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Mikä on meidän perustehtävämme?

PÄÄKIRJOITUS 20.5.2022

Näinä päivinä ei voi olla ajattelematta, mi-
ten kirkkaasti meille Euroopassa asuvillekin 
on kirkastunut, miksi Punainen Risti on ole-
massa.

Punaisen Ristin tehtävä on alusta alkaen ol-
lut inhimillisen hädän lievittäminen, hä-
dänalaisten avustaminen ja humanitaarinen 
työ kriisioloissa.

Ukrainan kriisi osoittaa meille meidän jär-
jestömme tärkeän merkityksen. Punainen 
Risti toimii paitsi paikallisesti, myös kan-
sainvälisesti kanavoiden apua, ruoka- ja 
lääkehuoltoa, evakuointeja, hätäapua, ko-
deistaan pois siirtymään joutuneiden yhdis-
tämistä omaisiinsa... Kaikkea sitä, mikä on 
meidän ydintehtävämme myös Suomen Pu-
naisessa Ristissä.

Sodan oikeussäännöt ovat myös erittäin 
olennaisia, ja Punaisen Ristiin kansainväli-
nen komitea, ICRC, on pitänyt niitä esillä, 
aiheesta, kriisin aikana.

ICRC:n paljon puhuvissa otoksissa, joita 
esimerkiksi vapaassa sosiaalisessa medias-
sa julkaistaan viljalti, käy selkeästi ilmi, et-
tä siviilit eivät saa olla sotatoimien kohde. 
Koskaan. Missään olosuhteissa.

Tämän pitäisi olla kaikille itsestään selvää, 
mutta niin ei valitettavasti aina näytä ole-
van.

Meidän tulee tämänkin kriisin kestäessä 
muistaa järjestömme arvot. Olemme puolu-
eeton, neutraali toimija, joka vain sen takia 
saa (pääsääntöisesti) toimittaa tehtäväänsä 
rauhassa, vailla sotilaallista tai muutakaan 
painostusta. Suojelukohteisiin kohdiste-
tut väkivallanteot ovat erityisen tuomitta-

via kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
näkökulmasta.

Kotimaan toiminnassa meidän tulee muis-
taa, että kaikki, ikään, sukupuoleen, kan-
sallisuuteen jne. katsomatta ovat oikeu-
tettuja hyvään kohteluun, ihmisarvoiseen 
elämään ja kunnioitukseen. Kaikenlainen 
syrjintä on syytä torjua, oli taustalla sitten 
etnisyys, kieli tai muu syy.

Myös keräystoiminnassa on huomoitava, 
että emme ota kantaa minkään valtakun-
nan puolesta, tai vastaan, vaan toteutamme 
neutraalisti humanitaarista avustustehtä-
väämme, sillä mandaatilla, jonka Geneven 
sopimusten allekirjoittajavaltiot ovat meidän 
järjestöllemme suoneet.

Myrskyn jälkeen on poutasää, sanotaan lau-
lun sanoissa. Aikanaan, kun rauha jälleen 
koittaa Eurooppaan, alkaa jälleenrakennuk-
sen, ja toivottavasti sovituksen ja parane-
misen aikakausi. Siinäkin järjestöllämme on 
työsarkaa, varmasti pitkäksi aikaa.

Lämpimät kiitokset kaikille teille, niin va-
paaehtoisille kuin piirin työntekijöille siitä 
avunantamisen ja pyyteettömän inhimilli-
syyden hengestä, ja työstä, jota teette, ih-
misarvon hyväksi. Tässä ja nyt.

Max Lindholm 
varapuheenjohtaja
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PIIRITOIMISTO

Piiritoimisto muuttaa 
kesäkuun toisella vii-
kolla uusiin tiloihin 
Pitäjänmäen Kuto-
motielle. 

Uusi käyntiosoittee-
emme on 9.6. alkaen 
Kutomotie 2, 00380 
Helsinki ja postiosoi-
te Pitäjämäentie 14, 
00380 Helsinki. Uusi 
toimisto sijaitsee hel-
posti saavutettavalla 
paikalla Pitäjänmäen 
toimistokeskittymän 
eteläpäässä. Liiken-
neyhteydet ovat su-

Piiritoimisto muuttaa kesäkuussa

juvat niin julkisilla tai autolla kulkien.

Piiri luopuu toukokuun lopussa myös Hietaniemenkadun koulutustiloista. Osastot voivat edel-
leen vuokrata tiloja omiin tapahtumiinsa ja kokouksiinsa, tilojen käytöstä sovitaan Ensiapu 
Oy:n kanssa. Lisätietoja luvassa myöhemmin.

Piiritoimistossa uusia työntekijöitä
Piiritoimistossa on kevään aikana aloitta-
nut monta uutta työntekijää. He esittäytyvät 
seuraavilla sivuilla ja kertovat hieman itses-
tään ja työtehtävistään.

Koko henkilökunnan yhteystiedot ja tiedot 
vastuualueista löydät tämän lehden sivul-
ta 21.

Helena Kärnä, 
ensiaputoiminnan asiantuntija

Olen aloittamassa ensiaputoiminnan asian-
tuntijan tehtävässä Helsingin ja Uudenmaan 
piirissä 30.5.2022. Nimeni on Helena Kärnä, 
koulutukseltani olen sairaanhoitaja, tervey-
denhoitaja ja ensiavun ja terveystiedon kou-
luttaja (ETK)

Vastuullani tulee olemaan piirin ensiapuryh-
mätoiminnan tukeminen, kehittäminen ja 
koordinointi. Valmius ja varautumisen ovat 
myös tärkeä osa tehtävää.

Punaisessa Ristissä olen toiminut pitkään 
erilaisissa vapaaehtoistehtävissä, ensiapu-
päivystäjänä, ensiauttajana ja meripelastuk-
sessa. HUPin resurssikouluttajana olen ollut 
kouluttamassa uusia päivystäjiä. Nyt rak-
kaasta harrastuksesta tulee minulle mieluisa 
työ. Aiemmin olen toiminut yksityisillä pal-
velutuottajilla työterveyshuollossa yritysten 
ja myynnin parissa.

Kiitos kaikille teille vapaaehtoisille, joita olen 
itse vapaaehtoisena kohdannut, olette in-
noittaneet ja haastaneet minua jatkuvas-
ti. Teitä tarvitsen nyt entistä enemmän, kun 
aloitan uudessa tehtävässä.  Teiltä tarvitsen 
vinkkejä, tarpeita ja toiveita mihin asioihin 
ensimmäisenä tartumme.

Kesällä toivottavasti näen teitä joukolla 
useissa päivystyksissä, joita onkin runsaasti 
tarjolla, osallistukaa niihin aktiivisesti. Syk-
syllä näemme kehittämisen, koulutuksen ja 
harjoitusten merkeissä

Google Maps
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PIIRITOIMISTO

Paljon tulee olemaan tekemistä, lupaan kui-
tenkin tehdä parhaani ensiapuryhmätoimin-
nan kehittämiseksi kaikilla tasoilla.

Helena Kärnä 
puh. 040 530 2004

Heidi Hellman,  
järjestösuunnittelija

Moi, olen Heidi Hellman, HUPin tuore järjes-
tösuunnittelija! Sain työkutsun aloituspäivää 
edeltävänä iltapäivänä, hyvänä soveltuvuus-
testinä valmiustiimiä ajatellen. 

Järjestösuunnittelijana työnkuvaani kuuluu 
tukea osastoja, HUPin viestintää sekä kestä-
vää kehitystä. Oli kuitenkin tiedossa jo en-
nen aloitustani, että Ukrainan tilanne ja sen 
käynnistämä avustusoperaatio työllistävät 
minuakin. Ensimmäiset päivät autoin toi-
mistollemme perustetun keräyskeskuksen 
tehtävissä, mutta sen jälkeen päiväni ovat 
täyttyneet muutamien tapahtumien koordi-
noinnista, viestinnän suunnittelusta ja ope-
raatiopäällikön työparina vapaaehtoistiimi-
en työn tukemisesta. Käytännössä paljon 
Teamsia, WhatsAppia, tietojen koontia, kon-
taktointia ja kannustamista.  

Taustaltani olen viestinnän ja kestävän ke-
hityksen asiantuntija. Sellaiseksi olen kehit-
tynyt muun muassa kansainvälisten sosiaa-

liturva-asioiden ratkomisen, asiantuntija- ja 
verkkoviestinnän kehittämisen, kouluttami-
sen ja pitkäaikaisten vapaaehtoisharrastus-
teni kautta. SPR:llä olen ollut villihevonen eli 
laukannut toiminnasta toiseen ilman kiinnit-
tymistä mihinkään osastoon. Kävin 2000-lu-
vun alussa maahanmuuttajan ystäväkurs-
sin ja järjestin tapahtumia ja työpajoja mm. 
Keski-Helsingin tiloissa ja silloisessa Kylä-
saaren VOKissa. Sittemmin olen käynyt hen-
kisen tuen ja valmiustoiminnan koulutuksia, 
tehnyt Sekasin-chattia ja SPR Ilmastovai-
kuttajien viestintää ja koulutuksia. 

