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TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 1/2015

Kaakkois-Suomen piiri

Tule ystäväksi poistamaan yksinäisyyttä. Tarjolla on monenlaisia vapaaehtois- 
tehtäviä erilaisten ihmisten parissa. Saat hyvän mielen ja rikkaita kokemuksia. 
Näytä, että välität. Ole ystävä.

punainenristi.fi

on Suomen Punaisen Ristin pääyhteistyökumppani kohteenaan ystävätoiminta.

Näytä, että välität.
Ole ystävä.
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Suomen Punainen Risti
Kaakkois-Suomen piiri

Piiritoimisto, Kouvola
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

Toimisto avoinna ma-pe klo 10-16
(toistaiseksi 20.1.2015 alkaen)
Myymälä avoinna ma-pe klo 10-16
puh. 020 701 2710, 040 173 7036
fax   020 701 2711
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Anna Buzaeva
020 701 2718, 040 726 6015

Kurssisihteeri 
Anita Grönroos
020 701 2716, 040 756 0188

Järjestöassistentti 
Nina Ihanainen 
020 701 2714, 040 173 7243

Järjestötyön suunnittelija
Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Essi Korhonen
020 701 2717, 040 7448085

Huoltomies
Jarkko Leskinen
040 582 0219

Asiakkuusneuvottelija
Pirjo Niilo-Rämä
020 701 2710, 050 4545542

Varainhankintapäällikkö
Taina Orpana
020 701 2720, 040 668 3818

Terveydenhuollon suunnittelija
(Päivi Piili keskustoimistossa 1.1.-30.9.)
sijainen Sirpa Asikainen
020 701 2722, 0400 156 828

Talous- ja hallintopäällikkö
Leena Puntti-Dirksen
020 701 2723, 040 504 7856

Valmiuspäällikkö
Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407

Toiminnanjohtaja 
Arja Vainio 
020 701 2725 , 0400 791 400

Myymäläapulainen
Liisa Valkonen
puh. 020 701 2710, 040 173 7036

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli
Toimisto avoinna ma-pe klo 10-16
(toistaiseksi 20.1.2015 alkaen)
Myymälä avoinna ma-pe klo 10-16
puh. 020 701 2712, 040 173 6911
fax   020 701 2713
kaakkois-suomi.mikkeli@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toimistonhoitaja
Johanna Rantala
020 701 2719, 040 173 6956

Myymäläapulainen
Tiina Koivunen
puh. 020 701 2712, 040 173 6911

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Leena Karvonen
020 701 2728, 0400 245 134

Jakelu: 
Osastojen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sih-
teeri, rahastonhoitaja, tilintarkastaja, jäsenmestari, 
tiedottaja, keräysjohtaja, kotimaan avun, valmius-
toiminnan, veripalvelun, sosiaalipalveluiden, moni-
kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja kouluyh-
teistyön yhdyshenkilö sekä ea-ryhmän johtaja ja 
ensiapupäivystysvastaava. Kouluttajat (ei kuiten-
kaan ETK:t), promot, piirin hallituksen ja valiokun-
tien jäsenet, muut piirit, piirin alueella toimivat lai-
tokset (Kontit, Turvatalot, vastaanottokeskukset, 
Veripalvelu), järjestön hallituksen, valio- ja toimi-
kuntien ja valtuuston jäsenet.

Lisäkappaleita on tilattavissa piiritoimistosta,
16,00 eur/vuosikerta.
Tiedote on netissä osoitteessa
www.kaakkois-suomi.punainenristi.fi
”Järjestötiedotteet”

Tässä ja Nyt aikataulu vuonna 2015
1/2015 ilmestyy 23.1.2015
2/2015 ilmestyy 2.4.2015
3/2015 ilmestyy 28.8.2015
4/2015 ilmestyy 6.11.2015

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: Suomen Punainen Risti, Kaakkois-Suomen piiri, Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola, puh. 020 701 2710   
Päätoimittaja: Arja Vainio  Taitto: Leena Puntti-Dirksen  Kuvat: piirin kuva-arkisto  Paino: Multiprint Oy, Helsinki

JÄRJESTÖTIEDOTE 1 / 2015

Jäsenmaksut:
Vuosijäsen 20 eur 
Nuorisojäsen (alle 29 v. )  10 eur 
Ainaisjäsen 300 eur 
Samassa taloudessa asuvat voivat myös liittyä perhejä-
seniksi. Ensimmäinen maksaa normaalin vuosijäsenyy-
den, muut samassa osoitteessa asuvat perheenjäsenet 
maksavat: aikuiset 10 eur ja nuorisojäsenet 5 eur.
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Yhteistyöstä voimaa ja iloa

PÄÄKIRJOITUS  23.1.2015

Vuosi on vaihtunut ja sen myötä alamme to-
teuttaa Turun yleiskokouksessa hyväksytyn 
Toimintalinjauksen pohjalta tehtyjä suunnitel-
mia. Suunniteltaessa viime syksynä tätä nyt 
alkanutta kolmivuotiskautta, nousi vahvasti 
esiin tarve kehittää osastojen välistä yhteis-
työtä. Piirin luottamushenkilöt ja osastot ei-
vät kokeneet nykyistä yhteistyön määrää ja 
yhteistyön tapoja riittäviksi. Yhteistyön käyn-
nistämiseen ja parantamiseen toivottiin myös 
piirin toimihenkilöiden tukea.

Yhteistyö toisten osastojen kanssa – naa-
pureiden tai vähän kauempana olevien – voi 
herättää myös ristiriitaisia tunteita: osaston 
omissa tekemisissä on jo niin kova homma, 
vieläkö tässä pitäisi revetä myös yhteistyöhön 
toisten kanssa?

Me piirin työntekijät olemme tehneet mielen-
kiintoisen havainnon: ne osastot, jotka kamp-
pailevat suurimmissa jaksamisen ongelmissa 
ovat myös niitä, jotka ovat myös kaikkein 
”sulkeutuneimpia” ts. eivät juuri koskaan osal-
listu yhteisiin koulutuksiin, tapahtumiin eivät-
kä myöskään pidä yhteyttä toisiin osastoihin. 
Tästä on melkein pakko vetää se johtopäätös, 
että ulostulo pelkistä osaston omista ympy-
röistä ei vie voimia vaan päinvastoin antaa 
niitä. 

Vaikkapa piirin koulutustilaisuudessa tai 
muussa tapahtumassa näkee ja kuulee mitä 
muut tekevät, saa  uudenlaista näkökulmaa, 
oppii jotain uutta ja hyvät ideat pääsevät kier-
toon. Yhteydessä muihin osastolaisille syntyy 
ehkä se kaikkein tärkein kokemus: Punainen 
Risti ei ole vain se meidän pieni (tai vähän 
suurempi) osastomme vaan Punainen Risti 
on myös naapurikunnassa, koko maakunnan 
alueella, joka puolella Suomea ja kaikkialla 
maailmassa. On aivan eri asia olla osa maa-
ilmanlaajuista auttamisen verkosta ja tämän 
verkoston edustaja omalla paikkakunnalla kuin 
vain yksittäinen paikallinen yhdistys.

Luontevinta yhteistyö on tietenkin naapurei-
den kesken. Me voimme kutsua naapuriosas-
ton meille vierailulle ja pyytää päästä heille ky-
lään. Tapaamisia voidaan järjestää hallitusten 
tai toimintaryhmien kesken. Yhteistyötä voi 
myös olla toisistaan kauempana olevien osas-
tojen välillä. Jos osasto esimerkiksi suunnit-
telee käynnistävänsä sellaista toimintaa, jota 
ei ole missään naapuriosastossa, kumppani 
voi olla kauempaakin. Piiristä saa aina tietoa 
toisten osastojen toiminnasta, itse ei tarvitse 
lähteä selvittämään mistä päin mitäkin löytyy.

Jo usean vuoden ajan käynnissä olleet kun-
taliitokset jatkuvat edelleen ja muutaman 
lähivuoden aikana mitä todennäköisimmin 

moni nykyisin vielä itsenäinen kunta yhdistyy 
tai yhdistetään suurempaan kokonaisuuteen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että uusien suurkuntien 
alueilla toimii useita Punaisen Ristin osastoja. 
Me emme pyri kuntien mukana osastojen yh-
distymiseen, mutta on äärimmäisen tärkeää, 
että saman kunnan osastot tuntevat hyvin 
toisensa ja sopivat yhteistyöstä. Samaan kun-
taan kuuluvien osastojen yhteistyö on tärkeää 
tietenkin ensisijaisesti valmiuden näkökulmas-
ta, mutta myös muusta työnjaosta  voidaan ja 
on viisastakin sopia.

Oma kummiosastoni Taipalsaari on loistava 
esimerkki osastoyhteistyön piristävästä vai-
kutuksesta. Taipalsaarelaiset ottivat rohkeasti 
yhteyttä naapuriinsa Savitaipaleen osastoon. 
Yhteisissä tapaamisissa vaihdettiin kokemuk-
sia ja taipalsaarelaiset saivat monta hyvää 
ideaa, eivät sellaisenaan kopioitavaksi vaan 
soveltaen omiin tarpeisiin. Nyt Taipalsaarella 
on moni asia lähtenyt hienosti uuteen vauh-
tiin.

Yhteistyöstä eivät hyödy pelkästään osastojen 
hallitukset ja toimintaryhmät vaan tärkeää 
tukea voi saada myös kahdenkeskisestä hen-
kilötason yhteistyöstä. Toivoisin kovasti, että 
erityisesti osastojen puheenjohtajat löytäisi-
vät itselleen sparraajan ja vertaistuen jonkin 
toisen osaston puheenjohtajasta, se varmasti 
auttaisi jaksamaan ja antaisi eväitä omaan 
työhön. Ja aivan samalla tavalla voisivat yh-
teistyöstä hyötyä vaikkapa kahden osaston 
jäsenmestarit, keräysjohtajat jne. Yksin ei ole 
hyvä olla, jaettu taakka on pienempi taakka. 

Toivotan kaikille yhteistyön rikastamaa ja 
menestyksekästä vuotta 2015!

Arja Vainio
toiminnanjohtaja 
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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

Missä niitä nuoria on? 
Kuulen monesti, että ”ei nuoria kuitenkaan 
kiinnosta järjestötoiminta”. Tietenkään kaikkia 
nuoria ei kiinnosta järjestömme toiminta sa-
malla tavalla, kun ei kaikkia aikuisiakaan kiin-
nosta. Monet tutkimukset kuitenkin kertovat, 
että nuoret ovat kiinnostuneita vapaaehtois-
toiminnasta. Nuorisojäsenistä monet olisivat 
halukkaita osallistumaan toimintaan, jos heitä 
vain kutsuttaisiin mukaan. 

Nuorilla on vahva auttamisen halu. Se voi olla 
maailman pelastamisen halua kansainvälisen 
toiminnan ja keräysten kautta, yhden ihmisen 
ystävänä olemista tai oman koulukaverin aut-
tamista ensiaputaidoilla. Nuorilla on myös ha-
lua kuulua joukkoon ja sitä kautta löytää itsel-
leen tukiverkosto sekä kavereita.

