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TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 3/2016

Kaakkois-Suomen piiri

Hän vie avun perille
”Tulipalon jälkeen ihminen tarvitsee hätäapua eli ruokaa, 

väliaikaista majoitusta ja mahdollisuuden päästä liikkeelle 
asioita hoitamaan. Eihän ketään voi jättää ulos pakkaseen.”

Kari Varjonen, vapaaehtoinen, Suomen Punainen Risti
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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: Kaakkois-Suomen piiri  Taitto: Piritta Keränen 

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

Apu menee perille

Näky on sydäntä särkevä: vanha nainen las-
keutuu varovasti jyrkkiä portaita usean metrin 
syvyyteen lähes tyhjän vesivaraston pohjal-
le. Yhdessä nurkassa on vielä jäljellä muutama 
sentti kuravettä, jota nainen kaapii astiaan-
sa. Tällä hänen on sammutettava janonsa, pe-
seydyttävä, keitettävä riisinsä. Nainen ei tiedä 
ikäänsä, mutta on tarpeeksi vanha muista-
maan ajan vuosikymmeniä sitten, jolloin täällä 
oli leijonia ja vihreyttä. Viimeisimmästä satees-
ta on nyt yli kolme vuotta.

Seuraavana aamuna palaamme Hara Adadin  
kylään läntisessä Somalimaassa Punaisen Puo-
likuun vesiauton kanssa. Vesisäiliö täyttyy 
pärskeellä. Sitten naiset värikkäissä vaatteis-
saan nostavat vettä kanistereihinsa ja vievät 
ne kotimajoihin iloisen puheenpulputuksen 
saattelemana. Lehmät, lampaat ja vuohet saa-
vat osansa. Vanha rouva eilispäivältä on tääl-
lä myös ja saa apua nuorelta vapaaehtoiselta  
Yasin Bashir Bahnaanilta.

Yasin on tämän vuoden Nälkäpäiväjulistees-
sa sylissään vedenpuhdistin. Tekstissä lu-
kee ”Hän on paikalla”. Minä tiedän, että hän 
on paikalla, olen nähnyt hänet siellä. Hän sa-

noo olevansa usein surul-
linen kaiken kärsimyksen 
ja kuoleman näkemises-
tä, mutta myös onnellinen 
voidessaan auttaa edes 
vähän.

Me kaikki kerääjät saam-
me kysymyksiä siitä, me-
neekö apu tosiaan perille. 
Menee kyllä, olen nähnyt.

Leena Reikko
Toimittaja, avustustyöntekijä,
Nakkilan osaston keräysjohtaja

Toimin kotimaan avun yhteyshenkilönä Turun 
osastossa. Kun jossain on tulipalo, viranomai-
set voivat kutsua minut onnettomuuspaikalle 
katsomaan, mitä apua siellä tarvitaan. Omien 
laskujeni mukaan olen auttanut noin 70 tuli-
palon jälkeen.

Osalla tulipaloon joutuneista ihmisistä on lä-
heisiä auttamassa. Ystävät saattavat tuoda 
vaatteita ja tarjota väliaikaisen kodin tulipa-
lon uhreille. Aina näin ei kuitenkaan ole. Sil-
loin minä ja muut vapaaehtoiset autamme. 
Lähdemme heidän kanssaan ostoksille ja os-
tamme yhdessä uudet vaatteet, hygieniatar-
vikkeita ja muuta tarvittavaa muutaman päi-
vän tarpeisiin.

Kun tulipalo tapahtuu, voi olla, että mukaan ei 
ehdi ottaa mitään. Kerran autoin nuorta nais-
ta, jolla oli syyspimeällä pelkät varvastossut 
jalassaan ja vain kännykkä mukanaan. Kyllä 
silloin pitää tehdä jotain, eihän ketään voi jät-
tää ulos pakkaseen. 

Myös Suomessa autetaan onnettomuuksien 
uhreja. Kulut maksetaan katastrofirahastoon 
kerätyistä varoista. Nälkäpäivän, lahjoittajien 
ja vapaaehtoisten ansiosta tätä työtä voidaan 
tehdä. Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuville!

Kari Varjonen
kotimaan avun yhteyshenkilö,
Turun osasto

PS.
Voit nähdä  
minut ja muut 
tämän vuoden 
Nälkäpäivä-
kampanjan  
kasvot 
kampanja- 
mainoksissa.

Autamme myös Suomessa
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Intohimolla eteenpäin

PÄÄKIRJOITUS 31.8.2016

Tässä ja Nyt-tiedotteen jakelu: 
Osastojen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tilintarkastaja, jäsenmestari, tiedottaja, keräys-
johtaja, kotimaan avun, valmiustoiminnan, veripalvelun, sosiaalipalveluiden, monikulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan 
ja kouluyhteistyön yhdyshenkilö sekä ea-ryhmän johtaja ja ensiapupäivystysvastaava. Kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t), 
promot, piirin hallituksen ja valiokuntien jäsenet, muut piirit, piirin alueella toimivat laitokset (Kontit, Turvatalot, vastaan-
ottokeskukset, Veripalvelu), järjestön hallituksen, valio- ja toimikuntien ja valtuuston jäsenet.

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

Sateisesta kesästä huolimatta sain rentoutua 
rakkaan harrastukseni moottoripyöräilyn paris-
sa. En käynyt missään pidemmällä, mutta ko-
timaata tuli kierrettyä yli 6000 km:n edestä. 
Osallistuin myös ensimmäistä kertaa Suomen 
vanhimpaan matkamotoristien tapahtumaan, 
Kontioralliin. Tänä vuonna Jämijärvellä juhlittiin 
Kontiorallin 50-vuotisjuhlia.
Kontiorallissa on aivan oma tunnelmansa, tä-
nä vuonna paikalla oli lähes 1000 osallistu-
jaa. Heitä yhdisti yksi paikan päälläkin selke-
ästi aistittava asia: intohimo moottoripyöriin 
ja moottoripyöräilyyn. Paikalla oli myös vete-
raaneja, jotka olivat olleet mukana ensimmäi-
sessä kokoontumisessa ja osallistuneet lähes 
jokaiseen Kontioralliin viiden vuosikymmenen 
aikana.

Myös Punaisen Ristin toimijoiden joukossa on 
vapaaehtoisia, jotka ovat olleet mukana todel-
la pitkään. Mikä säilyttää intohimon ja pitää 
sitä yllä? Yksi tärkeä asia on selvästikin se, et-
tä säilyttää yhteyden siihen, miksi on aika-
naan valinnut juuri tämän harrastuksen. Hie-
notkaan asiat eivät ole koko ajan yhtä juhlaa. 
Moottoripyöräilyssäkin pyörään tulee vikoja, 
sää pilaa suunnitelmat ja saattaa käydä haa-
vereitakin, mutta yhteys perimmäiseen motii-
viin ei vastoinkäymisistä katkea.

Meihin ihmisiin on rakennettu sisään tarve 
elää tarkoituksellista elämää. Kun tarkoitus on 
hukassa, koko ihminen on hukassa. Oppi-isä-
ni Viktor Frankl väittää, että onnellisuuden ta-
voittelu ei tuo onnea. Kun ihminen toteuttaa 
tarkoitustaan, onni tulee sivutuotteena. Par-
haiten ihminen toteuttaa tarkoitustaan kun 
hän suuntautuu itsestään ulospäin, toiseen 
ihmiseen tai merkitykselliseen asiaan.

Olen vuosien varrella keskustellut paljon omi-
en vapaaehtoistemme kanssa. Sitoutuneet ja 
auttamistyöstä edelleen innostuneet vapaaeh-
toiset muistavat kirkkaasti, miksi he aikanaan 
lähtivät mukaan ja valitsivat Punaisen Ris-
tin. Paljon on myös niitä, jotka eivät enää löy-
dä yhteyttä siihen sysäykseen, joka sai heidät 
liikkeelle. Tämä testi kannattaa meidän itse 
kunkin ajoittain aina tehdä. Voi olla, että kipi-

nän tavoittaa ja siitä saa uutta voimaa, mutta 
voi myös käydä niin, että ei enää löydä into-
himon alkulähdettä. On tärkeää muistaa, että 
ihminen muuttuu ja tarkoitukselliset asiatkin 
voivat elämän edetessä vaihdella. Tärkeää on 
olla itselleen rehellinen ja armollinen; kuulos-
tella ainakin ajoittain, missä toteutan parhai-
ten elämäni tarkoitusta. Onko Punaisen Ristin 
auttamistyö se juttu vai kutsuuko minua ehkä 
jokin muu tarkoitus.

Tärkeäintä ei ole se, mitä tekee vaan miten te-
kee. Sydämellä ja intohimolla tehty pieni teko 
voi olla paljon arvokkaampi kuin tyhjyyttään 
kumiseva suuri teko.

Ihminen, joka on yhteydessä sisimpänsä kipi-
nään ja siihen intohimoon, levittää ympärilleen 
signaalia joka saa muutkin kiinnostumaan. Hä-
neltä tullaan kysymään: Mikä on tuo juttu ja 
miten siihen pääsee mukaan? Vaikka maail-
ma ympärillämme on niin paljon muuttunut, 
Punainen Risti koetaan edelleen tutkimusten 
mukaan kiinnostavaksi ja luotettavaksi, sen 
asema ei ole muutoksissa horjunut. Vuosi sit-
ten tähän aikaan vetovoimaisuuttamme mi-
tattiin turvapaikanhakijoiden tulvan myötä. Yli 
10 000 uutta vapaaehtoista tunsi silloin aut-
tamisen kipinän sisällään ja hakeutui mukaan. 
Nyt elämä ainakin toistaiseksi on tasaantunut 
ja valmiustilanne on ohi. Tällaiset poikkeuksel-
liset haasteet ovat antoisia kokemuksia mutta 
uskon, että lopulta tärkeää on kuitenkin arjen 
intohimo, oman auttamistyön ja tehtävän hoi-
taminen tavallisessa arkipäivässä.  Huippuko-
kemukset ovat tärkeitä, mutta tarkoitukselli-
nen elämä rakentuu lopulta tarkoituksellisesta 
arjesta. Löydätkö 
sinä vielä itsestäsi 
tämän  arjen into-
himon?

Arja Vainio
Toiminnanjohtaja
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Lipaskerääjän vinkit – iloinen mieli ja ripaus rohkeutta 
Kysyimme Nälkäpäivän konkareilta ja yhdeltä ensikertalaiselta parhaat keräysvinkit  
ja miksi kerääjäksi kannattaa lähteä. 

1. Kuinka monta kertaa olet ollut keräämässä?
2. Mikä saa sinut mukaan keräämään?
3. Mitä vinkkejä antaisit muille kerääjille?

EELI HAATAJA 11 v., 
Ahmovaaran osasto

1. Kolme kertaa.

2. Se on kivaa! Saa odotella ja olla 
 auringossa! Keräämisessä on myös 
 inhottavia puolia. Jos on sade, niin 
 silloin ei ole mukavaa, mutta siinä 
 ne huonot puolet ovatkin. Lahjoitta-
 jat ovat yleensä hyvällä mielellä, ja 
 sehän se on tärkein idea tässä. Että 
 voidaan viedä iloa ja apua sellaisiin-
 kin paikkoihin, joissa on ollut vaikka 
 tsunami. 

