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Onnea uuteen vuoteen

PÄÄKIRJOITUS 11.1.2021

Jos joku olisi minulle tammikuussa 2020 ker-
tonut millainen vuosi meillä on edessä, olisin 
luultavasti naurahtanut ja sanonut ettei tuo 
voi pitää paikkansa. Ja vaikka pandemia iski-
sikin, niin kyllä lääketiede osaa siihen nope-
asti vastata, eikä yhteiskunta lamaannu. 
Onhan muutkin virukset selätetty. 

Takapeiliin on aina helppo katsoa ja jälkikä-
teen kertoa, miten ongelmat ja haasteet olisi 
pitänyt ratkaista. Ja kuitenkin, olemme kan-
sakuntana selvinneet tästä koetinkivestä 
suhteellisen hyvin. On monta maata ja paik-
kaa, jossa koettelemukset ovat olleet ihan 
toista luokkaa. Myös niissä maissa toimii 
Punainen Risti tai Punainen Puolikuu – sisar-
järjestö, jonka vapaaehtoiset tekevät par-
haansa auttaakseen apua tarvitsevia.

Täytyy muistaa, että koronan lisäksi maa-
ilmassa on paljon muita ongelmia, ne eivät 
ole poistuneet minnekään. Edelleen maail-
massa soditaan, nähdään nälkää, koetaan 
maanjäristyksiä tai hirmumyrskyjä. Apua 
tarvitaan jatkossa siis ehkä enemmän kuin 
aikaisemmin. Tämä haastaa meidät, paitsi 
auttamaan täällä Suomessa, myös nosta-
maan katseemme ja näkemään hädän muu-
alla maailmassa. Emme ole täällä yksin. 
Punaisen Ristin apua tarvitaan lähellä ja 
kaukana.

Mitä uusi vuosi tuo tullessaan? Sitä me 
emme tarkkaan tiedä. Tiedämme kuitenkin, 
että valoa on tunnelin päässä. Meillä on ole-
massa rokote ja pikkuhiljaa koronatilanne 
aivan varmasti tasaantuu. Vielä on kuiten-
kin aikaista hyppiä riemusta: meillä on vielä 
matkaa kuljettavana, rajoituksia pidettä-
vänä ja ihmisiä autettavana. Ihan jokaiselle 
Punaisen Ristin toimijalle löytyy tehtävä, 
ja tässä jokainen osasto on se järjestöyk-
sikkö, joka pystyy valjastamaan vapaa-
ehtoiset yhteiseen auttamistyöhön. Tämä 
vaatii meiltä luovuutta ja ketteryyttä, ja sitä 
Punaisella Ristillä on.

Jos yhdessä kiikaroidaan tulevaisuuteen, 
niin lähiaikoina näköpiirissä on erityisesti 
koronarokotukset ja niissä avustaminen. 
Tämäntyyppistä toimintaa moni osasto onkin 
jo harjoitellut, esimerkiksi kausi-influens-
sarokotusten yhteydessä. Nyt kuitenkin 
sekä volyymit että tahti on hieman toinen, 
ja lisäkäsiä ja -jalkoja tullaan tarvitsemaan 
monissa kunnissa. 

Tämä on oiva tapa osastolle tiivistää hyviä 
suhteita kuntaan ja luoda sitä kautta myös 
ehkä aivan uusia toimintaedellytyksiä 
Punaiselle Ristille. Yhteistyö kantaa pitkälle, 
ja siksi on hyvä muistaa, ettemme tässäkään 
ole yksin. Paikkakunnalla on myös muita jär-
jestöjä, jotka voivat tulla mukaan toimimaan 
ja auttamaan, varsinkin jos heidät kutsu-
taan mukaan. Piirissä olemme osastoja var-
ten, eli jos kaipaatte keskustelukumppania 
tai apua jossain asiassa, niin olettehan yhte-
ydessä. Meidän tavoitteemme on osastojen 
onnistuminen.

Haluan toivottaa teille kaikille onnea uuteen 
vuoteen, mitä kaikkea se sitten tuokaan tul-
lessaan. Ajattelen, että meille on tarjolla 
onnea toiminnan kautta. Onni löytyy yhteis-
toiminnan ilosta ja luottamuksesta, ja nämä 
luovat myös toivoa tähän hetkeen ja toi-
voa tulevaan. Yhdessä me onnistumme ja 
opimme. Yhdessä me autamme ja raken-
namme luottamusta. 
Tehdään yhdessä 
Punaisesta Rististä 
ilon, toivon ja toimin-
nan paikka. 

Heidi Juslin-Sandin 
toiminnanjohtajan 
sijainen
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Vähennetään yksinäisyyttä yhdessä 

Naapurissamme asuu vanhempi herrasmies 
nimeltään Ville. Hänellä on verkkaiset eleet ja 
aikaa pysähtyä juttelemaan rapussa.

Villen silmät aina tuikahtavat kysyessäni, mitä 
kuuluu. Hyvää, hän vastaa ja kertoo, mitä on 
puuhannut.

Vuosi sitten Ville puoliso menehtyi. He olivat 
olleet naimisissa 56 vuotta. Sitten puhkesi 
koronakriisi ja vanhuksia kehotettiin pysy-
mään etäällä kaikesta.

Veimme Villelle kukkia ja tarjosimme kaupan-
käyntiapua. Mitä vaan hän tarvitsisi. Suru 
paistoi kasvoilta.

Suomi on yksinäisille kova paikka. Meillä pär-
jätään sisulla. Ei vaadita halausta, vaikka iho 
sitä kaipaisi. Mutta se on vain puoli totuutta. 
Meillä on myös pitkä auttamisen historia, 
jonka osa jokainen Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoinen on. 

Vuonna 1987 Punainen Risti toi Suomeen 
ystävän päivän. Tarkoitus oli vähentää yksi-
näisyyttä etenkin lähettämällä postikortteja. 

Olemme edelleen samalla asialla. Nyt tekoja 
tarvitaan entistä kipeämmin, sillä korona on 
lisännyt yksinäisyyttä.

Vuoden 2021 ystävänpäiväkampanjamme kut-
suu jokaisen mukaan huolehtimaan toisistaan. 

Tuomme yksinäisyyden ja sitä helpottavat 
teot näkyvästi esille. Piirit ja osastot ovat 

ääni torvemme, jotka jalkauttavat sanomaa 
eri puolelle Suomea ja kutsuvat mukaan 
toimintaamme.

Kampanjaan voi osallistua sekä ilmoittautu-
malla mukaan vapaaehtoiseksi että lahjoitta-
malla kotimaan työhömme.

Jokainen teko on yhtä arvokas.

Viime keväänä Ville tiputti postilaatikostamme 
kirjeen. Hän kertoi siinä, miten paljon hänelle 
merkitsi, että tarjosimme apua. Kirje oli pitkä, 
ja minä itkin.

Ymmärsin, miten arvokkaita pienet teot ovat. 
Mitä tapahtuisi, jos jokainen kysyisi naapuril-
taan, mitä kuuluu?

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.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

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

Eija Wallenius 
Ystävänpäivä-
kampanjan  
kampanjapäällikkö

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2021
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Hyviksi todettuja tapahtumia ovat esim. 
Nähdään-kahvilat ja Tutustu tuntematto-
maan -tapahtumat sekä ulkona pidettävät 
tempaukset, jotka soveltuvat erittäin hyvin 
korona-aikaan. Tapahtumissa tulee noudat-
taa voimassa olevia turvallisuusohjeita koro-
nan suhteen. 

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja muista-
kaa ottaa suunnitteluun mukaan myös uusia 
vapaaehtoisia. Kertokaa tapahtumista paikal-
liselle medialle ja tarjotkaa haastateltaviksi 
ystävätoiminnassa mukana olevia vapaaeh-
toisia ja ystäväpareja.

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneita ihmisiä on liikkeellä. 
Otetaan heidät kaikki mukaan osaston eri 
vapaaehtoistehtäviin.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Viestinnän asiantuntija  
Senni Puustinen, p. 040 610 9447

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2021

Ystävänpäiväkampanja on kaksiviikkoinen
Tänä vuonna ystävänpäiväkampanja  
kestää kaksi viikkoa: 3.–21.2. Pää paino 
on kuitenkin tuttuun tapaan ystävän-
päivän viikolla 8.–14.2., jolloin näymme 
somessa, mediassa ja tapahtumissa. 

Kerromme ja keskustelemme yksinäisyyden 
kokemuksista sekä vaikutuksista. Kutsumme 
uusia vapaaehtoisia kursseille ja toimintaan 
sekä haluamme tavoittaa heidät, jotka toivo-
vat itselleen ystävää. Toivotamme kaikki ter-
vetulleiksi mukaan!

Kampanjamateriaalit – tilaa 
viimeistään 24.1.
Jatkamme kampanjaa viime vuonna uudiste-
tulla ilmeellä. Kampanjan kasvoina toimivat 
Ella ja Ville kertovat omat tarinansa yksinäi-
syydestä. Tilaa painetut materiaalit (mm. 
julisteet, banderollit ja postikortit) Punaisen 
Ristin verkkokaupasta 24.1. mennessä.

Digitaaliset materiaalit osastoille
Löydät digitaaliset materiaalit Punaisen 
Ristin aineistopankin Ystävänpäivä 2021 
-kansiosta (aineistopankki.punainen-
risti.fi). Aineistopankissa on verkkoon ja 
sosiaaliseen mediaan sopivia kuvia, jako-
kuvia, videoita ja bannereita. Haluamme 
haastaa kaikki suomalaiset huomaamaan 
toiset ihmiset ympärillään. Jakakaa ja pyy-
täkää jakamaan materiaaleja ahkerasti 
somessa – yhdessä näymme ja kuulumme! 

Viestimme on: Jokainen voi vähentää  
yksinäisyyttä ympärillään. Pienikin teko on 
tärkeä. Nähdään – Toisemme. Sosiaalisessa 
mediassa käytämme hashtageja  
#nähdääntoisemme ja #punainenristi.