Nyt voin sanoa, että harrastan työtäni. Niin 
omalta tämä homma on toistaiseksi tuntu-
nut, monista liikkuvista palikoista ja kenties 
loppumattomasta uusien siltojen rakentelus-
ta huolimatta - tai juuri niiden ansiosta.

Heidi Hellman 
puh. 040 680 6675
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PUNAISEN RISTIN VIIKKOPIIRITOIMISTO

Minna Jaakkola 
sosiaalitoiminnan asiantuntija

Olen Minna Jaakkola ja aloitin sosiaalitoimin-
nan asiantuntijana 21.3. Vastaan osaltaani 
erityisesti monimuotoisesta ystävätoiminnas-
ta ja vahvistan jatkossa piirin sosiaaliseen 
hyvinvointiin liittyvää työtä.

Olen toiminut pitkään järjestöissä ja kehittä-
jänä erilaisissa ihmisten haastaviin elämän-
tilanteisiin liittyvissä projekteissa. Monen-
lainen verkkoauttaminen, vapaaehtoisten 
innostaminen ja kokonaisuuksien hallinta 
ovat osaamiseni ydintä. Koulutukseltani olen 
teologian maisteri. 

Punainen RIsti on ollut aiemmin tuttu lähin-
nä verenluovutuksen ja EA-kurssien myötä. 
Nyt olen liittynyt jäseneksi Länsi-Helsingin 
osastoon, ja olen todella vaikuttunut kaikes-
ta siitä vapaaehtoistyöstä, jota meillä toteu-
tetaan. 

Vapaa-aikaa vietän perheen kanssa, siihen 
kuuluu 11- ja 16 -vuotiaat tytöt ja mies lap-

sineen. Tykkäämme urheilla, pelata lauta-
pelejä ja kulkea museoissa. Olen myös voi-
manoston oman sarjan SM-mitalisti parilta 
viime vuodelta, joten jos tarvitsee siirtää jo-
tain painavaa, kannattaa kysyä avuksi. 

Minna Jaakkola 
puh. 040 613 9930

Kerstin Österlund,  
järjestöassistentti

Olen Kerstin Östelund, HUPin uusi järjestö-
assistentti. Kikaksi saa sanoa! Olen toiminut 
muutamassa sosiaali- ja kulttuurialan järjes-
tössä kymmenisen vuotta, ennen sitä me-
diatoimistolla ja kaupan alalla markkinoinnin 
ja asiakaspalvelun parissa. Koulutukseltani 
olen filosofian maisteri ja suorittanut järjes-
töjen tuotekehitystyön erikoisammattitutkin-
non (EAT). 

Vapaa-ajallani harrastan kulttuuritapahtumia 
ja näyttelyjä, kävelyjä sekä vanhan puuta-
lon siivousta ja pihanhoitoa Inkoossa. Näin 
korona-ajan jälkeen matkailu olisi iso plus-
sa. Punaisella Ristillä minua motivoi työssä-
ni erityisesti ihmisyyden ja toivon ylläpitämi-
nen.

Kerstin Kikka Österlund 
puh. 040 162 6002
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HUOMIONOSOITUKSET

Martina Ruutu 
henkilöstöasiantuntija

Olen Martina Ruutu ja aloitin HUPissa hen-
kilöstöasiantuntijana huhtikuun alussa. 

Viimeiset kymmenen vuotta olen toimi-
nut henkilöstötehtävien parissa yrityspuo-
lella. Nyt olen Punaisessa Ristissä päässyt 
sukeltamaan uuteen kietovaan maailmaan 
ja odotan innolla mitä kaikkea tämä matka 
tuo mukanaan.

HUPissa toimin esihenkilöiden ja työnteki-
jöiden tukena kaikissa työsuhteeseen liit-
tyvissä asioissa, ja olen myös osaltani mu-
kana suunnittelemassa ja kehittämässä 
henkilöstöasioitamme. Lisäksi olen mukana 
rekrytoinneissamme ja toimin henkilöstö-
järjestelmien pääkäyttäjänä.

Vapaa-ajalla nautin etenkin perheeni kans-
sa olemisesta, ja lähden usein myös luon-
toon lataamaan akkuja ja nauttimaan rau-
hasta.

Martina Ruutu  
puh. 040 860 1390

Ansiomerkkien ja ansiomitalien haku on taas 
kesälomien jälkeen ajankohtaista. Sekä an-
siomerkkejä että ansiomitaleja haetaan 15.9. 
mennessä. 

Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n jä-
senyys sekä että henkilö on kuuden vuoden 
ajan aktiivisesti osallistunut SPR:n tai Vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun toimintaan toimien 
luottamus- tai muissa vapaaehtoistehtävissä.

Pronssinen, hopeinen tai kultainen ansiomi-
tali annetaan ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta 
toiminnasta tai erittäin ansiokkaista teoista 
Punaisen Ristin ja välittömästi sen tarkoitus-
perien hyväksi. Ansiomitali voidaan myöntää 
vapaaehtoiselle jäsenelle, luottamushenki-
lölle tai Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa 
toimijalle.

Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää 
henkilölle, joka on vähintään 10 vuoden ajan 
osallistunut aktiivisesti järjestön toimintaan 
ja jolle on aiemmin myönnetty ansiomerk-
ki. Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää 
vähintään 20 vuotta toimineelle ja kultainen 
ansiomitali vähintään 30 vuotta toimineelle.  

Hopeinen tai pronssinen ansiomitali voidaan 
myöntää riittävästi ansioituneelle henkilöl-
le jo ensimmäisenä huomionosoituksena. Jos 
huomionosoituksen saajalla ei ole aiemmin 
myönnettyä ansiomerkkiä tai pronssista an-
siomitalia, myönnetään samalla ansiomerkin 
kanto-oikeus.

Huomionosoitusten anominen

Ansiomerkkejä ja -mitaleja haetaan lomak-
keella. Samalla lomakkeella voi anoa myös 
pöytäviiriä ja hädän kolmet kasvot pienois-
veistosta. Lomake löytyy RedNetistä kohdas-
ta Tieto ja taito > Osastotoimisto > Ohjeet 
ja lomakkeet. 

Hakemukset on toimitettava piiritoimistoon 
viimeistään torstaina 15.9. Hakemukset toi-
mitetaan postitse osoitteella Suomen Pu-
nainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan pii-
ri, Tuula Korhonen, Pitäjämäentie 14, 00380 
Helsinki tai sähköpostilla tuula.korhonen@
punainenristi.fi. 

Ansiomerkit ja ansiomitalit

PIIRITOIMISTO
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HUP johtotiimi

Viestintä ja 
digitaalisuus

Maahanmuuttotyö  
ja moninaisuus

Vapaaehtoiset ja 
osastotoiminnan tuki

Valmius ja  
varautuminen

Osastotuki 
ja valmius

Ari Hakala

Sosiaalinen 
hyvinvointi

Mari Grus

Hallinto & 
perheryhmäkoti

Päivi Vuorimaa

Piiritoimiston organisaatio 1.6.2022 alkaen

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Helsingin ja Uudenmaan piirissä on kolme yksikköä: osastotuki ja valmius, sosiaalinen hy-
vintointi sekä hallinto ja Lohjan perheryhmäkoti. Piiritoimistossa on toimihenkilöitä yhteensä 
19, joista 16 vakituisessa työsuhteessa, kaksi määräaikaista ja yksi tuntityöntekijä. Lisäksi 
piirissä on kolme tarvittaessa töihin kutsuttavaa työntekijää toukokuun 2022 loppuun saak-
ka. 

Lohjan perheryhmäkodissa on kahdeksan henkilöä, joista kaikki vakituisia. Perheryhmäko-
dissa on lisäksi kuusi tarvittaessa töihin kutsuttavaa työntekijää.

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastuualueet löydät tämän lehden sivulta 21.
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AJANKOHTAISTA

Onko osastossasi ainesta Tulevaisuuden tekijät -palkinnon 
voittajaksi?

Kaveritaidot tutuiksi Muumien tapaan

Yleiskokous ensi vuonna Joensuussa

Suomen Punainen Risti palkitsee kesän 2023 
yleiskokouksessa yhden osaston, joka on toi-
minnassaan kehittänyt nuorten osallistumis-
mahdollisuuksia ja tukenut heidän omaa aktii-
vista toimintaansa. Voittajaosaston viisi nuorta 
vapaaehtoista lähtee opintomatkalle tutustu-
maan toisen Punaisen Ristin kansallisen yhdis-
tyksen toimintaan. 

Valintakriteerit

Tulevaisuuden tekijät -palkinnon voittaja-
osastoa valitessa painotetaan osaston ky-
kyä vastata toimintalinjauksen 2021–2023 al-
le 29-vuotiaisiin nuoriin liittyviin tavoitteisiin. 
Tulevaisuuden tekijät -palkinto korvaa entisen 

Tove Janssonin Punaiselle Ristille omistetut 
Muumi-kuvitukset syntyivät jo 1960-luvulla. 
Niissä seikkailee useita tuttuja muumilaakso-
laisia, mutta myös vieraampia hahmoja. Aika-
naan koululaisille kuvitetussa esitteessä Pu-
naista Ristiä kuvataan seuraavasti: ”–– se on 
suuri yhdistys, joka on päättänyt yrittää aut-
taa kaikkia, jotka ovat vaikeuksissa – sairaita 
tai nälkäisiä tai yksinäisiä ihmisiä, tapaturmien 
uhreja tai sodissa haavoittuneita.”

