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toimintaa. 
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Kun avun tarve tulee lähelle…

PÄÄKIRJOITUS 20.1.2017

Muutama viikko sitten yksi perheeni jäsen sai 
sairauskohtauksen ja menetti tajuntansa. Ai-
noana paikalla ollut omainen oli aikoinaan 
käynyt ensiapukurssit. Hätäkeskuksen ohjei-
den tukemana hän aloitti elvytyksen. Ambu-
lanssihenkilökunta jatkoi elvytystä ja siirsi po-
tilaan sairaalaan. Ilman maallikon aloittamaa 
ja ammattilaisten jatkamaa elvytystä sekä lää-
ketieteeseen perustuvaa apua ja teknologiaa 
sairaalassa, perheeni jäsen olisi kuollut tai ai-
nakin vauriot olisivat olleet suuret. Nyt pää-
simme säikähdyksellä. Muutaman päivän sai-
raalajakson jälkeen potilas pääsi kotiin ja 
elämä palautui ennalleen.

Apua tarvitaan usein nopeasti ja yllättäen. Hä-
dässä oleva ihminen ei pysty itse auttamaan 
itseään. Avun tarve, hätä ja kärsimys ovat asi-
oita, joissa lähimmäisen läsnäoloa, osaamista 
ja tukea tarvitaan. Kaikkia asioita ei voida en-
nakoida, mutta yllättäviin tilanteisiin voi varau-
tua. Kuka vain voi milloin vain joutua tilantee-
seen, jossa apua pitää osata antaa.

Ensiaputaito muodostuu joukosta erilaisia toi-
mintatapoja. Ensiapu on kansalaistaito. En-
siavun antaminen on osaamista toimia erilai-
sissa auttamistilanteissa. Elvytystilanteet ovat 
harvinaisia, mutta silloin osaamista todel-
la tarvitaan. Punaisen Ristin järjestämät ensi-
apukurssit antavat valmiuksia kohdata äkkiä 
eteen tulevia hätätilanteita. Kursseista kan-
nattaa kertoa niillekin, jotka eivät ole Punai-
sen Ristin toiminnassa aktiivisesti mukana.

Kun avun tarve tulee lähelle, osaa auttajien 
verkostoa ja osaamista arvostaa. Avun saami-
nen ei ole itsestään selvää. Valmius auttaa pe-
rustuu osaamiseen. Halu auttaa perustuu ar-
voihin.

Kun auttajat ovat lähellä…

Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella toimi-
vissa Punaisen Ristin osastoissa on vuoden 
2017 alussa noin 21 800 jäsentä. Osastoja 

piirin alueella on yhteensä 55 ja niissä toimii 
säännöllisesti yli 3 500 vapaaehtoista. On hie-
noa, että mukana toiminnassa on paljon va-
paaehtoisia ja toimintaa eri tavoin tukevia jä-
seniä.

Punainen Risti on lähellä ja läsnä kaikkialla. 
Meidän tehtävämme on ylläpitää valmiutta ja 
vastata avun tarpeeseen. Tämän mahdollis-
tavat SPR:n monipuolinen koulutustarjon-
ta, tehokas hälytysjärjestelmä, osaavista va-
paaehtoisista muodostuvat toimintaryhmät 
varusteineen ja ihmiset, jotka haluavat auttaa.

Vuonna 2017 juhlitaan Suomen Punaisen Ris-
tin 140-vuotisjuhlia katsomalla tulevaisuu-
teen. Helsingissä järjestettävä yleiskokous 
10. - 11.6.2017 kannattaa varata kalenterei-
hin. Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuosi on 
hyvä ajankohta olla näkyvästi esillä pääkau-
punkiseudulla. Punainen Risti pyrkii edistä-
mään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä yllä-
pitämään turvallisuutta ja yhteiskuntarauhaa.

Mitä enemmän ensiapukurssit käyneitä ihmi-
siä on, sitä turvallisempi on toimintaympäris-
tömme. Mitä enemmän Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisia on eri paikkakunnilla, sitä nopeammin 
ja tehokkaammin apua on saatavilla.

Onnea ja iloa alkaneeseen vuoteen! SPR:n 
140-vuotista ja Suomen 100-vuotista historiaa 
juhlistetaan vuoden 2017 aikana yhdessä mo-
nin eri tavoin.

Hannu Harri
puheenjohtaja
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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)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Annetaan Suomella lahjaksi tuhansia 
uusia auttajia
Suomen Punainen Risti täyttää 140 vuotta sa-
mana vuonna, jolloin itsenäinen Suomi täyttää 
100 vuotta. Tällainen vuosi tarjoaa meille kai-
kille mahdollisuuden pohtia, millaisia auttajia 
olemme näiden vuosien aikana olleet ja miten 
auttaminen on matkan varrella muuttunut. 

Vaikka osastorakenteemme on järjestöä nuo-
rempi, useimpien osastojen historiakin on vuo-
sikymmenten mittainen. Punaisen Ristin viikko 
on luonteva tilaisuus kutsua paikallisia kump-
paneita, vapaaehtoisia ja jäseniä koolle juhlis-
tamaan 140 auttamisen vuotta. Historian pieniä 
tarinoita kerrotaan vuoden mittaan myös Pu-
naisen Ristin verkkosivuilla ja sosiaalisen medi-
an kanavissa. 

Juhlavuoden yhteiseksi tavoitteeksi on asetet-
tu, että jokainen osasto järjestää itse tai yh-
dessä muiden osastojen kanssa juhlavuoden 
erityisiä auttajakursseja. Lahjamme 100-vuo-
tiaalle Suomelle on kouluttaa tuhansia uusia 
auttajia. Auttajakurssi on valittu juhlavuoden 
toimintamuodoksi, koska se kertoo järjestös-
tämme jotain ainutlaatuista. Laaja ja osaa-
va osastojen verkosto kattaa koko Suomen ja 
olemme aina lähellä avun tarvitsijoita. Auttaja-
kurssin yhteydessä osastoilla on erinomainen 
mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa ja mi-
kä tärkeintä, kutsua uudet auttajat mukaan va-
paaehtoisiksi. 

Kurssimateriaalit ja ohjeet on suunniteltu help-
pokäyttöisiksi ja piirisi tukee kurssien järjestä-
misessä. Onnistumme tämän lahjan antami-
sessa, kun jokainen meistä on mukana. Mitä 
enemmän kursseja vuoden aikana järjestämme, 
sitä hienomman lahjan Suomi meiltä saa! 

Helsingin yleiskokouksessa kesäkuussa katse 
suunnataan tulevaisuuteen. Kevään järjestökä-
sittelyssä ja kokouksen aikana kirkastamme yh-
dessä käsityksemme siitä, miten olemme roh-
kea ja luotettava auttaja myös tulevien kolmen 
vuoden aikana. 

Ilpo Kiiskinen 
Viestintäjohtaja

JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ
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Tänä vuonna juhlistamme 140-vuotiasta 
Suomen Punaista Ristiä. Hankimme uusia 
auttajia ja lisäämme tunnettavuuttamme. 
Seuraamme järjestön vaiheita juhlavuoden 
aikana sosiaalisessa mediassa, verkkosi-
vuillamme ja Avun maailmassa. Ydinvies-
timme on, että Punainen Risti on luo-
tettava auttaja. Osaavat auttajat luovat 
ympärilleen turvaa. 

Seuraava kysymys–vastaus-patteristo tarjoaa 
perustietoa juhlavuoden vaikutuksesta toimin-
taamme.

1. Miten juhlavuosi näkyy Punaisen Ristin 
toiminnassa?
Punaisella Ristillä on 100-vuotiaan Suomen 
historiassa erityinen rooli. Olemme vastanneet 
tarpeisiin, joita muuttuva aika on tuonut ih-
misten elämään ja olemme antaneet merkit-
tävän panoksemme yhteiskunnan käännekoh-
dissa. Myös tulevaisuuden Suomessa ihmiset 
ovat yhdessä auttamassa avun tarpeessa ole-
via. Suomen Punaisen Ristin lahja sata vuoti-
aalle Suomelle on kouluttaa tuhansia auttajia 
kaikkialla Suomessa. 

2. Mitä uusia materiaaleja juhlavuonna tu-
lee käyttöön?
Suomen Punaisen Ristin 140 toimintavuoden 
historiasta tehdään osastojen käyttöön helpos-
ti koottava valokuvanäyttely taustavihkoineen. 
Materiaalit ovat käytettävissä huhtikuusta alka-
en ja näyttely voi olla esillä koska tahansa vuo-
den aikana. Erityisesti Punaisen Ristin viikko 
toukokuussa sopii hyvin ajankohdaksi. 

3. Miten juhlavuosi vaikuttaa Punaisen Ris-
tin viikkoon 8.–14.5.?
Punaisen Ristin viikolla on pitkät perinteet, jo-
ten se on erinomainen aika juhlistaa 140 toi-

JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ

Viisi keskeistä kysymystä juhlavuodesta

mintavuottamme. Juhlavuoden kunniaksi on 
suunniteltu auttajakurssi. Sen lisäksi osastot 
voivat esitellä paikallista toimintaansa ja jär-
jestää valokuvanäyttelyn.

4. Mikä on auttajakurssi?
Osastot saavat ohjeet ja materiaalit tunnin 
kestävän auttajakurssin järjestämiseen. Kurs-
silla opetetaan verenvuodon tyrehdytystä ja 
hengityksen turvaamista erilaisissa tilanteis-
sa (hengitystien avaaminen, kylkiasento, hen-
gitystietuke). Auttajakurssin materiaalit ohjei-
neen ovat käytettävissä helmikuusta alkaen ja 
kursseja voi järjestää koska tahansa vuoden 
aikana.

