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Ilo, toivo ja luottamus

PÄÄKIRJOITUS
Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä
Punaisen Ristin toimintalinjauksesta päätet
tiin tänä vuonna aivan uudella tavalla. Kokoon
nuimme yleiskokoukseen yhteensä kahdelle
toista alueelliselle kokouspaikalle, joiden välillä
oli etäyhteys.

Uudessa toimintalinjauksessa korostuvat
Punaisen Ristin perustehtävät. Mitä linjaus
tarkoittaa sinun osastossasi?
Punaisen Ristin yleiskokous päätti syyskuun
alussa, että keskitymme seuraavien kolmen vuoden ajan auttamisvalmiuden vahvistamiseen, yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen ja inhimillisten
arvojen puolustamiseen.

Osallistujat sopeutuivat uuteen tilanteeseen hienosti: puheenvuorot pidettiin kameroiden välityksellä, äänestykset hoidettiin kännykällä. Vaikka olimme kaukana toisistamme, tekemisestä
huokui yhteisöllisyys.

Tämä päätös kertoo siitä, että olemme yhä vahvasti perustehtävämme äärellä: tarjoamassa
vapaaehtoista apua hädän hetkellä ja puhumassa niiden ihmisten puolesta, jotka eniten tukea
tarvitsevat.

Poikkeukselliset järjestelyt kertovat siitä, että
pystymme toimimaan yhdessä joustavasti silloin,
kun uusia ratkaisuja tarvitaan. Valmius on kaikkien yhteinen asia ja ennen kaikkea asenne.

Emme kuitenkaan elä samassa maailmassa kuin
Punaisen Ristin alkumetreillä. Meitä haastavat
muutosten nopeus ja ilmastokriisi, joka vaikuttaa sekä globaaleihin katastrofeihin että arkisiin toimintatapoihin. Jotta pystymme toimimaan
muuttuvassa maailmassa, vahvistamme vapaaehtoisten johtamista ja osaamista, kehitämme
digitaalisia toimintatapoja ja tuemme uusien auttajien pääsyä joukkoomme.

Samaa asennetta tarvitaan nyt, kun olemme
muuttamassa toimintalinjauksen päätöksiä
todeksi. Toiminnan suunnittelu vaatii nyt monelta
osastolta tavallista enemmän joustavuutta ja kykyä nähdä uusia ratkaisuja.
Kiitos sinulle, että olet vapaaehtoisena mukana
etsimässä näitä ratkaisuja ja rakentamassa iloa,
toivoa ja luottamusta ympärillesi.

Toimintalinjaus toteutuu osastossa
Toimintalinjauksen ydinasiat – ilo, toivo ja luottamus – välittyvät sekä meillä että maailmalla vapaaehtoisten kautta.

Mari Vehkalahti

Siksi juuri sinä olet vapaaehtoisena Punaisen
Ristin työn ytimessä. Vapaaehtoisena annat toivoa vaikeassa tilanteessa elävälle ihmiselle ja
vahvistat ihmisten luottamusta toisiinsa. Tärkeää on, että saat auttamisesta ja yhdessä tekemisestä myös iloa.

Kristiina Kumpula
Pääsihteeri
Suomen
Punainen Risti

Uusi toimintalinjauskausi onkin jokaiselle osastolle hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, mitä toimia omalla paikkakunnalla tarvitaan seuraavien
kolmen vuoden ajan, jotta ilo, toivo ja luottamus
vahvistuvat. Kuka apuamme tarvitsee ja miten
vastaamme avun tarpeeseen? Miten vapaaehtoiset voivat ja miten kannustamme uusia ihmisiä
joukkoomme?
TYKKÄÄ Facebookissa

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

OTA YHTEYTTÄ

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN

youtube.com/suomenpunainenristi

punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomateriaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

JAA KUVIAMME Instagramissa

SOITA JA LAHJOITA

instagram.com/punainenristi/

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@punainenristi.fi Kuvat: Suomen Punaisen Ristin
kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Marja Keränen, aineistot@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Toimittaja: piiritoimisto. Paino: LaserMedia Oy, Joensuu.
Osastot voivat lähettää omat juttunsa aineistopäivään mennessä osoitteeseen: saka.osastontuki@redcross.fi
Järjestötiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja löytyy myös piirin nettisivuilta www.punainenristi.fi/savo-karjala.
Lehden voi myös tilata niille osaston aktiivitoimijoille, joille ei tule lehti ilmaisjakeluna. Tilaushinta 10e/vuosi
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Nälkäpäivä-keräys 2020
Nälkäpäivä-keräys juhli tänä vuonna nelikymmenvuotistaivaltaan. Keräys on meidän näkyvin
valtakunnallinen tapahtuma koko vuoden aikana. Tapahtuma on monelle vapaaehtoisellemme
juuri se ainukertainen tapahtuma, johon halutaan osallistua. Myös lahjoittajat suhtautuvat tähän keräykseen hyvin positiivisesti.

le, vaille arjen normaaleja rutiineja. Ystävätoiminta hakee uusia toiminnanmuotoja, puhelinja verkkoystävätoiminta ovat nousemassa tässä
merkittävään rooliin.
Tulevan toimintalinjauksen viesti on, edistämme
iloa, toivoa ja luottamusta. Toiminta luo ympärilleen toivoa.
Kiitos kuuluu teille jokaiselle vapaaehtoiselle.
Teidän teoillanne on suuri merkitys.
Rakennatte toivoa, iloa ja luottamusta omalla toiminnallanne.

Keräys on myös tuotollisesti erittäin merkittävä
tuki meidän toiminnallemme. Vuonna 2015 nälkäpäivä tuotti huipputuloksen, silloin Suomessa
ja koko Euroopassa oli laajamittainen pakolaisaalto. Ihmisten kärsimys näkyi ihan konkreettisesti meidän katukuvassa ja mediassa. Se kosketti.