3. Iloisella mielellä on hyvä olla. Kan-
 nattaa olla myös vähän innokas ja 
 rohkea ja kysyä ihmisiltä, haluavat- 
 ko he osallistua Punaisen Ristin  
 keräykseen.
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AIRI KORPELA, Kajaanin osasto

1. Olen kerännyt 28 vuotta. Nälkäpäivänä 
 kerään aina kolmena päivänä klo 10–16, 
 ilman taukoja.

2. Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä,  
 ja keräämisessä se on luontaisetu. Kadulla  
 ihmiset moikkailevat ja kertovat, että sinus- 
 ta jäi hyvä mieli. Olen saanut osasta ihan 
 ystäviäkin.

3. Kannattaa olla iloinen ja reipas oma itsensä  
 ja puhua ihmisille. Ei saa tyrkyttää, eikä 
 olla myrtsinä. Jos joku ei lahjoita, niin silti  
 kiitetään ja toivotetaan hyvää syksyä. 
 Jalat kyllä väsyy seistessä, ja joskus olen  
 kokeillut istumistakin. Silloin lahjoituksia  
 tulee paljon vähemmän. Käyn välillä neuvo- 
 massa muidenkin järjestöjen kerääjiä, jos  
 vaikka nuoret ovat ihan ujona ja hiljaa 
 keräämässä. On kiva nähdä, kun heille 
 alkaa sitten tulla enemmän lahjoituksia.

JENNI HIRSTO, Töölön osasto

1. Kerran, mutta en suinkaan  viimeistä kertaa.

2. Olin aina laittanut rahaa keräyslippaisiin ja  
 ajatellut, että tuota minäkin haluaisin teh- 
 dä. Viime syksynä olin kotona siivoamassa, 
 kun puhelin soi ja minua pyydettiin kerää- 
 mään. Sovimme heti mistä ja milloin haen  
 lippaan ja menin paikalle aivan into piukea- 
 na. Se oli hieno puhelu. On ihanaa olla osa  
 tällaista positiivista ketjua!

3. Olennaista on lähteä liikkeelle myönteisellä  
 ja avoimella mielellä. Itse ei voi vaikuttaa  
 siihen millaisia ihmisiä kohtaa, mutta itse  
 voi vaikuttaa siihen, millä mielellä on.  
 Kannattaa myös miettiä, missä kerää. Oma  
 keräämiskokemus voi jäädä latteaksi, jos  
 seisoo kylmäaseman tyhjäl lä pihalla odot- 
 tamassa, että yksi auto tunnissa pysähtyy 
 kohdalle.
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Lahjoittamiseen ei tarvita käteistä

NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Käteisen rahan käyttö on vähentynyt viime vuosina. Lipaskeräyksen rinnalla kannattaa 
siksi tarjota muitakin tapoja lahjoittaa, jotta kaikki halukkaat voisivat auttaa helposti.

Pieni Korsnäsin osasto Pohjanmaalta kokei-
li viime Nälkäpäivänä lahjoituspyyntökirjettä, 
jonka voi tulostaa RedNetistä. Osaston loista-
va idea oli pyytää paikallisia postinjakajia ja-
kamaan kirjettä muun postin ohessa. Postin-
jakajilta saatiin myös tieto siitä, kuinka monta 
postinkanto-osoitetta kunnassa on. Sen pe-
rusteella piiritoimistolla tulostettiin noin 900 
lahjoituspyyntökirjettä, joihin oli lisätty osas-
ton Nälkäpäivä-viitenumero. 

Osaston keräysjohtaja Annika Nyfors ker-
too, että kirje sai 32 ihmistä lahjoittamaan ja 
se tuotti kaikkiaan 880 euroa. 3 000 asukkaan 
kunnassa tulos on melkoinen. Koululaisten 
ovelta-ovelle -keräys tuotti viime ja edellisenä 
vuonna noin tuhat euroa, joten lahjoituskir-
jeen ansiosta osaston keräystulos lähes kak-
sinkertaistui! 

Annikan mukaan lahjoituspyyntökirjettä jae-
taan myös tänä vuonna, jos postinjakajat läh-
tevät mukaan. Ainakin viime vuonna he suos-
tuivat heti ja olivat tyytyväisiä voidessaan  
olla mukana tärkeässä asiassa.

Osaston keräystulos nousi melkein puolella lahjoituskirjeen ansiosta

Katastrofirahaston pikkuesitettä voi 
jakaa lahjoittajille, joilla ei ole käteis-
tä mukanaan. Esitteestä löytyy niin 
tekstiviestilahjoitusnumero, Mobile 
pay -numero kuin katastrofirahaston 
tilinumerokin.

Keräyslippaan lupatarraan on pai-
nettu tekstiviestilahjoituspyyntö. 
Lähettämällä tekstiviestin SPR10 
lahjoittajan puhelinlaskusta veloite-
taan 10 € katastrofirahastoon. 

Mobile pay -älypuhelinsovelluksen 
kautta voi lahjoittaa haluamansa 
summan katastrofirahastoon suoraan 
pankkitililtään. Mobile pay -tarroja  
voi tilata verkkokaupasta ja liimata 
keräysliivin rintapieleen.

1.

Vielä ehdit:
• Pyytää piiristä listan osaston lipaskerääjistä ja jäsenistä ja pyytää heitä kerääjiksi.
• Tulostaa Rednetistä kerääjämainokset ja viedä niitä ilmoitustauluille – muista kieliversiot. 
• Olla yhteydessä vastaanottokeskukseen ja pyytää sieltä väkeä kerääjiksi.
• Pyytää ainakin kaksi kaveriasi mukaan keräämään!

2. 3.

Lahjoituspyyntökirje löytyy RedNetistä. Kirjeeseen voi 
lisätä osaston Nälkäpäivä-viitenumeron ja allekirjoituksen. 
Tulostusapua voi pyytää vaikka jostain yrityksestä.
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

ollut keräämässä kauppojen edessä ihan  
samalla tavalla kuin muutkin. 

 – Vastaanottokeskuksen ohjaaja kyselee 
asukkailta ketkä haluaisivat kerätä ja ilmoittaa 
sitten osastolle, kuinka moni tulee ja mihin  
aikaan, kertoo osaston keräysjohtaja Tea  
Turpeinen.

Yleensä turvapaikanhakijoilla on ollut ohjaaja 
mukanaan, ja he ovat keränneet porukalla. 

– Vastaanottokeskuksen väki on lähtenyt ke-
räämään tosi mielellään, ja kaikki on sujunut 
oikein hienosti, Turpeinen kiittää.

Kuopiossa koko osasto mukana, Mäntässä vokista vetoapua
Missä kannattaa kerätä ja miksi oman paikkakunnan vastaanottokeskus kannattaa pyytää 
mukaan? Kysyimme Kuopion ja Mäntän osastosta vinkit Nälkäpäivään. 

Kerääjien työ kannattaa tehdä mahdollisim-
man helpoksi. Kuopiossa kerääjien työtä hel-
pottaa, että keräysvälineet saa näppärästi lä-
hellä toria sijaitsevista osaston toimitiloista. 

Kuopiossa Nälkäpäivä sujuu jo rutiinilla, joten 
suunnittelu aloitetaan vasta elokuussa.

– Lippaidenjakopisteen aukioloajat sovimme 
toki jo keväällä, Kuopion osaston tiedottaja 
Heli Nuutinen kertoo.

Keräyksen onnistumisen kannalta tärkeintä 
ovat kuitenkin aktiiviset ja positiiviset lipaske-
rääjät. Jos heitä ei ole, hienoimmatkaan tem-
paukset eivät lähde lentoon. 

– Kerääjiä kannattaa kannustaa ottamaan 
kontaktia ohikulkeviin ihmisiin, Heli vinkkaa.

Mäntän vastaanottokeskusta ei voi syyttää 
vitkuttelusta. Keskuksen väki lähti Nälkäpäi-
vä-keräykseen jo samana syksynä, kun kes-
kus perustettiin elokuussa 2012.

– Aluksi oltiin varovaisia, kun negatiivista 
huutelua oli ollut jonkin verran, kertoo Män-
tän osaston puheenjohtaja Hellevi Ahoniemi.

Vastaanottokeskuksen väellä oli torilla oma 
teltta osaston teltan vieressä. He myivät it-
se tekemiään ruokia ja järjestivät mm. mölkyn 
heittoa. Tavoitteena oli, että samalla paikalli-
set pääsisivät tutustumaan uusiin asukkaisiin.
Viime vuosina vastaanottokeskuksen väki on 

Hymy ja kysymys ’Haluatko osallistua Nälkä-
päivä-keräykseen?’ ovat tehokkaita. Kiitosta 
ei saa unohtaa. Erityisen hyvin lahjoituksia ke-
räävät koirien ja lasten kanssa liikkeellä olevat 
kerääjät. Osastossa onkin ommeltu muutama 
liivi koira- ja lapsikokoon.

– Kutsumme kerääjiä lähettämällä sähköpostia 
aikaisemmin keräämässä olleille. Lisäksi tie-
dotamme RedNetissä, Facebookissa, osaston 
blogissa ja muissa sosiaalisen median kanavis-
sa. Hyväksi ja tehokkaaksi havaittu keino on 
kutsua tutut kaveriksi keräämään. 

Keräyspaikalla on väliä

Isojen kauppakeskusten ovensuut, Alkojen lä-
hialueet ja vilkkaimmat torinkulmat. Ne ovat 
Helin mukaan parhaita keräyspaikkoja. Sisäti-
loihin tarvitaan tietysti luvat.

Vapaaehtoisvuorot sovitaan Doodle-kalenterin 
avulla. Rahojen käsittelyssä on aina kaksi eri 
perhekuntaan kuuluvaa henkilöä. Lippaidenja-
kopiste palvelee myös kouluja, jotka voivat kä-
tevästi palauttaa täydet lippaat sinne. Lipas-
kerääjistä kannattaa pitää hyvää huolta, Heli 
vinkkaa. 

– Kaikille kerääjille tarjotaan pientä purtavaa 
keräämisen jälkeen. He tulevat mielellään uu-
delleen jopa seuraavana päivänä, seuraavas-
sa pikakeräyksessä tai ainakin seuraavana 
vuonna.

MÄNTÄSSÄ VASTAANOTTOKESKUS MUKANA ALUSTA ASTI
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Kuopion osaston jäsen Laura Tossavainen keräsi viime 
Nälkäpäivänä yhdessä tyttärensä Helmi-Kristiinan kanssa.
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Lipaskerääjille Nälkäpäivä voi olla iloinen 
tunnin rupeama, mutta osaston jälkityöt 
jatkuvat vielä lokakuun loppuun asti.

Kouluille apua rahojen tilittämiseen

Osa kouluista tilaa lippaat suoraan verkkokau-
pasta. Voitte tehdä heille suuren palveluksen, 
jos tarjoudutte noutamaan rahat ja tilittämään 
ne koulun puolesta. Saatte piiristä tiedon 
verkkokauppatilauksen tehneistä opettajista.

Kerääjät mukaan kerääjärekisteriin

Muistakaa kysyä kaikilta lipaskerääjiltä, halua- 
vatko he mukaan Punaisen Ristin kerääjäre-
serviin. Toimittakaa kerääjäreserviin haluavien 
yhteystiedot keräyksen lopuksi piiriin tallen-
nettavaksi. Kun yhteystiedot on rekisteröi-
ty, voimme hätäapukeräyksen tullen hälyttää 
kaikki lipaskerääjät yhdellä viestillä.