Järjestömme uusi toimintalinjaus ja nuoriso-
linjaus suuntaavat nuorisotoiminnan vahvas-
ti auttamistyöhön. ”Aktiiviset nuoret nuorten 
apuna” (toimintalinjaus) ja ”Kasvatamme uut-
ta auttajien sukupolvea” (nuorisolinjaus) ovat 
hienoja lauseita, mutta varmasti monet teistä 
miettivät, mitä ne tarkoittavat. Nuoret halu-
avat auttaa. Tarjoamme siis tulevaisuudessa 
entistä enemmän toiminnan paikkoja, mis-
sä nuoret saavat kanavoida auttamishaluaan. 
Mitkä ovat toiminnan paikat osastossa? 

Tässä muutamia vaihtoehtoja:
• Onko teidän osastossanne EA-ryhmä, joka 
 tarvitsee uusia nuoria jäseniä tai voisiko 
 osasto perustaa nuorille suunnatun EA-
 ryhmän? Näin saisimme enemmän 
 13–18-vuotiaita nuoria ensiapuryhmätoi-
 mintaan. 

• Osallistuvatko alueenne nuoret keräyksiin? 
 Järjestäkää esimerkiksi vaatekeräys osas-
 tossa tai kutsukaa Nälkäpäiväkeräykseen 
 osastonne nuorisojäsenet.

• Onko osastonne määritellyt, mikä on 
 hälytysryhmä ja mitä tehtäviä sillä on?
 Ottakaa yli 18-vuotiaat mukaan esimerkiksi 
 osaston hälytysryhmään ja etsintöihin. 

• Onko nuorista ystävistä pulaa? Kannusta-
 kaa nuoria ystävätoimintaan ja kutsukaa 
 heitä mukaan muun muassa ystävänpäivän 
 tempauksiin sekä järjestämään laulu- tai 
 satutuokioita ja viettämään aikaa vanhus-
 ten kanssa.   

Uskallan veikata, että teidänkin osastossan-
ne on ensiapuryhmä, osallistutte Nälkäpäivä-
keräykseen, löytyy ystävätoimintaa ja teitä 
on mahtava joukko, jolla on hauskaa yhdes-
sä? Koska tätä kaikkea jo on, voimmeko kaik-
ki luvata itsellemme, että emme koskaan enää 
vastaa innokkaalle nuorelle vapaaehtoiselle: 
”Meillä ei ole nuorisotoimintaa osastossamme 
eli sinulle ei ole mitään paikkaa toimia”. 

Mikäli te lupaatte sen, minä lupaan auttaa nii-
tä osastoja, jotka haluavat käynnistää nuoril-
le suunnattua toimintaa. Yhdessä tuplaamme 
nuorten vapaaehtoisten määrän järjestössäm-
me ja kasvatamme Suomeen uutta auttajien 
sukupolvea.

Johanna Andersson
Nuoriso- ja järjestötoiminnan suunnittelija

N
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2015

Ystävänpäivän tavoitteena on
vähentää yksinäisyyttä

Ystävänpäivä on vuoden tärkeimpiä kampanjoita, jolloin puhumme
yksinäisten puolesta ja teemme näkyväksi Suomen Punaisen Ristin 
ystävätoimintaa.

Suomessa yhä useampi vanhus asuu yksin 
omassa kodissaan, ja heidän määränsä kas-
vaa tulevaisuudessa entisestään. Monilla heis-
tä ei ole ketään, jonka kanssa jakaa elämän-
sä iloja ja suruja. Ystävänpäivänä nostamme 
esille yksin asuvien vanhusten oikeudet saada 
apua ja herättelemme keskustelua siitä, mitä 
on arvokas vanhuus.

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset tekevät arvo-
kasta työtä kohdatessaan alueensa yksinäisiä 
ihmisiä kahden kesken ja ryhmissä, tarjotes-
saan heille ulkoilu-, saattamis- ja asioimis- 
apua. Ystävänpäivänä teemme ystävätoimin-
nan moninaisuuden näkyväksi ja tuomme esiin 
auttamisen ja ystävyyden iloa ympäri Suomen. 
Samalla haastamme sukupolvet kohtaamaan 
toisiaan iloisen yhdessä tekemisen merkeissä. 

Osastoilla on nyt 
monia vaihtoehtoja yhteistyöhön 

Kannustamme osastoja tekemään yhteistyötä 
esimerkiksi Koko Suomi leikkii -hankkeen ter-
hokerholaisten kanssa ja Lupa välittää -kam-
panjaan osallistuneiden koulujen sekä nuor-
ten kanssa. Täyttä elämää eläkkeellä -hanke 
kutsuu myös yhteistyöhön järjestämällä aloi-
tustapahtumia pilottipiirien alueella Oulussa, 
Kuopiossa, Mikkelissä ja Porissa ystävänpäivää 
edeltävällä viikolla 7.2.–11.2.2015. 

Ystävänpäivän tapahtumissa ja tempauksissa 
kannattaa kaivaa keräyslippaat esiin ja antaa 
lahjoittajille mahdollisuus kokea iloa auttami-
sesta. 

Osallistu kyselyyn ystävänpäivän jälkeen

Keskustoimisto lähettää osastoille ystävän-
päivän jälkeen sähköpostitse linkin kyselyyn. 
Osastoilta pyydetään palautetta järjestetystä 
tapahtumasta ja haetaan samalla tukea pää-
kumppaniltamme LähiTapiolalta, joka on tu-
kemassa ystävätoimintaa myös ensi vuonna. 
Tuen haku yksinkertaistuu. 

Hae kampanjamateriaali RedNetistä

• Tuen hakemisen ohjeet, kampanjakirje, 
 tiedotepohjat, ilmoitusmallit ja PowerPoint 
 -esitys: rednet.punainenristi.fi/
 ystavanpaiva

• Lisätiedot, keräyssuunnitelmapohja ja
 lomakkeet: rednet.punainenristi.fi/
 hyvapaiva-kerays

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

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

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

H
arri M

äen
p
ää

Meeri Hämäläinen ja Pinja Malinen osallistuivat Iloa ystä-
vyydestä -tapahtumaan Joensuussa vuosi sitten.
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 16.–22.3.2015

Rasisminvastainen roadtrip valloittaa Suomen

Rasisminvastainen kampanja eli Asennetalkoot ottaa Suomen haltuun 
rekkakiertueella. Rasisminvastaisen viikon roadtrip alkaa Rovaniemeltä
rasisminvastaisen viikon alussa. Kiertue kulkee viikon aikana halki Suomen 
ja pysähtyy seitsemällä paikkakunnalla.

Rasisminvastainen roadtrip haastaa suoma- 
laiset mukaan rasisminvastaiseen talkootyö- 
hön. Kiertueeseen osallistuu muusikoita, kir-
jailijoita ja muita julkisuuden henkilöitä. Ryh-
mä tekee rasisminvastaisia tempauksia ja 
osallistuu rasisminvastaisen viikon tapahtu- 
miin. Roadtripiä voi seurata Ei rasismille! 
-hankkeen nettisivuilla, Facebookissa ja  
Twitterissä. 

Osastoissa, kouluissa ja
Konteissa tapahtuu

Teemme ja kierrätämme hyviä rasisminvastai-
sia tekoja talkoohengessä. Rasisminvastaisel-
la viikolla peluutamme Rasismivisalla nettikan-

• Pysähtyykö roadtrip paikkakunnallasi? 
 Tule mukaan osallistumaan ja järjestä-
 mään tempausta julkisuuden henkilöiden 
 kanssa. 

• Rasisminvastaisia hyviä tekoja voi tehdä 
 ja kerätä omassa toimintaryhmässä, 
 kadulla tai ostoskeskuksessa. Mukaan voi 
 napata Rasismivisan keskustelun herät-
 täjäksi. Samalla on hyvä hetki järjestää 
 tapahtuma tai esimerkiksi flashmob- 
 tempaus.

Lisätiedot: 
Koordinaattori, Ei rasismille -hanke
Janette Grönfors, 020 701 2156,
janette.gronfors@punainenristi.fi
(rahallinen tuki, kumppanuudet)

Monikulttuurisuustyön suunnittelija 
Emilia Fagerlund, 020 701 2158, 
emilia.fagerlund@punainenristi.fi
(materiaalit, kampanjaohjeet)

Suunnittelija 
Federico Ferrara, 020 701 2185, 
federico.ferrara@punainenristi.fi 
(hakulomakkeet tapahtumien rahoitukselle)

Ja
rk
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Suomen Punaisen Ristin mandaattiin kuuluu avustaa kaik-
kein heikoimmassa asemassa olevia. Rasismi vahingoittaa 
sen kohteiksi joutuneita ja koko yhteiskuntaa. 

saa, koululaisia, opiskelijoita ja ohikulkijoita. 
Tarjoamme kouluille aamunavauksia ja oppi-
tuntimateriaaleja sekä ideoita kampanjan to-
teuttamiseksi kouluissa. 

Myönnämme myös Ennakkoluuloton edellä- 
kävijä -tunnustuksia järjestömme ulkopuolisil-
le ihmisille tai yhteisöille, jotka toimivat etni-
sen yhdenvertaisuuden puolesta.

Roadtripin reitti 

• Rovaniemi 16.3. 
• Kemi 17.3.
• Vaasa 18.3.

• Iisalmi 19.3.
• Joensuu 20.3.
• Kouvola ja Helsinki 21.3. 

• Kontit ovat mukana talkoissa ja niiden 
 tiloissa voi järjestää kampanjatapahtu-
 mia. Vie Asennetalkoot sinne tai paikka-
 kuntasi kouluun tai oppilaitokseen.

Osastojen ja toimintaryhmien on mahdollista 
hakea rahallista tukea Rasisminvastaisen  
viikon tapahtumiin Ei rasismille! -hankkeelta. 
Tukea voi hakea tammikuun loppuun saakka.

Nappaa vinkit osastojen Asennetalkoisiin:  



7

SUOMEN PUNAISEN RISTIN FEISSAUS

Mitä tarkoittaa Suomen Punaisen Ristin feissaus?

Feissaus on isojen järjestöjen ylivoimaisesti tuottoisin yksittäinen varainhankinta-
muoto. Feissarit hankkivat kuukausilahjoittajia, jotka ovat järjestöille säännöllinen 
tulonlähde ja turvaavat niiden tulevaisuuden. 

Suomen Punaisen Ristin oma feissaus eli niin 
sanottu In House -feissaus käynnistyi huhti-
kuussa 2014. F2F-koordinaattorit Ruut Kar-
hunen ja Vesa-Matti Salomäki saivat jär-
jestön pääsihteeriltä Kristiina Kumpulalta 
feissareiden työsopimusten solmimisoikeu-
den ja ensimmäiset katuvarainhankintatiimit 
perustettiin Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle 
ja Ouluun. Kaikkiaan viime vuoden aikana pe-
rustettiin katu- ja ovitiimejä 19 kaupunkiin ja 
tiimeistä 10 toimii edelleen. 

Järjestön omien feissareiden palkkaaminen 
perustuu taloudellisiin näkökohtiin. On lasket-
tu, että viime vuonna Suomen Punaisen Ristin 
oma feissaus tuli selvästi edullisemmaksi kuin 
useimpien yritysten tarjoamat vaihtoehdot. 
Jokainen työssään onnistuva feissari onkin jär-
jestölle ehdoton kultakimpale. Järjestön työn-
tekijöiden ja vapaaehtoisten on ilman muuta 
järkevää kannustaa feissareitamme onnistu-
maan työssään. 