Tähän loppuun haluaisin haastaa meistä jokaisen.
Tuure Kilpeläisen laulun sanoin ”Jokainen päivä
on ystävänpäivä”
Olisiko sinulla tänään se ystävänpäivä, jolloin
soittaisit viidelle tuntemallesi ihmisille ja kysyisit kuulumisia? - Vai odotatko virallista ystävänpäivää

Tänä vuonna keräys tehtiin Koronan aiheuttamin
rajoituksin ja meilläkin piirin alueella oli myös
alueellisia tiukempia rajoituksia. Emme saaneet
keräyslippaita kauppojen tiskeille ja moni kerääjä ei uskaltautunut keräämään kaduille ja kaduilla oli normaalista vähemmän lahjoittajia. Moni
osasto onnistui keräämään nettilippailla jopa paremman tuloksen kuin viime vuonna.
Tämän vuoden keräys näkyi laajasti sosiaalisessa mediassa. Pari vuotta sitten ideoitu isojen
kaupunkien patsaiden ”liivittäminen” nosti upeita postauksia. Meidän piirin alueen Kosiosuden
ja Morshukan keräysliivit saivat suurta näkyvyyttä valtakunnallisestikin.
Tänä vuonna avuntarve kotimaassa on räjähdysmäisesti kasvanut. Koronan vaikutukset ihmisten
talouteen ovat olleet hyvin kohtalokkaita. Työttömyysluvut tulevat kasvamaan vielä loppuvuotta kohti. Ruoka-avun tarve on suuri ja se tulee kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina.
Olemme saaneet yrityksiltä lahjoituksia Korona
tuomiin alueellisiin tarpeisiin. LähiTapiola Itä ja
LähiTapiola Savo tukivat meidän alueellista Korona työtä heti maaliskuussa merkittävällä lahjoituksella. LähiTapiola Itä tarjosi lisäksi meidän
kauttamme myös kesätyöpaikan nuorille. Saimme työllistettyä tämän avulla 46 nuorta. Mukana
nuorten työllistämisessä oli 19 osastoa.
Yksinäisyys on kasvanut Korona myötä tai Korona on tuonut sen näkyväksi. Korona on rajoittanut osallistumisia julkisisiin tapahtumiin ja
monen harrastustoiminnat ovat keskeytyneet.
Ihmiset ovat jääneet kodin seinien sisäpuolel-

Kaisu Haataja
Savo-Karjalan piirin toiminnanjohtaja
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YLEISKOKOUS 5.9.2020

KIITOS KAIKILLE NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Yleiskokouksessa valittiin luottamusjohto ja
hyväksyttiin toimintalinjaus

Nälkäpäivä muistetaan poikkeusoloista
Sirpa Lehtimäki

Linus Lindholm

Uusi toimintalinjaus: Punainen Risti
tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa
luottamusta
Syyskuisessa yleiskokouksessa päätettiin, että järjestö keskittyy auttamisvalmiuden kehittämiseen, inhimillisten arvojen vahvistamiseen ja yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen
vuosina 2021–2023. Kokouksessa päätetty
toimintalinjaus ohjaa Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistä työtä seuraavien kolmen vuoden ajan.
Tutustu toimintalinjaukseen ja
henkilövalintoihin RedNetissä > Yleiskokous 2020 > Luottamushenkilövalinnat

Punaisen Ristin yleiskokous pidettiin 5. syyskuuta koronatilanteen vuoksi täysin uudella
tavalla: osallistujat kokoontuivat 12 eri kokouspaikkakunnalle, joiden välillä oli etäyhteys. Kokousta johdettiin Vaasasta käsin.
Yleiskokous valitsi Punaisen Ristin uudeksi puheenjohtajaksi työelämäprofessori Elli Aaltosen. Järjestön hallituksen uusiksi
varapuheenjohtajiksi valittiin Ann-Mari Audas-Willman Vaasasta, Laura Musta Helsingistä ja Harri Virta Kaarinasta.
Hallituksen jäsenet vuosina 2021–2023
ovat Outi Forsblom Tikkalasta, Harri
Jokiranta Seinäjoelta, Katja Kuusela Espoosta, Marju Pihlajamaa Punkalaitu
melta, Jarno Rasinkangas Oulusta ja
Ruut Rissanen Tampereelta. Valtuuston
puheenjohtajaksi valittiin Otto Kari Helsingistä.

Kiitos kaikille, jotka olitte toteuttamassa Nälkäpäivän turvallisesti ja
luovasti koronaepidemian keskellä!
40. Nälkäpäivä-keräys tullaan muistamaan nenä-suusuojiin pukeutuneista
lipaskerääjistä ja aiempaa selvästi aktiivisemmasta digitaalisesta keräämisestä.
Lipaskeräyksen järjestelyissä kiinnitettiin
koronan vuoksi erityistä huomiota turvallisuuteen ja hygieniaan. Keräyksen turvallisuuteen panostaminen näkyi konkreettisesti
keräyksen kohdanneille suomalaisille ja nousi myös positiivisella tavalla esille mediassa. On tärkeää, että Punainen Risti on näkyvästi esillä vaikeina aikoina ja näyttää mallia

Joonas Brandt

Emilia Anundi

Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Katja Tähjä
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turvallisista toimintatavoista epidemian keskellä.
Lipaskeräyksen tulos tulee jäämään aiempia
vuosia alhaisemmaksi, tulosarvion ollessa
670 000 euroa. Tuloksen lasku johtuu luonnollisesti lipaskerääjien ja keräystapahtumien vähäisemmästä määrästä. Lisäksi ihmisiä
liikkui erityisesti kaupungeissa vähemmän
ja käteisen käyttö on vähentynyt koronan
vuoksi selvästi. Nälkäpäivä on kuitenkin
edelleen rakastettu keräys, jolla on lämmin
paikka monen suomalaisen sydämessä. Pidetään se yhdessä sellaisena myös seuraavat 40 vuotta.
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PUNAISEN RISTIN JOULUKAHVILAT JA VOIMAVARAKAHVILAT

HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.12.2020

Jouluna ei tarvitse olla yksin

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hankitaan
vähävaraisille lapsiperheille ruoka
lahjakortteja, joilla voi ostaa syömistä joulupöytään. Keräystavoite tänä
vuonna on 1 050 000 euroa, jolla voidaan jakaa 21 000 lahjakorttia. Tänä
vuonna lahjakortin arvo on 50 euroa.
Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti
yhdessä Ylen Puoli seitsemän -ohjelman, Yle
Radio Suomen ja Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupallisina partnereina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl.
Keräys alkaa torstaina 19.11.2020 ja jatkuu
jouluaattoon asti. Tämän vuoden keräystavoite on 1 050 000 euroa.
KERÄYS 19.11.-24.12.2020

Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella lokakuussa ja ne toimitetaan MLL:n keskustoimistolta tilauslomakkeessa ilmoitettuihin
osoitteisiin viikoilla 45–46.
Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit yhteistyökumppaneiden eli kunnan sosiaalitoimen, maahanmuuttopalveluiden, neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai muun
yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto tilasi kortit itselleen on tärkeää, että kortit toimitetaan hyvissä ajoin kumppaneille, jotta
kortti ei jää matkan tai muiden joulukiireiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on voimassa 7.–31.12.2020.