Muistakaa tehdä keräyksen lopputilitys

Tilityslomakkeelle eritellään, mitkä koulut oli-
vat mukana keräyksessä, kuinka paljon myyn-
ti tuotti ja mikä osuus kerättiin lippailla. Se 
antaa meille tärkeää tietoa siitä, mistä keräys- 
tulos muodostuu ja mihin kannattaa jatkossa 
panostaa.

Ole ajoissa ja osallistut arvontaan!

Arvomme 20 kappaletta Punaisen Ristin tuot-
teita niiden kesken, jotka ovat tilanneet kam-
panjamateriaalit verkkokaupasta 10.8. men-
nessä.

Lisäksi arvomme 20 kappaletta Punaisen Ristin 
tuotteita niiden kesken, jotka ovat toimittaneet 
kerääjien yhteystiedot sekä osaston tilityslo-
makkeen piiriin 31.10. mennessä.

Loppurutistuksesta arvokasta tietoa

Viesti, tykkää, jaa! 
Onnistuakseen keräyksen on näyttävä. Sinä 
ja osaston muut vapaaehtoiset olette osa 
näkyvyyttä: kaikki, mitä viestitte ulospäin 
Nälkäpäivästä, vaikuttaa keräystulokseen. 

Tykkää ja päivitä!

Innosta osaston vapaaehtoisia tykkäämään ja 
jakamaan Punaisen Ristin Facebook-sivujen 
päivityksiä Nälkäpäivästä. Mitä useampi näkee 
viestimme, sitä useampi innostuu ilmoittautu-
maan lipaskerääjäksi tai lahjoittamaan. 

Kun päivität sosiaalisessa mediassa Nälkäpäi-
vä-aiheisia viestejä, käytä hashtageja #Nälkä-
päivä ja #PunainenRisti. Jos toivoisit, että jaam-
me päivityksen myös Punaisen Ristin omissa 
kanavissa, siihen kannattaa tagata eli merkitä 
Punainen Risti (Twitterissä ja Instagramissa  
@PunainenRisti), jotta huomaamme sen.
  
RedNetistä löytyy vinkkejä ja materiaalia osas-
tosi some- ja muuta verkkoviestintää varten. 
RedNetistä voi ladata esimerkiksi Nälkäpäivä-
aiheiset profiili- ja kansikuvat Facebookiin ja 
Twitteriin. Niitä voi käyttää sekä osaston että 
henkilökohtaisessa profiilissa. 

Tiedotepohjat medialle RedNetistä

Nälkäpäivä kiinnostaa mediaa. Kertokaa toi-
mittajille hyvissä ajoin, mitä paikkakunnal-
lanne tapahtuu. Toimittajalle voi lähettää 

sähköpostilla tiedotteen, jossa kerrotte yti-
mekkäästi, mitä osasto tekee Nälkäpäivänä.

Tiedotepohjat, aikataulu ja muut viestintävin-
kit löytyvät RedNetin Nälkäpäivä-ryhmästä: 
Tieto- ja taito -> Nälkäpäivä -> viestintä
 
Merkitse tapahtumat tapahtumakalenteriin

Keskustoimisto on tehnyt jokaiselle osastol-
le oman perusilmoituksen Nälkäpäivän tapah-
tumakalenteriin. Ilmoituksesta löytyy keräys-
johtajan yhteystiedot, jotta halukkaat kerääjät 
voivat ottaa häneen yhteyttä. 

Muistattehan, että voitte täydentää tapahtu-
mailmoitusta osastonne RedNet-sivujen kautta. 
Samalla on hyvä tarkistaa, että tiedot sivuilla 
ovat ajan tasalla. Nälkäpäivän aikana joku voi 
kiinnostua osaston muistakin ryhmistä!

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

Jarkko
 M

ikko
n
en

Facebook-profiilikuva ja lisätietoja löytyy RedNetistä.
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Hattula toivoo Äkkilähdön innostavan mukaan uusia vapaaehtoisia

Hengitykselle vaarallista ainetta pääsee vuo-
tamaan ilmaan Hattulassa. Läheisen yläkoulun 
nuoret evakuoidaan koululle. Tästä skenaa- 
riosta lähtee liikkeelle SPR:n Hattulan osaston 
Äkkilähtö-valmiusharjoitus.

Kahden tunnin mittaisen evakuointiharjoi-
tuksen aikana yhdeksäsluokkalaiset saavat 
koulun toimintapisteillä muun muassa ensi-
apukoulutusta ja Hattulan VPK:n alkusammu- 
tuskoulutusta. Myös Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys ja Hämeenlinnan maanpuolustus-
naiset ovat mukana. Harjoitus järjestetään Hat-
tulassa lauantaina 1.10. Hattulan kunta on 
määrännyt päivän koulupäiväksi.

Hattulan osasto on pieni. Aktiivisia vapaaeh-
toisia on noin 30, ja osaston jäsenten keski-
ikä on melko korkea. Osastolla on aktiivista 
ystävätoimintaa, omaishoitajien tukitoimintaa, 
terveyspiste ja Juttutupa. Apuun harjoituspäi-
väksi päätettiin pyytää naapurikunnan Hä-
meenlinnan osaston ensiapuryhmä ja henki-
sen tuen ryhmä sekä Vapepa.

– Oikeassakin tilanteessa tekisimme tiivistä 
yhteistyötä naapurin kanssa, sanoo Pia Yli-Pi-
rilä, joka vastaa Hattulan osaston valmiudesta.

Valmiussuunnitelmaa 
on hyvä testata käytännössä

Hattulan kunnalla on valmiussuunnitelma, ja 
tosipaikan tullen kriisioperaatio käynnistyisi 
viranomaisreittejä pitkin. Harjoituspäivänä vi-
ranomaiset tulevat kertomaan, mikä heidän 
roolinsa tositilanteessa olisi. Tarkoituksena on 
kirkastaa eri toimijoiden rooleja todellisessa 
tilanteessa.

Suuronnettomuuksilta on Hattulassa toistai-
seksi vältytty, mutta vaaranpaikkoja on ole-
massa. Kunnan läpi kulkee sekä vilkas mootto-
ritie että rautatie. Myös vesistöä on runsaasti.

– Äkkilähdön kaltaisilla harjoituksilla on suuri 
merkitys. Harjoittelemalla näkee, miten tehdyt 
valmiussuunnitelmat toimivat käytännössä, 
miten yhteistyö viranomaisten ja muiden toi-
mijoiden välillä sujuu, ja mikä on oman osas-
ton koulutustarve, Yli-Pirilä sanoo.

Toiveissa on innostaa mukaan  
uusia vapaaehtoisia

Pia Yli-Pirilän mielestä Hattulan esimerkki 
näyttää, miten pienikin osasto selviää valmius- 
harjoituksesta.

– Kannattaa kutsua mukaan yhteistyökump-
paneita. Harjoituksen voi tehdä myös pienesti: 
me pyysimme mukaan vain yläkoulun yhdek-
sännen luokan oppilaat, joita on 120. 

Yli-Pirilän mielestä valmiusharjoitus tuo osastol-
le arvokasta oppia ja luo hyvää yhteishenkeä.

– On meillä tässä myös ketun häntä kainalos-
sa. Toivomme harjoituksella saavamme paikal-
lista julkisuutta, joka innostaisi myös uusia va-
paaehtoisia mukaan.  

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

Hattulan osasto lähti mukaan Äkkilähtöön testatakseen valmiussuunnitelmaansa ja  
houkutellakseen mukaan nuoria vapaaehtoisia. Avuksi harjoituspäivään lupautui  
naapurikunnan osasto sekä joukko muita yhteistyökumppaneita. 

VIELÄ EHTII MUKAAN!
• Äkkilähtö järjestetään 1.–7.10.2016

• Ilmoita osastosi mukaan RedNetissä osoit-
 teessa rednet.punainenristi.fi/akkilahto

H
arri M

äen
p
ää

Sydäntalvi-valmiusharjoituksessa vuonna 2013 Joensuus-
sa harjoiteltiin palvelukeskuksen evakuointia.
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LYHYESTI

Idea on yksinkertainen:
1. Järjestä näkyvä tempaus koulussa, yliopistolla,  
 tai vaikkapa opiskelupaikan ruokalan ulkopuolella.

2. Jaa tempauksessa jäseneksi liittymislomakkeita 
 tai käteiskuittilomakkeita.

3. Jäseneksi liittyvät saavat lahjaksi uuden Punai-
 sen Ristin haalarimerkin.

4. Jo jäseneksi liittyneet voivat ostaa merkin  
 tempauksen järjestäjiltä.

Haalarimerkin ovat suunnitelleet Tampereen osas-
ton nuoret vapaaehtoiset yhdessä Hämeen piirin 
viestintäkoordinaattori Altti Näsin kanssa.  

Suunnitteletteko uutta toimintaa ja kaipaatte siihen 
tukea? Alla on avustuksia, joita osastot voivat hakea. 

1) Kertaluontoinen avustus osaston toiminnan käyn-
 nistämiseen ja kehittämiseen, enintään 300 €.
 Ensiapuryhmätoimintaan, ystävätoimintaan,
 terveyspistetoimintaan, nuorisotoimintaan,
 monikulttuuriseen toimintaan.

2) Projektituki osaston suunnittelemalle ja toteut-
 tamalle yhteisölähtöiselle hankkeelle, jonka 
 tavoitteena on terveyden, hyvinvoinnin ja 
 yhteisön turvallisuuden edistäminen. Avustus 
 voi olla 500–2 000 euroa vuodessa.

3) Projektituki monikulttuuriseen toimintaan. 
 Tukea voi saada esimerkiksi järjestöjen yhtei-
 seen toimintaan kotoutumisen tukemisessa, 
 uusiin kotoutumiskokeiluihin tai toimintamuo-
 tojen kehittämiseen ja levittämiseen. Avustus on 
 enintään 2 000 euroa/projekti.

Avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja  
kuluerittelyä vastaan. 

Lue lisää RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto

Kiva haalarimerkki lahjaksi uusille nuorisojäsenille

Osastojen avustukset

Nuoret vapaaehtoisemme ovat toteuttaneet uuden suositun rekrytointi-
kampanjan. Sen tavoitteena on saada järjestöömme lisää nuorisojäseniä.

Merkin voi saada myös liitty-
mällä jäseneksi netin kautta.

Haalarimerkit ovat SPR:n osas-
toille ja toimintaryhmille ilmaisia, kunhan niitä käyte-
tään rekrytointiin. Jo jäseneksi liittyneille opiskelijoil-
le voi myydä merkkejä, jolloin tuotto jää osastolle tai 
toimintaryhmälle. Suositeltu hinta on 3 euroa. Mer-
kin voi ostaa myös Punaisen Ristin verkkokaupasta. 
Haalarimerkkejä voi tilata keskustoimiston Vapaa-
ehtois- ja nuorisoyksiköstä johanna.kylmaoja@ 
punainenristi.fi. 

Lisätietoa rednet.punainenristi.fi/tuplataan

Nenäpäivä – hyvää hullutellen

Nenäpäivä kerää varoja kehitysyhteis- 
työhön viihteen keinoin. 

