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Apua tarvitaan yhä lähempänä

PÄÄKIRJOITUS  17.8.2015

Viimeisten kuukausien aikana on käyty poik-
keuksellisen paljon keskustelua avun tarpees-
ta, auttamisesta ja niihin läheisesti liittyvistä 
teemoista. Erityisesti esillä ovat olleet Suo-
men valtion talouden säästötarpeet, Kreikan 
velkakriisi, Välimeren ylittämistä yrittäneet pa-
kolaiset, Ukrainassa käytävä sota ja rasismi. 
Kaikkiin näihin liittyy inhimillistä kärsimystä.

Ketä pitäisi auttaa ja miten?

Kansainvälistä avustustyötä tekevät järjestöt 
ovat olleet huolissaan valtion suunnitelmista 
säästää kehitysavun määrärahoista. Kehitys-
maissa ja kriisien keskellä äärimmäisessä köy-
hyydessä elävät ihmiset ovat silloin ne, joiden 
auttamisesta tingitään.

Kun elinolot kotiseudulla käyvät mahdotto-
miksi, ihmiset joutuvat etsimään elämän edel-
lytyksiä muualta. Usein vastassa ovat rajat, 
jotka jakavat ihmisiä eri ryhmiin ja ylläpitävät 
eriarvoisuutta. Koska maarajoja valvotaan tar-
kasti ja niiltä käännytetään helposti, monet 
pakolaiset ja siirtolaiset ovat valinneet vaaral-
lisemman reitin esimerkiksi Välimeren yli. Moni 
on valmis ottamaan sen riskin, että kuolee 
matkalla. Mitä tämä kertoo siitä tilanteesta, 
josta on lähdetty? Mitä tämä kertoo siitä to-
dellisuudesta, jossa me elämme?

Pakolaisia ja siirtotyöläisiä on pyrkinyt Euroop-
paan muutaman vuosikymmenen ajan. Eu-
rooppa on vuosisatojen ajan ollut se maanosa, 
josta on lähdetty muualle vainottuina pakolai-
sina tai toiveikkaina siirtolaisina. On haluttu 
pois nälänhädän ja köyhyyden keskeltä. Suo-
mesta on pyritty 1600-luvulta alkaen Ruotsiin 
ja Amerikkaan. Joidenkin arvioiden mukaan 
Suomesta on paremman elämän toivossa läh-
tenyt ulkomaille yhteensä yli miljoona ihmistä.

Suomessa työttömyys lisääntyy ja sosiaali-
turvaa uhkaavat leikkaukset. Viimeisen vuo-
den aikana yli 100.000 ihmistä Suomessa on 
turvautunut järjestöjen, seurakuntien ja EU:n 
jakamaan ruokaan. Viikoittain elintarvikeavun 
varassa elää noin 20.000 suomalaista. Määrät 
ovat suuria. Mielikuvat apua tarvitsevista ih-
misistä ovat usein vääriä. Köyhyys on seura-
usta useista eri syistä, joihin ihmisen itsensä 
on vaikea vaikuttaa. Leipäjonoissa on lapsia, 
keski-ikäisiä, vanhuksia, sairaita, opiskelijoita 
ja työttömiä eli aivan tavallisia ihmisiä.

Mielenkiintoi-
nen yksityis-
kohta viime 
kuukausien 
keskustelussa 
on ollut pape-
rittomien ter-
veydenhuol-
to. Harva olisi 
uskonut vielä 
muutama vuo-
si sitten, että 
pohjoismaises-
sa hyvinvointi-
valtiossa kes-
kustellaan siitä, 
saako sairasta 
ihmistä auttaa vai ei. Mahdollisuuden saada 
apua pitäisi olla ihmisoikeus. Keskustelua voi-
daan toki käydä siitä, mitä asioita kuuluu pe-
rusterveydenhuoltoon. Tärkeää on tunnistaa, 
milloin kysymys on ihmisoikeuksista ja milloin 
hyvinvointiin tai mukavuuteen liittyvistä asi-
oista.

Ennakkoluulot erilaisia ihmisiä kohtaan ovat 
usein esillä. Maahanmuutto ja pakolaisten vas-
taanotto jakavat mielipiteitä. On kuitenkin eri 
asia keskustella siitä, miten avoimia tai suljet-
tuja Suomen rajat ovat, kuin keskustella siitä, 
pitääkö heikossa asemassa olevia ihmisiä aut-
taa. Ensimmäinen kysymys on poliittinen. Jäl-
kimmäinen kysymys on eettinen.

Me Punaisen Ristin ihmiset voimme omilla te-
oillamme vaikuttaa siihen, että kaikkia apua 
tarvitsevia autetaan. Näyttämällä esimerkkiä 
me osallistumme eettiseen keskusteluun ih-
misarvosta, oikeuksista, velvollisuuksista ja 
hyvästä elämästä.

Apua tarvitaan kaikkialla. Apua annetaan kai-
kille apua tarvitseville.

Nälkäpäiväkeräys on alkusyksyn suuri ponnis-
tus. Jos Punaisen Ristin Katastrofirahastoa ei 
olisi, se pitäisi pikaisesti perustaa. Avun tarve 
kaukana maailmalla ei ole vähentynyt. Lähel-
lämme apua tarvitaan nyt enemmän kuin en-
nen.

Hannu Harri
puheenjohtaja
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NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Kerääminen on hauskaa – kerro se kaverille! 

Lipaskerääminen on hauskaa, eikä se vaadi 
paljon aikaa. Tätä mieltä on 95 % lipas- 
keräykseen osallistuneista. Harva kuiten-
kaan tulee ajatelleeksi, että voisi olla lois-
tava lipaskerääjä, ellei kukaan pyydä häntä 
mukaan. 

Kysyimme Kaarinasta ja Kajaanista muutamia 
vinkkejä kerääjärekrytointiin ja kerääjien pitä-
miseen mukana toiminnassa Nälkäpäivän jäl-
keenkin. 

Miten kerääjiä saa parhaiten
mukaan Nälkäpäivään?  

Kaarinan osaston keräysjohtajan Esko Viher-
vän mukaan lehti-ilmoitukset ovat tärkeitä, 
mutta ne poikivat harvoin paljon kerääjiä. Vi-
hervän mukaan paras keino kerääjärekrytoin-
tiin ovat henkilökohtaiset kontaktit. 

– Osastollamme on hyvin aktiivinen ystäväryh-
mä, ja ystävät ovat olleet kiitettävästi mukana 
keräyksissä. Osaston aktiivit kyselevät omas-
ta työyhteisöstään innokkaita kerääjiä, toinen 

hyvä kohderyhmä ovat tuttavat ja ystävät. Itse 
olen saanut jopa oman parturini mukaan ke-
räämään!

Esko Vihervä korostaa myös näkyvyyden mer-
kitystä.

– Olemme osastona mukana useissa Kaarinan 
alueen tapahtumissa, kuten iltatorilla ja pai-
kallisten yrittäjien tempauksissa. Mielestäni 
näkyvillä oleminen sekä keräyksistä ja toimin-
nasta puhuminen mahdollisimman monipuoli-
selle asiakaskunnalle on paras tapa saada mu-
kaan toimijoita.

Miten varmistetaan, että kerääjät jatkavat 
Nälkäpäivän jälkeenkin? 

Kajaanin osaston puheenjohtaja Pirjo Kon-
tio kertoo soittavansa saman tien jokaiselle, 
joka ilmoittautuu netin kautta vapaaehtoiseksi 
ja sopivansa tämän kanssa tapaamisen osas-
ton tiloihin. 

– Siinä sitten nokakkain jutellaan siitä, mikä 
toimintamuoto hänelle parhaiten sopisi. Näin 
tehdään myös kerääjäksi ilmoittautuneille. 
Monta kertaa käy niin, että kun kerron mitä 
kaikkea osastossamme tehdään, hän on kerää-
misen lisäksi saattanut lähteä mukaan myös 
kansainväliseen klubiin tai ystävätoimintaan. 

Kontion kokemuksen mukaan kerääminen toi-
mii eräänlaisena porkkanana, koska siihen on 
helppo lähteä mukaan.

– Kaikki eivät tietenkään jää mukaan pitkäk-
si aikaa ja sanonkin aina, että käykäähän ensin 
katsomassa ja kokeilemassa millaista toiminta 
on. Heti ei tarvitse sitoutua, Kontio muistuttaa. 

Oulun piirin osastoissa on jo vuosien ajan jär-
jestetty kaksi kertaa vuodessa ”Verkot vesille 
- mukaan toimintaan” -ilta. 

Illan ideana on soittaa kaikille viimeisen puo-
len vuoden aikana osaston jäseneksi liittyneil-
le ja kertoa heille harrastusmahdollisuuksis-
ta osastossa. Toinen ilta on yleensä syksyllä, 
vähän ennen Nälkäpäivää, jolloin toimintaa on 
helppo tulla kokeilemaan.
 

Näin toteutat Verkot vesille -illan
osastossasi:

1. Kootkaa osaston hallitus ja toimintaryhmän 
 vetäjät yhteen ideoimaan soittokierrosta.

 2. Tehkää yhdessä koonti osaston toiminta-
 ryhmistä, kokoontumisajoista ja ryhmien 
 vetäjien yhteystiedoista.

3. Kootkaa lista tulevista tapahtumista ja 
 koulutuksista.
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Verkot vesille -ilta kutsuu jäsenet ja vapaaehtoiset
mukaan toimintaan 
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Tapahtumakalenterin käyttöön
helpotusta

Keskustoimisto on tehnyt tänä vuonna jokai-
selle osastolle oman perusilmoituksen nettiin  
Nälkäpäivän tapahtumakalenteriin. Se löytyy 
osoitteesta: nälkäpäivä.fi/tapahtumat. 
Tapahtumakalenteriin tallennetut tapahtumat 
näkyvät sekä osaston omilla sivuilla että  
Nälkäpäivä.fi-sivulla.

Valmiiksi syötetyssä ilmoituksessa mainitaan 
osaston keräysjohtajan yhteystiedot, jotta va-
paaehtoiseksi haluava voi olla häneen suo-
raan yhteydessä.

Vaikka tapahtuma on osittain valmiiksi syötet-
ty, jokaisen osaston pitäisi itse:

• tarkastaa, että valmiit tiedot ovat oikein

• täydentää ilmoitusta ja lisätä ilmoitukseen  
 oman osaston erikoisjutut, kuten tapahtu- 
 mat, tempaukset ja muut lisätiedot

• luoda kokonaan uusi ilmoitus, jos osasto
 tekee jotain lipaskeräyspäivien (17.–19.9.) 
 ulkopuolella. Esimerkiksi silloin, jos osasto 
 järjestää vaikkapa Nälkäpäivä-infoillan
 uusille aktiiveille ennen lipaskeräystä tai 
 konsertin lipaskeräyksen jälkeen jne.

Näkyvyyttä Nälkäpäivälle
sosiaalisessa mediassa  

Mitä useammin ihminen törmää Nälkäpäivän 
viesteihin sosiaalisessa mediassa, sitä toden-
näköisemmin hän innostuu ilmoittautumaan 
lipaskerääjäksi tai lahjoittamaan.

Jakakaa Punaisen Ristin Facebook-sivujen päi-
vityksiä ja käyttäkää Nälkäpäivää varten tehty-
jä kampanjamateriaaleja omissa kanavissanne. 

Tiedotepohjat medialle ja muita viestintä- 
vinkkejä löytyy lisää RedNetin Nälkäpäivä-
ryhmästä. Ryhmä on hyödyllinen kaikille, 
jotka järjestävät Nälkäpäivää.

Olethan jo liittynyt ryhmään?

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

4. Sopikaa, mikä porukka hoitaa soittamisen. 
 Ennakkoon on hyvä sopia puhelinkorvaus-
 käytännöistä. Jäsenlistan saatte tarvittaes-
 sa piiristä. 

5.  Laskekaa verkot vesille.

6.  Lähestykää lapsia ja osaston alle 18-
 vuotiaita nuorisojäseniä kirjeellä.

Myös RedNetistä löytyy vinkkejä kerääjä- 
rekrytointiin:

• Muokattava ilmoitus esimerkiksi kirjastoon 
 tai kauppaan vietäväksi.

• Muokattava lappunen, joita voi jakaa vilkka-
 illa paikoilla tai jättää pino vaikka kirjastoon.