5. Miksi haluamme korostaa ensiavun  
merkitystä juhlavuonna?
Haluamme parantaa ihmisten auttamis- ja en-
siaputaitoja sekä auttamishalukkuutta Suo-
messa. Teemme Suomen Punaisen Ristin ko-
timaan työtä tunnetuksi paikallistasolla ja 
samalla vahvistamme mainettamme vahvana 
ensiavun asiantuntijana. 

Lisätietoja:
Juhlavuosi: 
Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen,  
p. 020 701 2015

Punaisen Ristin viikko:  
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201 

Auttajakurssi:  
Koulutussuunnittelija Päivi Piili,  
p. 020 701 2170

Valokuvanäyttely:  
Informaatikko Mari Vehkalahti,  
p. 020 701 2233



6

JUHLAVUODEN YHTEISTEN KAMPANJOIDEN AIKATAULUT JA MATERIAALIT

Juhlavuoden yhteisten kampanjoiden  
aikataulut ja materiaalit

Ystävänpäivä 14.2.2017
Kaikki Ystävänpäivän aineistot on uudistettu. 
Kampanjakirje on postitettu keskustoimistolta 
marraskuussa 2016 osastojen puheenjohtajil-
le, tiedottajille, ystävätoiminnan yhteyshenki-
löille ja piireihin. Sähköpostitse sen ovat saa-
neet jäsenmestarit, keräysjohtajat, sihteerit, 
kouluyhteistyön yhteyshenkilöt, monikulttuu-
risuustoiminnan yhteyshenkilöt, sosiaalipalve-
lujen kouluttajat ja promot sekä piirien sosiaa-
lisuunnittelijat. 

Ydinviesti: Vain yhdessä lopetamme yksinäi-
syyden. Nähdään – toisemme. 

Uudet aineistot täytyy tilata verkkokaupasta 
5. helmikuuta mennessä. Kirjaudu järjestönä-
kymään verkkokaupan osastotunnuksilla. 

RedNet: rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva 

Rasisminvastainen viikko  
20.–26.3.2017 
Ihmisiä rohkaistaan kertomaan, miten hyvien 
päätösten, positiivisten mielikuvien, tarinoiden 
ja kohtaamisten kautta luodaan syrjimätöntä 
ilmapiiriä kaikille.  Kampanjaan osallistuu suu-
ri joukko urheiluseuroja, viranomaisia ja mui-
ta yhteisöjä. 

Ydinviesti: Tasavertaisempi yhteiskunta syn-
tyy jokaisen tekojen kautta. Minä päätän! Jul-
kaise päätöksesi esimerkiksi sosiaalisessa 
mediassa tunnuksella #minäpäätän, #jagbes-
tämmer, #idecide

Verkkosivut: eirasismille.fi

Kampanjaviikon avaus 20.3.2017 Helsingin 
Narinkkatorilla

RedNet: rednet.punainenristi.fi/node/3917

Punaisen Ristin viikko 8.–14.5.2017
Juhlistamme 140-vuotiasta Suomen Punais-
ta Ristiä. Esittelemme historian avulla, mi-
ten olemme vastanneet 100-vuotiaan Suomen 
tarpeisiin. Hankimme uusia auttajia ja lisääm-
me tunnettavuuttamme. 

Ydinviesti: Punainen Risti on luotettava autta-
ja. Osaavat auttajat luovat ympärilleen turvaa.

Tuki keskustoimistosta: Helppokäyttöinen 
valokuvanäyttely historiastamme ja sitä tuke-
va vihkonen. Materiaalit ja ohjeet auttajakurs-
sin pitämiseen. 

RedNet: rednet.punainenristi.fi/viikko

Nälkäpäivä 14.–16.9.2017 
Autamme katastrofin uhreja kotimaassa ja ul-
komailla. Nälkäpäivänä järjestämme lipaskerä-
yksiä ympäri maata. Kerromme auttamistyös-
tämme kiinnostavien tarinoiden kautta. 

Ydinviesti: Vapaaehtoisemme ovat paikalla 
kaikkialla maailmassa. Kun lahjoitat, he voivat 
auttaa joka päivä. 

Verkkosivut: nalkapaiva.fi
 
Kampanjakirje ilmestyy ennen kesää.
 
RedNet: rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Ilmoittaudu yleiskokoukseen ja  
varaa majoitus

Joka kolmas vuosi kokoontuva yleiskokous 
on Suomen Punaisen Ristin päättävä elin. Se 
päättää muun muassa koko järjestöä koske-
vasta toimintalinjauksesta seuraavalle kol-
melle vuodelle. Lisäksi kokouksen äänival-
taiset edustajat valitsevat järjestöllemme 
uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajat 
sekä hallituksen ja valtuuston.

Postia tulossa helmikuussa
Pistä kalenteriisi muutama tärkeä päivämäärä 
kokoukseen valmistautumisessa:
• Helmikuun alussa: Osastot ja piirit saavat 

toimintalinjauksen ja uusien sääntöjen 
luonnokset sekä ohjeet ilmoittautumisesta 
ja majoituksista. Samassa paketissa 
tulevat myös valtakirjojen pohjat ja 
tieto äänivaltaisten edustajien määrästä 
osastoittain.

• Maaliskuun loppuun mennessä: 
Osastoilla ja piireillä on aikaa 
kommentoida toimintalinjauksen ja 
sääntöjen luonnoksia.

• 28.4. mennessä: Ehdokkaat kokouksessa 
valittaviksi luottamushenkilöiksi esitetään 
vaalitoimikunnalle. Toimikunnassa ovat 
jäseninä piirien äänivaltaiset edustajat.

• 12.5. mennessä: Osastot ja piirit saa-
vat virallisen kokouskutsun sekä esityksen 
toimintalinjaukseksi ja esityksen uusiksi 
säännöiksi. Samassa postissa tulevat vaa-
litoimikunnan ehdotus luottamushenkilöik-
si ja kokouksen ohjelmalehtinen.

Vaikuttamista ja viihtymistä
Kokous pidetään Finlandia-talolla, kaupungin 
keskeisellä paikalla. Lauantain iltajuhlaa viete-
tään läheisellä Musiikkitalolla. 

Tapahtumat alkavat jo perjantaina 9.6. Nuo-
risojäsenet ovat tervetulleita Nuorten etkot-
tapahtumaan kello 18–22 Finlandia-talolle. 
Etkoilla muun muassa tentataan puheenjoh-
taja- ja hallitusehdokkaita. Yli 5-vuotiaat voi 
tuoda hoitoon Reddie-parkkiin. Muista ilmoit-
taa lasten hoitotarpeesta samalla, kun ilmoit-
taudut verkkosivujen kautta kokoukseen.

O
tto

-V
ille Väätäin

en
 

Kolme vuotta sitten yleiskokous pidettiin Turussa. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 
Ju

ssi V
ierim

aa

Turun yleiskokouksessa järjestetty nallesairaala tulee tu-
tuksi lapsille nyt myös Helsingissä.

Lauantaina 10.6. on ilmoittautuminen, avajai-
set sekä vaalikeskustelu ja työskentely valio-
kunnissa.  Illalla tavataan Musiikkitalossa, illal-
lisen ja hyvän musiikin tahdissa.

Sunnuntaina 11.6. ohjelmassa on toimintalin-
jauksen ja sääntöjen hyväksyminen, luotta-
mushenkilöiden vaalit sekä päätöstilaisuus.

Kansalaistorilla tapahtuu koko ajan  
tiistaista sunnuntaihin
Joka päivä Kansalaistori on täynnä kaikenikäi-
siä kaupunkilaisia ja kaupunkiin tulleita.  He 
opettelevat muun muassa ensiavun alkeita ja 
lapset tuovat rakkaimman nallensa hoidetta-
vaksi nallesairaalaan. Toiminnallinen torielämä 
jatkuu tiistaista sunnuntaihin. Tuloksena on 
suuri määrä uusia toimijoita ja uusien taitojen 
opettelijoita. Nämä ovat Helsingin ja Uuden-
maan piirin tavoitteita tapahtumapäiville Kan-
salaistorilla, Musiikkitalon ja Kiasman välissä. 

Mistä lisätietoja: oma piirisi, Rednet: rednet.
punainenristi.fi/yleiskokous: mm. asiakirjat, il-
moittautuminen, majoitusten varaukset sekä-
punainenristi.fi/ajankohtaista/yleiskokous. 

Katso myös: finlandiatalo.fi ja 
musiikkitalo.fi.

Hotellit, hinnat ja varauskoodit:

Hotelli ja huonehinnat

Original Sokos Hotel Presidentti 
www.sokoshotels.fi
2hh (erilliset vuoteet) 110 €/huone/vrk
2hh (parivuode) 95 €/huone/vrk
3hh (erilliset vuoteet) 130 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 608

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
2hh (erilliset vuoteet)120 €/huone/vrk
Yhden hengen käytössä 105 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 701 

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi)
1 hengen huone 50 €/huone/vrk
2 hengen huone 62 €/huone/vrk
3 hengen huone 85 €/huone/vrk 
Puhelin: +358 (0)9 1311 4334

Aamiaisen hinta hostellissa on 7,50 €

Varaustunnus internetissä

BSUO170609

SPR

SPR

Varaustunnus puhelimitse

SPR

SPR

SPR
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2017

Nähdään toisemme ystävänpäivänä  
ja sen jälkeenkin
Ystävänpäivä täyttää tänä vuonna Suomes-
sa 30 vuotta. Ystävänpäivänä haluamme 
puhua meille tärkeistä asioista, kuten inhi-
millisyydestä ja heikomman puolelle asettu-
misesta. Toimimme sen eteen, ettei kukaan 
jää ystävänpäivänä yksin, vaan tulee huo-
matuksi ja nähdyksi. Kuka tahansa voi hel-
pottaa yksinäisen oloa hänet huomaamalla. 

