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TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 1/2015

Helsingin ja Uudenmaan piiri

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

punainenristi.fi

on Suomen Punaisen Ristin pääyhteistyökumppani kohteenaan ystävätoiminta.

Näytä, että välität.
Ole ystävä.
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HOK-Elanto tukee Hyvän elämän eväät -hanketta, LähiTapiola-ryhmä tukee Punaisen Ristin 
ystävätoimintaa ja Raha-automaattiyhdistys rahoittaa Ystävätoiminnan tukipisteen toimintaa. 
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Pientä ja kuitenkin suurta

PÄÄKIRJOITUS  19.1.2015

Jokainen ihminen tarkastelee todellisuutta 
omasta näkökulmastaan ja jäsentää havainto-
jaan aikaisempien kokemustensa avulla. Erilai-
set elämänvaiheet ja opitut asiat vaikuttavat 
sekä mielipiteisiin että osaamiseen. Tärkeää 
on myös kyky hahmottaa kokonaisuuksia. Mitä 
ympärilläni tapahtuu? Mihin oma toimintani 
liittyy?

Punaisen Ristin toiminta oli vuoden 2014 lo-
pulla paljon esillä julkisuudessa. Vuoden 2004 
tsunamin muistopäivään liittyneet televisiodo-
kumentit ja Vain Elämää -ohjelman erikoisjak-
so olivat kanaviensa katsotuimpien ohjelmien 
joukossa. Hyvä Joulumieli -keräys, ebola, Syy-
rian ja Ukrainan kriisit, Lupa Välittää -kampan-
ja sekä useat paikalliset uutiset tavoittivat lä-
hes kaikki suomalaiset. Useimmille Punainen 
Risti on nimenä tuttu. Moni ymmärtää, että 
Punainen Risti tekee jotain hyvää.

Punaisen Ristin ihmisinä me tiedämme, mihin 
yhteistä järjestöämme tarvitaan, vaikka emme 
tuntisi kaikkia sen toimintamuotoja. Tutuinta 
meille on se toiminta, jossa olemme mukana. 
Kaikki Punaisen Ristin toiminnassa mukana 
olevat ja toimintaa tukevat ihmiset ovat osa 
suurta kokonaisuutta, auttajien verkostoa.

Vain Elämää -ohjelman myötä Suomen Punai-
sen Ristin kotimaan toiminta sai ehkä enem-
män huomiota osakseen kuin koskaan ai-
kaisemmin. Ohjelman jälkeen toimintaa ovat 
halunneet tulla tukemaan sadat uudet kuu-
kausilahjoittajat. Vuoden 2014 aikana Helsin-
gin ja Uudenmaan piirin alueella 1 534 ihmistä 
kysyi lisätietoja SPR:n vapaaehtoistoiminnasta 
internetin välityksellä. Joulukuussa, jolloin SPR 
oli paljon esillä, kiinnostuksensa ilmoittanei-
ta oli noin kaksinkertainen määrä muihin kuu-
kausiin verrattuna. Osastot ovat myös suoraan 
tavoittaneet suuren määrän ihmisiä.

Jouluna Itä-Helsingissä ja Espoossa toimivat 
osastot järjestivät avoimia kahvikohtaamisia 
niille, jotka kaipasivat seuraa juhlapyhien hil-
jaisina päivinä. Ensimmäisessä tapaamises-
sa vapaaehtoisia oli enemmän kuin osallistu-
jia. Toinen tapaaminen tavoitti jo suuremman 
joukon ihmisiä. Kokeiluista voi oppia paljon. 
Miten kehitämme vanhaa tai käynnistämme 
uutta toimintaa? Miten tunnistamme todelliset 
tarpeet ja vastaamme niihin parhaalla mahdol-
lisella tavalla?

Me voimme 
olla iloisia 
kaikesta Pu-
naisen Ris-
tin saamasta 
positiivisesta 
näkyvyydes-
tä. Eri kerä-
yksiin, SPR:n 
Katastrofira-
hastoon ja 
Kontti-toimin-
taan saaduis-
ta lahjoituk-
sista meidän 
on oltava kii-
tollisia. Jokai-
nen kohtaamamme ihminen, mahdollinen uusi 
lahjoittaja, jäsen ja vapaaehtoinen, on meille 
tärkeä.

Jokainen Punaisen Ristin ihminen on osa yh-
teistä liikettä. Olemme pystyneet auttamaan 
apua tarvitsevia, tuoneet esille humanitaari-
sia tarpeita sekä luoneet auttamisen mahdol-
lisuuksia.

Meidän on pidettävä huolta siitä, että aktiivi-
sesti kutsumme uusia ihmisiä mukaan toimin-
taan ja ylläpidämme sellaista toimintaryhmien 
verkostoa, joka nopeasti ottaa uudet ihmi-
set vastaan. Osa niistä, jotka kiinnostuvat, ei 
syystä tai toisesta tule mukaan toimintaan. 
Niille, jotka haluavat auttaa, meidän on nope-
asti pystyttävä tarjoamaan tekemistä heidän 
kiinnostustaan ja osaamistaan vastaavissa 
tehtävissä - joko omassa osastossa tai yhteis-
työssä lähialueen osastojen kesken.

Kaikki vapaaehtoiset tarvitsevat tukea toimin-
taansa. Tärkeintä on se, että ihmiset oppivat 
tuntemaan toisensa ja toimimaan yhdessä. Li-
säksi tarvitaan koulutusta, varusteita ja hallin-
toa. Yhdessä tekeminen on kuitenkin toimin-
nan lähtökohta. Yksittäisistä teoista seuraa 
toimintaa, joka on osa suurta kokonaisuutta. 
Yhdessä tekemällä voi saada aikaan paljon hy-
vää. Jokaista auttajaa tarvitaan.

Hannu Harri
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HENKILÖSTÖUUTISIA

Mitä muistat viime vuodesta? Toivottavasti 
hyviä asioita, sillä ne ovat ne, jotka kantavat 
myös pitkälle tulevaisuuteen. 

Itse muistan sateen, ryömimisen ja vihreiden 
vaatteiden lisäksi ainakin paljon naurua, hyvän 
tiimihengen ja sitten kuitenkin monia hienoja 
kokemuksia. Ja vaikka poterossa vahdin pitä-
mistä pakkasella tulisi joskus muisteltua, niin 
kyllä ne ovat ne onnistumisen kokemukset, 
joista puhutaan vielä vuosienkin päästä. Sa-
malla tavallahan se toimii missä tahansa asi-
assa.