Työ vaatii erinomaisia taitoja 
ihmisten kohtaamiseen

Suomessa järjestöille on ollut tyypillistä katu-
feissaus, jossa ihminen pyritään pysäyttämään 
kadulla ja innostamaan hänet järjestön kuu-
kausilahjoittajaksi. 

Ovifeissarit sen sijaan kiertävät ovelta ovel-
le isommissa ja vähän pienemmissäkin kau-
pungeissa. Punaisen Ristin ovifeissarit eivät 
mene sisälle ihmisten koteihin, sillä keräyslu-
pa ulottuu vain ei-yksityisiin alueisiin, kuten 
katuihin, puistoihin, pihoihin ja kerrostalojen 
käytäviin.

Joidenkin suomalaisten taloyhtiöiden ilmoitus-
tauluilla lukee ”kerjääminen ja kaupustelu kiel-
letty”. Tämä ei koske feissausta, koska feissa-
rit eivät kerjää tai kaupustele. Feissari tekee 
laillistettua varainhankintatyötä eikä hänellä 
ole laillista velvollisuutta poistua kadulta tai 
taloista. Feissarin työ vaatii rohkeutta, vakuut-
tamistaitoa ja sinnikkyyttä sekä kykyä toipua 
negatiivisestakin palautteesta. 

Feissarit perehdytetään järjestön toimintaan

Keskustoimistolla työskentelevät F2F-koor-
dinaattorit kouluttavat uudet feissarit. Kou-
lutuksessa perehdytään järjestön historiaan, 
periaatteisiin, merkin käyttöön ja kuukausilah-
joittamisen kohteisiin. Lisäksi feissarit saavat 
opastusta työturvallisuudesta ja vinkit muun 
muassa hyödyllisistä lähestymistavoista. Usein 
koulutus jatkuu käytännön harjoittelulla sama-
na tai seuraavana päivänä.

Käteinen raha ei liiku feissauksessa 

Kuukausilahjoittaja ei milloinkaan lahjoita feis-
saajalle käteistä rahaa, eivätkä feissarit ota sitä 
vastaan. Feissarit eivät myöskään myy tavaraa 
tai esineitä. Mikäli ihminen innostuu kadulla tai 
kotiovellaan Suomen Punaisen Ristin kuukausi-
lahjoituksesta, hänen kanssaan täytetään kuu-
kausilahjoitusvaltakirja. Suomen Punaisen Ris-
tin kuukausilahjoittaja voi päättää, lahjoittaako 
kuukausittain katastrofirahastoon tai kotimaan 
toimintaan vai tasapuolisesti molempiin.

 Feissaajan tunnistaa sinisestä liivistä. 

K
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LAPSILLE JA NUORILLE MIELENKIINTOISTA TOIMINTAA 

Feissauksen lyhyt historia
• Feissausta on harjoitettu Suomessa vuodesta 2001 lähtien, kun ympäristöjärjestö 
 Greenpeace perusti ensimmäiset katuvarainhankintatiimit isoihin kaupunkeihin. 
• YK:n lastenjärjestö Unicef aloitti feissauksen 2000-luvun alussa. 
• Suomen Punainen Risti testasi feissausta ensimmäisen kerran vuonna 2006. 
 Feissauksen toteutti Scandinavian Fundraising Oy. 
• Vuonna 2010 järjestö aloitti feissauksen uudelleen ja siitä lähtien Suomen Punaisen
 Ristin väreissä on feissattu tähän päivään asti. 
• Fundraising Aid Oy huolehti järjestön kuukausilahjoittajien rekrytoinnista kaduilta ja 
 ovilta vuoden 2014 alkuun saakka.
• Promotion Point Oy on huolehtinut aiemmin Suomen Punaisen Ristin kuukausilahjoitta-
 jien hankkimisesta lentokentillä ja ostoskeskuksissa, mutta nyt ostoskeskusfeissausta 
 ollaan siirtämässä In House -feissauksen pariin.

Lisätietoja: F2F-koordinaattori Ruut Karhunen, 020 701 2195, ruut.karhunen@punainenristi.fi
F2F-koordinaattori Vesa-Matti Salomäki, 020 701 2014, vesa-matti.salomaki@punainenristi.fi 

Oletko rekrytoimassa nuoria toimintaamme kouluissa,
messuilla tai koulutuksissa?
Jaa alla olevaa ilmoitusta nuorten kansainvälisestä suurleiristä, joka järjestetään ensi kesänä.
Ilmoituksen PDF löytyy aineistopankista Tässä ja Nytin aineistoista.
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KOKO SUOMI LEIKKII -HANKE

Koko Suomi leikkii -hanke on
hienossa alkukiidossa – hyppää kyytiin!

Terhokerhoja on perustettu runsaassa puolessa vuodessa jo yli 90
ja niitä löytyy sadasta kunnasta. Tänä vuonna tavoitteena on
perustaa Terhokerho 120 uuteen kuntaan. 

Leikille ja sukupolvien kohtaamiselle on ajas-
samme tilausta. Järjestöille hanke on erin-
omainen tilaisuus saada mukaan uusia vapaa-
ehtoisia ja osallistujia sekä lisätä sukupolvien 
välistä vuorovaikutusta ja tuottaa uutta sisäl-
töä toimintaan.

Terhokerhot ovat matalan kynnyksen toimin-
taa, johon on helppo tulla mukaan ja pyytää 
uusia vapaaehtoisia sekä osallistujia joukkoon. 
Henkilökohtainen kysyminen kannattaa aina. 
Tärkeää on päivittää piirien ja osastojen omille 
nettisivuille tiedot alueen Terhokerhoista, jot-
ta tieto kulkee kiinnostuneille.

Kolme vuotta kestävän Koko Suomi leikkii  
-hankkeen tavoite on perustaa jokaiseen 
Manner-Suomen kuntaan sukupolvien kohtaa-
mispaikka. Mikäli osastonne ei ole vielä muka-
na toiminnassa, teillä on mahdollisuus hypätä 
alkukiitoon ottamalla yhteyttä alueenne leikki-
lähettiin. Lisätietoa hankkeesta löytyy sivulta 
www.kokosuomileikkii.fi.

Terhokerhot numeroin 

• Ensimmäisissä kerhoissa on ollut 
 mukana yli 1 600 lasta, joista lähes 
 yhtä paljon tyttöjä ja poikia. Kerhot 
 ovat houkutelleet mukaan myös 
 miehiä, joita aikuisosallistujista on 
 ollut noin viidennes. 

• Terhokerhoja on ollut pyörittämässä 
 noin 400 vapaaehtoista ja heistä 
 100 on ollut uusia. 

• Kerhot kokoontuvat keskimäärin 
 joka toinen viikko ja kunnasta 
 riippuen muun muassa järjestöjen 
 omissa tiloissa, kirjastoissa, nuori-
 sotaloissa, kouluissa ja palvelu- 
 taloissa.

Ota yhteyttä alueesi leikkilähettiin: 
• ETELÄ-SAVO JA KYMI 
 Piia Kleimola, 040 1587 122,
 piia.kleimola@mll.fi

• HÄME-PIRKANMAA 
 Noora Pajari, 040 6477 473,
 noora.pajari@punainenristi.fi 

• LAPPI 
 Raili Pokka-Mattanen, 040 545 1566,
 raili.pokka-mattanen@punainenristi.fi

• KAINUU JA POHJOIS-POHJANMAA 
 Piia Tuhkanen, 044 0205 142,
 piia.tuhkanen@mll.fi

• KESKI-SUOMI
 Taija Savolainen, 044 975 8696,
 taija.savolainen@punainenristi.fi

• POHJANMAA 
 Anna Granlund, 044 591 9941,
 anna.granlund@mll.fi

• SATAKUNTA 
 Eeva-Liisa Koskinen, 044 3566 500,
 eeva-liisa.koskinen@mll.fi

• SAVO-KARJALA
 Inkeri Tiitinen, 0400 225 192,
 inkeri.tiitinen@punainenristi.fi

• UUSIMAA 
 Maija Pokkinen, 040 661 2254,
 maija.pokkinen@punainenristi.fi 

• VARSINAIS-SUOMI 
 Hanne Mustiala, 044 723 5552,
 hanne.mustiala@mll.fi

Piia K
leim

o
la

Lapset istuttivat Terhokerhon kunniaksi tammen Jaalan 
Liikasenmäelle 14. elokuuta 2014.  
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LUKUKUU-KAMPANJA  

Toteuta alueesi koulussa menestyksekäs 
varainhankintakampanja

Sovi tapaaminen osastosi alueella työskente-
levän opettajan kanssa hyvissä ajoin ennen 
varainhankintakampanjaa. Kerro hänelle Suo-
men Punaisen Ristin kampanjoista, joihin op-
pilailla on mahdollisuus osallistua. 

Lukukuussa alakoululaiset lukevat yhden kuu-
kauden aikana mahdollisimman monta kir-
jaa. Oppilaat hankkivat lähipiiristään tukijoita 
eli niin sanottuja sponsoreita, jotka maksavat 
haluamansa summan jokaisesta vapaa-aikana 
luetusta teoksesta. Koulu voi valita lukukuun 
ajankohdan ja siihen voi osallistua myös ilman 
sponsoreita. Lukemalla ansaitut rahat lahjoite-
taan katastrofirahastoon.

Punainen rasti on alakouluille sopiva rata, 
jonka toiminnallisten tehtävien avulla lapset 
oppivat tärkeitä asioita auttamisesta. Lähipii-
ristä hankitut sponsorit maksavat haluamansa 
summan jokaisesta suoritetusta rastista. Teh-
täväradan voi toteuttaa mihin vuodenaikaan 
tahansa ja siihen voi osallistua myös ilman 
sponsoreita. Suoritetuista tehtävistä ansaitut 
rahat lahjoitetaan katastrofirahastoon.

Päivätyökeräyksessä yläkoululainen tai lukio-
lainen hankkii itselleen työpaikan paikallisesta 
yrityksestä tai sopii työskentelevänsä koto-

• Tutustu Lukukuu-, Punainen rasti - ja 
 Päivätyökeräys-materiaaleihin ennen 
 koulukäyntiä ja vie niitä malliksi koululle.

• Materiaalit saat ilmaiseksi 
 verkkokaupasta:
 http://www.punaisenristinkauppa.fi/
 tuotteet/Ajankohtaiset tuotteet/
 Koulumateriaalit

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

Helsingissä järjestetään valtakunnalliset osas-
tojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien  
päivät 21.–22.3.2015. Viikonlopun aikana 
vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia osastojen 
arjesta, juhlasta sekä Suomen Punaisen Ristin 
tulevaisuudesta. Luvassa on sekä innostusta 
että keinoja osaston johtamiseen.  

Järjestötoiminnan loistavista mahdollisuuksista 
tilaisuudessa puhuu valtakunnallinen liikunta- 
ja urheiluorganisaatio Valo ry:n asiantuntija 
Juha Heikkala. Teologian tohtori Juhana Tork-
ki antaa vinkkejä ja työkaluja onnistuneeseen 
puhumiseen. 