• Muistakaa myös kerääjäkutsukarkit, sekä 
 pienet kerääjäkutsusydämet, joita voi jättää 
 löydettäväksi sinne tänne julkisiin tiloihin.

Ihmiset tunnistavat Nälkäpäivän, jos me kaikki 
viestimme samoilla sanomilla ja kuvilla! 

Sosiaalisen median jakokuvat ja ohjeet löydät 
RedNetistä: Tieto ja taito –> Nälkäpäivä –> 
Viestintä 

Aloittakaa viestintä hyvissä ajoin

Lisätietoja:
Tiedottaja 
Anna Vuorinen, 020 701 2224, 
anna.vuorinen@punainenristi.fi

Nälkäpäivä kiinnostaa mediaa. Kertokaa toimittajille hyvissä ajoin, mitä paikkakunnallanne
tapahtuu. Varmistakaa myös, että tietoa keräyksestä on sekä osaston RedNet-sivuilla että 
sosiaalisessa mediassa. 
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Nälkäpäivä pitää keräyskoneiston terässä

Kun Punaisen Ristin keräyskoneisto kerran 
vuodessa huolletaan, pysyy se toiminta- 
kunnossa myös yllättävissä tilanteissa. 

Kun Nepaliin iski maanjäristys lauantaina 25. 
huhtikuuta 2015, avun tarve oli valtava mutta 
ei yllättävä. Maanjäristystä oli osattu odottaa 
jo vuosia, ja Nepalin Punainen Risti oli koulut-
tanut vapaaehtoisia toimimaan katastrofi- 
tilanteissa. Jo samana päivänä kun maanjäris-
tys tapahtui, olivat vapaaehtoiset etsimässä 
ihmisiä raunioista sekä antamassa ensiapua 
loukkaantuneille. Pian sen jälkeen vapaaehtoi-
set alkoivat rakentaa vessoja ja jakaa avustus-
tarvikkeita. 

Kyse on valmiudesta. Sitä on myös Suomes-
sa rakennettu. Kun maa järisi Nepalissa, alkoi 
myös Suomessa tapahtua. Savo-Karjalan piirin 
valmiuspäällikön Ville-Petteri Pulkkisen mu-
kaan nopean toiminnan mahdollistaa tehokas 
hälytysjärjestelmä. 

– Keskustoimisto ilmoitti hätäapukeräyksen 
käynnistämisestä klo 10.50. Kymmenen mi-
nuuttia myöhemmin tieto oli saavuttanut Sa-
vo-Karjalan joka ainoan osaston puheenjohta-

jan, varapuheenjohtajan, sihteerin, kotimaan 
avun yhteyshenkilön ja keräysjohtajan. Osas-
tot hälytettiin tehokkaasti tekstiviestillä, ja en-
simmäinen kerääjä saatiin liikkeelle klo 11.30. 
Aika reipasta toimintaa vai mitä?, toteaa Pulk-
kinen. 

Näin nopea toiminta ei olisi mahdollista ilman 
Nälkäpäivää. Kun Punaisen Ristin keräys- 
koneisto kerran vuodessa öljytään ja huolle-
taan, pysyy se toimintakunnossa myös yllättä-
vissä tilanteissa.

Valmiudessa on pohjimmiltaan kyse kyvystä 
toimia. – Kyky muodostuu siitä, että meillä on 
koulutettuja ihmisiä, jotka osaavat tehtävän-
sä ja jotka saamme nopeasti liikkeelle. Meidän 
pitää rakentaa omaa valmiuttamme riippu-
matta siitä, onko tavoitteena vastata viran-
omaisen antamiin tehtäviin vai turvata oman 
toiminnan jatkuvuutta Nälkäpäivän avulla, 
Pulkkinen sanoo.  

Tehtävät kannattaa käydä läpi
ennen Nälkäpäivää

Nälkäpäivä on hyvä mahdollisuus kehittää Pu-
naisen Ristin valmiutta järjestönä. Jokaisessa 
osastossa kannattaa ennen Nälkäpäivää käy-
dä läpi tehtävien määrittely, vastuuhenkilöi-
den nimeäminen, ryhmien kokoaminen ja kou-
luttaminen, taktinen suunnittelu sekä toiminta 
ja toiminnan aikainen huolto. Jokaisen osaston 
kannattaa toisin sanoen laatia keräyssuun- 
nitelma. 

Nepalin kaltaiset hätäapukeräykset testaavat 
valmiutta. Pyyntö keräyksen aloittamisesta tu-
lee nopeasti, ja tavoitteena on reagoida siihen 
mahdollisimman nopeasti. Suurin kompastus-
kivi on tavoitettavuus. Kuinka saamme kiinni 
juuri ne vapaaehtoiset, jotka saavat homman 
rullaamaan. Onhan kaikkien avainvapaaehtois-
ten yhteystiedot toimitettu piiriin tallennetta-
vaksi? Onhan aiempien lipaskerääjien tiedot 
toimitettu piiriin tallennettavaksi, jotta heille 
voidaan lähettää keräyskutsu? Onhan Punai-
sen Ristin tapahtumakalenteriin syötetty tie-
to siitä, miten kerääjäksi voi tulla juuri teidän 
paikkakunnallanne? Ja ennen kaikkea – ovat-
han keräysvälineet varmasti kunnossa? 

Kaikkea tätä harjoittelemme taas syyskuussa, 
kun 35. Nälkäpäivä koittaa.

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015
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Muutama vinkki,
miten tilanteeseen voi varautua:

• Ilmoita keräyksestä etukäteen ja 
 pyydä varaamaan käteistä.

• Tilaa verkkokaupasta katastrofirahas-
 ton pikkuesitteitä ja anna sellainen 
 kaikille, joilla ei ole käteistä. Esittees
 tä löytyvät kaikki lahjoitustavat lah
 joituspuhelimesta tilinumeroon, sekä 
 Mobile Pay –lahjoitusnumeroon.

• Pohdi, olisiko iZettle-kortinlukija 
 osastossanne tarpeellinen. Ainakin 
 keräyspisteessä voisi olla yksi iZettle, 
 jolla korttilahjoitukset hoituvat käte-
 västi. 

• Järjestä myyjäiset. Silloin ihmiset usein 
 hoksaavat varautua käteisellä. 

• Kerää pankkiautomaatin lähellä, jos 
 mahdollista.

Anteeksi, mutta minulla ei ole yhtään käteistä...
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Pikkuruinen Hiittisten osasto tekee joka vuo-
si hyvän keräystuloksen jakamalla lahjoitus-
pyyntökirjeitä postilaatikoihin.
 
Tänä vuonna olemmekin tehneet valmiin kir-
jepohjan, johon tarvitsee vain lisätä osaston 
nimi allekirjoitukseksi sekä osaston Nälkäpäi-
vä-viite, jolloin kaikki lahjoitukset ohjautuvat 
suoraan osaston Nälkäpäivä-tulokseen.

Kirjeiden jakaminen on hyvä tapa osallistua 
myös lipaskeräämistä vieroksuville. Tulostami-
seen kannattaa pyytää apua vaikkapa paikalli-
selta yritykseltä.

Kirjepohja löytyy Rednetistä: Tieto ja taito –> 
Nälkäpäivä –> Keräyksen järjestäminen –> 
Lahjoittaminen ilman käteistä

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

Jakakaa lahjoituspyyntökirjeitä 
postiluukkuihin

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Jokainen lipaskerääjä on kuullut tämän 
pahoittelun useammin kuin kerran.

iZettle-kortinlukijan avulla korttilahjoitukset hoituvat näp-
pärästi. Kortinlukijan lisäksi tarvitaan kännykkä tai tablet-
titietokone, jossa on nettiyhteys. 

iZettle on helppo käyttää

iZettle-kortinlukija ja sovellus on helppo tapa 
vastaanottaa korttimaksuja. Kortinlukija tarvit-
see kaverikseen vain yhteensopivan kännykän 
tai tablettitietokoneen, jossa on nettiyhteys ja 
iZettle-sovellus ladattuna.

Ehdit vielä hyvin hankkia iZettle lukulaitteen 
Nälkäpäivä-keräystä varten ja/tai avata osas-
tollesi oman iZettle-tilin. Omaa tiliä voi käyt-
tää korttimaksujen vastaanottoon myös osas- 
ton tapahtumissa tai vaikkapa joulumyyjäisissä.

Tilin avaamisesta ei koidu mitään kustannuk-
sia. Maksupalkkio 1,75 % peritään ainoastaan 
toteutuneista maksuista.

Käy tutustumassa palveluun www.izettle.fi tai 
ota yhteyttä ja saat ohjeet käyttöönottoa varten:  

Varainhankinnan koordinaattori 
Tiina Kirves, 020 701 2216,
tiina.kirves@punainenristi.fi 
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NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015

Koulut mukaan – tuotto nousuun! 

Jos osastosi alueella on niin monta koulua, 
ettet ehdi ottaa jokaiseen yhteyttä, kannat-
taa ainakin yksi alakoulu hoitaa hyvin. Hert-
toniemen osasto Helsingissä tekee yh-
teistyötä kahden koulun kanssa. Osaston 
keräysjohtajan Kalle Valkaman mukaan hom-
ma sujuu omalla painollaan ensimmäisen ker-
ran jälkeen. 

Osasto on kouluihin ensimmäisen kerran
yhteydessä toukokuun lopulla. Elokuussa so-
vitaan yksityiskohdista vastaavan opettajan 
kanssa. Oppilaat voivat kerätä ryhmissä tai 
esimerkiksi pareittain. 

– Kuljetamme lippaat ja liivit aamulla kouluille 
ja haemme ne iltapäivällä pois. Jos keräys on 
jatkunut toisenkin päivän, lippaat on jätetty 
yöksi lukkojen taakse, Valkama kertoo.
 
Keräykseen satsaaminen on kannattanut. 
Herttoniemen osaston keräystulos on puoli-
toistakertaistunut.

Ohjeet Apupossun askarteluun löytyvät
Rednetistä: Tieto ja taito –> Nälkäpäivä –> 
Nälkäpäivä kouluissa 

”Askartelimme apupossut 
esikoululaisten ryhmässä. 
Lapset osallistuivat innolla ja 
ohjeita oli helppo noudattaa.”

Koulut ovat Nälkäpäivän suuri mahdollisuus. Koulukeräyksen tuotto on monilla
paikkakunnilla yli 25 prosenttia koko keräystuotosta. Turunmaan piirin osastot keräävät 
jopa 45 prosenttia Nälkäpäivä-tuloksestaan koulujen kautta. Turunmaalla sanotaankin,
ettei peruskoulusta pääse läpi tutustumatta Punaiseen Ristiin ja Nälkäpäivään.

Eija Niemi ja Sirkku Latvala,
Kotirannan päiväkoti, Haarajoki

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, 020 701 2274
eeva.arrajoki@punainenristi.fi
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Koulut voivat osallistua Nälkäpäivään monin tavoin.  
Espoon kansainvälisen koulun oppilaat kävelivät rahaa 
keräykseen: vanhemmat sponsoroivat lapsiaan valitsemal-
laan summalla per kilometri.

Apupossu auttaa keräyksessä 

Kouluja voi innostaa mukaan myös ehdotta- 
malla opettajille, että alakoululaiset askarte-
levat tyhjistä maitopurkeista värikkäät ”apu-
possut”. Niihin lasten on hauska kerätä lahjoi-
tuksia kotijoukoilta. Koulut voivat tilata helpot 
ohjeet askarteluun verkkokaupasta elokuun 
alussa.
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Eihän unohdeta Nepalia!

Olen alun perin kotoisin Nepalista ja asunut 
Suomessa lähes 11 vuotta. Nepalin maanjäris-
tyskatastrofi 25.4.2015 kosketti syvästi koko 
Suomen nepalilaista yhteisöä. Moni Suomessa 
asuva nepalilainen menetti järistyksessä per-
heenjäseniään tai kotitalonsa.

Suomen nepalilainen yhteisö alkoi heti järis-
tyksen jälkeen miettiä, mitä voisimme teh-
dä auttaaksemme kotimaatamme. Otin välit-
tömästi yhteyttä Suomen Punaiseen Ristiin ja 
saimme keräyslippaat jo järistyksen jälkeisenä 
päivänä sunnuntaina 26.4. Yli 300 nepalilaista 
oli mukana keräämässä ympäri Suomea seu-
raavien kahden viikon aikana.

