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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Salminen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus ja taitto: Tuula Korhonen, 040 548 9471

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA 
Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME 
Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Sisältö 
• Terveisiä piiritoimistolta! 
• Ukrainan kriisi on osoittanut, mihin katastrofirahastoa tarvitaan 
• Uusia lipaskerääjiä saa mukaan suoralla yhteydenotolla 
• Näkyvyyttä Nälkäpäivänä 
• Suoja 2022, kiitos osallistuneille 
• Missä tiet kohtaavat -dokumenttielokuva lipaskerääjille 
• Vaikuta toimintalinjaukseen – osallistu ajatushautomoon 
• Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle – tutustu verkkokurssiin 
• Lisää keskustelua yhdenvertaisuudesta kaivataan 
• Pidä yhteyttä uuden hyvinvointialueen päättäjiin 
• Asunnottomien yö 17.10. 
• Kotoutumisen tuki   
• Syksyn 2022 vapaaehtoiskouluttajakoulutukset 
• Hyvä Joulumieli -kampanja jakaa ruokalahjakortteja ja muistuttaa lapsiperheköyhyydestä 
• Ansiomerkki- ja ansiomitalihakemukset 19.9. mennessä 
• Piiritoimiston tuparit ja glögit 15.12.2022 
• Henkilöstöuutisia: Helena lopetti, Arto, Eveliina, Tilja ja Veera aloittivat 
• Tukea Ukrainasta paenneille yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa 
• Tulossa: suuri koulutuspäivä 6.10.2022 
• Piiritoimiston yhteystiedot
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Terveisiä piiritoimistolta!

PÄÄKIRJOITUS 15.8.2022

Olemme saaneet nauttia kauniista kesäs-
tä työntäyteisen kevään jälkeen. Toivon, 
että sinulla kesä on sujunut mukavasti ja 
olet saanut rentoutua ja ladata akkuja si-
nulle mieleisten puuhien parissa. Suuri kii-
tos sinulle, joka olet ollut mukana Punaisen 
Ristin toiminnassa, vaikkapa Ukraina-ope-
raation eri tehtävissä tai kesän monissa 
ensiapupäivystyksissä. Vapaaehtoiset ovat 
toimintamme ydin. Te mahdollistatte Hel-
singin ja Uudenmaan alueella laajan kirjon 
tukea niille, jotka ovat haavoittuvassa ase-
massa ja tarvitsevat apua kaikkein eniten.

Punaisen Ristin vapaaehtoistehtävät an-
tavat paljon: olet osa kansainvälistä avun 
ketjua, tutustut uusiin ihmisiin, saat onnis-
tumisen ja osallisuuden kokemuksia, au-
tat lähimmäisiä, jotka hyötyvät valtavas-
ti saamastaan tuesta. Elokuu ja alkusyksy 
ovat monelle meistä uuden aikaa. Mihin si-
nä lähtisit nyt mukaan? 

Syyskuun Nälkäpäivä-keräyksessä voit toi-
mia vaikkapa lipaskerääjänä tai organisoi-
da keräystä osastossasi. Ensiapuryhmät 
starttaavat jälleen ja toivotamme uusia 
kiinnostuneita mukaan ensiapuryhmä- ja 
-päivystystoimintaan. Ison tai pienen krii-
sin tai onnettomuuden sattuessa olemme 
valmiina auttamaan. Valmius on tärkeä osa 
osastojen ja vapaaehtoisten toimintaa. Esi-
merkiksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
toiminnassa vuonna 2021 piiri oli mukana 
87 tapahtumassa, ja avun saajia oli kaikki-
aan 173 henkilöä.  

Nuorisotoiminta on aktiivista, mm. Läksy-
helppi-ryhmissä voit tukea lapsia ja nuoria 
koulutyössä. Ystävätoimintaa olemme par-
haillaan nostamassa uuteen vauhtiin, sillä 
valitettavan moni kokee yksinäisyyttä tä-
män päivän Suomessa. Ystävänä vanhuk-
selle, lapselle tai maahanmuuttajalle saa-
tat olla hänelle ainoa ihminen, joka oikeasti 

kuuntelee ja kiinnostuu keskustelusta hä-
nen kanssaan.  Suomen Punaisen Ristin v. 
2021 tekemän selvityksen mukaan yksinäi-
syyttä on kokenut puolet vastaajista ja joka 
kolmas kokee kärsivänsä yksinäisyydestä. 

Piirihallitus on linjannut vuosille 2022–23 
HUPille kolme painopistealuetta: 1) osasto-
toiminnan tuki ja kehittäminen, 2) valmius 
ja auttamiskyvyn vahvistaminen ja 3) vies-
tinnän ja digitalisuuden kehittäminen. 

Kussakin teemassa toimii myös hallituksen 
nimeämä kehittämisryhmä, jonka ydintä 
ovat aktiiviset vapaaehtoisosaajat. Kehittä-
misryhmät ovat toden teolla käärineet hi-
hat ja ryhtyneet toimeen. Näkyviä tuloksia 
on jo saatu aikaan – joskin Ukraina-ope-
raatio keväällä vei resursseja kehitystyöltä 
jonkin verran. Yhtenä esimerkkinä tuloksis-
ta on viestintäryhmän ideoima ja suunnit-
telema viestinnän teemaseminaari tulevana 
syksynä, alustavasti 1.10. 

Piiritoimisto muutti kesäkuussa uuteen mo-
derniin toimitilaan Pitäjänmäelle osoittee-
seen Pitäjänmäentie 14. Toimisto on vie-
lä viimeistelyvaiheessa, osa tavaroista 
etsii paikkaansa ja muutama uusi kalus-
te on vielä tulossa. Piirillä on nyt hybridi-
työtä palvelevat monimuotoiset tilat. Toi-
mistomme yhteydessä on myös suurempi 
noin 20 henkilön sali, ja jatkossa voimme-
kin järjestää yhä useamman lähikoulutuk-
sen tai -kokouksen omissa tiloissamme. 
Yksi muuttopäätökseen vaikuttanut tekijä 
on merkittävä säästö vuokrakuluissa: käy-
tämme jatkossa säästyneet varat ydintyö-
hömme auttamiseen. Tupaantuliaiset on 
toki luvassa, niitä vietämme jouluglögien 
yhteydessä torstaina 15.12. iltapäivällä. Sa-
ve the date!

Kevätkausi on ollut työntäyteinen myös pii-
ritoimiston väelle. Helmikuun lopussa al-
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Ukrainan kriisi on osoittanut,  
mihin katastrofirahastoa tarvitaan
Kun sotakuvat Ukrainasta ilmestyivät puoli 
vuotta sitten telkkariin ja puhelimen ruudul-
le, monen mielen valtasi epäusko ja häm-
mennys – huoli siitä, että mitä tahansa voi 
tapahtua. Ukrainassa ihmiset ovat menet-
täneet kotinsa, läheisiään ja elinkeinonsa, 
mutta konflikti on ravisuttanut turvallisuu-
den tunnetta Suomessa asti.

Suomen Punaisessa Ristissä saatoimme ka-
navoida järkytyksen toiminnaksi, sillä olim-
me varautuneet auttamaan. Olimme kerän-
neet varoja valmiiksi katastrofirahastoon, ja 
kriisin puhjettua lähdimme liikkeelle lipas-
kerääjinä, vapaaehtoisina ja haavoittuvim-
pien puolestapuhujina.

Saatoimme luottaa avun perillemenoon, sillä 
Punainen Risti oli tehnyt töitä Ukrainassa ja 
sen lähimaissa jo pitkään. Ukrainassa paikal-
liset vapaaehtoiset käynnistivät auttamisope-
raation heti konfliktin puhjettua, ja samat ih-
miset jäävät yhteisöihinsä myös sen jälkeen, 
kun taistelut jonain päivänä päättyvät.