Tapahtumia toivotaan
Koronavuoden jälkeen kasvokkaiset koh-
taamiset ovat entistä tärkeämpiä. Siksi 
kannustamme kaikkia suunnittelemaan 
ystävänpäivän tapahtumia entiseen mal-
liin. Varasuunnitelmaksi voi miettiä verkossa 
pidettävää tapahtumaa. Seuraamme korona-
tilannetta ja ohjeistamme tapahtumista sekä 
niiden turvallisesta järjestämisestä tarkem-
min RedNetissä.

Joonas B
randt
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KUNTAVAALIT 18.4.2021

Kuntavaalit on järjestölle näytön paikka
Kunnat ovat suuressa muutoksessa muun 
muassa sote-uudistuksen, hyvinvointialu eiden 
perustamisen ja pelastustoimen uudistuksen 
vuoksi. Kuntien rooli ihmisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä kasvaa, kun sosiaali- 
ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden 
vastuulle.

Samaan aikaan on monia haasteita, kuten 
terveys erojen ja eriarvoisuuden kasvu, syr-
jäy   tyminen, yksinäisyyden kokemusten 
sy ven tyminen, harva-alueiden palveluiden 
vähentyminen sekä ilmastonmuutoksen vaiku-
tukset. Koronan jäljet voivat näkyä monin 
tavoin pitkään. Toimeentulon ongelmat, pieni-
tuloisten lapsiperheiden haasteet sekä hoita-
mattomat sairaudet voivat vaikeuttaa elämää, 
vaikka itse virus saataisiin kuriin. 

Punaisella Ristillä merkittävä rooli kunta-
laisten hyvinvoinnissa 
Kevään kuntavaaleissa tuomme esille, mikä 
on järjestön ja vapaaehtoisten merkitys sekä 
toiminta mahdollisuudet. Kyse on muun 
muassa tiloista ja avustuksista sekä siitä, 
miten järjes töjä ja vapaaehtoisia toimijoita 
kuullaan, osal listetaan ja huomioidaan. Hyvin-
voiva tulevaisuuden kunta on tietoinen järjes-
töistä, luo mahdollisuuksia toiminnalle ja 
tukee vapaaehtoistoimintaa. 

Vapaaehtoiset luovat yhteisöllisyyttä 
ja vahvistavat arjen turvallisuutta. He 

tarjoa vat tukea, tuottavat tietoa ja ovat val-
miudessa toimimaan yllättävissä tilanteissa. 
Vapaaehtoiset toimivat ilman taloudellista 
hyötyä, mutta toiminta tarvitsee resursseja, 
vaikuttamisen paikkoja ja tunnustusta.

Vaalit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden tuoda 
Punaisen Ristin toiminnan kannalta merkittä-
viä teemoja keskusteluun, esimerkiksi näin:

1. Vapaaehtoiset hyvinvoinnin ja  
terveyden edistämisen voimavarana

Punaisella Ristillä on noin 500 paikallis osastoa, 
joissa toimii 40 000 vapaaehtoista. He päivys-
tävät ja antavat ensiapua yleisö tilai suuksissa 
ja tapahtumissa, vierailevat yksinäisten ikä-
ihmisten luona ja kohtaavat nuoria, tukevat 
maahanmuuttajien kotoutumisessa uudella 
paikka kunnalla, tarjoavat maksutonta tukea ja 
apua terveyspisteissä omaan terveyteen liitty-
vissä kysymyksissä, järjestävät tempauksia 
seksuaaliterveyteen liittyen tai tarjoavat festa-
reilla tietoa päihteistä.

He ovat ihmisiä, jotka välittävät, osaavat 
auttaa ja kuulevat avun tarpeessa olevia. 
Toimintansa tueksi he tarvitsevat tukea, tun-
nustusta, koulutusta, välineitä, ohjausta ja 
tiloja toiminnalle. Järjestö voi tarjota alustan 
aktiivisille ihmisille luoda uutta toimintaa ihmis-
ten ja yhteisöjen hyväksi.

Vapaaehtoiset yksinäisyyden lievittäjinä

Ketkä sinun kunnassasi ovat yksinäisiä? Suomessa asuu noin miljoona ihmistä yksin. Iso osa 
yksin asuvista on ikäihmisiä, joista moni kokee yksinäisyyttä ja tarvitsee apua ja tukea. Joka 
viides suomalainen kokee yksinäisyyttä ajoittain, joka kymmenes usein. Yksinäisyys on ter-
veysriski, joka aiheuttaa mm. sydän- ja verisuonisairauksia ja masennusta. Yksin oleminen 
ja yksinäisyys lisäävät myös haavoittuvuutta tapaturman tai muun yllättävän onnettomuu-
den sattuessa. 

Suomen Punaisen Ristin reilu 8 000 vapaaehtoista ystävää kohtaavat vuosittain noin 25 000 
avun tarvitsijaa. Kahdenvälinen ystävätoiminta yksinäisten vanhusten parissa, saattoapu 
kauppaan tai terveyskeskukseen sekä senioriryhmät ovat yleisimpiä ystävätoiminnan muo-
toja. Omaishoitajille tarkoitetut ryhmät sekä kanssakulkija-vierailut omaishoitoperheessä 
auttavat jaksamaan. Palvelutaloissa ja laitoksissa järjestetään ryhmätoimintaa, virkistysta-
pahtumia sekä vierailuja. Nuorten tueksi koulutetaan ystäviä toimintaan kasvokkain tai ver-
kossa. Maahanmuuttajille vapaaehtoiset tarjoavat asumisapua ja kohtaamispaikkoja.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat olleet apuna koronan aiheuttamassa tilanteessa asiointi-
avussa, yksinäisyyden lievittämisessä ja ruoka-avun antamisessa.
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KUNTAVAALIT 18.4.2021

Kysy ja keskustele, miten sinun  
tulevaisuuden kunnassasi:
• vapaaehtoiset ja järjestöt huomataan  

ja otetaan mukaan voimavaraksi arjen  
turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä?

• vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen toimin-
taa tuetaan ja kannustetaan?

• kuullaan järjestöjen ja vapaaehtoisten tietoa 
ihmisten hyvinvoinnista?

• Miten korona on muuttanut auttamisen  
muotoja? Onko tarvetta tukea joitakin ihmis-
ryhmiä enemmän, jos esim. toimeentulo on 
heikentynyt?

2. Vapaaehtoiset valmiudessa  
äkillisessä auttamistilanteessa

Punaisella Ristillä on lakisääteinen tehtävä  
toimia viranomaisia avustavissa tehtävissä 
onnettomuuksissa tai yhteiskunnan häiriö-
tilanteissa. Punaisen Ristin vapaaehtoisista  
yli 5 000 on koulutettu toimimaan viran-
omaisten tukena erilaissa hälytys tilanteissa. 
Punainen Risti koordinoi 52 järjestön muodos-
tamaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua 
(Vapepa), jonka hälytysryhmissä toimii 22 000 
vapaaehtoista valmiina viranomaisia tukeviin 
tehtäviin. Äkilliset onnettomuudet ja häiriö-
tilanteet saavat liikkeelle myös suuren joukon 
spontaaneja auttajia ja myös heille järjestö voi 
tarjota organisoitua toimintaa.

Hyvä valmius tarvitsee osaamisen ylläpitämistä 
koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä eri toi-
mijoiden ja viranomaisten kanssa. Tuekseen 
toiminta tarvitsee aktiivista yhteistyötä ja 
resursseja, kuten välineitä ja tiloja toiminnalle. 

Kysy ja keskustele, miten sinun  
tulevaisuuden kunnassasi: 
• vapaaehtoiset ja järjestöt ovat osa äkillisen 

avun valmiutta viranomaisten tukena?

• vapaaehtoistoimintaa ja järjestöjen toimin-
taa tuetaan ja kannustetaan?

Vapaaehtoiset viranomaisen tukena äkillisessä auttamisessa

Mitä jos kunnassasi juomaveden epäillään saastuneen laajalta alueelta? Sadat ripuliin ja 
oksennus tautiin sairastuneet ihmiset ilmoittautuvat terveyskeskuksen vastaanottoon,  
mahdollisia sairastuneita voi olla jopa tuhansia. Terveysviranomaiset tiedottavat tilanteesta. 
Vettä ei saa nyt käyttää. Esimerkissä vapaaehtoiset voivat auttaa viranomaisten tukena 
puhtaan veden jakelussa, levittää ja kerätä tietoa tai tukea tilanteesta huolestuneita ihmisiä. 

Koronatilanteessa vapaaehtoiset ovat olleet viranomaisten pyynnöstä mm. soittamassa 
ikäihmisille, vastaamassa auttavaan puhelimeen, opastamassa ihmisiä testaukseen sekä 
antamassa ajankohtaista tietoa mm. satamissa ja lentokentällä. 

Äkillisessä suuressa onnettomuudessa tai häiriötilanteessa tarvitaan nopeasti paljon voima -
varoja. Punaisen Ristin ja Vapepan vapaaehtoiset toimivat vuosittain noin 300 hälytys-
tehtä vässä viranomaisten tukena. He ovat mukana kadonneiden etsinnöissä, osallistuvat 
ensi huollon tehtäviin, kuten muonittamiseen ja suojan tarjoamiseen evakuointi-  tai 
onnettomuus  tilanteissa ja antavat henkistä tukea onnettomuustilanteissa. Katastrofi  rahas-
tosta voidaan tukea mm. tulipalossa kotinsa menettäneitä. 