Olen ehtinyt jo monesti miettiä, ettei juuri mi-
kään ole muuttunut, vaikka samalla tuntuu, 

että kaikki on ihan uutta. Eikä se ole vain uut-
ta puhelinta, käyttöjärjestelmää tai tapaa ra-
portoida, vaan uutta ajattelutapaa. Kyllä kaikki 
meistä ovat muuttuneet vuodessa, toivot-
tavasti entistä paremmiksi. Suuriin ihmeisiin 
emme yksin pysty, mutta pienistä ihmeistä tu-
lee yhdessä tehtynä kovin suuria. Ja on aivan 
mahtavaa kuulla, mitä kaikkea viime vuonna 
on saatu aikaiseksi!

Yhteystietoni ovat samat kuin aina tähänkin 
mennessä. Ja niin puhelimeni, sähköpostini 
kuin toimiston tuolitkin ottavat mielellään vas-
taan kuulumisia, uutisia ja ideoita. Kuten halli-
tustiedotteesta olette ehkä lukeneetkin, tänä 
vuonna ei juhlita taloudellisesti. Mutta ei an-
neta sen haitata, vaan käytetään niitä resurs-
seja, joita meille on annettu mahdollisimman 
tehokkaasti. Suurin voimavara olemme kuiten-
kin me, ihmiset. Pidetään niistä huolta!

Lähetän edelleen kuukauden alussa nuoriso-
toiminnan uutisia sähköpostitse. Jos tiedät 
itse haluavasi mukaan, kerrothan siitä minulle. 
Tai jos haluat kertoa jostakin hienosta jutusta 
osastonne alueella tai muuten, sekin onnistuu 
sitä kautta.

Iloisiin jälleennäkemisiin,

Taru Wallenius
nuorisotoiminnan suunnittelija
020 701 2369
taru.wallenius(a)punainenristi.fi

Alikersantti Wallenius palasi takaisin 
työpöydän ääreen

Hei! Olen Hanna Holm, sosiologi ja pitkän lin-
jan järjestöaktiivi sekä 19.1.2015 alkaen myös 
uusi työntekijänne Helsingin ja Uudenmaan 
piirissä. Aloitan Vesa Kukkamaan jalanjäljissä 
monikulttuurisuustoiminnan suunnittelijana.

Niin Vesa kuin Punainen Risti ovat minulle tut-
tuja entuudestaan. Olen toiminut reilut kym-
menen vuotta monikulttuurisuuden, kotoutu-
misen sekä pakolaistyön parissa, ja sitä ennen 
kuutisen vuotta suunnittelutehtävissä taideyli-
opistossa. Vuosina 2009-2012 koordinoin Pu-

Hanna Holm on uusi 
monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija

naisen Ristin SPIRIT-hanketta, joka vaikutti Hä-
meen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen piirien 
alueella. Kokemus on vankka myös vapaaeh-
tois- ja kouluttamistehtävistä.

Muutan tammikuun aikana Porista Helsinkiin, 
jossa asuin vuosina 1993-2008. Uudellamaal-
la on muitakin tuttuja alueita, kuten Lapinjärvi 
ja Pukkila, joista molemmista löytyy osa suku-
juuristani.
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Työ- ja vapaa-aika ovat viime vuosina kulkeneet mel-
ko lailla käsi kädessä. Kesäisin kuitenkin pakkaan 
kimpsuni ja muutan purjeveneeseen. Saaristo on mi-
nulle erityisen tärkeä paikka. Viime kesänä toteutui 
yksi elämäni suurista haaveista: Jungfrukärin edustal-
la pääsin tuijottamaan silmästä silmään norppanuoru-
kaisen kanssa.

Toivon voivani olla teille helposti lähestyttävä tuki pii-
ritoimistossa!

Hyvää vuotta 2015 toivottaen,

Hanna Holm
monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija
puh. 020 701 2365
sähköposti hanna.holm@punainenristi.fi

Espooseen avattava Kontti-kierrätystavaratalo 
ottaa lahjoituksia vastaan
Punaisen Ristin Kontti-ketju avaa maaliskuus-
sa uuden kierrätystavaratalon Espoon Muura-
laan. Tavaratalon sisäpuolelle sijoitettuihin 
keräyslaatikoihin voi jo nyt tuoda lahjoituksia 
arkisin klo 9-15 välisenä aikana. Suurikokoi-
set lahjoitukset pyydetään tuomaan tavara-
talon lastauslaiturin kautta. Huonekaluja var-
ten Espoon Kontti tarjoaa myös maksuttoman 
noutopalvelun, joka toimii Espoon ja Helsingin 
alueilla. 

- Lahjoituksien tarve on tällä hetkellä suu-
ri, sillä uutta tavarataloa varten tarvitsemme 
myyntiin puhdasta ja hyväkuntoista tavaraa, 
kertoo Espoon Konttipäällikkö Pauliina Jalola. 
Konttiin voi lahjoittaa ehjiä ja puhtaita vaat-
teita, asusteita, astioita, kodintarvikkeita, kir-
joja, leluja ja huonekaluja. Kontti ei voi vas-
taanottaa myyntikelvottomia tai tavaratalon 
valikoimaan kuulumattomia tavaroita, kuten 
esimerkiksi suurikokoisia kodinkoneita tai atk-
laitteita. 

Ainoastaan hyväkuntoiset lahjoitukset voi-
daan myydä tai toimittaa avustuskohteisiin. 
Likaisista ja rikkinäisistä lahjoitustavaroista ai-
heutuu Kontille jätekustannuksia, jotka taas 

vähentävät avustustyöhön ohjattavan tuoton 
määrää.

- Kontin toiminnassa erityisen hienoa on se, 
että lahjoittamalla tarpeetonta tavaraa, sa-
moin kuin ostamalla Kontista, auttaa samal-
la hädässä olevia ihmisiä täällä Suomessa ja 
maailmalla, Jalola toteaa. 

Kontin tulos ohjataan Punaisen Ristin avustus-
työhön Suomessa ja maailman kriisikohteissa. 
Lisäksi Kontti tuottaa vaateapua, jota Punai-
nen Risti jakaa katastrofialueilla. 

Espooseen avattava Kontti on ketjun yhdes-
toista kierrätystavaratalo. Muut Kontti-tava-
ratalot sijaitsevat Vantaalla, Turussa, Tam-
pereella, Lahdessa, Joensuussa, Kuopiossa, 
Lappeenrannassa, Porissa, Oulussa ja Rova-
niemellä. 

Punaisen Ristin Kontti
Nimismiehenpelto 6, 02770 Espoo
Noutopalvelu huonekaluille: 040 845 6987

Lisätietoja: Konttipäällikkö Pauliina Jalola, 
pauliina.jalola@punainenristi.fi, 040 580 3027

KONTTIHENKILÖSTÖUUTISIA
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AJANKOHTAISTA

Ansiomerkkihakemukset 
13.2. mennessä

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkki voidaan 
myöntää vapaaehtoiselle jäsenelle tunnustuk-
sena ansiokkaasta toiminnasta. Ansiomerkin 
myöntämisen edellytyksenä on SPR:n jäsenyys 
ja se, että henkilö on vähintään kuuden vuo-
den ajan osallistunut järjestön toimintaan.

