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Ihminen on ihmiselle ihminen

PÄÄKIRJOITUS 21.3.2016

Suomen Punaisen Ristin vuonna 2002 viete-
tyn 125-juhlavuoden tunnuslause oli tiivistet-
ty ajatukseen: ”Ihminen on ihmiselle ihminen”. 
Sanonta korosti inhimillisyyttä ja sitä toimin-
taa, joka pyrkii vastustamaan syrjintää, väki-
valtaa ja kaikkien sotaa kaikkia vastaan, jossa 
”ihminen on ihmiselle susi”. 

Ranskan vallankumouksen yhteydessä 1789 
lausuttiin sanat vapaus, veljeys ja tasa-arvo. 
Valitettavasti nuo sanat ja niiden edustamat 
ihanteet ovat välillä unohtuneet. Ranskan val-
lankumous sortui väkivaltaan ja terroriin. Val-
lanhimo ja epäluottamus rikkoivat yhteiskun-
tarauhan. Historia on toistanut itseään aina 
aika ajoin. Onneksi ihmisoikeuksiin liittyvät 
ihanteet ovat usein osoittaneet voimansa, ja 
kansat ovat saaneet elää pitkiä rauhan kausia.

Kreikassa syntynyt ajatus demokratiasta ja 
roomalainen oikeus ovat luoneet pohjaa sille 
ihmisoikeusajattelulle, jota nykyisin edustavat 
erityisesti Geneven sopimukset, Yhdistyneet 
Kansakunnat sekä Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun liike. Italialaisten kaupunkivaltioiden 
hallintokokeilujen, renessanssin ja uuden ajan 
alun filosofien teosten sekä valistusajan ihan-
teiden myötä sekä demokratia että oikeuskäy-
tännöt ovat kehittyneet edelleen.

Lakien ja sopimusten tavoitteena on ollut tur-
vata yksilöiden oikeudet sekä määritellä hei-
dän velvollisuutensa. Esimerkiksi Hammura-
bin laki (noin 1760 eaa.) ja uskontojen avulla 
perustellut moraalisäännöt ovat auttaneet ih-
misiä tulemaan toimeen keskenään. Antii-
kin temppelien yhteydessä oli alueita, joille 
rikoksista epäillyt saivat paeta turvaan vält-
tääkseen koston ja saadakseen asiansa käsi-
teltäväksi oikeuden edessä. Tätä periaatetta 
kutsutaan asyylioikeudeksi. Keskiajalla kir-
kot olivat turvapaikkoja, joihin ei saanut tuo-
da aseita eikä sieltä saanut väkivalloin pois-
taa sieltä tilapäisesti turvaa hakeneita ihmisiä. 
Vastaavasti nykyaikana kansainväliset sopi-
mukset velvoittavat valtiot selvittämään sen, 
onko turvapaikkaa hakeneella ihmisellä syytä 
pelätä henkensä ja vapautensa olevan uhattu-
na eli tarvitseeko hän suojelua pakolaisena.

Thomas Jefferson oli pienen työryhmän jäsen, 
joka kesällä 1776 luonnosteli Yhdysvaltojen it-
senäisyysjulistuksen tekstin. Vuonna 1789 hän 
oli suurlähettiläänä Pariisissa, missä hän oli 
mukana kirjoittamassa Ranskan vallankumo-
uksen yhteydessä julkaistua julistusta. Jeffer-

son kiteytti ih-
misoikeuksiin 
liittyvät ihan-
teet. Esimerkik-
si Abraham Lin-
coln ja Martin 
Luther King ovat 
toistaneet Jef-
fersonin lausei-
ta vastustaes-
saan orjuutta ja 
puolustaessaan 
kansalaisoike-
uksia. Jefferso-
nin 1700-luvulla 
kirjoittamat lauseet muodostavat lähes sanas-
ta sanaan vuonna 1948 annetun YK:n Ihmisoi-
keuksien julistuksen keskeisimmät ajatukset: 
”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertai-
sina arvoltaan ja oikeuksiltaan.”

Henry Dunant kirjasi teokseensa Solferinon 
muisto (vuonna 1862) ne ajatukset, jotka 
myöhemmin johtivat Punaisen Ristin Kansain-
välisen Komitean perustamiseen vuonna 1863 
sekä ensimmäisen Geneven sopimuksen laati-
miseen vuonna 1864. Henry Dunantin keskei-
nen ehdotus oli: ”Eikö olisi mahdollista rauhan 
aikana muodostaa avustusjärjestöjä, joissa 
pätevät vapaaehtoiset antaisivat sodan syt-
tyessä hoitoa ja apua haavoittuneille?” Tämä 
periaate on osoittautunut toimivaksi ja hyväk-
si lähtökohdaksi ylläpitää ja kehittää Punaisen 
Ristin toimintaa.

Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa niitä, jot-
ka eniten apua tarvitsevat. Punainen Risti aut-
taa siellä, missä ihmiset ovat. Punaisen Ris-
tin ei tarvitse ottaa kantaa siihen, missä apua 
tarvitsevat haluavat olla tai missä joku muu 
heidän toivoisi olevan. Yleensä ihmiset haluai-
sivat olla sillä seudulla, josta he ovat kotoisin 
tai jossa heidän läheisensä ovat. Jos elämän 
edellytykset jossain heikkenevät ja toisaal-
la tuntuvat paremmilta, ihmiset lähtevät liik-
keelle.

Ihmisarvo ja vapaus kyseenalaistetaan usein ja 
vastakkainasettelu voimistuu aika ajoin. Ihmis-
oikeudet ja inhimillisyyden periaate ovat ihan-
teita, joiden varassa on hyvä toimia.

Hannu Harri
puheenjohtaja
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Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokous jär-
jestetään lauantaina 16.4.2016 klo 10.00 alka-
en. Kokouspaikka on Finlandia-talo, kongres-
sisiipi, B-sali, osoite Mannerheimintie 13, 
00100 Helsinki.

Kokousta ennen tarjolla aamukahvit 9.00 al-
kaen. Vuosikokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat sekä jaetaan huomionosoituk-
sia. Mukana kokouksessa on myös pääsihteeri 
Kristiina Kumpula.

Tervetuloa yleiskokouksen Punaisen Ristin 
maailman starttityöpajoihin!

Vuosikokouksen jälkeen aloitetaan Finlandia-
talossa 10.-11.6.2017 pidettävän yleiskoko-

Vuosikokous järjestetään 16.4. Helsingissä

VUOSIKOKOUS 16.4.

uksen ja siihen liittyvän ylei-
sötapahtuman suunnittelu. 
Piiritoimisto on varannut Fin-
landia-talon ja Musiikkitalon 
viereisen Kansalaistorin koko 
yleiskokousviikon 5.-11.6. ajak-
si.

Kansalaistorilla meillä on mah-
dollisuus esitellä toimintaamme 
kaikelle kansalle, pyytää heitä 
mukaan vapaaehtoisiksi ja jä-
seniksi. Viikko tulee rakentu-
maan teemapäivistä, jossa jo-
kaiselle arkipäivälle on oma 
teemansa. Tämän lisäksi yleis-
kokousviikonloppuna tarjoam-
me koko paletista parhaat pa-
lat. 

Sinä - juuri sinä - olet se kaik-
kein paras tyyppi kertomaan 
muille Punaisen Ristin toimin-

nasta. Tule siis mukaan, kun heti piirin vuosi-
kokouksen ja lounaan jälkeen aloitamme yh-
teisen suunnittelun.

Työpajoja on neljä (valitse mieleisesi):

- Monimuotoinen ystävätoiminta
- Ensiapuryhmä- ja valmiustoiminta
- Monikulttuurinen toiminta
- Nuorten toiminta

Työpajat ovat ideatyöpajoja, joissa vain taivas 
on rajana. Kerätään parhaat ideat ja toteute-
taan kerrassaan mahtava tapahtuma. Työpajat 
saavat jatkoa heti alkusyksystä. Tule mukaan, 
vaikuta, toimi ja ota vastuuta! Kaikenlaiselle 
osaamiselle on varmasti tarvetta!

Tu
u
la

 K
o
rh

o
n
en

Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikts 
årsmöte 16.4.2016

Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikts årsmöte hålls lördagen den 16 april 2016 
kl. 10.00 i Finlandia-huset, adress Mannerheimvägen 13, Helsingfors. (ingång från Mannerheim-
vägen via trappan M1 eller från Karamzinsstranden via trappan K1. Anmälningen börjar kl. 9.00, 
morgonkaffe kl. 9.00 – 10.00.

Anmälningar till årsmötet: tfn 020 701 2360/Helena Heinonen eller 
https://www.lyyti.in/Punaisen_Ristin_Helsingin_ja_Uudenmaan_piirin_vuosikokous_9511
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AJANKOHTAISTA

Linnéa Mynttinen on vuoden Ennakkoluuloton edelläkävijä

Punainen Risti jakoi rasisminvastaisella viikol-
la tunnustuksia yhteisöille ja yksittäisille hen-
kilöille, jotka ovat edistäneet ihmisten yhden-
vertaista kohtelua.

Helsingin ja Uudenmaan piiri myönsi tänä 
vuonna Ennakkoluuloton edelläkävijä -tun-
nustuksen kuudetta kertaa. Tunnustuksen sai 
kirkkonummelainen Linnéa Mynttinen. 

Linnéa Mynttinen on 80-vuotias eläkeläinen 
ja entinen Porkkalan evakko. Linnéa seura-
si syksyn kuluessa turvapaikanhakijoihin liitty-
vää uutisointia ja keskustelua, ja päätti toimia. 
Hän oli yhteydessä Kirkkonummen Evitskogin 
vastaanottokeskukseen, jota kautta hän sai 
avustajakseen turvapaikanhakija Ali Kamil al-
Sammarnaien, 36 vuotta. Ali vakuutti Linnéan 
jo ensimmäisenä tapaamispäivänä – kohtelias 
ja toimelias Ali korjasi terassin oven ja kuljet-
ti pyörätuolissa istuvan Linnéan uurnalehtoon 
viemään joulukynttilät Linnéan edesmenneen 
puolison haudalle. 