Nenäpäivänä yhdeksän avustusjärjestöä ko-
koaa voimansa yhteen auttaakseen kehitys-
maiden lapsia. Lipaskeräyksiä järjestetään 
porukalla eri puolella Suomea – ehkä sinun-
kin paikkakunnallasi? 

Kampanjan järjestää Nenäpäivä-säätiö, jonka 
ovat perustaneet Yle, Suomen Punainen Risti, 
Suomen UNICEF ja Kirkon Ulkomaanapu. 

Kampanja-aika on 27.10.–13.11. Televisioon 
Nenäpäivä-show tulee 11.11. Tänä vuonna 
show’ssa vieraillaan Punaisen Ristin kohteissa. 
Tule mukaan nenäilemään!

Lue lisää nenäpäivä.fi 

Tule leikkilähetiksi! 

Koko Suomi leikkii -hanke kouluttaa SPR:n osastoi-
hin ja MLL:n yhdistyksiin Terhokerhoista innostu-
neita leikin lähettejä eri puolille Suomea. 
 
Vapaaehtoiset leikkilähetit edistävät eri-ikäisten 
kohtaamista ja tukevat Terhokerhojen jatkumista. 
Koulutus on maksuton ja avoin kaikille leikistä ja 
sukupolvien kohtaamisesta innostuneille.
 
Koulutuksen jälkeen leikkilähetillä on valmiudet toi-
mia Terhokerhon vastuuvapaaehtoisena. Hän on 
osa valtakunnallista leikkilähettien verkostoa ja saa 
jatkossakin innostavaa materiaalia, hyviä vinkkejä 
ja ohjausta.
 
Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen.
Lisätietoja www.terhokerho.fi.
 
PS. Järjestämme 13.10.2016 klo 9.30–11 Helsin-
gin Narinkkatorilla kaikenikäisten yhteisen, riemuk-
kaan Leikkipäivä-tempauksen sekä klo 12–15 Koko 
Suomi leikkii -seminaarin Helsingin Vanhalla yliop-
pilastalolla. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikil-
le avoimia.
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KIITOSGAALA 2016

Kiitosgaala 3.12. – iloista tunnelmaa ja virkistävää ohjelmaa!

Varaa jo nyt kalenteriisi 10.– 11.6.2017.  
Silloin on järjestömme yleiskokous 
Helsingissä Finlandia-talolla.

Punaisen Ristin väki kokoontuu ensi vuon-
na päättämään, mihin suuntaan kehitämme 
järjestöämme tulevina vuosina. Kokouksessa 
päätetään myös uusista säännöistä ja valitaan 
uusi luottamusjohto.

Seuraa valmisteluja RedNetissä: 
http://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2017.

Siellä näet, miten uuden toimintalinjauksem-
me eli strategian (2018–2020) valmistelu ete-
nee. Löydät sieltä myös vapaaehtoisille teh-
dyn kyselyn yhteenvedon, johon kannattaa 
tutustua.
 
Sääntöjen uudistuksesta löydät tuoretta 
tietoa niin ikään RedNetistä:
https://rednet.punainenristi.fi/ 
saantouudistus

TULE KESÄKUUSSA YLEISKOKOUKSEEN HELSINKIIN

Tärkeitä etappeja
• Uuden toimintalinjauksen käsittely loka- 
 kuussa muun muassa piirien järjestämissä 
 tilaisuuksissa. 
• Osastojen edustajien määrä vahvistetaan  
 31.12.2016.
• Postitus osastoille ja piireille 2.–3.2.:  
 virallinen ilmoitus kokouksesta, ohjeet 
 ilmoittautumiseen sekä toimintalinjauksen  
 ja uusien sääntöjen ensimmäiset versiot. 
• Ilmoittautuminen yleiskokoukseen:  
 3.2.–28.4.
• Toinen postitus osastoille ja piireille  
 10.–12.5.: kokouskutsu, toimintalinjaus ja  
 sääntöehdotus, aloitteet ja ehdotus luotta- 
 mushenkilöiksi sekä kokouksen esite ja  
 muuta tarpeellista.

Edellinen yleiskokous pidettiin Turussa vuonna 
2014. Katso lisää: www.punainenristi.fi/ 
ajankohtaista/yleiskokous

Lisätietoja: piiritoimistot, RedNet

Tilaisuudessa vapaaehtoisia tervehtimässä ja 
kiittämässä ovat muun muassa järjestön pu-
heenjohtaja Pertti Torstila sekä pääsihtee-
ri Kristiina Kumpula. Kiitosgaalassa palkitaan 
ansioituneita mestaripromoja sekä julkiste-
taan vuoden kasvattajaosasto-palkinto. Mu-
siikkiesiintyjänä tilaisuudessa on ihastuttava 
Maarit ja Sami Hurmerinta yhtye! 

Tilaisuus alkaa lounaalla klo 13. Varsinainen 
kiitosgaala alkaa kello 15 ja päättyy kello 20 
mennessä.

Viralliset kutsut lähetetään osastoille elokuus-
sa, jolloin RedNetiin avautuu ilmoittautumis-
linkki osoitteeseen 
http://rednet.punainenristi.fi/kiitosgaala.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua linkin kautta 
10.10.2016 saakka. Osallistumismaksu on  
35 euroa. Kiitosgaalaan mahtuu enintään  
700 henkilöä. 

Kannattaa siis ajoissa kartoittaa, keitä omasta 
osastosta tänä vuonna voisi osallistua. Kaak-
kois-Suomesta lähtee bussikuljetukset, jos 
kiinnostuneita on riittävästi. Lisätietoa tulee 
suoraan osastoille.  
 Mikäli osallistujilla on majoitustarvetta, kan-
nattaa olla suoraan yhteydessä Kuopion ho-
tellitarjontaan: http://www.kuopiotahko.fi/
kuopio/majoitus/

Tervetuloa!

Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat lämpimästi tervetulleita kiitosgaalaan, joka  
järjestetään 3. joulukuuta Kuopion Musiikkikeskuksessa.

YLEISKOKOUS 2017

Iki-ihanat Maarit ja Sami Hurmerinta esiintyvät Kiitos-
gaalassa joulukuussa. 

M
ik

ko
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ar
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a
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KOULUTUSTA

Onko osastossasi loistava ensiapu-, monikult-
tuurisen-, nuoriso- tai sosiaalipalvelutoimin-
nan, humanitaarisen oikeuden, terveyden ja 
hyvinvoinnin tai valmiuden mestaripromo?

Kerran yleiskokouskaudessa etsimme esimer-
killisiä mestaripromoja, jotka ansaitsevat kii-
tosta ja kannustusta vapaaehtoistoiminnas-
taan ja joiden toiminnasta myös muut voivat 
saada virikkeitä ja ideoita. Huomionosoitukset 
mestaripromoille jaetaan toimintamuodoittain.
Lisäksi nimetään yksi yhteisen osan käynyt 
mestaripromo, joka on osastossaan rekrytoi-
nut ja perehdyttänyt uusia vapaaehtoisia sekä 

Tee ehdotus mestaripromoksi 2016
tukenut ja innostanut osaston vapaaehtoisia 
yli toimintamuotorajojen tai perustanut uusia 
toimintaryhmiä, -muotoja ja tempauksia. Mes-
taripromot palkitaan 3.12.2016 vapaaehtois-
ten kiitosgaalassa. 

Tee esitys 12.9.2016 mennessä RedNetin  
Promosivuilla https://rednet.punainenristi.fi/
promot 

Lisätietoja: 
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija 
Ismo Nuutinen, 020 701 2160,
ismo.nuutinen@punainenristi.fi

Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 14.–15.10. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Promo: yhteinen osa 12.–13.11. Satakunta
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Ensiapu 23.–24.9. Länsi-Suomi
Monikulttuurinen toiminta 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Sosiaalipalvelut 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Ensiapu 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Ensiapu 9.–10.12. Häme

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuk-
sen alkua. / Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån -  minst 1 månad före början av kursen.

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” syksy 2016 (Henkilökoht. opintosuunnitelma 
      piirin yhteyshenkilön kanssa.)
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 5.–6.11. Helsinki, Salomonkatu

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

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 29.–30.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS Syksy 2016 / UTBILDARUTBILDNING Höst 2016

PROMOKOULUTUS Syksy 2016 / PROMOUTBILDNING Hösten 2016

VUODEN 2017 TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU
Tapaturmapäivä 13.1. Ystävänpäivä 14.2. Rasisminvastainen viikko 20.–26.3.

HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU
— Punaisen Ristin viikko 8.–14.5. Yleiskokous 10.–11.6.
 
HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU
— — Nälkäpäivä 14.–16.9.

LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU
Valtakunnallinen vanhusten viikko Hyvä joulumieli 24.11.–24.12. Maailman Aids-päivä 1.12.
2.–9.10., Tapaturmapäivä 13.10.
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KUMMIOSASTOT 

Uudet kummialueet syksystä  2016 lähtien

Jokaisella osastolla on jälleen oma nimetty kummi piirin ohjelmatyöntekijöistä. Yhden kummin 
osastot ovat nyt yhtenäinen kokonaisuus, jolloin myös yhteiset osastotapaamiset on helpompi 
järjestää!  
Osastokummit ovat osastojen apuna ja tukena, ja heihin voi olla yhteydessä asiassa kuin asias-
sa. Mutta eri toimintamuotojen sisältöasioissa yms. kannattaa edelleen kääntyä vastaavan suun-
nittelijan puoleen.  
Olkaa omiin kummeihin yhteydessä ja kutsukaa kummi käymään! 

Piritta Keränen
p. 040 582 5277
Mikkeli, Ristiina, Mäntyhar-
ju, Juva, Anttola, Suomennie-
mi, Puumala, Savitaipale ja Jo-
roinen 

Eila Siira
p. 0400 965 407
Simpele, Rautjärvi, Ruokolah-
ti, Imatra, Lappeenranta, Tai-
palsaari ja Lemi

Teea Lång
p. 0400 156 828
Rantasalmi, Savonranta, 
Enonkoski, Kerimäki, Savon-
linna, Sulkava, ja Punkaharju

Ulla Laakso 
p. 040 860 1053
 Pieksämäki, Haukivuori, Kangas-
niemi,  Hirvensalmi, Pertunmaa, 
Hartola ja Sysmä

 

Saara Kurttila 
p. 040 726 6015
Kotka, Karhula, Pyhtää, Ha-
mina, Miehikkälä, Virolahti ja 
Ylämaa

Johanna Vihervaara
p. 040 860 1396 
Kouvola, Kuusankoski, Elimäki, 
Iitti, Anjala-Inkeroinen, Sippola, 
Valkeala ja Luumäki

Alueelliset osastotapaamiset 
pidetään kummialuettain viikolla 44 klo 18.00 - 20.00.  
 
