keskustoimistolta. Pienet osastot 
voivat myös tehdä yhteistyötä muiden osasto-
jen kanssa.

Mikään tapahtuma ei ole liian pieni järjestet-
täväksi. Osastot ja koulut voivat tapahtumien 
suunnittelussa käyttää myös Punaisen Ristin 
opetusmateriaaleja kouluille (punainenristi.fi/
koulusivut). Sivuilta löytyvät ohjeet esimer-
kiksi koko perheen taitoradan järjestämiseen. 

Aloittakaa suunnittelu hyvissä ajoin. Valmius- 
harjoitus on hyvä mahdollisuus kehittää 
oman osaston valmiuksia ja yhteistyötä viran-
omaisten kanssa. Samalla se on mainio tapa 
saada mukaan lisää nuoria ja itsekin oppia 
uusia taitoja! 

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

Äkkilähtö tulee lokakuussa 2016! 

Vaasan osasto harjoitteli ihmisten evakuoimista edellisen valtakunnallisen valmiusharjoituksen, Sydäntalven, aikana. 

A
n
n
a Sn

ickars
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KOKO SUOMI LEIKKII

Kouluttaja -ja promopäivät 
2016 

Järjestetään jo perinteisenä ajankohtana 
tammikuun viimeisenä viikonvaihteena 
30.–31.1.2016. 

Tällä kertaa kokoonnumme Turun seudul-
la, paikka varmistuu marraskuun alkuun 
mennessä, jolloin myös ilmoittautumis-
linkki avautuu RedNetissä.

Luvassa virkistävää, innostavaa ja hyö-
dyllistä ohjelmaa sekä promoille että 
kouluttajille. Tervetuloa mukaan!

PROMO yhteinen osa Hämeessä 
24.–25.10.2015 
Lisätiedot: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/32986 

PROMO yhteinen osa Oulussa 
21.–22.11.2015 
Lisätiedot: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/33247

Lisätietoja PROMO-koulutuksista saat 
omasta piiritoimistostasi tai RedNetin
Promo-sivulta.

Voiko leikki olla toisinajattelua, löytö- 
retkeilyä tai iloista eksymistä ja maailman 
ihmettelyä? Entä mitä lapset voivat opettaa 
aikuisille olemisen ja heittäytymisen 
tärkeydestä?
 
Yhteisötaideteos Leikki 2.0 valtaa tänä syk-
synä Suomen ja innostaa Terhokerhot heittäy-
tymään mukaan leikin maailmaan. Esitystai-
teilija Meiju Niskalan yhteisötaideteoksessa 
katsotaan leikkiä uudesta näkökulmasta. Mu-
kaan ilmoittautuneille kerhoille lähetetään lo-
ka-joulukuun aikana viisi pakettia, jotka sisäl-
tävät hauskaa yhdessä tekemistä. Mukaan 
tarvitaan vain ripaus uteliaisuutta ja intomieltä!
 
Lue lisää nettisivuiltamme www.terhokerho.fi. 
Tule sinäkin mukaan Terhokerhoon!

Lisätietoja: 
Projektikoordinaattori 
Eevamaija Paljakka-Sippola,
p. 050 438 0057,
eevamaija.paljakka-sippola@mll.fi

Leikki 2.0 valtasi Terhokerhot!

KOULUTUSTA

AINEISTOPANKKI APUNASI

Älä turhaan tuskaile viestinnän parissa. Klikkaa osoitteeseen:

rednet.punainenristi.fi/viestinta

Mistä uusi  
ilmoituspohja?

Rekisteröidy aineistopankkiin! 
Aineistopankki on kaikkien vapaaehtoisten käytössä oleva  

palvelu, josta saat hyödyllistä materiaalia osaston käyttöön.  
Rekisteröitymällä saat pääsyn kaikkiin aineistoihin. 
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