Kriisin alusta asti avun ketjun toinen pää 
on siis ollut lujasti kiinni siellä, missä apua 
on tarvittu – ja tarvitaan yhä. Kun konflik-
tin vaikutukset laajenevat esimerkiksi ruo-
kakriisiksi Afrikkaan, Punaiselta Ristiltä ja 
Punaiselta Puolikuulta pyydetään apua yhä 
enemmän. Avun ketju laajenee verkoksi.

Nälkäpäivänä kerätään varoja juuri 
äkillisiä kriisejä varten. Hädän hetkellä 
ponnistamme nopeasti liikkeelle niiden va-
rojen turvin, joita ihmiset myös Suomessa 

ovat lahjoittaneet keräyslippaisiin, nettike-
räyksiin ja vastauksina tekstaripyyntöihin. 
Kun varoja ei ole sidottu etukäteen tiet-
tyyn kohteeseen, niillä voidaan auttaa siel-
lä, missä apua eniten tarvitaan.

Katastrofirahasto tuo työhömme nopeu-
den lisäksi myös vapautta. Kun rahoitamme 
apumme itse, pystymme itse päättämään, 
minne ja missä muodossa apumme kulkee. 
Maailman politisoituessa pystymme autta-
maan myös siellä, mihin uutiskamerat ei-
vät yllä.

Toiminta on paras keino vahvistaa turvalli-
suuden tunnetta. Tänä Nälkäpäivänä meil-
lä on tilaisuus tarjota auttamisen mahdol-
lisuuksia erityisesti heille, jotka Ukrainan 
kriisi on innostanut vapaaehtoiseksi.

Kutsutaan siis jokainen uusi vapaaehtoinen 
lipaskerääjäksi. Näytetään, että auttaminen 
luo toivoa sekä avun saajalle että sen anta-
jalle.

Marko Korhonen 

Kansainvälisen  
katastrofiavun päällikkö

Suomen Punainen Risti

kaneen Ukrainan kriisin myötä keskitimme 
usean piirimme työntekijän työtä Ukrainas-
ta tulevien auttamiseen. Piiritoimistossa on 
viime kuukausina aloittanut useita uusia 
tekijöitä. Myös organisaatiota on päivitetty 
selkeämmäksi. 

Piirin työntekijöiden tärkeä tehtävä on tu-
kea osastoja ja vapaaehtoisia. Lupauksem-
me sinulle: teemme jokainen työntekijä 
parhaamme sen eteen, että sinä vapaaeh-

toisena voit kokea Punaisen Ristin toimin-
nassa paljon iloa, inhimillisyyttä, onnistu-
misia ja merkityksellisyyttä. 

Lämmin kiitos, että olet mukana HUPin toi-
minnassa. Me piiritoimiston väki toivotam-
me sinulle aktiivista ja mukavaa syksyä!

Päivi Vuorimaa 
Toiminnanjohtaja
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9. 

Uusia lipaskerääjiä saa mukaan suoralla 
yhteydenotolla

Kuva: Karoliina Rantala

Koronavuosien jälkeen haluamme saada 
kerääjämäärän uuteen nousuun. Siksi ko-
kosimme yhteen parhaat kerääjärekry-
toinnin vinkit kokeneilta keräysjohtajil-
ta ja viime vuonna lippaaseen tarttuneilta 
kerääjiltä. 

Löydätkö ideoita omaan osastoosi?

”Kaikkein tehokkain tapa on puhelinsoitto. Sii-
hen kannattaa ehdottomasti varata aikaa. Pi-
dämme osastossa soittoiltoja, jolloin porukalla 
soitamme aiemmin keräämässä olleille”, kertoo 
Karoliina Rantala Oulun osastosta. 

Myös Kehä-Espoon osastossa lähdetään liik-
keelle edellisvuoden kerääjistä soittamalla ja 
sähköpostitse. ”Viime vuonna saimme myös 
yrityksistä parikymmentä kerääjää”, iloitsee 
keräystiimin aktiivi Ulla-Maija Keränen. 

Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo 
Majlund kertoo, että osasto lähestyy aiemmin 
keränneitä postikortilla. Uusia houkutellaan 
kohdennetulla Facebook-markkinoinnilla. Kou-
luista on rekrytoitu oppilaita keräämään koulu-
päivän aikana kaduille ja marketteihin.

Tampereella myös Oma on otettu tehokäyt-
töön. ”Lähetämme Omasta sähköpostiviestejä 
kaikille sinne rekisteröityneille ja kerromme tie-
tysti samalla osaston muustakin toiminnasta.”

Näin kerääjät kertovat innostuneensa 
lipaskeräämisestä

Kysyimme viime vuonna keräämässä olleilta, 
mikä innosti heidät lipaskerääjäksi. Muun mu-
assa näin he kertoivat: 

”Keräämisestä on muodostunut perinne.” 

”Osallistuminen on itsestään selvää meidän 
osastossa.”

”Ystäväni oli menossa keräämään ja lähdin 
mukaan.”

Pyysimme myös keräysjohtajia muistelemaan, 
mikä aikanaan sai heidät keräämään. 

”Olin ollut jäsen jo kauan ja osastolta tuli aina 
mainoskirje, jossa pyydettiin mukaan kerää-
jäksi. Monta vuotta mietin, ja kerran sitten me-
nin”, muistelee Tikkurilan osaston keräysjohta-
jana useita vuosia toiminut Päivi keräysuransa 
alkuhetkiä. 

”Minut sai lipaskerääjäksi Aasian tsunami. Jou-
lun ja uuden vuoden välillä keräsin joka päivä. 
Yksi osasto sai minut silloin kiinni, ja sillä tiellä 
ollaan”, kertoi Ulla Kehä-Espoon osastosta. 

Saman osaston Ulla-Maija kertoo lähteneensä 
kerääjäksi eläkkeelle jäätyään, kun toiminnas-
sa jo mukana olleet tuttavat pyysivät.

Partion kautta keräämään tuli Tampereen osas-
ton Marjo, joka keräsi partiokavereiden kanssa  
useana vuonna. ”Aluksi varmaan partiojohtaja 
pakotti meidät, mutta sitten me ihan itse huo-
mattiin, että se on mukavaa.”

Tiesitkö tämän lahjoitustavoista?
•  MobilePaylla on jo yli 2 miljoonaa käyttäjää Suomessa. Muista tarjota MobilePay-mahdollisuutta 

kaikissa osaston kanavissa. 
•  Nettikeräys perustetaan nykyään sivulla lahjoita.punainenristi.fi. Voit perustaa keräyksen joko 

omissa tai osaston nimissä.
•  Pivolla ei voi enää lahjoittaa Nälkäpäivään. Hävitä siis materiaalit, joissa pyydetään lahjoitta-

maan Pivolla.

Oulun osaston Karoliina Rantala sai ensikosketuksen ke-
räämiseen Punaisen Ristin nuorisoryhmässä. Seuraavan 
kerran hän tarttui lippaaseen opiskeluaikana.
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NÄLKÄPÄIVÄ 22.–24.9. 

Näkyvyyttä Nälkäpäivänä
Nälkäpäivänä innostamme ihmisiä 
mukaan kerääjiksi ja lahjoittajiksi, 
kerromme avun tarpeesta ja lopuksi 
kiitämme osallistuneita. Poimi alta vinkit 
timanttiseen Nälkäpäivä-viestintään!

1.  Tarjoa toimittajaa kiinnostavia aiheita 
ja haastateltavia

Toimittaja tarttuu aiheisiin, jotka koskettavat lu-
kijoita ja kuulijoita. Varmista etukäteen nämä:

Haastateltavat ja kuvausmahdollisuus: 
Kuka on halukas haastateltavaksi? Missä ja 
milloin lipaskerääjiä voi haastatella ja kuvata?