Keräyksen aikana huomasin, kuinka hyvin suo-
malaiset pystyivät eläytymään nepalilaisten 
tilanteeseen ja kuinka auttavaisia he ovat. Ne-
palilaiselle yhteisölle on ollut myös henkisesti 
hyvin tärkeää, että olemme pystyneet teke-
mään jotain maamme ja kansamme hyväksi, 
vaikka asumme kaukana Suomessa. 

Pyydän myös kaikkia Punaisen Ristin vapaaeh-
toisia osallistumaan Nälkäpäivä-keräykseen. 
Katastrofirahastolla on suuri merkitys, sillä sen 
avulla voidaan lähettää apua heti kun Nepalin 
kaltainen maanjäristys tai muu katastrofi ta-
pahtuu. 

Nepalissa apua tarvitaan vielä pitkään, jälleen-
rakennus tulee kestämään vuosia. Kiitän suo-
malaisia ja toivon, että Nepalia ei unohdeta. 

Bijay Baniya
vapaaehtoinen
lipaskerääjä, 
toimitusjohtaja

Auttamisen halu on tarttuvaa

Nepalin maanjäristyksestä oli kulunut vain 
muutamia tunteja, kun tuhojen laajuus alkoi 
paljastua. Ensimmäiset lipaskerääjät jalkautui-
vat Suomessa kaduille jo seuraavana päivä-
nä. Paikan päällä apu pitää saada perille usein 
vielä tätäkin nopeammin, ja juuri siihen Nälkä-
päivänä kerättäviä varoja tarvitaan. Katastrofi-
varojen turvin pystyimme aloittamaan maanjä-
ristyksen uhrien auttamisen lähes välittömästi.  

Katastrofirahaston avulla toimimme nopeas-
ti myös Suomessa. Annamme henkistä tukea 
onnettomuuksien uhreille ja autamme esimer-
kiksi tulipalossa äkillisesti kotinsa menettänei-
tä perheitä. 

Nälkäpäivä sai alkunsa 35 vuotta sitten yhdes-
tä rohkeasta ideasta. Vaikka moni epäili idean 
toimivuutta, Pälkäneen osasto lähti ennakko-
luulottomasti ja yksissä tuumin toteuttamaan 
sitä vapaaehtoisen Mailis Korhosen johdolla. 
Nyt se idea on tuhansien suomalaisten tapa 
auttaa. Auttamisen halu on tarttuvaa. Tänäkin 
vuonna Nälkäpäivä on monelle ensimmäinen 
kosketus auttamisen maailmaan. Huolehdi-
taan yhdessä siitä, että kaikki pääsevät mu-
kaan.

Ilpo Kiiskinen
viestintäjohtaja

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

NÄLKÄPÄIVÄ 17.–19.9.2015
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VAIN ELÄMÄÄ GOES

Vain elämää goes Punainen Risti tulee taas

Nelonen Median ja Punaisen Ristin yhteis-
työssä tuottama Vain elämää goes Punai-
nen Risti -erikoislähetys viime syksynä oli 
suuri menestys. Ohjelmaa katsoi noin 
512 000 suomalaista, ja Punaiseen Ristiin 
tuli ohjelman ansiosta loppuvuonna monin-
kertainen määrä vapaaehtoisia ja kuukausi- 
lahjoittajia.

Koska ohjelma onnistui hyvin, se tehdään uu-
destaan tänä vuonna. Vain elämää goes  
Punainen Risti -erikoisjakso tulee Neloselta 
13.11. Jaksossa laulajat tutustuvat tänä vuon-
na monimuotoiseen ystävätoimintaan tavaten 
vapaaehtoisia eri puolilla Suomea. 

Jos viime vuoden kokemukseen on luottami-
nen, Punainen Risti tulee kiinnostamaan ohjel-
man jälkeen uusia vapaaehtoisia ja lahjoittajia. 
Siksi osastojen syksyn suunnittelussa on hyvä 
varata aikaa uusien vapaaehtoisten, etenkin 
ystävien vastaanottamiselle. Jos mahdollista, 
marras-joulukuu olisi hyvä aika järjestää ystä-
väkurssi tai uusien vapaaehtoisten kurssi tai 
-ilta. Samalla on hyvä tarkistaa, että osaston 
tiedot RedNetissä ovat ajan tasalla, ja tapah-
tumat löytyvät tapahtumakalenterista.

Viime joulukuussa vapaaehtoiseksi 
ilmoittautuneista 25 prosenttia oli
kolmen kuukauden päästä mukana

toiminnassa. Mahtavaa!

Muun muassa Elastinen oli mukana viime vuoden Punai-
nen Risti –erikoisjaksossa. Tämän vuoden artistit selviävät 
myöhemmin. 

Pitkään muhinut homevaurio, kodin vallan-
nut ludearmeija – auttaako Punainen Risti 
katastrofirahaston varoin? 

Vastaus on ei, ja perustelut siihen löytyvät 
juuri päivitetyistä kotimaan avun ohjeista. 
Niissä linjataan, että Punaisen Ristin tehtävä-
nä on auttaa ihmisiä äkillisessä onnettomuu-
dessa tai häiriötilanteessa, joista aiheutuu yk-
silölle tai perheelle kohtuutonta haittaa. Näitä 
ovat esimerkiksi tulipalo, tulva, muu luonnon-
onnettomuus tai suuronnettomuus.

Ohjeet päivitettiin edellisen kerran vuonna 
2005. Uusiin ohjeisiin on nyt päivitetty myös 
osastojen omista varoistaan antamaa apua kos-
kevia ohjeita sekä tarkistettu avustussummia.

Osasto voi avustaa katastrofirahaston varoin 
yksittäistä ihmistä enintään 600 eurolla ja 
muita samassa taloudessa asuvia 300 eurolla 

Home muhii nurkissa – auttaako Punainen Risti? 

henkeä kohden. Osasto voi omalla päätöksel-
lään käyttää enintään 2 000 euroa avustusta-
pausta kohden. Avustusta ei koskaan myön-
netä rahana tai lahjakorttina. Vapaaehtoisten 
kohtuulliset matka-, muonitus- ja majoitusku-
lut voidaan korvata katastrofirahastosta.

Nälkäpäivä-keräyksen aikana lahjoittajia voi 
muistuttaa, että osa keräyksen tuotoista oh-
jataan kotimaan avustustoimintaan. Vuonna 
2014 katastrofirahaston kautta avustettiin 160 
tapauksessa – autettuja oli 565 henkilöä. 

Katso tarkemmat ohjeet RedNetistä: 
Tieto ja taito –> kotimaan apu
https://rednet.punainenristi.fi/kotimaanapu

Lisätietoja: 
Psykososiaalisen tuen suunnittelija 
Tuula Luoma, 020 701 2130 
tuula.luoma@punainenristi.fi
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KOTIMAAN AVUN OHJEET PÄIVITETTY
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PULLONPALAUTUSARPA

Apua lantilla – 
tue nuoria pantilla ja voita!

Taas on mahdollisuus osallistua pullon- 
palautusarpajaisiin Lidl-myymälöissä ja
tukea Nuorten Turvatalojen toimintaa. 
Arpajaiset järjestetään 1.6.–30.11.2015. 

Arpajaisiin voi osallistua pullonpalautuksen 
yhteydessä. Asiakas voi automaatilla valita, 
ottaako hän pullopantit rahana vai käyttää-
kö hän siitä osan tai vaikka kaiken palautus-
arpajaisiin. Arvan hinta on 5 senttiä, joten yh-
den ison limsapullon palautusarvolla saa jo 8 
arpaa. Automaatilla saa heti tiedon arvonnan 
tuloksesta.  

Pääpalkintona on 30 000 euron arvoinen kul-
taharkko tai vene. Lisäksi arvotaan matkalah-
jakortteja, puhelimia ja Lidl-lahjakortteja. 

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta ja 
Länsi-Suomen piirin nuoret toivottavat 
kaikki tervetulleiksi nuorten vuosi- 
kokoukseen Jyväskylän kristilliseen 
opistoon 2.–4. lokakuuta 2015! 

Kokouksessa käydään läpi kuluneen vuo-
den toimintaa ja päätetään nuorisotoimin-
nan kehittämissuunnitelmasta. 

Aloitteet käsitellään open space –mene-
telmällä, johon kaikki osallistujat pääse-
vät mukaan. Aloitteita ja kannanottoja voi 
lähettää 15. syyskuuta asti. Kokouksen li-
säksi luvassa on hauskaa oheisohjelmaa, 
yhdessä olemista ja iloa vapaaehtoisuu-
desta! 

Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja löytyy 
Rednetistä ja sosiaalisesta mediasta. 

Lisätietoja: 
Kouluyhteistyön koordinaattori 
Pekka Laukkanen, 020 701 2154, 
pekka.laukkanen@punainenristi.fi

Tervetuloa 
nuorten vuosikokoukseen!

Terhokerhot
innostavat 
ympäri Suomen

Sukupolvien välisille kohtaamispaikoille on 
suuri tarve. Sen on vuosi sitten aloitettu 
Koko Suomi leikkii -hanke osoittanut.
 
Uuden raportin mukaan Terhokerhoja oli hel-
mikuun loppuun mennessä perustettu 134 yh-
teensä 114 kunnan alueella. Kerhoja peruste-
taan koko ajan lisää. Kesäkuussa niitä oli jo yli 
200 noin 180 kunnassa. 

Kerhoissa käytiin vuoden aikana lähes 18 000 
kertaa. Puolet kävijöistä oli lapsia ja puolet ai-
kuisia. Aikuisista 45 % oli yli 50-vuotiaita. Ter-
hokerhot houkuttelivat mukaan yli 300 uutta 
vapaaehtoista. 
 
Terhokerhoihin osallistuneille aikuisille ja va-
paaehtoisille huhtikuussa teetetyssä kyselys-
sä yli 90 % vastaajista koki, että toiminta on 
vaikuttanut positiivisesti mielialaan. Iloa tuotti 
muun muassa yhdessäolo lasten kanssa, jouk-
koon kuulumisen tunne ja itsensä tunteminen 
tarpeelliseksi. Peräti 72 % aikuisista oli saanut 
toiminnan avulla uusia ystäviä. 
 
Jos haluatte perustaa Terhokerhon, ottakaa 
yhteyttä alueenne leikkilähettiin: http://www.
kokosuomileikkii.fi/terhokerho/leikkilahetit/

Tuotot ohjataan Suomen Punaisen Ristin 
kautta Nuorten turvataloille

Suomen Punainen Risti ohjaa pullonpalautus-
arpajaisista saadut tuotot Nuorten turvataloil-
le, jotka on tarkoitettu 12–19-vuotiaille nuo-
rille ja heidän perheilleen. Taloissa tarjotut 
palvelut ovat ilmaisia ja niistä saa neuvonnan 
lisäksi väliaikaisen yösijan. Turvatalot sijaitse-
vat Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Turussa 
ja Tampereella.
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NENÄPÄIVÄ

Promokoulutus syksy 2015 / 
Promoutbildning hösten 2015

Yhteiset osat / Gemensamma moduler:
Promo: yhteinen osa

3.–4.10.  Kakkois-Suomi, (Mikkeli)
24.–25.10. Häme

”Tarkista syksyn 2015 promokoulutusten
tarkat ajankohdat ja paikkakunnat piiritoi-
mistosta tai RedNetin Promo-sivuilta.”

Jotta arvonta- ja yhteydenottokortin täyttä-
neet osallistuisivat valtakunnallisiin arvontoi-
hin, tulee kortit palauttaa keskustoimistolle.

ICE- ja arvonta/yhteydenottokortit kuoreen ja postiin

Osastot 
ovat tilanneet
runsaasti 
uusia ICE- ja
arvonta/
yhteydenotto-
kortteja 
erilaisissa 
tilaisuuksissa 
käytettäväksi. 

Hienoa, että 
korteille on 
käyttöä.

Korttilähetyksissä on myös palautuskuori, jolla 
kortit voi palauttaa. Jos kuori on hävinnyt tai 
jo käytetty, voi omaan kirjekuoreen kirjoittaa 
alla olevan vastauslähetysosoitteen ja palaut-
taa kortit maksutta.

Keskustoimistolta voidaan myös soittaa osal-
le yhteydenottokortin palauttaneista ja tarjo-
ta jäsenyyttä, vapaaehtoisuutta, lahjoittamista 
jne. tapauskohtaisesti.