Linnéan mukaan Ali on viimeisen päälle her-
rasmies – molemmat kunnioittavat toistensa 
tapoja kunnioitetaan puolin ja toisin.

Irakilainen Ali saapui Suomeen turvapaikanha-
kijana heinäkuussa 2015. Hän pakeni maas-
taan Turkkiin, sieltä veneellä Kreikkaan ja 
edelleen Euroopan halki Suomeen. Alin vaimo 

sekä neljä- ja kuusivuotiaat tyttäret jäivät Ira-
kiin, ja mies odottaa nyt saavansa perheensä 
luokseen. 

Kirkkonummelainen eläkeläisrouva Linnéa 
Mynttinen on osoittanut ennakkoluulotto-
muutta ja avarakatseisuutta palkkaamalla hen-
kilökohtaiseksi avustajakseen irakilaisen, to-
detaan perusteluissa. Mynttinen on toiminut 
rohkaisevana esimerkkinä lähipiirissään ja laa-
jemminkin ja murtanut turvapaikanhakijoihin 
liittyviä stereotypioita. 

Samalla Mynttinen on edistänyt Ali Kamila al-
Sammarnaien kotoutumista, kielen oppimista 
sekä antanut turvapaikanhakijalle toivoa tu-
levasta ja mahdollisuudesta kuulua suomalai-
seen yhteiskuntaan. 

Mynttinen pitää turvapaikanhakijoiden saapu-
mista Suomeen positiivisena asiana ja mah-
dollisuutena. Hän sanoo, ettei ymmärrä niitä, 
jotka arvioivat toista ihonvärin tai uskonnon 
perusteella. 

Teatterikorkeakoulun ja Punaisen Ristin yhtei-
sessä tilaisuudessa nähtiin myös Suomeen vii-
me syksynä turvapaikanhakijana tulleen ira-
kilaisen teatteriohjaajan Bakr Hassanon, 28, 
performanssi Made in Baghdad. Esitys kertoo 
nuoren miehen elämästä Bagdadissa väkival-
lan ja uskonnon puristuksessa. 

Ennakkoluuton edelläkävijä -tunnustuksen luovutti rasisminvastaisena päivänä 21.3. Punaisen Ristin 
puheenjohtaja Pertti Torstila. Kukat ojensi Mia Niemelä piiritoimistosta. keskellä Ali Kamila al-Sammar-
naie ja ja Linnéa Mynttinen.
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TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Jalkapallo-ottelussa on tiukka tilanne. Vas-
takkain ovat sekajoukkueet, joista toinen on 
koottu turvapaikanhakijoista ja Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisista, ja toinen paikallisen nuo-
risotalon nuorista ja henkilökunnasta. Ahmed 
syöttää Seijalle pallon unelmapaikkaan. Seija 
juoksee pari askelta ja valmistautuu potkaise-
maan pallon maaliin. Samassa hän horjahtaa, 
ja hänen vasen nilkkansa muljahtaa.

Nilkan nyrjähdys on yleisin urheiluvamma. Nii-
tä tapahtuu vuodessa noin 37 000. Nopealla 
ensiavulla estetään vamman paheneminen ja 
edistetään toipumista. Seijan onneksi apu on 
lähellä. Pelikaveri auttaa kengän ja säärisuojan 
pois jalasta. Kylmäpakkaus kiinnitetään tukisi-
teellä. Seija istuu loppupelin jalka koholla ken-
tän laidalla. Lääkäriin ei lopulta tarvitse läh-
teä, koska nilkan päälle voi jo varata.

Tänä vuonna Punaisen Ristin viikolla rohkai-
semme erityisesti nuoria aikuisia harjoitte-
lemaan rannemurtuman ja nivelvamman en-
siapua sekä annamme vinkkejä mopokolarin 
ensiaputilanteeseen. Järjestäkää oman osas-
tonne voimin tapahtuma, jossa rohkaisette ih-
misiä kokeilemaan ensiavun antamista ja in-
nostatte heitä ensiapukurssille. 

Kurssit kannattaa mahdollisuuksien mukaan 
järjestää pian tapahtuman jälkeen. Tavoittee-
namme on, että kaikki suomalaiset osaavat 
antaa ensiapua. 

Joku päivä sinä saatat olla se, joka tarvitsee 
ensiapua. 

Turvallista ja ihanaa kevättä!

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon
suunnittelija

Ensiapua ja nyrjähdyksiä

Maailmanlaajuinen ihmisten muuttoliike näkyy 
ja tuntuu myös Suomessa. Moni turvapaikan-
hakija odottaa nyt päätöstä turvapaikasta. Vi-
ranomaiset arvioivat, että noin 40 prosenttia 
turvapaikanhakijoista saa myönteisen päätök-
sen hakemukseensa.

Päätöksen jälkeen he asettuvat eri puolil-
le Suomea aloittaakseen uuden elämän.  Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisilla ja osastoilla on 
tärkeä rooli kotoutumisen tukemisessa viran-
omaisten apuna. 

Maahanmuuttajien määrä on kasvanut, mut-
ta konstit kotoutumiseen ovat tuttuja. Tuli-
jat tarvitsevat tukea arkeen, koulutehtäviin ja 
suomen opintoihin. Tuhansien uusien vapaa-
ehtoisten avulla voimme aloittaa osastoissa 
uusia toimintoja ja lisätä jo olemassa olevia. 
Vanhastaan tutut asumisapu, läksyhelpit ja 
kansainväliset klubit ovat hyviä tapoja päästä 
mukaan toimintaan. 

Kotoutumisen tukeminen alkaa jo vastaanot-
tokeskuksissa. Useat hankerahoitukset ja yh-
teistyö järjestöjen kanssa tarjoavat monia 
mahdollisuuksia esimerkiksi liikuntatoimin-
taan, lasten aktiviteetteihin tai vaikkapa koti-
taloustoimintaan yhdessä Marttojen kanssa. 

Vuoden alussa Punainen Risti sai Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä rahoituksen nuorten en-
siaputoiminnalle vastaanottokeskuksissa. En-
siaputaitoja tarvitsevat niin kotimaahansa pa-
laavat kuin tänne jäävät. 

Kutsumalla maahanmuuttajat mukaan ensi-
apuryhmiin, terhokerhoi-
hin tai ystävätoimintaan 
voitte saada uutta puhtia 
toimintaan! 

Marita Salo
Järjestöjohtaja

Uudet tulijat, tutut konstit

AJANKOHTAISTA
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 9. – 15. TOUKOKUUTA

Ensiapu alkaa uskalluksesta – kaikki mukaan!

Punaisen Ristin viikolla harjoitellaan ensiapua ja innostetaan ihmisiä ensiapukursseille. 
Valtakunnallisesti vietettävä viikko on osastoille loistotilaisuus saada näkyvyyttä ja houku-
tella toimintaan uusia vapaaehtoisia. Isot ja pienet tapahtumat ovat tervetulleita. 

Punaisen Ristin viikolla toukokuussa kohde-
ryhmänä ovat erityisesti nuoret ja nuoret ai-
kuiset. Liikennetapaturmista joka kolmas 
sattuu nuorille, vaikka heidän osuutensa väes-
töstä on vain kuudennes. Myös liikunta- ja ur-
heiluvammat ovat nuorilla yleisiä.

Ensiapukurssin käynyt nuori osaa vältellä tapa-
turmia ja varautua niihin ennalta. Samalla nuo-
ria voi houkutella mukaan osaston toimintaan. 
Tavoitteemme on tuplata nuorten vapaaehtois-
ten määrä vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Vinkit tapahtumiin
Tapahtumia voi ja kannattaa kohdentaa muil-
lekin kuin nuorille. Perinteiseen Osaa auttaa 
–tapahtumamalliin on tänä vuonna lisätty kak-
si uutta rastia. Aiempien vuosien tapaan kukin 
osasto voi poimia malleista itselleen sopivat: 

1. Arki kunnossa? -listasta voi tarkistaa 
 varautumisensa arjen vaaratilanteisiin, ja 
 sitä voi jakaa tapahtumissa. 

2. Ensiapulaukun esittely sopii kaikille osas-
 toille, ja sitä voi toteuttaa missä tahansa: 
 kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla sekä 
 yhteistyökumppaniemme LähiTapiolan ja 
 S-ryhmän tiloissa Prismoissa, S-marketeissa 
 tai ABC-asemilla.

3. Osaa auttaa -taitorataan on lisätty kaksi 
 uutta kuvallista rastitaulua: nivelvamman ja 

 rannemurtuman ensiapu. Taitoradalla voi 
 myös toteuttaa Avaa hengitystiet -rastia, 
 Arki kunnossa? -listaa ja esitellä ensiapu-
 laukkua.  

4. Vastaanottokeskusten kanssa voi myös
 toteuttaa tapahtumia. Arki kunnossa
 -lista ja kolme rastia on käännetty neljäl-
 le kielelle (arabia, farsi, dari ja somalia). 
 Turvapaikanhakijat oppivat ensiaputaitoja, 
 ja osasto voi saada uusia vapaaehtoisia.

5. Mopokolari-rasti on uusi, nuorille suun-
 nattu rasti. ABC-asemilla toteutettuna se 
 löytää kohderyhmänsä. 

Miettikää etukäteen, miten houkuttelette ih-
misiä ensiapukursseille tai muuhun toimin-
taan. Ensiapukurssi kannattaa järjestää pian 
tapahtuman jälkeen ja vinkata päivämääristä jo 
tavattaessa. Myös Pop up -tapahtumia voi jär-
jestää jo touko-kesäkuussa ennen kesälomia. 

Muistattehan viestiä tapahtumista tapahtuma-
kalenterissa ja vinkata niistä myös medialle! 
Sosiaalisessa mediassa saa näkyvyyttä 
hashtägeillä #OsaaAuttaa, #PunainenRisti ja 
#ensiapu. 

Tapahtumissa kannattaa jakaa ICE- ja arvonta/
yhteydenottokortteja. Niistä saatuja yhteystie-
toja voimme käyttää muun muassa uusien jä-
senten hankkimiseen. Ammattitaitoisen teletii-
mimme yhteydenotot on otettu hyvin vastaan! 
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Keravan osasto harjoitteli viime vuonna ensiapua pyörän 
ja auton kolaritilanteessa.