Tässä ajat ja paikkakunnat, tarkemmat paikat tulevat varsinaisessa kutsussa osastoille.  
1.11. Kouvola   1.11. Imatra   1.11. Savonlinna  1.11. Hartola  
2.11. Mikkeli  2.11. Karhula (Kotka)  
3.11. Pieksämäki
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Osastojen valmiussuunnitelmien tilanne

Osasto valmis päivitys

1. Anjala-Inkeroinen 4/25/2014   

2. Anttola ?

3. Elimäki 3/12/2014

4. Enonkoski 1/7/2016

5. Hamina 3/24/2010

6. Hartola 5/2/2012

7. Haukivuori 1/26/2016

8. Hirvensalmi 2/15/2015

9. Iitti 2/16/2016

10. Imatra 2/11/2014

11. Joroinen 8/21/2013

12. Juva 3/1/2015

13. Kangasniemi 10/6/2009

14. Karhula 2/15/2016

15. Kerimäki 11/13/2013

16. Kotka 18.4.2016

17. Kouvola 4.3.2014

18. Kuusankoski           1/19/2016

19. Lappeenranta 3/16/2016

20. Lemi 3/19/2014

21. Luumäki

22. Miehikkälä 5/8/2013

23. Mikkeli 5/12/2016

24. Mäntyharju 4/6/2014

Valmiussuunnitelman uudet ohjeet ja täytettä-
vä lomake löytyvät RedNetistä -> Tieto ja Taito 
-> Osastotoimisto -> Ohjeet ja lomakkeet si-
vua alaspäin menemällä Talous sanan jälkeen 
tulee kohta Valmiussuunnittelu, tästä kohdas-
ta löydät ohjeet. Täytettävä valmiussuunnitte-
lulomake löytyy samalta sivulta aivan alhaalta 
liite kohdasta. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä allekirjoittanee-
seen jos herää kysymyksiä asiasta. 
Kiitos kaikille niille osastoille ketkä olette jo 
päivittäneet valmiussuunnitelmanne.

Hyvää syksyn odotusta kaikille.
Eila Siira
valmiuspäällikkö

Valmius ja sen ylläpito on ollut järjestömme 
päätavoitteita jo pidemmän aikaa. Edellisel-
lä yleiskokouskaudella oli tavoitteena että jo-
kaisella toimivalla osastolla on valmiussuunni-
telma tehty. Tässä tavoitteessa onnistuimme 
sata prosenttisesti, kiitos kaikille osastoille.

Kuluvalla yleiskokouskaudella tavoitteena on 
ollut että ylläpidetään valmiutta ja päivitetään 
valmiussuunnitelmat vuosittain. Valmiussuun-
nittelulomakekin uusittiin tähän päivään sopi-
vaksi ja helpommin täytettäväksi.

Piirimme alueella on tällä hetkellä 15 osas-
toa (32%) joilla on päivitetty voimassaoleva 
valmiussuunnitelma ja se on toimitettu tän-
ne piiriin. Toiveena onkin että kaikki loput-
kin osastot ottaisivat itseään niskasta kiinni ja 
päivittäisivät valmiussuunnitelmansa.

Osasto valmis päivitys

25. Parikkala 4/28/2016

26. Pertunmaa 3/31/2011

27. Pieksämäki 3/10/2015

28. Punkaharju 11/11/2013

29. Puumala 1/1/2014

30. Pyhtää 16.5.2013

31. Rantasalmi 12/2/2015

32. Rautjärvi

33. Ristiina 1/15/2016

34. Ruokolahti

35. Saari 12/2/2013

36. Savitaipale 11/12/2015

37. Savonlinna 2/9/2016

38. Savonranta 11/20/2013

39. Simpele 4/16/2014

40. Sippola 3/31/2016

41. Sulkava 4/22/2014

42. Suomenniemi 3/31/2014

43. Sysmä 11/21/2011

44. Taipalsaari 8/26/2015

45. Valkeala 9/27/2013

46. Virolahti 11/15/2012

47. Ylämaa 11/15/2012

Valmiussuunnitelmien tilanne 7.6.2016 mukaan

VALMIUSSUUNNITTELU
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UUSIA KASVOJA 

Ulla Laakso

Olen aloittanut maaliskuun loppupuolella va-
paaehtoistoiminnan suunnittelijana Kouvolan 
toimistossa. Puolet työajastani vie Starttivoi-
maa -hanke, josta lisää toisaalla tässä leh-
dessä. Olemme tiiviissä yhteistyössä Saaran 
(Kurttila) kanssa eli monikulttuurinen toiminta 
yhdistää meitä.  

Vaikka olenkin uusi piirin toiminnassa, on Pu-
nainen Risti tuttu jo entuudestaan. Olen toi-
minut sosiaalipalveluiden kouluttajana jo vuo-
desta 2009 ja henkisen tuen kouluttajan 
vuodesta 2011. 

Taustani on liike-elämästä. Halusin kuitenkin 
vaihtaa alaa ja valmistuin sosionomi AMK:si 
vuonna 2010. Työurani on valmistumisen jäl-
keen kulkenut vankilan kautta, oppilaitokseen 
ja sieltä nuorisokotiin. Kävinpä työpajaakin 
vetämässä. Koko tämän ajan Punaisen Ristin 
kouluttajuus on ollut punaisena lankana elä-
mässäni ja nyt koen tulleeni kotiin tämän työ-
paikan myötä.  

Tällä hetkellä aimo osan ajastani vie kesäte-
atterin harjoittelu ja muina harrastuksina voisi 
mainita opiskelun ja ulkoilun.

Minua voi tulla tapaamaan piirin toimistoon, 
pyytää kylään, puhelimeen ja sähköpostiinkin 
vastaan.

Johanna Vihervaara

Koulutukseltani olen lähihoitaja sekä sosiono-
mi (AMK). Opinnot ylemmässä ammattikorkea-
koulussa kriisi- ja erityistilanteiden johtamisen 
linjalla ovat vieneet minua valmiusasioiden ää-
relle ja ovat lopputyötä vaille valmiit. Kotoisin 
olen pääkaupunkiseudulta, missä olen myös 
ollut töissä lähes koko työurani. 

Työurani olen tehnyt pääasiassa psykiatrian 
kentällä erilaisissa tehtävissä, viime vuodet 
sosiaalityöntekijän sijaisuuksina. Lisäksi olen 
työskennellyt sairaanhoidon kentällä, vanhus-
työssä sekä päihdepoliklinikalla. Vanhustyös-
sä koordinoin myös vapaaehtoistoimintaa ja 
olin mukana kehittämässä Helsingin kaupun-
gin vanhusvastuualueen vapaaehtoistoimin-
nan verkostoa. 

Kouvolaan olen päätynyt töihin muutettua-
ni pari vuotta sitten pääkaupunkiseudulta Ky-
menlaaksoon. 

Työt ovat alkaneet vauhdikkaasti ja vieneet 
minua taas uusien haasteiden äärelle. Työ on 
innostavaa ja edustan osaltani ylpeänä Suo-
men Punaista Ristiä.

Ystävätoiminnan kurssi Kuusankoskella 22.10.2016
 
Etsitkö tekemistä, jolla on merkitystä ja joka tuottaa hyvää mieltä, itsellesi ja jollekin toi-
selle? Tervetuloa Punaisen Ristin ystäväkurssille, josta saat valmiudet toimia Punaisen Ris-
tin ystävänä.

Aika: lauantaina 22.10. klo 9.00 – 14.00
Paikka: Kuusankosken kirjasto, Kuusankoski

Ilmoittautuminen 14.10. mennessä p. 040 
771 4718  tai kuusankoski@punainenristi.fi
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Omaishoitajien tukitoiminta 
käyntiin piirin alueella 

Omaishoitaji-
en tukitoimin-
ta käynnistyi 
uudelleen Kaak-
kois-Suomen pii-
rin alueella 1.4. 
kun aloitin alue-
työntekijänä 
Kouvolan piiri-
toimistolla. Piirin 
alueella on ol-
lut aikaisemmin 
omaishoitajien 
tukitoimintaa, 
mutta aluetyön-
tekijän puut-
tuessa toimin-
ta on päässyt 

valitettavasti hiipumaan viimeisen parin vuo-
den aikana.

Omaishoitajien tukitoimintaa toteutetaan kuu-
den piirin alueella. Aluetyöntekijöiden tukena 
on omaishoidon koordinaattori ja suunnitte-
lija keskustoimistolta. Toiminnalla on Raha-
automaattiyhdistyksen jatkuva rahoitus. Toi-
minnan tarkoituksena on tavoittaa ja tukea 
kaikkia omaistaan ja läheistään hoitavia hen-
kilöitä riippumatta siitä, saavatko he kunnallis-
ta omaishoidontukea. Toiminnan päämääränä 
ovat entistä paremmin jaksavat omaishoitajat, 
joilla on koulutusten kautta saatua osaamista 
ja valmiuksia toimia omaishoitajina sekä kykyä 
hakea tarvittaessa tukea, apua tai neuvontaa. 
Lisäksi tavoitteena on ylläpitää omaishoitaji-
en kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista 
tarjoamalla virkistysmahdollisuuksia sekä ver-
taistukea.

Omaishoitajien tukitoiminta on 
osa monipuolista ystävätoimin-
taa ja parhaimmillaan voi antaa 
perinteiselle ystävätoiminnalle 
piristysruiskeen sekä luoda uu-
sia toimintamalleja. Toiminnan 
on myös todettu houkutelleen 
uusia vapaaehtoisia mukaan 
toimintaan. Toiminnalla ei ole 
tarkoitus kilpailla alueen mui-
den toimijoiden kanssa vaan 
esimerkiksi löytää toimintamal-
li, jota paikkakunnalla ei ole tai 
toteuttaa toimintaa yhteistyös-
sä muiden toimijoiden kanssa. 
Vaikka toimintaa koordinoidaan 

ammatillisesti, ei toimintaa voisi toteuttaa il-
man sitoutuneita ja aktiivisia vapaaehtoisia.
Työt alkoivat piirissä vauhdikkaasti, kun Kuu-
sankosken osasto lähti rohkeasti mukaan uu-
teen toimintamuotoon. Toiminnasta kiin-
nostuneet ystävätoimijat osallistuivat heti 
toukokuussa järjestettyyn Vapaaehtoinen 
omaishoitajan tukena- koulutukseen, jossa 
päästiin myös suunnittelemaan osastossa to-
teutettavaa toimintaa. Toiminnan aloitusta-
pahtuma tulee olemaan syyskuussa, kun lasta 
ja nuorta hoitaville omaishoitajille järjestetään 
hyvinvointipäivä Kouvolassa. 

Samalla käynnistyi yhteistyö Kouvolan Omais-
hoidon yksikön kanssa ja viesti oli, että toi-
minnalle olisi tarvetta koko Suur-Kouvolan 
alueella. Kuntataho on tärkeä yhteistyö-
kumppani toiminnan aloitusvaiheessa. Viran-
omaistahoa tarvitaan muun muassa virallis-
ten omaishoitajien tavoittamiseksi. Kouvolan 
omaishoidon yksikkö postittaa kunnallista 
omaishoidon tukea saaville omaishoitoperheil-
le toiminnan mainoskirjeen yksikön oman tie-
dotteen ohessa. Tällöin tavoitetaan viralliset 
omaishoitoperheet ja tieto toiminnasta saa 
näkyvyyttä. Hyvästä yhteistyöstä on muitakin 
hyötyjä, kuten Kouvolan kohdalla, kun yksikkö 
tarjosi tilat hyvinvointipäivään ja kulutkin saa-
daan pidettyä kurissa.

Jos kiinnostuit toiminnasta tai osastossasi on 
jo omaishoitajien tukitoimintaa, ole rohkeas-
ti yhteydessä! Tulen mielelläni esittelemään li-
sää toimintaa osastoonne ja pohtimaan oli-
siko Omaishoitajien tukitoimi. Tutustu myös 
RedNet:ssä olevaan Omaishoitajien tukitoi-
minnanmateriaaliin Kaakkois-Suomen piirin si-
vuilla. 
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Reino Hämeenniemi

OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA
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Piirin vuosikokous pidettiin jo joku aika sit-
ten, lauantaina 23.4. Mikkelissä. Palataan vie-
lä hetkeksi kuitenkin kokouksen asioihin ja 
tunelmiin.  
 