Ansiomerkkejä haetaan lomakkeella, joka löy-
tyy netistä osoitteesta rednet.punainenristi.
fi > osastotoimisto. Samalla lomakkeella voi 
anoa myös pöytäviiriä ja hädän kolmet kasvot 
pienoisveistosta. Osastotoimistossa on lisäksi 
tarkempaa tietoa SPR:n huomionosoituksista.

Ansiomerkkihakemukset on toimitettava piiri-
toimistoon viimeistään 13.2.2015. Hakemuk-
set toimitetaan osoitteella Suomen Punainen 
Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, Tuula Kor-
honen, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Hel-
sinki tai sähköpostilla tuula.korhonen@punai-
nenristi.fi.

Osaston hallitus myöntää aktiivimerkit

Punaisen Ristin jäsen tai osaston toimintaryh-
mä voi tehdä ehdotuksen aktiivimerkin (en-
tinen harrastusmerkki) myöntämisestä Pu-
naisen Ristin osaston tai piirin hallitukselle. 
Aktiivimerkin saaminen edellyttää SPR:n jäse-
nyyden lisäksi vähintään kolmen vuoden aktii-
vista osallistumista SPR:n toimintaan.

Osaston hallitus käsittelee ja myöntää aktii-
vimerkkejä kahdesti vuodessa ennen osaston 
kevät- ja syyskokousta.

Tu
u
la

 K
o
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o
n
en

Punainen Risti tutuksi 
-kurssi toiminnasta 
kiinnostuneille
Viime vuonna pelkästään Helsingin ja Uuden-
maan piirin alueella RedNetin kautta ilmoittau-
tui 1534 Punaisen Ristin vapaaehtoistoimin-
nasta kiinnostunutta henkilöä. 

Tammikuusta alkaen piiri järjestää kerran kuu-
kaudessa Punainen Risti tutuksi –kurssin, joita 
tarjotaan kaikille uusille jäseniksi liittyville ja 
niille, jotka ovat netin kautta ilmoittautuneet 
vapaaehtoistoimintaan. 

Kurssit järjestetään seuraavina arki-iltoina 
klo 17-20 piirin koulutustiloissa:

Keskiviikko 11.2., torstai 12.3., keskiviikko 
8.4., torstai 7.5., keskiviikko 3.6., keskiviikko 
12.8., torstai 10.9., keskiviikko 14.10., keski-
viikko 11.11. ja keskiviikko Ke 9.12.

Kurssin kesto on 3 tuntia. Jokaisella kurssiker-
ralla on mukana yksi tai kaksi jo toiminnassa 
mukana olevaa vapaaehtoista kertomassa ko-
kemuksistaan Punaisen Ristin vapaaehtoisena.  

Osastoilla mahdollisuus esitellä omaa 
toimintaansa

Oletko kiinnostunut kertomaan omista koke-
muksistasi vapaaehtoisena? Ota pikaisesti 
yhteyttä Jemina Vainiomäkeen, sähköposti je-
mina.vainiomaki@punainenristi.fi ja varaa ilta, 
joka sinulle sopii. Kurssilla on uusia Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita, 
joten se on hyvä paikka rekrytoida uusia va-
paaehtoisia oman osaston toimintaan.

Kurssit löytyvät RedNetin tapahtumakalente-
rista. Sitovat ilmoittautumiset vain netti-ilmoi-
tuksessa olevan linkin kautta.

Vuosikokous 11.4.2015

Merkitse päivämäärä kalenteriisi jo 
nyt: Helsingin ja Uudenmaan piirin 
vuosikokous pidetään lauantaina 
11.4.2015 Porvoossa.  
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AJANKOHTAISTA

Haluatko Punaisen Ristin nuoriso-
delegaatiksi? Nyt on aika hakea 
seuraavalle kurssille!

Nuorten avustustyöntekijöiden perus-
kurssi antaa valmiudet toimia erilaisissa 
järjestönkehitystehtävissä ulkomailla. 
Kotimaassa nuorisodelegaatit toimivat 
aktiivisesti keräyksissä ja muissa kam-
panjoissa.

Voit hakea nuorisodelegaattikurssille, 
jos
• olet 18–28 -vuotias
• puhut sujuvasti englantia
• sinulla on vapaaehtoistyökokemusta 
joko Punaisesta Rististä tai muualta

Punaisen Ristin nuorisodelegaattikurs-
si antaa kokonaiskuvan Punaisen Ristin 

Nuorisodelegaattikurssi 23.-28.5.

Nuorisodelegaatti Emilia Fagerlund kouluttaa Nepalissa, Nuwako-
tin piirissä. Kuva Kristiina Kangas.

toiminnasta Suomessa ja maailmalla, projek-
tinhallintataitoja, sekä katsauksen turvalli-
suusteemaan. Kurssin käyneillä nuorisodele-
gaateilla on mahdollisuus päästä tutustumaan 
kansainväliseen avustustyöhön, vetää ulko-
maille lähteviä leiriryhmiä ja järjestää kansain-
välisiä yhteistyöprojekteja. Kotimaan toimin-
nassa nuorisodelegaateilla on keskeinen rooli 
kansainvälisillä leireillä ja tapahtumissa. Kaikil-
le kurssin suorittaneille emme kuitenkaan voi 
taata komennusta tai edes lyhyempää keikkaa 
ulkomailla.

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulu-
tuskielenä viikon kestävän kurssin ajan on 

englanti. Seuraava kurssi järjestetään 23.-
28.5.2015, Nynäsissä, Heinolassa. Hakuaika 
kurssille on 1.1.-28.2.2015, hakemuslomak-
keen löydät osoitteesta https://rednet.punai-
nenristi.fi/node/5990. Jos olet kiinnostunut 
kansainvälisestä avustustyöstä, on kokemus 
Punaisen Ristin toiminnasta Suomessa eduksi.

Lisätietoja kurssista antavat koulutussuunnit-
telija Maija Salava, maija.salava@punainenristi.
fi, puh. 020 701 2072 sekä koulutusassistentti 
Viivi Mouhu, viivi.mouhu@punainenristi.fi, puh. 
020 701 2070.

Kevään 2015 osastofoorumit

Osastofoorumeita järjestetään tuttuun ta-
paan seitsemällä eri alueella. Kevään en-
simmäisten foorumien aiheena mm. Punai-
sen Ristin viikko, jäsenhankinta ja -huolto 
sekä uudet kotimaan avun ohjeet. 

Helsinki
26.2. klo 17.30, Herttoniemen osasto
23.4. klo 17.30, ehkä Töölön os. 