Faktat: Alueelliset tai paikalliset luvut kiinnos-
tavat. Kuinka montaa ihmistä tai perhettä piirin 
alueella on viime vuonna autettu katastrofira-
haston turvin? Kuinka monessa tulipalossa va-
paaehtoiset ovat auttaneet? Varmista, ettei au-
tettavia voi tunnistaa tiedoista.

Tarinat: Toimittaja voi kiinnostua itse keräyk-
sen lisäksi siitä, mikä elämän käännekohta on 
saanut haastateltavan vapaaehtoiseksi ja miltä 
avun tarve näyttää auttajan silmin. Yhden tari-
na innostaa muitakin auttamaan.

Ajoitus: Oman paikkakunnan mediat kannat-
taa kontaktoida noin viikkoa ennen keräystä. 
Kerro samalle toimittajalle myöhemmin myös 
keräystuloksesta.

Keinot: Sähköposti tai soitto ovat näppäriä ta-
poja ottaa yhteyttä toimittajaan. Tiedotteella 
välitätte kätevimmin tarkkaa tietoa, esimerkik-
si keräyspisteen yhteystiedot tai keräystulok-
sen. Tiedotepohjat löytyvät RedNetistä.

2. Kerro keräystunnelmista somessa.

Kuvat pysäyttävät. Kertokaa somessa iloises-
ta keräysfiiliksestä ja kerääjien tarinoista. 

Kännykkäkuva onnistuu, kun valitset kuvaan 
selkeän kohteen ja astut askelen lähemmäs 
kohdettasi. Etsi rauhallista taustaa. Kuvaa koh-
taamista ihmisten välillä, tai kehota kuvattavaa 
katsomaan kameraan.

Muista kysyä lupa kuvan julkaisemiseen. Ala-
ikäisen kohdalla pyydä lupa myös lapsen huol-
tajalta.

Selfiet toimivat somessa hyvin! Nappaa siis it-
sestäsi kuva ja kerro muutamalla lauseella ke-
räystunnelmistasi. Miten keräys on sujunut, 
millaisia kohtaamisia on syntynyt? 

Käytä hashtagejä #Nälkäpäivä ja #Hun-
gerdagen. Keskustoimisto nostaa postauksia 
myös valtakunnallisille kanaville. Parantaak-
sesi alueellista näkyvyyttä voit käyttää hash-
tagina myös esimerkiksi kunnan tai kaupun-
ginosan nimeä.

Tehkää keräyksestä tapahtuma Omaan. 
Linkkiä voi jakaa somessa, kun rekrytoitte uu-
sia kerääjiä.

Hyödynnä valmiit somemateriaalit. Näl-
käpäivä-viestintää varten tuotetaan esimer-
kiksi kuvia. Materiaalit löytyvät ennen ke-
räystä Punaisen Ristin aineistopankista, 
Nälkäpäivä 2022 -kansiosta: aineistopankki. 
punainenristi.fi/ 

Lisävinkkejä: rednet.punainenristi.fi/nalka-
paiva

Missä tiet kohtaavat -dokumenttielokuva lipaskerääjille
Tarjoamme Nälkäpäivään osallistuville va-
paaehtoisille mahdollisuuden nähdä elokuvan 
”Missä tiet kohtaavat” tiistaina 13.9. kello 17 
etänä. 

Dokumentissa 700 suomalaista vapaaehtois-
ta matkustaa Länsi-Afrikan Beniniin osallistu-
akseen rokotetutkimukseen, joka voi pelastaa 
miljoonien lasten hengen. 

Elokuvan jälkeen striimataan tilaisuus, 
jossa dokumentin ohjaaja Mia Halme ja 
kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko 
Korhonen keskustelevat elokuvan teemoista: 
auttamisesta ja sen vaikeudesta sekä ihmisten 
välisestä kohtaamisesta. 

Tilaisuuden ilmoittautumislinkki löytyy Omasta: 
oma.punainenristi.fi/event/15497. Kutsua saa 
mielellään jakaa kaikille lipaskerääjille.
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SUOJA 2022 

Kiitos Suojaan osallistuneille!

Punaisen Ristin valtakunnallinen val-
miusharjoitus Suoja 2022 järjestettiin 
6.–7. toukokuuta. Harjoitukseen osal-
listui yhteensä yli 1500 vapaaehtoista 
noin sadasta osastosta! Tämä on meiltä 
hieno yhteinen saavutus, vaikka autta-
mistehtävät Ukrainan kriisin parissa ai-
heuttivat monelle osastolle kiirettä sa-
maan aikaan.  

Harjoituksia järjestettiin yhteensä 67. Niissä 
painottuivat evakuointitilanteissa usein 
tarvittavat taidot, kuten ensihuolto, henkinen 
tuki, henkilöluettelointi, johtaminen ja 
viestintä. Noin puolessa harjoituksista 
oli mukana myös viranomaisia tai muita 
järjestöjä. 

– Koronaepidemiasta huolimatta ja 
keskellä Ukrainan kriisiä harjoitus saatiin 
toteutettua upeasti monilla paikkakunnilla. 
Tilannekeskukseen lähetetyistä kuvista ja 
kommenteista välittyi kova osaaminen sekä 
aito tekemisen ja kohtaamisen ilo pitkän 
etäajan jälkeen, sanoo valmiussuunnittelija 
Maaria Kuitunen.

Lue verkosta, miten Ahvenanmaalla 
harjoiteltiin laajamittaisen maahantulon 
tilannetta yhdessä Ruotsin Punaisen Ristin 
kanssa: punainenristi.fi/tyomme/valmiustyo-
kotimaassa.

Vaikuta toimintalinjaukseen – osallistu ajatushautomoon
Seuraava Suomen Punaisen Ristin yleis-
kokous järjestetään Joensuussa 10.–
11.6.2023. Siellä hyväksytään järjestön 
yhteinen toimintalinjaus, joka ohjaa työ-
tämme seuraavat kolme vuotta.

Voit nyt olla mukana vaikuttamassa toiminta-
linjaukseen osallistumalla ajatushautomoon! 
Ajatushautomo on keskusteleva työpaja, jossa 
osallistujat ideoivat ja kehittävät Punaisen Ris-
tin toimintaa. 

Katso oman piirisi sivuilta, järjestetäänkö si-
nun alueellasi ajatushautomo. Voit myös jär-
jestää oman ajatushautomon osastossasi tai 
yhdessä naapuriosastojen kanssa tai kertoa 
ajatuksesi nettilomakkeella.

Ohjeet ja lisätietoa löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/vaikuta

Suoja 2022 -harjoitukseen osallistui lähes 100 osastoa eri puolilla Suomea. Kuvassa meneillään harjoitus 
Suomussalmella. 

Kuva: Tim
o H

eikkala
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STOP HÄIRINNÄLLE 

Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle  
– tutustu verkkokurssiin

Olemme sitoutuneet siihen, että Punainen 
Risti on apua tarvitseville, vapaaehtoisille, 
työntekijöille ja muille kanssamme toimi-
ville turvallinen toimintaympäristö. Emme 
hyväksy seksuaalista häirintää, ahdistelua 
tai hyväksikäyttöä missään muodossa.

Osastossa jokaisen on tärkeää sisäistää omaa 
roolinsa ja se vastuu, joka omaan vapaaehtois-
tehtävään liittyy. On myös tärkeää, että jokainen 
osaa ja uskaltaa raportoida itseensä tai toisiin 
kohdistuneesta epähyväksyttävästä toiminnasta.

Tämän varmistamiseksi osastoille on nyt tar-
jolla Punaisen Ristin verkkokurssi seksuaa-
lisen häirinnän ja hyväksikäytön ehkäise-
miseksi. Itseopiskeltava kurssi on suunnattu 
kaikille järjestömme vapaaehtoisille, työnteki-
jöille ja avustustyöntekijöille. 