Ota loppukiri tapahtuman järjestämiseen
Vielä ehditte toteuttaa LähiTapiolan tuel-
la Iloa ystävyydestä -tapahtuman, jossa voit-
te käyttää uusia ystävätoiminnan materiaale-
ja. Esitteiden lisäksi käytössänne on ajatuksia 
herättäviä liimalappuja (Ystävyys on… ja Yksi-
näisyys tuntuu…). Tapahtumiin osallistuvia voi 
pyytää täydentämään lauseita ja koota laput 
esimerkiksi seinälle kaikkien nähtäväksi. Näin 
voimme kannustaa ihmisiä miettimään suh-
tautumistaan yksinäisyyteen ja tekemään ar-
jessaan tekoja yksinäisyyden vähentämiseksi. 
Tärkeää myös on, että pyydätte tapahtumiin 
osallistuvia vapaaehtoisiksi ystävätoimintaan 
ja järjestätte ystäväkursseja heti ystävänpäi-
vän jälkeen. 

Jaa ajatuksia sosiaalisessa mediassa
Jakaa ajatuksianne yksinäisyydestä sosiaali-
sessa mediassa. Ystävänpäivänä voi käyttää 
hashtageja #nähdään, #ystävänpäivä, #punai-

nenristi, #lopetetaanyksinäisyys. Näin saam-
me näkyvyyttä tärkeälle asialle: Me haluamme 
vähentää yksinäisyyttä. 

Ystävänpäivänä kiitämme myös kaikkia vapaa-
ehtoisiamme, jotka antavat aikaansa tapahtu-
mien järjestelyyn ja yksinäisyyden lievittämi-
seen. Lämmin kiitos jokaiselle!

Ystävänpäivän tärkein sanoma on  
”Nähdään!”
• Yksinäinen voi tuntea itsensä 

näkymättömäksi.
• Yksinäisyyden lopettaminen alkaa sen 

näkemisestä ja huomaamisesta.
• Näkeminen on huomaamista ja 

huomioimista.
• Myötätunnon ydin: Minä näen sinut.
• Jokainen voi vaikuttaa asiaan!

Lue lisää ystävänpäivän kampanjakirjeestä ja 
RedNetistä

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman, p. 020 701 2201  

Haluatko verkkoystävän? 

Ystävätoiminta ottaa uutta suuntaa vanhaa 
unohtamatta. Verkkoystävätoiminta tavoit-
taa ihmiset siellä, missä ei ole perinteistä ys-
tävätoimintaa. Se tarjoaa myös mahdollisuu-
den heille, joille kanssakäyminen verkossa on 
luontevinta.

Toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuoden 
2017 alkupuolella ja vapaaehtoisia tarvitaan 
erilaisiin tehtäviin. Ilmoittaudu mukaan, jos 
olet 18–35-vuotias henkilö ja kiinnostunut va-
paaehtoistyöstä verkossa!  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset  
(sähköpostiin):  
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 020 701 2166,  
matti.hetemaki@punainenristi.fi

Miten sinä täydentäisit liimalappuihin aloitettuja lauseita? 
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Hiv- ja seksuaaliterveystyön ohjelma on saa-
nut uuden asiantuntijan, lääkäri Mari Lunta-
mon. Punaisen Ristin pitkäaikainen vapaaeh-
toinen ja maailmalla hiv-työtä tehnyt Luntamo 
tulee kehittämään hiv- ja seksuaaliterveyden 
edistämisen koulutuskokonaisuutta noin kuu-
kaudeksi. Koulutuskokonaisuus on suunnat-
tu maahanmuuttajien kanssa toimiville vapaa-
ehtoisille. 

Koulutuksen tarve kartoitettiin viime vuoden 
lopussa ja samalla suunniteltiin koulutusma-
teriaalit. Niitä pilotoidaan alkuvuoden aikana 
toimipisteissä, jotka ovat vielä varmistumassa. 
Pilotoinnin jälkeen alkaa avainvapaaehtoisten 
koulutus ja valtakunnalliseen käyttöön hiv- ja 
seksuaaliterveystyön koulutuskokonaisuus on 
tulossa ensi kevään aikana. Aihe on esillä ke-
säkuussa järjestettävässä yleiskokouksessa 
Helsingissä, jolloin on mahdollisuus tutustua 
tarkemmin koulutuskokonaisuuteen. 

Jatkossa hiv- ja seksuaaliterveystyön vapaa-
ehtoiset voivat pitää koulutuksia esimerkik-
si vastaanottokeskuksissa ja kouluissa. Työ 
on jatkoa Varsinais-Suomen piirin aloittamalle 
terveyden edistämisen koulutuskokonaisuuk-
sien kehittämiselle. 

Lisätietoja:
Hiv- ja seksuaaliterveystyön koordinaattori  
Sanna Rantanen, p.  020 701 2172

Talven ja kevään kuluessa Suomessa tulee 
olemaan uusi haavoittuvassa asemassa ole-
vien ihmisten ryhmä. He ovat niin sanottuja 
paperittomia. 

Ihmisestä tulee paperiton esimerkiksi silloin, 
kun hän on saanut kielteisen turvapaikkapää-
töksen eikä hän enää saa vastaanottopalve-
luita. Osa kielteisen päätöksen saaneista hen-
kilöistä, joita ei voida palauttaa kotimaahansa 
vastoin heidän tahtoaan, jää Suomeen. He jää-
vät usein turvaverkkojen ulkopuolelle. 

Punaisen Ristin piirit ja osastot voivat auttaa 
paperittomia monin tavoin eikä auttaminen ole 
rikos. Osastot voivat tarjota tukea ja turvallisia 

Hiv- ja seksuaaliterveystyön koulutus valtakunnalliseksi 

Osastot voivat tukea paperittomia monin tavoin 

tapaamispaikkoja, joissa voi levähtää. Monet 
toimintamuodot ovat sellaisinaan käyttökelpoi-
sia, kuten kielikerhot, lasten puuhakerhot, har-
rastekerhot ja muu yhteinen tekeminen. Osasto 
voi järjestää ruokajakelua tai antaa muuta ma-
teriaalista apua. 

Paperittomien auttamista ohjaa ydinajatuksem-
me eli Punainen Risti auttaa haavoittuvassa 
asemassa olevia ihmisiä kaikkialla maailmalla. 
Toiminnan määrittelee avun tarve, ei autettavan 
asema tai status. 

Lisätietoja ja toimintavinkkejä saat  
oman piirisi monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjältä.

B
en

i Kö
h
ler
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Hanke päättyy, Terhokerhot jatkavat 

Kolmivuotisen Koko Suomi leikkii -hank-
keen aikana Punaisen Ristin osastoihin on 
perustettu noin 150 Terhokerhoa. Kerho-
jen perustamista ovat tukeneet leikkilähe-
tit, joita on ollut yhteensä yksitoista. Vuon-
na 2014 alkanut hanke alkaa nyt päättyä ja 
vuoden vaihteessa osastojen Terhokerhot 
siirtyivät osaksi piirien normaalia ystävätoi-
mintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että kerhoja tukevat tästä lähtien leikkilä-
hettien sijaan piirien omat työntekijät, pää-
asiassa sosiaalipalvelusuunnittelijat.

Uusia kerhoja voi edelleen perustaa
Paikallisesti kerhotoiminta jatkuu hyväksi ha-
vaitulla tavalla ja uusia kerhoja voi perustaa 
entiseen tapaan. Vaatimuksena uuden kerhon 
toiminnalle on osaston tuki ja se, että kerhon 
vastuuhenkilöllä on Punaisen Ristin ystävätoi-
minnan koulutus. 

Nykyiset kerhoissa toimivat ohjaajat voivat 
jatkaa kerhoissa ilman lisäkoulutuksia. Tule-
vaisuudessa Terhokerho-ohjaajan valmiuksia 
saa ystävätoiminnan peruskoulutuksesta ja 
ryhmänohjaajakoulutuksesta. Lisäksi ohjaajat 
saavat käyttöönsä opaskirjan ja internetkou-
lutuksen, joka alkaa keväällä 2017. Terhoker-
ho-ohjaajille ja muille asian parissa työskente-

leville löytyy RedNetissä ystävätoiminnan alta 
omat sivut, jossa on kerhomateriaalia, ohjeita 
ja tietoa koulutuksia.

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 020 701 2166

M
iisa K

aartin
en

 

Terhokerho on tarjonnut kohtaamispaikan isoille ja pienille.

Ensiavun suurleiri KOMIA! kutsuu kaikkia ensi-
avusta kiinnostuneita Kauhavalle 3.–6.8.2017. 
Entistä lentosotakoulua ympäröivät mahta-
vat maastot tarjoavat huikeita elämyksiä: tee-
mapajoja, suurharjoituksia, juhlia ja rentoa yh-
dessä oloa.

Olet lämpimästi tervetullet, olitpa sitten koke-
nut ensiapupäivystäjä, ensiauttaja, lapsi, nuo-
ri tai ensiavusta kiinnostunut aikuinen. Leirille 
mahtuu 600 nopeinta ilmoittautujaa. 

Ilmoittautuminen:  
rednet.punainenristi.fi/komia

Lisätietoja:
Terveydenhuollon suunnittelija  
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126

Ilmoittautuminen KOMIA!-leirille  
on alkanut
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 20.-26.3.2017

Rasisminvastainen viikko 2017 
#minäpäätän #jagbestämmer #idecide 

Rasisminvastaisella kampanjaviikolla vahvis-
tetaan kuvaa Suomesta avoimena ja hyvänä 
maana ja suomalaisista ystävällisinä ja avoi-
mina. Viikon aikana rohkaistaan ihmisiä ker-
tomaan, miten hyvien päätösten, positiivisten 
mielikuvien, tarinoiden, ystävyyssuhteisen ja 
kohtaamisten kautta luodaan syrjimätöntä il-
mapiiriä kaikille. Kampanja ottaa kantaa siihen, 
miten toiveyhteiskuntaa rakennetaan käytän-
nön tekojen ja päätösten kautta. Itsenäinen 
Suomi täyttää vuonna 2017 sata vuotta. 