Punaisen Ristin viikolla voi vaikka esitellä ensiapulaukkua 
ja kertoa osaston toiminnasta.
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Hopulle loppu!

Perjantaina 13.5. vietetään valtakunnal-
lista Tapaturmapäivää. 

Punainen Risti vastaa päivän toteutuksesta 
yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten  
toimijoiden kanssa.

Päivän teemana on Hopulle loppu, koska 
tapaturmien taustalla on usein kiire. Tavoit-
teena on, että mahdollisimman moni  
pysähtyy viettämään kiireetöntä hetkeä 
perjantaina 13.5. klo 13 ja jakaa tästä  
hetkestä kuvan sosiaaliseen mediaan  
käyttämällä aihetunnistetta #hopulleloppu.

Lue lisää ja katso kampanjavideot 
tapaturmapäivä.fi

• Tilaa materiaalit 22.4. mennessä ensijai-
 sesti verkkokaupasta 
 www.punaisenristinkauppa.fi 
• Lue lisää Punaisen Ristin viikon kampanjas-
 ta ja Osaa auttaa -tapahtumamallista 
 RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/viikko

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen, 020 701 2126,
niina.hirvonen@punainenristi.fi

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

PÄIVITETYT ENSIAPU- JA ELVYTYSOHJEET

Vanhat niksit käyttöön ensiavussa

Helmikuussa julkaistiin päivitetyt elvytys- 
ja ensiapuohjeet maallikoille ja hoitoalan 
ammattilaisille. Suomen Punaisen Ristin  
julkaisemat maallikon ensiapuohjeet  
palauttavat välillä käytöstä poistetut  
mutta hyväksi havaitut niksit käyttöön. 

Suomen Punainen Risti osallistui syksyn ai-
kana aktiivisesti asiantuntijaryhmän jäsene-
nä työhön, jossa Euroopan elvytysneuvoston 
elvytys- ja ensiapuohjeet päivitettiin suoma-
laisen ensiapukoulutuksen ohjeiksi. Uudet 
ohjeet koskevat myös ensiapuryhmiä ja ensi-
auttajia, ja ne otettiin heti käyttöön myös Pu-
naisen Ristin koulutuksissa.
 
Vastedes opetetaan muun muassa perinteis-
tä lastoittamista, jos raajassa epäillään olevan 
murtuma.
 
– Toivottavasti osastojen ja piirien kätköistä 
löytyy vielä ”vanhan ajan” pahvilastoja, jotka 
ovat parhaita apuvälineitä murtuman tukemi-
seen. Jos sellaista ei ole mukana, on tyydyt-
tävä tukemaan raajaa käsin, sanoo Punaisen 
Ristin ensiavun asiantuntija Kristiina Mylly-
rinne. 
 
Ensiapuryhmille järjestetään piireissä tilaisuuk-
sia, joissa kerrotaan uusista ensiapuohjeista. 

Merkittäviä muutoksia ovat hapen annon ja 
tukikaulurin pois jääminen sekä kiristyssiteen 
paluu. Lääkkeiden antamiseen nyt julkaistut 
ensiapuohjeet eivät tuo muutoksia.

Deffaamista asukasiltoihin
 
Ensiapu- ja elvytysohjeiden julkaisun yhtey-
dessä teimme median kanssa useita hyviä 
opetusvideoita, joita kannattaa ryhmäillois-
sa hyödyntää. Osastot voivat myös järjestää 
alueen asukkaille avoimia harjoitustilaisuuk-
sia, joissa pääsee kokeilemaan defibrillaattorin 
käyttöä. Tästä on hyviä kokemuksia jo Pohjois-
Suomesta, jossa paikallinen SPR:n terveyspis-
te on aloittanut väestön opastamisen defibril-
loinnin saloihin.
 
• Tutustu uusiin elvytys- ja ensiapuohjeisiin 
 punainenristi.fi/opi-ensiapua,
 ensiapuryhmille ohjeet Rednetistä. 

Lisätiedot:
Ensiavun asiantuntija 
Kristiina Myllyrinne, 020 701 2168,
kristiina.myllyrinne@punainenristi.fi

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen (ensiapuryhmät), 020 701 2126 
niina.hirvonen@punainenristi.fi
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KOTOUTUMISEN TUKI

Isot pyörät pyörimään - moninkertaistetaan kotoutumisen tuki

Työ, opiskelu ja rakkaus ovat perinteisesti olleet tärkeimmät syyt muuttaa Suomeen. 
Viime vuonna ennätyksellisen moni tuli turvapaikanhakijana. Moni kunta saakin pian uusia 
asukkaita, kun osa hakijoista saa myönteisen päätöksen. 

Päävastuun kotoutumisesta kantavat viran-
omaiset, mutta Suomen Punainen Risti tukee 
heitä tässä tehtävässä. Meillä on pitkä koke-
mus kotoutumista tukevasta vapaaehtoistoi-
minnasta. Tuki on erityisen tärkeää nyt, kun 
viranomaisten työ viivästyy tulijoiden suuren 
määrän vuoksi. 

Kun aiemmin kotoutumisen tuki alkoi vasta 
kuntapaikan saamisen jälkeen, alkaa se nyt jo 
vastaanottokeskuksista. Samalla otamme kan-
taa ja puhumme monikulttuurisen Suomen 
puolesta, rasismia vastaan. 
 
Näitä teemme jo nyt: 
• Ystävätoiminta: maahantulijat saavat paikal-
 lisia tuttavuuksia, mikä helpottaa asettumista.

• Kieli- ja läksykerhot: vapaaehtoiset autta-
 vat oppimaan kieltä, mikä on avainasia 
 kotoutumisessa.

• Kansainväliset klubit: tutustutaan ja teh-
 dään asioita yhdessä. 

• Asumisapu: konkreettinen tapa avustaa
 alkuvaiheen arjen hallinnassa.

Moninkertaistetaan toiminta 

Jotta mahdollisimman moni maahanmuuttaja 
saa tukea, meidän on moninkertaistettava ko-
toutumista tukeva vapaaehtoistoiminta ympä-
ri Suomen. Yllä esiteltyihin toimintamuotoihin 
on olemassa valmiit mallit, ja niiden toteut-
tamiseen saa tukea piirien maahanmuuttaja-
ohjelman työntekijöiltä. Toimintaa tukemaan 
koulutettiin lisäksi viime syksynä lähes sata 
vapaaehtoista kouluttajaa.

Vinkkejä osastoille:
• Varmistakaa uusien vapaaehtoisten pääsy
 mukaan toimintaan.

• Jos aiemmin järjestitte yhden Tulijan ystävä
 nä ja tukena –kurssin per vuosi, järjestäkää 
 nyt useampi. 

• Asumisapua ja kielikerhoja non stop
 -periaatteella. Jos osaston omat voimat ja 
 uudet vapaaehtoiset eivät riitä, haastakaa 
 mukaan oppilaitosten opettajat ja opiskelijat.

 

• Lisätkää yhteistyötä eri järjestöjen kanssa,
 ja kutsukaa mukaan myös Suomessa jo 
 pidempään asuneet maahanmuuttajat.

• Työ- ja talkootoimintaa turvapaikanhakijoil-
 le on jo kehitetty, mutta uusia mahdolli-
 suuksia kaivataan edelleen! 

Tukea toiminnan lisäämiseen

Alkamassa on myös useita hankkeita, joiden 
avulla toimintaa laajennetaan ja tehostetaan. 
Vastaanottokeskukset voivat kevään aika-
na saada rahoitusta esimerkiksi turvapaikan-
hakijoiden monipuoliseen liikuntaan. Olemme 
myös saaneet rahoituksen vastaanottoyksi-
köissä asuvien nuorten ensiapukoulutukseen, 
jota osastot voivat järjestää. 

Lisäksi olemme kumppanina Lukiolaisten liiton 
ystävähankkeessa, jonka tavoitteena tutustut-
taa toisiinsa turvapaikanhakijanuoria ja suo-
malaisnuoria. Osastot voivat myös hakea 300 
euron toiminta-avustusta tai 2 000 euron pro-
jektiavustusta kotoutumisen tuen toimintaan. 
Lisätietoja piiristä. 

Lisätiedot:
Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö,
Johanna Matikainen, p. 020 701 2179, 
johanna.matikainen@punainenristi.fi

Rema Hussein Ali Nourelddein opettaa Kauhavan vastaan-
ottokeskuksen koulussa suomea.
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FEISSARIT KESÄKIERTUEELLA KOTOUTUMISEN TUKI

Asumisapua ulkoilusta kodinkoneisiin

Yhdestä kahteen kotikäyntiä ja 10 ryhmä-
tapaamista. Niistä koostuu Oulun osaston 
kehittelemä ja mallintama asumisapu- 
paketti.

Asiakkaina ovat kiintiöpakolaiset tai jatkossa 
yhä useammin oleskeluluvan saaneet turva-
paikanhakijat. Pyyntö avusta tulee kaupungin 
maahanmuuttajapalvelusta tai vastaanotto-
keskuksesta. 

- Tavoitteena on luoda mahdollisimman in-
tensiivinen alku kotoutumiselle, kertoo Oulun 
osaston vapaaehtoinen Sanna Tuorila.

Asumisapu rakentuu 10-viikkoisen ohjelman 
ympärille. Ensimmäinen kotikäynti pyritään 
tekemään parin päivän sisällä muutosta. Sit-
ten on vuorossa 10 teemailtaa, joissa käydään 
ryhmissä läpi mm. alueen palveluita, perheen 
roolia, terveyttä sekä jaetaan Suomi-tietoutta.

Kotikäynnilla taas käydään läpi kodin perus- 
asioita ja tutustutaan vaikka kodinkoneiden 
käyttöohjeisiin. Samalla käydään lähikaupassa.

- Yksi tärkeimmistä asioista on varmistaa, että 
tulija on syönyt, nukkunut ja käynyt ulkona. Jos-
kus uusi tilanne voi olla niin outo ja pelottava, 
ettei nukkumisesta ja syömisestä tule mitään. 