Lisätietoja kurssista ja ohjeet Itslearning-alus-
talle löytyvät Oma Punaisesta Rististä: oma.
punainenristi.fi/event/14801 

Lisää keskustelua yhdenvertaisuudesta kaivataan
Keskustoimisto toteutti Auttajat Aulan-
golla -tapahtumassa pilottikyselyn Punai-
sen Ristin toiminnan yhdenvertaisuudes-
ta. Vastaajia oli 37.

Yleisesti tilanne koettiin hyväksi, mutta kehit-
tämistarpeita nähtiin kaikilla yhdenvertaisuu-
den osa-alueilla.

•  Noin 40 prosenttia vastanneista oli kokenut 
tai havainnut toiminnassa syrjintää joskus tai 
harvoin. Lähes puolet kertoi, ettei ollut ha-
vainnut syrjintää.

•  Lähes kolme neljästä vastaajasta koki järjes-
tön ilmapiirin jokseenkin tai täysin moninai-
seksi ja yhdenvertaiseksi. Useampi kuin kol-
me neljästä koki voivansa vaikuttaa Punaisen 
Ristin toimintaan jonkin verran tai hyvin.

•  Koulutukselle on tarvetta, sillä yli puolet ei 
ollut saanut yhdenvertaisuuskoulusta, ei-
kä kolmannes vastaajista ollut tutustunut il-
moittamiskäytäntöihin.

•  Toimintaan kaivattiin lisää saavutettavuuden 
ja esteettömyyden edistämistä sekä keskus-
telua yhdenvertaisuudesta.

Ilmoita tapahtumista esihenkilölle tai toiminnasta vastaavalle 
henkilölletai sähköisellä lomakkeella >> punainenristi.fi  
→ Väärinkäytösepäilyn ilmoittaminen

Punaisessa Ristissä emme 
hyväksy seksuaalista ahdistelua, 

häirintää tai hyväksikäyttöä 
missään muodossa.  

Meillä on nollatoleranssi. 

Seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäy-
tön ehkäisyn linjauksen pääkohdat 

•  Älä vähättele itseesi tai muihin kohdistu-
nutta seksuaalista häirintää.

•  Raportoi kaikista seksuaaliseen häirin-
tään liittyvistä tapahtumista ja epäi-
lyksistä. Selvitämme tilanteet oikeu-
denmukaisesti ja luottamuksellisesti. 
Suojelemme raportoivien henkilöiden ja 
hyväksikäytön kohteeksi joutuvien yksi-
tyisyyttä ja oikeuksia.

•  Yksikin tapaus on meille liikaa.

•  Älä altista ketään seksuaaliselle häirin-
nälle, ahdistelulle tai hyväksikäytölle.

•  Punaisessa Ristissä emme hyväksy sek-
suaalista ahdistelua, häirintää tai hyväk-
sikäyttöä missään muodossa. Meillä on 
nollatoleranssi.

Jos havaitset häirintää, ilmoita tapahtu-
mista toiminnasta vastaavalle henkilölle tai 
sähköisellä lomakkeella osoitteessa punai-
nenristi.fi > väärinkäytösepäilyn ilmoitta-
minen. 

Koko linjauksen löydät RedNetistä: rednet.
punainenristi.fi/seksuaalinenhairinta. Si-
vulta voit ladata myös tulostettavan julis-
tesarjan osaston tiloihin ja tapahtumiin.
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HYVINVOINTIA TUKEMASSA 

Pidä yhteyttä uuden hyvinvointialueen päättäjiin

Tammikuussa 2022 valittiin 
ensimmäisissä aluevaaleissa valtuutetut 
hyvinvointialueille. Joko tiedät, ketkä ovat 
omalta alueeltasi tulleet valituiksi?

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 
1.1.2023, jolloin niiden järjestämisvastuulle 
kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä 
pelastustoimi.

Kannustamme pitämään yhteyttä 
hyvinvointialueiden valtuustoryhmiin. Punaisen 
Ristin auttamistoiminta ja osaaminen arjen 
turvallisuuden lisäämisessä on tärkeää tuoda 
esille, ja toiminnastamme on hyvä kertoa 
kaikille aluevaltuutetuille tasapuolisesti.

Lisätietoa hyvinvointialueista löydät osoitteesta 
soteuudistus.fi/hyvinvointialueet.

Muista myös kuntien tärkeä rooli 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä

Kunnilla on uudistuksen jälkeen yhä 
vastuu hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) 
edistämisestä. 

Punainen Risti tekee paljon hyte-toimintaa, 
kuten ystävätoimintaa, terveyden edistämistä 
ja ruoka-apua. Kannattaa olla aktiivinen myös 
oman kunnan päättäjien ja virkamiesten 
suuntaan ja kertoa omasta toiminnasta. 

Varautumista ja arjen turvallisuuden 
vahvistamista on tärkeää tehdä toisten 
toimijoiden ja järjestöjen kanssa yhdessä. 
Kannustamme tekemään yhteistyötä myös 
alueen muiden järjestöjen kanssa.

Mitä piireissä ja osastoissa voi tehdä? 

•  Aiheeseen on syytä perehtyä vähintään 
nettisivuilta. 

•  Toisten järjestöjen kanssa kannattaa 
keskustella ja verkostoitua. 

•  Kertokaa selkeästi Punaisen Ristin avun ja 
tuen muodoista.

•  Perehtykää hyvinvointialueiden suunnitelmiin. 

•  Voitte järjestää kuntakierroksen yhdessä 
toisten järjestöjen kanssa.

Keskustoimisto on koostanut osastojen ja 
piirien tueksi RedNet-sivuston, josta löydät 
tietoa sote-uudistuksesta sekä esittelypohjia 
muun muassa hyte-toiminnastamme. 
Materiaalit löytyvät RedNetin Tieto ja taito 
-sivulta kohdasta Sote-uudistus.

Lisätietoja: koordinaattori Maria Viljanen, 
maria.viljanen@punainenristi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu 
uudistuksen jälkeenkin kunnille. Kuvassa Oulun osaston 
Sanna Tuorila pakkaa ruoka-apua.

Kuva: M
aiju Pohjanheim

o

Asunnottomien yö 17.10.
YK:n kansainvälistä köyhyyden ja syrjäy-
tymisen vastaista päivää vietetään Suo-
messa Asunnottomien yön merkeissä 
17.10.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokai-
sen ihmisen perusoikeutta vakinaiseen asun-
toon, omaan kotiin. Asunnottomuus on köy-
hyyden ja huono-osaisuuden äärimmäisimpiä 
muotoja ja heikentää asunnottoman ihmisen 
hyvinvointia sekä ihmisarvoista elämää.

Osastosi voi järjestää Asunnottomien yön ta-
pahtuman yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Tapahtumaan voi kuulua esimerkik-
si palveluohjausta, keskustelutukea ja ruo-
ka-apua, ja se on myös oiva tilaisuus kertoa, 
millaista apua ja tukea osastosi tarjoaa haa-
voittuvassa asemassa oleville. 

Vinkit osallistumiseen löydät RedNetistä: Tieto 
ja taito > Ruoka-apu > Asunnottomien yö 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin suunnitte-
lija Petra Lemmetty, p. 040 620 4373
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KOTOUTUMISEN TUKI   

Osastosi voi tukea maahan muuttaneiden 
kotoutumista monin eri tavoin.

Haluamme lisätä maahan muuttaneiden osallis-
tumista, osallisuutta ja toimintakykyä, vähen-
tää haavoittuvuutta sekä luoda rakentavia yh-
teyksiä tulijoiden ja paikallisen väestön välille. 