Päätetään vaikuttaa rasismiin! 

Kampanjaviikolla tehdään ja kerätään rasis-
minvastaisia päätöksiä. Päätös voi olla sinun 
oma lupauksesi siitä, miten itse toimit syr-
jintää vastaan. Se voi myös olla konkreettis-
ta osaston, toimintaryhmän tai kaveriporukan 
toimintaa tai tempauksia. 

Toimi näin:
- Tee hyvä päätös, pudota se keräyslaatikkoon 
ja pyydä muita tekemään samoin
- Voitte tehdä myös koko osaston yhteisen 
päätöksen
- Julkaise päätöksesi sosisaalisessa mediassa 
tunnistein #minäpäätän #jagbestämmer 
#idecid.
- Järjestä tempaus rasismia vastaan
- Jaa kampanjavideota
- Tilaa ja lataa ilmaiset kampanjamateriaalit 
Punaisen Ristin kaupasta, Rednet-ryhmästä ja 
netistä eirasismille.fi
 

Päätös kirjoitetaan lipukkeelle, joka sujaute-
taan keräyslaatikkoon. Kerätyt päätökset voi-
daan viedä eteenpäin vaikkapa oman koulun 
rehtorille tai kunnanvaltuustoon. Ne voidaan 
myös julkaista paikallislehdessä – näin ker-
romme laajemmalle yleisölle, millaista paikka-
kuntaa olemme rakentamassa.  Voitte myös 
järjestää viikolla muunlaista toimintaa kuten 
flashmobin, paneelikeskustelun tai vaikka kon-
sertin.

Punaisen Ristin rasisminvastainen kampan-
ja toteutetaan vuosittain sillä viikolla, jolloin 
vietetään YK:n rasisminvastaista päivää 21.3. 
Vuonna 2017 kampanjaviikko tapahtuu viikolla 
12 eli 20.–26.3.2017.

Kampanjavideolla suomalaiset kertovat omista 
rasisminvastaisista päätöksistään ja rohkaise-
vat muita tekemään samoin. Video esitetään 
YLEn kanavilla kampanjaviikolla.

Laura Honkimäki
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Kampanjan kick-off 20.3. Narinkkatorilla

Kampanjaviikko polkaistaan käyntiin näyttävästi maanantaina 20.3. klo 16-20 
Narinkkatorilla Helsingissä. Mukana Narinkkatorilla on kymmeniä järjestöjä, ur-
heiluseuroja ja viranomaistahoja. Ohjelmassa on mm. musiikkia, pelejä ja ilma-
palloja. Tervetuloa!

Kenestä vuoden 2017 Ennakkoluuloton edelläkävijä?

Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan pii-
ri jakaa rasisminvastaisella viikolla Ennakko-
luuloton edelläkävijä -tunnustuksen henkilöl-
le tai yhteisölle. Tavoitteena on nostaa esille 
esimerkillisiä toimijoita, jotka ovat teoillaan ja 
esimerkillään edistäneet ihmisten yhdenver-
taista kohtelua sekä näin pyrkineet vaikutta-
maan syrjiviin asenteisiin. Tunnustus jaetaan 
HUPin alueella jo seitsemännen kerran. 

Tunnustuksen ovat aiemmin saaneet Helsingin 
kaupunki monimuotoisuuden kehittämisestä 
johtamisessa sekä nuori Rebecka Holm rohke-
asta julkisesta puheenvuorostaan, jossa hän 
kertoi ihonvärinsä takia kohtaamastaan rasis-
mista. Rosa Åkerlund sai tunnustuksen mo-
nivuotisesta toiminnastaan sillanrakentajana 
romaninuorten ja aikuisten välillä sekä roma-
niyhteisön ja pääväestön välillä. Tunnustuksen 
on saanut myös tullissa työskentelevä Gola-
leh Lottfollahi, joka avoimella, persoonallisella 
ja myönteisellä asenteella on pystynyt vähen-
tämään ennakkoluuloja niin työyhteisössään 
kuin asiakastyössä. Kaksi vuotta sitten tun-
nustuksen saivat opettajat Reija Lampi-Parve-
la ja Johanna Kivi sekä 5A-luokka Espoon Täh-
tiniityn koulusta, jossa monimuotoisuus on 
nostettu koulun erityiseksi voimavaraksi. Eri 
maiden kulttuuri ja tavat ovat läsnä jokapäi-
väisessä koulutyössä.

Viime vuonna tunnustuksen sai 80-vuotias 
eläkeläinen ja entinen Porkkalan evakko Lin-
néa Mynttinen, joka ennakkoluulottomasti 
palkkasi henkilökohtaiseksi avustajakseen ira-
kilaisen turvapaikanhakijan Ali Kamil al-Sam-
marnaien.

Nyt siis etsimme vuoden 2017 Ennakkoluulo-
tonta edelläkävijää. Lähettäkää ehdotuksenne 

henkilöstä tai yhteisöstä 1.3.2017 mennessä 
osoitteella hanna.holm@punainenristi.fi. 

Perustelkaa ehdotuksenne! Miksi juuri tämä 
henkilö/yhteisö ansaitsee tämän tunnustuk-
sen? Millaisia/mitä ovat ne teot, joissa yhden-
vertaisuuden edistäminen ja syrjinnänvastai-
suus näkyvät? Viestissä on hyvä olla myös 
ehdotetun henkilön/yhteisön yhteystiedot. 
Varmistattehan lisäksi ennakkoon, että ehdok-
kaanne suostuu olemaan ehdolla kyseisessä 
valinnassa!

Linnéa Mynttinen oli vuoden 2016 Ennakkoluuloton edel-
läkävijä. Kuvassa myös Punaisen Ristin puheenjohtaja 
Pertti Torstila ja Ali Kamil al-Sammarnaie.

RASISMINVASTAINEN VIIKKO 20.-26.3.2017
Tu

u
la Ko

rh
o
n
en
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AJANKOHTAISTA

Ansiomerkkihakemukset 
15.2.2017 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.punainenris-
ti.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 15.2.2017. 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.

Käteisellä tai osaston tilille 
maksetut jäsenmaksut 

Osastot ovat tilittäneet piirin tilille saamiaan 
muiden osastojen jäsenmaksuja. Käytäntö on 
nyt muuttunut ja jäsenmaksut tilitetään kes-
kustoimiston jäsenmaksutilille.

Miten osasto toimii, kuin se vastaanottaa 
käteisellä tai osaston tilille maksettuja jä-
senmaksuja?

1) Kun osasto vastaanottaa jäsenmaksun 
omaan osastoon liittyvältä henkilöltä, jäsen-
maksu jää osastoon.

2) Kun osasto vastaanottaa kurssimaksun, jo-
hon sisältyy toiselle osastolle kuuluva jäsen-
maksu, jäsenmaksu tilitetään keskustoimis-
toon.

3) Kun osasto vastaanottaa tapahtumassa jä-
senmaksun, joka kuuluu toiselle osastolle, jä-
senmaksu tilitetään keskustoimistoon. 

Keskustoimiston jäsenmaksutili on FI90 2219 
1800 0678 46. Maksun viestinä ilmoitetaan ti-
littävä osasto ja liittyneiden henkilöiden ni-
met.
 
Kuten ennenkin, kaikissa tapauksessa jäsen-
maksukuitin kopio toimitetaan piiriin. Kuitin 
perusteella jäsenen tiedot tallennetaan jäsen-
rekisteriin, jonka perusteella jäsenelle lähe-
tetään jatkossa jäsenmaksulasku. Järjestelmä 
hyvittää jäsenmaksun sille osastolle, johon jä-
sen kuuluu. Kuittien toimitusosoite: 

Suomen Punainen Risti, Helsingin ja Uuden-
maan piiri, Helena Heinonen, Salomonkatu 17 
B, 5. krs, 00100 Helsinki.

Käteiskuittivihko

Käteiskuittivihkoja voi tilata maksutta verkko-
kaupasta: www.punaisenristinkauppa.fi. Piiri-
toimistossa on pieni käteisvarasto käteiskuit-
tivihkoja.

Vuosikokous järjestetään 22.4. 
Helsingissä

Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokous jär-
jestetään lauantaina 22.4.2017 klo 10.00 alka-
en. Kokousta ennen tarjolla aamukahvit 9.00 
alkaen. Kokouspaikka varmistuu lähiaikoina. 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat (vuosikertomus ja tilinpäätös 2016, työ-
suunnitelma 2017, luottamushenkilövalinnat) 
sekä jaetaan huomionosoituksia. Kokouskutsu 
postitetaan osastoille viimeistään 7.4. Päivä-
määrä kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt. 
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Punaisen Ristin Lukukuu-kampanja on hyvä ti-
laisuus viritellä yhteistyötä alueenne alakou-
lujen kanssa. Lukukuu yhdistää lukemisen ja 
lahjoittamisen. Mitä enemmän oppilaat luke-
vat, sitä enemmän he auttavat katastrofi- ja 
kriisialueiden heikoimpia. Erityisen hyvin Lu-
kukuu sopii alakouluille, koska se korostaa lu-
kemisen tärkeyttä uuden oppimisessa. Kam-
panjan toteuttaneet luokat saavat kiitokseksi 
Lukukuu-diplomit.