Oulussa asumisapua pyörittää yhteensä noin 
70 koulutettua vapaaehtoista, joista 7 on 
koordinaattoreita ja noin 10 toimii tulkkina. 
Vähempikin riittää. 

- Toiminnan voi aloittaa, jos on yksi koordi-
naattori ja kolme muuta vapaaehtoista, Tuori-
la kannustaa. 

Kaupungilta on tullut runsaasti kiitosta asumis-
avusta. Tuorilan mukaan myös moni autettu ha-
luaa myöhemmin tulla itse vapaaehtoiseksi. 

- Jos ihmistä on kerran autettu, hän haluaa it-
sekin olla auttamassa. 

Oulun osaston tuore innovaatio on turvapai-
kanhakijoiden vapaaehtoistoimintaa koordinoi-
va ja koulutusta tarjoava Salama-Tiimi. Toimin-
taan voi tutustua osoitteessa salamatiimi.fi.
Tuorilan mukaan kotoutumisen tukeen on nyt 
panostettava isosti, eikä aikaa ole hukattavaksi. 

- Nyt tarvitaan ennen kaikkea rohkeutta kää-
riä hihat ja aloittaa toiminta.

Lisätiedot: 
Oulun osaston
monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö
Sanna Tuorila, p. 044 013 0301,
monikulttuurisuus@oulunosasto.fi

Kimmo Holopainen

Feissarit tarjoavat elämyksiä festareilla

Kokeneista feissareista koottu tiimi  
hurauttaa kesällä matkaan ja suuntaa 
kohti festareita ja pienempiä kaupunkeja. 

Kesän monenlaisissa tapahtumissa feissarit 
tarjoavat tapahtumavieraille mahdollisuuden 
kokea virtuaalitodellisuuden avulla millaista on 
elämä katastrofialueilla ja testata selviytymis-
taitojaan Escape Room -konseptia mukaile-
vassa Escape Carissa. Elämysten tuottamisen 
lisäksi feissarit rekrytoivat festarivieraista kuu-
kausilahjoittajia ja lipaskerääjiä.

Kesätapahtumien välillä matkatiimi vierailee 
matkan varrella olevissa pienemmissä kaupun-
geissa, joissa he tarjoavat mahdollisuutta aut-
taa kuukausilahjoittajaksi liittymällä. Escape 
Car tulee olemaan tuttu näky festareiden li-
säksi myös pikkukaupunkien toreilla.

Tervetuloa kokemaan elämyksiä kanssamme 
ainakin seuraavissa tapahtumissa:

Lisätiedot: 
Face to face –koordinaattori 
Juho Keskitalo, p. 020 701 2189,
juho.keskitalo@punainenristi.fi

Nälkäpäivä-koordinaattori 
Raisa Heinämäki, p. 020 701 2202,
raisa.heinamaki@punainenristi.fi

• YleXPop
• Splash Games
• Sataman Yö
• Himos Juhannus
• Iskelmä Festivaali
• Tangomarkkinat
• Jysäri
• Summer Up
• Porin Jazz
• SuomiPop Festivaali
• Tammerfest • Down By The Laituri
• Pyhän Olavin Päivä • We Love The 90´s
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Äkkilähtö 2016 -valmiusharjoitus on Punai-
sen Ristin vuoden suurimpia tapahtumia ja 
jokaiselle mukana olevalle vapaaehtoiselle 
ainutlaatuinen tekemisen paikka. Toivotta-
vasti myös sinun osastosi on mukana!

Nyt meillä on mahdollisuus saavuttaa ja innos-
taa mukaan valtava määrä nuoria osaston toi-
mintaryhmiin. 

Harjoitukseen osallistuvien osastojen yhte-
yshenkilöille on lähetetty maaliskuun uutis-
kirjeen mukana lyhyt sähköinen kysely. Kyse-
lyn tarkoituksena on kartoittaa, miten pitkällä 
osastot ovat valmisteluissaan. Osastosi voi 
käyttää kysymyksiä oman Äkkilähtö-projektin-
ne ”muistilistana”, jonka avulla harjoitukseen 
osallistuvat ryhmät voivat tarkistaa, ovatko 
valmistelut aikataulussa. 

On hyvä jutella isommalla porukalla ainakin 
seuraavista asioista:
• ovatko yhteistyökoulu ja -pelastuslaitos
 selvillä

• mitä muita yhteistyökumppaneita on saatu 
 mukaan

• tarvitaanko valmisteluryhmään lisää vapaa-
 ehtoisia

• oletteko tutustuneet osastojen evakuointi-
 ohjeeseen

• mitä toimintaa koululla järjestetään harjoi-
 tuspäivänä

• ovatko koulun oppilaskunta ja/tai vanhem-
 painyhdistys mukana suunnittelussa ja

• mitä apua ja tukea harjoituksen järjestämi-
 seen tarvitaan piiriltä tai keskustoimistolta.

Äkkilähtö 2016 -harjoituksen valmistelut täydessä vauhdissa: 
vastaa kyselyyn!

Kyselyn tuloksista piiri ja keskustoimisto saa-
vat tiedon siitä, missä mennään ja mihin osas-
tot tarvitsevat vinkkejä ja tukea. Muistathan, 
että järjestelyihin voi saada lisävoimia esimer-
kiksi alueella toimivista nuorisodelegaateis-
ta tai kansainvälisen henkilöreservin avustus-
työntekijöistä! Yhteyden delegaatteihin saa 
piirin kautta. Edelleen myös muita uusia va-
paaehtoisia kannattaa rekrytoida aktiivisesti 
mukaan.

Lisätietoja Äkkilähdöstä saa RedNetin  
Äkkilähtö 2016 -sivulta, piiristä ja
projektipäällikkö Petra Alijärveltä: 
petra.alijarvi@punainenristi.fi tai 
p. 020 701 2176.

P.S. Jos osastollasi on vielä intoa osallistua, 
mutta ette ole ilmoittautuneet, ottakaa
yhteyttä Petraan!

Teem
u
 U

llgrén

Äkkilähtö 2016 on Punaisen Ristin valtakunnallinen val-
miusharjoitus, joka toteutetaan lokakuussa yläkouluissa 
ympäri Suomen. Juuri nyt harjoituksen valmistelu on osas-
toissa vilkkaimmillaan.

Kohta koko Suomi leikkii! 

Terhokerhoissa heittäydytään leikin pyör-
teisiin yhdessä eri sukupolvien kesken. Ter-
hokerhoja on jo lähemmäs 300 ympäri Suo-
men, yli 220 kunnassa. Kerhot ovat olleet 
innostava ja helppo toimintamuoto myös 
vastaanottokeskuksissa eri puolilla 
maata. 

Vielä ehtii mukaan, jos omalla paik-
kakunnalla ei ole Terhokerhoa. Ker-
hon perustamiseen saa apua alueen 

leikkilähetiltä ja toiminnan tueksi on tarjolla 
monipuolista materiaalia sekä toimintaraha.

Uutiskirjeemme tarjoaa tuoreet kuulumiset ja 
muistutuksen kunkin alueen tulevista Terho-

kerhojen kokoontumisista käteväs-
ti sähköpostiin. Uutiskirjeen voi tilata 
nettisivuiltamme.

Nähdään Terhokerhossa!
www.terhokerho.fi

TERHOKERHOT
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YSTÄVÄTOIMINTA

Moni ikäihminen jäisi yksin ilman vapaaehtoisia

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ystävät tavoittavat kaikista yksinäisimpiä ikäihmisiä.  
Lisää ystäviä tarvitaan koko ajan!

Moni ikäihminen jäisi vaille juttuseuraa tai ul-
koiluapua ilman vapaaehtoisia ystäviä, selviää 
Punaisen Ristin teettämästä kyselystä. Joulu-
tammikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi yli 400 
Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtois-
ta ympäri Suomen.

24 prosenttia kyselyyn vastanneista vapaaeh-
toisista ei ollut varma, vieraileeko ikäihmisen 
luona vapaaehtoisen lisäksi omaisia tai mui-
ta läheisiä ja ystäviä. Eniten tarvetta ikäihmi-
sillä oli juuri keskustelukumppanille ja ulkoi-
luavulle.

– Huomaan, että ystävälleni on todella tär- 
keää, että joku kuuntelee häntä, auttaa arkipäi-
vän asioinneissa ja on ylipäätään läsnä, kertoo 
yksi kyselyyn vastannut vapaaehtoinen.

65 prosenttia laitoksissa vierailevista vapaaeh-
toisista oli sitä mieltä, ettei laitoksen henkilö-
kunnalla ollut tarpeeksi aikaa iäkkäiden asuk-
kaiden virkistystoimintaan sekä ulkoilemisessa 
avustamiseen.

Sosiaalisen hyvinvoinnin ja seniorityön asian-
tuntija Anita Hartikka pitää kyselyn tuloksia 
huolestuttavina.

– Ikäihmisen kokonaishyvinvoinnin kannal-
ta on tärkeää, että arjen rutiiniin kuuluu myös 

Punaisen Ristin ystävätoiminnassa on yli 
8 000 vapaaehtoista. Vuosittain avun 
ystävätoiminnasta saa yli 26 000 ihmistä. 
Teettämämme kysely osoittaa, että ystävä-
toiminnalle on suuri tarve. 

Jos osastonne kaipaa tukea ystävätoimin-
nan aloittamiseen, tukea saa oman alu-
een piiristä tai keskustoimistosta. Ystäviä 
kaipaavat ikäihmisten lisäksi nyt erityises-
ti maahanmuuttajat. Myös miehiä kaivataan 
ystäväksi! 

Ystäviksi kaivataan myös miehiä

Keräsimme helmikuussa jälleen tietoa va-
paaehtoisiltamme siitä, miten vapaaehtoi-
suus on sujunut ja ovatko kaikki saaneet tar-
vitsemaansa tukea sekä kannustusta. Meitä 
kiinnostaa tietää, olemmeko onnistuneet 
luomaan hyvät edellytykset vapaaehtoistoi-
minnalle. Haluamme kuulla, mitkä asiat va-
paaehtoisten mielestä ovat hyvin ja missä 
voisimme olla parempia, jotta voisimme jat-
kuvasti parantaa toimintaamme.