LAHJOITA
Soita 0600 16555 (10 € + pvm/mpm)
Lähetä tekstiviesti HJM20 numeroon 16499 (20 €)
Lähetä tekstiviesti HJM30 numeroon 16499 (30 €)
www.hyvajoulumieli.fi

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla

Kahvilaa kannattaa mainostaa mm. paikal-

Vapaaehtoiset kehuvat
joulukahviloiden tunnelmaa
Joulukahviloissa on aiempina vuosina ollut
järjestäjien mukaan leppoisa meininki. Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna. Tänä
vuonna ystävätoiminnan yhteistyökumppani
tavarataloketju Tokmanni tukee joulukahviloita taloudellisen tuen muodossa.
Saadakseen avustusta osaston tulee ilmoittaa kahvilasta ennakkoon ja raportoida tapahtuman jälkeen. Tuki maksetaan kuluja vastaan ja se voi olla enintään 200 euroa.

ranomaisohjeet ja Punaisen Ristin vapaaeh-

lisen Tokmannin ilmoitustaululla. Ilmoituspohjia löytyy RedNetistä.
– Nyt on hyvä aika kutsua vapaaehtoisia
mukaan järjestelyihin. Moni heistäkin kaipaa tekemistä pitkiin pyhiin. Myös uusia vapaaehtoisia voi löytyä tätä kautta, kannustaa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta.
Jos paikallinen koronatilanne on rauhallinen,
kahviloita voi järjestää, kunhan huomioi vitoisten Turvallisuus- ja hygieniaohjeet.
Vinkkejä järjestämiseen ja
ilmoituspohjat: RedNet > Tieto ja taito >
Ystävätoiminta > Tapahtumamallit
Koronaohjeet:
RedNet > Tieto ja taito > Korona 2020
Lisätietoja:
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

koronatilanteen salliessa
Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä järjestämään yhteisen Hyvä Joulumieli -tapahtuman, jos koronatilanne sen sallii. Tapahtuma tuo näkyvyyttä ja lipaskeräys varoja.
Tapahtuman voi järjestää keräysaikana ja
myös media kannattaa kutsua paikalle.
Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja materiaalia löytyy RedNetistä (Hyvä Joulumie-

Hyvä Joulumieli -nettisivut:
www.hyvajoulumieli.fi
Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys
Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli
RedNet (Hyvä Joulumieli)
Lisätietoja piiritoimistosta ja
joulumieli@punainenristi.fi

li).
Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
Varainhankinnan koordinaattori
Regina Laurén, p. 040 719 3158
Viestinnän asiantuntija

HUOM.!
Käykää tarkkaan läpi korttien jako-ohjeet.

Mari Mäkinen, p. 040 664 7779
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Hae tukea ja pidä osastossa voimavarakahvila
Poikkeuksellisena aikana monessa osastossa kaivataan palauttavaa ja innostavaa vertaistoimintaa.
Voimavarakahvila kannattaa ottaa osaksi
jo suunniteltuja toimintaryhmäkohtaisia tapaamisia. Kahvila kestää 2–3 tuntia, mutta
materiaalista voi myös valita vain yhden tai
kaksi harjoitusta. Kerran järjestettävän kahvilan ja harjoitusten vetäjäksi sopii henkisen
tuen vapaaehtoinen, vastuuvapaaehtoinen
tai aiheesta muuten innostunut.
Avustusta (300 euroa / osasto) voi hakea osastoittain Hyväpäivä-avustusten kautta. Avustuksia tullaan myöntämään vuoden
2020 loppuun saakka, mutta kahvilan toteutus voi olla kevättalvella 2021.
Tarkemmat ohjeet hakuprosessista sekä
valmiiksi luotu materiaali voimavarakahvi-

Joonas Brandt

•
•
•
•

Jos koronatilanne sallii, Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat jälleen iloa seuraa kaipaaville. Tunnelmasta nauttivat myös kahviloita
pyörittävät vapaaehtoiset.
Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle
toivottu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä
tuntuvien joulun juhlapyhien keskellä.
Joulukahvilat tarjoavat yksin eläjille tai
muuten jouluna seuraa kaipaaville mukavan
tilaisuuden viettää aikaa muiden seurassa.
Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat lämpimät kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.

näkyvyyttä paikkakunnilla

Mielessä pidettävää
•

Poliisihallituksen lupa nro POL-2015-12549/5.2.2016, POL-2016-12293/7.9.2016 ja POL-2020-47179.
Keräysaika 5.2.2016-31.12.2020 koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.
Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2019/7863/15.10.2019.
Vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen Suomessa.

Hyvä Joulumieli -keräys on
ajankohtaisempi kuin koskaan

lan sekä etä- että lähitoteutukseen löytyvät
RedNetistä:
Korona 2020 > Henkinen tuki ja vapaaehtoisena jaksaminen > Voimavarakahvila
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VERKKORYHMÄTOIMINTA JA WEBINAARI OMA PUNAINEN RISTISSÄ

Näin järjestät yksinäiselle suunnattuja
verkkoryhmiä
mea.
Joonas Brandt

Ryhmiä perustettiin yhteensä neljä: alle 18-vuotiaille, 18-29-vuotiaille, työikäisille
ja yli 70 vuotiaille. Kesän kokemukset ovat
kannustavia: mukaan lähdettiin innostuneesti ja vapaaehtoisista tehtävä oli mielekäs. Haasteena puolestaan koettiin se,
kuinka pitää osallistujat aktiivisina.
RedNetiin on koottu ohjeita ja vinkkejä
ryhmätoiminnan järjestämiseksi verkossa.
Apua saa teknisten alustojen eli Discordin ja
Microsoft Teamsin käyttöön sekä sisältöjen
suunnitteluun. Sivuilta löytyy myös materiaalia mm. ryhmien mainostamiseen sosiaalisessa mediassa.
Verkkoryhmätoiminnan ohjeet:
RedNet > SPR Ystävätoiminta
> Ystävät verkkoryhmissä
Lisätietoja:
Hankekoordinaattori
Anja Saksola,
Länsi-Suomen piiri, p. 040 702 9706