Vantaa
5.2. klo 18, Tikkurilan osasto, Tikkuraitti 11, 
Vantaa
11.5. klo 18 Korson osasto, Vantaan Turvatalo

Espoo - Kauniainen
25.2. klo 18, paikka avoin

Länsi-Uusimaa 
28.1. klo 18, Karkkila, Säästöpankin talo, Huh-
dantie 7, Karkkila

Västra Nyland 
4.3. klo 18, Stämbackans skolhus, Pojo

Keski-Uusimaa 
9.2. klo 18, Nopontie 73, Hyvinkää

Itä-Uusimaa 
28.1. klo 18, Sibeliuksenkatu 3, Kumppanuus-
talo, Loviisa
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2015

Ystävänpäivän tavoitteena on
vähentää yksinäisyyttä

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

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

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

Osastoilla on nyt 
monia vaihtoehtoja yhteistyöhön 

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

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

Osallistu kyselyyn ystävänpäivän jälkeen

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

Hae kampanjamateriaali RedNetistä

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

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

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

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

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

H
arri M

äen
p
ää

Meeri Hämäläinen ja Pinja Malinen osallistuivat Iloa ystä-
vyydestä -tapahtumaan Joensuussa vuosi sitten.
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HYVÄN ELÄMÄN EVÄÄT

Joulukahvila avasi ovensa pyhien ajaksi
Joulupäivän aamu valkenee aurinkoisena, mut-
ta kaupunki on hiljentynyt joulun viettoon. 
Melkein jokainen kauppa on kiinni joulupäivä-
nä sekä tapaninpäivänä, mutta eräässä ikku-
nassa näkyy lämmin, kutsuva valo. Punainen 
Risti järjesti viime jouluna ensimmäistä kertaa 
avoimen joulukahvilan, jonne kaikki olivat läm-
pimästi tervetulleita. 

Joulukahvila oli auki joulupäivänä Itä-Helsin-
gin osaston tiloissa ja tapaninpäivänä Keski-
Espoon Villa Apteekissa. Espoon joulukahvila 
toteutettiin yhteistyössä Espoon Mielenter-
veysyhdistyksen kanssa. Tarjolla oli glögiä ja 
erilaista pientä naposteltavaa, joiden nautti-
misen lomassa oli myös mahdollisuus pelail-
la lautapelejä. Kahvilassa oli myös lehtiä, jos 
halusi vain rauhassa syventyä lukemaan maa-
ilmalta tulleita tarinoita. Mutta ennen kaikkea 
paikalla oli seuraa, jotta kenenkään ei tarvitsi-
si viettää jouluansa yksin. 

Punaisen Ristin vapaaehtoinen Katri Kokkonen 
oli mukana joulukahviloiden toteuttamisessa.

Katri kertoi, että tämä oli hänen ensimmäi-
nen kertansa Punaisen Ristin kampanjassa. 
Eläinrakkaana ihmisenä Katri on aikaisem-
min tehnyt hyväntekeväisyystyötä mm. Hel-
singin Eläinsuojeluyhdistykselle ja miettinyt 
miksei voisi eläinten ohella pitää huolta myös 
ihmisistä. Hän selaili SPR:n nettisivuja ja löysi 
sieltä mahdollisuuden toimia vapaaehtoisena 
Joulukahvilassa sekä maahanmuuttajille järjes-
tettävässä suomen kielen keskustelukerhossa, 
Pulinapajassa.

Katri Kokkosen mielestä idea joulukahvilasta 
on mitä mainioin. Vaikka joulu mielletään per-
hejuhlaksi, niin joukossamme on monia ihmi-
siä, jotka syystä tai toisesta viettävät joulua 
yksin. On hienoa, että SPR:n joulukahvila tar-
josi erilaisen mahdollisuuden viettää joulua, 
hän sanoo.

Joulukahviloita kannattaa Katrin mielestä jär-
jestää jatkossakin. Kaikilla ei välttämättä ole 
perhettä tai ystäviä kenen kanssa joulua viet-
tää, tai he eivät vaan halua ”perinteistä jou-
lua“. Tämän vuoksi on tärkeää, että SPR jär-
jestää Joulukahvilan kaikille heille ketkä sitä 
tarvitsevat.

Juttelin Katrin kanssa myös siitä, millainen on 
hyvä elämä ja sen eväät. Katrin mielestä hyvä 
elämä rakentuu rakkauden saamisesta ja an-
tamisesta. Kun ihminen on rakastettu ja rakas-
taa myös itseään sellaisena kuin on, hän jakaa 
rakkautta myös ympärillään oleville – tutuille 
ja tuntemattomille. Hyvä elämä koostuu myös 
siitä, että elää itsensä näköistä elämää, välit-
tämättä siitä mitä muut tekevät tai sanovat. 
”Ei ole yhtä oikeaa tapaa elää elämää, jokai-
nen määrittelee itse oman hyvän elämän pol-
kunsa”, sanoo Katri. 

Kiitos Itä-Helsingin ja Keski-Espoon osastol-
le, Espoon mielenterveysyhdistykselle, Hyvän 
elämän eväät -hankkeelle sekä kaikille ihanille 
vapaaehtoisille, jotka olivat mukana järjestä-
mässä joulukahvilaa.

Joulukahviloiden järjestämisen mahdollis-
ti HOK-Elannon tukema Hyvän elämän eväät 
–hanke, joka jatkuu vielä vuoden 2015. Hy-
vän elämän eväät –hanke keskittyy tuomaan 
ihmisten arkeen hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden teemoja. Viikoittaisten vapaa-
ehtoisten kohtaamisten lisäksi järjestetään 
kaikille avoimia ja maksuttomia teematilai-
suuksia. 

Onko osastonne kiinnostunut järjestämään 
teematilaisuuksia tai kahvikohtaamisia? Pro-
jektipäällikkö Pirjo Vesala antaa mielellään li-
sätietoja, puh. 020 701 2366. 

Heidi Jääskeläinen, 
harjoittelija, Metropolia ammattikorkeakoulu

Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa!

Oletko jo käynyt tykkäämässä sivujamme facebookissa? Löydät 
meidät facebookista: Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri

Aloittelemme piiritoimistossa myös twitterin käyttöä. Piirin sivu löy-
tyy twitteristä @sprhup, piirin ja piirin työntekijöiden ajankohtaisia 
kuulumisia voit seurata myös hashtagilla #sprhup. 
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Pertti Torstila tutustui piirin toimintaan

Järjestön puheenjohtaja Pertti 
Torstila vieraili piirissä tammi-
kuun puolessa välissä. 