Vapaaehtoisten tyytyväisyyskyselyn tulosten 
avulla kehitämme vapaaehtoistoimintaamme, 
ja tulokset vaikuttavat myös tulevien yleisko-
kouspäätösten ja toimintalinjauksen valmis-
teluun. Tulokset julkaistaan huhtikuussa Red-
Netissä.

Kiitos kaikille, jotka vastasivat kyselyyn ja 
osaltanne autatte meitä kehittämään järjes- 
töämme entistäkin paremmaksi!

Vapaaehtoisten tyytyväisyyskysely – kiitos vastaajille

kohtaamisia toisen ihmisen kanssa. Varsinkin 
muistisairaille erilaiset virikkeet ja kohtaami-
set ovat erittäin tärkeitä. Kyselyn perusteel-
la näyttää siltä, että Punaisen Ristin ystävätoi-
minta tavoittaa myös kaikkein yksinäisimpiä 
ikäihmisiä, Hartikka sanoo.

Lisätiedot:
Sosiaalisen hyvinvoinnin ja
seniorityön asiantuntija 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi

VAPAAEHTOISKYSELY
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KERÄYSUUTISIA

Viime Nälkäpäivä osoitti, että käteistä rahaa 
on yhä liikkeellä ja lipaskeräys kannattaa. Kä-
teisen väheneminen on silti tosiasia, jota 
emme voi sivuuttaa. 

Uuteen keräyslupatarraan on nyt painettu 
tekstiviestilahjoituspyyntö. Summaksi valittiin 
10 euroa. Suurempi summa (15 €) koettiin  
liian isoksi, kun sitä testattiin keräysliivitar-
roissa. Pienemmästä summasta menisi taas 
liikaa keräyskuluja. 

Tekstiviestilahjoittamisen avulla voimme myös 
pitää yhteyttä ihmisiin, jotka ovat jo osoit-
taneet luottavansa Punaiseen Ristiin. Teks-
tiviestillä lahjoittaneen numero jää keskus-
toimistolle talteen, ja voimme pyytää häntä 
lahjoittamaan uudelleen, kun seuraava  
katastrofi iskee. Esimerkiksi Nepal-keräyksen 
yhteydessä tämä toimi erittäin hyvin. 

Tänä keväänä olemme myös soittaneet teksti-
viestilahjoituksen tehneille ja kutsuneet heitä 
mukaan kuukausilahjoittajiksi, jäseniksi ja va-
paaehtoisiksi. Tulokset ovat olleet erinomai-
sia. Kymmenen prosenttia tavoittamistamme, 
Nälkäpäivänä tekstiviestilahjoituksen tehneis-
tä on nyt ryhtynyt kuukausilahjoittajiksi.

Lipaskerääjälle voi nyt lahjoittaa
myös tekstiviestillä

Opiskelijaryhmä testasi viime  
Nälkäpäivänä erilaisia tapoja 
pyytää lahjoitusta käteisen 
sijaan, lipaskeräyksen yh-
teydessä. Tekstiviestilahjoitus 
nousi selkeäksi suosikiksi.

Uudet vapaaehtoiset 
mukaan yhteydenpitorinkiin

Kiitos kaikille, jotka ovat toimittaneet ke-
rääjien henkilötietolomakkeet tallennetta-
vaksi kerääjärekisteriin! Voimme nyt pitää 
yhteyttä kerääjävapaaehtoisiimme aivan 
uudella tavalla. 

Keskustoimistosta voidaan lähettää viestiä ke-
rääjärekisterissä oleville silloin, kun haluamme 
kiittää heitä keräykseen osallistumisesta, ker-
toa mitä kerätyillä varoilla on tehty tai kun ha-
luamme kutsua heitä mukaan seuraavaan ke-
räykseen. 

Lahjoituspyyntökirjeitä kerääjille ei lähde, el- 
leivät he ennestään jo ole lahjoittajarekisteris-
sämme. Jos ette vielä ole toimittaneet kerää-
järekisteriin haluavien kerääjien yhteystietoja 
piiriin, tehkää se nyt. 

Kerääjärekisteri vahvistaa Punaisen Ristin val-
miutta toimia silloin, kun hätä on suurin ja va-
paaehtoisten aika vähissä. Viime Nälkäpäivänä 
monilla ei ollut entiseen tapaan aikaa soitella 
kerääjille, kun vastaanottokeskusten perusta-
minen oli kiireisimmillään. 

Kun kerääjien yhteystiedot löytyvät rekisteris-
tä, voi keskustoimiston henkilökunta auttaa 
kerääjien kutsumisessa, jotta kaikki halukkaat 
auttajat saataisiin mukaan toimintaan. 

Nyt on hyvä aika muutenkin kartuttaa kerää-
jiä. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi vastaanot-
tokeskusten henkilökuntaan, jotta turvapai-
kanhakijat voidaan kutsua lipaskerääjiksi, kun 
seuraavan kerran kerätään. Viimeistään ensi 
Nälkäpäivänä!

Lisätiedot:
Varainhankinnan suunnittelija 
Mia Ekström-Huttunen,
p. 020 701 2193,
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi

Lipaskerääjät Sagar Thapa (vas.) ja Krishna K.C. 
keräsivät rahaa Nepalin maanjäristyksen uhrien 
auttamiseksi viime huhtikuussa.Ta
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KOULUTUSTA

Vapaaehtoisten kiitosgaala 
3.12.2016

Kutsumme kaikki Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset mukaan vapaaehtoisten kiitos-
gaalaan lauantaina 3.12.2016. Kirjaathan 
päivämäärän jo nyt ylös.

Lisätietoja paikasta sekä ohjelmasta tulee 
kevään mittaan, ja virallinen kutsu lähtee 
liikkeelle alkusyksystä. 

Juhlitaan yhdessä! 

KOULUTTAJAKOULUTUS 2016 / UTBILDARUTBILDNING 2016

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

Kouluttajapäivät:
Kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja
jatkokoulutus      30.-31.1.  Turku

Valmiuskouluttajien sisältöosa   8.-10.4.  Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 1.10.-4.11.  Verkkokoulutus

Välineosa:
”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1   5.-6.11.  Nynäs

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

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  29.-30.10.  Nynäs

Tulevat  
PROMO-koulutukset

PROMO yhteinen osa Turussa 5.–6.3.2016, 
lisätietoja:
https://rednet.punainenristi.fi/protu

PROMO monikulttuurisen toiminnan sisältöosa 
Turussa 16.–17.4.2016, lisätietoja: 
https://rednet.punainenristi.fi/mopro

Promokoulutustiedot päivittyvät jatkuvasti.
 
Lisätietoja PROMO-koulutuksista saat omas-
ta piiritoimistostasi tai RedNetin Promo-sivulta 
https://rednet.punainenristi.fi/promot

#Tuplataan!

#Tuplataan-kampanjan tavoitteena on kak-
sinkertaistaa nuorten vapaaehtoisten määrä 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Kampanjan 
ilmapalloja, tarroja ja tatuointeja voi tilata il-
maiseksi keskustoimistolta. Tuotteita kannat-
taa hyödyntää uusien nuorten vapaaehtois-
ten rekrytoinnissa osastoissa ja piireissä. 

Tilauksen voi tehdä osoitteeseen
kirsi.salo@punainenristi.fi.
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MONIKULTTUURINEN KOULUTUS

Käytännön ohjeet osastoille

Näin järjestät monikulttuurisuustoiminnan kurssin

Erilaiset peruskurssit ovat tehokas tapa rekry-
toida uusia vapaaehtoisia monikulttuuriseen 
toimintaan. Osasto voi järjestää kurssin itse-
näisesti tai yhteistyössä muiden osastojen 
kanssa. Vaihtoehtoisesti kurssin voi toteut-
taa esimerkiksi kansalais- tai työväenopiston 
kanssa. 

Kurssin toteuttamisessa sekä osastolla että 
Helsingin ja Uudenmaan piirillä on omat teh-
tävänsä, jotka on koottu seuraaville sivuille. 
Kannattaa myös muistaa, että esimerkiksi va-
paaehtoisena vastaanottokeskuksessa –kurs-
sille voi tarvittaessa pyytää mukaan vastaan-
ottokeskuksessa vapaaehtoistyöstä vastaavan 
työntekijän kertomaan vastaanottokeskuksen 
käytännöistä.

Osaston vastuulla olevat tehtävät

1) Kurssin ajankohdan sopiminen
- Kurssien kestot poikkeavat toisistaan, kurs-
sin voi toteuttaa iltakurssina, viikonloppukurs-
sina tai yhdistelmäversiona. 
- Kannattaa huomioida lähialueilla järjestettä-
vät muut kurssit.

2) Kurssitilan hankkiminen
- Kurssin toteuttamiseen tarvitaan yleensä 
max. 25 hengen koulutustila.  
- Ellei osastolla ole omaa tilaa, pyrkikää löytä-
mään paikka, jonka saatte veloituksetta.
- Koulutustilaa voi kysyä mm. vastaanottokes-
kuksesta, kirjastosta, palvelutaloilta, seura-
kunnalta, muista yhdistyksistä, järjestötaloil-
ta jne.

3) Kurssin maksullisuudesta päättäminen
- Tilasta, tarjoiluista, tiedottamisesta tms. tu-
lee mahdollisesti kuluja. Pystyykö osasto mak-
samaan ne? Vai katetaanko ne osallistumis-
maksuilla tai muuten, esimerkiksi yrityksiltä 
saatavina lahjoituksina?
- Osa osastoista on ottanut käytännöksi, että 
kurssit ovat ilmaisia Punaisen Ristin jäsenille, 
muille hinta on 20 euroa. Tämä on hyvä tapa 
rekrytoida uusia jäseniä. Osa osastoista puo-
lestaan haluaa kurssin olevan maksuton.
- Osasto voi itse päättää, maksaako kurssi 
vai ei. Kurssilla kannattaa kuitenkin ottaa jä-
senyys esille, tehdä jäsenhankintaa ja kerä-
tä vaikkapa lista jäsenyydestä kiinnostuneista 
kurssin lopulla. 