Arvonta- ja yhteydenottokorttien
palautusosoite:
Suomen Punainen Risti
Info: LIIDI
Tunnus: 5001674
00003 VASTAUSLÄHETYS

Palautattehan kortit heti tapahtumien jälkeen!

Lisätietoja: Kampanjasuunnittelija 
Sari Byman, 020 701 2210
sari.byman@punainenristi.fi

Syksyn ”Iloa auttamisesta” -vapaaehtoisristei-
lylle 16.–18.10. on vielä muutamia paikkoja 
vapaana nopeille ilmoittautujille.

Lisää tietoa risteilystä ja ilmoittautumislinkki 
löytyvät Rednetin osastotoimistosta 
(https://rednet.punainenristi.fi/iloa).  

Tervetuloa mukaan!

Inspiroidu ja opi uutta
koulutusristeilyllä 

Nenäjoukkoihin kutsutaan mukaan paikalli-
set yritykset, yhteisöt, oppilaitokset ja va-
paaehtoiset. Nenäjoukkojen yhteisissä ta-
paamisissa ideoidaan yhdessä, mitä hauskaa 
paikkakunnalle Nenäpäivänä keksitään. 

Yhteensä 18 paikkakunnalla on ennalta so-
vittu, että joku vapaaehtoinen yhdeksästä 
Nenäpäivässä mukana olevasta avustus- 
järjestöstä toimii paikkakuntansa Nenäkoor-

Nenäpäivä tuo auttajat yhteen
dinaattorina. Punaisen Ristin vastuukaupungit 
ovat tänä vuonna Oulu ja Lahti. 

Myös muilla paikkakunnilla saa ja kannattaa olla 
mukana Nenäjoukoissa tai perustaa oma Nenä-
tiimi. Nenäjoukkojen kautta tutustumme entistä 
paremmin oman paikkakuntamme aktiivisiin ja 
auttamishaluisiin ihmisiin ja saamme uutta pot-
kua myös oman osastomme toimintaan.

Nenäpäivä-show tulee television kautta jokai-
seen kotiin 6. marraskuuta 2015.

Nenäpäivänä tehdään taas hullutellen
hyvää kehitysmaiden lasten hyväksi. 
Ajankohta on lokakuun puolivälistä 
marraskuun puoliväliin.

ICE-KORTTI
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OSASTOFOORUMIT • AVDELNINGSFORUM

Syksyn osastofoorumit – Höstens avdelningsforum

Osastofoorumeita järjestetään seitsemällä eri 
alueella neljä kertaa vuodessa, kaksi kevääl-
lä ja kaksi syksyllä. Foorumeissa käsitellään 
tulevia valtakunnallisia kampanjoita ja jotakin 
ajankohtaista teemaa. Elo-syyskuussa fooru-
meissa käsitellään Nälkäpäivää ja suunnitel-
laan vuoden 2016 toimintaa. Haluamme myös 
kuulla mitä ja millaista tukea osastot piiriltä 
toivovat. Marraskuussa käsitellään seuraavan 
vuoden kampanjoita, ystävänpäivää ja rasis-
minvastaista päivää. Lisäksi keskustellaan val-
miussuunnittelusta. 

Avdelningsforum ordnas i sju olika områ-
den fyra gånger per år, två på våren och två 
på hösten. På de forum som ordnas i au-
gusti-september diskuteras den föreståen-
de Hungerdagsinsamlingen. Dessutom pla-
neras verksamheten för år 2016. Vi vill också 
höra hurdant stöd avdelningarna helst vill ha 
av distriktet. I november tar vi upp nästa års 
kampanjer, vändagen och dagen mot rasism. 
Dessutom diskuterar vi då beredskapsplane-
ring.

Syksyn osastofoorumit

Helsinki
• 24.9.2015 klo 17.30 Helsingfors svenska 
isäntänä, paikka vielä avoin
• 5.11.2015 klo 17.30, paikka avoin

Espoo - Kauniainen
• 2.9.2015 klo 18 Raitin pysäkki
• 18.11.2015, paikka avoin

Vantaa
• 7.9.2015 klo 18 Tikkurilan osasto
• 16.11.2015 klo 18 Länsi-Vantaa, Myyrinki

Länsi-Uusimaa
• 3.9.2015 klo 18, Kirkkonummella, paikka 
avoin

Västra Nyland
• 24.8.2015 klo 18, Snappertuna

Keski-Uusimaa
• 8.10.2015 klo 18, Keravan uusi kaupungintalo

Itä-Uusimaa, Östra Nyland
• 3.9.2015 klo 18.00 Sipoo - Sibbo

Piiritoimiston yhteyshenkilöt ja 
piirihallituskummit: 

Espoo-Kauniainen
Grankulla-Kauniainen, Kehä-Espoo, Keski-
Espoo, Lounais-Espoo, Pohjois-Espoo, Esbo 
svenska, Tapiola

Ari Hakala, Heidi Juslin-Sandin 
Katri Rannisto 

Helsinki   
Länsi-Helsinki, Helsingfors svenska, Helsingin 
Posti-Tele, Kallio-Käpylä, Suomenlinna, Keski-
Helsinki, Töölö, Pohjois-Helsinki, Herttoniemi, 
Itä-Helsinki, Kontula, Laajasalo, Pukinmäki

Emilia Jokiaho, Ari Hakala
Senja Multala

Itä-Uusimaa/Östra Nyland
Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Myrskylä-Mörskom, 
Orimattila, Pornainen, Pukkila, Borgå-Porvoo, 
Liljendal, Sibbo-Sipoo, Lappträsk, Loviisanseu-
tu-Lovisanejden 

Hanna Holm, Heidi Juslin-Sandin 
Sari Kauppinen

Keski-Uusimaa
Hyvinkää, Jokela-Nuppulinna, Järvenpää, Kera-
va, Klaukkala-Lepsämä, Nurmijärvi, Rajamäki, 
Tuusula, Mäntsälä

Doina Negruti, Emilia Jokiaho
Ismo Uusitalo

Länsi-Uusimaa
Etelä-Lohja, Karjalohja, Lohja, Nummi-Pusula, 
Vihti, Karkkila, Kirkkonummen suomenkielinen 
osasto

Ari Hakala, Emilia Jokiaho
Anders Blomberg

Vantaa
Korso, Länsi-Vantaa, Tikkurila

Doina Negruti, Ari Hakala
Mia Jalonen-Tuovila

Västra Nyland
Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Kyrkslätt svens-
ka, Pojo-Pohja, Sjundeå-Siuntio, Snappertuna, 
Tenala

Heidi Juslin-Sandin, Hanna Holm
Linda Basilier
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Huomionosoitusten hinnat

Kustannuksista vastaa mitalin anoja 
eli osasto, piiri, laitos tai keskushal-
linto. Mikäli anojana on jäsen, vastaa 
kustannuksista osasto tai piiri. Huo-
mionosoitusten hinnat v. 2015 ovat:

• pronssinen ansiomitali, kunniakirja 
ja kotelo 33,00 euroa
• hopeinen ansiomitali, kunniakirja ja 
kotelo 34,00 euroa
• kultainen ansiomitali, kunniakirja ja 
kotelo 43,00 euroa
• aktiivimerkki 4,00 euroa
• ansiomerkki + kunniakirja 7,50 eu-
roa
• pöytäviiri 29,00 euroa
• Hädän kolmet kasvot 84,10 euroa

HUOMIONOSOITUKSET

Ansiomitalit ja ansiomerkit haussa

Punaisen Ristin huomionosoitusten hakuajat 
ovat jälleen ajankohtaisia. Ansiomerkkejä hae-
taan syyskuussa ja ansiomitaleja - pronssisia, 
hopeisia ja kultaisia – haetaan lokakuussa. 

Jakoperusteet, ansiomerkki

• Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n jä-
senyys sekä että henkilö on 6 vuoden ajan ak-
tiivisesti osallistunut SPR:n tai Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun toimintaan toimien luotta-
mus- tai muissa vapaaehtoistehtävissä. 

Jakoperusteet, ansiomitali

Suomen Punaisen Ristin pronssinen, hopeinen 
tai kultainen ansiomitali annetaan ansiokkaas-
ta ja pitkäaikaisesta toiminnasta tai erittäin 
ansiokkaista teoista Punaisen Ristin ja välittö-
mästi sen tarkoitusperien hyväksi. Näiden eh-
tojen täyttyessä ansiomitali voidaan myöntää 
vapaaehtoiselle jäsenelle, luottamushenkilölle 
tai Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimi-
jalle. 

• Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää 
henkilölle, joka on vähintään 10 vuoden ajan 
osallistunut aktiivisesti järjestön toimintaan 
ja jolle on aiemmin myönnetty ansiomerkki. 
Ansiomerkin myöntämisestä pitää olla kulu-
nut vähintään neljä vuotta. Poikkeuksellises-

ti voidaan riittävästi ansioituneelle henkilölle 
myöntää pronssinen mitali ja samalla ansio-
merkin kanto-oikeus. HUPissa näin on tehty 
esimerkiksi silloin, jos henkilö on ollut 20 – 30 
vuotta mukana Punaisen Ristin toiminnassa, 
eikä hänelle ole vielä myönnetty ansiomerk-
kiä. 

• Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää hen-
kilölle, joka on vähintään 20 vuoden ajan osal-
listunut aktiivisesti järjestön toimintaan ja jolle 
on aiemmin myönnetty pronssinen ansiomi-
tali. Pronssisen ansiomitalin myöntämisestä 
pitää olla kulunut vähintään 10 vuotta. Ho-
peisen ansiomitalin saaminen edellyttää, että 
henkilö on vähintään 20 vuoden ajan osallis-
tunut järjestön toimintaan. Myöntämisen pe-
rusteena ovat edellisen huomionosoituksen 
jälkeiset ansiot.

• Kultainen ansiomitali voidaan myöntää hen-
kilölle, joka on vähintään 30 vuoden ajan osal-
listunut aktiivisesti järjestön toimintaan ja jolle 
on aiemmin myönnetty hopeinen ansiomita-
li. Hopeisen ansiomitalin myöntämisestä pitää 
olla kulunut vähintään 10 vuotta. Myöntämi-
sen perusteena ovat edellisen huomionosoi-
tuksen jälkeiset ansiot. 

Ansiomitalianomukset on täytettävä huolel-
lisesti ja siihen on koottava mahdollisimman 
tarkat tiedot huomionosoituksen saajan an-
sioista. ”Ollut pitkään mukana ystävätoimin-
nassa” tai ”toiminut useita vuosia osaston 
sihteerinä” ei riitä, tarvitsemme tiedot myös 
toimintavuosista.  

Aktiivimerkki

• Aktiivimerkin saaminen edellyttää SPR:n jä-
senyyden lisäksi vähintään 3 vuoden aktiivista 
osallistumista SPR:n toimintaan.

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 osaston 
kevät- ja syyskokousta.

Huomionosoitusten anominen

Punaisen Ristin jäsen voi tehdä ehdotuksen 
ansiomitalin tai ansiomerkin myöntämises-
tä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. Myös 
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osaston hallitus voi tehdä ehdo-
tuksia. Osaston hallitus toimittaa 
kaikki ehdotukset, myös ei-puol-
tamansa, puoltojärjestyksessä 
edelleen piirin hallitukselle 21.9. 
mennessä. 

Ansiomerkkejä ja -mitaleja hae-
taan lomakkeella. Samalla lomak-
keella voi anoa myös pöytäviiriä 
ja hädän kolmet kasvot pienois-
veistosta. Lomake löytyy Red-
Netistä kohdasta Tieto ja taito 
– Osastotoimisto – Ohjeet ja lo-
makkeet. 

Osastotoimistossa on luettavis-
sa ja tulostettavissa myös uusi 
huomionosoitusohje, jossa on tarkempaa tie-
toa Punaisen Ristin huomionosoituksista. Voit 
tilata hakulomakkeen ja ohjeen postitse tai 
sähköpostiisi, puh. 020 701 2364/Tuula Korho-
nen. 

Ansiomerkkihakemukset on toimitettava piiri-
toimistoon viimeistään maanantaina 21.9. ja 
ansiomitalihakemukset viimeistään maanan-
taina 2.11. Hakemukset toimitetaan postitse 
osoitteella Suomen Punainen Risti, Helsingin 
ja Uudenmaan piiri, Tuula Korhonen, Salomon-
katu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki tai sähköpos-
tilla tuula.korhonen@punainenristi.fi.