Torstila tutustui piirin toimin-
taan, mm. osastotukeen, en-
siapukoulutukseen ja Hyvän 
elämän eväät -hankkeeseen. 
Keskustelussa nousivat esille 
myös jäsenyys, huomionosoi-
tukset ja kotimaan toiminnan 
näkyvyys. 

Torstila tapasi myös piirin hen-
kilökuntaa ja osallistui piirin 
hallituksen alaisten ryhmien 
(sosiaali- ja valmiustoimin-
nan ohjausryhmä ja nuoriso-
toiminnan kehittämisryhmä) 
käynnistystilaisuuteen. Kuvas-
sa vasemmalla Doinita Negruti, 
Pertti Torstila, Mirja Sjöberg ja 
Leena Lepistö.

Tu
u
la

 K
o
rh
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Ensiavun SM-kilpailujen piirikarsinnat järjeste-
tään 25.4. klo 10-16 Espoossa Oittaan ulkoi-
lukeskuksessa. Kilpailujen voittajat lähtevät 
ensiavun SM-kilpailuihin Rovaniemelle 5.-
7.6.2015. 

Ilmoittautuminen sähköpostitse viimeis-
tään 9.3. 

• Reddie Kids ja nuoret: Taru Wallenius, taru.
wallenius@punainenristi.fi, puh. 020 701 
2369.
• Aikuiset, seniorit ja ensiauttajat: Rina Oksa-
nen, rina.oksanen@punainenristi.fi, puh. 020 
701 2358.

Ilmoittautumisessa tulee käydä ilmi:

a) tuletteko kilpailu- vai harjoitusradalle 
b) osasto ja ensiapuryhmä 

c) missä kilpailuryhmässä kilpaillaan (1. Red-
die Kids 2. Nuoret 3. Aikuiset 4. Seniori- ja 5. 
Ensiauttajaparit)
d) ryhmän kokoonpano (+ syntymäajat) 
e) yhteystiedot 
f) erityisruokavaliot 
g) ryhmän johtaja/valvoja/valmentaja

Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet 
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Ilmoittautumismaksu 50 euroa/joukkue, hinta 
sisältää mm. buffetruokailun Oittaan Karta-
nossa. Mahdollisuus saunoa omakustanteises-
ti kisahintaan kisavuoron jälkeen. 

Voit myös ilmoittautua toimitsijaksi tai tuoma-
riksi. Erityisesti toimitsijoita (oppaita, avusta-
jia, sihteereitä, harjoituspotilaita...) tarvitaan 
paljon! 

HUPin ensiapukilpailut 25.4. Espoossa
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TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus. 
Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. 
Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet 
valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa 
merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Johanna Andersson
Nuoriso- ja järjestötoiminnan suunnittelija

N
iko

 Kylm
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ja
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 16.–22.3.2015

Rasisminvastainen roadtrip valloittaa Suomen

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

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

Osastoissa, kouluissa ja
Konteissa tapahtuu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roadtripin reitti 

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

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

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

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

Nappaa vinkit osastojen Asennetalkoisiin:  
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KOKO SUOMI LEIKKII -HANKE

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

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

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

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

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

Terhokerhot numeroin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piia K
leim

o
la

Lapset istuttivat Terhokerhon kunniaksi tammen Jaalan 
Liikasenmäelle 14. elokuuta 2014.  
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SUOMEN PUNAISEN RISTIN FEISSAUS

Mitä tarkoittaa Suomen Punaisen Ristin feissaus?

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

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

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

Työ vaatii erinomaisia taitoja 
ihmisten kohtaamiseen

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

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

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

Feissarit perehdytetään järjestön toimintaan

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

Käteinen raha ei liiku feissauksessa 

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

 Feissaajan tunnistaa sinisestä liivistä. 
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LAPSILLE JA NUORILLE MIELENKIINTOISTA TOIMINTAA 

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

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

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

Toteuta alueesi koulussa menestyksekäs 
varainhankintakampanja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 MERKITSE KALENTERIIN

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

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

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

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

Tärkeä viikonloppu osastojen vetäjille
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AKTIIVISTA JÄSENHANKINTAA 

Tuo uusia jäseniä mukaan!

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

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

Jäsenmaksujen jakoperusteet

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

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

Hyödynnä jäsenhankinnan materiaalit

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

Materiaalit voi tilata maksutta verkkokaupasta 
punaisenristinkauppa.fi

Lisätietoa jäsenyydestä 
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta

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

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

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

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

Muista nimetä vastuuhenkilöt 

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

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

Uudet nimikkeet

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

VASTAA
toimintatilastokyselyyn 
viimeistään 31.1.2015
(RedNet/Osastotoimisto) 

Lisätiedot ja 
pikaperehdytyspaketit 
yhteyshenkilöiden tehtävistä: 

RedNet/Osastotoimisto

TOIMINTATILASTOT

Täytä toimintatilastot nyt
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Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri, Hämeen piiri ja Varsinais-Suomen 
piiri järjestävät yhteistyössä jäsenmatkan Geneveen ja Solferinoon kesäkuun alus-
sa, 3.-7.6.2015. Vastaava ruotsinkielinen jäsenmatka järjestetään 10.-14.6.2015.

ALUSTAVA MATKAOHJELMA

Keskiviikko 3.6.2015

- Finnairin lento AY867 klo 8.05 Helsingistä, laskeutuminen Geneveen klo 10.10.

- Linja-auto on vastassa Geneven lentokentällä, jonka jälkeen siirrymme yhteiselle lounaalle.
Lounaan jälkeen opastettu kierros, tutustuminen mm. Punaisen Ristin museoon.

- Majoittuminen hotelliin (vielä varmistamatta), minkä jälkeen ilta on vapaa omiin menoihin. 

Torstai 4.6.2015

- Aamiainen hotellissa, minkä jälkeen huoneiden luovutus.

- Lähtö kohti Italiaa ja Desenzanoa, joka sijaitsee Garda-järven rannalla.
- Matka-aika on noin 4-5 tuntia (430 km).
- Yhteinen lounas matkan varrella Itävallan/Italian Alpeilla.
- Majoittuminen Hotel Vittorioon Desenzanossa.
- Iltapäivä ja ilta vapaa omiin menoihin.

Perjantai 5.6.2015

- Aamiainen hotellissa.
- Yhteinen matka Venetsiaan voidaan järjestää kiin-
nostuneille, muuten koko päivä on jätetty vapaaksi 
omia menoja varten. Hyvä tilaisuus vierailla vaikka-
pa muissa pienissä viehättävissä kylissä järven ym-
pärillä, esimerkiksi Sirmione, Bardolina, Garda. Näi-
hin kyliin pääsee kätevästi järven reittilaivoilla. 

Lauantai 6.6.2015

- Aamiainen hotellissa.

- Lähtö kohti Solferinoa ja San Martino della batta-
gliaa, matka-aika noin 20 minuuttia.