Tärkeitä linkkejä:
• RedNet / Soteuudistus

• Punaisen Ristin laatima on lausunto 
laki esityksestä: punainenristi.fi/ 
Ajankohtaista / Lausuntoja 2020

• Sote-uudistuksen sivusto:  
soteuudistus.fi

• Pelastustoiminen uudistus: intermin.fi 
/pelastustoimenuudistus

Lisätietoja:
Hyvinvoinnin ja terveyden yksikön 
päällikkö Maria Viljanen,  
p. 040 532 6888
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OSASTOT JA PIIRIT MUKANA SOTE-UUDISTUKSESSA

Sote-uudistus etenee alkuvuodesta eduskunnan 
käsittelyyn. On tärkeää seurata, miten omalla 
hyvinvointialueella uudistukseen valmistaudutaan. 
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
kuluu Punaisen Ristin keskeisimpiin vapaaehtois-
toiminnan tavoitteisiin. Kunnat ja hyvinvointialu-
eet tulevat saamaan hyvinvoinnin ja terveyden 
(hyte) edistämisen valtionosuuksia sen mukaan, 
miten hyvin kunnan ja alueen toimet edistävät 
asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Paikallinen 
vapaaehtois toiminta saattaa olla riippuvainen 
näistä avustuksista. Tämä vuoksi onkin todella 
tärkeää, että Punaisen Ristin toiminta alueella 
tulee näkyväksi. Toiminta täytyy dokumentoida ja 
välittää toiminnasta tietoa paikallisille viranomai-
sille sekä toisille järjestöille. 

Verkostoituminen toisten järjestöjen kanssa
Olkaa yhteydessä oman alueenne järjestöihin.  
Kannattaa järjestää esimerkiksi tapaaminen tois-
ten järjestöjen kanssa ja keskustella, miten 
muissa järjestössä on valmistauduttu sote-uudis-
tukseen. Osastojen ja yhdistysten hallitukset voi-
vat pohtia näkemyksiä ja tulevaisuuden haasteita 
sekä mahdollisuuksia toimia yhdessä. On tulossa 
järjestöjen alueellisia verkostoja. Kannattaa olla  
aktiivinen ja kysyä paikallisesta Sosiaali- ja ter-
veys  turva yhdistyksestä (jos sellainen on), mitä on 
meneillään. 

Mitä piireissä ja osastoissa voisi tehdä?

• Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään  
nettisivuilta. Tulevan aluehallinnon toimijoita 
kannattaa tavata ja kutsua tilaisuuksiin. 

• Toisten järjestöjen kanssa kannattaa  
keskustella ja verkostoitua. Useilla alueilla 
on jo valmiina järjestöverkostoja, joihin voi olla 
yhteydessä.

• Omat tarjottavat palvelut on hyvä kuvata. 
RedNetissä on hyte-toiminnasta diat. On myös 
syytä varautua siihen, että hyvinvointialueet 
ja kunnat tarvitsevat yksityiskohtaisia tietoja, 
yhteystietoja ym. toiminnastamme.

• Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitel-
miin: miten tulevassa aluevaltuustossa ollaan 
organisoimassa järjestöjen yhteistyötä? Onko 
tuleva hyvinvointialue koordinoimassa sitä? 
Aiheesta on hyvä keskustella toisten järjestö-
jen kanssa. 

• Alueilla voi järjestää toisten järjestö-
jen kanssa yhdessä esimerkiksi kunta
kierros. Sen tarkoituksena on saada 
vapaa ehtoistyöllemme näkyvyyttä viranomais-
ten sekä kuntalaisten keskuudessa ja osoittaa 
toimin tamme vaikuttavuus sekä muiden toimi-
joiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitys. 

Nyt jos koskaan on tärkeää välittää tietoa 
toiminnastamme 

Seminaariehdotus järjestöjen ja 
muiden kumppaneiden tapaamiseen 
Satakunnassa järjestettiin keväällä 2018 
Kansa  laistärskyjä järjestöjen ja yritys-
kumppaneiden kanssa. Mukaan kutsut-
tiin viranomaisia. Tärskyjen teemoina oli 
kunta laisten hyvin voinnin ja terveyden 
edistäminen kunnan, yritys elämän ja jär-
jestöjen kanssa.

Seminaarimalli:
• Alustus
• Paneelikeskustelu

 » kahoot-työkalu (ilmainen, osallistava 
ja vuorovaikutteinen kyselyjen teko-
ohjelma, joilla saa osallistettua yleisöä.  
https://kahoot.com/)

• Taustatyö: lainvalmistelu ja 
yhteistyövelvoite

• Tavoite: osoittaa aito kuunteluhalu, 
kehittää vapaaehtoistoimintaa vieläkin 
enemmän tarve lähtöiseksi, yhteistyön 
merkityksellisyys sekä vapaaehtoistyön 
vaikuttavuus.
 » Mukaan myös muut kumppanit, kuten 

yrityskumppanit
• Näkökulma: kunnissa tehtävä terveyden  

edistäminen, pääpaino on 
ennaltaehkäisyssä
 » uusien näköalojen ja yhteistyö-

muotojen etsiminen
 » ylijäämäruoka, verkostot, yritysten 

yhteiskuntavastuu
 » vapaaehtoistoimijan näkökulma  

1) vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia  
2) harrastuksen ja yhteisön saaneet  
(yksinäisyyden lieventäminen)

 » asiakasnäkökulma: pakolaiset, kriisin 
kokeneet, työllistetyt 

 » yksityisen palvelutuottajan ja järjestön  
suhde: miten palvelun tuottaja näkee 
vapaa ehtoistoiminnan?
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 15.21.3.2021

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on 
vaikuttaa pitkällä tähtäimellä asenteisiin 
niin, että rasismi vähenee yhteis kunnassa. 
Koronatilanteen vuoksi kampanja keskittyy 
etenkin digitaali seen ympäristöön ja sosiaali-
seen mediaan. Piirit voivat jakaa Ennakko-
luuloton edelläkävijä -tunnustukset. Hyväksi 
valintatavaksi on osoittautunut se, että 
kuka tahansa voi ehdottaa saajaa sähköi-
sesti. Toiveena on, että piirit jakaisivat tun-
nustukset 15.3. Näin tunnustuksen saajista 
voi kertoa kampanjan valta kunnallisessa 
avaustiedotteessa. 

Rohkaisemme osastoja jakamaan rasismin-
vastaisen viikon materiaalia omissa sosiaa-
lisen median kanavissa. Someviestinnässä 
käytämme aihetunnistetta #rasisminvas-
tainenviikko. Osastojen käyttöön suun-
nitellut materiaalit tulevat aineistopankkiin 
helmi-maaliskuussa 2021. 

Black Lives matter –liike näkynyt koko 
maailmassa
Yhdysvalloista poliisiväkivaltaa vastaan nous-
sut Black Lives Matter -liike on näkynyt koko 
maailmassa. Rasisminvastainen toiminta ja 
keskustelu rasismista eivät ole kuitenkaan 
uusia ilmiöitä. Suomessa on monia yhdis-
tyksiä, liikkeitä ja yksittäisiä toimijoita, jotka 
ovat tehneet antirasistista työtä pitkään. 

Rasisminvastaisuus on osa Suomen Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoimintaa ja se näkyy jo 
periaatteissakin: inhimillisyydessä ja tasa-
puolisuudessa. Rasisminvastaisuutta tarvi-
taan kaikessa Punaisen Ristin toiminnassa, 

Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä
oli kyse katastrofiavusta, ystävätoiminnasta 
tai kotoutumisen tuesta. Järjestön vapaa-
ehtoistoiminta voi olla monelle se turvallinen 
porukka, jossa tulee kohdatuksi yksilönä, 
eikä esimerkiksi ihonvärinsä perusteella. 

Valitettavan usein asetelman on annettu 
ymmärtää olevan sellainen, että ei-kokijat 
auttavat rasismin kokijoita. Mielikuva joh-
tuu kenties dynamiikasta, jossa on selkeät 
autettava ja avun saaja -roolit. Kahtiajako 
ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, vaan 
ihmisillä on monia rooleja elämässään. 
Moninaisuuden ytimessä on pyrkimys sii-
hen, että ihminen voisi itse määritellä, 
missä roolissa haluaa tulla nähdyksi. Juuri 
tähän viittaa rasisminvastaisen viikon 2021 
teema ”Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi 
yksilönä”.

Rasisminvastaisuus ei ole mielipidekysy-
mys. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusjulistuk-
sen perusteella jokaisella on samat oikeudet 
ja vapaudet muun muassa väriin, kie-
leen, uskontoon, kansalliseen tai yhteis-
kunnalliseen alkuperään katsomatta. Myös 
Suomessa syrjintä on kielletty yhdenvertai-
suuslain nojalla, ja rikoslaissa on kielletty 
esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää 
vastaan. Näihin voi myös vedota kohda-
tessaan rasismia, tai joutuessaan rasismin 
kohteeksi.

Lisätietoja: Piirien monikulttuurisuus-
toiminnan kehittäjät 

Lue lisää: RedNet / Rasisminvastainenviikko
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AJANKOHTAISTA

Osastokummi tukee ja auttaa!

Jokaisella HUPin osastolla on oma nimetty 
kummi piiritoimistossa. Voitte olla kum-
miin yhteydessä järjestöasioissa, kehittämis-
asioissa, henkilöristiriitatilanteissa ja missä 
tahansa pienissä ja suurissa mieltä askarrut-
tavissa asioissa. Ellei kummi osaa vastata, 
niin etsimme oikean henkilön, joka osaa aut-
taa asiassa. Kummien kanssa voi keskustella 
myös luottamuksellisesti. 

Vuosina 2021-22 kummi tekee jokai-
sen osaston kanssa toiminnan itsearvioin-
nin. Käytämme siinä kehittämistyökalua, 
joka on laadittu Punaisen Ristin kansainväli-
sesti käyttämän kehittämistyökalun pohjalta. 
Kehittämistyökalun avulla kartoitamme osas-
ton nykyhetken tilaa ja kehittämisaskeleita 
tuleville vuosille. Toivottavasti voimme piiri-
toimistosta auttaa niiden toteutumisessa! 