Piirin hallitus myöntää ansiomerkit lokakuun 
kokouksessaan. Ansiomitalihakemukset pii-
rin hallitus toimittaa puoltojärjestyksessä 
edelleen keskustoimistoon. Järjestön hallitus 
esittää harkitsemansa ehdotukset edelleen 
sisäasiainministeriölle, joka vie esityksen tasa-
vallan presidentin päätettäväksi. Ansiomitalit 
myöntää tasavallan presidentti keväällä 2016. 

Ansiomerkit jaetaan yleensä osastojen omis-
sa tilaisuuksissa ja ansiomitalit piirin kokouk-
sessa. 

Kontti-ketju avaa uuden kierrätystavaratalon 
Vantaan Tammistoon

Punaisen Ristin Kontti-kierrätystavarataloketju 
avaa syyskuun alussa uuden tavaratalon Van-
taan Tammiston kauppakeskittymään. Uusi 
Kontti-tavaratalo on jo aloittanut lahjoitusta-
varoiden vastaanottamisen. Tammiston Kontti 
ottaa lahjoituksia vastaan arkisin klo 8-15 ta-
varatalon sisääntuloaulassa. 

Uusi Kontti-tavaratalo kaipaa syksyn tul-
len erityisesti astia- ja huonekalulahjoituksia. 
Kontti tarjoaa huonekaluille ja suurikokoisille 
tavaralahjoituksille maksuttoman noutopalve-
lun. Tammiston Kontti noutaa lahjoitustavaroi-
ta Vantaan ja Helsingin lisäksi myös Tuusulas-
ta, Keravalta ja Järvenpäästä. 

Kontti on kierrätystavaratalo, jonka tulos käy-
tetään Punaisen Ristin avustustyöhön Suo-
messa ja maailman kriisikohteissa. Ketjulla on 
tällä hetkellä yksitoista kierrätystavarataloa 
ympäri Suomen.

Punaisen Ristin Kontti-kierrätystavaratalo
Valimotie 8, 01510 Vantaa
p. 040 588 0359
kontti.punainenristi.fi/vantaa

PS. Tikkurilan Kontti suljetaan syksyn aikana, 
koska kiinteistö, jossa myymälä sijaitsee, tul-
laan purkamaan.

A
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jäsenmatka järjestön juurille Geneveen, 
Solferinoon ja Garda-järvelle

Keskiviikkona 3. kesäkuuta 2015 tapasi jouk-
ko Punaisen Ristin jäseniä toisensa Vantaan 
lentoasemalla lähteäkseen viiden päivän kan-
sainvälistä Punaista Ristiä koskevalle opin-
to- ja tutustumismatkalle. Vapaaehtoisia oli 
19 ja Doinita Negrutin ansiokkaalla johdolla 
yksi työntekijä kustakin kolmesta järjestäväs-
tä piiristä (Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-
Suomen sekä Hämeen piiri).  Matkamme ja 
kurssimme päätteeksi saimme todistuksen hu-
manitaarisen oikeuden peruskurssin tietomää-
rästä, mistä meille oli luennoinut kouluttaja Ju-
hani Parkkari Pohjois-Helsingin osastosta.

Genevessä meitä oli vastassa italialainen bussi 
suomea puhuvan oppaamme Mariannin kans-
sa. Matkan alusta loppuun ilma oli lämmin ja 
aurinkoinen, Italiassa suorastaan helteinen. 
Ensimmäinen pysähdyspaikka oli Geneven 
kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun museo. Itse rakennus oli kaunis talo 
kukkulalla ja sen sisäpihan ylle levisivät jätti-
läismäiset kankaiset tunnukset. Huomio kiin-
nittyi pihalla kauniiseen veistokseen ihmisryh-
mästä, joka vakavan ja ahdistuneen oloisena 
tarvitsi apua.

Lounaan jälkeen vierailimme Punaisen Ris-
tin kansainvälisessä päämajassa ja kuulim-
me järjestön organisaatiosta, hallinnosta sekä 
toiminnasta lähtien 189:stä paikallisosastos-
ta koko maailman Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun yleiskokoukseen joka neljäs vuosi. 
Tehtävät ja vastuu on jaettu eri maiden kes-
ken niin tehokkaasti, että tarvittaessa kata-

strofitilanteessa tiedetään välittömästi mis-
tä maasta löytyy suurin valmius nopean avun 
toimittamiseen. Saimme kuulla tällä hetkellä 
kansainvälisissä tehtävissä toimivien suoma-
laisten arjesta ja pääsyvaatimuksista työhön.

Hotelli sijaitsi rannan lähellä ja lähellä Gene-
ven kuuluisaa Jeu d’Eau -vesipylvästä. Lähdet-
täessä bussilla seuraavana aamuna jatkamaan 
matkaa olimme hyvin pian Ranskan rajalla. Tie 
kulki vuorten välissä ja maisemat olivat kaunii-
ta lumipeitteisine vuorineen. Ohitettiin kuu-
luisia hiihtokeskuksia ja ajettiin tunnelissa 
valkoisen Mont Blanc vuoren läpi. Tunnelista 
tultiin Italian puolelle ja pitkän päivän päät-
teeksi majoituttiin Desenzano-nimiseen pikku-
kaupunkiin Garda järven rannalla. 

Seuraavana päivänä kaikilla oli omaa aikaa; 
osa kävi Veneziassa, osa Veronassa tai tutus-
tui iki-ihanan Garda järven kyliin.

Viimeistä edellinen aamu vei meidät varsinai-
selle Punaisen Ristin syntymäalueelle Solferi-
non tai italialaisittain San Martinon taistelujen 
tapahtumapaikoille. 

Rajuja ja verisiä taisteluja Ranskan ja Itävallan 
armeijoiden kesken käytiin Solferinon kukku-
lalla ja ympäröivissä kylissä. Nähtyään juhan-
nusaattona 24.6.1859 kymmeniä tuhansia 
haavoittuneita ja kaatuneita sveitsiläinen lii-
kemies Henri Dunant Genevestä sai idean Pu-
naisesta Rististä eli siviilien järjestöstä joka 
auttaisi puolueettomasti ja tasapuolisesti kaik-
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kien osapuolien haavoittuneita. 
Aate sai kannatusta ja Punaisen 
Ristin Kansainvälinen komitea pe-
rustettiin 1863 ja Suomen Punai-
nen Risti 1877.

Henri Dunant kiinnitti huomiota 
siihen, että ihmisten pelastamisek-
si tai hoitamiseksi ei löytynyt ke-
tään. Hevoset olivat kalliita, joten 
niillä riitti hoitajia. 

Paikallisessa museossa vuodelta 
1931 on esillä aseita, lähinnä sa-
peleita, kuvia, muistoesineitä ja 
vaatteita sekä haarniskoita taisteluista. Lisäksi 
museossa on paljon hevosten varusteita, kos-
ka hevosia osallistui taisteluihin peräti 19 000. 
Läheisen tunnelmallisen kirkon alttariseinä on 
verhoiltu Solferinon taistelun uhrien pääkal-
loilla ja muut kirkon etuosan seinät vainajien 
reisiluilla – ja niitä on paljon. Lähistöllä on toi-
nenkin samanlainen muistokirkko.

Järjestön tehtävät ja avustustyö ovat sittem-
min kehittyneet ja moninaistuneet sodista ja 
kansainvälisistä selkkauksista luonnononnet-
tomuuksiin sekä kaikenlaiseen katastrofivalmi-
uteen ja siviiliväestön humanitaariseen apuun, 
kehitysyhteistyöhön ja ihmisoikeuksien edis-
tämiseen. Geneven ajankohtaistetut sopimuk-
set ovat olleet voimassa 150 vuoden ajan, 
viimeisin vuodelta 1949 osapuolina kaikki 

maailman itsenäiset valtiot. Joulukuussa 2005 
syntyi nyttemmin Suomessakin voimassa ole-
va uusi lääkintätoiminnan suojatunnus Punai-
nen Kristalli.

Tyytyväinen ryhmämme nautti yhteisen lou-
naan San Martinon tornin juurella, mistä pala-
simme hotelliin ja seuraavana päivänä Suo-
meen Milanon lentokentältä Finnairin lennolla.

Anneli Ståhlberg 
Keski-Helsingin osasto 

Leirikehitystiimiin tarvitaan innokkaita vapaaehtoisia toimijoita! Tule mukaan suunnittelemaan 
lasten kesä- ja talvileirejä! 

Milloin?
Ensimmäinen kokouksemme järjestetään tiistaina 15.9. klo 17 piiritoimistolla, Salomonkatu 17 
B, Helsinki.

Mitä?
Leirikehitystiimiimme tarvitsemme reippaita toimijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan Pu-
naisen Ristin kesä- ja talvileirejä! Punaisen Ristin leireillä tutustutaan pelien ja leikkien avulla 
Punaisen Ristin toimintaan ja periaatteisiin, opetellaan ensiapua, sekä tietysti nautitaan ulkoil-
masta ja uusista ystävistä. Leirit suunnitellaan 6.–7-luokkalaisille helsinkiläisille nuorille. Tule 
mukaan suunnittelemaan – tai jopa leiriohjaajaksi!

Miten?
Tule mukaan seuraavaan Leirikehitystiimin tapaamiseemme. Lähetä sähköpostia ja ilmoita 
kiinnostuksestasi Alisa Pasaselle, sähköposti alisa.pasanen@windowslive.com
 saadaksesi lisää tietoa tiimistä ja tapaamisten ajankohdista!

Tule suunnittelemaan lasten kesä- ja talvileirejä



18

KOULUTUS

Haku syksyn kouluttajakoulutukseen käynnissä
Erilaiset koulutukset ovat osastolle hyvä tapa rekrytoida uusia vapaaehtoisia sekä ylläpitää ny-
kyisten osaamista ja motivaatiota vapaaehtoistoimintaan. Osaston oma kouluttaja helpottaa 
koulutusten järjestämistä säännöllisesti. Löytyykö osastostanne asiasta kiinnostunut vapaaeh-
toinen, jonka osasto haluaa mielellään lähettää kouluttajakoulutukseen?

Kouluttajakoulutuksen sisältö ja ajankohdat

Yhteinen osa: Ainutlaatuinen Punainen Risti 5.10.-8.11.2015 Verkkokoulutus

Väliosa: Oppimisen ohjaaminen – lähijakso 31.10.-1.11.2015 Helsinki

Sisältöosat (tarpeen mukaan) - lähijakso: Hen-
kinen tuki, järjestö, sosiaalipalvelu, nuoriso, mo-
nikulttuurisuus, järjestö, humanitaarinen oikeus, 
päihdetyö ja resurssikouluttajat

21.-22.11.2015 Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 30.10.-1.11.2015 Nynäs

Miten pääsee mukaan?

Jos sinua kiinnostaa kouluttajan tehtävä, ole yhteydessä osastoon, jossa toimit jäsenenä. 
Lisäksi ota yhteyttä 31.8. mennessä piirin koulutussuunnittelijaan Emilia Jokiahoon 
emilia.jokiaho@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2373, 040 594 8142. 

Jos toimit jo jonkin alan kouluttajana, voit halutessasi lisätä pätevyyttäsi osallistumalla jon-
kun toisen koulutuslinjan sisältöosalle, tällöin voit hakea vielä myöhemmin syksyllä. Koulut-
tajapätevyyden säilyttäminen edellyttää osallistumista joka kolmas vuosi täydennyskoulutuk-
seen.

Lisätietoa vapaaehtoiskouluttajan tehtävästä ja ennakkovaatimuksesta koulutuslinjoittain 
viereillä sivulla. Ks. myös Rednet > rednet.punainenristi.fi/vapaaehtoiskouluttajat.  

Jatkokoulutus ystävätoiminnan vapaaehtoisille

Muistisairaan kohtaaminen

Aika: torstai 8.10.2015 klo 17−20

Paikka: Original Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa

Koulutus käsittelee muistisairauksia ja antaa välineitä kohdata muistisairas ihminen.

Koulutus on suunnattu Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin ystävätoiminnan vapaaeh-
toisille. Kouluttaja on muistiohjaaja Tanja Koljonen, Uudenmaan Muistiluotsi.

Koulutuksen hinta on Punaisen Ristin jäsenille 10 euroa, muille 15 euroa. Hinta sisältää koulu-
tuksen ja kahvitarjoilun. Laskutus jälkikäteen.