- Vierailu Punaisen Ristin museossa Solferinossa, 
San Martinon tornilla sekä taistelutantereella.
Yhteinen lounas ravintola Torressa, joka sijaitsee 
tornin alapuolella. Kauniit näköalat avautuvat vii-
nitarhojen ja viljelmien yli.
Lounaan jälkeen siirtyminen takaisin Desenza-
noon, jossa iltapäivä ja ilta vapaa.

Sunnuntai 7.6.2015

- Aamiainen hotellissa, minkä jälkeen huoneiden 
luovutus.

JÄSENMATKA SOLFERINOON  3.-7.6.2015

Jäsenmatka Solferinoon 3.-7.6.2015

Punaisen Ristin Komitean päämaja Genevessä. 

Kuva Thierry Gassmann



19

- Laukut voidaan jättää 
säilöön hotelliin, käytös-
sämme on lisäksi 2 huo-
netta esimerkiksi suihkua 
varten. Hotellin lähellä on 
ranta, jossa auringonotto 
ja uintimahdollisuus.
- Vapaata ohjelmaa kun-
nes linja-auto lähtee klo 
15 kohti Milanon Malpen-
san lentokenttää.

- Finnairin lento AY796 
Helsinkiin lähtee kello 
19.00, perillä Helsingissä 
klo 22.55.

Matkan kokonaishinta on 950 euroa. Matkan hintaan sisältyy

- Lennot meno Helsinki – Geneve, paluu Milano - Helsinki
- 1 hotelliyöpyminen ja aamiainen Genevessä (kahden hengen huone) 
- 3 hotelliyöpymistä ja aamiaista Desenzanossa (kahden hengen huone)
- Kaikki siirtymiset linja-autolla
- 1 lounas Genevessä
- 1 lounas Itavallan/Italian Alpeilla
- 1 lounas ravintola Torressa Solferinossa
- Oppaan palvelut koko matkan ajan.
- Yhden hengen huone lisämaksusta. 

Ilmoittautuminen ja maksuehdot

Matkalle ilmoittaudutaan viimeistään 30.3.2015. Ilmoittautumiset Doinita Negrutille, puh. 020 
701 2371 tai sähköposti doinita.negruti@punainenristi.fi.

Ilmoittautuminen on sitova. Varausmaksu 100 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä 
Helsingin ja Uudenmaan piirin tilille FI95 2058 1800 0776 82, laita selitteeksi ”Jäsenmatka 2015”. 
Loppuhinta laskutetaan ilmoittautuneilta, matka on maksettava viimeistään 30.4.2015.

Matkan hinta (lukuun ottamatta varausmaksua) voidaan palauttaa sairaustapauksen yhteydessä. 
Peruutusta varten tarvitaan lääkärintodistus. 

Lisätietoja 

Hämeen piiri, Emma Peura
puh.020 701 2786, sähköposti emma.peura@punainenristi.fi

Varsinais-Suomen piiri, Tuija Hongisto
puh. 020 701 2407, sähköposti tuija.hongisto@punainenristi.fi

Kaikki muut piirit, Doinita Negruti
puh. 020 701 2371, sähköposti doinita.negruti@punainenristi.fi

JÄSENMATKA SOLFERINOON  3.-7.6.2015

Hotelli Vittorio, Desenzano
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Ystävätoiminnan peruskurssit ja lyhytkurssit

Fre och lö 6.−7.2 kl 10.30−16. Vänkurs. Plats: 
Arbis, Dagmarsgatan 3, 00100 Helsingfors. 
Prisinformationen kommer senare. Anmälnin-
gar till Arbis kansli, telefonnummer 09 310 
49494. Kursledare Inge Martonen. Arrangör 
Helsingfors svenska avdelning.

La 7.2. ja su 8.2. Ystävätoiminnan peruskurssi 
molempina päivinä klo 9-15. Paikka: Riistavuo-
renkuja 3 A 4, 00320 Helsinki. Kurssi on Punai-
sen Ristin jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. 
Ilmoittautumiset Eila Vivolin. Järjestäjä Länsi-
Helsingin osasto. 

La 7.2. klo. 9-15, ti 10.2. klo 17.30–20.30 ja 
to 12.2. klo 17.30–20.30. Ystävätoiminnan pe-
ruskurssi. Paikka: Salomonkatu 17 B, 3. krs, 
Helsinki. Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille il-
mainen, muille 20 euroa. Kurssimaksu makse-
taan ensimmäisenä kurssipäivänä käteisellä. 
Kurssin aikana mahdollisuus liittyä jäseneksi. 
Sitovat ilmoittautumiset 25.1. mennessä Han-
na Leino, sprkh.kurssisihteeri@gmail.com tai 
puh. 040 754 3003. Ilmoittautumisesta tulee 
ilmetä osallistujan nimi, osoite, sähköposti ja 
puhelinnumero. Kouluttaja Ria Tahvanainen. 
Järjestäjä Keski-Helsingin osasto.

Ke 11.2. klo 18–21. Ystävätoiminnan lyhyt-
kurssi. Paikka: Järjestökeskus Onnensilta, Sil-
takatu 6, 05900 Hyvinkää. Kurssi on Punai-
sen Ristin jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. 
Ilmoittautumiset Hyvinkään ystävätoiminnan 
puhelimeen 045 1044 774 tai sähköpostilla 
spr.hyvinkaa.ystavat@gmail.com. Järjestäjä Hy-
vinkään osasto.

Ke 25.2. klo 17.30–20.30. Ystävätoiminnan ly-
hytkurssi. Paikka: Porvoon osaston toimitila 
Kolo, Jokikatu 25, 06100 Porvoo. Ilmoittautu-
miset puh. 040 757 1236 tai sähköposti spr-
porvoo@pp.inet.fi. Kurssi on ilmainen. Kou-
luttaja Maarit Honkinen. Järjestäjä Porvoon 
osasto.

Torsdag 26.2 kl. 17.30–20.30. En kortkurs om 
vänverksamhet. Plats: Borgå avdelning, Kolo, 
Ågatan 25, 06100 Borgå. Anmälningar: 040 
757 1236 eller sprporvoo@pp.inet.fi Pris: fri. 
Utbildare Ingrid Hollmerus-Nilsson. I samarbe-
te med Svenska folkskolans vänner.

Ke 25.2. klo 17.30–20.30. Ystävätoiminnan ly-
hytkurssi. Paikka: Loviisan kumppanuustalo, 
Sibeliuksenkatu 3, 07900 Loviisa. Ilmoittautu-

miset Ann-Mari Karlsson, ann-mari.karlsson@
sulo.fi tai puh. 040 534 55 98. Kouluttaja Ilkka 
Saarinen. Järjestäjä Loviisan seutu- Lovisanej-
den.