Maahan muuttaneilla voi olla erityisiä haavoittu-
vuuksia, jotka liittyvät heidän oikeudelliseen tai 
yhteiskunnalliseen asemaansa tai taustaansa. 
Toimimme tukea tarvitsevien pakolaisten, turva-
paikanhakijoiden, paperittomien, ulkomaalaisten 
säilöön otettujen ja muiden haavoittuvassa ase-
massa olevien parissa ja heidän tukenaan. 

Mitä osasto voi tehdä?

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat tukea maa-
han muuttaneen kotoutumista monin tavoin. 

•  Ystävävapaaehtoisen antama aika ja yhdes-
säolo voivat olla vasta Suomeen muuttaneel-
le korvaamaton tuki. 

•  Kielikerhoissa ja -kahviloissa harjoitellaan ar-
kikieltä puhumalla. Kerhot toimivat lisätukena 
viranomaisten tarjoamille kursseille. 

•  LäksyHelpissä vapaaehtoiset auttavat ja mo-
tivoivat lapsia tai aikuisia opintopolulla. 

Kotoutumista tukevat myös esimerkiksi leirit, 
teema- ja toimintaryhmät, työelämämentoroin-
ti, kansainväliset klubit ja kohtaamispaikat se-
kä monenlainen arjen apu.

Osastosi voi tukea kotoutumista kaikessa toi-
minnassaan järjestämällä aidosti avointa toi-
mintaa, purkamalla syrjiviä rakenteita ja tar-
joamalla mahdollisuuksia osallistumiseen ja 
kohtaamiseen.

Vinkkejä ja koulutusta tarjolla

Vinkit ja materiaalit kotoutumista tukevaan 
vapaaehtoistoimintaan löydät RedNetistä: red-
net.punainenristi.fi/kotoutumisentuki.  

Kotoutumisen tukena -koulutuksessa käsi-
tellään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasismia 
sekä esitellään kotoutumista tukevaa vapaa-
ehtoistoimintaa. Voit etsiä seuraavan kurs-
sin Omasta tai suorittaa kurssin omaan tahtiisi 
verkossa Itslearning-alustalla. Lisätietoja: oma.
punainenristi.fi/event/14691  

Punainen Risti Suomeen saapuvien tukena 
-webinaarissa 7.9. kerrotaan, miten vapaa-
ehtoiset voivat tukea esimerkiksi Ukrainasta 
paenneiden tai kiintiöpakolaisten kotoutumista. 

Tule kuulemaan hyväksi havaituista malleista 
ja hakemaan ideoita! Lisätietoa löydät Omasta: 
oma.punainenristi.fi/event/15632.

Tueksi maahan muuttaneelle

Mikä kotoutuminen? 

Kotoutuminen on jatkuva, kaksisuuntainen 
prosessi, jossa yhteiskunta muuttuu väes-
tön monimuotoistuessa ja maahanmuuttaja 
hankkii yhteiskunnassa ja työelämässä tar-
vittavia tietoja sekä taitoja. Se on yksilölli-
nen prosessi, jonka aikana maahanmuutta-
jan osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
yhteiskunnassa lisääntyvät.  

Kotoutumista tuetaan tarjoamalla tarpeen 
mukaista tukea ja palveluja sekä edistä-
mällä yhteiskunnan vastaanottavuutta.

Kuva: S
usanna C

hazalm
artin
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KOULUTUS 

Syksyn 2022 vapaaehtoiskouluttajakoulutukset

Kuva: Leena Koskela

Syksyn vapaaehtoiskouluttajakoulutuk-
seen ilmoittautuminen on käynnissä. 

Kiinnostaako sinua edistää inhimillisyyttä ja 
auttamismieltä? Haluatko vaikuttaa siihen, et-
tä ihmiset osaavat auttaa toisiaan? 

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN YHTEISET 
OSAT:

Punainen Risti kouluttaa -webinaari:  
4.10. klo 17–18

OPPIMISEN OHJAAMINEN:

Etäkoulutus: 11.10. klo 17–19.30
Lähikoulutus: 29.10. klo 10–17
Etäkoulutus: Reflektio 22.11. klo 17–18
Kouluttajien verkkokurssi 1.10.–31.12. 

SISÄLTÖOSAT

Valmiuskouluttajien sisältöosa 9.–11.9. 
Sisältöosien koulutukset 19.–21.11. 
Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  
11.–13.11. 

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 
29.9.–2.10.

Tiesitkö, että voit toimia vapaaehtoisena myös verkossa? 
Verkossa tehtävä vapaaehtoistoiminta on täysin paikkakunnasta riippumatonta.  
Toiminnassamme mukana olevia vapaaehtoisia asuu ympäri maailmaa! 

> Lue lisää Rednetistä: rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoistoimintaa_verkossa 

Erityisen suuri tarve vapaaehtoisille on nuorille suunnatussa Sekasin-chatissa.  
Tule vapaaehtoiseksi, sinua todella tarvitaan! 

> Tutustu: sekasin.fi/vapaaehtoiset

Kouluttajapäivät tulossa taas tammikuussa

Kouluttajapäivät ja kouluttajien täydennyskoulutus järjestetään ensi vuonna 21.–22. tammikuuta. 
Ilmoittautuminen avataan ja tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin syksyllä. 

Merkitse päivät jo nyt kalenteriisi!

Jos vastaat kyllä, tule mukaan vapaaehtois-
kouluttajaksi. Valmennamme sinut vetämään 
peruskoulutusta niin vapaaehtoisillemme kuin 
muillekin kiinnostuneille. 

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä piiriisi. Lisä-
tietoa löytyy RedNetistä: rednet.punainenristi.
fi/node/6357
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HYVÄ JOULUMIELI 

Kerro osaston ruoka-avusta ruoka-apu.fi:ssä
Ruoka-apu.fi -sivusto palvelee ruoka-avun jär-
jestäjiä, avuntarvitsijoita ja elintarvikkeiden 
lahjoittajia. Kun ilmoitat osastosi ruoka-aputa-
pahtuman sivustolla, apua tarvitseva saa sii-
tä tiedon.

Palvelu on ilmainen, ja saat siihen tarvittavan 
käyttäjätunnuksen helposti suoraan sivuston 

kautta. Sivustolta löydät myös ruoka-avun oh-
jeita, tulevia koulutuksia ja tapahtumia.  

Tutustu sivustoon ja tilaa käyttäjätunnus osas-
tollesi!

Tutustu myös Punaisen Ristin ruoka-aputoi-
minnan vinkkeihin, malleihin ja materiaaleihin 
RedNetissä: rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu.

Hyvä Joulumieli -kampanja jakaa ruokalahja-
kortteja ja muistuttaa lapsiperheköyhyydestä

Kuva: B
enjam

in S
uom

ela

Hyvä Joulumieli -kampanjan ruokalah-
jakortit tuovat jälleen iloa vähävaraisiin 
lapsiperheisiin. Osastot voivat tilata oman 
paikkakuntansa kortit tuttuun tapaan 
sähköisesti.

Osastoilla on ollut mahdollisuus tilata Hyvä 
Joulumieli -ruokalahjakortit sähköisellä tilaus-
lomakkeella useamman vuoden ajan. Kortit 
toimitetaan suoraan esimerkiksi sosiaalitoimis-
toille, diakoniatyöntekijöille ja neuvoloille, jot-
ka jakavat kortit tarvitseville.

Korttien tilaamisesta kumppaneille kannattaa 
sopia yhdessä paikkakunnalla toimivien Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) yhdistys-
ten kanssa. Näin voitte yhdessä varmistaa, 
että mahdollisimman moni kumppani saa kort-
teja, ja mahdollisimman moni perhe kaipaa-
mansa avun. Samalla vältytte päällekkäisiltä 
tilauksilta.