Keskustoimisto ja Länsi-Suomen piiri pilotoivat kesällä 2020 yksinäisille suunnattuja
valtakunnallisia verkkoryhmiä ja kokemusten pohjalta on tehty ohjeistukset verkkoryhmätoimintaan. Pilotteihin osallistui 28
vapaaehtoista ja 60 osallistujaa ympäri Suo-

Sosiaalitoiminnan suunnittelija
Varpu Salmenrinne, p. 040 352 0772

Tule seuraamaan mielenkiintoista
webinaarisarjaa – merkitse kalenteriin

VINKKAA YSTÄVILLESI TAI TULE ITSE MUKAAN

Wanted: Lentokenttävapaaehtoisia
Helsinki-Vantaalle
Ketä etsimme?
Etsimme joustavia ja myös viikolla päiväs
aikaan mukaan ehtiviä henkilöitä. Työskentely
tapahtuu usein arkipäivänä ja saattaa kestää
usean tunnin ajan. Vapaaehtoistyö vaatii aikataulullista joustavuutta, sillä lennot saattavat olla useita tunteja myöhässä ja henkilöt
voivat esimerkiksi myöhästyä jatkolennoilta.
Lentokentällä tapahtuva vapaaehtoistyö sopii
hyvin esimerkiksi eläkeläisille ja opiskelijoille, joilla on opintojensa puolesta joustava aikataulu.

Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto
etsii pääkaupunkiseudulta uusia vapaa
ehtoisia kiintiöpakolaisten vastaan
ottoon Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Punainen Risti huolehtii Suomeen saapuvien
kiintiöpakolaisten vastaanotosta lentokentällä
ja osallistuu siihen liittyviin järjestelyihin. Järjestö seuraa Maahanmuuttoviraston
käynnistämien ja IOM:n toteuttamien matka
järjestelyiden etenemistä, informoi kuntia ja
Helsinki-Vantaa rajavartiostoa saapuvista pakolaisista sekä varmistaa, että lento
kentällä on käytettävissä riittävät tulkki- ja
vastaanottoresurssit.

Ensiapu, henkisen tuen osaaminen ja eri kielien taitaminen ovat tehtävässä hyödyllisiä. Vapaaehtoistehtävästä suoriutuminen edellyttää
vähintään tyydyttävää suomen kielen taitoa,
sillä kommunikoinnissa on mukana tulkit, jotka puhuvat suomea ja tulkattavaa kieltä.

Lentokentällä tapahtuvassa vastaanotossa
Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on merkittävä
rooli. Vapaaehtoiset avustavat pakolaisia lentokenttämuodollisuuksien aikana (rekisteröinti), järjestävät ruokailun tarpeen vaatiessa ja
saattavat pakolaiset jatkoyhteyksille. Vapaaehtoiset ovat tulijoille ensimmäinen kosketus suomalaiseen yhteiskuntaan. Lentokenttävapaaehtoiset tekevät uuteen kotimaahan
saapumisen inhimilliseksi ja ihmisarvoiseksi,
mikä on hyvä ensiaskel kotoutumiselle. Lentokenttävapaaehtoiset ovat kokeneet työn
antoisaksi ja merkittäväksi.

Haemme lisää vapaaehtoista, jotka ovat valmiita sitoutumaan tehtävään mielellään kahdeksi vuodeksi. Lentokentälle tarvittava
kulkulupa on voimassa viisi vuotta, joten toivomme, että vapaaehtoinen olisi käytettävissä myös pidemmän aikaa. Vapaaehtoistyöstä
korvataan matkat lentokentälle halvimman
kulkuneuvon mukaan sekä tarjotaan ruokailumahdollisuus kentällä. Koulutamme henkilöt tehtävään.

Kiintiöpakolaiset tulevat usein perhekunnittain ja perheissä on usein eri-ikäisiä jäseniä
sylivauvoista isovanhempiin. Kiintiöpakolaisia tulee pääsääntöisesti isommissa ryhmis
sä, jolloin vastassa on useampi kuin yksi vapaaehtoinen.

Jos kiinnostuit tehtävästä, laita viesti osoitteeseen refugees@redcross.fi. Kerro itsestäsi ja miksi kiintiöpakolaisten vastaanotto
kiinnostaa sinua. Lisäkysymykset vapaaehtoistehtävästä voi laittaa samaan osoitteeseen.

Mitä hyvää sinä voisit tehdä 1.12?

Webinaarisarjassa ”Ihmisiä ja perheitä –
meillä ja maailmalla” -sarja pureutuu loppuvuoden aikana teemoihin, jotka liittyvät läheisesti Punaisen Ristin toimintaan.
Ilmoittautuminen avautuu Oma Punaisessa Ristissä lähellä webinaarin päivämäärää.
Kannattaa siis käydä Omassa katsomassa lisätietoja ja tulevia tapahtumia.
Marraskuun puolivälissä puhutaan paperittomuudesta ja joulukuussa syvennytään siihen, miksi rasisminvastainen toiminta on
tärkeää.

•

16.11.2020 Osa 3: Paperittomat –
ihminen ihmiselle
• 14.12.2020 Osa 4: Rasismi koskettaa
Webinaari järjestetään suomeksi ja
se on suunnattu kotoutumisen tukena
toimiville vapaaehtoisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.
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Punainen Risti on mukana #TekojenTiistaikampanjassa 1.12. Päivä kannustaa ihmisiä
hyviin tekoihin ja toimintaan. Sinutkin on
haastettu - tule mukaan! Teot voivat olla
kiittämistä, lupauksia, pieniä tekoja, suuria
kampanjoita, lahjoittamista, vapaaehtoistyötä tai vaikkapa tavaran lahjoittamista.
TekojenTiistai on osa kansainvälistä #GivingTuesday-kampanjaa. Lue lisää: www.
tekojentiistai.org.
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YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN

Miltä näyttää ystävänpäivä vuonna 2021?

LÄHTÖLASKENTA JOULUUN VOI ALKAA

Kalenteri tuo joulun odotuksen

Joonas Brandt

Punaisen Ristin joulukalenteri on
perinteinen osa joulun odotusta. Tämän
vuoden kalentereissa näkyy Raimo
Partasen ja Martta Wendelinin kuvitus.
Kalentereita on lähetetty noin 100 000
kotiin. Kalenterin suositushinta on 12 € ja
sen voi voi ostaa myös verkkokaupasta
punaisenristinkauppa.fi tai
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
myynti@punainenristi.fi.

Ystävänpäivänä meillä on jälleen ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää
voimamme ja nostaa esiin ratkaisuja
vakavaan yhteiskunnalliseen
ongelmaan: yksinäisyyteen.