Lukukuun idea on yksinkertainen. Oppilaat lu-
kevat kuukauden aikana vapaa-ajallaan mah-
dollisimman monta kirjaa. He hankkivat lä-
hipiiristään lukukummeja, jotka maksavat 
haluamansa summan jokaisesta luetusta teok-
sesta. Opettajat voivat itse valita Lukukuun 
ajankohdan. Luokka lahjoittaa lukemalla an-
saitsemansa rahat Suomen Punaisen Ristin 
katastrofirahastoon, mistä ne ohjataan tänä 
vuonna Syyriaan. 

Tilaa Lukukuun ilmaiset materiaalit Punaisen 
Ristin verkkokaupasta vähintään kaksi viikkoa 
ennen kampanjan aloittamista. Mene osoittee-
seen punaisenristinkauppa.fi. Klikkaa etusivun 
oikeassa reunassa olevaa vihreää Koulumateri-
aalit-banneria ja valitse Lukukuu-kampanja. 

Lue lisää: punainenristi.fi/lukukuu

Päivätyökeräyksessä eli taksvärkissä oppilaat 
keräävät omalla työllään rahaa Nuorten turva-
taloille Suomessa tai lievittävät lasten hätää 
sodan tai katastrofin keskellä eri puolilla maa-
ilmaa. Tänä vuonna kohteemme on Syyria.

Päivätyökeräyksen järjestäminen on helppoa. 
Oppilas hankkii itselleen työpaikan vaikkapa 
paikallisesta yrityksestä tai sopii työskentele-
vänsä kotona. Opettaja saa Punaiselta Ristil-
tä valmiit toimintaohjeet ja maksuttomat ma-
teriaalit. 

Koulu voi itse päättää keräyksen ajankohdan 
ja Punainen Risti ottaa oppilaille vakuutuksen 
keräyspäivän ajaksi. Päivätyön suositushinta 
on 12 euroa. 

Tilaa Päivätyökeräyksen maksuttomat  
materiaalit Punaisen Ristin verkkokaupasta  
vähintään kaksi viikkoa ennen kampanjan 
aloittamista. Mene osoitteeseen punaisenris-
tinkauppa.fi. Klikkaa etusivun oikeassa reu-
nassa olevaa vihreää Koulumateriaalit-banne-
ria ja valitse Päivätyökeräys.

Lue lisää: punainenristi.fi/paivatyokerays

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija  
Eeva Arrajoki, p. 020 701 2274  

Tartutaan kirjoihin ja aloitetaan  
Lukukuu 

Oppilaat auttavat omalla työllään 
Päivätyökeräyksessä

AUTAN 
LUKEMALLA!

Ju
lia Vu

o
ri
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VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU

OHTO-järjestelmä tulossa käyttöön Uudellamaalla
Vuoden 2017 alusta Vapaaehtoisessa pelas-
tuspalvelussa (Vapepa) siirrytään OHTO-järjes-
telmän käyttöön. OHTO on uusi valtakunnalli-
nen tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä, 
joka otetaan käyttöön, koska nykyinen 
SARMS-järjestelmä ei vastaa tarpeitamme.

Nyt on viimeinen hetki tehdä pohjatyöt: käyt-
täjät kirjautuvat OHTOon, hälytysryhmät luo-
daan, hälytyskortit täydennetään ja kirjautu-
neet liitetään hälytysryhmiin.

Miksi OHTO?

OHTOsta saadaan tieto hälytyksestä nopeas-
ti hälytettäville. Tärkein syy OHTOon siirtymi-
selle on sen kautta operaation johdolle saa-
tava tieto käytettävissä olevista ihmisistä ja 
välineistä. Tällöin johdolla on mahdollisuus hä-
lyttää jo ennakolta lisävoimia. OHTOn kautta 
saadaan jaettua nopeasti viestejä operaation 
johdolta mukaan ilmoittautuneille esimerkik-
si jos kokoontumispaikka vaihtuu, valmiushä-
lytys muuttuu varsinaiseksi hälytykseksi tai ti-
lanne peruuntuu.

Jatkossa kaikki Vapepan operaatiot raportoi-
daan OHTOn kautta heti operaation päätyttyä. 
Valmiustietokantaa ei enää käytetä tehtävien 
ja toiminnan raportoinnissa.

Ensimmäiset hälytykset OHTOn kautta tehty

Ensimmäisissä maakunnissa OHTO otettiin hä-
lytyskäyttöön marraskuun alussa. Ensimmäi-
nen hälytys OHTOlla hoidettiin onnistuneesti 
Pohjanmaalla Vetelissä syyskuussa.

OHTO on nyt käytössä Hämeessä, Keski-Suo-
messa, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, ja Sa-
takunnassa. Talven ja kevään kuluessa OHTOn 
hälytyskäyttöä laajennetaan alue ja maakunta 
kerrallaan, Uudellamaalla järjestelmä otetaan 
käyttöön helmikuussa. 

Rekisteröidy OHTOon

OHTOon on jokaisen kirjauduttava henkilö-
kohtaisesti. Kirjautua voi osoitteessa ohto.va-
pepa.fi (ks. ohjeet lehden takasivulla). Rekis-
teröitymisen jälkeen täydennä omat tiedot ja 
ilmoita oman ryhmän OHTO-ylläpitäjälle liit-
tymisesi, jotta hän voi lisätä rekisteröityneen 
vapepalaisen hälytysryhmään. Tarvittaessa 
ohjausta voi kysyä oman maakunnan OHTO-
kummeilta.

Kehitystyö jatkuu

OHTOa tehtäessä on siihen toivottu monen-
laisia toimintoja. Ensimmäisessä vaiheessa on 
keskitytty OHTOn toimintaan hälytyksissä ja 
raportoinnissa. Koulutustietojen näkyminen ja 
muokattavuus ovat seuraavan vaiheen asioita 
ja toteutuksessa vuoden 2017 aikana.

Sopikaa toimintayksikössänne kuka toimii tei-
dän OHTO-yhdyshenkilönänne. Hän toimii ryh-
männe OHTO-pääkäyttäjänä, ja saa oikeudet 
muokata ryhmänne tietoja järjestelmässä.

OHTO-kummit auttavat ja tukevat tarpeen mu-
kaan järjestelmän käytössä. Uudenmaan Oh-
to-kummit ovat:

• Erkki Pulkkinen (pääkaupunkiseutu, piirin 
OHTO-pääkäyttäjä)
• Erkki Huovinen (Keski-Uusimaa)
• Taina Heiskanen (Itä-Uusimaa)
• Ruth Stenius-Levänen (Länsi-Uusimaa)
• Anders Blomberg (Länsi-Uusimaa ja ruotsin-
kielinen tuki)

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Va-
pepa) on 52 järjestön verkosto, jon-
ka hälytysryhmät tukevat viranomaisia 
onnettomuuksissa ja muissa kriisitilan-
teissa. Useimmiten Vapepa hälytetään 
kadonneen ihmisen etsintään, mut-
ta vapaaehtoisia tarvitaan myös esi-
merkiksi antamaan henkistä tukea, 
ohjaamaan liikennettä ja auttamaan 
evakuoinneissa. Auttajamme toimivat 
maalla, vesialueilla ja ilmassa.

Vuonna 1964 perustetussa Vapepassa 
toimii ympäri Suomen yhteensä noin 
22 500 vapaaehtoista 1 500 hälytys-
ryhmässä.

Suomen Punainen Risti toimii Vapepan 
yhteysjärjestönä ja koordinoi Vape-
pan toimintaa yleisen pelastuspalve-
lutoiminnan osalta. Suomen Meripe-
lastusseura koordinoi vapaaehtoista 
meripelastustoimintaa ja Suomen Len-
topelastusseura vapaaehtoista lento-
pelastustoimintaa.
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Kerro tarinasi!

Tule mukaan rakentamaan kaikkien aikojen yleisötapahtumaa!

Punainen Risti Kansalaistorilla, Helsinkgissä 6.-11.6.

Kesäkuussa 2017 tapahtuu. Yleiskokouksen yhteydes-
sä Helsingin Kansalaistorilla järjestetään Punaisen Ris-
tin oma festivaali, iloinen ja kesäinen kaupunkijuhla. 

Tapahtuma näkyy ja kuuluu kuuden päivän ajan: oh-
jelmaa järjestetään päivittäin 6.-11.6. klo 11-19 ja luvassa on niin musiikkia, ruokaa, 
keskusteluohjelmaa, pop-up-ensiapukoulutuksia kuin lastenohjelmaakin. Tapahtuman aikana tu-
tustutaan SPR:n toimintojen kirjoon ensiaputoiminnasta ystävätoimintaan sekä kansainväliseen 
apuun. 

Tapahtuma toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja mukaan tarvitaankin runsaasti vapaaehtoisia mo-
nenlaisiin rooleihin. Vapaaehtoishaku käynnistyy pian: lisätietoja ja ilmoittautumislinkki löytyy 
helmikuun alussa Rednetistä Helsingin ja Uudenmaan piirin sivuilta. 

Suomen Punainen Risti viettää 140-vuotisjuh-
lavuotta 2017. Vuoden aikana kerromme jär-
jestön työstä Suomen historian käännekoh-
dissa.

Millaisia muistoja sinulla on Suomen Punaises-
ta Rististä? Oletko saanut apua Punaiselta Ris-
tiltä tai ollut vapaaehtoisena? Haluatko jakaa 
jonkin muun tarinan historiamme varrelta?

Lähetä tarinasi osoitteeseen info@punainen-
risti.fi. Julkaisemme osan tarinoista Punaisen 
Ristin viestintäkanavissa. Voit lähettää myös 
kuvia. Kerro viestissäsi, haluatko tarinan jul-
kaistavaksi nimelläsi vai nimettömänä. Punaisen Ristin ystävätoiminta alkoi jo 1950-luvulla, kuva 

70-luvulta. 
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Punaisen Ristin Teemakouluniksi 2/4

Läksyhelppi-kerhon perustaminen

Läksyhelppi-kerho on suosittu toimintamuo-
to ja sopii hyvin osaksi teemakoulusopimus-
ta. Läksyhelpissä keskitytään koulutuntien jäl-
keen läksyjen tekoon. LäksyHelpin ohjaajat 
auttavat esimerkiksi silloin, kun koulutehtävät 
tuntuvat hankalilta, eivätkä omat vanhemmat 
pysty auttamaan. Ohjaajat myös kuuntelevat 
huolia ja kannustavat, jos koulunkäynti tuntuu 
vaikealta. Läksyjenteon lomassa vietetään ai-
kaa yhdessä, pelataan pelejä ja jutellaan.