Lö 28.2 och sö 1.3 kl. 10−16. Vänkurs, Hangö. 
Prisinformationen kommer senare. Anmälnin-
gar till Mona Salminen. Arrangör Hangö avdel-
ning.

La 28.2. ja la 7.3. klo 9−15. Ystävätoiminnan 
peruskurssi. Paikka: Malmin toimintakeskus, 
Kirkonkyläntie 2, 00700 Helsinki. Kurssi on Pu-
naisen Ristin jäsenille ilmainen, muille 20 eu-
roa. Ilmoittautuminen viimeistään 10 pv ennen 
juhaniparkkari@gmail.com. Kouluttaja Juhani 
Parkkari. Järjestäjä Pohjois-Helsingin osasto.

La 7.3. klo 10–13. Ystävätoiminnan lyhytkurs-
si. Paikka: Myrskylän paloasema, Paloaseman-
tie 3, 07600 Myrskylä. Ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot: Sari Kauppinen, puh. 044 313 0316 tai   
sähköposti amorena.sari@gmail.com. Koulut-
taja Leila Kinnari. Järjestäjä Myrskylän ja Puk-
kilan osastot yhteistyössä. Kurssin jälkeen 
leikkilähetti Maija Pokkinen Helsingin ja Uu-
denmaan piiristä esittelee Koko Suomi leikkii 
-hanketta.

Ma 9.3., ma 16.3., ma 23.3. ja ma 30.3. kaik-
kina kertoina klo 18–20.30. Ystävätoiminnan 
peruskurssi. Paikka: Palvelukeskus Kotokar-
tano, Kaakkumäentie 1-3, 04600 Mäntsälä. 
Kurssi on maksuton. Ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot kouluttaja Merja Hietala, sähköpos-
ti merja.hietala@mantsala.fi tai puh. 040 314 
5768. Järjestäjä Mäntsälän osasto.

Ke 8.4., to 9.4., ma 13.4. ja to 16.4. kaikkina 
iltoina klo 18–20.30. Ystävätoiminnan perus-
kurssi. Paikka: Lounais-Espoon osaston toi-
mitila Valpuri, osoite Merivalkama 8 D, 02320 
Espoo. Sisäänkäynti Merenkäynnin puolelta. 
Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, 
muille 20 euroa. Ilmoittautumiset: huldinka-
ti@gmail.com tai puh. 050 538 8892. Koulut-
taja Ilkka Saarinen. Järjestäjä Lounais-Espoon 
osasto.

Ma 4.5. klo 17–20. Ystävätoiminnan lyhyt-
kurssi. Paikka: Entressen kirjasto, Siltakatu 11, 
02770 Espoo. Kurssi on maksuton. Ilmoittau-
tumiset 24.4. mennessä Raija Löytönen, puh. 
040 772 2670 tai raija.loytonen@hotmail.com.  
Järjestäjä Keski-Espoon osasto.

KOULUTUS
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Henkisen tuen peruskurssi

Henkisen tuen peruskurssi keskiviikkona 
11.2., maanantaina 16.2., keskiviikkona 18.2. 
ja torstaina 19.2. kaikkina iltoina klo 17–20. 
Kurssi järjestetään piirin tiloissa, osoite Salo-
monkatu 17 B, 3. krs, Helsinki. Kurssin hinta 
on Punaisen Ristin jäsenille 15 euroa, muille 
60 euroa. Ilmoittautumiset netissä. Kouluttaja 
Ilkka Saarinen. Tiedustelut sähköpostilla jemi-
na.vainiomaki@punainenristi.fi

* * *

Koulutukset järjestetään yhteistyössä 
OK-opintokeskuksen kanssa.

Koulutus keräysjohtajille ja koti-
maan avun yhdyshenkilöille

Avustustoiminnan koulutuspäivä pidetään 
18.4.2015 (ei 7.3., kuten ennakkotiedoissa 
on mainittu) Helsingissä. Koulutus on tarkoi-
tettu osastojen keräysjohtajille ja kotimaan 
avun yhteyshenkilöille. Koulutuksessa käy-
dään läpi uudet kotimaan avun ohjeet sekä 
keräysasiat. Kannustamme kaikkia osasto-
ja lähettämään koulutukseen vähintään kaksi 
henkilöä, jotta avustustoiminnan osaaminen 
olisi mahdollisimman jaettua. Koulutuksesta 
lähetetään osastoille tarkempaa tietoa hel-
mikuun aikana. Varatkaa siis kalentereihin 
18.4.2015!

Promo -koulutuksen yhteinen osa
28.2.-1.3. Helsingissä 

Helsingin ja Uudenmaan piiri järjestää helmi-
maaliskuun vaihteessa promo-koulutuksen 
yhteisen osan. Koulutus järjestetään lauantai-
na 28.2. klo 9 – 16.30 ja sunnuntaina 1.3. klo 
9 – 16.30 piirin koulutustiloissa, osoite Salo-
monkatu 17 B, 3. krs, Helsinki. 

Koulutuksen hinta 40 euroa sisältää koulu-
tuksen, materiaalit ja lounaan. Mahdollisis-
ta majoitus- ja matkakustannuksista vastaa 
kurssilainen ja/tai oma osasto. Matkakulut 
korvataan 40 euron ylittävältä osalta julkisten 
kulkuneuvojen mukaan. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: jemina.vainio-
maki@punainenristi.fi tai puh. 040 594 8142.

Hakuohje promo –koulutukseen

Sovi promon tehtävistä ja koulutukseen hake-
misesta oman osastosi kanssa. Saat koulutuk-
sesta enemmän irti, kun tiedätte, millaisissa 
vapaaehtoistoiminnan ohjaustehtävissä tulet 
toimimaan. Apuna toimii osaston toiminnas-
ta vastaavan kanssa täytettävä Yhteisymmär-
rys –lomake, jossa sovitaan tehtävistä, joita 
sitoudut promona hoitamaan ja tuesta, jota 
toiminnassasi itse saat. Lomakkeita ja lisäoh-
jeistusta voit kysyä Jemina Vainiomäeltä. Lisä-
tietoa löydät myös netistä rednet.punainen-
risti.fi/promot. 

Promo on monitaitoinen osaaja

Promo on Punaisen Ristin vapaaehtoistoimin-
nan osaaja ja ohjaaja. Hän tuntee järjestön, 
ohjaa vapaaehtoisia ja organisoi vapaaehtois-
toimintaa paikallisten tarpeiden mukaan. Hyvä 
promo innostaa muita ja kannustaa uusia va-
paaehtoisia mukaan toimintaan. 

Promo osaa suunnitella ja kehittää vapaaeh-
toistoimintaa, ohjata ryhmiä sekä vetää pro-
jekteja osastossa. Promo tuntee myös Punai-
sen Ristin toimintakentän ja ideologian. Promo 
tekee ja kehittää vapaaehtoistyötä osaston 
puheenjohtajan ja hallituksen tukena.