Ilmoittaudu viimeistään 23.9.2015 mennessä joko netissä tai outi.mustonen@punainenristi.fi tai 
puh. 020 701 2370. Kerrothan ilmoittautuessasi nimesi, yhteystietosi, laskutusosoitteen ja mah-
dollisen erityisruokavaliosi. Mukaan mahtuu 60 ystävätoiminnan vapaaehtoista.
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Koulutuslinja Ennakkovaatimukset

Valmiuskouluttaja (SPR/Vapepa) 
Vetää vapaaehtoisen pelastuspalvelun pe-
ruskursseja alueellaan vapaaehtoistoimi-
joille. 

Etsintä-, ensihuolto- ja viestilinjan hakijalta 
edellytetään, että hän hallitsee perustiedot 
pelastuspalvelusta ja että hän on osallistunut 
toimintaan alueellaan. 
Oman linjan peruskurssi on suoritettava en-
nen sisältöosaa. 

Järjestökouluttaja 
Toimii järjestöperuskurssien vetäjänä va-
paaehtoisille sekä myös järjestön ulkopuoli-
sille tahoille. 
Jatkokoulutuksen saatuaan voi toimia Pro-
mo-koulutuksen yhteisen osan vetäjänä

Järjestötuntemus, esimerkiksi Punaisen Ristin 
peruskurssi sekä toiminta osastossa.

Sosiaalipalvelukouluttaja 
Kouluttaa vapaaehtoisia toimijoita SPR:n 
ystäviksi ja tukihenkilöiksi. 

Sosiaali- tai terveysalan ammattitutkinto/ 
soveltuva koulutus ja kokemus. 
Ystävätoiminnan peruskurssi suoritettu. 

Nuorisokouluttaja 
Toimii kouluttajana järjestön nuorisotoi-
minnan kursseilla, esimerkiksi Reddie Kids 
-kursseilla.

Suomen Punaisen Ristin nuorisotoiminnan 
tuntemus. 

Humanitaarisen oikeuden kouluttaja 
Vetää humanitaarisen oikeuden peruskou-
lutusta järjestön vapaaehtoisryhmille ja tar-
vittaessa järjestää infotilaisuuksia järjestön 
ulkopuolisille tahoille. 

Kansainvälisen oikeuden tuntemus tai vank-
ka kenttäkokemus humanitaariseen oikeu-
teen liittyen. 
Humanitaarisen oikeuden peruskurssi suori-
tettu. 

Henkisen tuen kouluttaja 
Vetää henkisen tuen peruskursseja järjes-
tön omille vapaaehtoisille sekä väestölle. 

Soveltuva sosiaali- ja terveysalan peruskou-
lutus ja kokemus. 
Henkisen tuen peruskurssi suoritettu. 

Päihdetyön kouluttaja 
Kouluttaa järjestön päihdetyön peruskurs-
seja: päihdeneuvoja- ja päihteiden käyttöön 
puuttumiseen valmentava koulutus (Varhai-
nen Puuttuminen). 
Kouluttaa ja tukee esim. kouluyhteistyötä. 

Päihdetyön sisältöosion koulutukseen osallis-
tumisen edellytyksenä on suoritettu Varhai-
sen Puuttumisen tai Päihdeneuvojan koulu-
tus. 

Ensivastekouluttaja 
Toimii kouluttajana ensivastekurssilla, 
päivystäjien PPE-D –kurssilla sekä PPE-D 
–peruskurssilla. 

Terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaan-
hoitaja, lääkäri, ensihoitaja tai sairaankuljet-
taja), joka on viimeiset kaksi vuotta toiminut 
sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa, päi-
vystyspoliklinikalla, leikkaussalissa tai teho-
osastolla. 

Monikulttuurisuuskouluttaja 
Kouluttaa monikulttuurisen toiminnan herä-
tekursseja ja Tulijan ystävänä ja tukena 
-ystävätoiminnan peruskurssin täydennys-
osiota. 

Sosiaali- tai kasvatusalan/yhteiskunnallinen 
koulutus, tai vankka monikulttuurinen kent-
täkokemus 

Kouluttajan tehtävät ja ennakkovaatimukset 
koulutuslinjoittain
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Ystävätoiminnan syysstartti

Aika: lauantai 5.9.2015 klo 10−15

Paikka: 
Park Hotel Käpylä, 
Pohjolankatu 38, 00600 Helsinki

Syysstartti on tarkoitettu kaikille monimuotoi-
sen ystävätoiminnan vapaaehtoisille, jotka toi-
mivat Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella.

Syysstartissa käsitellään sateenkaarevaa van-
huutta tekemällä näkyväksi sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten 
vanhuuteen liittyviä haasteita, toiveita ja tar-
peita. Toisena aiheena ovat mielenterveyskun-
toutujan kohtaaminen ja Mielenterveyden kes-
kusliiton palvelut.

Ohjelma (pienet muutokset mahdollisia):

klo 10 Tervetuloa!
klo 10.10 Ei kai taas kaappiin? 
Sateenkaariseniorit ja yhdenvertaisuus
Salla-Maija Hakola, projektipäällikkö
Seta ry, Yhdenvertainen vanhuus -projekti II
klo 12 Lounas
klo 13 Oma jaksaminen, rajat vapaaehtoisena 
ja mielenterveyskuntoutujan kohtaaminen
Raili Alén, kuntoutusneuvoja
Mielenterveyden keskusliitto, Tietopalvelu 
Propelli
klo 15 Lähtökahvit

Koulutus on maksuton. Sitova ilmoittautumi-
nen on tehtävä 27.8.2015 mennessä netissä 
tai outi.mustonen@punainenristi.fi. Kerrothan 
nimesi, yhteystietosi ja mahdollisen erityisruo-
kavaliosi. Mukaan mahtuu 50 ystävätoiminnan 
vapaaehtoista. Peruuttamattomista varauksis-
ta laskutamme täyden hinnan.

Ystävätoiminnan 
ryhmänohjaajakoulutus

Aika: lauantai 26.9.2015 klo 9−17

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

Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisille, jot-
ka ohjaavat tai aikovat ohjata ystävätoimin-
nan asiakkaille esimerkiksi ikäihmisille, nuo-
rille, omaishoitajille tai vangeille suunnattu 
ryhmää Punaisessa Ristissä. Sekä uudet että 
parhaillaan toimivat ryhmänohjaajat ovat ter-
vetulleita. Koulutuksen jälkeen on sitoudutta-
va ohjaamaan jotakin ystävätoiminnan ryhmää 
Punaisen Ristin paikallisosastossa ainakin yh-
den lukukauden ajan.

Sisältö:

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

Koulutukseen osallistujille toimitetaan etukä-
teen ennakkotehtävä.

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille maksu-
ton, muille hinta on 20 euroa (laskutus jälkikä-
teen). Huom! Lounas on omakustanteinen.

Ilmoittaudu viimeistään 15.9.2015 mennessä 
netissä tai outi.mustonen@punainenristi.fi tai 
puh. 020 701 2370.

Nälkäpäiväinfo 31.8. klo 17

Osastot saavat elokuussa kirjeessä lisätietoa Nälkäpäivästä piiritoimistosta. Kaikki Nälkä-
päivä-tieto ja -materiaalit löytyvät myös RedNetin Nälkäpäiväryhmästä. Muistakaa siis liit-
tyä ryhmään! 

Voitte ilmoittautua myös Nälkäpäiväinfoon, joka järjestetään 31.8. klo 17.00 alkaen pii-
ritoimiston koulutustiloissa, osoitteessa Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki. Nälkäpäiväin-
fon ilmoittautumiset vastaanottaa Helena Heinonen.
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Humanitaarisen oikeuden 
peruskurssit (16t)

Kurssi 1 la 19.9. ja su 27.9. klo 9-16
Kurssi 2 la 24.10. ja 31.10. klo 9-16
Kurssi 3 la 28.11. ja 5.12. klo 9-16

Paikka: Malmin toimintakeskus, Kirkonkyläntie 
2, Helsinki. Koulutus on Punaisen Ristin jäse-
nille ilmainen, muille hinta on 25 euroa. Kou-
luttaja: Juhani Parkkari. Lisätiedot ja ilmoittau-
tuminen 10 päivää ennen kurssin alkua: Juhani 
Parkkari, sähköposti juhaniparkkari@gmail.
com. Järjestäjä: Pohjois-Helsingin osasto

Punainen Risti tutuksi –kurssit

Punainen Risti tutuksi -koulutus on tarkoitet-
tu kaikille Punaisen Ristin toiminnasta kiinnos-
tuneille. Syyskaudella kurssit järjestetään to 
10.9., ma 14.10., ke 11.11. ja ke 9.12., kaikki-
na päivinä klo 17 – 20. 

Koulutukset järjestetään piirin tiloissa, osoite 
Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki. Kurssit löy-
tyvät RedNetistä ja ilmoittautuminen tapahtuu 
siellä olevan linkin kautta. 

Kurssilta uusia vapaaehtoisia toimintaan 

Punainen Risti tutuksi -kurssilla esitellään mm. 
kotimaan toimintamuotoja sekä järjestön ja 
vapaaehtoistoiminnan periaatteita. Jokaisella 
kurssilla on toiminnassa mukana oleva 
vapaaehtoinen kertomassa käytännön koke-
muksista. 

Kurssit ovat hyvä väylä rekrytoida uusia jä-
seniä ja vapaaehtoisia omaan toimintaryh-
mään ja osastoon! Jos osastossanne on mis-
sä tahansa toimintamuodossa mukana oleva 
henkilö, joka on kiinnostunut esiintymään 
kursseilla niin asiasta voi tiedustella piirin kou-
lutussuunnittelijalta Emilia Jokiaholta, emilia.
jokiaho@punainenristi.fi, puh. 020 701 2373.

Koulutukset järjestetään 
yhteistyössä 

OK-opintokeskuksen kanssa. 

Hallitus on tammikuun 2015 kokouksessaan 
päättänyt aloittaa sääntömuutosprosessin. 
Uudistuksen tavoite on luoda modernit, yk-
sinkertaiset ja toiminnan tavoitteita tukevat 
säännöt ja ohjeet. 

Haluamme että säännöt tukevat sitä, millai-
nen haluamme Suomen Punaisen Ristin olevan 
tulevaisuudessa.

Tavoitteena on sääntökirja- ja ohjekokonai-
suuden yksinkertaistaminen ja nykyaikais-
taminen sekä rakenteen ja kielen moder-
nisoiminen. Vain osa uudistustarpeesta on 
asetuksessa ja säännöissä, suuri osa muissa 
ohjeissa kuten johtosäännössä, työjärjestyk-
sessä tai esimerkiksi talousohjesäännössä.

Uudistusprosessi tehdään vuosien 2015-2017 
aikana kolmessa eri kuulemiskierroksessa, 
joissa kuullaan järjestön vapaaehtoisia, jäse-
niä ja luottamushenkilöitä sekä sidosryhmiä ja 
henkilöstöä. 

Tervetuloa sääntöpajaan!

Sääntöpaja järjestetään torstaina 10.9.2015 
kello 17.30 piiritoimiston koulutustiloissa, Sa-
lomonkatu 17 B, 3. kerros, Helsinki. 

Illan aikana ideoidaan järjestön tulevaisuusnä-
kymiä ja pohditaan tarvetta nykyisten sääntö-
jen muuttamiselle ja kehittämiselle. Tule mu-
kaan, illasta tulee keskusteleva ja kiinnostava! 
Ilmoittaudu Ari Hakalalle, sähköposti ari.haka-
la@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2359. 

Millaisen Punaisen Ristin haluamme?

Tervetuloa 
sääntötyöpajaan  10.9.

Kuvan ’Regelbook’ on vuodelta 2000 ja ’Sääntökirja’ 
vuodelta 2006. 
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Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan 
kurssit

• To 10.9. klo 17.30–20.30, pe 11.9. klo 
17.30−20.30 ja la 12.9. klo 10−16. Paikka: Yh-
teisötupa, Kauppamiehentie 6, 2. krs, 02100 
Espoo. Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille 
maksuton, muille 20 euroa. Ilmoittautumiset 
ma 7.9. mennessä sähköpostiin: vapaaeh-
toinen@spr-tapiola.org tai puh. 09 466 858. 
Kouluttaja: Pia Palotie. Järjestäjä: Tapiolan 
osasto. 