Kehittämistyötä tehdään myös mm. osas-
tofoorumeissa, hallitusvalmennuksissa ja 
Marraskuun Jazz -tapahtumassa. 

Toimialakohtaista tukea saa kyseisen toimi-
alan työntekijöiltä, oli kyse sitten esimerkiksi 
Reddie Kids -kerhoista, ystävätoiminnasta, 
koulutuksesta tai valmiussuunnittelusta. 
Keneen tahansa piiritoimistossa saa ja voi 
olla yhteydessä. Nimetty kummi on vähän 
paremmin perillä omista osastoistaan, toi-
mii tiedotuskanavana ja on käytettävissä, 
vaikka kampanjoiden suunnitteluapuna yms. 
Kummi on teitä varten!

Ellette tiedä kuka on kumminne, niin voitte 
olla yhteydessä Ari Hakalaan, sähköposti ari.
hakala@punainenristi.fi tai  puh. 040 594 
8141. Asia selviää tuota pikaa! 

Ansiomerkit haussa

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkki voi-
daan myöntää vapaaehtoiselle jäsenelle tun-
nustuksena ansiokkaasta toiminnasta.

Ansiomerkin myöntämisen edellytyksenä on 
SPR:n jäsenyys ja se, että henkilö on vähin-
tään kuuden vuoden ajan osallistunut järjes-
tön toimintaan. 

Ansiomerkkejä haetaan lomakkeella, joka 
löytyy netistä osoitteesta rednet.punainen-
risti.fi > osastotoimisto. Samalla lomakkeella 
voi anoa myös pöytäviiriä ja hädän kolmet 

kasvot pienoisveistosta. Osastotoimistossa 
on lisäksi tarkempaa tietoa SPR:n 
huomionosoituksista.

Ansiomerkkihakemukset on toimitet-
tava piiritoimistoon viimeistään 15.2.2021. 
Hakemukset toimitetaan osoitteella Suomen 
Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, 
Tuula Korhonen, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 
00100 Helsinki tai sähköpostilla tuula.korho-
nen@punainenristi.fi.

Aktiivimerkit myöntää osaston hallitus

Osaston hallitus myöntää aktiivimerkit. 
Punaisen Ristin jäsen tai osaston toiminta-
ryhmä voi tehdä ehdotuksen aktiivimerkin 
(entinen harrastusmerkki) myöntämisestä 
joko Punaisen Ristin osaston hallitukselle.

Aktiivimerkin saaminen edellyttää SPR:n 
jäsenyyden lisäksi vähintään kolmen vuoden 
aktiivista osallistumista SPR:n toimintaan. 
Osaston hallitus käsittelee ja myöntää aktii-
vimerkkejä kahdesti vuodessa ennen osas-
ton kevät- ja syyskokousta. Aktiivimerkkejä 
voi tilata piiritoimistosta. 
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LYHYESTI 

Kotoutumistarjotin on työkalu, mihin koo-
taan järjestöjen ja yhteisöjen kotoutumista 
tukevat toiminnot. Myös viranomais-
ten toiminta tulee tarjottimella näkyväksi. 
Tavoitteena on kutsua mukaan myös niitä 
järjestöjä, jotka eivät ole kotoutumisen 
asiantuntijoita ja lisätä niiden toiminta tar-
jottimelle. Näin maahan muuttaneilla on 
mahdollisuus osallistua monipuolisesti 
kaiken laisten järjestöjen toimintaan.

Työkalu on otettu käyttöön 2016 
ja monissa piireissä on järjestetty 
Starttipajoja, joissa eri paikkakuntien 
kotoutumisen tuen toimijat ovat kokoon-
tuneet yhteen. Tapaamisen aikana on 
jäsennetty ja tuotettu paikkakunnan oma 
kotoutumistarjotin valmiiksi. 

Tilaa kotoutumistarjottimen A3-kokoinen 
pohja Punaisen Ristin verkkokaupasta 
(suomi, ruotsi tai englanti):  
punaisenristinkauppa.fi. 

Lue lisää: RedNet / SPR Monikulttuurinen 
ryhmä / Materiaaleja

Kotoutumistarjotin tuo  
toiminnan kaikkien  
ulottuville

Avustuksen hakuaikaa voimavarakahviloille 
on pidennetty helmikuun 2021 loppuun 
saakka. Palauttavien harjoitteiden, ulkoilun 
ja herkullisen purtavan avuin vapaaehtoi-
set voivat yhdessä auttaa toisiaan palau-
tumaan haastavista ajoista ja luoda intoa 
tulevaan. Avustus on 300 euroa/osasto. 

Osastoille on suunniteltu valtakunnallinen 
kevätkalenteri. Se on mieltä virkistävä, 
kehoa palauttava ja sosiaalisesti innostava 
kokonaisuus. Kalenteri tuo vapaaehtoiselle 
hyvinvointiin liittyvän harjoitteen, tehtävän 
tai muunlaisen iloa tuovan viestin sähkö-
postitse. Kalenterin saajaksi voi ilmoittau-
tua Oma Punaisessa Ristissä tammikuusta 
lähtien. Harjoitteet julkaistaan myös osoit-
teessa sproppimateriaalit.fi. 

Lue lisää: RedNet/Voimavarakahvila

Punainenristi.fi uudistuu
Kotisivustomme punainenristi.fi ja sen 
ruotsinkielinen versio ovat uudistumassa 
pian. Uuden sivuston sisältöjä ja toimin-
nallisuutta on suunniteltu sekä tuotettu 
uutterasti noin vuoden verran, ja vaikka 
pandemiatilanne on välillä pysäyttänyt pro-
jektin etenemisen, on kokonaisuus nyt 
lähestulkoon valmis. Punainenristi.fi on 
suunniteltu palvelemaan erityisesti lah-
joittajia, (uusia) vapaaehtoisia ja jäseniä, 
avunhakijoita/tarvitsijoita, tiedonhakijoita 
ja yhteistyökumppaneita. 

Kun julkaisupäivä varmistuu, siitä viesti-
tään Rednetissä. Sisällöntuotannossa on 
huomioitu, että esim. osastojen omilla 
sivuilla Rednetissä voi olla linkkejä punai-
nenristi.fi:n sivuille. Eniten käytetyt lin-
kit uudelleen ohjataan uusille sivuille niin, 
että ne toimivat automaattisesti jatkossa-
kin. Viestintäyksikkö kertoo sähköpostitse 
uudelleenohjauksista tarkemmin osastojen 
tiedottajille.

Punainenristi.fi:n englanninkielinen versio 
jää toistaiseksi ennalleen. Punainenristi.fi:n  
uudistaminen ei vaikuta myöskään 
RedNetiin. 

Voimavarakahviloille voi 
hakea edelleen avustusta

Tilaa kierrätystavaratalo 
Kontin uutiskirje!
Pysy ajan tasalla ja tilaa Kontin uutiskirje. 
Samalla saat tietoja myös eduista ja kuu-
let ensimmäisten joukossa Kontin verkko-
kaupasta, joka avataan alkuvuodesta 2021. 
Kontissa myydään lahjoitettuja vaatteita, 
tavaroita ja huonekaluja. Myynnistä saa-
dut tulot menevät Punaisen Ristin avustus-
työhön.  
 
Tilaa uutiskirje ja vinkkaa myös kaveril-
lesi: spr.punainenristi.fi/kontti
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Perjantai 22.1.  klo 17:00

• Ilo, Toivo, Luottamus: Suomen Punaisen Ristin Toimintalinjaus 2021–2023
Pääsihteeri Kristiina Kumpula

Lauantai 23.1.  klo 9:00–15:00

Webinaariaiheina mm. seuraavat:

• Etäkouluttaminen Teamsin kautta –perusteet
Sinulle, joka pohdit etäkouluttamisen maailmaan hakeutumista lähikoulutuksen tukena ja 
rinnalla.

• Etäkouluttaminen Teamsin kautta –jatkokoulutus
Sinulle, joka olet jo kouluttanut Teams-etäyhteyden kautta ja haluat lisätä osaamistasi mm. 
oppijoiden osallistamisessa ja harjoitusten vetämisessä.

• Punainen Risti tutuksi – miten koulutan?
Tämä on tärkeä osaaminen jokaisen kouluttajan salkussa!  Sisältöinä mm. Punaisen Ristin 
perustehtävä, Periaatteet ja arvot, Punainen Risti valmiusjärjestönä, Monipuolinen vapaaeh-
toistoiminta, Oma Punainen Risti, Osaston toiminta paikallisesti…

• Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa – miten koulutan? 
Yhdenvertaisuus on keskeistä Punaisen Ristin toiminnassa! Tästä eväitä tutkia normeja ja 
ennakkoluuloja kriittisesti sekä ymmärtää niiden vaikutus kohtaamisessa ja vuorovaikutuk-
sessa. Saat myös ideoita siitä, miten vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä saavutettavaksi. 

• Suojelu Punaisen Ristin toimintatapana 
Suojelu on keskeinen Punaisen Ristin toimintatapa. Mutta mitä suojelu tarkoittaa? Mitä ovat 
suojeluperiaatteet? Työpajassa katsomme Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaa suoje-
lulinssin läpi.

• Maahantulovarautuminen: väliaikaismajoituksen perustaminen
Osana Punaisen Ristin maahantulovarautumista järjestö on laatinut vapaaehtoisille suunnatun 
koulutuksen Väliaikaismajoituksen perustaminen. Koulutuksessa käsitellään turvapaikanha-
kijoiden vastaanottojärjestelmää yleisesti sekä vapaaehtoisille soveltuvia tehtäviä väliaikais-
majoitusyksikön perustamisesta laajamittaisessa maahantulotilanteessa. Tässä webinaarissa 
pääset tutustumaan koulutuksen taustaan ja sisältöön. Koulutuksen kouluttajiksi soveltuvat 
kaikki valmiudesta ja varautumisesta sekä maahanmuuttotyöstä kiinnostuneet vapaaehtois-
kouluttajat ja varsinainen kouluttajavalmennus järjestetään myöhemmin keväällä.