 MERKITSE KALENTERIIN

na. Päivän työn palkka (suositushinta 12 eu-
roa) lahjoitetaan katastrofirahastoon tai Nuor-
ten turvatalojen kriisityöhön. Keräystuoton voi 
myös jakaa kohteiden kesken. Koulu voi valita 
kampanjan ajankohdan.

Lisätiedot käytännön järjestelyistä ja tarkem-
masta ohjelmasta lähetetään suoraan puheen-
johtajille. 

Lisätietoja: 
Vapaaehtois- ja nuorisotoiminnan päällikkö 
Erja Reinikainen, 020 701 2145,
erja.reinikainen@punainenristi.fi 

Järjestökehityksen suunnittelija
Ulla Rantanen, 020 701 2146,
ulla.rantanen@punainenristi.fi

Tärkeä viikonloppu osastojen vetäjille
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AKTIIVISTA JÄSENHANKINTAA 

Tuo uusia jäseniä mukaan!

Vapaaehtoisten rekrytointi on alkavan vuoden tär-
keimpiä tehtäviä ja kiinnitämme huomiota etenkin 
nuorten saamiseksi mukaan toimintaamme. Halu-
amme myös kasvattaa nuorisojäsenten ja samaan 
perheeseen kuuluvien jäsenten määrää.

Jäsenhankintaa ja jäsenien pysyvyyttä järjestömme 
toiminnassa kannustamme arvonnalla. Mitä aikai-
semmin jäsenmaksunsa maksaa, sitä useampaan 
arvontaan osallistuu. Kun tuo uusia jäseniä Punai-
seen Ristiin, voittomahdollisuudet paranevat. Tar-
kempia tietoja arvonnasta löytyy jäsenkorttikirjeis-
tä, jotka postitetaan tammikuussa.

Jäsenmaksujen jakoperusteet

Vanhojen jäsenten maksut jakautuvat osaston, pii-
rin ja keskustoimiston kesken. Uutta sen sijaan on, 
että osastot saavat tänä vuonna 50 prosenttia jä-
senmaksuista, kun taas keskustoimiston saamaa 
osuutta on laskettu. Lisäksi kaikkien alle 18-vuoti-
aiden jäsenmaksut tilitetään kokonaan osastoille. 
Näin osastoja kannustetaan saamaan etenkin nuo-
ret pysymään jäseninä. 

Uusien jäsenten liittymisvuoden maksu tilitetään 
tänä vuonna kokonaan osastolle. Ainaisjäsenten 
maksu jakautuu aina osaston, piirin ja keskustoimis-
ton kesken. Osaston osuus maksusta on 120 euroa. 
Jäseniltä perittävät maksut pysyvät ennallaan.

Hyödynnä jäsenhankinnan materiaalit

• Jäsenflyer sopii mm. rekrytointiin ja 
 tapahtumiin jaettavaksi.
• Jäsenesitteen voi antaa uusille jäsenille tai 
 jäsenyydestä ja toiminnasta kiinnostuneille.
• Jäsenpostikortilla on kätevä toivottaa uudet 
 jäsenet tervetulleiksi. 
• Käteiskuittivihko
• Jäsenjuliste (A3)

Materiaalit voi tilata maksutta verkkokaupasta 
punaisenristinkauppa.fi

Lisätietoa jäsenyydestä 
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta

Lisätietoja: 
Varainhankintapäällikkö 
Anna Laurinsilta, 020, 701 2196, 
anna.laurinsilta@punainenristi.fi

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

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

Toimintatilastojen kerääminen yli 500 osastolta on 
urakka, johon tarvitaan tuhansien vapaaehtoisten 
tietämystä ja panosta. Tietoja tarvitaan suunnit-
teluun ja budjetointiin sekä erilaisiin hakemuksiin 
ja raportteihin. Ilman osastojen tärkeää työtä voisi 
olla esimerkiksi vaikeaa arvioida, kuinka monta esi-
tettä painetaan tai mikä toiminta tarvitsee erikois-
panostusta tulevina vuosina.
 
Koska osastojen toiminta on monimuotoista, on ky-
symyksiäkin paljon. Suurin osa osastoista vastaa 
vain pariinkymmeneen kysymykseen, mikä on ihan 
luonnollista, sillä yli puolet osastoista on alle sa-
dan jäsenen osastoja. Kaikki tilastotieto ei kuiten-
kaan tule pelkästään toiminta- ja koulutuskyselyis-
tä, vaan tietoja saadaan niin jäsenrekisteristä kuin 
ohjelmien omista lähteistäkin. 

Muista nimetä vastuuhenkilöt 

Osastojen luottamus- ja avainhenkilöiden ilmoitta-
miseen tarkoitetut J-kortit ovat muuttuneet hiukan. 
Korteista löytyy uusia nimikkeitä ja värejä, muuten 
ne ovat samanlaisia kuin ennen. J1-kortti on nimen-
kirjoittajien rekisteröintiä varten. J2-kortissa osaston 
toimintakyvyn kannalta välttämättömät yhteyshen-
kilöt on merkitty punaisella. On tärkeää, että kaikki 
osastot nimeävät vastuuhenkilöt näihin tehtäviin.

J2-korttiin täytetään myös vapaaehtoistoiminnan 
yhteyshenkilöt jo olemassa oleviin tai suunnitelmis-
sa oleviin osaston toimintamuotoihin. Tieto ohjaa 
myös viestintää oikeille henkilöille. Mikäli paikkakun-
nallanne on jokin Punaisen Ristin laitos tai haluatte 
yhteistyötä jonkun lähellä olevan laitoksen kanssa, 
nimetkää yhteyshenkilöt myös sinisiin kohtiin. 

Uudet nimikkeet

Yhdyshenkilöt on muutettu yhteyshenkilöiksi kie-
lenhuollollisista syistä. Uusia nimikkeitä ovat hu-
manitaarisen oikeuden yhteyshenkilö, terveystoi-
minnan yhteyshenkilö ja laitoksissa tapahtuvan 
vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt (Kontit, 
Nuorten turvatalot ja vastaanottokeskukset).

VASTAA
toimintatilastokyselyyn 
viimeistään 31.1.2015
(RedNet/Osastotoimisto) 

Lisätiedot ja 
pikaperehdytyspaketit 
yhteyshenkilöiden tehtävistä: 

RedNet/Osastotoimisto

TOIMINTATILASTOT

Täytä toimintatilastot nyt
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PROMOKOULUTUSKOULUTTAJAKOULUTUS

KOULUTTAJAKOULUTUS 2015

Hakeudu kouluttajakoulutukseen piiritoimistosi kautta ja ilmoittaudu kuukausi ennen koulutusta. 

Kouluttajapäivät: Kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus  31.1.–1.2. Oulu

Valmiuskouluttajien sisältöosa 10.–12.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 5.10.–8.11.  Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 1 31.10.–1.11.  Helsinki
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 2 7.–8.11. 

Sisältöosat:
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö
• Monikulttuurisuus
• Sosiaalipalvelu
• Nuoriso
• Henkinen tuki
• Päihdetyö 21.–22.11. Helsinki
• Resurssikouluttajat

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 30.10.–1.11. Nynäs

Varmista promokoulutuksen ajankohdat piiritoimistostasi tai RedNetin promosivuilta. 

PROMOKOULUTUS 2015 / PROMOUTBILDNING 2015

KEVÄT / VÅREN

Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille / 
Riksomfattande promodagar för alla promor  31.1.–1.2. Oulu
  
Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 28.2.–1.3. HUP
Promo: yhteinen osa 7.–8.3. Varsinais-Suomi
Promo: yhteinen osa lauantaina ja 
eri sisältöosia sunnuntaina 28.–29.3. Savo-Karjala
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Terveys- ja hyvinvointi 21.–22.2. Kuopio
Ensiapu 21.–22.3. HUP
Monikulttuurinen toiminta 21.–22.3. Oulu
Sosiaalipalvelu 21.–22.3. Oulu
Monikulttuurinen toiminta huhtikuu Jyväskylä
Sosiaalipalvelu (ystävävälittäjä) 5.5. ja 12.5. HUP
  
SYKSY 2015 / HÖSTEN 2015  
  
Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 3.–4.10. Kaakkois-Suomi (Mikkeli)
Promo: yhteinen osa 24.–25.10. Häme
Promo: yhteinen osa loka-marraskuu Lappi
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Sosiaalipalvelu (ryhmänohjaaja) 26.9. HUP
Sosiaalipalvelu marraskuu Satakunta
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KAAKKOIS-SUOMEN OSASTOISSA TAPAHTUU

Suomen Punaisen Ristin Lappeenrannan 
osasto on aloittanut vuoden 2014 alussa ys-
tävätoiminnan uutena muotona piristäjätoi-
minnan. Yhteistyökumppaneina ovat olleet 
alusta saakka erittäin ansiokkaasti kaupungin 
eri kulttuuritoimet, kirjasto, museot, orkesteri 
sekä yleinen kulttuuritoimi. Yhteistyötä on 
tehty koko vuoden ajan myös Lappeenrannan 
Palvelukeskussäätiön ja Eksoten kanssa.

Tavoite on tuottaa iloa vanhuksille, 
jotka asuvat kotonaan tai laitoksissa 
avustamalla heitä saamaan kulttuurista 
virkistystä. Loppusyksystä toiminta alkoi 
laajentua kehitysvammaisten virkistykseen. 
Kaikenlaisen kulttuurinhan on todettu paran-
tavan elämän laatua.

Piristäjä on Punaisen Ristin vapaaehtoinen, 
joka koulutetaan ja rekisteröidään ja hän saa 
kuvallisen piristäjäkortin. Hänen tehtävänsä 
on avustaa vanhuksia kotoa ulospäin kulttuu-
rin pariin. Tässä tapauksessa kulttuuri ym-
märretään laajasti konserteista ja teatterista 
Saipa-otteluihin tai kahvilassa käyntiin. Piris-
täjä valitsee itse minkälaisiin tilaisuuk-
siin hän haluaa mennä ja milloin hänelle 
sopii. Kerran vuodessa tehty piristyskin 
on arvokas.

Piristettävän kanssa tehdään kirjallinen sopi-
mus toiminnasta ja samalla saadaan tietoon 
hänen pääasialliset kiinnostuksen kohteensa 
ja mahdolliset liikkumisen apuvälineet, mitkä 
on otettava kulkemisessa huomioon. Piristet-
tävä kertoo toiveensa tilaisuudesta tai paikas-
ta, mihin hän aikoo ja hänelle etsitään sopiva 
piristäjä avuksi. Tätä piristäjän ja piristettä-
vän yhdistämistä varten Punaisella Ristillä oli 
vuonna 2014  vapaaehtoinen koordinaattori ja 
puhelinnumero. Tämän vuoden alusta olemme 
saaneet kaupungilta puoleksi vuodeksi henki-
lön koordinaattoriksi ja avanneet sähköposti-
osoitteen piristäjille. 

Piristettävä kustantaa itse kaikki käynnistä ai-
heutuvat menot. Piristäjä antaa veloituksetta 
aikansa ja apunsa. Lappeenrannan kaupunki 
antaa piristäjälle vapaan pääsyn kaupungin 
itsensä tuottamiin kulttuuritapahtumiin, kun 
ainakin yksi piristettävä on mukana. Myös 
kesäteatterin kanssa oli vastaava sopimus ja 
muidenkin toimijoiden, kuten elokuvateatte-
reiden ja Saipa -pelien järjestäjän kanssa neu-
votellaan. 