Kokouksen aluksi oli seminaari Punaisen Ris-
tin auttamisvalmiudesta, aiheesta oli alus-
tamassa ja keskustelemassa järjestöjohtaja 
Marita Salo. Erityisesti esille nousi Punaisen 
Ristin suuri avustusoperaatio turvapaikan ha-
kijoiden vastaanotossa viranomaisten apu-
na. Työ jatkuu, mutta jo nyt vapaaehtoiset ja 
piirin henkilökunta saivat kiitosta valtavasta 
työmäärästä  viime syksyn / kevään aikana.

Vuosikokousta luotsasi puheenjohtajana Juha 
Siira Kouvolasta. Kokous sujui hyvin ja edus-
tajat osallistuivat aktiivisesti keskusteluun. 
Kokouksessa hyväksyttiin piirin toimintaker-
tomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 sekä työ-
suunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodel-
le 2016.

Piirin hallitukseen uusina jäseninä valittiin Es-
ko Käki Iitistä, Virve Värri Kouvolasta, Reino 
Kokki Parikkalasta, Erja Parviainen Hirvensal-
melta, Olavi Trygg Lappeenrannasta, Susan-
na Hölsä Savitaipaleelta ja Eila Holopainen Jo-
roisista.  

Puheenjohtajana jatkaa Lauri Melto Kuusan-
koskelta ja varapuheenjohtajana Johannes 
Moisio Taipalsaarelta. Hallituksessa jatkavat 
jäseninä Satu Hasanen Mikkelistä, Anne Koso-
nen Savonlinnasta, Kari Kotirinta Savitaipaleel-
ta, Anneli Käki Iitistä, Sylva Lallukka Kotkasta, 
Petteri Myllynen Lappeenrannasta ja Juha Siira 
Kouvolasta.

Kokouksessa jaettiin myös seuraavat Punaisen 
Ristin huomionosoitukset:

Kultainen ansiomitali:                      
Kajanto Tuire, Kouvolan osasto        
Korjala Hanna, Kouvolan osasto                       
Ruohonen Satu, Kouvolan osasto                       
Vainio Anne, Kouvolan osasto                       
Joutjärvi Risto, Kuusankosken osasto           
Pehkonen Raija, Mikkelin osasto                         

Hopeinen ansiomitali:                               
Multanen Veli Matti, Karhulan osasto                        
Salminen Ritva, Mikkelin osasto                         

Pronssinen ansiomitali                                                                                          
Dahl Antti, itin osasto     

Jopila Tiina,  Iitin osasto     
Koskivirta Ritva, Iitin osasto     
Lappeteläinen Keijo, Karhulan osasto                        
Liljeqvist Seija, Karhulan osasto                        
Niikkanoff Veikko, Karhulan osasto                        
Sillanpää Sari, Karhulan osasto                        
Skriko Ismo, Karhulan osasto                       
Räisänen Tuulikki, Karhulan osasto                        
Taavitsainen Marjukka, Karhulan osasto                        
Tuominen Ritva, Karhulan osasto                        
Niinisalo Aila, Kouvolan osasto                       
Ranta Anna-Maija, Kouvolan osasto                       
Yli-Hynnilä Elli, Kouvolan osasto                       
Helkala Päivi, Kuusankosken osasto            
Lukkarinen Helena, Kuusankosken osasto            
Pesonen Kalevi, Mikkelin osasto                        
Kaikkonen Sirkku, Savonlinnan osasto                 
Kosonen Anne, Savonlinnan osasto                 
Mutikainen Marjatta, Savonlinnan osasto                 
Nissinen Mirja, Savonlinnan osasto                 
Oinonen Raili, Savonlinnan osasto                 
Rautio Helena,Savonlinnan osasto                  

Ansiomerkki:                                                                             
Aho Leena, Niemelä Tarja, Forsman Arja, Tikander 
Anneli, Hyttinen Sinikka, Miikkulainen Merja, Pyy-
salo Susanna, Tiittanen Antti, Vähäuski Riitta, La-
herto Anna-Liisa, Laine Anita, Montonen Ritva, Tuh-
kalainen Seija, Karhu Kaisa, Rautomäki Hannele, 
Hokkanen Maija, Itkonen Leena, Kiviperä Marja, 
Markkanen Sinikka, Niemi Minna, Riipinen Kaarina, 
Sabanovic Sejad, Hömppi Aarne, Nuutilainen Matti, 
Ahonen Tomi, Hartikainen Sinikka, Koponen Martti, 
Lankinen Matti, Liukko Rauni, Timonen Helmi, Sipi-
nen Ritva, Hämäläinen Anne   

Lämpimät onnittelut ja suuret kiitokset arvok-
kaasta vapaaehtoistyöstä Punaisen Ristin hy-
väksi!            

Piirin vuosikokouksessa valittiin piirin hallitus ja palkittiin 
vapaaehtoisia

TERVEISET  VUOSIKOKOUKSESTA
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TERVEISET  VUOSIKOKOUKSESTA

Kokouksessa palkittuja ansiomitalien saajia. Ylärivissä vas. piirin puheenjohtaja Lauri Melto, kultaisen ansioristin saa-
neet Satu Ruohonen, Anne Vainio, Risto Joutjärvi ja Raija Pehkonen. Hopeisen ansiomitalin saaneet Veli-Matti Multa-
nen ja Ritva Salminen. Pronssisen ansiomitalin saaneet Kalevi Pesonen ja Anne Kosonen. Alarivissä vas. järjestöjoh-
taja Marita Salo, pronssisen ansiomitalin saaneet Sirkku Kaikkonen, Marjatta Mutikainen, Ritva Koskivirta, Tiina Jopila 
ja Päivi Helkala

Ansiomerkkejä myönnettiin useita, mutta 
suurin osa jaetaan osastojen omissa tilai-
suuksissa. Vuosikokouksessa ansiomerkin 
vastaanottivat Ritva Sipinen ja Marja Hok-
kanen. Mukana jakajat Lauri Melto ja Ma-
rita Salo

Oheisohjelmana viriteltiin jo tulevaa Näl-
käpäivää. Esimerkki lippaiden ajkopistees-
tä / esittelypisteestä.  
Esittelyvuorossa Saara Kurttila ja Johanna 
Vihervaara 
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Uudet tuulet – alueelliset kesä-
kahvilatapaamiset Parikkalassa ja 
Anjalassa

Kesän alussa piirin alueella järjestettiin kesä-
kahvilat Parikkalassa ja Anjalassa osastojen 
aktiivitoimijoille. 

Tilaisuudet tarjosivat mahdollisuuden kuul-
la ja keskustella piirin uusista toiminnoista se-
kä muista ajankohtaisista asioista kesäisissä 
tunnelmissa kahvipöydissä. Starttivoimaa-han-
ke on käynnistetty vahvistamaan monikulttuu-
rista toimintaa turvapaikanhakijoiden mää-
rän kasvettua ja omaishoitajien tukitoiminta 
on käynnistetty uudelleen. Uusille työnteki-
jöille kesäkahvilat antoivat jälleen mukavan 
mahdollisuuden tutustua henkilökohtaisesti 
osastojen jäseniin.

Omaishoidon tukitoiminnan pöydässä esitel-
tiin uudelleen käynnistettyä toimintaa, minkä 
jälkeen oli mahdollisuus keskustella sen pe-
riaatteista ja toimintamalleista. Laaja ja tär-
keä aihe herätti antoisaa keskustelua. Alueel-
liset tapaamiset antavatkin mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia osastojen väliseen kokemus-
ten vaihtoon. Monikulttuurisen teeman kahvi-
pöydässä nousivat esiin monet ajankohtaiset 
kysymykset maahanmuutosta sekä Punaisen 
Ristin roolista inhimillistä hätää lievittävänä 
valmiusjärjestönä. Niissä osastoissa, joissa ei 
perinteisesti ole ollut monikulttuurista toimin-
taa, aihe voi piankin olla ajankohtainen uusien 
kuntapaikkapäätösten myötä. Toisaalta myös 
jo olemassa olevat toiminnot ovat muutoksen 
edessä kysynnän kasvettua.

Kesäkahvilailloissa saatiin myös kuulla ja kes-
kustella sääntöuudistuksen ajankohtaisista ky-
symyksistä.

Katso myös Starttivoimaa-hankkeen ja 
omaishoitajien tukitoiminnan esittelyt 
toisaalla tässä lehdessä. 

Tässä ja nyt Starttivoimaa-hanke 
käynnistyy - Osastoille tukea ko-
touttamiseen! 

Hanke on 3-vuotinen ja sen tavoitteena on 
käynnistää ja kehittää yhteistyössä kolman-
nen sektorin (SPR:n osasto, muut yhdistyk-
set ja seurat) ja kotoutumisesta vastaavien 
viranomaisten kanssa alkuvaiheen kotoutu-
misen toimintoja. Siis nimenomaan yhteis-
työssä! Kohderyhmänä ovat pääasiassa kun-
tiin pysyvästi muuttaneet kolmansien maiden 
kansalaiset. Keskeistä on ymmärtää kotoutu-
mistoimien olevan laaja kokonaisuus, jossa 
eri toimijoilla on paljon annettavaa; tekemis-
tä, osallistumista, tukemista, mahdollistamista 
– kaikkea sitä, miten uudet tulijat voivat yh-
teiskuntaan paremmin kiinnittyä! Hankkeessa 
hyödynnetään SPR:n puolelta olemassa olevia 
kotoutumistoimintoja, koulutuksia ja –työka-
luja sekä kehitetään niitä edelleen paikallisiin 
tarpeisiin sopiviksi. Muilla toimijoilla on omat 
vahvuutensa ja osaamisalueensa. Ajatuksena 
on käynnistää hanke paikallisilla starttipajoilla, 
joissa yhteistyötä ja eri toimijoiden roolia sel-
keytetään. Näissä talkoissa tarvitaan eri taho-
jen yhteistyötä – koko Suomi kotouttaa – yh-
dessä olemme enemmän! 

Osastojen on mahdollista saada työntekijän 
tuen lisäksi myös taloudellista tukea kotout-
tamistoimintoihin. Kuten olemme eri puolilta 
Suomea huomanneet, vastaanottotoiminta on 
tuonut huikean määrän uusia toimijoita toi-
mintaamme mukaan – tässä on erinomainen 
mahdollisuus avata osastomme ovia ja tarjota 
toiminnan paikka myös uusille toimijoille!
Starttivoimaa-hanke käynnistyi neljän pii-
rin alueella; Hämeessä, Varsinais-Suomessa, 
Kaakkois-Suomessa ja Savo-Karjalassa. Mei-
dän piirissämme aluetyöntekijänä piirissä toi-
mii Ulla Laakso. Mikäli osastosi kiinnostui asi-
asta, ota reippaasti yhteyttä, niin katsotaan 
yhdessä kuinka voimme edetä asiassa!

Kysy lisää!