• Sivisverkko koulutuksen järjestämisen välineenä 
Sivisverkossa hallinnoidaan kaikki Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan koulutuk-
set ja näihin saadaan myös taloudellista tukea. Käymme läpi Sivisverkon toimintoja koulutta-
jan näkökulmasta.

• OMAn ja tapahtumakalenterin käyttö kouluttajana 
Opit, miten kouluttajana voit parhaiten hyödyntää OMA Punaisen Ristin toimintoja.

KOULUTTAJAPÄIVÄT 2021 ETÄNÄ – TERVETULOA MUKAAN!

Kouluttaja, tule päivittämään osaamistasi
Valtakunnalliset ja maksuttomat Kouluttaja päivät järjestetään etäyhteyksin Teamsissa 22.–24.1.2021. 
Ohjelma alkaa perjantaina, lauantaina on yhteisiä kouluttajataitojen vahvistamiseen liittyviä webinaa-
reja ja sunnuntaina virallisia täydennyskoulutuksia muutamille kouluttajalinjoille. Ruotsinkielisiä webi-
naareja järjestetään myöhemmin keväällä ja niistä tiedotetaan erikseen ruotsinkielisille kouluttajille. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: RedNet/Vapaaehtoiskouluttajat
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KOULUTTAJAPÄIVÄT 2021 ETÄNÄ – TERVETULOA MUKAAN!

Leena Koskela

Sunnuntai 24.1.  klo 9:00–max.15:00

Täydennys- tai muuta sisällöllistä jatkokoulutusta on tarjolla seuraavasti:

• Ensiaputoiminnan lisäkoulutus, täydennyskoulutus

• Eläkevalmentajat, täydennyskoulutus

• Henkinen tuki, täydennyskoulutus

• Humanitaarinen oikeus, täydennyskoulutus

• Järjestötoiminta, täydennyskoulutus

• Monikulttuurisuus, täydennyskoulutus

• Terveyden edistäminen (Päihdetyö tai Terveysneuvonta)

• Ystävätoiminta, täydennyskoulutus

 
Täydennyskoulutukset saattavat sisältää ennakko- ja jälkitehtäviä.

Kouluttajakoulutuksen aikataulu  2021

Valtakunnalliset kouluttajapäivät  22.–24.1.

Svenskspråkig utbildarutbildning 5.–7.2.

EVYkouluttajakoulutus 11.–14.2.

EVYtäydennyskoulutus 12.–14.2.

Kouluttajakoulutuksen välineosa ”Oppimisen ohjaaminen” 12.–13.3. + 8.4.

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 5.–7.3.

Valmiuskouluttajien sisältöosat 19.–21.3.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 9.–11.4.

Kouluttajakoulutuksen välineosa 30.–31.10.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 19.–21.11.

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26.–28.11.
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KOULUTUS

Uusien vapaaehtoisten rekrytointiin

Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutuk-
set ilmoittautumisohjeineen löydät Oma 
Punainen Risti -tietojärjestelmästä. 

Valtakunnallisten kampanjoiden kautta uudet 
vapaaehtoiset ohjautuvat suoraan Omaan 
etsimään toimintaa. Kannattaa huoleh-
tia, että osastosi toiminta on esillä Omassa. 
Jos tarvitset apua Oman käyttöönotossa ole 
yhteydessä piiritoimistoon. 

Koulutusten suunnitteluun ja  
koordinointiin

Koulutusten koordinointia varten on ole-
massa koontitaulukko, jota päivitetään 
kerran viikossa. Koontitaulukon löy-
dät piirin sivuilta hup.punainenristi.fi -> 
Vapaaehtoisille -> koulutuksen järjestäjille. 

Löydät myös koulutuksen järjestäjän muis-
tilistan, josta voit saada osastossasi tukea. 
Koulutusten järjestäminen on yhteistyötä. 

Tässä ja nyt -tunnit jatkuvat myös 
keväällä 2021

Tässä ja nyt -tunti on osastojen vapaaeh-
toisille suunnattu koko piirin etätapaami-
nen, jossa jaetaan tietoa koronatilanteesta, 
kuulumisia sekä ideoita ja inspiraatiota 
osastoista. Kevään ja syksyn osalta tunnit 
muodostuivat tärkeäksi kanavaksi ideoiden 
jakamiseen ja tilannekuvan ylläpitoon.

Jatketaan siis myös keväällä 2021 ja mukaan 
ovat lämpimästi tervetulleita paikallisosasto-
jen hallitusten lisäksi kaikki Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset Helsingin ja Uudenmaan piirin 
alueelta!

Tässä ja nyt -tunnit järjestetään keväällä 
aina kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona 
klo 17.30 – 18.30, seuraavan kerran 3.2.2021, 
3.3.2021, 7.4.2021 ja 5.5.2021.

Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita, osallistua 
voit aina saman linkin kautta: 

bit.ly/Tässäjanyt2021  

Tallenteisiin ja materiaaleihin voit tutustua 
myös jälkikäteen piirin nettisivuilla:  
rednet.punainenristi.fi/node/59726. 

Tässä ja nyt -tuntien sisältö kootaan aina 
sen hetkisen tilanteen mukaan. Jos sinulla 
on mielessä joku asia, josta haluaisit lisätie-
toja, voit ehdottaa aiheita Emilia Jokiaholle 
tai Tuula Korhoselle, sähköposti etunimi.
sukunimi@redcross.fi

Oma Punainen Risti -peruskoulutukset
Toimitko osastossasi jossakin vastuutehtävässä tai ryhmänvetäjänä? Haluaisitko oppia käyt-
tämään Oma Punainen Risti -vapaaehtoisjärjestelmää paremmin?

Webinaarimuotoisessa Oma Punainen Risti -koulutuksessa käydään läpi Oman perustoimin-
nallisuudet ja miten osasto voi aloittaa Oman käytön. Koulutus sopii sinulle, joka haluat lisä-
eväitä oman käyttöön kuten sinullekin, joka vasta aloitat Oman käyttöä osastossasi yhdessä 
muiden kanssa.

Kurssi 1: 28.1. klo 17.30-19.00

Ilmoittaudu mukaan: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9664. 

Kurssi 2: 15.2. klo 17.30-19.00

Ilmoittaudu mukaan: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9665. 
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Digivapaaehtoisten tapaamiset 

Digivapaaehtoiset ovat tärkeä osa järjestön 
auttamisvalmiutta. He tukevat, kouluttavat 
ja auttavat muita vapaaehtoisia sähköis-
ten järjestelmien, kuten sosiaalisen median 
ja sähköisen vapaaehtoisjärjestelmän eli 
Oma Punaisen Ristin käytössä tai etätapaa-
misissa. Digivapaaehtoisen rooli muotoutuu 
pitkälti hänen omien vahvuuksiensa ja kiin-
nostuksensa mukaan ja he voivat toimia yli 
osastorajojen.

Digivapaaehtoiset tapaavat toisiaan kuukau-
sittaisissa etäryhmätapaamisissa.  

Digivapaaehtoisten tapaamisia jatketaan 
vuonna 2021 kuukauden viimeinen tiistai, 
seuraavat 26.1. ja 23.2. klo 17.30-19.00. 

Jos osastossa kaipaatte digiosaamista oman 
toiminnan tueksi ja toiminnan mahdollista-
miseksi verkossa, ryhmästä on mahdollista 
saada osaamista tueksi!

KOULUTUS

Tulossa:  
Uusi koulutuspäivä verkossa 6.2.2021

Koulutukset järjestetään 
Opintokeskus Siviksen tuella

Lisätietoa taloudellisesta tuesta löy-
tyy netistä: www.ok-sivis.fi/jasenpalvelut/
taloudellinen-tuki-koulutuksille  

Opintokeskus Sivis järjestää myös paljon 
jäsenjärjestöille edullista tai ilmaista koulu-
tusta, joka yleensä toteutuu päiväaikaan. 

Lisätiedot: Emilia Jokiaho tai Elina Tammi, 
etunimi.sukunimi@redcross.fi. 

Koulutuspäivä on avoin kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille ja toiminnasta 
kiinnostuneille. 

The event is open to all involved or inte-
rested in Finnish Red Cross volunteer 
activities.

Aika: lauantai 6.2.2021 klo 9.00 alkaen 
Paikka: Teams

Mahdollisuus valita vaihtoehtojen välillä: 

- LäksyHelppi -ohjaajakoulutus 
- Ystävätoiminnan peruskurssi 
- Rasisminvastaisuus ja etätoiminnan  
työkalut 
- Oma hyvinvointi vapaaehtoisena 
- Psychological support - basic course

Aloitamme aamupäivän yhteisellä osiolla, 
lisäksi päivään sisältyy mahdollisuus tutus-
tua toimintaan. Kaikki koulutukset toteute-
taan etänä Teams-alustalla. Tarvitset oman 
tietokoneen ja internet–yhteyden.

Ilmoittautuneille toimitetaan osallistumis-
linkki ja tarvittavat ohjeet sähköpostilla pari 
päivää ennen koulutusta.

Sitovat ilmoittautumiset sunnuntaihin 31.1. 
mennessä: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/9929. 

Lisätiedot:  
Sanna Saarto, Emilia Jokiaho tai Stefano 
Rigatelli, etunimi.sukunimi@redcross.fi. 
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Henkisen tuen koulutukset

Punaisen Ristin vapaaehtoiset kohtaavat 
omassa tehtävässään hädässä olevia ihmi-
siä. Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja 
kriisireaktioiden ymmärtäminen antavat val-
miuksia auttaa muita ja myös itseä mahdolli-
sissa kriisitilanteissa.

Kenelle? 
- Henkisen tuen koulutukset soveltuvat 
jatko- ja täydennyskoulutukseksi kaikille eri 
toiminnoissa mukana oleville Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille.  
- Kurssille osallistuminen on myös ensimmäi-
nen askel kohti henkisen tuen vapaaehtoi-
sena toimimista hälytysryhmissä.  