Piristäjiä on nyt 38. Vuoden 2014 aikana 
tehtiin kaikkiaan 607 piristystehtävää. Osa 
piristystehtävistä on ollut laitoksien yhteisissä 
tiloissa (Armilan kuntoutussairaalassa ja van-
hainkodeissa), jolloin osallistujia on useampia. 
Yksittäisiä sopimuksen tehneitä piris-
tettäviä on 45. 

Tämä kaikki vapaaehtoisin voimin. Punaisen 
Ristin keskustoimisto avusti piristäjiä pienellä 
summalla matkakulujen hoidossa.

Piristäjätoiminnasta on yhdessä kulttuuri-
toimen kanssa pidetty tiedotustilaisuuksia 
medialle, käyty kertomassa kylätoimikuntien 
tilaisuuksissa, palvelutaloissa ja vanhainko-
deissa. Lehdistön kautta on saatu levitettyä 
tietoa kotona asuville vanhuksille, mutta heitä 
ei ole vielä tavoitettu tarpeeksi. Koska Lap-
peenrannan alue on suuri ja käsittää sekä 
kaupunkialuetta että maaseutua, on piristäjien 
ja piristettävien tavoittaminen haasteellista.

Yksi piristäjistämme ei pysty avustamaan fyy-
sisesti, mutta hän lausuu erilaisissa yhteyksis-
sä runoja ja ilahduttaa siten monia vanhuksia. 
Joskus runonlausuntaa on järjestetty yhdessä 
vanhuksille ja lapsille ja ilo on moninkertais-
tunut. Toinen fyysisesti huonokuntoinen piris-
täjä käy neljällä Juurakkokadun palvelukodin 
osastolla lukemassa kirjoja maanantaisin ker-
ran kuukaudessa. Sekin näyttää virkistävän 
joitakin asukkaita, jotka eivät pysty enää läh-
temään kauemmas kuin oman asuinpaikkansa 
yhteisiin tiloihin.

Suurempi joukko piristäjiä vierailee joka kes-
kiviikko Armilan kuntoutuskeskuksen parilla 
osastolla ja vie potilaita ulos. Tavoitteena 
on tukea potilasta hänen kuntoutukses-
saan ja tutustuttaa hänet mahdollisesti myö-
hemmin käytettävään piristäjäpalveluun.

 Yhteistyökumppanit; kulttuuritoimi, Lappeen-
rannan Palvelukeskussäätiö ja Eksote ovat 
mahdollistaneet näkyvyyden järjestämällä tie-
dotusta tai ottamalla piristäjät mukaan omaan 
verkostoonsa. Olemme olleet yhteistyössä 
myös Imatran osaston kanssa heidän aloitta-
essaan vastaavaa toimintaa.

Elisa Bloigu

Punaisen Ristin Piristäjätoiminta Lappeenrannassa
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KAAKKOIS-SUOMEN OSASTOISSA TAPAHTUU

SPR:n Parikkalan osasto järjestää sunnuntaina 15.2.2015
Parikkalan kirkossa Korsu-orkesterin konsertin.

Kaikki kiinnostuneet läheltä ja kauempaankin lämpimästi 
tervetuloa!

Vartiossa  Lassi Utsjoki, san. Elli Tuomisto

Jääkärin laulu  Sam Sihvo, san. Aarne Sihvo

Pienet kukkivat kummut  Ragnar Nyholm

Herra, kädelläsi  Pekka Simojoki, san. Anna-Mari Kaskinen

Suojelusenkeli  P. J. Hannikainen, san. Immi Hellén

Pertin iltarukous  Eino Partanen

Uskon salaisuus  Petri Laaksonen, san. Anna-Mari Kaskinen

Tuuli työntää kulkijaa  Jaakko Löytty

Kuin taivaisiin Rolf Lövland, san. Kari Tapio (You raise me up)

Parikkalan seurakunnan tervehdys Kirkkoherra Marja-Liisa Malmi

Elämää juoksuhaudoissa Ven. kansansävelmä, san. Usko Kemppi

Tumma yö Nikita Bogoslowsky, suom. san. A. Byman

Kristallivirta Ven. kansansävelmä, san. Helli Kaikkonen

Näin rauhasta unta Jukka Kuoppamäki

Kanteleeni Kreeta Haapasalo, san. K. I. Nordlund

Toive A. Pakhmutov, san. A. & T. Tyrväinen

Veteraanin iltahuuto Kalervo Hämäläinen

Soi kunniaksi Luojan Jean Sibelius, (virsi 462), san. A. V. Koskimies ja Ilta Koskimies

Sillanpään marssilaulu Aimo Mustonen, san. F. E. Sillanpää

PEPE KOVANEN - kitara ja laulu
AMI VARJOTIE - laulusolisti
JARMO PEIPPO - rummut

OHJELMA

MARKKU JUOKSUKANGAS - basso
KALEVI HAUTAMÄKI – harmonikka

Parikkalan kirkko, 15.2.2015 klo 14
Ohjelma 15 €
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KAAKKOIS-SUOMEN OSASTOISSA JA KOULUISSA TAPAHTUU

Vastaanottokeskuksen säilöönottoyksikön 
vapaaehtoistoiminnan esittely Imatran 
osaston vapaaehtoisille pidettiin torstaina 
15.1.2015 Imatran osaston tiloissa.

SPR Töölön osaston vapaaehtoinen ja moni-
kulttuurisuuskouluttaja Aleksi Seilonen kävi 
kertomassa osastonsa toiminnasta säilöön-
ottoyksikössä asuvien turvapaikkahakijoi-
den parissa. Paikalla oli myös Joutsenossa 
lokakuussa 2014 avatun säilöönottoyksikön 
kaksi ohjaajaa. He kertoivat vapaaehtoisil-
le yksikön asukkaista ja tarpeesta vapaaeh-
toistoiminnalle.

Yksikön asukkaat ovat turvapaikanhakijoi-
ta, joiden henkilöllisyys tai matkanreitti on 
epäselvä tai jotka odottavat käännytyksen 
toimeenpanoa.

SPR Töölön osasto on tehnyt säilöönottoyk-
sikön vierailuja kerran viikossa jo kymme-
nien vuosien ajan. Vapaaehtoiset ovat usein 
ainoa yhteys ulkomaailmaan ja näin ollen 
vierailut ovat hyvin merkityksellisiä.

-------------------------------------------------
Mehmet
11-vuotias poika Mehmet on muuttanut 
perheineen Suomeen Turkista 7 vuotta sit-
ten. Mehmet osaa suomea, mutta hän ei 
aina jaksa tehdä läksyjä. Hän yrittää saada 
ohjaajat tekemään läksyt hänen puolestaan.

------------------------------------------------
Jelena
10-vuotias Jelena muutti Suomeen Pieta-
rista kolme vuotta sitten. Hän osaa suomea 
jonkin verran, mutta on vilkas eikä jaksa 
keskittyä tehtäviin.

-------------------------------------------------
Tekstit eivät liity kuvaan. Nämä ovat kak-
si kuvitteellista roolileikkiharjoitusta, joita 
läksykerho-ohjaajille pidetään.
-------------------------------------------------

Tammikuussa perehdytyspäivä pidettiin 
Lappeenrannassa Saimaan AMK:n sosio-
nomiopiskelijoille. Toinen vastaavanlainen 
on tulossa Mikkelin AMK:n opiskelijoille 
tammi- ja helmikuun vaihteessa. Yhteistyö 
Saimaan ja Kymenlaakson AMK:n kanssa 
alkoi vuonna 2010 ja Mikkelin ammattikor-
keakoulu on tullut mukaan tänä vuonna.

Läksykerhot tukevat lasten koulunkäyntiä. 
Kerhotoiminta on tärkeänä lisäresurssina 
koulujen tukiopetusmahdollisuuksien ollessa 
riittämättömät. Kerhot antavat tukea hei-
koimmille oppilaille tai esimerkiksi maahan-
muuttajataustaisille lapsille, joilla on suo-
men kielen kanssa vaikeuksia.

Läksykerhotoiminta piirimme alueella on 
vilkasta. Ammattikorkeakoulujen kanssa 
tehtävän yhteistyön lisäksi osastojen va-
paaehtoiset tekivät läksyjä maahanmuutta-
jataustaisten ja suomalaisten lasten kanssa 
kuusi tuntia joka viikko vuonna 2014. Jos 
lasketaan, että joissakin kerhoissa ohjaajia 
on kymmenkunta, niin vapaaehtoistunteja 
kertyy todella paljon! Kiitos kaikille läksy-
kerhonvetäjille!

Jos osastonne harkitsee läksykerhotoimin-
nan käynnistämistä, olkaa rohkeasti yhtey-
dessä minuun. Yhdessä mietitään ja suunni-
tellaan toimintaa paikkakunnallanne!

Anna Buzaeva

Läksykerhotoimintaa opiskelijoiden ja osastolaisten tuella

Viranomaiset kaipaavat Joutse-
non vastaanottokeskuksen säi-
löönottoyksikköön vapaaehtois-
toimijoita!

ILO
A

OPPIMISESTA

 JA OSAAMISESTA

K
u
va

: 
SP

R
:N

 k
u
va

-a
rk

is
to



16

KATSAUS  PIIRIN VUOTEEN 2014

Vuosi 2014 on taakse jäänyttä elä-
mää, iloineen ja suruineen. Vaikka 
aina sanotaan, että ei pidä liikaa tui-
jotella menneeseen,  on myös mukava 
muistella mieleen jääneitä isompia ja 
pienempiä tapahtumia viime vuoden 
varrelta. Toisaalta on myös hyvä ottaa 
opiksi vaikeuksista ja vastoinkäymi-
sistä – ja ehkä helpottuneena todeta, 
että niistäkin selvittiin.

Omaa kalenteria selatessa muistuu 
mieleen tietyt asiat. Tästä älköön ku-
kaan loukkaantuko, jos ei seuraavas-
sa tule mainituksi. Jos jotakuta toista 
piirin työntekijää pyydettäisiin muis-
telemaan viime vuotta, kuva olisi ehkä 
ihan erinäköinen ja eri asiat/tapahtu-
mat nousisivat esiin.

Vuoden ehdoton kohokohta niin minulle kuin 
monelle muullekin oli luonnollisesti Turussa 
kesäkuun alussa pidetty Suomen Punaisen 
Ristin yleiskokous.  Erittäin hyvin järjestetyn 
kokousviikonlopun tärkeintä antia näin piirin 
toiminnanjohtajan näkökulmasta olivat uuden 
Toimintalinjauksen hyväksyminen sekä koko-
uksessa tehdyt henkilövalinnat. SPR:lle saatiin 
uusi puheenjohtaja kun Erkki Liikasen jälkeen 
ruoriin tarttui Pertti Torstila. Upealta tuntui 
myös seurata äänestystä järjestön hallituksen 
jäsenistä, kun hallitukseen valittiin meidän 
piirimme alueelta Eija Karine melkoisella ääni-
vyöryllä.