Tänä vuonna yhteistyössä Moomin Charactersi-
en kanssa Punainen Risti on herättänyt henkiin 
nämä mainiot kuvitukset. Muumit johdattelevat 
lapsia lukemaan Lukukuun materiaaleissa sekä 
seikkailevat Finlaysonin kodintekstiileissä, joilla 
tuetaan Punaisen Ristin toimintaa, tuottamis-
samme ystävänpäiväkorteissa ja ainutlaatui-
sessa kaveritaitoaineistossa.

Seuraava yleiskokous pidetään  
10.–11.6.2023 Joensuussa. 

Kolmen vuoden välein kokoontuva yleiskokous 
on Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin. 
Se päättää järjestön toiminnasta ja valitsee 
korkeimmat luottamushenkilöt eli puheenjoh-
tajan, varapuheenjohtajat, hallituksen ja val-
tuuston. Yleiskokouksessa päätetään myös toi-
mintalinjauksesta vuosille 2024–2026. 

Kasvattajaosastopalkinnon. Valinnassa huomi-
oidaan, miten osasto on vuosina 2021 ja 2022:

•  rekrytoinut ja saanut toimintaansa mukaan 
uusia nuoria vapaaehtoisia

•  vahvistanut toiminnallaan nuorten 
hyvinvointia ja arjen hallintaa

•  saanut nuoria vastuu- ja luottamustehtäviin

•  aloittanut nuorten kanssa uudenlaista 
toimintaa sekä

•  edistänyt Punaisen Ristin tuen ja toiminnan 
saavutettavuutta nuorten parissa.

Löydät lisätietoja hakukriteereistä ja palkinnon 
hakemisesta RedNetistä: rednet.punainen-
risti.fi/tulevaisuudentekijat 

Kaveritaitoja kouluihin ja päiväkoteihin

Punaisen Ristin yhdessä Moomin Charactersin 
kanssa tuottama Kaveritaidot Muumien tapaan 
on uusi pedagoginen kokonaisuus pienille kou-
lulaisille ja perheille.  Materiaalista kannattaa 
vinkata alueenne päiväkodeille, esikouluille ja 
kouluille, mutta sitä voi hyödyntää myös osas-
ton omissa kerhoissa ja lasten ryhmissä!

Aineiston pääteemat ovat itsetuntemus, kave-
ritaidot, myötätunto ja itsemyötätunto, uuteen 
ihmiseen tutustuminen ja yksinäisyys. Materi-
aali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, ja se si-
sältää lapsille tuttuja puhuvia muumihahmoja.

Tutustu materiaaliin:  
www.sproppimateriaalit.fi

Yleiskokouksessa jokaisella Punaisen Ristin 
osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kuta-
kin alkavaa 200 jäsentä kohden. Lisäksi jokai-
sella piirillä on yksi edustaja. Nämä äänivaltai-
set edustajat valitsee osaston tai piirin hallitus, 
ja he osallistuvat kokouksessa äänestyksiin ja 
voivat käyttää puheenvuoroja. 

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan 
kokousta ja osallistumaan muuhun yleisko-
kousviikonlopun ohjelmaan. Varaa aika jo nyt 
kalenteristasi, tervetuloa mukaan! 
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Taika Vaulo on vuoden nuori toimija

Herttoniemen osasto toimii pienellä maantie-
teellisellä alueella, missä asukkaita on  
23 000. Vaikka toiminta keskittyy lähinnä 
Länsi-Herttoniemen, Herttoniemenrannan, 
Roihupellon ja Kulosaaren asukkaiden aut-
tamiseen, osallistuu osaston tilaisuuksiin ih-
misiä ympäri pääkaupunkiseutua. Osaston 
tavoitteena on vastata alueen auttamistar-
peisiin vapaaehtoisvoimin noudattaen Punai-
sen Ristin periaatteita hyvällä fiiliksellä.

Herttoniemen osastoa kuvaa parhaiten in-
nostunut tekemisen meininki. Koska osasto-
toimii pienellä alueella ja yhteisö on kohtuul-
lisen tiivis, sähköisten kanavien lisäksi sana 
kulkee ja vapaaehtoiset tuovat mukanaan 
uusia vapaaehtoisia. Kavereiden tuominen 
mukaan toimintaan, onkin osoitus toiminnan 
mielekkyydestä auttajille. Nykyisellään Hert-
toniemen osastolla on varsinaisia jäseniä 322 
ja vapaaehtoistoimintaan osallistuu 110 hen-
kilöä. Melko hyvä määrä pienelle alueelle!

Herttoniemen osastossa on aktiivista toimin-
taa monella eri osa-alueella. Alueella asuu 
melko paljon vanhempaa väkeä, joten van-
hustyö on osastossa aktiivista. Itä-Helsingin 
alueella on paljon maahanmuuttajia, joten 
kotouttamistoiminnalle on tarvetta. Osasto 
tekee tiivistä yhteistyötä alueen koulujen ja 
oppilaitosten kanssa, ja on aktiivinen myös 
ensiaputoiminnassa. 

Herttoniemen osaston vahvuus on vahva yh-
dessä tekemisen meininki. Tämä näkyy ryh-
mätoiminnassa ja järjestämällä yhteisiä 
avoimia tilaisuuksia, missä kerrotaan mah-
dollisuuksista auttaa. Tilaisuudet toimivat 
hyvin myös sosiaalisten suhteiden luomiseen 
ja yhteishengen rakentamiseen. Näin osas-
ton vapaaehtoiset pidetään motivoituneina ja 
halu kehittää toimintaa pysyy korkealla. 

Vuoden osasto Herttoniemi:
Monipuolista tekemistä hyvällä fiiliksellä

Taika Vaulo palkittiin vuosikokouksessa vuo-
den nuorena toimijana. Taika on 20-vuotias 
Keski-Helsingin osaston puheenjohtaja ja ak-
tiivinen Punaisen Ristin vapaaehtoinen. Hän 
on ollut toiminnassa mukana kolme vuotta ja 
on toiminut vapaaehtoisena myös Vaikutta-
jatiimissä, Kesäklubissa, kohtaamiskahvilas-
sa, Läksyhelpeissä, turvatalojen viestintä- ja 
vaikuttamisryhmässä sekä osaston nuoriso- 
ja kouluyhteistyön yhdyshenkilönä. Taika on 
myös valtakunnallisen nuorisotoimikunnan 
jäsen. Hän opiskelee yliopistossa varhaiskas-
vatuksen erityisopettajaksi.

Taika on yksi koko piirin aktiivisimpia va-
paaehtoisia, ja hän on saanut huomattavan 
määrän nuoria mukaan Punaisen Ristin toi-
mintaan. Hän on ollut vapaaehtoisten sekä 
työntekijöiden tukena, ja käytettävissä aina 
kun siihen on ollut tarvetta. Taikasta pide-
tään ja häneen luotetaan, hän hoitaa lupaa-
mansa tehtävät aina loppuun saakka.

K
uva Tuula Korhonen
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Vuosikokouksessa piirin hallitukseen valittiin 
seuraavalle kaksivuotiskaudelle viisi jäsen-
tä: Tiina Hörkkö (Korso), Jarkko Mikkonen 
(Keski-Espoo), Diana Nordström (Ekenäs-
Tenala), Sanna Olli (Itä-Helsinki) ja Karolii-
na Pilli-Sihvola (Länsi-Helsinki). 

Puheenjohtaja Jouni Pousin, varapuheen-
johtaja Max Lindholmin ja jäsenten Päivi 
Hurttian, Kirsi Laatikaisen, Pekka Laukka-
sen, Veera Niemen ja Kukka Nuoran toimi-
kausi jatkuu.

Uudet jäsenet Jarkko, Diana ja Sanna saivat 
vastattavakseen muutaman kysymyksen. 
Näin he kertovat itsestään

1) Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi. 

Olen Sanna Olli, Itä-Helsingin osaston pu-
heenjohtaja. Koulutukseltani VTM, YJEAT ja 
AD. Olen tehnyt paljon erilaisia töitä vies-
tinnän ja ongelmanratkaisun parissa. Valmi-
usharrastuksesta kiinnostuin ollessani töis-
sä lähetystöllämme Syyriassa, jossa jouduin 
mukaan suomalaisten kotiuttamiseen pois 
naapurimaassa alkaneen sodan jaloista. 

Olen kahden pienen lapsen äiti, seniori-
koiran mamma ja joogi, joka lähestyy elä-
mää uteliaisuudella, valppaudella ja lempe-
ällä rakkaudella. 

2) Miten pitkään olet ollut mukana Pu-
naisen Ristin toiminnassa? Millaisissa 
tehtävissä?

Aloitin valmiusharrastuksen pelastuskoira-
puolella Vapepassa, jossa kouluttauduin ai-
na Vapepa-johtajaksi asti. Sieltä siirryin 
Punaisen Ristin aktiiviksi noin seitsemän 
vuotta sitten, ensin lyhyesti viestintäva-
paaehtoisten roolissa, sitten osaston pu-
heenjohtajana. Tullessani palkatuksi piirin 
työntekijäksi, olin muutaman vuoden pois-
sa luottamustehtävistä, mutta työsopimuk-
sen päätyttyä palasin jälleen puheenjohta-
jan rooliin.

3) Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin 
hallituksen jäsenyydestä?

Haluan vaikuttaa toimintaan ja talouteen 
paitsi oman osastoni sisällä, myös laajem-
min järjestössä.

4) Mitä odotat piirin hallituksen työs-
kentelystä? Mihin asioihin haluat vai-
kuttaa?

Haluan kehittää ja tiivistää osastojen välistä 
yhteistyötä, ja paneutua talouden ja johta-
misen kehittämiseen erityisesti piiritasolla. 
Tavoitteena saada HUPillekin Great Place to 
Work -listaus vielä tällä vuosikymmenellä.

Jos olisit supersankari, mikä olisit ja 
miksi?

Ehkä ei ole enää kyse jossittelusta kahden 
pienen lapsen, jatko-opintojen ja vaativan 
harrastuksen keskellä. Kaverini ehti jo taan-
noin myöntää minulle SuperMum-tittelin, 
mennään sillä ☺

Piirin hallitukseen kolme uutta jäsentä
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Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.

Olen Jarkko Mikkonen, 42-vuotias espoolai-
nen ja kuulun Keski-Espoon osastoon. Työs-
kentelen Espoon kaupungilla hyvinvoinnin ja 
terveyden toimialalla controllerina ja lisäksi 
toimin tiimimme lähiesihenkilönä. Työurani 
olen tähän asti tehnyt kuntasektorilla erilai-
sissa talouden ja hallinnon tehtävien paris-
sa. 

Omat juuret löytyvät Kainuusta, Kajaanin 
seudulta, Oulujärven maisemista. Kipinä va-
paaehtoistyön tekemiseen oli kytenyt var-
masti jo pitkään, mutta vapaaehtoisvuosi 
Mongoliassa paikallisessa pienessä järjes-
tössä oli varmasti osaltaan vaikuttamassa 
lopulta päätökseen lähteä toimimaan myös 
täällä.     

Miten pitkään olet ollut mukana Punai-
sen Ristin toiminnassa? Millaisissa teh-
tävissä?

Olen tullut mukaan vuonna 2017. Pääsin 
alusta lähtien mukaan osaston hallituksen 
työskentelyyn sekä kävin myös ensiapu-
ryhmän harjoituksissa. Toimin ensin kak-

si vuotta rahastonhoitajana, jonka jälkeen 
olen toiminut osaston puheenjohtajana, nyt 
kolmatta vuotta. Olen päässyt vuosien ai-
kana mukaan myös erilaisiin piirin kehit-
tämisryhmiin ja parhaillaan olen jäsenenä 
vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittä-
misryhmässä.  

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin hal-
lituksen jäsenyydestä?

Itse asiassa monikin asia, mm. järjestön 
toiminnan näkeminen uudesta näkökulmas-
ta, yhdessä tekeminen, toiminnan kehittä-
minen sekä henkilökohtaisesti myös uuden 
oppiminen.   

Mitä odotat piirin hallituksen työsken-
telystä? Mihin asioihin haluat vaikut-
taa?

Odotan hyvää ja avointa yhteistyötä se-
kä innolla myös muiden tapaamista. Halu-
an olla edistämässä hyvää ja antoisaa va-
paaehtoistoimintaa, järjestön monipuolisen 
toiminnan tunnettavuutta ja yhteistyön li-
säämistä.

Jarkko Mikkonen ja Diana Nordström kuvattuna heti vuosikokouksen valittua  
heidät piirin hallituksen jäseneksi.

Tuula Korhonen
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ka språket. Nu har det ändå ändrat lite, och 
det är då en orsak att jag blev intresserad 
av distriktsstyrelsens arbete, för att få en 
inblick i varför saker och ting är som de är. 
Jag hoppas på att kunna påverka.

Vad förväntar du dig av distriktsstyrel-
sens arbete? Vilka saker vill du påver-
ka?

Inte har jag ännu åtminstone några exak-
ta förväntningar, kanske är mest intresse-
rad av att få en inblick i själva distriktssty-
relsen och hur den fungerar. Då jag jobbade 
hos FRK fick jag höra att det och det sköts 
av distriktsstyrelsen, nu får jag själv job-
ba för, och skapa dessa beslut. Jag vill kun-
na påverka hur man ser på olika saker i oli-
ka språkgrupper.

Om du var en superhjälte, vem skulle 
du vara och varför?

Jag skulle säkert vara superman, för då 
skulle jag ha förmågan att kunna ställa sa-
ker och ting tillrätta överallt.

Vad gör du på din fritid?

Till mina fritidsintressen hör att röra mig i 
skog och mark med hunden som också trivs 
ute, karavan-liv i mån av möjlighet, och att 
vara ute och försöka få förändring i trädgår-
den.

Vem är du? Berätta lite om dig själv. 

Jag är 41 år och kommer från Karis i Rase-
borg. Jag trivs då jag har många saker att 
jobba med, fastän jag nog gärna också sit-
ter hemma med mannen och hunden. 

Jag är ordförande både för Ekenäs-Tenala 
FRK avdelning sedan 2022 och ordförande 
för Frivilliga Räddningstjänstens Raseborgs 
lokalkommitté sedan 2000. Många känner 
till FRT som Vapepa. 

Hur länge har du varit med i Röda Kors-
ets verksamhet? I vilka roller?

Jag har varit med i Röda Korsets verksam-
het i lite över 7 års tid, först som frivillig in-
samlare under hungersdagsinsamlingarna. 

Under 2015 så öppnades det ju som bekant 
flyktingmottagningscentraler runt omkring 
i Finland och jag hade just blivit klar mer-
konom året innan. Då sökte jag jobbet som 
ekonomi- och kontorssekreterare på Mjöl-
bolsta mottagningscentral, och där befann 
jag mig tills den stängde. 

Efter det fick jag jobbet som ambulerande 
kontorssekreterare på flyktingmottagnings-
centralen Auramo i Vanda där jag hann vara 
endast tre veckor, och sen fick jag förfrågan 
om förflyttning till Hangö mottagningscent-
ral. Där jobbade jag till slutet år 2020. Jag 
är ordförande för Vapepa Raseborgs lokal-
kommitté sedan år 2020 och ordförande i 
Ekenäs-Tenala lokalavdelning från och med 
i år 2022.

Vad fick dig intresserad av att delta i 
distriktsstyrelsens arbete?

Jag har under alla dessa år i Finlands Rö-
da Kors fått höra att det är svårt att få sa-
ker och ting på båda inhemska språken och 
att det mesta sköts endast på ena inhems-

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Matkustelu, ulkoilu, lukeminen ja vapaaeh-
toisharrastus vastaavat vapaa-ajan kulumi-
sesta. Viime aikoina myös opiskelu on na-
pannut siitä oman siivunsa.   

Vuoden kuluttua vuosikokouksessa vali-
taan piirin puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja ja viisi piirin hallituksen jäsentä.

Vaaleja valmistelee vaalitoimkunta, jon-
ka puheenjohtajaksi valittiin Katja Kuuse-
la (Pohjois-Helsinki), varapuheenjohtajaksi 
Raija Uljas (Laajasalo) ja jäseniksi Leila Juu-
sola (Borgå-Porvoo), Vesa Kirjavainen (Län-
si-Helsinki), Katri Rannisto (Keski-Espoo), 
Saara Sahlstedt (Tikkurila) ja Taika Vaulo 
(Keski-Helsinki). Lisätietoja lokakuussa. 
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Tavoitteena päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys

Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys on 
Suomen Punaisessa Ristissä tärkeää. Tavoit-
teena on, että vapaaehtoiset saavat mah-
dollisimman nopeasti ja vaivattomasti tiedon 
toiminnalleen ja sen kehittämiselle keskei-
sistä päätöksistä. Tiedottamalla aktiivisesti 
päätöksenteosta ja toiminnasta kaikkia jär-
jestön toimijoita kannustetaan ylläpitämään 
hyvää vuorovaikutusta järjestön jäsenten, 
vapaaehtoisten sekä sidosryhmien ja yhteis-
työkumppaneiden kanssa. 

Tiedotteet ja pöytäkirjat löytyvät  
HUPin verkkosivuilta

HUPin hallituksen kokouksista on julkaistu 
tiedote jo v. 2009 lähtien. Tiedote hallituksen 
kokouksesta ilmestyy muutama päivä koko-
uksen jälkeen, ja se lähetetään sähköpostilla 
osastojen puheenjohtajille, varapuheenjoh-
tajille ja sihteereille. Jokainen kiinnostunut 
voi tilata tiedotteen sähköpostiinsa. Pyynnön 
voi lähettää Tuula Korhoselle, tuula.korho-
nen@redcross.fi.