Henkisen tuen peruskurssi verkossa, 
henkinen ensiapu

Aika: maanantai, tiistai ja keskiviikko 15.2., 
16.2. ja 17.2. klo 18-19.30 
Paikka: Verkkokoulutus

Ilmoittautuminen 9.2. mennessä:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9889. 

Mitä koulutus sisältää? 
- mitä henkinen ensiapu on 
- miksi tukea tarjotaa 
- kuka voi tarjota henkistä ensiapua 
- ketkä sitä tarvitsevat 
- katso, kuuntele, yhdistä – toimintamalli 
- psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä 
- auttajan itsehoito 
- lisävahingon välttämisen periaate

Henkisen tuen jatkokurssi – yksilö 
osana yhteisöä

Aika: tiistai 9.3., keskiviikko 10.3. ja torstai 
11.3. klo 18-19.30 
Paikka: Verkkokoulutus

Koulutuksen järjestää Helsingin ja 
Uudenmaan piiri. Ilmoittautuminen maanan-
taihin 8.3. mennessä:   
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/9858. 

Mitä koulutus sisältää? 
Kurssi on tarkoitettu henkisen tuen perus-
kurssin käynneille. Jatkokurssilla keskitytään 
yksilöön ja yhteisöön. Menetys kosket-
taa sekä yksilöä että myös koko yhteisöä. 
Suru on luonnollinen reaktio menetykseen. 

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen 
osallistuja 

- tietää, että on monenlaista stressiä sekä 
tunnistaa mielen ja kehon reaktiota stressiin 
- tietää, että suru on luonnollinen reaktio 
menetykseen 
- tuntee kuolemaan, hautaamiseen ja sure-
miseen liittyviä rituaaleja 
- tietää suru- ja traumatyön eron 
- osaa antaa henkistä ensiapua surevalle 
- osaa hakeutua ammattiavun piiriin tarvit-
taessa 
- tietää, että järkyttävät tapahtumat vaikut-
tavat yhteisöön 
- tietää, että resilienssi on yksilön ja yhtei-
sön ominaisuus 
- tuntee tekijöitä, jotka auttavat yksilöä ja 
yhteisöä selviytymään

Sisältöjä: 
- stressi 
- suru ja suremisen rituaalit 
- senkinen ensiapu surevalle 
- resilienssi yksilön ja yhteisön ominaisuu-
tena 
- yksilön ja yhteisön toipuminen 

Henkinen ensiapu lapsille

Aika: myöhemmin ilmoitettavana lauan-
taina, kevät 2021

Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, 
Hietaniemenkatu 7 B 5.krs, 00100 Hki

Lapset voivat kohdata kasvaessaan erilai-
sia kuormittavia tilanteita. Tieto kuormitta-
vien kokemusten aiheuttamista reaktioista 
eri lapsen kehitysvaiheissa on hyödyksi aut-
tamistilanteessa, jossa lapsi tarvitsee suojaa 
ja huolenpitoa.

Kurssin keskeinen sisältö 
- mitä henkinen ensiapu on  
- lasten reaktiot kuormittaviin tilanteisiin 
- lapsen ja huoltajan avun tarpeen tunnista-
minen 
- menetelmiä keskustella lapsen kanssa 
- katso, kuuntele, yhdistä -toimintamalli 
- syytä huolestua, jos…, syytä toimia, jos… 
- lapsiystävällinen tila

Henkisen ensiavun koulutukset ovat ilmaisia 
Punaisen Ristin jäsenille, jotka toimivat myös 
osastojen vapaaehtoisina. Muille koulutuksen 
hinta on 30 euroa. 

KOULUTUS
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KOULUTTAJAKOULUTUS

Haku Punaisen Ristin kouluttajakoulutukseen
Kouluttajakoulutus järjestetään nyt myös 
keväällä 2021. Kiinnostaisiko sinua ryhtyä 
Punaisen Ristin kouluttajaksi? Kouluttajan 
tärkeänä tehtävä on kouluttaa muita vapaa-
ehtoisia auttamaan ja toimimaan järjestössä 
monipuolisissa tehtävissä. 

Kouluttajakoulutus koostuu kahdesta vii-
konlopun mittaisesta osiosta: välineosasta 
ja sisältöosasta. Lisäksi koulutukseen sisäl-
tyy itsenäistä verkko-opiskelua Punaisesta 
Rististä ja kouluttajan tehtävistä sekä 
opetusnäyte.

Kevään välineosakoulutus ”Oppimaan oppi-
minen” järjestetään 12.-13.3. ja 8.4. 

Seuraavien sisältöosien koulutus pidetään 
etänä 9.-11.4.

- Viestinnän kouluttaja 
- Henkisen tuen kouluttaja 
- Humanitäärisen oikeuden kouluttaja 
- Järjestökouluttaja 
- Monikulttuurisen toiminnan/kotoutumisen 
tuen kouluttaja 
- Nuorisokouluttaja 
- Terveyden edistämisen kouluttaja 
- Ystävätoiminnan kouluttaja

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus järjeste-
tään 5.-7.3., valmiuskouluttajien 19.-21.3. ja 
ensivastekouluttajien 11.-14.12.

Kouluttajana toimiminen voi sopia 
sinulle, jos

- haluat edistää inhimillisyyden ja välittämi-
sen arvoja sekä auttaa muita auttamaan 

- tutustut mielelläsi uusiin ihmisiin ja osaat 
kohdata erilaisia ihmisiä 

- haluat toimia yhteistyössä muiden osas-
tossa toimivien vapaaehtoisten kanssa 

- sinulla on kouluttaja-, opettaja- tai ohjaa-
jataustaa, osaamista ja organisointikykyä

- sinulla on jo kokemusta vapaaehtoisena 
toimimisesta toimialalla 

Toimi näin, jos haluat mukaan 
kouluttajakoulutukseen

1. Mieti, mikä koulutuslinja kiinnostaa ja 
onko sinulla riittävästi kokemusta siihen.

2. Keskustele ensin kouluttajakoulutuksesta 
osastosi kanssa. 

3. Ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan 
Emilia Jokiahoon, sähköposti emilia.jokiaho@
redcross.fi. 

Kouluttajan polku

1. Haku kouluttajakoulutukseen ja 
haastattelu 

2. Hyväksymisen jälkeen opintosuunnitelman 
teko piirin koulutussuunnittelijan kanssa

3. Yhteinen osa (itsenäistä opiskelua 
verkossa)

4. Välineosa ”Oppimaan ohjaaminen”  
12.-13.3. ja 8.4.

5. Sisältöosa koulutuslinjoittain 

6. Onnistunut opetusharjoite 

7. Olet valmis kouluttaja tukemaan osas-
ton tai piirin koulutuksissa vapaaehtoisten 
kouluttautumista. Voit aktiivisesti osallistua 
yhdessä osaston kanssa koulutusten suun-
nitteluun ja toteutukseen. 
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AJANKOHTAISTA

Punainen Risti avustaa Helsinkiä ja Vantaata 
koronarokotuksissa ja tartuntajäljityksessä 

Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat pyy-
täneet Suomen Punaisen Ristin apua tar-
tuntajäljitykseen ja koronarokotuksissa 
tukemiseen. Vapaaehtoistehtäviin haetaan 
nyt satoja ihmisiä Helsingissä ja Vantaalla. 
Punainen Risti on varautunut myös muiden 
kuntien avunpyyntöihin.

Viranomaiset vastaavat jäljityksestä ja roko-
tuksista. Vapaaehtoiset toimivat sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisten tukena. 

– Vapaaehtoisia haetaan kahteen eri tehtä-
vään. Tartuntajäljityksessä vapaaehtoiset 
toimivat puhelimitse tukien ammattilais-
ten työtä. Rokotuksissa vapaaehtoiset 
opastavat rokotukseen saapuvia ja var-
mistavat, että jokaisella tulijalla on maski. 
Lisäksi he tukevat ammattilaisia rokotuksen 
jälkitarkkailussa. 

Vapaaehtoiset auttavat erityisesti ruuhka-
huippujen aikana. He eivät korvaa ammatti-
laisten työtä. Kaupungit ovat rekrytoineet ja 
rekrytoivat satoja työntekijöitä.

Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoiset 
tehtäviinsä

Punainen Risti kouluttaa kaikki vapaaehtoi-
set yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kau-
punkien kanssa. Punainen Risti vastaa myös 
muiden järjestöjen kautta tulevien vapaa-
ehtoisten rekrytoinnista ja kouluttamisesta. 
Vapaaehtoiset perehdytetään tehtäviin myös 
paikan päällä. Vapaaehtoiset eivät käytä 
potilastietokantaa.

– Kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, 
kun tavoitteena on rokottaa mahdollisim-
man nopeasti suuri osa ihmisistä. Punainen 
Risti on valmis auttamaan viranomaisia 
koko maassa, jos apua pyydetään. Tehtäviin 
tarvitaan nyt myös paljon aivan uusia 
vapaaehtoisia. 

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi Helsinkiin 
tai Vantaalle  
- bit.ly/vapaaehtoinenjäljittäjä 
- bit.ly/rokotusHelsinki 
- bit.ly/rokotusVantaa 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset, 
jotka keväällä 2020 pystytti-
vät Helsingin Tilannekeskuk-
sen, on palkittu Finnish Securi-
ty Awards -palkinnolla. 
Turvallisuus- ja Riskienhallin-
ta-lehti jakaa kerran vuodessa 
Finnish Security Awards -tur-
vallisuuspalkinnot yhteistyössä 
kumppaniensa kanssa. 

Helsingin osastojen vapaaeh-
toiset perustivat keväällä tilan-
nekeskuksen ja koordinoivat 
Punaisen Ristin vapaaehtois-
ten auttamistoimintaa Helsin-
gin alueella. Koronavirustilan-
ne vaikutti sekä tehtäviin että 
työskentelyyn. Vapaaehtoiset 
kehittivät myös uusia sähköisiä 
työkaluja auttamistyön tueksi.