Tapahtumissa esitellään ystävätoimintaa
ja houkutellaan mukaan uusia ystäviä
Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävän
päiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaantapahtumat. Korona-tilanne voi rajoittaa
tapahtumien järjestämistä, mutta valmistelemme parhaillaan vaihtoehtoisia toteutuksia. Keskustoimisto tukee erilaisia malleja
150 eurolla.

Ystävänpäivän kampanjan myötä keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja vaikutuksista, kannustamme ihmisiä näkemään
ihmiset ympärillään sekä kutsumme kaikkia
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Lahjavinkki: Punaisen Ristin
Vaikuttava lahja
Ostamalla Vaikuttavan lahjan annat
konkreettista apua vaikeassa tilanteessa
olevalle. Lahjalla viestit välittämisestä ja
halustasi auttaa. Suosituimmat Vaikuttavat
lahjamme ovat Puhdasta vettä lapselle
vuodeksi (15 €) ja Ystävä yksinäiselle (25
€).
Verkkokaupasta löytyy lisää Vaikuttavia
lahjoja ja myös joulukortit, joilla ilahdutat
sukulaisia, ystäviä ja naapureita.
Lisätietoja: Punaisen Ristin myyntipalvelu,
p. 020 701 2211

Uudet heti mukaan toimintaan
Vuonna 2020 saimme kampanjan myötä
yli 3 000 uutta yksinäisyyden lievittämisestä ja Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunutta jättämään meille yhteystietonsa. Siksi
tiedon ja kurssien tarjoaminen on erityisen
tärkeää heti ystävänpäivän jälkeen. Kursseja voi markkinoida ystävänpäivätapahtumissa. Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty paljon etäkursseja, joille voi osallistua
mistäpäin tahansa. Verkkoystävätoimintaan
pääsee mukaan vaikka omassa osastossa ei
olisikaan ystävätoimintaa.

Loppukiri viestintään
Kampanja toteutetaan viime vuonna uusituilla kampanjamateriaaleilla. Materiaaleja
voi tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta,
ja niitä kannattaa hyödyntää monipuolisesti
erilaisissa tapahtumissa.
Paikallismedia haluaa tarinoita ihmisistä,
ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. Löytyisikö paikkakunnaltanne vielä joku avoin
ja innokas ystävätoiminnan vapaaehtoinen
ystävineen paikallismedian haastateltavaksi?
Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat
osallistua kaikki eli myös osastot, joilla ei ole
ystävätoimintaa. Verkkoystävän voi saada
paikasta riippumatta, joten toiminnasta kannattaa kertoa kaikkialla. Some-viestinnässä
auttavat keskustoimiston tuottamat valmiit
materiaalit.

Muistakaa tehdä kursseista tapahtumat
myös Omaan!
Lue lisää:
RedNet > Tieto ja taito > Ystävänpäivä.
Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
Viestinnän asiantuntija
Senni Puustinen, p. 040 589 3414
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Nälkäpäivän 40. lipaskeräys
onnistuttiin järjestämään turvallisesti
suussyistä pois keräyksessä ja myös käteisen rahan käyttö on vähentynyt entisestään.
Toisaalta useampi osasto kokeili myös vaihtoehtoisia maksutapoja niin netissä kuin perinteisen lipaskeräyksenkin rinnalla.

Vallitseva koronatilanne aiheutti aina loppumetreille saakka epävarmuutta keräystä järjestäneissä osastoissa. Järjestönä
varauduimme myös koko lipaskeräyksen perumiseen, mutta onneksi tilanne mahdollisti
keräämisen turvallisesti myös Savo-Karjalan
alueella. Nyt jos koskaan Katastrofirahaston varoilla toteutettavalle auttamistoiminnalle on kansainvälisten auttamisoperaatioiden ohella myös kotimaassa tarvetta, jos
koskaan.

Kaikkein haasteiden keskellä myös onnistumisiakin nähtiin, sillä tulosarvioiden mukaan
Juankosken osasto triplasi ja Keiteleen osasto tuplasi keräystuloksensa edellisvuoteen
nähden. Tasaisen varmaa tulosta tehtiin jälleen myös Siilinjärven osastossa, jonka keräystulos oli piirimme osastoista suurin ja aiempien vuosien tasoa. Keräyksen satsattiin
näkyvästi myös mm. Kuopiossa ja Joensuussa.

Savo-Karjalan piirin lipaskeräyksen tuottoarvio oli n. 46 000€ ja valtakunnallinen tuottoarvio 670 000€ (tilanne 8.10.). Keräystuloksen selvä putoaminen edellisvuodesta noin
puoleen oli ennakoitua, mutta vallitsevassa
tilanteessa silti hatunnoston arvoinen lopputulos. Osastojen antamien tietojen mukaan
kerääjiä oli aiempaa vaikeampi rekrytoida
ja lahjoittajiakin oli monella paikkakunnalla
normaalioloihin nähden katukuvassa vähemmän liikkeellä. Toisaalta yksittäisiä isompia
lahjoituksia arvioitiin tehdyn aiempaa enemmän. Myös useampi koulu jättäytyi turvalli-

Kuopion osasto järjesti
eNÄPÄ -kahvitailaisuuden verkossa,
kuva: Mikko Sipilä

Lopullinen keräystuotto selviä vasta vuoden
lopulla, kun vielä käynnissä olevien keräysten tuotot on tilitetty Katastrofirahaston tilille
ja osastojen keräystilitys valmistuu.
Kiitos kaikille osastoillemme ja keräykseen
osallistuneille vapaaehtoisille sekä lahjoittajille!