Yleiskokouksessa hyväksytty  Toimintalinjaus 
määritti täällä piirissä koko syksyn toimintaa 
kun työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja 
osastojen kanssa mietittiin, millaisin tavoittein 
ja odotuksin lähdemme uuteen yleiskokous-
kauteen. Piirin kolmivuotista toimintasuun-
nitelmaa hiottiin ja hierottiin aivan vuoden 
loppuun saakka ja ilokseni uskalsimme tehdä 
myös reiluja rajauksia eli tulevana kolmena 
vuotena ei yritetäkään saada koko maailmaa 
valmiiksi.

Toimintalinjauksessa oli nyt ensimmäistä ker-
taa mukana osastojen ryhmittely kolmeen 
kategoriaan osaston koon ja toimintojen 
mukaan: valmiina auttamaan -, toiminnan- ja 
monimuotoisen toiminnan osastot.  Kummit 
kiersivät syksyn aikana kaikki toimivat osas-
tot. Osastojen hallitusten kanssa käytiin  ns. 
asemointikeskustelu, ts. miten osasto itse 
näki paikkansa tässä jaottelussa. Samalla kes-
kusteltiin osaston vahvuuksista ja kehittämis-
kohteista. Keskustelut niissä osastoissa, joissa 

itse kävin, olivat äärimmäisen mielenkiintoisia 
ja samaa viestittivät muut työntekijät. Keskus-
telujen pohjalta meillä on nyt aivan eri mahdol-
lisuudet lähteä kehittämään osastojen oikeasti 
tarvitsemaa tukea.

Koko osastokenttäämme koskeva suurin ilonaihe 
oli maaliin pääsy osastojen valmiussuunnittelus-
sa. Huhtikuussa toteutui monivuotinen tavoite:  
jokaisella  piirin toimivalla osastolla oli ajan ta-
salla oleva valmiussuunnitelma. Tavoitteeseen 
pääsy sykähdyttää vieläkin, niin kauan tätä asiaa 
oli väännetty!

Yksittäisinä ilon aiheina ja tapahtumina ovat 
viime vuodelta minulle erityisesti  jääneet mie-
leen  Lappeenrannan osaston piristäjät-toimin-
nan  voimakas laajentuminen, Sysmän osaston 
järjestötalon valmistuminen ja avajaiset sekä  
osastolaisten aktiivinen osallistuminen kevään 
ystäväseminaariin ja vuosikokouksen yhteydessä 
pidettyyn miniseminaariin. Taipalsaaren osasto 
teki eräänlaista historiaa kun kummikäynti to-
teutettiinkin niin päin, että osasto tuli vierailulle 
piiritoimistolle. 

Ilon hetkien lisäksi vaikeuksiakin toki riitti – 
välillä jopa yli kotitarpeiden. Piirin tiukka ta-
loustilanne ei viime vuoden aikana vieläkään 
helpottunut vaikka tilannetta pohti piirin omien 
luottamuselinten lisäksi  arvovaltainen työryhmä 
ja keskustoimiston kanssa neuvoteltiin erilaisista 
tukivaihtoehdoista. Taloushuolien lisäksi lukui-
sat yllätykset ja muutokset henkilöstöasioissa 
rassasivat ainakin toiminnanjohtajan hermojär-
jestelmää; kun muutoinkin tehdään töitä pienellä 
porukalla, äkkimuutokset aiheuttivat  ainakin 
hetkellisesti ylimääräistä sydämentykytystä.

Ku
vaaja Ju

ssi V
ierim

aa, SPR
:n

 ku
va-arkisto

SPR:n yleiskokouksessa Turussa 6.-8.6.2014 valittiin seuraavat edustajat 
hallitukseen: Kuvassa (vas.) Christel von Frenckell-Ramberg, Henri Back-
man, Otto Kari, Pertti Torstila, Maria Pietikäinen, Hannu Harri, Eija Karine, 
Markku Suokas, Irmeli Metsänen, Alpo Tanskanen. 
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OSASTON  VIRALLISET PAPERIT

Osastojen kohdalla oli eräänlainen polarisoi-
tuminen entistä selvempää: ne jotka voivat 
hyvin, porskuttivat entistä kovempaa ja ne 
jotka rämpivät vaikeuksissa, upposivat entistä 
syvemmälle.  Vaikeuksissa olevien osastojen 
suurin ongelma oli selkeästi uusiutuminen 
– tai siis se, että toimijoissa ja toiminnassa 
ei nimenomaan tapahdu uusiutumista eikä 
vaihtuvuutta. Nykyiset vastuuhenkilöt alkavat 
uupua eivätkä enää jaksa satsata uusien toi-
mijoiden etsimiseen. Kun toimintakin hiipuu 
toimijoiden myötä, kierre on valmis. 

Vapaaehtoisuus ja Punaisen Ristin vetovoima 
ei kuitenkaan ole kadonnut minnekään. Uusia 
vapaaehtoisia tulee toimintaan mukaan koko 
ajan ja loppuvuosi olikin tässä suhteessa koko 
järjestössä  hienoa aikaa. Suuren suosion saa-
vuttaneen  Vain elämää-ohjelman tähdet te-
kivät  Punaisen Ristin kotimaan toimintaa esi-
telleen erityisjakson, joka esitettiin joulukuun 
alkupuolella. Ohjelman seurauksena yhteyttä 
otti satoja henkilöitä, jotka olivat kiinnostu-
neita tulemaan mukaan SPR:n eri toiminta-
muotoihin. 

Viime vuoden tarkastelu onkin hyvä päättää 
siihen, mistä olen niin usein ennenkin puhu-
nut:  toiminnastamme kiinnostuneet uudet va-
paaehtoiset ovat aivan varmasti siellä jossain. 
Meidän tehtävämme on vain löytää heidät.

Arja Vainio

toiminnanjohtaja

KATSAUS  PIIRIN VUOTEEN 2014

Piirin vuosikokous pidettiin 26.4.2014 Mikkelissä. Kokousta 
edelsi työpaja-kierros. Kuvan työpajassa monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjä Anna Buzaeva esittelee pakolaistelttaa. 
Teltta on kiertänyt vuoden aikana useilla paikkakunnilla pii-
rin ja osastojen tilaisuuksissa. Teltassa voi aistia ja aavistaa 
oikean pakolaisteltan tiiviin tunnelman.

1. Osaston nimenkirjoittajat, luotta-
mushenkilöt ja avainhenkilöt ilmoite-
taan (J1- ja J2-kortit)

Osasto ilmoittaa luottamus- ja avainhenkilöi-
den tiedot valtakunnalliseen rekisteriin heti 
tehtyjen valintojen jälkeen. Nimenkirjoittajien 
ilmoittaminen rekisteriin on myös osaston ju-
ridisen olemassaolon ehto. Ajan tasalla olevat 
yhteystiedot takaavat myös paremman yhtey-
denpidon, tuen ja ohjauksen osastolle. 

Tiedot voidaan täyttää sähköisille lomakkeille 
osoitteessa rednet.punainenristi.fi/osastotoi-
misto. Myös silloin molemmat kortit tulee (J1 
ja J2) tulostaa ja allekirjoittaa ja lähettää pii-
ritoimistoon. Huom! J-korttien ulkonäkö on 
muuttunut ja niistä löytyy uusia nimikkeitä! 

2. Syyskokouksen pöytäkirja liitteineen 
toimitetaan piiritoimistoon 

3. Toiminta-, koulutustilastot tulee 
täyttää tammikuun aikana!

Tiedot täytetään 1.12.2014 -31.1.2015 
välisenä aikana internetissä osoitteessa: 
http://rednet.punainenristi.fi/tilastot2014

4. Taloustilastot toimitetaan kevätko-
kouksen jälkeen piiritoimistoon

Taloustietojen yhteenvetolomake on lähetet-
ty osastoihin, mutta se löytyy myös Redne-
tin osastotoimistosta, kuten muutkin talouslo-
makkeet. Yhteenvetolomakkeella on luettelo 
asiakirjoista, jotka toimitetaan piiritoimistoon 
osaston kevätkokouksen jälkeen.: 
- yhteenvetolomake
- tuloslaskelma, tase ja liitetiedot
- tilintarkastuskertomus
- toimintakertomus
- kevätkokouksen pöytäkirja

Piiri on velvollinen tekemään ja toimittamaan 
toukokuussa yhdistelmän osastojen taloustie-
doista järjestön hallitukselle. Mikäli asiakirjoija 
ei ole toimitettu, osastolle ei voida maksaa 
jäsenmaksuja.

Lisätietoja
RedNetissä sijaitsevassa osastotoimistos-
sa ovat kaikki tarvittavat lomakkeet ja liitteet 
sähköisessä muodossa. Sähköiset työkalut ja 
lomakkeet säästävät aikaa ja vaivaa niin osas-
toissa kuin piiritoimistoissakin.  

Osaston alkuvuoden muistilista
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JÄSENHANKINTA

Jäsenhankinnan ideaillat
24.2. Kouvola, piiritoimisto 
26.2. Mikkeli, aluetoimisto

Iltaisin klo 18.00 – 20.00

Jäsenhankinnan illoissa 

• Pohditaan keinoja jäsenhankinnan vauhditta-
miseen ja jaetaan hyviä ideoita onnistunees-
ta jäsenhankinnasta tai –huollosta. 

• Käydään läpi keskeisiä jäsenhankintaan liit-
tyviä asioita ja materiaaleja osaston näkökul-
masta.  
 
Illat ovat maksuttomia. 
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset  piiritoimis-
toon 20.2. mennessä. 

Alkuvuosi on jäsenhankinnan kannalta parasta aikaa, 
joten  verkot kannattaa viritellä vesille! 

Jäsenhankinnan tueksi kaksi esitettä

Flyer esittelee lyhyesti jäsenyyden pähkinän-
kuoressa ja mukana on entiseen tapaan liitty-
mislomake, jonka voi palauttaa maksutta pos-
titse keskustoimistoon. 

Flyerin rinnalla on laajempi Näytä, että vä-
lität -jäsenesite. Sitä voidaan hyödyntää esi-
merkiksi uusien jäsenten ja vapaaehtoisten 
perehdyttämisessä. Se on myös oiva tietopa-
ketti  heille, jotka ovat kiinnostuneita jäsenyy-
destä ja kaipaavat lisätietoa. 
 
Kustannussyistä käytättehän materiaaleja em. 
tavoin - flyer jäsenhankintaan tapahtumissa 
ja tilaisuuksissa, laajempi esite kiinnostuneille 
tai uusille jäsenille. Molemmat ovat tilattavissa 
maksutta verkkokaupassa! 

Hyväksi koettuja vinkkejä

Näillä potkua jäsenhankintaan. Kaikkein tär-
keintähän on muistaa pitää jäsenyys esillä kai-
kissa kohtaamisissa ja pyytää ihmisiä mukaan. 
Yleisin syy mukaan lähtemiseen on se, että -  
joku kysyi!

• Käyttäkää 5 minuuttia jäsenyyden mainosta-
miseen kaikissa järjestämissänne tilaisuuksis-
sa.
 
• Liittäkää kaikkiin esityksiinne yksi dia jäsen-
hankinnasta, joka löytyy RedNetin jäsenhan-
kintaosiosta.
 
• Muistuttakaa jäsenyydestä uusia ja vanhoja 
vapaaehtoisia.