Ulla Laakso
040 860 1053
ulla.laakso@redcross.fi

KESÄKAHVILAT STARTTIVOIMAA
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Treenikehästä tietoa ja taitoa rasismiin puuttumiseen

lä aihetta. Kun ottaa roolihahmon pääsee sy-
vemmälle tunteisiin kuin vain keskustelemalla 
aiheesta. Lisäksi roolien vaihtaminen antaa 
mahdollisuuden kokeilla erilaisia näkökulmia 
tilanteessa. Työpajasta tuleekin paljon hyvää 
palautetta, Satu kertoo.  Se on koettu hyvänä 
ja hyödyllisenä, ja se on tarjonnut oivalluksia 
miten rasismiin voi puuttua, ja että siihen kan-
nattaa puuttua.

Kun Satulta kysyy suosittelisiko hän Treeni-
kehää muillekin, vastaus tulee epäröimättä: 
”Suosittelen ehdottomasti!” Hän myös kehot-
taa lähtemään rohkeasti mukaan vetämään 
Treenikehiä. ”Kokemus karttuu mitä enemmän 
vetää”, Satu rohkaisee. 

Kiinnostuitko Treenikehästä? Haluaisitko sinä-
kin vetäjäksi? Tai tunnetko jonkun, joka sopi-
si tehtävään? Treenikehien kysyntä on kasva-
nut, ja uusia vetäjiä kaivataan! Koulutuksessa 
pääset aamupäivällä itse kokemaan Treenike-
hän ja iltapäivä antaa pätevyyden sen vetämi-
seen. Koulutus on maksuton. 

Kouvolan koulutus on 27.8 ja syksyn muut 
koulutukset päivitetään sivulle www.eirasis-
mille.fi –> Treenikehän vetäjäksi! –> Tulevat 
vetäjäkoulutukset. Lisää tietoa Treenikehästä 
ja koulutuksista: saara.kurttila@punainenristi.
fi tai 040-7266015 sekä www.eirasismille.fi.

Rasismin vastaiselle työlle on tällä hetkel-
lä paljon tarvetta, ja hyvä keino siihen puuttu-
miseksi on Ei Rasismille- hankkeessa kehitetty 
Rasismiin puuttumisen treenikehä. Se on toi-
minnallinen työpaja, jossa opitaan tunnista-
maan rasismia ja saadaan käytännön vinkkejä, 
kuinka siihen voi puuttua arkipäiväisissä tilan-
teissa. 

Satu Hasanen SPR:n Mikkelin osastosta on ol-
lut mukana Treenikehien vetämisessä alusta 
alkaen. Satu halusi kokemusta ja näkemystä 
Punaisesta Rististä ja päätti osallistua keväällä 
2014 järjestettyyn ensimmäiseen Treenikehän 
vetäjien koulutukseen. Koulutuksen jälkeen 
Satu on päässyt vetämään Treenikehiä hyvin 
erilaisille ryhmille kuten koululuokille, nuori-
so-ohjaajille, riparin isosporukalle ja ortodok-
sisen seurakunnan ryhmälle. Myös ikähaitari 
on ollut laaja: nuorimmat ovat olleet 5-luok-
kalaisia, joille on oma räätälöity treenikehän-
sä, ja vanhimmat ovat olleet 70–80-vuotiaita. 
Ryhmällä onkin aina suuri merkitys treenike-
hän muotoutumisessa, sillä ryhmästä nouse-
vat Treenikehässä toteutettavat ideat. ”Seura-
tessa osallistujien innostusta innostuu itsekin 
aina uudestaan. Vetäminen antaa virtaa, ” Sa-
tu sanoo.

Satun kokemuksen mukaan toiminnallinen 
Treenikehä on todella hyvä menetelmä, ja var-
sinkin aikuisille tulee paljon oivalluksia ai-
heesta. Satu on huomannut, että tavallisesti 
ihmiset sisäistävät työpajan idean ja että toi-
minnallinen Treenikehä on hyvä tapa käsitel-
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Rasisminvastainen treenike-
hä Joensuussa keväällä 2016. 
Ohjaajat Satu Hasanen (oik) ja 
Kaisu Pylkkänen (vas) kysele-
vät näyttelijöiden tuntemuk-
sia ja kehottavat katsojan ase-
massa olevia ottamaan paikan 
näytelmässä ja ehdottamaan 
sen kulkuun muutoksia.

STARTTIVOIMAA RASISMINVASTAINEN TREENIKEHÄ
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Pieksämäen vastaanottokeskus panostaa asiakkaiden 
viihtyvyyteen

denveroinen kota kaunistaa pihapiiriämme ja 
suo asiakkaillemme mahdollisuuden nauttia 
Suomen kesästä ja valmistaa grilliruokaa sa-
teenkin sattuessa.

Lisäksi asiakastyönä on pihapiiriimme val-
mistunut 15 ulkopenkkiä, iso hiekkalaatikko 
ja kasvatuslaatikoita kotiviljelyämme varten. 
Suunnitelmissa on vielä tehdä muutama iso 
pöytä sekä kukkalaatikoita. 

Lisäksi erilaisten harrasteiden, tapahtumien ja 
tilaisuuksien tarjoaminen asiakkaillemme on 
tärkeä osa Pieksämäen vastaanottokeskuksen 
toimintaa. Niillä on selkeä vaikutus asiakkai-
den viihtyvyyteen ja leppoisan ilmapiirin luo-
miseen. Kevään aikana olemme olleet esimer-
kiksi mukana Savon Solmu messuilla, jossa 
meidän asiakkaamme esittelivät yhdessä hen-
kilökunnan kanssa toimintaamme ja kertoivat 
tarinoita omasta matkastaan Suomeen. Asiak-
kaamme valmistivat messuille oman kulttuu-
rinsa suosikkiruokia, joita tarjoiltiin messuvie-
raille. Perheemme ovat vierailleet perhekeskus 
Hermannissa ja Nukkekodilla, joissa heille esi-
teltiin yksiköiden toimintaa ja kerrottiin mah-
dollisuudesta tutustua paikallisiin perheisiin. 
Liikunnallisia toimintaryhmiä meillä pyörii vii-
kon aikana useita. Kävijämäärät ryhmissä 
vaihtelevat. Yksilölajeista suosituimpia ovat 
kuntosali sekä uinti.

Toiminnallisin terveisin!

Ari Otollinen 
vastaava ohjaaja 
Pieksämäen Vok

Pieksämäen vastaanottokeskuksessa on akti-
voitu asiakkaita työtoiminnan saralla vahvas-
ti. Yleisestä siisteydestä huolehtiminen on yk-
si työtoiminnan osa-alueista, jossa vastuut 
jakautuvat tasaisesti eri asiakasryhmien, kult-
tuureiden ja sukupuolten kesken. Koska siivo-
usvastuut ovat osa luonnollista päivärytmiä ja 
työtoimintaa niitä ei koeta niin raskaina vel-
vollisuuksina, etteikö siinä ohella voitaisi teh-
dä muutakin.

Kesän kynnyksellä aloimme yhdessä asiakkai-
den kanssa miettimään, mitä voisimme teh-
dä, jotta viihtyvyys pihapiirissämme paranisi 
ja olisi mukavaa viettää aikaa siellä. Erilais-
ten tiedusteluiden ja verkostoyhteistyön avulla 
saimme luvan käydä purkamassa Bovalliuksen 
vanhan kodan Pieksäjärven rannalta. Purku oli 
jo melkoinen työsuoritus ja itse siirron jälkeen 
pääsimme aloittamaan varsinaisen rakennus-
projektin. 

Ensin kodalle tehtiin pohjatyöt. Maa tasoitet-
tiin ja jyrättiin. Pääsimme varsinaisen rakenta-
misen pariin ja kerros kerrokselta hirsikehik-
ko saatiin pystyyn. Ikkunat ja ovet asennettiin 
paikalleen ja kattoelementit nostettiin kehi-
kon päälle. Työmaalla kävi melkoinen vilinä ja 
vilske, kun 15 turvapaikanhakijaa työskente-
li aamusta iltaan, jotta kota saataisiin valmiik-
si. Kattohuopia jouduttiin uusimaan ja asen-
tamaan piippu paikalleen, ennen kuin voitiin 
aloittaa viimeistelytyöt. Kolmen turvapaikan-
hakijan viimeistelytiimi teki pikkutarkkaa ja 
laadukasta työtä sivellessään kyllästettä ko-
dan kuudelle kantille. Lukkoseppä kävi vie-
lä sarjoittamassa kodan oven lukon ja nyt uu-

PIEKSÄMÄEN VASTAANOTTOKESKUS
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kuvat Bastun Nori (vokin asiakas)

PIEKSÄMÄEN VASTAANOTTOKESKUS

Piirin valiokunnat 2016 - 2018 
 
Piirin hallitus on nimennyt keväällä uudet 
valiokunnat, jotka aloittavat työskentelyn-
sä pikkuhiljaa syksyllä.  
 
Terveydenhuolto- ja valmiusvaliokunta:
Kouvola Siira Juha, Pj 
Kuusankoski Ihalainen Harri
Iitti  Käki Anneli 
Hamina Tykkä Jouni
Ristiina  Äijäläinen Erkki
Savonlinna Kosonen Anne 
Lappeenranta Laitinen Satu 
esittelijä / sihteeri Eila Siira / Teea Lång

Sosiaalivaliokunta: 
Savitaipale Häkkinen Paula Pj
Kuusankoski Kaasalainen Marja
Savonlinna Gynther Matti
Parikkala Valkeapää Pirkko
Kotka  Soini Raisa
Joroinen Holopainen Eila 
esittelijä / sihteeri Arja Vainio 
 
Järjestövaliokunta:  
Iitti  Käki Esko, Pj 
Kouvola Ahonen Riina
Mikkeli  Hasanen Satu 
Savitaipale Karine Eija
Kangasniemi Kuitunen Kari
Taipalsaari Moisio Johannes 
Ristiina  Äijäläinen Taina 
esittelijä / sihteeri Piritta Keränen

3.9. Ystävä- ja mokutoimijoiden virkistys- ja  
 koulutuspäivä   Mikkeli  
10.9. Tulija tukena         Savitaipale
14.9. Lääkekoulutus   Mikkeli
15.-17.9. Nälkäpäivä 
20.9.  Lääkekoulutus   Kouvola
21.9. Nuorisoilta   Mikkeli 
23.–24.9.  EA-päivystäjän peruskurssi Kouvola

1.10. Äkkilähtö - valmiusharjoitus 
1.10. EA-päivystäjän peruselvytyskurssi Kouvola
6.10. Kotimaan avun koulutusilta Imatra
7.-8.10. EA-päivystäjän peruskurssi Mikkeli
14.-15.10.  Promo, yhteinen osa  Mikkeli 
20.10. Nuorisoilta    Kouvola 
22.10. EA-päivystäjän peruselvytyskurssi Mikkeli
27.10.  Kotimaan avun koulutusilta  Mikkeli
29.10. Ensihuollon peruskurssi Puumala
29.10. Ystävävälittäjä –koulutus Mikkeli 
  
vk 44 Alueelliset kummitapaamiset 
12.-13.11.  Ensihuollon jatkokurssi Nynäs
19.-20.11.  Promo sisältöosa  Mikkeli
25.11.  Hyvä Joulumieli kampanja  
  

TULEVIA TAPAHTUMIA 
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PROMO-koulutuksen yhteinen osa järjestetään 
14. - 15.10.2016 Mikkelissä, Kaakkois-Suomen 
piirin aluetoimistolla. 
 