Kortit kannattaa tilata suoraan yhteistyökump-
panien osoitteisiin. Osastonne voi liittää kort-
teihin oman tervehdyksensä. On tärkeää, et-
tä tervehdys toimitetaan kumppanille riittävän 
ajoissa, jotta se ehtii varmasti lahjakortin mu-
kaan.

Hyvä Joulumieli -tapahtuma tuo näky-
vyyttä keräykselle

MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa kannattaa 
myös järjestää Hyvä Joulumieli -tapahtuma, 
jolla saatte lisää näkyvyyttä kampanjalle ja li-
sävaroja lahjakortteihin. Osastoille jaetaan tar-
kemmat ohjeet tapahtumien järjestämiseen 
syyskuun aikana. Lähempänä kampanjaa Red-
Netin Hyvä Joulumieli -ryhmään lisätään myös 
osastojen tiedotepohja ja somemateriaalia.

Hyvä Joulumieli on Suomen Punaisen Ristin, 
MLL:n ja Ylen yhteinen kampanja kotimaan 
vähävaraisten lapsiperheiden tueksi. Kampan-
jalla kerätään varoja ruokalahjakortteihin ja 
herätetään samalla keskustelua lapsiperheköy-
hyydestä.

Kampanjamateriaalit ja ohjeet korttien jakami-
seen löytyvät RedNetistä: rednet.punainenris-
ti.fi/hyvajoulumieli

Lisätietoja:

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158
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HUOMIONOSOITUKSET

Punaisen Ristin huomionosoitukset 

Ansiomerkki- ja ansiomitalihakemukset 
19.9. mennessä
Osastot voivat hakea vapaaehtoisilleen an-
siomerkkejä sekä pronssia, hopeisia ja 
kultaisia ansiomitaleja. Hakemukset toi-
mitetaan piiriin syyskuun 19. päivään men-
nessä.

Jakoperusteet, ansiomerkki ja 
aktiivimerkki

Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n jä-
senyys sekä että henkilö on kuuden vuo-
den ajan aktiivisesti osallistunut SPR:n tai 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan 
toimien luottamus- tai muissa vapaaehtois-
tehtävissä.

Aktiivimerkin myöntää osaston hallitus. 
SPR:n jäsen tai osaston toimintaryhmä voi 
tehdä ehdotuksen aktiivimerkin myöntämi-
sestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. 
Osaston hallitus käsittelee ja myöntää aktii-
vimerkkejä kahdesti vuodessa ennen osas-
ton kevät- ja syyskokousta.

Jakoperusteet, ansiomitali

Suomen Punaisen Ristin pronssinen, hopei-
nen tai kultainen ansiomitali annetaan an-
siokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnas-
ta tai erittäin ansiokkaista 
teoista Punaisen Ristin ja 
välittömästi sen tarkoitus-
perien hyväksi. Näiden eh-
tojen täyttyessä ansio-
mitali voidaan myöntää 
vapaaehtoiselle jäsenelle, 
luottamushenkilölle tai Va-
paaehtoisessa pelastuspal-
velussa toimijalle.

Pronssinen ansiomitali voi-
daan myöntää henkilölle, 
joka on vähintään 10 vuo-
den ajan osallistunut ak-
tiivisesti järjestön toimin-
taan ja jolle on aiemmin 
myönnetty ansiomerkki. 
Ansiomerkin myöntämi-

sestä pitää olla kulunut vähintään neljä 
vuotta.

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää hen-
kilölle, joka on vähintään 20 vuoden ajan 
osallistunut aktiivisesti järjestön toimin-
taan. Mikäli henkilölle on aiemmin myön-
netty pronssinen ansiomitali, on tästä 
täytynyt kulua vähintään 10 vuotta. Myön-
tämisen perusteena ovat edellisen huomi-
onosoituksen jälkeiset ansiot. 

Muistattehan, että hopeinen tai pronssi-
nen ansiomitali voidaan myöntää riittäväs-
ti ansioituneelle henkilölle jo ensimmäisenä 
huomionosoituksena. Jos huomionosoituk-
sen saajalla ei ole aiemmin myönnettyä an-
siomerkkiä tai pronssista ansiomitalia, hä-
nelle myönnetään samalla ansiomerkin 
kanto-oikeus.

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää hen-
kilölle, joka on vähintään 30 vuoden ajan 
osallistunut aktiivisesti järjestön toimintaan 
ja jolle on aiemmin myönnetty hopeinen 
ansiomitali. Hopeisen ansiomitalin myön-
tämisestä pitää olla kulunut vähintään 10 
vuotta. Myöntämisen perusteena ovat edel-
lisen huomionosoituksen jälkeiset ansiot.

A
nn

a 
Vu

or
in

en



14

Huomionosoitusten anominen

Punaisen Ristin jäsen voi tehdä ehdotuk-
sen ansiomitalin tai ansiomerkin myöntämi-
sestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. 
Myös osaston hallitus voi tehdä ehdotuk-
sia. Osaston hallitus toimittaa kaikki ehdo-
tukset, myös ei-puoltamansa, edelleen pii-
rin hallitukselle. 

Ansiomerkkejä ja -mitaleja haetaan lomak-
keella. Samalla lomakkeella voi anoa myös 
pöytäviiriä ja hädän kolmet kasvot pienois-
veistosta. Lomake löytyy RedNetistä koh-
dasta Tieto ja taito > Osastotoimisto > Oh-
jeet ja lomakkeet.

Osastotoimistossa on luettavissa ja tulos-
tettavissa huomionosoitusohje, jossa on 
tarkempaa tietoa Punaisen Ristin huomion-
osoituksista. RedNetin osastotoimiston koh-
dasta ”Ohjeita ja lomakkeita” löytyy huo-
mionosoitusohje sekä anomuslomake. 
Ansiomitalianomukset on täytettävä huo-
lellisesti ja siihen on koottava mahdolli-
simman tarkat tiedot huomionosoituksen 
saajan ansioista. ”Ollut pitkään mukana ys-
tävätoiminnassa” tai ”toiminut useita vuo-
sia osaston sihteerinä” ei riitä, tarvitsemme 
tiedot myös toimintavuosista.

Ansiomerkki- ja ansiomitalihakemukset 
on toimitettava piiritoimistoon viimeistään 
maanantaina 19.9. Hakemukset toimitetaan 
sähköpostilla tuula.korhonen@redcross.
fi tai postitse osoitteella Suomen Punainen 
Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, Tuu-
la Korhonen, Pitäjänmäentie 14, 00380 Hel-
sinki.

Piirin hallitus myöntää ansiomerkit loka-
kuussa. Ansiomitalihakemukset käsittelee 
ensin piirin hallitus ja sen jälkeen järjestön 
hallitus. Järjestön hallitus esittää harkitse-
mansa ehdotukset edelleen sisäasiainminis-
teriölle, joka vie esityksen tasavallan presi-
dentin päätettäväksi. 

Kultaiset ja hopeiset ansiomitalit jaetaan 
Punaisen Ristin yleiskokouksessa Joensuus-
sa 10.-11.6.2023. Pronssiset ansiomitalit pii-
rin vuosikokouksessa huhtikuussa tai osas-
ton omassa tilaisuudessa. 

Piiritoimiston tuparit ja  
glögit 15.12.2022
 
Olet lämpimästi tervetullut Helsin-
gin ja Uudenmaan piirin piiritoimis-
ton tupaantuliaisiin Helsingin Pi-
täjänmäelle torstaina 15.12. klo 
15–19.  Nautimme samalla vuoden 
loppuun perinteisesti kuuluvat glö-
git. Tule jättämään oma muistosi ti-
laisuudessa luotavaan muistotau-
luun! 

Tarkennetun kutsun esitämme lä-
hempänä tilaisuutta.  

Haemme tilaisuuteen mm. musiik-
kiesityksiä, haluaisiko harrastusryh-
mäsi esiintyä tilaisuudessa? Kerro 
ehdotuksesi Heidi Hellmanille, säh-
köposti heidi.hellman@redcross.fi.