Joensuun osasto puki torin laidalla päivystävät Kosiosuden ja Morshukan keräysliiveihin, kuva: SPR Joensuun osasto

Lauantain keräyspäivä
alkoi aurinkoisena Mualiman Navalla Kuopiossa,
kuva: Hanna Putkonen

NÄPÄ lahjoittaja_SPR Kiuruvesi
Kuva: SPR Kiuruveden osasto
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Olen Pirkko Mutanen ja liityin SPR:n Viinijärven osaston jäseneksi vuonna 2004.
SPR:n hallituksessa olen ollut yli 10 vuotta, samoin EA-ryhmässä aloitin aika pian jäseneksi liittymisen jälkeen. Vapaaehtois- ja
järjestötyö yleensä on lähellä sydäntäni.

li minut SPR:n ensiapuryhmään mukaan. Ja
pian vuoden 2013 alusta olin suorittamassa EA 1:stä ja EA 2:sta sekä liityin Joensuun
ensiapuryhmään ja samalla pääsin heti päivystyskurssille. Huomasin olevani myös samana kesänä EA 3:lla. Toimintaan tuli muutaman vuoden tauko sairastumisen vuoksi,
mutta jälleen 2016 tulin ensiapuryhmään takaisin ja melkein suoraan ryhmänjohtajaksi.
Osaston hallituksessa olen ollut nyt kolmisen
vuotta ja nykyinen tehtäväni siellä on varapuheenjohtaja. Mielestäni SPR:n toiminnassa on ollut loistavinta tutustua uusiin ihmisiin ja saada ystäviä ympäri suomea, ehkä
joskus jopa maan rajojen ulkopuoleltakin.
Ilosaarirokki on ollut tästä hyvä esimerkki, on vuoden kohokohta, kun pääsee tapaamaan vanhoja tuttuja ympäri Suomea
Olen piirihallituksessa uusi. Alkuun menee
varmasti opetellessa uusiin asioihin ja työskentelytapoihin. Mutta uskon että siitä se
nopeasti lähtee alkujännityksen jälkeen.

Olen 44-vuotias. Auttamistoiminta on minulle tullut veren perintönä. Syntymäkotini oli samassa rakennuksessa, missä toisessa päässä oli Heinäveden paloasema. Isäni
oli kunnan palopäällikkö. Lapsena olin paloautojen rattia pyörittämässä aina kun isäni vaan jaksoi minua paloaseman puolelle
päästää. Palokunta oli harrastukseni ja sivutyöni niin pitkään kuin Heinävedellä asuin.
Joensuuhun muutettuani liityin paikalliseen
VPK:hon, jonka toiminta alkoi myöhemmin
valitettavasti hiipua ja luovuin siitä harrastuksesta. Tuli aika etsiä uusi harrastus.
Työpaikalla minulla oli vuonna 2012 sairaanhoitajaopiskelija ohjattavana, joka houkutte14

Olen Marja Leena Vähäkangas, osastoni on SPR Kaavin osasto. Olen tällä hetkellä osaston puheenjohtaja. En ole kovinkaan
pitkän linjan SPR -aktiivi. Kasassa on alle kymmenen vuotta jäsenenä. Kun vertailen sitä muiden pitkiin uriin, mietin, pitääkö
minun olla asiasta häpeissäni. Sitten ajattelin asiaa toisin päin. Järjestöhän tarvitsee
nimenomaan uusia jäseniä. En koe osaston puheenjohtajuutta mitenkään mahdottomana asiana, mutta eniten nautin ihmisten
kohtaamisesta.

Kuva: Kaarina Haatanen

Kuva: Mikko Taivanen

Olen Lasse Ikonen, Joensuun osastosta. Olen kotoisin Heinävedeltä, mutta muutin vuonna 2007 Joensuuhun työn perässä.
Työskentelen sairaanhoitajana Pohjois-Karjalan keskussairaalassa sisätautiosastolla.

Kuva: Anna-Marja Jokiniemi

Uudet piirihallituksen jäsenet esittäytyvät

Minusta vuoden parhaita päiviä on seistä lippaan kanssa keräämässä nälkäpäiväkeräystä. Koen, että seison kaupan oven vieressä ja ainoa tehtäväni on kuunnella ihmisten
kuulumisia. Muutenkin koen ihmisten auttamisen tärkeänä, siitä saa ainakin yhtä hyvän
mielen kuin autettava itse.
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Terveyden edistämisen kehittämisprojekti
Piirimme terveyden edistämisen hanke sai
kahdeksi kuukaudeksi harjoittelijan TE-toimiston Älykkäästi töihin- projektiosaajavalmennuksen kautta. Harjoittelijan, terveydenhoitaja Annen, kehittämisprojekti keskittyi
terveyspisteisiin ja niiden toiminnan kehittämiseen.

Harjoittelun myötä myös piirimme kaikille
terveyspistetoimijoille tehtiin kysely toiminnan kehittämiseen liittyen. Vastauksista kävi
ilmi, että terveyspisteiden toiveet ja tarpeet
olivat osin erilaiset. Kysyimme muun muassa
etäauttamisen mahdollisuuksista terveyspisteillä ja kaksi kolmasosaa ei pitänyt puhelimitse, sähköpostitse tai verkossa annettavaa
terveysneuvontaa mahdollisena.

Tavoitteena oli paneutua kahden terveyspisteen nykytilanteeseen ja tehdä kartoitus näiden alueiden väestöstä ja niiden terveystarpeista. Lähtökartoituksen jälkeen mietimme
yhdessä terveyspisteiden vapaaehtoisten
kanssa toiveita toiminnan kehittämiselle, kävimme läpi toimintaan liittyviä haasteita sekä tulevaisuudennäkymiä.

Terveyspistetoiminnassa keskiössä on kiireetön kohtaaminen ja hyvä vuorovaikutus
asiakkaan kanssa. Vastausten perusteella
koettiin, että nämä periaatteet eivät etäauttamisessa toteudu. Toinen tärkeä tieto saatiin, kun kysyttiin havaintoja mahdollisista
terveyshaasteista, joihin ei tällä hetkellä terveyspisteillä pystytä vastaamaan. Vastauksissa nousi esiin vähävaraisten terveellisen
ruoan, hampaiden hoidon, päihteiden käytön, asiakkaiden moniongelmaisuuden ja sosiaalipalveluihin ohjaamisen kysymykset.

Näille kahdelle terveyspisteelle toivottiin
enemmän näkyvyyttä, lisää asiakkaita ja toisaalta myös innokkaita vapaaehtoisia haluttiin lisää mukaan toimintaan. Markkinointisuunnitelma apunamme pohdimme erilaisia
väyliä uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen.
Uusia asiakkaita taas yritetään tavoittaa jalkauttamalla toinen harjoittelun kohteena ollut terveyspiste kirjastoon. Kehittämisprojektin myötä oli myös tarkoitus järjestää
aivoterveyteen liittyvä teemaluento, mutta
valitettavasti tämä luento ei koronatilanteen
vuoksi mahdollistunut.