LäksyHelppi–kerhoja voidaan pitää eri-ikäisille 
oppilaille ala- ja yläkouluista aina ammattikou-
luihin sen mukaan, mikä on tarve alueen kou-
luissa. Kerhot on tarkoitettu erityisesti Suo-
meen muuttaneille lapsille ja nuorille, mutta 
kaikki koululaiset ovat tervetulleita läksyker-
hoon. LäksyHelppi-kerhoja vetävät Punaisen 
Ristin kouluttamat ohjaajat.

Näin aloitat Läksyhelppi-kerhon

Rekrytoi ohjaajia ja kerro heille seuraavasta 
Läksyhelppi-koulutuksesta. Ohjaajia olisi hy-
vä olla vähintään 4-5, jotta kerhoa ei joudu-
ta perumaan, vaikka kaikki eivät aina pääsisi 
paikalle. Valitkaa joukosta vastuuohjaaja. Vas-
tuuohjaaja huolehtii, että paikalla on aina tar-
peeksi monta ohjaajaa eli vähintään kaksi. 
Hän huolehtii, että osallistujista pidetään kir-
jaa ja että tiedotus toiminnasta ei jää liian vä-
häiseksi. Vastuuohjaaja koordinoi kerhon toi-

mintaa ja delegoi tarvittaessa tehtäviä muille 
ohjaajille.

Etsikää sopiva toimitila. Voitte pitää Läksy-
helppi-kerhon koulun tiloissa tai yhtä hyvin 
vaikkapa kirjastossa, nuorisotalolla tai osaston 
omassa toimitilassa. Miettikää mikä olisi hel-
poiten löydettäessä oleva tila ja mihin kellon-
aikaan kerholle olisi eniten tilausta.
 
Tehkää toimintasuunnitelma ja budjetti. Toi-
mintasuunnitelmasta on hyvä näkyä kerhon 
aloitus- ja lopetusajankohta sekä miten toi-
minnassa näkyvät Punaisen Ristin tapahtumat 
ja kampanjat. Suunnitelma toimitetaan osas-
ton hallitukselle ja piiritoimistoon. Budjettiar-
vioon sisältyy tieto mm. tarvittavista materi-
aaleista ja tarjoilukuluista. Arvio toimitetaan 
osaston hallitukselle.

Tehkää tiedotussuunnitelma. Ottakaa yhteyt-
tä koulun rehtoriin ja opettajiin ja sopikaa vas-
tuuopettajasta, joka vastaa tiedonkulusta ker-
hon ja koulun välillä. Heidän kanssaan voitte 
miettiä onko paras markkinointikanava rep-
puposti, ilmoitustaulu, aamunavauksessa toi-
minnan esittely vai jokin muu. Mitä enemmän 
toimintaa markkinoi, sitä paremmin tieto ta-
voittaa sekä oppilaat että heidän vanhempan-
sa. 

Kuva Vallilan läksykerhos-
ta, vasemmalla läksyker-
hon vetäjä Marja Pakaste 
ja Sundus Farah.
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Haluaisitteko omaan osastoonne 
Punaisen Ristin Teemakoulun?

Punainen Risti saa Teemakoulun avulla lisää 
toimintaa ja tekijöitä. Teemakoulu on pitkäjän-
teistä yhteistyötä oppilaitoksen ja osaston vä-
lillä. Punainen Risti tarjoaa kanavan, jossa ar-
voja viedään eteenpäin käytännön toimintana. 
Yhteistyösopimuksessa määritellään sisältö, 
vastuualueet, mahdollisuudet ja toiminta. Tee-
makoulut ovat erityisesti lukioita. 

Teemakoulu mahdollistaa Reddie Kids -var-
haisnuorten kerhotoiminnan, Punaisen Ristin 
viikon tapahtuman järjestämisen, Nälkäpäivä-
keräyksen järjestämisen uudella tavalla ja uu-
sin voimin, uusien jäsenten mukaan saamisen 
(lapset, lasten vanhemmat, opettajat ja muut 
yhteistyötahot) ja osaston tunnettuuden li-
säämisen.

Lisätietoja 
• nuorisotoiminnan suunnittelija Mia Niemelä, 
puh. 020 701 2369, mia.niemela@punainen-
risti.fi 
• piirin hallituksen jäsen ja rehtori Pekka Piri, 
puh. 050 590 6327, pekka.piri@espoo.fi

Aloittakaa toiminta. Ottakaa oppilaat lämpi-
mästi vastaan, huomioikaa kaikki tulokkaat ja 
tutustukaa heihin lasten omilla ehdoilla. 
 
- On mukavaa auttaa lapsia heidän läksypul-
missaan. He ovat avoimia, välittömiä ja saan 
heiltä enemmän kuin annan. Myös ohjaaja-
kumppanit ovat mahtavia, sanoo yksi läksy-
helpin ohjaajista.

Nuorten vuosikokous 
17.-19.3.2017

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta ja Sata-
kunnan piirin nuoret toivottavat kaikki Suo-
men Punaisen Ristin nuorisojäsenet sydä-
mellisesti tervetulleeksi viettämään nuorten 
vuosikokousta Kankaanpäähän 17.-19.3.2017! 
Kokous järjestetään Kuntoutuskeskus Kan-
kaanpäässä. 

Kokouksen majoitus on järjestetty 2-6 hen-
gen huoneissa kuntoutuskeskuksen tiloissa. 
Kokous alkaa perjantaina 17.3. ilmoittautumi-
sella klo 16.30-18.30 ja illallisella klo 17.30-
18.30. Kokous loppuu sunnuntaina 19.3. klo 
13.00 lounaaseen. Ilmainen yhteiskuljetus ko-
kouspaikalle lähtee Tampereen rautatiease-
malta perjantaina klo 16.00 ja paluukuljetus 
kuntoutuskeskukselta Tampereelle sunnuntai-
na klo 14.00. Matkan kesto on noin 1,5 tuntia.

Kokouksen osallistumismaksu ennen 19.2. il-
moittautuneille osallistujille on 80 euroa. 
Tämän jälkeen ilmoittautuneille osallistu-
mismaksu on 100 euroa. Ilmoittautuminen ta-
pahtumaan päättyy 1.3. Osallistumismaksu 
sisältää ruokailut, ohjelman, majoituksen per-
jantaista sunnuntaihin, lakanat ja pyyhkeen. 
Osallistumismaksu on sama, vaikka osallistui-
si kokoukseen vain osaksi aikaa viikonloppua. 
Mikäli osallistuja ei majoitu kuntoutuskeskuk-
sella, on osallistumismaksu 50 euroa. Ilmoit-
tautua voi osoitteessa https://www.lyyti.in/
nuortenvuosikokous2017. 

Kokouksessa käsitellään nuorten vuosikokouk-
sen työohjeen mukaiset asiat sekä valmistau-
dutaan kesäkuiseen yleiskokoukseen tutustu-
malla ja vaikuttamalla kommenttikierroksella 
olevaan toimintalinjausluonnokseen ja sään-
töuudistusesitykseen. Kokouksessa päätetään 
myös nuorten luottamusjärjestelmän uudista-
misesta ja uudesta nuorten vuosikokouksen 
työohjeesta. Lisäksi kokous päättää nuoresta 
ehdokkaastaan (enintään 29-vuotias) hallituk-
sen varapuheenjohtajan tehtävään kuultuaan 
ensin ehdokkaiden esittelyt. Päätös toimite-
taan tiedoksi yleiskokouksen vaalitoimikunnal-
le. Viikonlopun aikana on myös paljon hauskaa 
yhteisohjelmaa, josta vastaa Satakunnan pii-
rin nuoret. 

Tarkempi aikataulu viikonlopun ohjelmasta se-
kä vuosikokouksen esityslista toimitetaan il-
moittautuneille myöhemmin. Tapahtuma on 
suomenkielinen ja se tulkataan tarvittaessa 
ruotsiksi. 

NUORTEN VUOSIKOKOUS 
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Ystävätoiminnan peruskurssit

Ystävätoiminnan kurssilla saat valmiuksia toi-
mia vapaaehtoisena ystävänä eri elämäntilan-
teissa ystävää tarvitseville. Kurssin käytyä-
si sinun on mahdollista toimia Punaisen Ristin 
vapaaehtoisena ystävänä tai tulla mukaan 
ryhmämuotoiseen ystävätoimintaan. Perehdy-
tämme ja tuemme sinua tehtävässäsi.

• la 4.2. ja su 5.2. molempina päivinä klo 9-
15.30. Kouluttajat Senja Multanen ja Taru Kei-
nänen. Paikka: piirin koulutustilat, Salomon-
katu 17 B 3. krs, Helsinki. Kurssi on Punaisen 
Ristin jäsenille ilmainen, muille hinta on 20 
euroa. Kurssimaksu maksetaan ensimmäise-
nä kurssipäivänä käteisellä. Ilmoittautumi-
nen kurssille ja lisätiedot: Hanna Leino, sprkh.
kurssisihteeri@gmail.com tai puh. 040 754 
3003. Ilmoittautumisesta tulisi ilmetä osallis-
tujan nimi, osoite, meiliosoite ja puhelinnu-
mero. Ilmoittautumiset viimeistään 28.1. men-
nessä. Järjestäjä Keski-Helsingin osasto.