• Ma 21.9., 28.9., 5.10. ja 12.10. klo 17.30–
20 yhteinen ystäväkurssi yhteistyössä Kor-
son osaston, Rekolan seurakunnan ja Vantaan 
kaupungin kanssa. Paikka: Asolan seurakunta-
talo, Asolantie 6, 01400 Vantaa. SPR:n osuus 
on 28.9. klo 17.30–20 aiheena itsetuntemus 
ja vuorovaikutus käytännön esimerkkien va-
lossa. Todistukset hoitaa Rekolan seurakun-
ta. Kurssi on maksuton. Ilmoittautumiset 14.9. 
mennessä: raili.welin@gmail.com tai puh. 050 
5455 903. Kouluttaja Punaisen Ristin osuudel-
la Heli Mikkola.

• Su 4.10. ja su 11.10. molempina päivinä klo 
9-15. Paikka: Malmin toimintakeskus, Kirkon-
kyläntie 2, Helsinki. Ilmoittautuminen viimeis-
tään 10 pv ennen: juhaniparkkari@gmail.com. 
Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, 
muille 25 euroa. Kouluttaja Juhani Parkkari. 
Järjestäjä: Pohjois-Helsingin osasto.

• La 7.11. klo 10–15, ma 9.11. klo 17–19.30 ja 
la 14.11. klo 10–14.30. Paikka: Entressen kir-
jaston Sininen huone, Siltakatu 11, 02770 Es-
poo. Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille 20 euroa. Ilmoittautumiset 25.10. 
mennessä Raija Löytöselle. puh. 040 772 2670 
tai raija.loytonen@hotmail.com. Järjestäjä: 
Keski-Espoon osasto.

• La 7.11. ja su 15.11. molempina päivinä klo 
9-15. Paikka: Malmin toimintakeskus, Kirkon-
kyläntie 2, Helsinki. Ilmoittautuminen viimeis-
tään 10 pv ennen: juhaniparkkari@gmail.com 
Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, 
muille hinta on 25 euroa. Kouluttaja: Juhani 
Parkkari. Järjestäjä: Pohjois-Helsingin osasto.

Henkisen tuen peruskurssit

Henkisen tuen peruskoulutuksen tavoitteena 
on antaa osallistujille valmiudet ymmärtää nii-

Syksyn koulutustarjontaa

tä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilli-
set kriisitilanteet aiheuttavat heissä itsessään 
ja autettavassaan. Koulutus antaa valmiuksia 
kohdata ja auttaa ihmisiä, jotka ovat joutu-
neet äkilliseen kriisitilanteeseen. 

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

• La 5.9. ja la 12.9. molempina päivinä klo 
9.30- 15.30. Paikka: Kauppakeskus Entressen 
kirjasto, Sininen huone, Siltakatu 11, 02770, 
Espoo. Punaisen Ristin jäsenille hinta on 20 
euroa, muille 60 euroa. Ilmoittautumiset vii-
meistään 2.9. mennessä: Katri Rannisto, kat-
rirannisto@gmail.com tai puh. 050 337 6292. 
Kouluttaja: Nina Seeck. Järjestäjä: Keski-Es-
poon osasto.

• La 3.10 ja la 17.10. klo 9.30-15.30. Paik-
ka: Vantaan Nuorten turvatalo, Sairaalakatu 3, 
Vantaa. Punaisen Ristin jäsenille hinta on 15 
euroa, muille 60 euroa. Ilmoittautumiset 20.9. 
mennessä: Minna Sarkonen, minna.sarkonen@
gmail.com, puh. 050 371 5578.  Kouluttaja: 
Nina Seeck. Järjestäjä: Korson osasto.

Henkisen tuen jatkokurssi

Jatkokurssin sisältö: Henkinen loukkaantu-
minen ja kriisi (kertaus peruskurssista), hen-
kinen tuki kriisin eri vaiheissa, kriisissä olevan 
kohtaaminen, menetykset ja suru, sureminen 
ja surevan kohtaaminen, auttajan valmiudet ja 
auttajana jaksaminen, henkinen kestävyys ja 
selviytymisen voimavarat, kertaus psykososi-
aalisesta tuki- ja palvelujärjestelmästä.

• Ma 2.11., ke 4.11., ti 10.11. ja ma 16.11. klo 
17-20. Paikka: Helsingin ja Uudenmaan pii-
ri, Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki. Kurs-
si on Punaisen Ristin jäsenille 15 euroa, muille 
60 euroa. Ilmoittautuminen lähempänä ajan-
kohtaa netissä: punainenristi.fi/tapahtumat. 
Lisätiedot: Emilia Jokiaho, sähköposti emilia.
jokiaho@punainenristi.fi, puh. 020 701 2373. 
Kouluttaja: Ilkka Saarinen. Järjestäjä: Helsingin 
ja Uudenmaan piiri.
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KOULUYHTEISTYÖ

Punaisen Ristin kouluyhteistyö kannustaa 
nuoria aktiivisiksi kansalaisiksi

Viime taksvärkkipäivänä Haukilahden lukion 
kolmasluokkalaiset saivat valita, suorittavatko 
he taksvärkin normaalisti vai menevätkö 
he luovuttamaan verta. Veripalvelun henki-
lökunta oli käynyt etukäteen koululla kerto-
massa verenluovutuksen tärkeydestä ja Ve-
ripalvelun toiminnasta. Lopulta yhteensä 27 
opiskelijaa ojensi kätensä Veripalvelussa. Se 
toi koululle voiton Espoon lukioiden välisessä 
verenluovutushaastekampanjassa.

- Toivottavasti ensi vuonna kaikki Espoon suu-
remmat koulut pesisivät meidät mennen tul-
len tässä kisassa, toivoo lukion rehtori Pekka 
Piri. Espoon verenluovutusmäärän alhaisuu-
teen havahtunut vuosikausia Punaisen Ristin 
työssä ja koulutyöryhmissä mukana ollut Piri 
on yksi kampanjan ideoijista. - Espoon 11 suu-
ressa lukiossa on valtava verenluovutuspoten-
tiaali.

Piri kokee verenluovutuksen ihanteelliseksi ta-
vaksi tehdä hyväntekeväisyyttä. Se on ainee-
tonta eikä raha vaihda omistajaa. Verta luovut-
taneet lukiolaiset kokevat oikeasti auttavansa.

 - Toisen ihmisen auttaminen kuuluu yleissivis-
tykseen: pidetään huolta toisesta ja rakenne-
taan yhteiskuntaa yhdessä.

Verenluovutus ja Punaisen Ristin toiminta 
muutenkin on helppo kytkeä lukion oppimää-
rään. Piri kertoo esimerkkinä, että terveystie-
don tai biologian tunnilla opiskelijat vieraile-
vat Veripalvelussa. Halutessaan yli 18-vuotiaat 
voivat samalla luovuttaa verta.

Haukilahden lukio on tehnyt SPR:n kanssa yh-
teistyötä jo pitkään. Se on yksi SPR:n teema-
kouluista. Opiskelijat osallistuvat kauppakes-
kus Isossa Omenassa Nälkäpäivä-keräykseen 
ja koululla on vieraillut delegaatteja kertomas-
sa SPR:stä. Lukiolaiset voivat saada kurssi-
suorituksen käymällä Reddie Kids -kerhon-
ohjaajakoulutuksen ja vetämällä läheisellä 
Westendin ala-asteella Reddie Kids -kerhoa 

puolen vuoden ajan. Kerho on osa ala-asteen 
iltapäivätoimintaa, joten se ei kilpaile muiden 
harrastusten kanssa. Lukiolaiset arvostavat 
saamaansa ohjaajakoulutusta.

Teemakoulu tuo pitkäjänteisyyttä osaston 
ja koulun yhteistyöhön

Teemakouluja SPR:lle on kertynyt jo muuta-
mia. Tarkoituksena on, että koulu ja paikalli-
nen osasto sopivat keskenään yhteistyöstä 
seuraaville vuosille.

- Se on helppoa ja vaivatonta osastoille. Mi-
tään uutta sen ei tarvitse olla, Piri sanoo.
Koulu voi esimerkiksi osallistua Nälkäpäivä-
keräykseen, ja osaston vapaaehtoiset voivat 
käydä koululla pitämässä EA-koulutuspäivän 
kerran vuodessa.

- Se ei välttämättä vaadi rahaa kummaltakaan, 
Piri toteaa ja lisää sopimuksen tuovan yhteis-
työhön pitkäjänteisyyttä.

Piri näkee SPR:n kouluyhteistyön mainiona 
keinona välittää järjestön hyviä arvoja kasvu-
iässä oleville nuorille. Se on keino myös keino 
saamaan heitä mukaan toimintaan. Myös van-
hemmat tuntuvat arvostavan yhteistyötä. 
– Vanhempainillassa on kiva sanoa vanhem-
mille, että koulu tekee SPR:n kanssa yhteis-
työtä.

Vuoden kuluttua uudistuvassa opetussuunni-
telmassa painotetaan yhteiskunnallista aktii-
visuutta. Se sopii Pirin mukaan erinomaisesti 
kouluyhteistyöhön SPR:n ja muidenkin järjes-
töjen kanssa. Hän toivoo, että jokainen lukio-
lainen saa lukion aikana kuvan niistä mahdol-
lisuuksista, mitä jokainen Suomessa voi tehdä 
toimiakseen omien arvojensa puolesta.

Heidi Höök
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AJANKOHTAISTA

Ihmiselämään kuuluu väistämättä tuhoisia ta-
pahtumia. Tällaiset katastrofit porautuvat yh-
teiseen muistiimme ja jäävät aikakirjoihin. Ne 
voivat koskettaa kollektiivisesti tai olla henki-
lökohtaisia. Syntyvätpä ne nopeasti tai ajan 
kuluessa, niiden jäljet jäävät elämään pitkäksi 
ajaksi. Luonnonmullistusten lisäksi nykyaikaa 
sävyttävät ihmisen toiminnasta aiheutuneet 
katastrofit. Nopea tiedonvälitys tuo uutiset 
koteihimme reaaliajassa. 

Ahjo Ensemblen Katastrofikonsertissa kuul-
laan musiikkia, joka on sävelletty kaikkien 
tuntemien mutta myös yksityisten katastrofi-
en ympärille. Mukana olevat teokset käsittele-
vät onnettomuuksia ja terroritekoja, toisaalta 
henkilökohtaisia tragedioita. Jaakko Mänty-
järven Canticum Calamitatis Maritimae kuvaa 
lähivesillämme tapahtunutta Estonian uppoa-
mista ja Dominick Argenton Sonnet No. LXIV 
New Yorkin WTC-iskuja, kun taas Rautavaaran 
Cancion de nuestro tiempo kommentoi sodan 
kauheuksia Sarajevossa. Mikko Heiniön Luceat 
ja Juhani Komulaisen Vinternatten pysäyttävät 
läheisen kuoleman äärelle.

Inhimillinen kärsimys on aina tragedia, mutta 
voi samalla synnyttää suurta taidetta. Katast-
rofikonsertin musiikki repii ja raastaa, mutta 
koskettaessaan se tuo myös lohtua ja voimaa 
hädän hetkellä. 

Katastrofikonsertti perjantaina 
25.9.2015 klo 19 

Ahjo Ensemble, johtaa Paavo Hyökki
Balderin Sali, Aleksanterinkatu 12, 
00170 Helsinki

Liput 18 euroa (aikuiset ja eläkeläiset), 
13 euroa (lapset, opiskelijat ja muut 
alennusryhmät)

Tarjoamme SPR:n vapaaehtoisille ja jä-
senille 10 % alennuksen vähintään 10 
lipun ryhmätilauksesta. Lippuvaraukset 
ennakkoon osoitteesta info@ahjoen-
semble.fi.

Osa konsertin tuotosta lahjoitetaan 
Punaisen Ristin Katastrofirahaston 
hyväksi. 

* * *

Ahjo Ensemblen konsertti Katastrofirahaston hyväksi

Lisätietoja Ahjo Ensemblestä osoitteesta 
www.facebook.com/AhjoEnsemble.

Merkitse kalenteriisi jo nyt! 

Punaisen Ristin tärkeimmät valtakunnalliset kampanjat järjestetään ensi vuonna
seuraavasti:

• Ystävänpäivä 14.2.2016
• Rasismin vastainen viikko 21.-27.3.2016
• Punaisen Ristin viikko 9. -15.5.2016. HUOM! Aika on poikkeava, koska edellisellä vii-
kolla on helatorstai ja äitienpäivä. Siirtyy siksi seuraavalle viikolle.
• Nälkäpäivä 15.-17.9.2016

Merkitse kalenteriisi jo nyt!