Tiedotteet piirin hallituksen kokouksista löy-
dät Rednet-sivulta:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/3305 

Myös hallituksen pöytäkirjat lisätään Redne-
tiin sen jälkeen, kun ne on tarkastettu ja hy-
väksytty:  
https://rednet.punainenristi.fi/node/62652

Piirin toiminnan painopisteet 2022 - 2023
Piirin hallitus on valinnut kuluvalle yleisko-
kouskaudelle kolme toiminnan painopistealu-
etta. Painopistealueet ovat

1) Osastotoiminnan tuki ja kehittäminen  
2) Valmius ja auttamiskyvyn vahvistaminen 
3) Viestinnän ja digitaalisuuden kehittäminen 

1) Osastotoiminnan tuki ja  
kehittäminen 

Tavoitteet 

• Osastotukea kehitetään kokonaisuutena si-
ten, että eri osa-alueet tukevat toisiaan ja 
vastaavat osastojen erilaisiin tarpeisiin.   
• Kehitetään osastojen verkostoitumista ja 
yhteistyötä.   
• Helsingin ja Uudenmaan piirin alueen kaik-
ki osastot ovat vähintään perustoiminnan 
osastoja. 

Keinot  

• Osastojen itsearviointi ja  kehittämissuun-
nitelmien laatiminen jokaisessa osastossa.   
• Suunniteltu ja tavoitteellinen kummi- ja 
osastotuki sekä toimialakohtainen tuki.   
• Suunnitellut ja tavoitteelliset aluetapaami-
set (ent. osastofoorumi-tapaamiset). 

Olemme päässeet tavoitteeseen, kun 

• Kaikki HUP:n osastot ovat toteuttaneet it-
searvioinnin ja laatineet kehittämissuunnitel-
man vuoden 2022 aikana.  
• Osastomme ovat ilon, toivon ja toiminnan 
paikkoja, jossa vapaaehtoisuus innostaa ja 
motivoi. Tätä selvitetään vapaaehtoisille ja 
osastoille suunnatulla sähköisellä tyytyväi-
syyskyselyllä.  
• Kaikki alueemme osastot ovat vähintään 
perustoiminnan osastoja. 
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2) Valmius ja auttamiskyvyn  
vahvistaminen 

Tavoitteet 

• Vastaamme nopeasti, tarkoituksenmukai-
sesti ja koordinoidusti avun tarpeeseen pii-
rimme alueella ja teemme yhteystyötä val-
miuden ja varautumisen verkostoissa, mm. 
Vapepa.  
• Piirimme alueella on toimivat hälytysryh-
mät eri auttamisen muodoissa alueellisesti.  
• Jokainen vapaaehtoinen on osa valmiut-
ta. Toivotamme nuoria sekä eri kulttuuri-
taustan omaavia tervetulleiksi mukaan toi-
mintaamme.  

Keinot  

• Valmiussuunnitelmien ja hälytysjärjestel-
mien päivittäminen ja harjoittelu.   
• Suunniteltu ja tavoitteellinen koulutus ja 
harjoitustoiminta.   
• Uusien vapaaehtoisten rekrytointi mu-
kaan toimintaan. 

Olemme päässeet tavoitteeseen, kun 

• Punainen Risti tunnetaan viranomaisten 
ja eri yhteisöjen toimesta auttajana Helsin-
gin ja Uudenmaan piirin alueella.  
• Piirin ja osastojen valmiussuunnitelmat ja 
hälytysjärjestelmät sekä yhteistoimintaso-
pimukset ovat ajan tasalla.  
• Toiminnassa mukana olevien hälytysryh-
mäläisten määrä on kasvanut.

3) Viestinnän ja digitaalisuuden 
kehittäminen

Tavoitteet 

• Olemme näkyvä yhteiskunnallinen toimi-
ja piirin alueella. Viestintämme on suunni-
telmallista, monipuolista, monikanavaista 
ja vaikuttavaa.  
• Toimihenkilöillä ja alueilla on riittävä 
viestintäosaaminen.  
• Saavutamme ihmiset myös uusissa digi-
taalisissa toimintaympäristöissä. 

Keinot  

• Määritämme kolme viestinnän kärkeä.  
• Tuemme osastojen ja alueiden viestintä-
vastaavia ja kehitämme alueellista viestin-
täyhteistyötä.  
• Viestintäosaamisen ja digitaalisten toi-
mintojen kouluttaminen. 

Olemme päässeet tavoitteeseen, kun 

• Jokainen osasto, vapaaehtoinen ja toimi-
henkilö näkee roolinsa viestijänä.   
• Viestinnän työvälineet ovat riittävät ja 
toimivat. Viestinnän materiaalia on riittä-
västi käytössä mm. keskustoimiston tuot-
tamana.  
• Viestimme toiminnasta aktiivisesti niin si-
säisesti kuin ulkoisesti

Punaisen Ristin 
varautumista ja 
valmiutta auttaa 
on testattu tänäkin 
keväänä. Ukrainan sota 
on aiheuttanut valtavan 
humanitaarisen 
kriisin, ja apua 
tarvitaan pitkään. 
Katastrofirahastoon 
on kerätty lähes 30 
miljoonaa euroa ja 
vapaaehtoiset ovat 
auttaneet Ukrainasta 
tänne paenneita monin 
tavoin. Kuva Helsingin 
Länsisatamasta, 
jossa vapaaehtoiset 
ja työntekijät olivat 
vastassa Ukrainasta 
konfliktia paenneita.

V
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e 
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Osasto- ja vapaaehtoistoiminnan  
kehittämisryhmä esittäytyy
Miten piiri voi tukea osastoja? 
Millaisia yhteistyötapoja tarvi-
taan osastojen ja piirin välillä? 
Kuinka osastot pääsevät mu-
kaan suunnitteluun?

Näitä ja muita asioita on 
pohtinut piirihallituksen ni-
mittämä osasto- ja vapaa-
ehtoistoiminnan kehittä-
misryhmämme, joka aloitti 
toimintansa joulukuussa. 

Ryhmä kokoontuu keskimää-
rin kerran kuussa. Ryhmää 
johtaa Pekka Piri Tapiolan osastosta ja mu-
kana ovat Eero Aspiala, Tapiola, Nanna Ka-
tavisto, Lounais-Espoo, Kirsi Laatikainen, 
piirihallitus ja Kirkkonummi, Jarkko Mik-
konen, Keski-Espoo, Ulla Laukkanen, Ke-
hä- Espo sekä Marko Savonkari ja Elisa 
Willman, Kallio-Käpylä sekä piiristä Helena 
Heinonen ja Emilia Jokiaho.

Piiritoimiston voimavarat ovat entistä ra-
jallisemmat, siksi on tärkeää, että löydäm-
me uusia yhteistyötapoja. Osastot tarvitse-
vat piirin tukea, piirin on pysyttävä mukana 
osastojen arjessa.

Piirihallituksen asettamat raamit:

Punainen Ristin osasto on ilon, toivon ja toi-
minnan paikka. Vapaaehtoisuus innostaa ja 
motivoi. Piirin tavoitteena on:

- Kehittää osastotukea kokonaisuutena si-
ten, että eri osa-alueet tukevat toisiaan ja 
vastaavat osastojen erilaisiin tarpeisiin.  
- Kehittää osastojen verkostoitumista ja yh-
teistyötä.  
- Piirin alueen kaikki osastot ovat vähintään 
perustoiminnan osastoja.

Kehittämisryhmän tehtävät:

- Tehdä esityksiä, kuinka toimintalinjausten 
painopiteitä ja HUPin tavoitteita kehitetään 
ja toimeenpannaan piirin alueella. 
- Kehittää jäsenrekrytoinnin keinoja ja pol-
kuja toimintaan 

- Kehittää osastokummitoimintaa. 
- Kehittää osastojen keskinäistä yhteistyötä. 
- Tukea osastojen itsearvioinnin toteutusta 
ja toiminnan kehittämistä. 
- Viestiä osastoille ja toimintaryhmille 
omasta toiminnastaan. 
- Kehittää oppilaitosyhteistyön muotoja.

Ryhmä teki muutaman lisäyksen:

- Löytää tapoja, joilla piiri voi tukea osasto-
ja. 
- Kehittää toimivia yhteistyötapoja osasto-
jen ja piirin välille. 
- Löytää tapoja, joilla osastot ovat mukana 
suunnittelussa. 
- Selkiyttää tiedonvälitystä; asiat kerrotaan 
ajoissa ja oikeille tahoille. 
- Henkilökunnan tavoittaminen ja yhteystie-
dot. 
- Infojen yms. tapaamisten koordinointi; ei 
samoja asioita moneen kertaan. 
- Haluamme aidosti edistää yhteistyötä!

Toivomus osastoille

Antakaa kehittämisryhmälle palautetta, mit-
kä asiat askarruttavat ja miten niitä tu-
lisi kehittää. Vain siten voimme muuttaa 
käytäntöjä entistä sujuvammiksi. Lähe-
tä viestisi Nanna Katavistolle sähköpostilla 
nanna.katavisto@kolumbus.fi

Lämmin kiitos, perästä kuuluu!

Ryhmän puolesta 
Nanna Katavisto

Tehdä esityksiä, kuinka 
HUP:n toiminnan 
painopisteitä kehitetään 
ja toimeenpannaan piirin 
alueella.

Tehdyt esitykset 
käsitellään piirin 
johtotiimissä jossa 
päätetään etenemisestä.

Tarvittaessa esitykset 
tuodaan piirin 
hallitukseen 
käsiteltäväksi. 