Mikäli haluat tarkempaa tietoa terveyspisteille laaditusta kyselystä tai ylipäänsä terveyden edistämisen hankkeesta, niin älä epäröi
ottaa yhteyttä Hannaan:
hanna.putkonen@redcross.fi
0504075816
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Kohdennettu keräys!
Osastolla on nyt mahdollisuus auttaa paikallisesti ikä-ihmisiä,
lapsiperheitä ja yksinasuvia hyödyntämällä pullonpalautusautomaatin lipukkeita.
- Piiri on hankkinut keräysluvan, keräystarrat piirin kautta
- Piiri avaa kohdennetun tilin, johon osastot tilittävät keräystuotot,
jokaiselle osastolle luodaan oma viitenumero
-

Sovitaan kaupan kanssa tilitykset esimerkiksi kerran kuukaudessa tai
joka toinen kuukausi

-

”Tonkan”/keräyslippaan viereen lappu, että kerätyt varat menevät
paikallisten ikä-ihmisten, lapsiperheiden ja yksinasuvien avustuksiin

-

Keräys voimassa toistaiseksi

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä: Tuija Hänninen tuija.hanninen@redcross.fi
p.050 5020 773
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Tapahtumakalenteri Savo-Karjalan piiri
Marraskuu
4.11. Mikä ihmeen Punainen Risti? – webinaari
4.11. Savo-Karjalan piiri webinaari Nuoret/SPR Yleinen
9.11. Osastoinfo (Teams)
9.11. Vapepa-johtajien webinaari:
Yhteistoiminta lentopelastuksen kanssa johtopaikalla
10.11. Vapepa peruskurssi 8/2020, Siilinjärvi
11.11. Vapepa peruskurssi 9/2020, Siilinjärvi
11.11. Valtakunnallinen tapaturmapäivä 2020
Hyvä joulumielikeräys
11.11. Puheenjohtaja-tapaaminen (Teams)
13.11. Nenäpäivä
14.11.- 15.11. Päihdetyön varhaisenpuuttumisen koulutus, Kuopio
16.11. Paperittomat, ihminen ihmiselle – valtakunnallinen webinaari
16.11. Vapepa Pohjois-Karjalan paikallistoimikuntien puheenjohtajistojen etäkokous
17.11. Omaishoitajien virkistyspäivä, Vuorela Kunnonpaikka
17.11. Vapepa valmiuskouluttajien webinaari: toimintalinjaus 2030
18.11. Vapepa peruskurssi 10/2020, Iisalmi
18.11. Savo-Karjalan piiri webinaari Nuoret/Nuoret
19.11. Vapepa Pohjois-Savon paikallistoimikuntien puheenjohtajistojen etäkokous
21.11. Etsinnän peruskurssi 4/2020, Iisalmi
22.11. Etsintäharjoitus, Ylä-Savo
27.11. Piirinhallitus
28.11. Piirinhallituksen strategiaseminaari
Some-koulutus - valtakunnallinen etäkoulutus (tallenteet löytyvät RedNetistä)
Osastoviestinnän perusteet - valtakunnallinen etäkoulutus (tallenteet löytyvät
Rednetistä)

Tammikuu 2021
9.1. OHTO-kummien etätapaaminen
22.-24.1. Resurssikouluttajakoulutus
22.-24.11 Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus
23.1. Strategiaseminaari
30.1. Vapepan valmiusavaus-seminaari, Joensuu
Helmikuu 2021
3.2. Piirinhallitus
6.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutus
6.2. Lippu korkealle! – järjestökoulutus osastotoimijoille, Joensuu ja Kuopio
11.2. 112-päivän hälytysharjoitukset
20.2. Henkisen tuen seminaari, Outokumpu
14.2. Ystävänpäivä
6.2. Vapepa-johtajien etätäydennyskoulutus
26.-27.2. Ensiapupäivystäjien peruskurssi osa 1, Kuopio
Maaliskuu 2021
16.3. Vapepa Pohjois-Karjala maakuntatoimikunnan kevätkokous
17.3. Vapepa Pohjois-Savo maakuntatoimikunnan kevätkokous
19.-21.3. Valmiuskouluttajakoulutus sisältöosa, Heinola
20.-21.3. Ensiapupäivystäjä peruskurssi osa 3, Kuopio
31.3. Piirinhallitus

Joulukuu 2020
1.12. Maailman AIDS-päivä
2.12. Mikä ihmeen Punainen Risti? – webinaari
2.12. Vapepa-johtajien webinaari: toiminta median kanssa
2.12. Valmiuspäivystäjätapaaminen, Kuopio
2.12. Savo-Karjalan piiri webinaari Terveys/SPR Yleinen
3.12. Valmiuspäivystäjätapaaminen, Joensuu
5.12. Vapaaehtoisuuden päivä
8.12. Vapepa valmiuskouluttajien webinaari: hälytysryhmien minimivaatimukset
9.12. Puheenjohtaja-tapaaminen (Tuusniemi)
11.12. Piiritoimiston joulukahvit
12.12. Vapepa Johtoryhmäkoulutus, Outokumpu
14.12. Rasismi koskettaa – valtakunnallinen webinaari/Teams
16.12. Punainen Risti – Kätilönä maailmalla/Teams
16.12. Savo-Karjalan piiri webinaari Terveys/Terveys
17.12. Henkisen tuen ryhmänjohtajien etäkoulutus
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Kuvat: Kirsi Piiparinen

Kokoussali Kimmelissä, josta yhteys Vaasaan.

Yleiskokouksen nuoret edustajat.

Riina Myyryläinen

Jukka Korkalainen, Rautavaara.

Äänivaltaiset edustajat Sinituuli Dufva ja
Heikki Sederholm

Erilainen yleiskokous
Suomen Punaisen Ristin yleiskokous kokoontui 5.9.2020 Vaasaan ja etäkokouksiin
11 paikkakunnalle ympäri maata. Savo-Karjalan kokousedustajat saivat nauttia Joensuun Sokos Hotel Kimmelin kokoustarjoiluista, ja kokouksen striimaus oli katsottavissa
kaikille kiinnostuneille kotisohvalta käsin.
Tekniikka toimi, ja haastavan kokouskokonaisuuden läpivienti onnistui hienosti. Seuraavaan yleiskokoukseen kutsuimme osallistujat Joensuuhun, joten kolmen vuoden
päästä meillä on jälleen lyhyt matka yleiskokoukseen.
Savo-Karjalan piiristä valittiin seuraavat luottamushenkilöt:
Outi Forsblom, Tikkala, valittiin Suomen
Punaisen Ristin hallituksen jäseneksi.
Petri Raatikainen, Pyhäselkä, valittiin Suomen Punaisen Ristin valtuuston jäseneksi
(varajäsen Sinituuli Dufva).
Anne Bäck, Kuopio, valittiin Suomen Punaisen Ristin valtuuston jäseneksi (varajäsen
Riina Myyryläinen).