• Kiertäkää ovelta ovelle kutsumassa jäseniä 
henkilökohtaisesti tai pudottakaa kutsukirje 
postiluukkuihin ja 
-laatikoihin. Mainitkaa kirjeessä nettiosoite 
punainenristi.fi/jasen, jossa voi liittyä jäsenek-
si ja liittäkää mukaan myös tilisiirtolomake tai 
jäsenflyer.
 
• Järjestäkää osaston avoimien ovien ilta, jos-
sa kerrotte jäsenyydestä. Muistattehan käteis-
kuittivihkot!

• Jos osastollanne on Facebook- tai kotisivut 
kertokaa siellä jäsenyydestä ja liittäkää linkki 
sivuille punainenristi.fi/jasen
 
• Ladatkaa Facebookin kansikuvaksenne Red-
Netistä löytyvä jäsenhankintakuva.

Kaikki jäsenhankinnan materiaalit ja uusimmat 
tuulet löytyvät RedNetistä osoitteesta: 
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta
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JÄSENHANKINTA

Kilpailun säännöt

Piirin on useampana vuonna toteuttanut osas-
tokohtaisen jäsenhankintakilpailun.  Tämän 
vuoden kilpailu on poikkeuksellisesti  henkilö-
kohtainen  eli  osastosta voi kilpailuun osal-
listua omalla henkilökohtaisella tavoitteella 
kuinka monta henkilöä tahansa.

Kilpailu käynnistyy 15.1. ja kestää koko vuo-
den eli uusia jäseniä ehtii hankkia 31.12.2015 
saakka. 

Aktiiviset jäsenhankkijat palkitaan ruhtinaalli-
sin palkoinnoin:

1. Kaikki yli 100 jäsentä hankkineet saavat 
palkinnoksi Solferinon matkan. Matka to-
teutetaan kesällä 2016

2. Kaikki yli 50 jäsentä hankkineet saavat 
palkinnoksi 300 €:n arvoisen kotimaan 
matkalahjakortin (lahjakortin voi käyttää 
myös Tallinnan tai Ruotsin risteilyyn)

3. Kaikki yli 20 jäsentä hankkineet palkitaan 
50 €:n arvoisella SPR-lahjakortilla, jolla voi 
hankkia Punaisen Ristin tuotteita tai kou-
lutusta.

4. Vaihtoehtona SPR-lahjakortille on  2 kpl 
Kouvolan Tykkimäen huvipuiston rannek-
keita kesällä 2016.

5. Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuneiden 
kesken sekä jäseniksi liittyneiden kesken 
arvotaan tablettitietokoneet.

Uusi jäsen merkitään jäseneksi oman osoit-
teensa postinumeron mukaiseen osastoon el-
lei hän erikseen ilmoita osastoa, johon hän 
haluaa liittyä.

Kilpailuun osallistumista varten on laadittu lo-
make, jolla jäsenhankkija seuraa tilannetta. 
Lomake löytyy RedNetistä ja sitä voi tilata pii-
ritoimistolta.

Lisätietoja kilpailusta antaa järjestötyön suun-
nittelija Piritta Keränen.

Jäsenmaksut ja niiden jakautu-
minen vuonna 2015
 

Vuosijäsen  20 eur 
Nuorisojäsen (alle 29 v. )  10 eur 
Ainaisjäsen   300 eur 
 
Samassa taloudessa asuvat voivat myös liit-
tyä perhejäseniksi. Ensimmäinen maksaa 
normaalin vuosijäsenyyden, muut samassa 
osoitteessa asuvat perheenjäsenet maksavat:  
aikuiset 10 eur ja nuorisojäsenet 5 eur. 
 
Osasto, johon jäsen liittyy, määräytyy posti-
numeron mukaan, jollei liittyjä ilmoita toista 
osastoa johon haluaa liittyä! Tämä on tärkeä 
muistaa, jos haluatte jäsenet nimenomaan 
oman osastonne jäseniksi!  
 

Jäsenmaksujen jakoperusteet 
kannustavat jäsenhankintaan ja 
-pysyvyyteen

Vanhojen jäsenten maksut jakautuvat osas-
ton, piirin ja keskustoimiston kesken. Uutta 
vuodesta 2015 alkaen on, että osastot saa-
vat puolet jäsenmaksuista, kun taas keskus-
toimiston saamaa osuutta lasketaan. Lisäk-
si kaikkien alle 18-vuotiaiden jäsenmaksut 
tilitetään kokonaan osastoille. Näin osastoja 
kannustetaan pitämään etenkin nuoret jäse-
ninä.

Uusien jäsenten liittymisvuoden maksu tili-
tetään kokonaan osastolle. Ainaisjäsenten 
maksu jakautuu aina osaston, piirin ja kes-
kustoimiston kesken. Osaston osuus maksus-
ta on 120 euroa.

Jäseniltä perittävät maksut py-
syvät ennallaan!
 

Huomioittehan, että jäsenmaksujen tilitysten 
edellytyksenä on se, että osasto on toimitta-
nut kaikki sääntömääräiset lomakkeet piiritoi-
mistoon! Jos näissä on epäselvyyttä, ottakaa 
yhteyttä joko  järjestötyön suunnittelijaan tai 
talous- ja hallintopäällikköön.  

JÄSENHANKINTAKILPAILU 2015 
Pääpalkintona Solferinon matka !
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KOULUTUSTA

Ensiapuryhmien harjoitusviikon-
loppu 27.2.-1.3. 2015 Nynäs

Pe-la  Ensiapupäivystäjän peruskurssi

La-su  Ensiapupäivystysten johtamiskoulu-
 tusta ja harjoituksia

Kurssin hinta:  pe-la     80 €
  pe-su  120 €
  la-su  80 €

Ilmoittautumiset  13.2. mennessä piiritoimis-
toon sähköpostilla kaakkois-suomi.kouvola@
punainenristi.fi

Piirin ensiapukilpailut
la 21.2.2015 Kouvola piiritoimisto

Ensiapuryhmille mukava yhteistapaaminen 
ensiapurastien muodossa.

Tämä rastiharjoitus on myös karsinta valta-
kunnallisiin ensiapukilpailuihin Rovaniemelle 
6.-7.6.2015. (joukkue 6 henkilöä)

Tapahtuma alkaa klo 9.00
Toivotamme ryhmänne lämpimästi tervetul-
leeksi ensiapurasteille.

Ilmoittautuminen 5.2. mennessä piiritoimis-
toon sähköpostilla kaakkois-suomi.kouvola@
punainenristi.fi

Ystäväkurssit
Kouvolassa ja Mikkelissä
Piiri järjestää ystävätoiminnan koulutukset, 
joihin ovat tervetulleita kaikki ystävätoimi-
nasta kiinnostuneet! Koulutuksesta saa val-
miudet vapaaehtoisena toimimiseen.  
 
Kurssin sisältö (12 h) 
• Perustietoa Punaisesta Rististä
• Perustietoa vapaaehtoistoiminnasta
• Vaikeassa tilanteessa olevan ihmisen 

kohtaaminen
• Vuorovaikutus
• Ystävätoiminta käytännössä

Ajat ja paikat: 
4., 5. ja 10.2. klo 17.30 – 20.30
Mikkeli, aluetoimisto (Otavankatu 20) 
9., 14. ja 16.4. klo 17.30 – 20.30 
Kouvola, piiritoimisto (Kouvolankatu 5-7)  
 

Hinta: 15 € / osallistuja, sisältää kahvit ja 
koulutuksen 
Ilmoittautuminen viikko ennen kurssin alkua 
piiritoimistoon! 

Rahastonhoitajien tapaaminen
Lauantaina 7.2.2015 klo 10-15 
Kouvola, piiritoimisto

• Tilinpäätöksen valmistelu

• Piiriin toimitettavat asiakirjat

• Toiminnantarkastus - Tilintarkastus

• Veroilmoitus

• Yleishyödyllisyys

• Ennakkoperintärekisteri ja yhteisötieto-

palvelu

• Palkat ja OK-opintokeskuksen palvelut

• Yhteisiä pohdintoja

Ilmoittautumiset piiritoimistoon viim. 2.2.

Lounastauko - omakustanteinen ruokailu.

Tervetuloa!
Leena Puntti-Dirksen

Ensihuollon peruskurssi
14. - 15.3.  Pieksämäki, Etelä-Savon ammatti  
opisto, Kuusitie 41
lauantaina klo 9.00-17.00
sunnuntaina klo 9.00- 16.00

17. - 18.10. Piiritoimisto Kouvola, 
Kouvolankatu 5-7 
lauantaina klo 9.00-17.00
sunnuntaina 9.00-16.00

Tarkoitettu kaikille osastossa toimiville ensi-
huollosta kiinnostuneille.

Kurssilta saa hyvät valmiudet toimia viran-
omaisten apuna ensihuollollisissa tehtävissä. 
Mitä ensihuolto on: viranomaisten avusta-
mista, toimimista hälytystehtävissä.

Kurssien hinta on 25,00 €
Ilmoittautuminenviikkoa ennen kurssia 
Lisätiedot: valmiuspäällikkö Eila Siira

HUOM, HUOM!!!!    KOTIMAAN AVUN ILLAT
Kouvolan, Mikkelin ja Imatran kotimaan avun 
koulutusillat joudutaan siirtämään huhtikuulle 
ohjeiden viivästymisen takia.

Uudet päivämäärät koulutusilloille:

Kouvola 16.4. ; Imatra 21.4. ; Mikkeli 23.4.

Näistä voit valita sopivimman ajan ja paikan.
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KOULUTUSTA -  YHTEISTYÖTÄ  - YHTEISIÄ ASIOITA 

Kevään aluefoorumit pidetään seuraavilla paikkakunnilla klo 18.00 – 20.30 

9.3.  Anjalankoski, ABC-Anjalankoski,   Hallitie 2 (Leena Puntti-Dirksen) 
10.3.  Juva, Liikenneasema ABC:n kabinetti    (Piritta Keränen) 
10.3.  Hartola, Koskenniemi, Koskenniemen   tie 66, Hartola (Arja Vainio) 
11.3.  Punkaharju, Harjun Portti, Tuunaansaa  rentie 2, Punkaharju (Eila Siira) 
12.3.  Lappeenranta, osaston tila, Raatimie   henkatu 20 D ( Anna Buzaeva) 

Aluefoorumit on tarkoitettu kaikille osastojen luottamushenkilöille ja avainvapaaehtoisille.  
Antoisan keskustelun aikaansaamiseksi olisi tärkeää, että osastosta aluefoorumiin osallistuu 
useampi henkilö. 
 
Aluefoorumeiden  pääteemana on osastojen välinen yhteistyö; kokemukset ja kehittämi-
nen. Osastot voivat myös ehdottaa tärkeäksi katsomiaan teemoja omaan aluefoorumiinsa. Eh-
dotukset oman fooruminen vetäjälle (nimi suluissa) 2.3. mennessä. 
 
Ilmoittautuminen 2.3. mennessä piiritoimistoon.  