• la 4.2. ja su 5.2. klo 10-15 Itä-Helsingin 
osaston tiloissa, Korsholmantie 9 G, Helsinki. 
Kouluttaja Oskari Perholehto. Koulutus on jä-
senille ilmainen, muille hinta on 20 euroa. Jär-
jestäjä Itä-Helsingin osasto. 

• Fredagen 10.2. och lördagen 11.2. kl. 10.30-
16.00. Plats: Arbis, tillfälliga adress Sturega-
tan 2, rum 414. Kursen är gratis. Anmälningar 
till Arbis kansli, tel. 09 310 49 494. Närmare 
information: kursledaren Inge Martonen, inge.
martonen@gmail.com, tel. 040 520 7788. För-
månlig lunch på Arbis, FRK bjuder på eftermid-
dagskaffe med dopp. Ordnas av Helsingfors 
svenska avdelning tillsammans med Arbis.

• Ystävätoiminnan peruskurssi nuorten ystä-
vätoiminnan painotuksella. Lauantai 18.2. klo 
10−16 ja lauantai 25.2. klo 10−16 Paikka: pii-
rin koulutustilat, Salomonkatu 17 B 3. krs, Hel-
sinki. Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille il-
mainen, muille hinta on 20 euroa. Lounas on 
omakustanteinen. Kouluttaja Ulla Simonen. Il-
moittaudu 10.2. mennessä ensisijaisesti netin 
tapahtumailmoituksessa löytyvän sähköisen 
linkin kautta tai outi.mustonen@punainenristi.
fi. Järjestäjä Helsingin ja Uudenmaan piiri.

• la 11.3. ja la 18.3. klo 9 - 15 Pohjois-Helsin-
gin osaston toimitiloissa Malmin toimintakes-
kuksessa, Kirkonkyläntie 2 (vastapäätä Turk-
haudantie 5). Koulutus on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille hinta on 20 euroa. 
Pääkouluttajana Juhani Parkkari. Ilmoittautu-

minen viimeistään 10 pv ennen kurssia juhani-
parkkari@gmail.com. Järjestäjä Pohjois-Helsin-
gin osasto.

• to 23.3. klo 16.30-19.30, pe 24.3. klo 16.30-
19.30 ja la 25.3. klo 10.15-16.15. Paikka: 
kauppakeskus Entresse, kirjasto, Siltakatu 11, 
02770 Espoo. Koulutus on Punaisen Ristin jä-
senille maksuton, muille hinta on 25 euroa. Il-
moittautumiset viimeistään 19.3. netissä tai 
sähköpostilla paula.mantysalo@outlook.com. 
Tiedustelut: Paula-Sisko Mäntysalo, paula.
mantysalo@outlook.com, puh. 050 3466 467. 
Järjestäjä Keski-Espoon osasto.

• su 23.4. ja la 29.4. klo 9 - 15 molempina päi-
vinä Pohjois-Helsingin osaston toimitiloissa 
Malmin toimintakeskuksessa, Kirkonkyläntie 2 
(vastapäätä Turkhaudantie 5). Koulutus on Pu-
naisen Ristin jäsenille ilmainen, muille hinta on 
20 euroa. Pääkouluttajana Juhani Parkkari. Il-
moittautuminen viimeistään 10 pv ennen kurs-
sia juhaniparkkari@gmail.com. Järjestäjä Poh-
jois-Helsingin osasto.

• la 13.5. ja la 20.5. klo 9 - 15 molempina päi-
vinä Pohjois-Helsingin osaston toimitiloissa 
Malmin toimintakeskuksessa osoite Kirkonky-
läntie 2 (vastapäätä Turkhaudantie 5). Koulu-
tus on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muil-
le hinta on 20 euroa. Pääkouluttajana Juhani 
Parkkari. Ilmoittautuminen viimeistään 10 pv 
ennen kurssia juhaniparkkari@gmail.com. Jär-
jestäjä Pohjois-Helsingin osasto.

Ystävätoiminnan lyhytkurssit

• la 11.2. klo 9.30 -12.30 Paikka Asukastalo 
Maunulan Saunabaari, Metsäpurontie 25, Hel-
sinki. Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille il-
mainen, muille hinta on 20 euroa. Kouluttaja 
Leila Kinnari. Ilmoittautumiset 8.2. mennes-
sä netin tapahtumailmoituksessa löytyvän lin-
kin kautta. Koulutuksen järjestää Pohjois-Hel-
singin osasto.

• ke 8.3. klo 17– 20. Paikka Pohjois-Helsingin 
osaston toimitila, Risupadontie 4 F, Helsinki. 
Koulutus on jäsenille ilmainen, muille hinta on 
20 euroa. Kouluttaja Leila Kinnari. Ilmoittau-
tumiset 5.3. mennessä netin tapahtumailmoi-
tuksessa löytyvän linkin kautta. Koulutuksen 
järjestää Pohjois-Helsingin osasto.

• ma 24.4. klo 17–20. Paikka Pohjois-Helsingin 
osaston toimitila, Risupadontie 4 F, Helsinki. 
Koulutus on jäsenille ilmainen, muille hinta on 
20 euroa. Kouluttaja Leila Kinnari Ilmoittautu-
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miset 21.4. mennessä netin tapahtumailmoi-
tuksessa löytyvän linkin kautta. Koulutuksen 
järjestää Pohjois-Helsingin osasto.

Henkisen tuen kurssit

Henkisen tuen peruskoulutuksen tavoitteena 
on antaa osallistujille valmiudet ymmärtää nii-
tä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilli-
set kriisitilanteet aiheuttavat heissä itsessään 
ja autettavassaan. Koulutus antaa valmiuk-
sia kohdata ja auttaa ihmisiä, jotka ovat jou-
tuneet äkilliseen kriisitilanteeseen. Kurssille ei 
tarvita ennakkotietoja. 

Peruskurssin sisältö: henkisen tuen tarve ja 
kriisi, henkinen loukkaantuminen ja kriisi, hen-
kinen tuki - auttaminen ja auttajana toimimi-
nen, selviytymisen voimavarat.

• la 18. ja su 19.2. klo 12 - 18 molempina päi-
vinä osaston toimitiloissa osoitteessa Risupa-
dontie 4 F. Järjestäjä Pohjois-Helsingin osas-
to. Ilmainen Punaisen Ristin jäsenille, muille 
20 euroa. Kouluttajina toimivat Raija Rajala ja 
Saara Rapeli. Ilmoittautuminen viimeistään 10 
pv ennen kurssia r-l.rajala@elisanet.fi.

• la 20. ja la 27.5. klo 12 - 18 molempina päi-
vinä osaston toimitiloissa osoitteessa Risupa-
dontie 4 F. Järjestäjä Pohjois-Helsingin osas-
to. Ilmainen Punaisen Ristin jäsenille, muille 
20 euroa. Kouluttajina toimivat Raija Rajala ja 
Saara Rapeli. Ilmoittautuminen viimeistään 10 
pv ennen kurssia r-l.rajala@elisanet.fi.

Vapaaehtoisena 
vastaanottokeskuksessa
torstai 9.2. klo 17-20

Vapaaehtoisena vastaanottokeskuksessa kou-
lutus on suunnattu uusille vapaaehtoisille, jot-
ka haluavat toimia vastaanottokeskuksissa 
asuvien turvapaikanhakijoiden tukena sekä 
edistää uusien tulijoiden terveyttä, hyvinvoin-
tia ja kotoutumista järjestötoiminnan avulla.

Paikka piirin koulutustilat, Salomonkatu 17 B, 
3. krs, Helsinki. Kouluttaja Sanna Pesonen. 
Koulutus on jäsenille ilmainen, muille hinta on 
20 euroa. Ilmoittautuminen viimeistään 7.2. 
Lisätietoja Janne Leskinen, janne.leskinen@
redcross.fi. Kurssin järjestää Helsingin ja Uu-
denmaan piiri. Ilmoittauminen netin tapahtu-
mailmoituksessa löytyn linkinkautta. 

Volunteering with asylum seekers 
(kurssi englanniksi)

Kurssi 1: tiistai 21.2. klo 17-20
Kurssi 2: keskiviikko 5.4. klo 17-20

Koulutukset järjestetään piirin koulutustilois-
sa, Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki. Ne ovat 
jäsenille ilmaisia, muille hinta on 20 euroa. Li-
sätietoja antaa Janne Leskinen, sähköpos-
ti janne.leskinen@punainenristi.fi. Ilmoittautu-
minen netin tapahtumailmoituksessa löytyvän 
linkin kautta. Koulutukset järjestää Helsingin 
ja Uudenmaan piiri. 

Tulijan tukena ja ystävänä

Kurssi 1: tiistai 28.2. klo 17-20
Kurssi 2: keskiviikko 12.4. klo 17-20
Kurssi 3: torstai 27.4. klo 17-20
Kurssi 4: keskiviikko 14.6. klo 17-20

Kaikki koulutukset pidetään piirin koulutus-
tiloissa, Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki. 
Koulutus on jäsenille ilmainen, muille hinta on 
20 euroa. Lisätietoja antaa Janne Leskinen, 
sähköposti janne.leskinen@punainenristi.fi. 

Monikulttuurisen toiminnan ohjausillat 

1) keskiviikko 15.2. klo 17-19.30
2) torstai 9.3. klo 17-19.30
3) torstai 17.5. kello: 17-19.30

Tilaisuudet järjestetään piirin koulutustiloissa, 
Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki. Tilaisuu-
det ovat maksuttomia. Lisätietoja antaa Janne 
Leskinen, sähköposti janne.leskinen@punai-
nenristi.fi.