Mikko Sipilä. Puheenvuorot striimattiin kaikkiin etäkokouksiin.
20
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Ehdota ennakkoluuloton edelläkävijä
-huomionosoituksen saajaa!
Punaisen Ristin Savo-Karjalan piiri myöntää vuosittain Ennakkoluuloton edelläkävijä -huomionosoituksen järjestön ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka piirin alueella on
toiminut esimerkillisesti yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. Tunnustus jaetaan rasisminvastaisella viikolla maaliskuussa 2021.
Tunnusten saamisen perusteena voi olla yksittäinen teko tai pitkän linjan toiminta. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen huomionosoituksen saajasta täyttämällä tämän lomakkeen
31.1.2021 mennessä.
Valinnan huomionosoituksen saajasta tekee SPR Savo-Karjalan piirin monikulttuurisen toiminnan kehittämistyöryhmä.
Tee ehdotuksesi täällä: bit.ly/ennakkoluuloton2021

PAINOTALOLLE
VARATTU
ILMOITUSTILA

Jaathan tätä linkkiä omissa verkostoissasi, myös muut, kuin Punaisen Ristin toimijat voivat
tehdä ehdotuksia huomionosoituksen saajaksi. Kiitos!

Oletko jo liittynyt ’SPR SavoKarjalan piirin vapaaehtoiset’
suljettuun Facebook ryhmään?

TipTapTipTapTipeTipeTipTapTipTipTAP!

Kaikki joukolla jäseniä
hankkimaan!
Osasto voi estää jäsenmääränsä laskemisen
hankkimalla 10% uusia jäseniä vuodessa. 100 jäsenen
osastossa tämä tarkoittaa 10 uutta jäsentä vuoden
aikana.

Kun jäs
en
aloittaa hankinnan
NYT, on
aikaa v
ielä run
sain
mitoin

Savo-Karjalan piiri kannustaa jäsenhankintaan!
Jokaisen 10% tavoitteen saavuttaneen osaston
onnistumiset ja vinkit jaetaan muille osastoille
Kaikkien 10% tavoitteen saavuttaneiden osastojen
kesken arvotaan vuosikokouspaketteja vuoden 2021
juhla-vuosikokoukseen!
1 x 3 henkilöä/osasto
1 x 2 henkilöä/osasto
1 x 1 henkilö/osasto

KUTSU PIKKUJOULUIHIN – VARAA AIKA KALENTERIIN!
Meillä on ilo kutsua kaikki SPR Savo-Karjalan piirin vapaaehtoiset yhteisiin
pikkujouluihin lauantaina 5.12.2020 kello 11 – 15!
Seurailemme koronatilanteen kehittymistä ja sen vaikutusta pikkujoulujen
toteutukseen. Varaa aika kuitenkin jo kalenteriisi ja kaiva tonttulakki
varaston periltä – tonttuilua on tiedossa tavalla tai toisella! "
%
$
#

Kuva: Benjamin Suomela
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Savo-Karjalan piiri
Asiakaspalvelu osastoille ma-pe klo 9-15
Palvelunumero
040 015 8390
saka.osastontuki@punainenristi.fi
Joensuun toimisto
Kauppakatu 35, 80100 Joensuu
Toimisto avoinna: ti - to klo 10 -14
Kuopion toimisto
Puijonkatu 9, 70100 Kuopio
Toimisto avoinna sopimuksen mukaan
Henkilökohtaiset sähköpostit:
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Järjestöpäällikkö
Kirsi Piiparinen
henkilöstöhallinto, M2-pääkäyttäjä,
kummitoiminta, järjestötyö
Valmiuspäällikkö
Mika Korppinen

Ira Leo
Paperittomat -hanke

040 353 6805

Ensiapukoulutusmyynti,
Punainen Risti Ensiapu Oy

Ensiapukoulutusmyynti
koulutus.itainen@redcross.fi
050 032 2910

Aluepäällikkö
Annamari Komulainen

0400 158 397

040 023 9649

Hallintosihteeri
Aila Niemi

040 775 3503

040 064 8268

valmiustoiminta, Vapepa-koordinaatio,
viranomaisyhteistyö, keräykset, kotimaan apu
Toimistotyöntekijät
Venla Piitulainen
kiinteistö, viestintä, vuosikokous

050 407 5816

Teollisuuskatu 15, 80100 Joensuu

Henkilöt ja vastuualueet:
Toiminnanjohtaja
Kaisu Haataja

Hanna Putkonen
terveyden edistäminen
(seksuaaliterveys, päihdetyö,
terveyspisteet)

040 139 5606

Katja Eskman
040 706 4048
laskutus, kirjanpito, talous ja hallinto,
toiminnantarkastus
040 487 4666
Tanja Lehikoinen
arkiston siirto, järjestö- ja jäsenasiat,
huomionosoitukset

Pluspisteet
Joensuu, Kauppakatu 35
Pluspiste päivystys tiistaisin 17-19

040 028 6637

Kuopio, Puijonkatu 9
Pluspiste päivystys tiistaisin 17-19

050 430 4633

Pluspistevastaava
Hanna Putkonen

050 407 5816

Kontti-kierrätystavaratalot
Voimatie 10, 80100 Joensuu
Jalkanen Susanna

040 739 8789

Leväsentie 21, 70780 Kuopio
Voutilainen Merja

040 801 0199

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjät:
Jenni Honkanen
040 554 0587
ensiapuryhmätoiminta (poissa 1.9.2020-31.5.2021)
Tuija Hänninen
ystävätoiminta, henkinen tuki,
kouluttaja-asiat, avustukset,
EU-ruoka-apu, kotimaanapu,
varainhankinta

050 502 0773

Jaana Vilhunen
omaishoitajien tukitoiminta

040 095 5556

Piia Jounila
monikulttuurisuustoiminta

040 737 2179

Järjestötiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja löytyy
myös piirin nettisivuilta www.punainenristi.fi/savokarjala.
Osastot voivat lähettää omat juttunsa
aineistopäivään mennessä osoitteeseen: saka.
osastontuki@redcross.fi
Lehden voi myös tilata niille osaston
aktiivitoimijoille, joille ei tule lehti ilmaisjakeluna.
Tilaushinta 10e/vuo