PIIRIN VUOSIKOKOUS JA SEMINAARI

Ku
va Ju

ssi V
ierim

aa SPR
:n

 ku
va-arkisto

Puheenjohtja Pertti Torstila

Aika   Lauantaina 18.4.2015
Paikka   Kouvolan seudun ammattiopisto
   Utinkatu 85
    45200 KOUVOLA

Päivän ohjelma

Klo 9.30-10.00    Ilmoittautuminen ja tulokahvi

Klo 10.00-12.00  Miniseminaari
      Pertti Torstila

Klo 11.00-12.00  Ruokailu ja kahvi
    - valtakirjojen tarkastus

Klo 13.00 alk.   Vuosikokous
    Sääntömääräiset asiat

   Huomionosoitusten jako
 
Seminaarissa on vieraana Suomen Punaisen  
Ristin uusi puheenjohtja Pertti Torstila.

VUOSIKOKOUKSEN HENKILÖVALINNAT

Muiden sääntömääräisten asioiden lisäksi pii-
rin vuosikokouksessa suoritetaan henkilöva-
linnat piirin luottamustehtäviin. Piirin puheen-
johtaja Lauri Melto ja varapuheenjohtaja  Elisa 
Bloigu ovat tänä vuonna erovuorossa.

Hallituksen muista jäsenistä erovuorossa 
ovat  Juha Häkkinen (Mikkelin osasto), Hanna 
Korjala (Kouvolan osasto), Anne Kosonen( 
Savonlinnan osasto) Anneli Käki (Iitin osasto), 
Petterin Myllynen (Lappeenrannan osasto), 
Juha Siira (Kouvolan osasto),  Sara Tuomola 
(Kotkan osasto). 

Kukaan erovuorossa olevista ei ole pakollises-
sa erovuorossa paitsi piirin varapuheenjohtaja 
Elisa Bloigu.

Ehdokkaaksi esitettäviltä tulee varmistaa 
etukäteen suostumus ja tärkeää olisi myös 
varmistaa että ehdokkaalla on mahdollisuus 
osallistua hallitustyöskentelyyn mikäli hän tu-
lee valituksi.

Osastokirjeen liitteenä on osastojen puheen-
johtajille lähetetty lomakkeet, joilla voi tehdä 
ehdotuksia piirin puheenjohtajaksi, varapu-
heenjohtajaksi ja hallituksen muuksi jäsenek-
si.

ALUEFOORUMIT
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Terveydenhuollon suunnittelija Päivi Piili siir-
tyi vuoden alusta keskustoimistoon hoitamaan 
ensiapukoulutuksen suunnittelijan sijaisuutta. 
Päivin sijaisena piirissä toimii Sirpa Asikai-
nen. Sirpa on ”omaa porukkaa” sillä hän on 
toiminut pitkään ensi-
apukouluttajana 
sekä free lance-
rina että hoitaen 
eri mittaisia sijai-
suuksia. Sirpan 
vastuualueena 
ovat erityisesti 
ensiapuryhmien 
asiat.

Täyttä elämää 
eläkkeellä-hank-
keen aluetyönte-
kijänä on vuo-
den alussa aloittanut Tuula Niemeläinen. 
Tuula on koulutukseltaan terveystieteiden 
maisteri ja hän on ennen meille tuloaan työs-
kennellyt kunnan ja kolmannen sektorin yh-
teistyötä edistävässä hankkeessa. Tuulan toi-
mialueena on Kaakkois-Suomen piirin lisäksi 
Savo-Karjalan piiri. Hänen toimipisteensä on 
Mikkelin aluetoimistolla. Täyttä elämää eläk-
keellä-hankkeen tavoitteena on tukea pian 
eläkkeelle jääviä ja äskettäin eläkkeelle jäänei-
tä uudessa elämäntilanteessa ja tuoda myös 
esiin vapaaehtoistoimintaa uutena elämänsi-
sältönä.

Uutena ensiavun ja terveystiedon kouluttaja-
na on 19.1. aloittanut ETK Eeva Rahkonen 
Imatralta. 
Eeva on koulutuk-
seltaan sairaan-
hoitaja/tervey-
denhoitaja ja asuu 
Imatralla. Eevan 
työpiste tulee ole-
maan Lappeen-
rannan Kontissa. 
Hän on aiemmin 
työskennellyt mm. 
Lasten ja nuor-
ten sairaalassa 
Helsingissä sekä 
kouluterveyden-
hoitajana. Eevan 
harrastuksiin kuuluvat mm. matkustelua ja lii-
kuntaa ja hän on ollut mukana myös SPR:n va
paaehtoistoiminnassa.

Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyönteki-
jä Riitta Asilaisen työsuhde päättyi vuo-
den vaihteeseen. Riitta toimi toimen alkupe-
räisen haltijan Eeva Rossin sijaisena. Eeva oli 
vuoden 2014 työlomalla, mutta irtsisanoutui 
tehtävästään siten, että myös hänen työsuh-
teensa päättyi vuoden lopussa. Omaishoitaji-
en tukitoiminnan jatko Kaakkois-Suomen piirin 
alueella on vielä auki.

PIIRIN HENKILÖSTÖKUULUMISIA

Tielläliikkujan maksuttomia ensi-
apukursseja järjestetään kevääl-
lä lauantaisin klo 10-12. 

Koulutus on kaikille avoin koulutus, joka
painottuu käytännön harjoituksiin.

Koulutuspäivät:

La 7.2. Kotka
 Taitojen Talo, Tarinatie 2
La 7.3. Lappeenranta
 Osaston tila, Raatimiehenkatu 20 D
La 6.6. Kouvola
 Piiritoimisto, Kouvolankatu 5-7
La 4.7. Mikkeli
 Aluetoimisto, Otavankatu 20

Varaukset kurssisihteeri Anita Grönroos
p. 040 756 0188, anita.gronroos@redcross.fi
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KOKONAISAIKATAULU TAMMI-KESÄKUU 2015

Pvm Tapahtuma / koulutus
* Valtakunnalliset tapahtumat kursiivilla Kohderyhmä Paikka

8.1. Viestikurssi Ea-päivystäjät/hälytysryhmäläiset Kouvola

14.1. Läksykerhon vetäjien perehdytyspäivä Läksykerhojen uudet vetäjät Lappeenranta

15.1 VOK säilöönottoyksikön vap.eht.toiminta Toiminnasta kiinnostuneille Imatran osaston tilat

17.1. Lippu Korkealle –koulutus (päivä) Osastojen avainvapaaehtoiset Savonlinna

23.-24.1. Lippu Korkealle –koulutus (pe-la) Osastojen avainvapaaehtoiset Mikkeli, Anttolanhovi

23.-24.1. Puheenjohtajaparlamentti Osastojen PJ:t ja VPJ:t Mikkeli, Anttolanhovi

27. ja 29.1. Lippu Korkealle –koulutus (ilta) Osastojen avainvapaaehtoiset Kotka

31.1.-1.2. Promo- ja kouluttajapäivät Oulu

3. ja 5.2. Lippu Korkealle –koulutus (ilta) Osastojen avainvapaaehtoiset Imatra

4., 5. ja 10.2. Ystävätoiminnan peruskurssi Ystävätoiminnasta kiinnostuneet Mikkeli, aluetoimisto

7.2. Rahastonhoitajien tapaaminen Kouvola

11.2. 112-päivä

14.2. Ystävänpäivä

21.2. Piirin ensiapukilpailut Ensiapuryhmät ja vasteparit Kouvola

24.2. Jäsenhankinnan ideailta Osastojen avainvapaaehtoiset Kouvola 

26.2. Jäsenhankinnan ideailta Osastojen avainvapaaehtoiset Mikkeli 

27.2-1.3. Ensiapuryhmien harjoitusviikonloppu
(aiheena päivystykset) Ensiapuryhmäläiset Nynäs

6.3. Piirin ETK -päivä Ensiavun ja terveystiedon kouluttajat Aluetoimisto Mikkeli

7.3. Osastojen tiedotuspäivä Osastojen avainvapaaehtoiset Mikkeli, aluetoimisto

9.3. Aluefoorumi Osastojen avainvapaaehtoiset Anjalankoski

10.3. Aluefoorumi Osastojen avainvapaaehtoiset Juva

11.3. Aluefoorumi Osastojen avainvapaaehtoiset Punkaharju

12.3. Aluefoorumi Osastojen avainvapaaehtoiset Lappeenranta

10.3. Aluefoorumi Osastojen avainvapaaehtoiset Hartola

14.-15.3. Ensihuollon peruskurssi Kaikki toimintayksiköt osastossa Pieksämäki

21.-22.3. Valtakunnalliset osastojen puheenjohtajien ja 
varapuheenjohtajien päivät Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

9., 14. ja 16.4. Ystävätoiminnan peruskurssi Ystävätoiminnasta kiinnostuneet Kouvola, piiritoimisto

10.-11.4. Ensiapupäivystäjän peruskurssi Ensiapuryhmäläiset Piiritoimisto, Kouvola

11.4. Ystävävälittäjä –koulutuspäivä Ystävävälittäjät Mikkeli, aluetoimisto

16.4. Kotimaan avun koulutusilta Kotimaan avun ja valmiuden yhteyshen-
kilöt, puheenjohtajat Piiritoimisto, Kouvola

18.4. Piirin vuosikokous Kouvola

18.-19.4. Etsintäkurssi Kaikki etsinnästä kiinnostuneet Virolahti

21.4. Kotimaan avun koulutusilta Kotimaan avun ja valmiuden yhteyshen-
kilöt, puheenjohtajat Imatra osaston tila

23.4. Kotimaan avun koulutusilta Kotimaan avun ja valmiuden yhteyshen-
kilöt, puheenjohtajat Aluetoimisto, Mikkeli

25.4. Ensiapupäivystäjän peruselvytyskurssi (PPE-D) Ensiapupäivystäjät Aluetoimisto, Mikkeli

25.-26.4. Moku vetäjien suunnittelu- ja virkistyspäivät Moku-ryhmien vetäjät Kangasniemi

28.4. Kotimaan avun koulutusilta Kotimaan avun ja valmiuden yhteyshen-
kilöt, puheenjohtajat Savonlinna, osaston tila

4.-10.5. Punaisen Ristin viikko

8.5. Punaisen Ristin aamukahvit

8.-9.5. Henkisen tuen jatkokurssi (12 t) Hälytysryhmissä ja muissa vaativissa 
vap.eht.tehtävissä toimivat Piiritoimisto, Kouvola

14.-17.5. Ensiauttajakoulutus (EVY-kurssi) Ensiapupäivystäjät Aluetoimisto, Mikkeli

16.5. Tutustumismatka Kalkkuun Tampere

22.-23.5. Vankilavierailijapäivät Helsinki

6.-7.6. Ensiaputapahtuma Rovaniemi
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Lippupalvelusta toimituskuluineen 43,50 €
www.lippupalvelu.fi

SPR:n Kouvolan piiritoimistolta, Kouvolankatu 5-7
Kouvolan Sanomien kestotilaajan pressikortilla 35 € 

S-Etukortilla 37 € 
Kouvolan Prisman infopisteestä S-Etukortilla 37 € 

ILOA YSTÄVYYDESTÄ

ILOA AUTTAMISESTA

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 18.00
Kouvolan Kuusankoskitalossa

Liput 40 €

Ystäväkonsertti

Katri Helena

Järjestäjä 
Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri
p. 020 701 2710, kaakkois-suomi.kouvola@redcross.fi
Konsertin tuotto käytetään piirin alueen 
ystävätoiminnan hyväksi.