Distriktskontorets  
inflyttnings- och  
glöggfest 15.12.

Du är varmt välkommen på inflytt-
ningsfest till Helsingfors och Ny-
lands distriktsbyrå i Helsingfors, 
Sockenbackavägen 14, torsdagen 
den 15.12 kl. 15-19. Vi bjuder på 
glögg!

Kom och lämna ditt eget minne på 
minnestavlan som vi skapar tillsam-
mans vid evenemanget!

En mera detaljerad inbjudan kom-
mer senare i höst.

Skulle din hobbygrupp vilja upp-
träda vid tillställningen?  Vi söker 
bland annat musikuppträdanden. 
Ge oss ditt förslag: heidi.hellman@
redcross.fi

HUOMIONOSOITUKSET
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HENKILÖSTÖUUTISIA

Helena lopetti, Arto, Eveliina, Tilja  
ja Veera aloittivat
Helena Heinonen lopetti kesäkuussa työt piiritoimiston palveluksessa lähes 35 vuoden työ-
uran jälkeen. Eläkkeeseen olisi ollut vielä aikaa, mutta Helena päätti ottaa aikaa itselleen 
ja huolehtia iäkkäistä vanhemmistaan, myös perheen maatila ja vuokramökit takaavat 
sen, ettei tekeminen lopu. Helenan mukana piiristä lähti korvaamatonta osaamista ja hil-
jaista tietoa. Kiitos yhteisistä vuosista, Helena!

Piiritoimistossa on aloittanut neljä uutta työntekijää: ea-päivystystoiminnan suunnitteli-
ja Arto Ahonen, projektisuunnittelija Tilja Kontio, maahanmuuttotyön suunnittelija Evelii-
na Pasanen ja ystävätoiminnan suunnittelija Veera Teittinen. Seuraavassa Helenan tervei-
set osastojen vapaaehtoisille ja Tiljan, Eveliinan ja Veeran esittäytymiset. Arto esittäytyy 
myöhemmin. 

Kiitos kuluneista vuosista!

Lopetin työni HUPissa kesäkuussa. Aloitin 
vuonna 1987 taloustoimistossa ja siitä siir-
ryin ohjelmapuolen kurssisihteeriksi ja jär-
jestöavustajaksi. Kun katsoo taaksepäin, 
hämmentyy, kuinka nopeasti vuodet ovat 
kuluneet, ja mitä kaikkea on tullut koettua 
Punaisessa Ristissä.

Monta kertaa ollaan muutettu: aloitin An-
nankadulla keskustassa, sieltä muutettiin 

Laivanvarustajankadulle Ullanlinnaan, Pih-
lajistoon Viikissä, Salomonkadulle Kampis-
sa – ja nyt viimeksi Kutomotielle Pitäjän-
mäellä.  

Ensimmäiset vastaanottokeskukset tulivat 
HUPille 1990-luvun alussa Porvooseen ja 
Siuntioon. Hellevi Turusen kanssa laskettiin 
tuolloin toimeentulotukia. Turvapaikanhaki-
joita tuli paljon myös 2015, ja tänä vuonna 
Ukrainan pakolaiset.

Heinosen Helena (kuvassa vasemmalla) oli mukana monissa tapahtumissa. Kuva on otettu 
Linnanmäellä järjestetyssä vapaahtoisten kiitostapahtumassa toukokuussa 2016. Kuvassa 
myös Pirjo Vesala, Elina Tammi ja Hanna Holm - hekin HUPin entisiä työntekijöitä. 

Tuula Korhonen
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Eveliina Pasanen,  
maahanmuuttotyön suunnittelija

Olen Eveliina Pasanen, HUPin tuore maa-
hanmuuttotyön suunnittelija. Olen toiminut 
pitkään Punaisella Ristillä vapaaehtoisena 
monikielisen toimintaryhmän vetäjänä sekä 
hallitusaktiivina paikallisosastossa. Taustal-
tani olen antropologi, valtiotieteiden mais-
teri, vapaaehtoistoiminnan asiantuntija ja 
järjestöhäärä.

Nyt uudessa työssäni vastuullani on edis-
tää kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoi-
mintaa sekä rasisminvastaista työtä. Lisäk-
si rakennan järjestöstämme avoimempaa 
toiminnan paikkaa myös maahan muut-
taneille. Aivan alkajaisiksi aion kartoittaa, 
millaista toimintaa alueellamme tällä het-
kellä järjestetään, sekä kuulla toiveita ja 
tarpeita sen kehittämiseksi. Tulenkin ole-
maan syksyn aikana kaikkiin alueemme 
osastoihin yhteydessä.

Vapaa-aikaani vietän mielelläni etsien aar-
teita kirpputoreilta, retkeillen luonnossa 
sekä urheillen. Korona-ajan uusia harras-
tuksia ovat äänikirjat ja lintubongailu. Tun-
nistan jo 57 erilaista lintua!

Eveliina Pasanen,  
puh. 040 867 7440

HUPilla oli aikoinaan oma keräyskeskus An-
nankadulla ja Laivanvarustajankadulla. Ra-
hankäsittely oli samoissa tiloissa erillään 
keräyskeskuksesta. Kosovo- ja tsunamike-
räys olivat isoja hätäapukeräyksiä. Kosovo-
keräys käynnistettiin pääsiäisen aikaan ja 
tsunamikeräys joululomalla. Muistan myös 
vaatekeräyksen Senaatintorilla, kenkäke-
räyksen ja tietysti kaikki Nälkäpäivä-kerä-
ykset. 

Ensiapupäivystäjiä tuli muonitettua Olym-
piastadionilla. Nanna Kataviston kanssa 
olimme Jätkäsaaressa muonittamassa, kun 
Madonna esiintyi. Ea-kisoissa olin avusta-
massa Bäckmanin Riittaa eli Haxua mm. 
Tuusulassa, Hyvinkäällä ja Porvoossa. Kal-
lio-Käpylän osaston ensiapupäivystysyh-
dyshenkilönä olin pari vuotta ja samalla tu-
li harjoiteltua ensiapua.

Lentokentällä muistan valmiusharjoituksen, 
jossa olin onnettomuuskoneen ”matkusta-
jana”. Santahaminassa oli harjoitus, jossa 
poliisin ”Karhukopla” tuli pelastamaan.

Monet piirin vuosikokoukset on pidetty ym-
päri Uuttamaata, päähommana minulla on 
ollut valtakirjojen tarkistus. Myös muuta-
maan yleiskokoukseen osallistuin: Porissa, 
Oulussa ja Helsingissä. Länsi-Uudenmaan 
osastofoorumeissa kävin monta kertaa, 
osastoille lähetin jäsenlistoja, synttärilisto-
ja, huomionosoituslistoja, keräystuloksia, 
tilastojuttuja, J-kortteja. Ja niitä kokouspa-
pereita kyselin, ihan joka vuosi.

Muistoja on paljon. Toiset hämärämpiä, toi-
set kirkkaampia. Lämpimiä muistoja ihmi-
sistä. Yhteistyötä ja apua työkavereilta se-
kä keskustoimistosta. Ja tietenkin ne FC 
Keskarin jalkapallomatsit.

On elokuu. Rypsi on jo kukkinut, kirsikat ja 
herukat kypsyvät puutarhassa. Mustikat on 
poimittu ja laitettu pakkaseen, mutta vie-
lä on kesää jäljellä. Juureni ovat Pusulan 
Sepänkylässä, sinne varmaan palaan jos-
sakin vaiheessa lopullisesti.

Kiitos kuluneista vuosista! Tack för de 
senaste åren!