Video palkintojenjaosta löytyy 
täältä: www.finnishsecurity-
awards.fi/

Helsingin Tilannekeskuksen vapaaehtoiset palkittiin

Kuvassa palkinnon vastaanottaneet Tom Granqvist, Roope Siirtola, Janne Leski-
nen, Ella Kaarna, Jennina Niemi ja Karoliina Pilli-Sihvola. 
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VAPAAEHTOISTEN VAKUUTUKSET

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset 
Suomen Punaisessa Ristissä
Suomen Punaisen Ristin toiminnan vastuu-
vakuutukset sekä vapaaehtoistoiminnan 
vakuutukset ovat LähiTapiolassa.

Suomen Punaisen Ristin toiminnassa sattu-
neissa tapaturmissa ja vahingoissa ovat etu-
sijalla toimijoiden omat henki-, vapaa-ajan 
tapaturma- sekä kotivakuutukset. 

Suomen Punaisella Ristillä on vapaaehtoistoi-
mintaa varten kaksi valtakunnallista vakuu-
tusta. Lisäinfoa saat piiritoimistosta.

1. Vapaaehtoistoiminnan ryhmätapatur-
mavakuutus (35339892474)

korvaa Punaisen Ristin vapaaehtoisille sattu-
neet tapaturmat ja niiden hoitokulut.

• Vakuutettuja ovat SPR:n vapaaehtoistoi-
mintaan osallistuvat, Suomessa vakinaisesti 
asuvat Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoi-
set henkilöt.

• Vapaaehtoiset ovat vakuutettuja kaik-
kien SPR:n toimintamuotojen vapaa-
ehtoistehtävissä, myös kokouksissa, 
kursseilla, koulutuksissa, leireillä, Konteissa, 
Turvataloissa, keräyksissä ja harjoituksissa 
sekä näihin välittömästi liittyvillä meno- ja 
paluumatkoilla.

• Vakuutus kattaa vapaaehtoisten henki-
lötapaturmat ja niiden yhteydessä esim. 
rikkoutuneet silmälasit, kypärä tms., yhtei-
sarvoltaan enintään 500 €. Vakuutus ei kata 
muita esinevahinkoja eikä sairastapauksia.

Korvaussummat ovat:

- kuolemantapauskorvaus 11 102 € 
- tapaturman aiheuttama pysyvä haitta, ker-
takorvaus enintään 11 102 € 
- hoitokulut tapaturmaa kohden enintään  
18 873 €.

• Omavastuu on 0 €. 
• Vakuutus on voimassa ulkomailla enintään 
kuusi (6) kuukautta. 
• Vakuutuksessa ei ole yläikärajaa.

2. Järjestön toiminnan vastuuvakuutus 
(3120625071V)

• Vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa 
toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahin-
koja, joista SPR on toiminnan järjestäjänä 
korvausvastuussa. Tämä tarkoittaa ns. kol-
mannelle osapuolelle, järjestön ulkopuoliselle 
henkilölle / taholle sattuneita vahinkoja, joi-
den syntymiseen olemme omalla toiminnal-
lamme vaikuttaneet tai sen aiheuttaneet.

• Vakuutus kattaa kaikki Suomen Punaisen 
Ristin toimintamuodot (pois lukien 
Veripalvelutoiminta).

• Vakuutusmäärä on 1 000 000 € ja omavas-
tuu 1 000 €.

• Omavastuun maksaa se taho, jonka vas-
tuulla toiminnan järjestäminen on (osasto, 
piiri, keskustoimiston yksikkö, Ensiapu Oy).

Yleistä vakuutusturvasta/vakuuttamisesta

Korvattavan tapaturman tai vahingon on 
tapahduttava SPR:n vapaaehtoistoimin-
nassa, joka on todennettavissa.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka 
aiheutuu kokoontumislain mukaisessa tilai-
suudessa, johon viranomainen on edellyttä-
nyt vastuuvakuutuksen ottamista. 

Joskus on tarpeen ottaa tapahtumakohtai-
nen vakuutus (haastava harjoitus, mukana 
arvokasta välineistöä tms.). Tällainen vakuu-
tus voidaan ottaa vaikka muutaman tunnin 
tai esim. viikonlopun tapahtumaan. 

Vahingon satuttua, toimi seuraavasti 

Ilmoita vahingosta viipymättä tapahtuman 
/ tilaisuuden vastuuhenkilölle. Sattuneesta 
vahingosta on ilmoitettava mahdollisimman 
pian vakuutusyhtiö LähiTapiolaan.

Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai 
Internetissä. LähiTapiola pyytää tarvittavat 
liitteet (esim. tositteet, lääkärinlausunnot) 
erikseen tarvittaessa. Vahinkoilmoitukseen 
liitetyt asiakirjat (lääkärinlausunnot, tositteet 
tms.) tulee säilyttää vuoden ajan vahinkoil-
moituksen tekemisestä.
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VAALITOIMIKUNTA

Vaalitoimikunta pyytää ehdotuksia 
vuosikokouksessa 2021 valittavista 
luottamushenkilöistä

Vaalitoimikunta valmistelee parhaillaan piirin 
vuosikokouksessa v. 2021 suoritettavia vaa-
leja. Vuosikokouksessa ovat ensi keväänä 
erovuorossa puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja sekä puolet eli viisi piirin hallituksen 
jäsentä. Kokouksessa valittavien hallituksen 
jäsenten toimikausi kestää vuoden 2023 vuo-
sikokouksen loppuun.

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään 
ehdotuksia vuosikokouksessa valittavista 
luottamushenkilöistä. Järjestön luottamus-
toimeen voidaan valita vain järjestön henki-
löjäsen. Suomen Punaisesta Rististä annetun 
asetuksen (nro 827/2017) 18 ja 19 §:n 
mukaan luottamushenkilöitä ehdolle asetet-
taessa tulee ehdokkailta edellyttää 

• sitoutumista Punaisen Ristin perusperiaat-
teisiin  
• halua edistää Punaisen Ristin tarkoituksen 
toteuttamista 

Tämän lisäksi tulee toimielinten kokoon-
panossa ottaa mahdollisimman tarkoin 
huomioon 

• alueellinen ja kielellinen edustus  
• kummankin sukupuolen ja eri ikäryhmien 
edustus

Piirin hallituksessa tarvitaan erilaisia 
osaajia 

Vaalitoimikunta toivoo piirin hallituk-
seen runsaasti ehdokkaita eri puolilta piirin 
aluetta. Pidämme tärkeänä, että ehdokkailla 
on paikallista tuntemusta oman osastonsa 
tilanteesta ja toiminnasta, ja että he ovat 
valmiita jakamaan osaamistaan hallituksen 
työskentelyssä. Hallituksen jäsenenä pää-
see tutustumaan muihin osastoihin, alueisiin 
ja piiriin sekä tuomaan omaa kokemustaan 
mukaan hallituksen toimintaan.

Punaista Ristiä lähellä olevan viranomais-
toiminnan (esimerkiksi pelastustoimi, sosi-
aalitoimi, maahanmuuttoasiat) tuntemus 
on hyödyksi ehdokkaille. Ehdokkaalla voi 
ammatin, työn tai harrastuksen kautta olla 

hyödyllistä osaamista esimerkiksi digitaali-
sesta viestinnästä ja markkinoinnista, sosi-
aalisesta mediasta, taloushallinnosta tai 
juridiikasta. Piirin hallituksen tehtävät määri-
tellään säännöissä (ks. sivu 22).

Vaalitoimikunta suosittelee, että kaikki 
osastot eri puolilta piiriä tekevät ehdotuk-
sia. Ehdokkaita oman piirinsä luottamus-
henkilön vaalia varten voivat asettaa myös 
järjestön henkilöjäsenet. Tuttujen ja koke-
neiden hallituksen jäsenten lisäksi vaalitoimi-
kunta suosittaa etsittävän uusia ehdokkaita 
ja monipuolista osaamista niin osasto-
jen sisältä kuin aktiivisesti toimivan joukon 
ulkopuoleltakin. 

Ehdotukset 1.2.2021 mennessä

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään 
ehdotuksensa viimeistään maanantaina 
1.2.2021. Suosittelemme ehdokaslomakkeen 
täyttämistä netissä (bit.ly/piirinhallitus2021). 
Voitte myös lähettää ehdotuksen liitteineen 
vaalitoimikunnan sihteerille Tuula Korhoselle, 
sähköposti tuula.korhonen@punainenristi.fi. 
Määräajan jälkeen tulleita ehdotuksia vaali-
toimikunta ei ota huomioon.

Ehdotuksesta on selvittävä kaikki tarvitta-
vat tiedot: ehdokkaan nimi, osasto, synty-
mäaika, yhteystiedot, koulutus ja ammatti, 
mahdollinen erityisosaaminen sekä peruste-
lut. Ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan CV. 
Ehdotuksesta on käytävä ilmi myös ehdo-
tuksen tehnyt osasto ja puheenjohtajan (tai 
muun vastuuhenkilön) yhteystiedot sekä 
tieto ehdokkaan suostumuksesta.