PROMO-koulutuksen sisältöosat (sosiaalipal-
velu, monikulttuurisuus- ja ensiapusisällöt)  
järjestetään 19.-20.11.2016 Mikkelissä, Kyy-
rönkaidan kurssikeskuksessa. 

Promo on Punaisen Ristin ohjaaja ja vapaa-
ehtoistoiminnan asiantuntija.

Mitä koulutus sisältää?

Promo-koulutuksen yhteinen osa valmentaa 
vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja toteu-
tukseen, esimerkiksi vapaaehtoisten ja ryh-
mien ohjaamiseen sekä projektien vetämi-
seen osastoissa. Kurssi on tarkoitettu kaikille 
vapaaehtoisille, joiden tehtävänä on ohjata 
ryhmiä tai organisoida vapaaehtoistoimintaa 
osastoissa.   
 
Sisältöosassa perehdytään oman ohjelma-alan 
toimintamahdollisuuksiin ja tutustutaan uu-
simpaan materiaaliin ja projekti-ideoihin. Kurs-
silla valmennetaan ohjaajan tehtäviin omalla 
toiminta-alalla. Sisältöosalla vaihdetaan koke-

muksia ja ajatuksia eri puolelta Suomea tulevi-
en vapaaehtoisten promojen kesken. Yhteine 
osa on oltava käytynä sisältöosalle tultaessa.

Mitä koulutus maksaa?

Koulutus on valtakunnallinen ja sen kurssi-
maksu on 40 € sisältäen ruoan, koulutuksen 
ja materiaalit. Majoituskulut eivät sisälly kurs-
simaksuun. Sen sijaan matkakulut korvataan 
40 € ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen 
mukaan.

Sinustako PROMO?

Promoksi voi hakeutua vapaaehtoistoiminnan 
ohjaustehtävissä aloittava uusi vapaaehtoinen 
tai kokenut ohjaaja, joka hakee uusia virikkei-
tä toimintaan.

Punaisen Ristin Promot toimivat ensisijaisesti 
osastoissa. Promon tehtävistä sovitaan siis  
aina oman osaston kanssa - ota siis yhteyttä  
osastoosi ja ilmoittaudu kurssille joko Red-
Netissä tai hakulomakkeella (lomakkeen saa 
piiritoimistoista. Palauta Promo-kurssin ha-
kulomake omaan piiritoimistoon). Ilmoittautu-
minen 23.9. /yhteinen osa, 28.10. sisältöosat. 

Ystävävälittäjien koulutuspäivä 
 
Ystävävälittäjä -koulutus pidetään lauantaina 
29.10. klo 10.00 - 16.00 Mikkelin aluetoimis-
tolla. Koulutus on tarkoitettu ystävätoiminnan 
vastuuhenkilöille ja –välittäjille.

Koulutuksen tavoitteena on:
- antaa työkaluja ystävävälityksen organisoi-
miseksi
- edistää ystävävälityskäytäntöjen sujuvuutta 
ja siten vapaaehtoisten ystävävälittäjien jak-
samista
- vahvistaa ystävävälittäjän tietoja ja taitoja 
ystävävälityksen käytännön näkökulmasta
- yhtenäistää Punaisen Ristin ystävävälitysten 
käytäntöjä

Päivän kouluttajan toimii Anne Pälve SPR Län-
si-Suomen piiristä. Anne toimii ystävätoi-
minnan alueellisen tuen kehittämisprojektin 
aluetyöntekijänä. Hänellä on myös rautaista 
kokemusta ystävälittäjänä toimimisesta!

Koulutuksen hinta on 15 eur / hlö. Ilmoittau-
tumiset piiritoimistoon 21.10. mennessä! 

Jäsenmaksut 2016:

Vuosijäsen 20,00 eur 
Nuorisojäsen   10.00 eur   (alle 29 v.)  
Ainaisjäsen 300,00 eur
 

Samassa taloudessa asuvat voivat myös liittyä 
perhejäseniksi. Ensimmäinen jäsen maksaa nor-
maalin vuosijäsenyyden, muut samassa osoit-
teessa asuvat aikuiset perheenjäsenet 10 eur ja 
nuorisojäsenet 5 eur. 

Jäsenmaksujen jakoperusteet pysyvät samoi-
na kuin vuonna 2015:

Uusien vuosijäsenten liittymisvuoden jäsenmak-
su tilitetään kokonaan osastolle. 

Vanhojen jäsenten jäsenmaksut  jakautuvat 
osaston, piirin ja keskustoimiston kesken. Osas-
ton osuun on 50%. 

Alle 18-vuotiaiden jäsenten jäsenmaksu tilite-
tään kokonaan osastolle vuoden 2015 tapaan.

Huomioittehan, että jäsenmaksujen tilitysten 
edellytyksenä on se, että osasto on toimitta-
nut kaikki sääntömääräiset lomakkeet piiritoi-
mistoon! 

PROMO-koulutukset Kaakkois-Suomen piirissä 



23

Piiritoimisto, Kouvola
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

Toimisto avoinna ma-pe klo 10-16
puh. 020 701 2710, 040 173 7243
fax   020 701 2711
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja 
Arja Vainio 
020 701 2725 , 0400 791 400  
 
Talous- ja hallintopäällikkö
Leena Puntti-Dirksen
020 701 2723, 040 504 7856

Järjestöassistentti 
Nina Ihanainen 
020 701 2714, 040 173 7243 
 
Toimistoapulainen
020 701 2710, 040 173 7036 
 
Taloussihteeri 
Anna Peltola 
020 701 2726, 040 509 8838

Toimistosihteeri 
Päivi Pelkonen  
020 701 2720, 040 668 3818

Järjestötyön suunnittelija
Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Saara Kurttila
020 701 2718, 040 726 6015

Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija  
Ulla Laakso 
040 860 1053

Valmiuspäällikkö
Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407 
 
Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä 
Johanna Vihervaara 
040 860 1396 
 
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Minna Kujala
020 701 2717, 040 7448085

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja 
Sanna Pelkonen

Huoltomies
040 582 0219

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Toimisto 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 

Toimistoapulainen
020 701 2712, 040 173 6911
 
Terveydenhuollon suunnittelija 
Teea Lång
020 701 2722, 0400 156 828 
 
Täyttä Elämää Eläkkeelle -hanke aluetyöntekijä 
Tuula Narvola  
020 701 2143,  

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja  
Tanja Hildén
020 701 2728, 0400 245 134

Vastaanottokeskukset: 

Imatran vastaanottokeskus 
johtaja Lauri Perälä
päivystyspuh. 040 860 4338
vuoksenhovi@vokki.fi 
 
Kouvolan Vastaanottokeskus  
johtaja Anna Buzaeva 
päivystyspuh. 040 846 5856
kouvolavok@vokki.fi
    
Kotkan Vastaanottokeskus (Laajakoski ja Ankkuri) 
johtaja Saija Makkonen  
Laajakoski päivystypuh. 040 864 4941
laajakoskivok@vokki.fi    
Ankkuri päivystyspuh. 040 864 4578 
annkurivok@vokki.fi
 
Mikkelin Vastaanottokeskus 
johtaja Heikki Väätämöinen 
päivystyspuh. 040 861 3575
mikkelivok@vokki.fi
    
Pieksamäen Vastaanottokeskus 
johtaja Jukka-Pekka Itkonen 
päivystyspuh. 040 861 0209
pieksamakivok@vokki.fi

YHTEYSTIEDOT



24

KOUVOLA 
SPR piiritoimiston koulutustilat
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola 

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 34 / 23.-24.8 (ti-ke) 
vko 36 / 6.-7.9. (ti-ke)
vko 38 / 21.-22.9. (ke-to)
vko 40 / 3.-4.10. (ma-ti)
vko 42 / 17.-18.10. (ma-ti)
vko 45 / 9.-10.11. (ke-to)
vko 47 / 24.-25.11. (to-pe)
vko 50 / 13.-14.12 (ti-ke)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 41 / 11.-12.10. (ti-ke)
vko 47 / 22.-23.11. (ti-ke)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 35 / 1.9. (to) 
vko 44 / 3.11. (to)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 40 / 6.10. (to)
vko 48 / 2.12. (pe)

----------------------------------------------------------------------

KOTKA  
Helilän seurakuntatalo, Suntionkatu 18, 48600 Kotka 
TAI
Ristiniemen kurssikeskus, Papinniityntie 118, 48810 
Kotka

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 39 / 27.-28.9. (ti-ke), Ristiniemen kurssikeskus
vko 43 / 25.-26.10. (ti-ke), Helilän srk-talo
vko 48 / 30.11-1.12. (ke-to), Helilän srk-talo

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 46 / 15.11. (ti), Ristiniemen kurssikeskus

----------------------------------------------------------------------

LAPPEENRANTA
SPR Lappeenrannan osaston koulutustilat
Raatimiehenkatu 20 D, 53100 Lappeenranta

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 36 / 8.-9.9. (to-pe)
vko 41 / 10.-11.10. (ma-ti)
vko 46 / 16.-17.11. ( ke-to)
vko 49 / 7.-8.12. (ke-to)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 48 / 29.-30.11. (ti-ke)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 37 / 13.9. (ti)
vko 45 / 10.11 (to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 42 / 18.10. (ti)
vko 50 / 13.12.(ti)

MIKKELI 
SPR aluetoimiston koulutustilat
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 33 / 17.-18.8. (ke-to) 
vko 35 / 30.-31.8. (ti-ke)
vko 38 / 20.-21.9. (ti-ke)
vko 40 / 5.-6.10. (ke-to)
vko 42 / 20.-21.10. (to-pe)
vko 45 / 7.-8.11. (ma-ti)
vko 47 / 21.-22.11. (ma-ti)
vko 50 / 14.-15.12. ke-to)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 48 / 1.-2.12. (to-pe)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 37 / 14.9. (ke)
vko 44 / 2.11. (ke)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 41 / 13.10. (to)
vko 50 / 12.12. (ma)

----------------------------------------------------------------------

SAVONLINNA 
SPR Savonlinnan osaston koulutustilat 
Vääräsaarenkatu 4 A, 57130 Savonlinna

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 39 / 28.-29.9. (ke-to)
vko 43 / 27.-28.10. (to-pe)
vko 49 / 7.-8.12. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 42 / 19.10. (ke)
vko 46 / 14.11. (ma)

Kurssihinnat:
EA 1®   92 € / henkilö
EA 2®  102 € / henkilö
Hätäensiapukurssi 8 t  57 € / henkilö 
Hätäensiavun kertaus 4 t  41 € / henkilö
Henkisen tuen peruskurssi 12 t / 65 € / henkilö
Ammattikuljettajan koulutus 100 € / henkilö

Toteutamme myös kuorma- ja linja-auton 
kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta: 
ensiapu. Lisätietoja ensiapukoulutus.fi

Ryhmäkurssit:
Yleisökurssien lisäksi järjestämme räätälöityä 
ensiapukoulutusta ryhmille ryhmän tarpeiden ja 
toimialan mukaan.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Ilmoittautuminen ja tarjouspyynnöt osoitteessa 
ensiapukoulutus.fi. Lisätietoja puhelimitse 020 701 
2710 tai kaakkois-suomi.mikkeli@redcross.fi

ENSIAPUKOULUTUKSET SYKSY 2016