Johtotiimi antaa kehittämisryhmille aiheita 
työstettäväksi. Kehittämisryhmän 

toimihenkilöedustajat tuovat ryhmän 
näkemykset ja ratkaisuehdotukset piirin 
johtotiimille kunkin kokouksen jälkeen. 

Kehittämisryhmien toiminnan 
tarkoituksena on kehittää toimintaa 

piirin painopisteiden mukaisesti, 
tiiviissä yhteistyössä piirin kanssa. 

Kehittämisryhmien toiminta

Kehittämisryhmän kokousaikataulu ja 
kokousmuistiot tuodaan johtotiimille 

tiedoksi. Kehittämisryhmien 
toimihenkilöjäsenet esittelevät esitykset 
johtotiimille. Suositus: kehittämisryhmän 

kokoukset 1,5 kk:n välein.
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TILASTOT

Parin tuhannen ihmisen yhteinen ponnistus:  
tilastot tuovat työmme näkyväksi
Punaisen Ristin toimintatilastojen kerää-
miseen osallistuu vuosittain parituhatta ih-
mistä, myös sinun osastosi vapaaehtoiset. 
Tilastomme tekevät tehdyn työn näkyväksi 
ja samalla ne tuottavat järjestölle erittäin 
tärkeää tietoa.

Toiminta- ja koulutustilastoihin kerättyä tietoa 
käytetään Punaisen Ristin kaikilla tasoilla. Tietoa 
tarvitaan muun muassa tiedolla johtamiseen ja 
viestintään, hakemuksiin ja raportteihin. Tilasto-
jen avulla tiedämme, mitä teemme, miten katta-
va auttajaverkostomme on ja mihin tarvittaisiin 
lisää tukea. Luotettavat tilastot antavat myös 
välineitä kertoa toiminnastamme ulospäin.

Tilastotiedon kerääminen on meiltä kaikilta mer-
kittävä ponnistus. Samalla se muistuttaa siitä, 
että Punainen Risti on yksi ja yhteinen järjes-
tö ja avun ketju tarvitsee kaikkia meitä toteutu-
akseen.

Viime vuosina noin 400 osastoa on vastannut ti-
lastokyselyyn. Käytännössä se on yli 90 prosent-
tia kaikista osastoista. Tänä vuonna tehtiin uusi 
ennätys, 94 prosenttia! Tämä kiitettävä suoritus 
on kumarruksen arvoinen meille kaikille.

Tarpeesta tilastoihin

Tilastoprosessi alkaa siitä, että toimialat kerto-
vat, mitä tunnuslukuja ne haluavat kerätä osas-
toilta. Näin saadaan esimerkiksi ystävätoimin-
nan kehittämiseen tarvittavat tiedot. Muutokset 
kysymyksiin pidetään pieninä, jotta vastaami-
nen olisi helppoa ja pitkän aikavälin trendien 
seuraaminen mahdollista.

Kyselyn saavuttua osastoihin niissä alkaa työn-
täyteinen tohina, kun vastauksia kerätään ja 
kirjoitetaan. Piireissä ja keskustoimistossa pu-
helimet soivat ja sähköpostit kilisevät. Lisätie-
toja ja ohjeita kaivataan puolin ja toisin.

Kyselyn sulkeuduttua piirit tarkastavat oman 
alueensa tiedot. Korjatut tiedot lähetetään ta-
kaisin niitä pyytäneille toimialoille, joiden asi-
antuntijat tarkastavat luvut omalta osaltaan. 

Kyselyistä jalostettu tieto kerätään tilastokir-
jaksi, joka luovutetaan valtuustolle kevään ko-
kouksessa.

Tietoa kootaan monista lähteistä

Tilastokirjassa julkaistava tieto saadaan toimin-
takyselyn lisäksi myös monista muista lähteis-
tä: esimerkiksi Veripalvelusta, Konteista ja kes-
kustoimiston yksiköistä.

Yksi tärkeimmistä ja kysytyimmistä mittareis-
ta on vapaaehtoisten määrä. Erityisesti viime 
vuosina verkkovapaaehtoisuuden rooli on kas-
vanut. Tulevaisuudessa onkin mahdollista, et-
tä kaikki vapaaehtoistoiminta voidaan mitata 
OMAn ja muiden palvelujen, kuten esimerkiksi 
Hupsiksen, avulla.

On kuitenkin varmaa, että tiedon ja tilastojen 
tarve ei tule loppumaan. Meidän jokaisen pa-
nos yhteiseen avustustyöhön tulee niiden kaut-
ta näkyväksi.

Vapaaehtoisten määrä osastoissa
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9.

Nälkäpäivä on 
auttamisvalmiutemme kivijalka
Nälkäpäivänä kokoamme yhteen 
voimamme, jotta katastrofin 
keskelle joutuneet ihmiset saisivat 
Punaisen Ristin apua. Mitä enemmän 
vapaaehtoisia saamme innostettua 
mukaan Nälkäpäivään, sitä useammalle 
voimme hädän hetkellä tarjota 
tukemme. Tehdään siis seuraava 
Nälkäpäivä yhdessä ja isosti!  

Nälkäpäivän lipaskeräys toteutetaan 22.–
24.9. Lipaskeräys on järjestetty keskellä 
pandemiaa jo kahdesti. Vaikka emme vielä-
kään voi varmasti tietää pandemiatilannet-
ta ensi syksynä, varmaa kuitenkin on, että 
Nälkä päivä järjestetään niin isosti ja näyttä-
västi kuin suinkin mahdollista.  

Kerääjähankintaan satsaaminen 
kannattaa

Tiedämme, että käteisen käyttö on viime 
vuosina rajusti vähentynyt. Siitä huolimatta 
käteislahjoitukset vapaaehtoiselle ovat yhä 
kirkkaasti suurin Nälkäpäivän tulonlähde. 

Tilastomme kertovat, että yksittäisille vapaa-
ehtoisille lahjoitetun käteisen määrä on vii-
me vuosina jopa kasvanut. Siinä, missä yksi 
lipaskerääjä keräsi kymmenen vuotta sit-
ten keskimäärin noin 70 euroa, on kerääjä-
kohtainen potti noussut viime vuosina lähes 
90 euroon. Tämän tiedon valossa kerääjä-
hankintaan kannattaa totisesti satsata! 

Etenkin koulut, oppilaitokset ja yritykset ovat 
tärkeitä yhteistyökumppaneita, kun tavoitel-
laan suuria kerääjämääriä. Ensimmäiset ver-
kot kannattaakin heittää vesille jo nyt.  

Ilmoittaudu mukaan  
Nälkäpäivän etäkoulutuksiin

Nälkäpäivästä järjestetään etäkoulutusten 
sarja, joka alkaa jo huhtikuussa. Poimi kiin-
nostavat koulutukset ja ilmoittaudu mukaan!

Ilmoittautumislinkit löydät sekä Omasta et-
tä RedNetin Nälkäpäivä-sivulta. Koulutusten 
jälkeen tallenteet lisätään RedNetiin.

Nälkäpäivän valtakunnallisten etäkoulutusten aikataulu

ELOKUU

Nälkäpäivä 2022 yleisesittely ma 15.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi ma 22.8. klo 17–18.30

Uusilla keräystavoilla onnistuminen ke 17.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi ke 24.8. klo 17–18.30

Nälkäpäivä näkyväksi kaduilla ja somessa to 18.8. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30,  
ruotsiksi to 25.8. klo 17–18.30

SYYSKUU

Tilannekatsaus ja pikapalaute to 29.9. klo 17–18.30, ruotsiksi ma 3.10. klo 17–18.30

MARRASKUU

Tulokset ja opit ke 23.11. klo 13–14.30 ja klo 17–18.30, ruotsiksi ke 30.11. klo 17–18.30
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9.

Innostetaan koulut takaisin Nälkäpäivään

Nälkäpäivän koulukeräysten tuotto on 
kahden koronavuoden aikana ymmärret-
tävästi laskenut. Pyysimme muutamaa 
koulukeräyksissä erinomaisesti onnistu-
nutta osastoa jakamaan onnistumisensa 
salat kaikille. 

Hyvin harva koulu on korona-aikana toteut-
tanut Nälkäpäivä-keräyksen ilman paikallisen 
osaston tukea. Yhdistävä tekijä kaikissa erin-
omaisen koulupotin keränneissä osastoissa oli-
kin aktiivinen yhteydenpito kouluihin.  

Ajoissa liikkeellä

Kaarinan osaston keräysjohtaja Esko Vihervä 
kertoo, että osasto tarjoaa kouluille kaksi ta-
paa osallistua Nälkäpäivään. Kouluille joko vie-
dään lippaat ja muut materiaalit, sekä haetaan 
ne pois, tai vaihtoehtoisesti oppilaat jalkautu-
vat keräämään läheiselle kaupalle, jossa he ke-
räävät pareittain vuorolistan mukaisesti. 

– Lähden yleensä rehtorista liikkeelle heti syys-
lukukauden alussa ja selvitän, kuka on kerä-
yksen yhteyshenkilö, joka toteuttaa keräyksen 
koululla. Parasta on, jos rehtorin tai yhteyshen-
kilön kanssa saa sovittua tapaamisen, Viher-
vä sanoo.   