4) Ilmoittautumisten vastaanottaminen
- Sovitaan, kuka tai ketkä ottavat ilmoittautu-
miset vastaan.
- Päätetään, miten ilmoittautumiset otetaan 
vastaan (puhelimitse, sähköpostitse, RedNetin 
kautta tai muulla tavoin).
- Mietitään viimeinen ilmoittautumisajankohta.

5) Kurssista tiedottaminen
- Tiedottaminen on oleellista kurssin toteutu-
miseksi.
- Osasto tuntee parhaiten alueensa ja tietää 
varmasti monia paikallisia linkkejä, toimijoita, 
tuttuja ja sopivimmat ilmoitustaulut. Paikallis-
lehdille kannattaa tarjota buffijuttua tai lait-
taa lehteen mainos. Kaikki kanavat kannattaa 
hyödyntää.
- Osasto maksaa mahdolliset maksulliset il-
moitukset lehdissä tai vastaavissa tiedotusvä-
lineissä.

6) Yhteydenpitäminen piiriin
- Ilmoitetaan kurssitiedot (kurssin ajankohta, 
paikka osoitteen kera sekä hinta- ja ilmoittau-
tumistiedot) viimeistään 3 viikkoa ennen kurs-
sin alkamista piiriin. 
- Kun osastolla ei ole omaa kouluttajaa, kurs-
sin vastuuhenkilö ottaa hyvissä ajoin yhteyttä 
piirin työntekijään kouluttajan saamiseksi.

7) Kurssilla mukana oleminen
- Pohditaan, ketkä osaston edustajat, kuten 
ryhmän ohjaaja, ystävävälittäjä tai/ ja vapaa-
ehtoinen ystävä, ovat vähintään kurssin vii-
meisellä kerralla mukana.
- On tärkeää, että joku on paikalla kertomassa 
kokemuksia vapaaehtoisena olemisesta, osas-
ton toiminnasta, toimintaan mukaan pääse-
misestä ja toivottamassa kurssilaiset tervetul-
leeksi Punaiseen Ristiin.
- Kurssilta kannattaa myös rekrytoida uusia 
vastuuvapaaehtoisia. Ryhmillä voi olla esim. 
kaksi vastaavaa, kiertävät vastuuvuorot ja si-
toutuminen vaikka lukuvuodeksi kerrallaan. 
Piiri järjestää mm. asiakasryhmänohjaajakou-
lutuksen, jota voidaan hyödyntää ohjaajien 
perehdyttämisessä.

8) Kouluttajan kanssa yhteydenpitäminen
- Kurssin vastuuhenkilö kertoo kouluttajalle 
kurssille osallistuvien lukumäärän, käytettävis-
sä olevat opetusvälineet sekä muut tarvitta-
vat tiedot.
- Kurssin vastuuhenkilö sopii kouluttajan kans-
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sa osastojen edustajien mukana olosta (ajan-
kohdat, esittelyt, yhteystiedot yms.).

9) Muista käytännön asioista huolehtimi-
nen
- Sovitaan tarjoilujen järjestämisestä ja vas-
tuista.
- Mietitään, kuka osastosta kerää mahdolliset 
osallistumismaksut kurssilla.

Piirin vastuulla olevat tehtävät

1) Kurssijärjestelyissä tukeminen, neuvomi-
nen ja ohjaaminen
- Piirin henkilökunta tukee, neuvoo sekä ohjaa 
osastoja kaikissa kurssin toteuttamiseen liitty-
vissä asioissa.

2) Kouluttajien hankkiminen
- Kun osastolla ei ole omaa kouluttajaa tai 
osaston kouluttaja ei pääse vetämään kurssia, 
koulutussuunnittelija etsii kurssille kouluttajat 
ja pitää heihin yhteyttä.
- Työntekijät rekrytoivat uusia kouluttajia yh-
dessä osastojen kanssa.

3) Kouluttajien kulujen maksaminen
- Piiri maksaa kouluttajan palkkion (25 
euroa/t) ja mahdollisista matkoista aiheutuvat 
kulut. Kouluttajalle korvaus maksetaan pide-
tyistä opetustunteista, ei suunnittelusta. Esi-
merkiksi 12 tunnin kurssin vetämisestä palk-
kio on 25 euroa + 9 % lomakorvaus x 12 t.
- Piirissä hoidetaan kouluttajien kuluihin liitty-
vät järjestelyt (mm. palkkiolomakkeiden toimi-
tus kouluttajille, maksujen hyväksyminen ja lo-

makkeiden toimittaminen eteenpäin maksua 
varten).

4) OK-opintokeskuksen tuen hakeminen ja 
selvityksen tekeminen
- Ohjelma-avustaja hakee OK-opintokeskuk-
selta tuen ja tekee siihen liittyvän selvityksen, 
mikäli kouluttaja ottaa maksun kurssin pitämi-
sestä.
- OK-tuen saaminen vaatii, että kurssille il-
moittautuu vähintään 10 osallistujaa. 

5) Tiedottamisessa tukeminen
- Työntekijät tiedottavat ystäväkursseista Täs-
sä ja nyt –järjestötiedotteessa ja Punaisen Ris-
tin nettisivujen tapahtumakalenterissa (punai-
nenristi.fi/tapahtumat), mikäli aikataulu sen 
sallii eikä osasto itse laita tietoja nettiin.
- Työntekijät tekevät ja lähettävät (sähköisesti 
tai/ja postitse) kurssista mainospohjan, mikäli 
osasto niin toivoo.
- Lisäksi työntekijät tukevat tarvittaessa tie-
dottamisessa muutenkin, esimerkiksi tiedo-
tuskanavien pohdinnassa ja yhteystietojen et-
simisessä.

6) Kurssimateriaalin hankkiminen ja toimit-
taminen
Piiri tarjoaa tällä hetkellä kursseille seuraa-
vat materiaalit maksutta. Materiaalit löytyvät 
myös sähköisesti ja vain tarvittava jaetaan pa-
perisina versioina. 

Kaikki kurssit
- Todistukset ja palautelomakkeet

MONIKULTTUURINEN KOULUTUS

Lisätiedot

- monikulttuurisuustyön suunnittelija Hanna Holm, hanna.holm@punainenristi.fi tai 020 
701 2365, 040 541 6359
- monikulttuurisen toiminnan kehittäjä (vastuualueena Espoo) ja Läksykerhotoiminta 
koko Uusimaa), Janne Leskinen, janne.leskinen@punainenristi.fi tai 020 701 2371, 
0400 723 985
- monikulttuurisen toiminnan kehittäjä (vastuualueena Vantaa) Milla Mäkilä, milla.maki-
la@punainenristi.fi tai 040 688 5443
- monikulttuurisen toiminnan kehittäjä (vastuualueena Helsinki) Aino Tuomi-Nikula, 
aino.tuomi-nikula@punainenristi.fi tai 040 648 6785
- koulutussuunnittelija Emilia Jokiaho, emilia.jokiaho@punainenristi.fi tai 020 701 2373, 
040 594 8142
- ohjelma-avustaja Elina Tammi, elina.tammi@punainenristi.fi tai 020 701 2353, 040 642 
9015
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MONIKULTTUURINEN KOULUTUS

Olen Aino Tuomi-Nikula, uusi monikulttuuri-
sen toiminnan kehittäjä piiritoimistolta. Vas-
tuualueeni on Helsinki ja tehtäväni on tukea 
osastoja vastaanottokeskusten vapaaehtois-
toimintaan sekä muuhun monikulttuuriseen 
toimintaan liittyvissä asioissa. 

Aikaisemmin olen työskennellyt ja tehnyt va-
paaehtoishommia mm. Greenpeacella ja Va-
semmistonuorilla. Järjestötaustaa siis on, 
mutta Punaisesta Rististä minulla on vielä rut-
kasti opittavaa. Sen vuoksi kuulenkin mielel-
läni sekä vapaaehtoisilta että työntekijöiltä li-
sää järjestön toimintatavoista ja vakiintuneista 
käytännöistä. 

Minuun voi olla yhteydessä kaikissa monikult-
tuurisuusaiheisissa asioissa ja aina saa heit-
tää uusia ideoita tai kehitysajatuksia toimin-
nan suhteen. Odotan innolla tapaavani teidät 
kaikki!

Aino Tuomi-Nikula
aino.tuomi-nikula@punainenristi.fi 
puh. 040 648 6785

Ainon vastuualueena 
monikulttuurinen toiminta 
Helsingin alueella

Vapaaehtoisena vastaanottokeskuksessa
- Ohje vastaanottokeskuksessa toimiville 
vapaaehtoisille
- Vapaaehtoistoiminnan sopimus
- Opas kerhojen aloituksen tueksi

Ystävätoiminnan kurssit
- Ystävyys ei tunne rajoja -opas 
- Ystävätoiminnan peruskurssin opetusmateri-
aali selkokielellä
-  Vapaaehtoisen kortti

LäksyHelppi -ohjaajakoulutus
- LäksyHelppiohjaajan opas

Materiaalit toimitetaan vasta, kun asiasta on 
sovittu piirin työntekijän kanssa. Samalla toi-
mitetaan mahdolliset OK-lomakkeet (osallistu-
jatietolomake ja osallistujaluettelo) sekä tar-
vittaessa todistukset, palautelomakkeet ja 
kouluttajapalkkiolomake. Jos materiaalit tarvit-
see postittaa, tulee aika varata viikko. 

Yleensä materiaalit toimitetaan kouluttajal-
le, mutta ne voidaan vaihtoehtoisesti antaa 
kurssin vastuuhenkilölle tai jollekin muulle. Jos 
osasto haluaa kurssille pahviset Periaate-kan-
siot, kyniä tai muuta materiaalia, tulee osas-
ton tilata ja maksaa ne itse.

Tule treenikehän vetäjäksi - teet tärke-
ää rasisminvastaista työtä ja saat arvo-
kasta vapaaehtoiskokemusta!

Rasismiin puuttumisen treenikehä on toimin-
nallinen työpaja, jossa opitaan tunnistamaan 
rasismia ja saadaan tietoa ja kokemuksia sii-
hen puuttumisesta. Painopisteenä ovat arki-
päiväiset vuorovaikutustilanteet esimerkiksi 
julkisilla paikoilla. Erityisesti kouluissa kaiva-
taan työpajoja, joissa voidaan käsitellä rasis-
mia asiallisesti.