SuomiKamu-koulutus 

Koulutuksen tavoitteena on kertoa SuomiKa-
mu-toiminnasta, kotoutumisesta ja ystävän 
roolista sekä tarjota mahdollisuus tutustua 
muihin ystäviksi haluaviin. Osallistujia suosi-
tellaan käymän lisäksi ystävätoiminnan lyhyt-
kurssi. 

Lisätietoa SuomiKamu-toiminnasta netissä 
(https://rednet.punainenristi.fi/node/38202) 
tai sähköpostitse osoitteesta suomikamu@
outlook.com,

• Kurssi 1: la 11.2. klo 13-16. Paikka: Asukas-
talo Maunulan Saunabaari, Metsäpurontie 25, 
Helsinki. 
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KOULUTUS

• Kurssi 2: ke 22.3. klo 17-20. Paikka: Pohjois-
Helsingin osaston toimitila, Risupadontie 4 F, 
Helsinki.  
• Kurssi 3: ke 26.4. klo 17– 20. Paikka: Poh-
jois-Helsingin osaston toimitila, Risupadontie 
4 F, Helsinki

Koulutukset ovat Pohjois-Helsingin osaston 
järjestämiä. Ne ovat Punaisen Ristin jäsenille 
ilmaisia, muille hinta on 20 euroa. 

Humanitaarisen oikeuden peruskurssit

la 25.2. ja su 5.3. klo 9 - 16 molempina päivi-
nä osaston toimitiloissa osoitteessa Risupa-
dontie 4 F. Järjestäjä Pohjois-Helsingin osasto. 
Koulutus on jäsenille ilmainen, muille hinta on 
20 euroa.  Ilmoittautuminen viimeistään 10 pv 
ennen kurssia juhaniparkkari@gmail.com.

la 25.3. ja la 1.4. klo 9 - 16 molempina päivinä 
osaston toimitiloissa osoitteessa Risupadontie 
4 F. Järjestäjä Pohjois-Helsingin osasto. Kou-
lutus on jäsenille ilmainen, muille hinta on 20 
euroa. Ilmoittautuminen viimeistään 10 pv en-
nen kurssia juhaniparkkari@gmail.com.

su 28.5. ja la 3.6. klo 9 - 16 molempina päivi-
nä osaston toimitiloissa osoitteessa Risupa-
dontie 4 F. Järjestäjä Pohjois-Helsingin osasto. 
Koulutus on jäsenille ilmainen, muille hinta on 
20 euroa. Ilmoittautuminen viimeistään 10 pv 
ennen kurssia juhaniparkkari@gmail.com.

* * *

Sosiaalipalvelukouluttajien  
tapaamiset

Aika: Tiistai 7.3.2017 klo 17−20 ja keskiviikko 
15.3.2017 klo 17−20

Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin koulu-
tustila, Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Hel-
sinki

Koulutus on tarkoitettu Helsingin ja Uuden-
maan piirin sosiaalipalvelukouluttajille, sekä 
uusille että vanhoille.

Tiistaina 7.3. keskitytään Ystävätoiminnan 
haastavat tilanteet -koulutukseen. Keskiviik-
kona 15.3. aiheina ovat ystävätoiminnan eri 
toimintamuodot (erityisesti omaishoitajien tu-
kitoiminta, vankilavierailijatoiminta, kotoutu-
mista tukeva toiminta ja Terhokerhot), ystävä-
välitystoiminta ja muut ajankohtaiset aiheet. 
HUOM! Tapaamiset eivät korvaa kouluttajapä-
tevyyden päivitystä.

Tilaisuudet ovat maksuttomia. Ilmoittaudu vii-
meistään 28.2. netin tapahtumailmoituksessa 
löytyvän linkin kautta tai Outi Mustoselle, ou-
ti.mustonen@punainenristi.fi. Ilmoita, osallis-
tutko molempiin tapaamisiin vai vain toiseen.

Ystävävälittäjäkoulutus

Aika: Lauantai 1.4.2017 klo 10−17

Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin koulu-
tustila, Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Hel-
sinki

Koulutus on tarkoitettu ystävävälittäjiksi aiko-
ville ja ystävävälityksissä parhaillaan toimiville.

Sisältö

• Ystävävälitys ja sen rooli Punaisessa Ristissä
• Ystävävälittäjänä toimiminen
• Kehittyvä ystävävälitys
• Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ja asiakkaat
• Ystävävälittäjänä jaksaminen

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille maksu-
ton, muille hinta on 25 euroa.

Ilmoittautuminen 23.3. mennessä netin tapah-
tumailmoituksessa löytyvän linkin kautta tai 
Outi Mustoselle. Osallistujille lähetetään en-
nakkotehtävä noin viikko ennen koulutusta.

Koulutukset järjestetään yhteistyössä 
Opintokeskus Siviksen kanssa.

Tulossa

• lauantai 11.3. klo 9 -15 Keräysjohtaji-
en ja kotimaan avun yhdyshenkilöiden 
koulutuspäivä.

• lauantai 18.3. klo 9 - 13 Osastojen 
puheenjohtajien seminaari. 

Molemmat tilaisuudet järjestetään Bot-
tan juhlakerroksessa, osoite Museoka-
tu 10, Helsinki. Kutsu ja lisätietoa on 
tulossa sähköpostiisi lähiaikoina. 
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

Piiritoimisto     
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Å 020 701 2000 

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

Asiakkaalle puhelu 0207-alkuiseen numeroon on 
operaattorin määräämä hinta. Tällä hetkellä puhe-
luhinta on kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulko-
maanpuheluhinta. (alv. 24 %)

Koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat
Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki
 
Sähköposti  
hup.neuvonta@punainenristi.fi
ea-koulutus.hup@punainenristi.fi
kerays.hup@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

• Eloranta Titta, ensiaputoiminnan koordinaattori 
Å 020 701 2358 
ensiapuryhmät, ensiapubussi, ensiapupäivystykset 
(var.), Terveyspiste-toiminta

• 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 suunnitte-
lija Å 020 701 2365
monikulttuurisuustoiminnan tuki ja koulutus, osasto-
jen kummitoiminta

• Holm-Cûzdan Helena, Å 020 701 2354
järjestöavustaja

• Juslin-Sandin Heidi, ohjelmapäällikkö, keräyspäällik-
kö Å 020 701 2387
osastojen kummitoiminta, keräystoiminta, sosiaalitoi-
minnan koordinaatio

• Kuhlefelt Eva, monikulttuurisen toiminnan kehittäjä, 
Helsinki Å 040 648 6785

• Lempinen Markku, ea-päivystysvastaava 
Å 020 701 2367
ensiapupäivystystilaukset ja -päivystysten koordinaa-
tio 

• Leskinen Janne, koulutussuunnittelija 
Å 020 701 2373
ohjelmakoulutus, osastojen kummitoiminta, promo- ja 
kouluttajakoulutus

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

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

 • Oittinen Sari, omaishoitajien tukitoiminnan alue-
työntekijä Å 020 701 2357
omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordinaatio, 
omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus 

• Pokkinen Maija, projektikoordinaattori, ystävävälitys-
ten kehittäminen Å 020 701 2391 

• Sipilä Liina, Kansalaistorin yleisötapahtuman 
tapahtumakoordinaattori Å 040 642 8270

• Tammi Elina, ohjelma-avustaja Å 020 701 2353

• Tulkki Tapani, kehittämispäällikkö, osastojen 
kasvuhanke Å 0400 933 966

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

• Yared Mehalet, monikulttuurisen toiminnan kehittä-
jä Å 020 701 2371 
monikulttuurisen toiminnan tuki ja koulutus, läksyker-
hotoiminta, osastojen kummitoiminta

Ensiapukoulutuksen tiimi

• Abadieh Reza kurssisihteeri Å 020 701 2377
ensiavun yleisökurssit

• Lepistö Leena, koulutussihteeri Å 020 701 2376
ensiavun yrityskurssit

• Raatikka Tuula, asiakaspäällikkö Å 020 701 2378

• Sjöberg Mirja, ensiapukoulutuksen päällikkö
Å 0400 787 135
valtakunnallinen ensiapukoulutus, sopimusasiakkuu-
det

• Autonkuljettaja Mika Salin, ensiavun ja terveystie-
don kouluttajat Jukka Antikainen, Paula Karlsson, Eeva 
Nousiainen ja Rina Oksanen

Johto ja hallinto

• Eteläpää Piia, talouspäällikkö Å 020 701 2356

• 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, sääntömää-
räiset kokoukset, piirin hallituksen sihteeri

• Moisio-Puustinen Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 020 701 2263
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Mene osoitteeseen: ohto.vapepa.fi

Rekisteröidy:

1   Klikkaa Rekisteröidy.

2   Kirjoita puhelinnumerosi (kirjoita numero maakoodin perään
 ja jätä ensimmäinen 0 pois alusta) ja klikkaa Tilaa.

3   Järjestelmä lähettää viestinä nelinumeroisen 
 rekisteröintikoodin puhelimeesi.
   Jos tässä tulee tauko, se ei haittaa. Toista edelliset kohdat.

4   Kirjoita rekisteröintikoodi nettisivulle ja klikkaa Jatka.

5  Lisää pyydetyt tiedot. Käyttäjätunnus on sama kuin 
 sähköpostiosoite. Klikkaa Rekisteröidy.

 Olet nyt rekisteröitynyt Ohto-järjestelmään. Voit myös lisätä 
 osoitteesi ja syntymäaikasi, mutta älä tee vielä muuta.

REKISTERÖITYMINEN OHTO-JÄRJESTELMÄÄN

1

2

3

4

Mobiili

1

5

Koulutusmateriaali helmikuu 2016 / Sami Nygård
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Pohjois-Satakunnan paikallistoimikunta 

• Honkajoki • Jämijärvi • Kankaanpää • Karvia • Lavia • Merikarvia • Pomarkku • Siikainen