Nimetyn yhteyshenkilön kanssa 
sopiminen sujuu

Myös Mäntsälän osastossa koetaan tärkeäksi, 
että koulu nimeää keräykselle yhteyshenkilön, 
jonka kanssa asioista voidaan sopia. 

Osaston keräysjohtaja Markku Remes ker-
too aloittaneensa koulujen kontaktoinnin jo vii-
me vuoden toukokuussa lähettämällä koului-
hin kirjeen, jossa oli esitelty keräyksen teema 
ja ajankohta. Osa opettajista vastasi heti, mut-
ta osa vasta loppukesästä sinnikkään puhelin- 
ja sähköpostiviestinnän jälkeen. 

Osasto toimitti kouluille valmiit keräysväline-
paketit, jotka opettajat useimmiten palauttivat 
osastolle itse. Myös Mäntsälässä osa oppilaista 
lähti ulos keräämään. 

– Kouluyhteistyö oli virkistävää ja antoisaa. 
Se poikinee vielä lisäyhteistyön mahdollisuuk-
sia esimerkiksi rasismin vastaisen teemaviikon 
osalta, Remes toteaa.

Valmis palvelupaketti kouluille

Täyden palvelun paketti kouluille on Tapiolan 
osaston keräysjohtajan Katri van Wensenin 
mukaan heidänkin onnistumisensa salaisuus. 

Tapiolassa yhteyshenkilöltä on kysytty, halu-
aako koulu valmiin tekstin vanhemmille Wil-
ma-viestinä lähetettäväksi. Viestissä on ker-
rottu, miten vanhemmat voivat halutessaan 
tehdä lahjoituksen osaston nettilippaaseen tai 
MobilePay-numeroon. 

– Olen myös tarjonnut kouluille mahdollisuutta 
perustaa oma nettilipas, van Wensen kertoo.

Kuva: M
arja Tapio

Koulujen osuus Tampereen osaston keräystuotosta on noin 30 %. Osasto vie lippaat kolmellekymmenelle alakoululle ja 
käy kouluilla kertomassa keräyksestä etukäteen. Osa kuudesluokkalaisista on lähtenyt kerääjiksi läheiselle marketille.
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MONIKIELINEN KORONAVIESTINTÄ

Monikielisestä koronaviestinnästä hyviä 
kokemuksia ympäri Suomen

Kuva: S
uom

i-S
om

alia -seura

Punainen Risti koordinoi monikielisen 
koronaviestinnän hanketta. Hanke 
auttaa myös Punaisen Ristin piirejä ja 
osastoja levittämään rokotustietoa eri 
kielillä ja vahvistamaan yhteistyötä 
maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

Koronaepidemian aikana on usein toivottu ko-
ronaan liittyvää tietoa myös muilla kuin Suo-
men virallisilla kielillä. Punaisen Ristin koor-
dinoima monikielisen koronaviestinnän 
koordinaatiohanke on yksi vastaus tähän tar-
peeseen: se kokoaa yhteen järjestöt ja viran-
omaiset, jotka toimivat koronaepidemian ja 
erikielisten yhteisöjen parissa.

Tärkeässä roolissa hankkeessa ovat yhteisö-
jen avainhenkilöt, jotka toimivat piirien tukena. 
Avainhenkilöt jalkautuvat oman yhteisönsä ta-
pahtumiin, ryhmiin ja oppilaitosvierailuille. He 
pitävät yllä keskustelua koronasta ja rokotuk-
sista ja vievät omalle yhteisölleen viranomais-
ten tuottamaa tietoa. Oman yhteisönsä jäseni-
nä he pystyvät välittämään tietoa sensitiivisesti 
ja yhteisönsä kulttuuria kunnioittaen.

Työtä tehdään yhdessä Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen (THL) ja sairaanhoitopiirien kanssa.

Monta piiriä mukana  
– mukaan mahtuu vielä

Monikielisestä koronaviestinnästä on saatu hy-
viä kokemuksia. Toimintaan on jo saatu mu-
kaan muun muassa arabian-, somalin-, sora-
nin-, venäjän- ja vironkielisiä avainhenkilöitä. 
Myös hankkeessa tuotetut viestintämateriaalit 
ovat tavoittaneet runsaasti yleisöä.

Hanke tukee piirejä monikielisen koronaviestin-
nän toteuttamisessa. Se on myös auttanut ra-
kentamaan yhteistyötä alueiden maahanmuut-
tajajärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. 

•  Oulussa on tuettu piirin yhteistyötä 
monikulttuurikeskus Villa Viktorin, Vuolle 
Setlementin ja Oulun kaupungin kanssa. 

•  Helsingin ja Uudenmaan piirissä on toteutettu 
korona-aiheisia iltapäiväleirejä nuorille. 

•  Satakunnassa järjestettiin monikielinen 
koronainfokampanja. 

Jos oma piirisi ei vielä ole mukana, mutta 
haluaisit tietää aiheesta lisää, ota yhteyttä 
omaan piiriisi. Monikielisen koronaviestinnän 
hanke jatkuu tämän vuoden loppuun asti, joten 
mukaan ehtii vielä! 

•  Tutustu hankkeeseen: punainenristi.fi/
monikielinen-koronaviestinta. Hanke 
julkaisee kuukausittain monikielisen 
koronaviestinnän uutiskirjettä. Uutiskirjeet 
ja tilauslomake löytyvät sivun Materiaalit-
osiosta.

•  Monikielisen koronaviestinnän materiaalit 
löytyvät TEM:in Kumppanuusalustalta. 
Rekisteröidy alustalle osoitteessa  
https://kumppanuusalusta.kotoutuminen.fi.

•  Lisätietoja: hankekoordinaattori Marian 
Ismail, marian.ismail@punainenristi.fi ja 
viestinnän asiantuntija Ee Eisen,  
erika-evely.eisen@punainenristi.fi

Viestintähankkeen tuella tuotettu somalinkielinen keskustelu koronasta on kerännyt yli 250 000 katsojaa.



HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

Piiritoimisto 

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

Osoite 9.6.2022 alkaen:  
Käyntiosoite: Kutomotie 2, 00380 Helsinki 
Postiosoite: Pitäjämäentie 14, 00380 Helsinki

Valmiuspäivystys 

Hätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettu-
na, piirin valmiuspäivystäjän tavoittaa numeros-
ta 020 377 710.

Sähköposti 

hup.neuvonta@redcross.fi 
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@redcross.fi

Osastotuki ja valmius

• Hakala Ari, järjestöpäällikkö,  
puh. 040 594 8141, vapaaehtoistoiminnan tuki, 
osastokummitoiminta, aluetapaamisjärjestelmä, 
järjestötoimintaan liittyvä yritysyhteistyö, tieto-
suoja

• Haake Niki, valmiuden ja varautumisen  
asiantuntija, puh. 040 557 0111 vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun koordinaatio, valmiusasiat, vi-
ranomaisyhteistyö, kotimaan apu

• Heinonen Helena, järjestöassistentti puh. 040 
594 8143, jäsen- ja luottamushenkilörekisterit, 
jäsentarrat ja jäsenluettelot, osastojen kevät- ja 
syyskokousasiakirjat, J-kortit

• Hellman Heidi, järjestösuunnittelija, puh. 040 
680 6675, valmiusviestintä, osastotuki, kestä-
vä kehitys

• Jokiaho Emilia, koulutustoiminnan asiantun-
tija, puh. 040 594 8142, vapaaehtoiskoulutus, 
kouluttajakoulutus, osastokummitoiminta, OMA-
pääkäyttäjä

• Kärnä Helena, ensiaputoiminnan asiantuntija   
30.5. alkaen, puh. 040 530 2004, ensiapuryh-
mät, ensiapupäivystykset (var.)

• Lempinen Markku, ensiapupäivystystoiminnan 
suunnittelija, puh. 040 749 4659  
ensiapupäivystystilaukset ja -päivystysten koor-
dinaatio

• Österlund Kerstin, järjestöassistentti, puh. 040  
162 6002 koulutukset, henkilökortit, Nälkäpäivä-
keräys, ruotsinkielinen asiakaspalvelu

Sosiaalinen hyvinvointi

• Grus Mari, kehittämispäällikkö,  
puh. 040 672 0300, järjestötyön yksikkö, osas-
tojen vapaaehtoisten johtamisen kehittäminen, 
jäsenhankinnan prosessit

• Abdisalan Khadija, tulkki-ohjaaja, Paperitto-
mat-ohjelma puh. 040 642 8270

• Holm-Cüzdan Helena, järjestöassistentti  
puh. 040 635 8350, viestintä, käännökset, osas-
tokummitoiminta, ruotsinkielinen asiakaspalvelu  

• Jaakkola Minna, sosiaalitoiminnan asiantuntija, 
puh. 040 613 9930

• Niemelä Mia, nuorisotoiminnan suunnittelija,  
puh. 040 562 7201 nuorisotoiminnan tuki, koulu-
yhteistyö, seksuaaliterveystyö

 • Oittinen Sari, suunnittelija, omaishoitaji-
en tukitoiminta, puh. 040 548 0377, omaishoi-
tajien tukitoiminnan alueellinen koordinaatio, 
omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus

• Pasanen Eveliina, maahanmuuttotyön suunnit-
telija 30.5. alkaen

• Sillanpää Sanja, suunnittelija, Paperittomat-
ohjelma, puh. 040 680 5735

• Teittinen Veera, ystävätoiminnan suunnittelija, 
Helsingin alue, puh. 040 186 1045

Hallinto & perheryhmäkoti

• Vuorimaa Päivi, toiminnanjohtaja,  
puh. 040 725 5562, hallinto ja talous, toiminnan 
kehittäminen

• Korhonen Tuula, viestinnän suunnittelija,  
puh. 040 548 9471, Tässä ja nyt, RedNet, huo-
mionosoitukset, sääntömääräiset kokoukset, pii-
rin hallituksen sihteeri

• Nilsson Ola, apulaisjohtaja, Lohjan perheryh-
mäkoti, puh. 040 703 8912

• Ruutu Martina 
henkilöstöasiantuntija, puh. 040 860 1390, joh-
don ja henkilöstön tuki, rekrytointi, HR-järjes-
telmät

• Elmi Salahudin, vastaanotto- ja kotoutumis-
palvelutoiminnan johtaja, puh. 040 701 2319
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Suomen Punainen Risti / Katastrofirahasto
Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki

Kiitos lahjoituksestasi!