Etsimme innokkaita vapaaehtoisia koulut-
tautumaan treenikehän vetäjiksi. Haussa on 
henkilöitä, joilla on kokemusta ryhmien oh-
jaamisesta ja jotka ovat valmiita vetämään 
treenikehätyöpajoja erityisesti kouluissa päi-
väsaikaan.

Koulutus pidetään lauantaina 9.4.2016 klo 
9–17 Punaisen Ristin keskustoimistolla, osoi-
te Tehtaankatu 1a, 00140 Helsinki.  Jos kiin-
nostuit, voit ilmoittautua https://www.lyyti.in/
treenikeha
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MONIKULTTUURINEN KOULUTUS

Vapaaehtoisena 
vastaanottokeskuksessa -peruskurssi 

Kesto:  4 x 45 min
ent. Tulijan tukena -lyhytkurssi

Kohderyhmä: 
Vapaaehtoiset, jotka järjestävät ryhmätoimin-
taa turvapaikanhakijoille vastaanottokeskuk-
sessa. 

Tavoitteet:
Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää oman 
roolin Punaisen Ristin vapaaehtoisena vas-
taanottokeskuksessa, tietää toimivansa pai-
kallisosaston vapaaehtoisena, tietää miten tu-
lee toimia päästäkseen vapaaehtoistoimintaan 
mukaan ja mistä saa tarvittaessa tukea.

Sisältö:
- Suomen Punainen Risti ja vastaanottokes-
kustoiminta
- Vapaaehtoisena vastaanottokeskuksessa
- Vapaaehtoisena jaksaminen
- Tervetuloa mukaan

Kouluttaja:
Punaisen Ristin monikulttuurisuustoiminnan 
kouluttaja tai muu järjestön kouluttaja, joka 
on saanut perehdytyksen.

Ystävätoiminnan perus- tai lyhytkurssi 

Kesto: 12 x 45min tai 3 x 45 min

Kohderyhmä: 
Vapaaehtoiset, jotka haluavat toimia vapaaeh-
toisena ystävänä ikäihmiselle, nuorelle, maa-
hanmuuttajalle tai kenelle tahansa yksinäisel-
le ihmiselle. 

Sisältö:
- Suomen Punainen Risti ja ystävätoiminta
- Vuorovaikutus ja itsensä tunteminen
- Vapaaehtoisena jaksaminen

Kouluttaja:
Punaisen Ristin sosiaalipalvelukouluttaja 

Monikulttuurisuustoiminnan peruskoulutukset

Tulijan ystävänä ja tukena -kurssi, 
ystäväkurssin monikulttuurinen 
täydennysosa 

Kesto: 8 x 45min

Kohderyhmä: 
Ystävätoiminnan perus- tai lyhytkurssille osal-
listuneet vapaaehtoiset, jotka haluavat tietoa 
monikulttuurisesta vapaaehtoistoiminnasta ja 
toimia esimerkiksi maahan muuttaneen va-
paaehtoisena ystävänä.

Sisältö:
- Suomi maahanmuuttomaana
- Kotoutumisen prosessit
- Kohtaaminen ja vuorovaikutus
- Monimuotoinen ystävätoiminta osastossa

Kouluttaja:
Punaisen Ristin monikulttuurisuustoiminnan 
kouluttaja

LäksyHelppi -ohjaajakoulutus tai 
LäksyHelppikerhon ohjaajana 
turvapaikanhakijoille 

Kesto: 3 x 45 min.

Kohderyhmät:
LäksyHelpeissä vapaaehtoiset ohjaajat tarjoa-
vat apua koulun jälkeen kotitehtävien parissa. 
Koulutus voidaan myös kohdentaa vapaaeh-
toisille, jotka toimivat kerhon ohjaajina alaikäi-
syksiköissä ja vastaanottokeskuksissa. 

Sisältö:
- Monikulttuurinen Suomi
- Maahan muuttaneet lapset ja nuoret
- Punainen Risti lasten ja nuorten kotoutumi-
sen tukena
- Läksykerhotoiminnan pelisäännöt
- Ohjaamisen taito
- Tervetuloa mukaan

Kouluttaja:
Punaisen Ristin monikulttuurisuustoiminnan 
kouluttaja tai hyvin perehdytetty nuorisokou-
luttaja.  
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REDNET JA AINEISTOPAINKKI

RedNetistä löytyvät Punaisen Ris-
tin osastojen kotisivut. Jokaisella 
osastolla on oma kotisivu RedNetis-
sä ja mahdollisuus luoda sivulleen 
uutisia, tapahtumia ja koulutuksia 
omalta alueeltaan. 

Osaston hallitus nimeää kotisivu-
jensa päivittämisestä vastaavat 
henkilöt ja ilmoittaa asiasta piiri-
toimistoon Tuula Korhoselle, säh-
köposti tuula.korhonen@punai-
nenristi.fi. Pöytäkirjanote osaston 
hallituksen kokouksesta tai vaihto-
ehtoisesti osaston puheenjohtajan 
(tai muun vastuuhenkilön) lähettä-
mä sähköpostiviesti käy. 

Osaston sivujen päivittäjän pitää luoda oma 
käyttäjäprofiili. Kun se on tehty (ja osaston il-
moitus sivujen päivittäjästä on saatu), piiri voi 
antaa päivitys- eli adminoikeudet. 

Ohjeet nettisivujen päivittämiseen löytyvät 
osoitteesta rednet.punainenristi.fi/ohjeet. Oh-
jeilla pääsee hyvin alkuun. Lisäksi piiri pyrkii 
loppukeväällä/alkusyksystä järjestämään kou-
lutusta sivujen päivittäjille.  

RedNet - ovatko osaston kotisivut ajan tasalla?

RedNettiin on koottu kaikki tieto, minkä Pu-
naisen Ristin aktiivinen vapaaehtoistoimija 
tarvitsee, riippumatta siitä, onko hän koulut-
taja, luottamushenkilö, nuorisoryhmäläinen tai 
ETK.

RedNetistä löytyvät osastot, piirit ja keskus-
toimiston ohjelmat, valtakunnalliset kampan-
jat, järjestön paperit ja muut sääntömääräiset 
asiat. Vapaaehtoisen tarvitsee vain luoda pro-
fiili ja liittyä haluamiinsa ryhmiin saadaksensa 
kaiken tiedon. 
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OSASTOTUKI

XL-osastojen seminaari 12.5.

Lämpimästi tervetuloa XL-osastojen eli yli 
500 jäsenen osastojen seminaariin torstaina 
12.5.2016 klo 17.30-20.00. 

Yli 500 jäsenen osastoja HUPissa ovat Helsing-
fors svenska, Porvoo, Itä-Helsinki, Kallio-Käpy-
lä, Kehä-Espoo, Keski-Helsinki, Lounais-Espoo, 
Länsi-Helsinki, Länsi-Vantaa, Pohjois-Helsinki, 
Tapiola, Tikkurila ja Töölö.  

Seminaarin toivottuna aiheena on ”Hankalat 
tilanteet – hankalat ihmiset”. Tapaamisessa 
käsitellään vaikeita tilanteita vapaaehtoisten 
kanssa sekä ihmisten välisen luottamuksen 
rakentumista niin, että hankalatkin tilanteet 
pystytään käsittelemään. Milloin ja miten han-
kalaan käyttäytymiseen tulee puuttua? Miksi 
vuorovaikutustilanteet, stressit ja elämäntilan-
teet useimmiten luovat tilanteita, joissa ko-
emme toisemme hankalina?

Kouluttajina Pirjo Vesala ja Ari Hakala. 

Tilaisuus järjestetään Cafe & Epoksessa, Ru-
neberginkatu 29, Helsinki. Tilaisuuteen ovat 
tervetulleita yli 500 jäsenen osastojen halli-
tuksen jäsenet. 

Ilmoittautuminen linkillä: https://www.lyyti.
in/XL-seminaari tai Ari Hakalalle puh. 040 594 
8141. 

PS. Voimme tarvittaessa järjestää koulutuk-
sen myös yksittäisille osastoille.

* * *

Koulutukset järjestetään yhteistyössä 
OK-Opintokeskuksen kanssa.

Kutsukaa osastokummi 
kylään!

Piiritoimistossa on nimetty jokaiselle osastolle 
oma osastokummi. Kummit tulevat mielellään 
käymään osastossanne. Kutsukaa siis kum-
minne kylään ja suunnitelkaa yhdessä vaikka-
pa osaston toimintaa tukeva kehittämishanke 
tai jäsenhankintakampanja.

Muistakaa myös osastofoorumit. HUPissa 
osastofoorumeita järjestetään seitsemällä alu-
eella, jokaisella alueella noin neljä kertaa vuo-
dessa. Osastofoorumeissa vaihdetaan kuu-
lumisia ja kerrotaan ajankohtaisista asioista. 
Osallistukaa niihin isommallakin joukolla! 

Osastokummit ja heidän kummiosastonsa

Ari Hakala
• Borgå-Porvoo, Itä-Helsinki, Kallio-Käpylä, Ke-
hä-Espoo, Keski-Helsinki, Lounais-Espoo, Län-
si-Helsinki, Länsi-Vantaa, Pohjois-Helsinki, 
Pohjois-Espoo, Tapiola, Tikkurila, Töölö

Emilia Jokiaho
• Herttoniemi, Järvenpää, Keski-Espoo, Kirk-
konummi, Korso, Laajasalo, Lohja, Mäntsälä, 
Tuusula, Vihti

Heidi Juslin-Sandin
• Ekenäs, Esbo Svenska, Grankulla-Kauniainen, 
Hangö, Helsingfors Svenska, Ingå, Karis-Po-
jo, Kyrkslätt Svenska, Lappträsk, Liljendal, Lo-
viisan seutu-Lovisanejden, Sjundeå-Siuntio, 
Snappertuna, Tenala

Hanna Holm
• Helsingin Posti-Tele, Kontula, Lapinjärvi, 
Myrskylä-Mörskom, Orimattila, Pornainen, Pu-
kinmäki, Pukkila, Sibbo-Sipoo, Suomenlinna

Janne Leskinen
• Etelä-Lohja - Syd-Lojo, Hyvinkää, Jokela-Nup-
pulinna, Karjalohja, Karkkila, Kerava, Klaukka-
la-Lepsämä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Raja-
mäki
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KOULUTUSTA

Kotitapaturmien ehkäisy 
–koulutus 11.4.