Promo voi erikoistua ensiapuryhmätoimintaan, 
monikulttuurisuuteen, nuorten ohjaamiseen, 
ystävätoimintaan, humanitaariseen oikeuteen 
tai vaikkapa valmiustoimintaan. Promoksi val-
mentaudutaan Promo-koulutuksen avulla, joka 
alkaa yhteisellä osalla.

Promoksi voi hakeutua joko vapaaehtoistoi-
minnan ohjaustehtävissä aloitteleva uusi va-
paaehtoinen tai kokenut ohjaaja, joka toivoo 
uusia ideoita toimintaan. Tärkeää olisi, että on 
osallistunut oman toiminta-alan peruskurssil-
le, muulle Punaisen Ristin järjestökurssille tai 
on vahva tuntemus osastotoiminnasta. 

KOULUTUS
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PROMOKOULUTUSKOULUTTAJAKOULUTUS

KOULUTTAJAKOULUTUS 2015

Hakeudu kouluttajakoulutukseen piiritoimistosi kautta ja ilmoittaudu kuukausi ennen koulutusta. 

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

Valmiuskouluttajien sisältöosa 10.–12.4. Nynäs

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

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

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

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 30.10.–1.11. Nynäs

Varmista promokoulutuksen ajankohdat piiritoimistostasi tai RedNetin promosivuilta. 

PROMOKOULUTUS 2015 / PROMOUTBILDNING 2015

KEVÄT / VÅREN

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

Piiritoimisto     
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki

Koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat
Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki

Puh. 020 701 2000 
Asiakkaalle puhelu 0207-alkuiseen numeroon on 
operaattorin määräämä hinta. Tällä hetkellä puhe-
luhinta on kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 
snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 
snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulko-
maanpuheluhinta. (alv. 24 %)
 
Sähköposti  
hup.neuvonta@punainenristi.fi
ea-koulutus.hup@punainenristi.fi
kerays.hup@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Valmiuspäivystys 
Hätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettuna, 
piirin valmiuspäivystäjän tavoittaa numerosta 
020 377 710.

Johto ja hallinto

• Kaukiainen Petri, toiminnanjohtaja Å 020 701 2363 
hallinto ja talous, piirin hallitus, sääntömääräiset 
kokoukset, piirin vastaanottokeskukset

• Korhonen Tuula, tiedotussihteeri Å 020 701 2364
Tässä ja nyt, RedNet, huomionosoitukset, sääntö-
määräiset kokoukset, piirin hallituksen sihteeri

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

• Hakala Ari, järjestöpäällikkö Å 020 701 2359
vapaaehtoistoiminnan tuki, osastokummitoiminta,  
osastofoorumijärjestelmä, järjestötoimintaan liittyvä 
yritysyhteistyö

• Heinonen Helena, järjestöavustaja Å 020 701 2360 
jäsen- ja luottamushenkilörekisterit, materiaalitoimi-
tukset, jäsentarrat ja jäsenluettelot

• Hollstein Jarmo, valmiuspäällikkö Å 020 701 2361
vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio, valmi-
usasiat, viranomaisyhteistyö, kotimaan apu

• Holm Hanna, monikulttuurisen toiminnan suunnit-
telija Å 020 701 2365
monikulttuurisuustoiminnan tuki ja koulutus, osasto-
jen kummitoiminta

• Juslin-Sandin Heidi, ohjelmapäällikkö, keräyspääl-
likkö Å 020 701 2387
osastojen kummitoiminta, keräystoiminta, sosiaali-
toiminnan koordinaatio

• Koivisto Janni, ohjelma-avustaja Å 020 701 2386
toimistopalvelut, ilmoittautumiset

• Lempinen Markku, ea-päivystysvastaava 
Å 020 701 2367
ensiapupäivystystilaukset ja -päivystysten koordi-
naatio 

• Mustonen Outi, sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Å 020 701 2370
osastojen sosiaalitoiminnan tuki

• Negruti Doinita, monikulttuurisen toiminnan kehit-
täjä Å 020 701 2371 
monikulttuurisen toiminnan tuki ja koulutus, läksy-
kerhotoiminta, osastojen kummitoiminta
 
• Oittinen Sari, omaishoitajien tukitoiminnan alue-
työntekijä Å 020 701 2357
omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordi-
naatio, omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus,  
omaishoitajien ryhmätoiminta

• Oksanen Rina, ensiaputoiminnan koordinaattori 
Å 020 701 2358 
ensiapuryhmät, ensiapubussi, ensiapupäivystykset 
(var.)

• Pokkinen Maija, Koko Suomi leikkii -projekti
Å 020 701 2163

• Vainiomäki Jemina, koulutussuunnittelija 
Å 020 701 2373
ohjelmakoulutus, osastojen kummitoiminta, promo- 
ja kouluttajakoulutus

• Wallenius Taru, nuorisotoiminnan suunnittelija 
Å 020 701 2369
nuorisotoiminnan tuki, Reddie Kids -kerhot, humani-
taariseen oikeuteen liittyvät asiat

• Vesala Pirjo, projektipäällikkö, Å 020 701 2366
Hyvän elämän eväät -hanke

Ensiapukoulutuksen tiimi

• Karvinen Päivi, kurssisihteeri Å 020 701 2377
ensiavun yleisökurssit

• Koskinen Pyry, myyntisihteeri Å 020 701 2355
kannatusjäsenyydet, tuotemyyynti

• Lepistö Leena, koulutussihteeri Å 020 701 2376
ensiavun yrityskurssit

• Sjöberg Mirja, ensiapukoulutuksen päällikkö 
Å 020 701 2378
valtakunnallinen ensiapukoulutus, sopimusasiakkuu-
det, Terveyspiste-toiminta

• Autonkuljettaja Mika Salin, ensiavun ja terveystie-
don kouluttajat Jukka Antikainen, Virve Höijer ja Ant-
ti Jarho

hup.punainenristi.fi
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Sinunkin vintilläsi  
asuu hengenpelastaja.

Punaisen Ristin Kontti tarvitsee lahjoitustasi juuri nyt. Sinulle  
tarpeeton voi tehdä paljon hyvää, kun lahjoitat sen Konttiin. Soita  
ja sovi nouto huonekaluille Espoon, Helsingin ja Vantaan alueelta. 

Kontti-kierrätystavaratalot: Vantaa: Horsmakuja 1, p. 040 5880 359,  
avoinna ma-pe 9-20, la 10-17, su 12-16,  Espoo: Nimismiehenpelto 6,  
p. 040 8456 987, avaamme maaliskuussa, kontti.punainenristi.fi

Punainen Risti
Kontti