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja 
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.
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Omaishoitajan 
arjen tukeminen
Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä 
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä 
perustarvikkeita. Apusi on korvaamatonta 
sotien ja luonnon katastrofien uhreille ympäri 
maailmaa.
 
Syyskuussa tuhoisa tsunami jätti ihmiset 
 keskelle painajaista Indonesiassa. Eloon 
jääneet tarvitsivat pikaisesti ruokaa, vettä ja 
lääkkeitä sekä suojan päänsä päälle. Kiitos 
kaltaistesi tukijoiden, apua voitiin toimittaa 
paikalle nopeasti. 
 
Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä 
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä 
perustarvikkeita.

Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, lähetä viesti osoitteeseen 
lahjoitukset@punainenristi.fi tai soita 020 701 2000. Kiitos! Osoitelähde: 
Suomen Punaisen Ristin lahjoittajarekisteri, PL 168, 00140 Helsinki, puh. 
020 701 2000. Lue lisää: punainenristi.fi/tietosuoja

Kiitos  
kuluneesta  
vuodesta!

Nähdään – toisemme.
Sinä voit auttaa vähentämään  yksinäisyyttä.
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Suomen Punainen Risti / Katastrofirahasto
Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki

Kiitos lahjoituksestasi!

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja 
vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
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förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.
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Apusi on  
korvaamatonta
Apusi on korvaamatonta sotien ja luonnon
katastrofien uhreille ympäri maailmaa.
 
Syyskuussa tuhoisa tsunami jätti ihmiset 
 keskelle painajaista Indonesiassa. Eloon 
jääneet tarvitsivat pikaisesti ruokaa, vettä ja 
lääkkeitä sekä suojan päänsä päälle. Kiitos 
kaltaistesi tukijoiden, apua voitiin toimittaa 
paikalle nopeasti. 
 
Juuri nyt ihmiset sinnittelevät Jemenissä 
nälänhädän partaalla ilman välttämättömiä 
perustarvikkeita. 

Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, lähetä viesti osoitteeseen 
lahjoitukset@punainenristi.fi tai soita 020 701 2000. Kiitos! Osoitelähde: 
Suomen Punaisen Ristin lahjoittajarekisteri, PL 168, 00140 Helsinki, puh. 
020 701 2000. Lue lisää: punainenristi.fi/tietosuoja

KIITOS  
KULUNEESTA  
VUODESTA!

Sähköpostin allekirjoitus tai kampanjabanneri voi näyttää pian esimerkiksi tältä.

Postilaatikkoon kolahtavat uudenlaiset suoralahjoituskirjeet. Lehti-ilmoituksissa välittyvät inspiraatio, ilo ja toivo.

Jokaisella
on oikeus 
tulla kohdelluksi 
yksilönä.  

#Rasisminvastainenviikko #Rasisminvastainenviikko

Se on kaikille yhtäläinen.

Ihmisarvoa ei lasketa syntyperän, 
sukupuolen tai seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella.

1. Pyrin eroon ennakkoluuloistani.
2. Puutun rasistisiin tilanteisiin.
3. Tutustun aiheeseen monipuolisesti.

3 tapaa toimia 
rasismia vastaan

#Rasisminvastainenviikko

Tällaisilla postauksilla erotumme sosiaalisessa mediassa. Raikas visuaalinen ilme houkuttelee lukemaan uutiskirjeen.
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Suomen Punaisen Ristin brändi uudistuu. Järjestön tuttuihin periaatteisiin 
ja arvoihin rakentuvaa identiteettiä vahvistetaan uudella visuaalisella tyylillä. 
Pikkuhiljaa alat huomata, että esimerkiksi Punaisen Ristin mainokset, 
sosiaalisen median postaukset ja muu viestintämateriaali näyttävät erilaiselta. 
Punaisen Ristin tunnistettavuus, näkyvyys ja uusi ilme ovat kaikkien asioita,  
ja siksi alamme tuottaa uuden tyylin mukaisia materiaaleja toiminnassa 
mukana olevien käyttöön.

Mitä järjestön uudella  
ulkoasulla halutaan tuoda esiin?

Brändissä on kyse tyylistä, mutta se ei ole vain 
ulkoinen piristysruiske. Taustalla on tärkeä asia. 
Haluamme tuoda entistä tehokkaammin esiin 
Punaisen Ristin periaatteita ja arvoja. 

Yksi tärkeimmistä Punaisen Ristin periaatteista 
on, että kaikki pääsevät mukaan toimintaan. Siksi 
uudistetussa brändissä korostuvat esimerkiksi 
moninaisuus, saavutettavuus sekä paikallisuus. 
Kaikki nämä löytyvät myös toimintalinjauksesta, 
ja ne tuodaan nyt entistä selkeämmin mukaan 
mielikuvaan, jonka haluamme Suomen Punaisesta 
Rististä antaa.

Minkälaisen mielikuvan haluamme antaa?

Minkälaiseksi me Suomen Punaisen Ristin 
toiminnassa mukana olevat miellämme järjestön? 
Tämä on tärkeä asia pohtia ja omaksua, jotta myös 
järjestön ulkopuoliset mieltäisivät Punaisen Ristin 
kanssamme samalla tavalla. 

Mielikuva: 
•  Haluamme olla inspiroiva toimija,  

joka ylläpitää toivoa. 
• Vahvistamme ihmisten luottamusta toisiinsa.
•  Suomen Punainen Risti on tulevaisuuden 

järjestö, jolla on vahva perintö.
•  Toimintamme on merkityksellistä ja tuo 

mukana oleville iloa sekä mahdollistaa 
muutoksen parempaan. 

Tavoitteemme: 
•  Olemme nopeasti paikalla siellä,  

missä apua eniten tarvitaan.
•  Rakennamme yhdessä inhimillistä 

yhteiskuntaa.
• Haluamme, että kaikki osaavat auttaa.

Mitä vapaaehtoinen  
hyötyy brändiuudistuksesta?

Uusi brändi kootaan brändikirjaksi ja 
ohjeistukseksi. Nämä auttavat kaikkia Punaisen 
Ristin toiminnassa mukana olevia viestimään 
riittävän yhdenmukaisesti. Vapaaehtoiset ja 
työntekijät alkavat käyttää tekstin kirjasintyyleinä 
Arialia ja Georgiaa, jotka löytyvät jokaisen 
tietokoneelta. Esimerkiksi tämän jutun teksti on 
Georgia-kirjasintyyliä ja koko aukeama on uuden 
ulkoasun mukainen.

Vapaaehtoiset käyttävät viestinnässään paljon 
sosiaalista mediaa kertoessaan toiminnastaan 
toisille vapaaehtoisille, potentiaalisille 
vapaaehtoisille, apua tarvitseville sekä heidän 
läheisilleen. Siksi uudessa tyylissä korostuvat 
lämpö ja inhimillisyys. Keskustoimiston viestintä 
tuottaa aineistopankkiin uuden brändin mukaisia 
mallipohjia, jotka helpottavat esimerkiksi 
sosiaaliseen mediaan postaamista ja esityskalvojen 
tekemistä. Tuotamme myös kuvia, jotta 
vapaaehtoiset voisivat viestiä itsenäisesti entistä 
helpommin. Punaisen Ristin järjestötunnus, eli 
logo, säilyy ennallaan.

Saanko uudet materiaalit  
käyttöön nyt heti?

Vielä täytyy malttaa. Uudistunut ilme otetaan 
käyttöön aineistotuotannossa työ kerrallaan. 
Vanhentuvalla ilmeellä tuotetut aineistot ovat 
käyttökelpoisia siihen asti, kunnes uusintatarve 
tulee ajankohtaiseksi muusta syystä, esimerkiksi 
sisällön päivittämisen yhteydessä. 

Mistä saan lisää tietoa asiasta?

Kerromme brändiuudistuksesta koulutusten 
yhteydessä. Katso  myös  
https://rednet.punainenristi.fi/node/64594 
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Hyvää kesää!

Eeva Anundi