Aika: maanantai 11.4.2016 klo 17−19.30

Paikka:  Kampin palvelukeskus, juhlasali, Salo-
monkatu 21 B, 00100 Helsinki

Sisältö:  Koulutus käsittelee koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ehkäisyä ikäryhmittäin. Suomen 
Punaisen Ristin koordinoimassa Koti- ja va-
paa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeessa an-
netaan vinkkejä ja jaetaan tietoa siitä, miten 
vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat voivat 
vaikuttaa kotona ja vapaa-ajalla sattuvien ta-
paturmien vähentämiseen. 

Koulutus on maksuton. Kouluttajana suunnit-
telija Tiina Saarinen, Suomen Punainen Risti, 
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke

Kenelle: Koulutus on suunnattu ystävä-, moni-
kulttuurisuus-, terveyspiste- ja ensiapuryhmä-
toiminnan, omaishoitajien tukitoiminnan sekä 
muille aiheesta kiinnostuneille vapaaehtoisil-
le Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan pii-
rissä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ilmoittaudu vii-
meistään 3.4.2016 mennessä sähköisen lin-
kin kautta (joka löytyy myös punainenristi.fi/
tapahtumat) tai elina.tammi@punainenristi.fi. 
Kerrothan ilmoittautuessa nimesi ja yhteystie-
tosi. Mehutarjoilu. Mukaan mahtuu 200 osal-
listujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätie-
toja saa numerosta 020 701 2370. Lämpimästi 
tervetuloa!

Ystävätoiminnan ryhmänohjaaja-
koulutus 14. ja 21.4.

Aika: torstai 14.4. ja 21.4.2016 klo 17−20.30

Paikka: piirin koulutustilat, Salomonkatu 17 B, 
3. krs, 00100 Helsinki

Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisille, jotka 
aikovat ohjata tai ohjaavat esimerkiksi nuoril-
le, ikäihmisille, omaishoitajille, maahan muut-
taneille tai muulle ystävätoiminnan kohderyh-
mälle suunnattua ryhmää Punaisessa Ristissä. 
Erityisesti uudet ryhmänohjaajat ovat terve-
tulleita koulutukseen, mutta myös parhaillaan 
toimivat voivat osallistua. Koulutuksen jälkeen 
on sitouduttava ohjaamaan jotakin ystävätoi-
minnan ryhmää Punaisen Ristin paikallisosas-
tossa ainakin yhden lukukauden ajan.

Sisältö:

• Asiakasryhmän ohjaajana Punaisen Ristin 
ystävätoiminnassa
• Ryhmätoiminnan suunnittelu ja ryhmän 
markkinointi
• Joukosta ryhmäksi ja ryhmän eri vaiheet
• Haastavat tilanteet
• Moninaisuus ryhmätoiminnassa
• Palaute ja arviointi

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille maksu-
ton, muille hinta on 20 euroa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Ilmoittaudu viimeistään 6.4.2016 mennessä 
ensisijaisesti sähköisellä ilmoittautumislinkil-
lä (joka löytyy myös punainenristi.fi/tapahtu-
mat) tai Outi Mustoselle, sähköposti outi.mus-
tonen@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2370. 
Koulutukseen osallistujille toimitetaan etukä-
teen ennakkotehtävä. Saadakseen koulutuk-
sesta todistuksen on osallistuttava molemmil-
le kerroille.

Tervetuloa Täyttä elämää eläkkeellä 
–valmennukseen!

Eläkkeelle siirtyminen on iso elämänmuutos, 
johon kannattaa varautua etukäteen. Punai-
sen Ristin Täyttä elämää eläkkeellä -valmen-
nus tarjoaa osallistujille työkaluja muutoksen 
kohtaamiseen ja siihen valmistautumiseen; 
omien arvojen, tavoitteiden ja voimavarojen 
mukaisen eläkeläiselämän rakentamiseen sekä 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistami-
seen. Lisäksi valmennus tutustuttaa osallistu-
jat vapaaehtoistoimintaan.

Aika: tiistaisin 19.4., 26.4. ja 3.5. klo 17.30 - 
20.30

Paikka:  Piirin koulutustilat, Salomonkatu 17 B, 
3. krs, Helsinki
Ilmoittaudu 13.4. mennessä merja.joro@pu-
nainenristi.fi

Lisätietoja Merja Joro, puh. 020 701 2173 tai
rednet.punainenristi.fi/tayttaelamaa

Maksuton tilaisuus on suunnattu erityisesti lä-
hiaikoina eläkkeelle siirtyville tai äskettäin siir-
tyneille. Valmennusryhmän koko on noin 10 
henkeä. Kahvitarjoilu.
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AJANKOHTAISTA

Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa!

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

Facebook-sivullamme on jo yli 2500 tykkääjää. Aloittelemme piiri-
toimistossa nyt myös twitterin käyttöä. Piirin sivu löytyy twitteristä 
@sprhup, piirin ja piirin työntekijöiden ajankohtaisia kuulumisia voit 
seurata myös hashtagilla #sprhup. 

Hallitus tiedottaa päätöksistään

Piirin hallituksen kokouksista julkaistaan tiedote parin-kolmen päivän kuluessa kokouksesta. 
Tiedote lähetetään osastoille ja julkaistaan piirin nettisivulla, hup.punainenristi.fi.

Tiesitkö, että voit tilata tiedoteeen myös omaan sähköpostiisi? Jos kiinnostaa, lähetä sähkö-
postia Tuula Korhoselle, tuula.korhonen@punainenristi.fi.

Taloudellista tukea osastoille 
vapaaehtoistoimintaan turvapaikanhakijoiden tueksi

Helsingin ja Uudenmaan pii-
rin osasto, jolla on turvapai-
kanhakijoille kohdennettua 
vapaaehtoistoimintaa vastaan-
ottokeskuksessa tai toimin-
taa yhteistyössä vastaanotto-
keskuksen kanssa, voi hakea 
piiristä avustusta korkeintaan 
700 euroa/kalenterivuosi.

Avustusta anotaan toteutunei-
den kustannusten perusteel-
la ja kuittikopiota/skannattuja 
kuitteja vastaan. Vapaamuo-
toinen hakemus, joka sisältää 
alla mainitut tiedot, lähetetään 
järjestöavustaja Helena Holm-
Cüzdanille sähköpostilla osoit-
teeseen helena.holm-cuzdan@
punainenristi.fi tai postitse osoitteeseen 
Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, 
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki.

Hakemukseen tarvittavat tiedot:

• Osasto
• Yhteyshenkilö, nimi, sähköposti, puhelinnu-
mero
• Osaston tilitiedot
• Minkä vastaanottokeskuksen kanssa osasto 
tekee yhteistyötä?

• Vastaanottokeskuksen yhteyshenkilö, nimi, 
sähköposti, puhelinnumero
• Lyhyt kuvaus toiminnasta

Liitä hakemuksen liitteeksi kuittikopiot/skan-
natut kuitit. Lisätietoja antaa Heidi Juslin-San-
din, heidi.juslin-sandin@punainenristi.fi.
 
Tukea voi anoa useamman erässä vuoden 
2016 ajan, kunnes 700 euron raja täyttyy.
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Suomen kielen opetusta Aavarannan vastaanottokeskuksessa Kirkkonummella.
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

Piiritoimisto     
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki

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

Puh. 020 701 2000 
Asiakkaalle puhelu 0207-alkuiseen numeroon on 
operaattorin määräämä hinta. Tällä hetkellä puhe-
luhinta on kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulko-
maanpuheluhinta. (alv. 24 %)
 
Sähköposti  
hup.neuvonta@punainenristi.fi
ea-koulutus.hup@punainenristi.fi
kerays.hup@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

Johto ja hallinto

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

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

•  Moisio-Puustinen Laura, henkilöstöassistentti 
Å 020 701 2263

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 suunnit-
telija Å 020 701 2365
monikulttuurisuustoiminnan tuki ja koulutus, osasto-
jen kummitoiminta

• Holm-Cûzdan Helena, Å 040 635 8350
järjestöavustaja

• Jokiaho Emilia, koulutussuunnittelija 
Å 020 701 2373
ohjelmakoulutus, osastojen kummitoiminta, promo- 
ja kouluttajakoulutus

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

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

• Leskinen Janne, monikulttuurisen toiminnan kehit-
täjä Å 020 701 2371 
monikulttuurisen toiminnan tuki ja koulutus, läksy-
kerhotoiminta, osastojen kummitoiminta

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

• Mäkilä Milla, monikulttuurisen toiminnan kehittäjä, 
Vantaa Å 040 688 5443

• 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 koordi-
naatio, omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus,  
omaishoitajien ryhmätoiminta

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

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

• Tuomi-Nikula Aino, monikulttuurisen toiminnan ke-
hittäjä, Helsinki Å 040 648 6785

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

Ensiapukoulutuksen tiimi

• Aarnisalo Kim, kurssisihteeri Å 020 701 2377
ensiavun yleisökurssit

• Lepistö Leena, koulutussihteeri Å 020 701 2376
ensiavun yrityskurssit

• Raatikka Tuula, ensiapukoulutuksen päällikkö 
Å 020 701 2378
valtakunnallinen ensiapukoulutus, sopimusasiakkuu-
det

• Autonkuljettaja Mika Salin, ensiavun ja terveystie-
don kouluttajat Jukka Antikainen, Paula Karlsson, 
Eeva Nousiainen
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ITÄKESKUKSESSA TAVATAAN!

Avaamme uuden Kontin 
Itäkeskukseen elokuussa.

Seuraa uutisia
kontti.punainenristi.fi

facebook.com/SPR_Kontti

Punainen Risti
Kontti

Kontti-kierrätystavaratalo 
Visbynkuja 2, 00910  Helsinki