Vaalitoimikunta toivoo, että osastoissa ja 
osastojen yhteisissä tapaamisissa keskus-
tellaan ehdokkaista ja varmistetaan, että 
jokaiselta alueelta löytyy ehdokkaita pii-
rin hallitukseen. Vaalitoimikunta toivoo, 
että osastot jakavat piirin nettisivuilla ja 
Facebookissa olevia ilmoituksia, jotta tieto 
tavoittaisi mahdollisimman monen hallitus-
työskentelystä kiinnostuneen.
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Piirin hallituksen kokoonpano
Erovuorossa vuosikokouksessa 2021

Puheenjohtaja Jouni Pousi, Kallio-Käpylä 
Varapuheenjohtaja Katja Kuusela, Pohjois-Helsinki (kaudet täynnä)

Anders Blomberg, Kehä-Espoo (kaudet täynnä) 
Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa (kaudet täynnä) 
Veera Niemi, Hyvinkää 
Maria Nygren, Pohjois-Helsinki 
Ria Sarasti, Tuusula (kaudet täynnä)

Toimikausi jatkuu vuosikokoukseen 2022 

Tiina Hörkkö, Korso 
Max Lindholm, Helsingfors svenska 
Pekka Piri, Tapiola 
Karoliina Pilli-Sihvola Länsi-Helsinki 
Mia Salomäki, Keski-Helsinki

Kaudet täynnä: SPR-asetuksen 37 §:n mukaan ”Sama henkilö voidaan valita piirin hallituk-
sen jäseneksi samaan tehtävään enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.” Sääntö ei 
estä perättäisiä toimikausia hallituksessa, jos henkilön tehtävä hallituksessa vaihtuu (esim. 
hallituksen jäsenestä puheenjohtajaksi tai päinvastoin). Perättäisten toimikausien sääntö kos-
kee toimimista samassa tehtävässä.

Vuosikokouksessa valitaan lisäksi kaksi 
tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkasta-
jaa. Vaalitoimikunta tulee esittämään vuo-
sikokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan 
Punaisen Ristin yleiskokouksen suosituksen 
mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy:n 
(PwC) ehdottamat KHT-tilintarkastajat.  

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin vuosikoko-
uksessa 17.4.2021 valittavista luottamus-
henkilöistä ja tilintarkastajista lähetetään 
osastoille vuosikokouskutsun liitteenä. 
Ehdotusta tehdessään vaalitoimikunta ottaa 
huomioon erilaiset järjestön kannalta tär-
keät näkökulmat (esimerkiksi ehdokkaan 
kokemus ja tuntemus Punaisen Ristin toi-
minnasta, erilaiset sidosryhmät, asiantun-
temus), jotka osastojen toivotaan tuovan 
esiin ehdotusta tehdessään.

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan yhteystiedot 
Puheenjohtaja

Ulla Laukkanen, Kehä-Espoo 
sähköposti ulla.laukkanen.1@gmail.com 

Varapuheenjohtaja

Lotta Mäkelä, Länsi-Helsinki 
sähköposti lkhmak@gmail.com

Jäsenet

Nea Asula, Pohjois-Helsinki 
nea.asula7@hotmail.com

Vesa Kirjavainen, Länsi-Helsinki  
sähköposti vesku.kirjavainen@gmail.com

Torsten Ragnell, Ekenäs-Tenala 
torstenragnell@hotmail.com

Tuula Rönkkö, Borgå - Porvoo 
sähköposti tuula.ronkko@gmail.com

Satu Wallenius, Mäntsälä 
satu.wallenius@outlook.com
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Kuinka paljon hallitustyöskentely vie aikaa?

Vuodessa järjestetään kuusi - seitsemän hallituksen kokousta, kokoukset pidetään arki-
iltaisin Helsingissä. Osa hallituksen kokouksista järjestetään kokonaan etänä, mutta myös 
muihin kokouksiin on mahdollista osallistua etänä. Kokousten lisäksi saatetaan järjestää 
yksi tai kaksi puolenpäivän mittaista seminaaripäivää, joihin osallistuu hallituksen lisäksi 
myös piiritoimiston henkilökuntaa. 

Hallituksen jäsenet toimivat kummeina eri osastofoorumialueilla. Näin he pääsevät tutus-
tumaan erilaisten osastojen toimintaan omalla kummialueellaan.

Matkakulut kokouksiin korvataan.

Piirin hallituksen tehtävät on määritelty piirien johtosäännön 6 §:ssa 

Piirin hallituksen tehtävänä on:

1) kutsua koolle ja valmistella piirin kokous, ja valvoa kokouksen päätösten täytäntöön-
panoa; 
2) huolehtia siitä, että osastot saavat toimintaa ja taloudenhoitoa varten osaavan ja riit-
tävän tuen; 
3) hyväksyä piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle; 
4) valvoa piirin omaisuuden ja talouden hoitoa ja huolehtia, että piirin varainhoito on luo-
tettavalla tavalla järjestetty; 
5) päättää piirin kiinteän omaisuuden hankinnasta ja muista huomattavista investoin-
neista;  
6) järjestää henkilöstön edustus piirin hallituksessa sekä sen alaisissa piirin hallintoeli-
missä järjestön hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaan; 
7) ottaa ja erottaa piirin toiminnanjohtaja sekä muu palkattu henkilöstö; 
8) tarvittaessa määrätä samalla alueella toimivien osastojen tarkoituksenmukaisesta 
työnjaosta ja ratkaista mahdolliset erimielisyydet kuultuaan asianomaisten osastojen hal-
lituksia; 
9) määrätä osaston omaisuuden hoidosta SPR-asetuksen 24§:ssä säädetyissä tilanteissa; 
10) valita piirin edustaja järjestön yleiskokoukseen; 
11) vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrä piirin kokouksissa; 
12) huolehtia alueellaan Punaisen Ristin valmiussuunnittelun koordinoimisesta; 
13) asettaa alaisiinsa laitoksiin johtokunnat ja päättää niiden toiminnasta; 
14) valvoa osaltaan alueellisesti, että Punaisen Ristin, Punaisen Puolikuun ja Punaisen 
Kristallin nimeä ja tunnusta ei käytetä säännösten vastaisesti; 
15) huolehtia muista niistä piirin hallituksen tehtävistä, joista säädetään SPR-asetuksessa 
ja määrätään työjärjestyksessä, taloussäännössä ja johtosäännöissä; sekä 
16) päättää muista toiminnanjohtajan esittelemistä asioista.

Piirin hallitus voi asettaa määräämäänsä tehtävää varten määräajaksi valio- tai 
toimikuntia

Piirin hallituksen työskentely ja tehtävät
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Piiritoimisto 
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Å 020 701 2000 

Koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat
Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, 00100 Helsinki
(sisäänkäynti Lapuankadun ja Perhonkadun kul-
masta)

Valmiuspäivystys 
Hätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettuna, 
piirin valmiuspäivystäjän tavoittaa numerosta 020 
377 710.
 
Sähköposti 
hup.neuvonta@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainen-
risti.fi

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

• Abdisalan Khadija, tulkki-ohjaaja, Valtakunnalli-
nen Paperittomat-ohjelma Å 040 642 8270

• Grus Mari, kehittämispäällikkö 
Å 040 672 0300, osastojen kasvu, osastokummi-
toiminta, osastofoorumit

• Hakala Ari, järjestöpäällikkö Å 040 594 8141
vapaaehtoistoiminnan tuki, osastokummitoiminta,  
osastofoorumijärjestelmä, järjestötoimintaan liit-
tyvä yritysyhteistyö, tietosuoja

• Heinonen Helena, järjestöavustaja Å 040 594 
8143
jäsen- ja luottamushenkilörekisterit, materiaali-
toimitukset, jäsentarrat ja jäsenluettelot

• Hirvonen Niina, ensiaputoiminnan koordinaattori 
Å 0400 428 918 ensiapuryhmät, ensiapubussi, 
ensiapupäivystykset (var.) 

• Hollstein Jarmo, valmiuspäällikkö Å 0400 465 
162  vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio, 
valmiusasiat, viranomaisyhteistyö, kotimaan apu

• Holm-Cûzdan Helena, järjestöavustaja 
Å 040 635 8350

• Jokiaho Emilia, koulutussuunnittelija 
Å 040 594 8142  vapaaehtoiskoulutus, osastojen 
kummitoiminta, promo- ja kouluttajakoulutus

• Koskijoki Maria, projektikoordinaattori
Å 040 725 1102 
yksintulleiden alaikäisten tuki -projekti

• Kuhlefelt Eva, suunnittelija, Valtakunnallinen 
Paperittomat-ohjelma Å 040 648 6785

• Kuitunen Maaria, projektikoordinaattori Å 040 
725 1815

• Lempinen Markku, ea-päivystysvastaava 
Å 040 749 4659 ensiapupäivystystilaukset ja 
-päivystysten koordinaatio 

• Niemelä Mia, nuorisotoiminnan suunnittelija 
Å 040 562 7201 nuorisotoiminnan tuki, humani-
taariseen oikeuteen liittyvät asiat, kouluyhteistyö, 
seksuaaliterveystyö, osastokummitoiminta

 • Oittinen Sari, omaishoitajien tukitoiminnan 
aluetyöntekijä Å 040 548 0377
omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordi-
naatio, omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus 

• Pokkinen Maija, projektisuunittelija, Oma Punai-
nen Risti, pilotointi ja jalkautus Å 040 822 0676 

• Rigatelli Stefano, monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjä Å 040 821 6210 
monikulttuurisen toiminnan tuki ja kehittäminen

• Saarto Sanna, kotoutumistuen koordinaattori 
Å 040 843 0004 kotoutumista tukevan toiminnan 
tuki ja koulutus

• Tammi Elina, ohjelma-avustaja, keräyssihteeri
Å 040 642 9015

• Veijola Jenni, projektityöntekijä Å 040 685 0633

• Yared Mehalet, ystävätoiminnan kehittäjä 
Å 040 571 5601
osastojen ystävätoiminnan tuki, osastokummitoi-
minta, osastofoorumit

Hallinto

• Juslin-Sandin Heidi, toiminnanjohtajan sijainen 
Å 0400 599 047 
hallinto ja talous, piirin hallitus, sääntömääräiset 
kokoukset, piirin vastaanottokeskukset

• Korhonen Tuula, tiedotussihteeri Å 040 548 
9471
Tässä ja nyt, RedNet, huomionosoitukset, sääntö-
määräiset kokoukset, piirin hallituksen sihteeri

• Villa Marianne, henkilöstösuunnittelija 
Å 040 828 3236

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI
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