Terkuin Helena 

HENKILÖSTÖUUTISIA
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Veera Teittinen, 
ystävätoiminnan suunnittelija

Olen Veera Teittinen ja aloitin toukokuun 
puolivälissä piirissä ystävätoiminnan suun-
nittelijana. Tätä ennen ehdin olla töissä 
Nuorten turvatalojen puolella kriisi- ja per-
hetyöntekijänä, eli Punainen Risti on it-
selleni jo sitä kautta entuudestaan tuttu. 
Koulutukseltani olen ihmisoikeuksien ja so-
siaalityön maisteri.

Vastaan työssäni oppilaitosyhteistyöstä 
Helsingin kaupungin kanssa liittyen Ukrai-
na-operaatioon. Starttasimme yhteistyön 
vauhdikkaasti keväällä ja syksyllä yhteistyö 
osastojen ja oppilaitosten kanssa tulee jat-
kumaan, sillä tarve kaikelle kielitaitoa tu-
kevalle ja kehittävälle toiminnalle on suuri. 
Lisäksi työnkuvaani kuuluu ystävätoimin-
nan kehittäminen.

Vapaa-ajalla pyrin tasapainottamaan arke-
ani erityisesti liikkumalla, ja palaudunkin 
parhaiten luonnossa meren äärellä tai met-
sässä kulkien. Harrastan kiipeilyä, kitaran 
soittoa, lukemista ja juoksemista, ja pan-
demia-aikana olen yrittänyt elvyttää myös 
nuoruusvuosien maalaustaitojani.

Veera Teittinen 
puh. 040 186 1045

Tilja Kontio,  
projektisuunnittelija, Auttajaklubit 

Olen Tilja Kontio ja aloitin kesäkuussa työt 
Auttajaklubien suunnittelijana. Uudessa 
työssäni suunnittelen ja koordinoin avointa 
ensiaputoimintaa maahanmuuttajataustai-
sille nuorille aikuisille. Olen työskennellyt 
eri järjestöissä vapaaehtois- ja ryhmätoi-
minnan koordinoinnin tehtävissä, kotoutta-
vassa toiminnassa sekä perhetyössä. Olen 
toiminut myös kansainvälisen vapaaehtois-
työn kentällä Latinalaisessa Amerikassa, 
Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Koulu-
tukseltani olen yhteiskuntatieteiden mais-
teri, sosionomi ja kääntäjä.

Uudessa työssäni Punaisella Ristillä minua 
inspiroi moni merkittävä asia: kotoutumi-
sen tuki, syrjäytymisen ehkäisy, terveyden 
edistäminen, vapaaehtoisuus, ja yhteisö-
kehitys. Pidän todella tärkeänä ensiaputai-
tojen edistämistä varhaisten kotoutujien 
keskuudessa ja uskon, että toiminnalla on 
kauaskantoiset vaikutukset. 

Vapaa-ajan puuhiini kuuluu jooga, sellon-
soitto, tanssi, ja eräretkeily. Haastan itseä-
ni myös mielelläni uusien kielten opiskelul-
la, tällä hetkellä korea ja arabia työn alla. 

Odotan innolla pääseväni tutustumaan mo-
neen eri osastoihin yhteistyön ja kehittämi-
sen merkeissä!

Tilja Kontio  
puh. 040 707 7092

HENKILÖSTÖUUTISIA
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Helsingin kaupunki kutsui kesän alussa HU-
Pin suunnittelemaan ja toteuttamaan suo-
men kielen oppimista ja kotoutumista tu-
kevaa toimintaa Ukrainasta paenneille, 
eri-ikäisille opiskelijoille ja perheille. Projek-
tin alkumetreillä vastaan tuli tarve järjestää 
kielitaitoa ylläpitävää toimintaa kesän ajalle. 
Kesän tavanomaiset opetustauot ja lomat, 
kun ovat pulma sellaisille, jotka haluaisivat 
opiskella suomen kieltä mahdollisimman no-
peasti.

Tiukkojen oppimistavoitteiden sijaan kesän 
toiminnassa haluttiin panostaa mukavaan 
yhdessäoloon, kaupunkiin tutustumiseen ja 
vapaamuotoiseen kielen oppimiseen. Tär-
keintä oli saada kokeilla kivoja asioita yhdes-
sä muiden kanssa ja siinä sivussa vahvistaa 
kielitaitoa. Kesän aikana järjestettiin nuorille 
ja perheille suunnattuja retkiä sekä kieliker-
hoa yhteistyössä Stadin AO:n kanssa. 

Retkitoimintaa järjestettiin ympäri kaupun-
kia aina Vuosaaresta Seurasaareen. Nuor-
ten kanssa pelattiin mölkkyä Alppipuistos-
sa, retkeiltiin Seurasaaressa ja suppailtiin 

Töölönlahdella. Perheille järjestettiin ret-
ki Honkaluotoon, jossa opeteltiin onkimaan 
ja vietettiin aikaa krokettia pelaten ja eväi-
tä grillaten. Niin vapaaehtoiset kuin osallis-
tujatkin kokivat kesän aktiviteetit mukavina 
ja innostavina. Erityisesti kielikerho koettiin 
merkityksellisenä ja heti ryhmän startates-
sa sovittiinkin, että kyseessä on stressitöntä 
suomen kielen harjoittelua.

Sydämellinen kiitos kaikille vapaaehtoisille, 
jotka hyppäsivät mukaan uuteen toimintaan 
ennakkoluulottomasti todella lyhyellä varoi-
tusajalla!

Syksyllä HUPin ja Helsingin kaupungin koulu- 
ja oppilaitosyhteistyö jatkuu ja mukaan toi-
mintaan tarvitaan uusia tekijöitä. Syksyn ai-
kana eri työväenopistoissa, aikuislukioissa ja 
ammattiopistoilla aloittaa uusia kieliryhmiä, 
joiden opiskelua haluamme tukea esimerkik-
si läksyhelppien ja kielikahviloiden avulla. 

Lisätietoa toiminnasta saat tarvittaessa Vee-
ra Teittiseltä, puh. 040 186 1045.

Tukea Ukrainasta paenneille yhteistyössä 
Helsingin kaupungin kanssa

Tulossa: Suuri koulutuspäivä 8.10.2022

Koulutuspäivä on avoin ja ilmainen kaikille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja toiminnasta kiinnostuneille. Tällä kertaa luvassa 
koulutusta aiheista ilmastonmuutos ja pakolaisuus, LäksyHelppi 
sekä paljon muuta.

Lisätietoa päivän ohjelmasta syksyn alussa. Ilmoittautuminen 
avataan lähempänä ajankohtaa.

Kaikki koulutukset toteutetaan etänä Teams-alustalla. 
Ilmoittautuneille toimitetaan osallistumislinkki ja tarvittavat ohjeet 
sähköpostilla muutama päivä ennen koulutusta.

AJANKOHTAISTA
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

Piiritoimisto 

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

• 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.)

• Ahonen Arto / Lempinen Markku, ensiapu-
päivystystoiminnan 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

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

• Kontio Tilja, projektisuunnittelija, Auttajaklu-
bit, puh. 040 707 7092

• 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, puh. 040 867 7740

• 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

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

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

• Elmi Salahudin, vastaanotto- ja kotoutumis-
palvelutoiminnan johtaja, puh. 040 701 2319
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10 ANNOSTA PUUROA  
MALAWISSA6 € KAKSI HYGIENIAPAKETTIA 

TYTÖILLE MALAWISSA20 €

50 € 180 €HENKISEN TUEN KOULUTUS 
VAPAAEHTOISELLE

VAATTEET TULIPALON 
UHRILLE SUOMESSA

Toivoa hädän keskelle
Näin sinun lahjoituksesi auttaa.

Katastrofirahaston varoilla autetaan siellä missä hätä  
on kulloinkin suurin. Keräyskulut ovat enintään 20 prosenttia. 

Lue lisää: punainenristi.fi  