25

Näin järjestät ystävätoiminnan peruskurssin
Ystävätoiminnan peruskurssi on tehokas tapa rekrytoida uusia vapaaehtoisia ystävä-
toimintaan. Osasto voi järjestää kurssin itsenäisesti tai yhteistyössä muiden osastojen 
kanssa. Vaihtoehtoisesti kurssin voi toteuttaa esimerkiksi kansalais- tai työväenopis-
ton kanssa. Ystäväkurssin pitää sosiaalipalvelukouluttaja, yksi tai useampi yhteistyössä. 
Kouluttajat voivat olla osaston omia tai vaihtoehtoisesti piirin kautta tulevia kouluttajia.  
Kurssin toteuttamisessa sekä osastolla että Helsingin ja Uudenmaan piirillä on omat teh-
tävänsä.

Osaston vastuulla olevat tehtävät

1) Ystäväkurssin ajankohdan sopiminen

• Ystävätoiminnan peruskurssin kesto on 12 
tuntia. Sen voi toteuttaa iltakurssina (4 krt x 3 
t), viikonloppukurssina tai yhdistelmäversiona.
• Hyviä ajankohtia ovat alkuvuosi ja -syksy, 
mutta ystäväkursseja voi mielellään järjestää 
muinakin aikoina. Kannattaa huomioida lähi-
alueella järjestettävät muut ystävätoiminnan 
peruskurssit.

2) Kurssitilan hankkiminen

• Kurssin toteuttamiseen tarvitaan 10−20 hen-
gen koulutustila.
• Ellei osastolla ole omaa tilaa, yrittäkää löy-
tää paikka, jonka saatte veloituksetta. Koulu-
tustilaa voi kysyä mm. kirjastosta, palveluta-
loilta, seurakunnalta, muista yhdistyksistä ja 
järjestötaloilta.

3) Kurssin maksullisuudesta päättäminen

• Tilasta, tarjoiluista, tiedottamisesta tms. tu-
lee mahdollisesti kuluja. Pystyykö osasto mak-
samaan kulut vai katetaanko ne osallistumis-
maksuilla tai esimerkiksi yrityksiltä saatavilla 
lahjoituksilla?
• Monet osastot ovat ottaneet käytännöksi, 
että kurssi on ilmainen Punaisen Ristin jäsenil-
le, mutta muille hinta on 20 euroa. Kurssi on 
hyvä tapa rekrytoida uusia jäseniä. Osa osas-
toista puolestaan haluaa ystäväkurssin olevan 
maksuton.
• Osasto voi itse päättää, maksaako ystävätoi-
minnan peruskurssi vai ei.

4) Ilmoittautumisten vastaanottaminen

• Sovitaan, kuka tai ketkä vastaanottavat il-
moittautumiset ja miten (puhelimitse, sähkö-
postitse, RedNetin kautta tai muulla tavoin).
• Mietitään viimeinen ilmoittautumisajankoh-
ta.

5) Kurssista tiedottaminen

• Tiedottaminen on oleellista kurssin toteutu-
miseksi.
• Osasto tuntee parhaiten alueensa ja tietää 
varmasti paikallisia linkkejä, toimijoita, tuttu-
ja ja sopivimmat ilmoitustaulut. Paikallisleh-
dille kannattaa tarjota buffijuttua tai laittaa 
lehteen mainos. Kaikki kanavat kannattaa 
hyödyntää.
• Osasto maksaa mahdolliset maksulliset il-
moitukset.

6) Yhteydenpito piirin sosiaalitoiminnan 
suunnittelijaan 
• Ilmoitetaan kurssitiedot (kurssin ajankohta, 
paikka ja osoite sekä hinta- ja ilmoittautumis-
tiedot) viimeistään 3 viikkoa ennen kurssin al-
kamista piiriin sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Outi Mustoselle. 
• Jos osastolla ei ole omaa sosiaalipalvelukou-
luttajaa, kurssin vastuuhenkilö ottaa hyvissä 
ajoin yhteyttä piirin sosiaalitoiminnan suunnit-
telijaan kouluttajan saamiseksi.

7) Kurssilla mukana oleminen

• Pohditaan, ketkä osaston edustajat (ystävä-
ryhmän ohjaaja, ystävävälittäjä tai/ja vapaaeh-
toinen ystävä) ovat mukana vähintään viimei-
sellä kurssikerralla.
• On tärkeää, että joku on paikalla kertomas-
sa kokemuksia ystävänä olemisesta, osaston 
toiminnasta, toimintaan mukaan pääsemises-
tä ja toivottamassa kurssilaiset tervetulleeksi 
Punaiseen Ristiin.

8) Kouluttajan kanssa yhteydenpitäminen

• Kurssin vastuuhenkilö kertoo kouluttajalle 
kurssille osallistuvien lukumäärän, käytettävis-
sä olevat opetusvälineet ja muista tarpeellisis-
ta asioista. Hän myös sopii kouluttajan kanssa 
osastojen edustajien mukana olosta (ajankoh-
dat, esittelyt, yhteystiedot yms.).

KOULUTUS
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9) Muista käytännön asioista sopiminen 

• Sovitaan tarjoilujen järjestämisestä ja vas-
tuista ja siitä, kuka kerää mahdolliset osallis-
tumismaksut kurssilla.

Piirin vastuulla olevat tehtävät

1) Kurssijärjestelyissä tukeminen, neuvomi-
nen ja ohjaaminen

• Piirin ystävätoiminnan tiimi (erityisesti kou-
lutussuunnittelija ja sosiaalitoiminnan suun-
nittelijaja) tukee, neuvoo sekä ohjaa osastoja 
kaikissa ystäväkurssin toteuttamiseen liittyvis-
sä asioissa.

2) Sosiaalipalvelukouluttajien hankkiminen

• Kun osastolla ei ole omaa sosiaalipalvelu-
kouluttajaa tai osaston kouluttaja ei pääse ve-
tämään ystävätoiminnan peruskurssia, joko 
koulutussuunnittelija tai sosiaalitoiminnan 
suunnittelija kysyy kurssille kouluttajat ja pitää 
heihin yhteyttä.
• Työntekijät rekrytoivat uusia sosiaalipalvelu-
kouluttajia yhdessä osastojen kanssa.

3) Sosiaalipalvelukouluttajien kulujen mak-
saminen

• Piiri maksaa sosiaalipalvelukouluttajan palk-
kion (25 euora/tunti) ja mahdolliset matka-
kulut.  Kouluttajalle korvaus maksetaan pi-
detyistä opetustunteista, ei suunnittelusta, 
esimerkiksi 12 tunnin kurssin vetämisestä 
palkkio on 12 x 25 euroa.
• Piirissä hoidetaan kouluttajien kuluihin liit-
tyvät järjestelyt: mm. palkkiolomakkeiden toi-
mitus kouluttajille, maksujen hyväksyminen ja 
lomakkeiden toimittaminen eteenpäin maksua 
varten. 

4) OK-opintokeskuksen tuen hakeminen ja 
selvityksen tekeminen

• Koulutussuunnittelija hakee OK-opintokes-
kukselta tuen ja tekee siihen liittyvän selvi-
tyksen, mikäli sosiaalipalvelukouluttaja ottaa 
maksun ystäväkurssin pitämisestä.

5) Tiedottamisessa tukeminen

• Piiri tiedottaa ystäväkursseista Tässä ja Nyt –
järjestötiedotteessa ja Punaisen Ristin netti-
sivujen tapahtumakalenterissa punainenristi.

fi > tapahtumat, jos osasto itse ei laita tietoja 
nettiin.
• Työntekijät tekevät ja lähettävät (sähköisesti 
tai/ja postitse) ystäväkurssista mainospohjan, 
jos osasto niin pyytää.
• Työntekijät tukevat tarvittaessa tiedottami-
sessa muutenkin, kuten esimerkiksi tiedotus-
kanavien pohdinnassa ja yhteystietojen etsi-
misessä.

6) Kurssimateriaalin hankkiminen ja toimit-
taminen

Piiri tarjoaa tällä hetkellä ystävätoiminnan 
peruskurssille seuraavat maksuttomat mate-
riaalit:

a) Ystävyys ei tunne rajoja -opas. Ystävätoi-
minnan peruskurssin opetusmateriaali selko-
kielellä.
b) Ystävän tueksi -ohjeet.
c) Iloa ystävyydestä -esite.
d) Vapaaehtoisen kortti.

• Piiristä toimitetaan materiaalit, kun asiasta 
on sovittu piirin työntekijän kanssa. Samalla 
toimitetaan mahdolliset OK-lomakkeet (osal-
listujatietolomake ja osallistujaluettelo) sekä 
tarvittaessa todistukset ja kouluttajapalkkio-
lomake.
• Yleensä materiaalit toimitetaan kouluttajal-
le, mutta ne voidaan vaihtoehtoisesti antaa 
kurssin vastuuhenkilölle tai jollekin muulle. Jos 
osasto haluaa kurssille pahviset Periaate-kan-
siot, kyniä tai muuta materiaalia, tulee osas-
ton tilata ja maksaa ne itse.
• Edellä mainittuja materiaaleja päivitetään 
voimavarojen mukaisesti ja maksullista aineis-
toa (Ystävyys ei tunne rajoja, Ystävän tueksi 
ja vapaaehtoisen -kortti) tilataan talousarvion 
puitteissa.

Lisätiedot

• koulutussuunnittelija Emilia Jokiaho, emilia.
jokiaho@punainenristi.fi tai 020 701 2373
• sosiaalitoiminnan suunnittelija Outi Musto-
nen, outi.mustonen@punainenristi.fi tai 020 
701 2370

KOULUTUS
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Piiritoimisto     
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki

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

Puh. 020 701 2000 
Asiakkaalle puhelu 0207-alkuiseen numeroon on 
operaattorin määräämä hinta. Tällä hetkellä puhe-
luhinta on kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 
snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 
snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulko-
maanpuheluhinta. (alv. 24 %)
 
Sähköposti  
hup.neuvonta@punainenristi.fi
ea-koulutus.hup@punainenristi.fi
kerays.hup@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

Johto ja hallinto

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

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

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

• Aarnisalo Kim, Nälkäpäiväsihteeri ajalla 20.8. - 
20.10.2015 Å 040 571 0442, sähköposti 
kerays.hup@punainenristi.fi

• Hakala Ari, järjestöpäällikkö Å 020 701 2359
vapaaehtoistoiminnan tuki, osastokummitoiminta,  
osastofoorumijärjestelmä, järjestötoimintaan liittyvä 
yritysyhteistyö

• Heinonen Helena, järjestöavustaja Å 020 701 2360 
jäsen- ja luottamushenkilörekisterit, materiaalitoimi-
tukset, jäsentarrat ja jäsenluettelot

• Hollstein Jarmo, valmiuspäällikkö Å 020 701 2361
vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio, valmi-
usasiat, viranomaisyhteistyö, kotimaan apu

• Holm Hanna, monikulttuurisen toiminnan suunnit-
telija Å 020 701 2365
monikulttuurisuustoiminnan tuki ja koulutus, osasto-
jen kummitoiminta

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

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

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

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

• Negruti Doinita, monikulttuurisen toiminnan kehit-
täjä Å 020 701 2371 
monikulttuurisen toiminnan tuki ja koulutus, läksy-
kerhotoiminta, osastojen kummitoiminta
 
• Oittinen Sari, omaishoitajien tukitoiminnan alue-
työntekijä Å 020 701 2357
omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordi-
naatio, omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus,  
omaishoitajien ryhmätoiminta

• Oksanen Rina, ensiaputoiminnan koordinaattori 
Å 020 701 2358 
ensiapuryhmät, ensiapubussi, ensiapupäivystykset 
(var.)

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

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

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

Ensiapukoulutuksen tiimi

• Karvinen Päivi, kurssisihteeri Å 020 701 2377
ensiavun yleisökurssit

• Lepistö Leena, koulutussihteeri Å 020 701 2376
ensiavun yrityskurssit

• Sjöberg Mirja, ensiapukoulutuksen päällikkö 
Å 020 701 2378
valtakunnallinen ensiapukoulutus, sopimusasiakkuu-
det, Terveyspiste-toiminta

• Autonkuljettaja Mika Salin, ensiavun ja terveystie-
don kouluttajat Jukka Antikainen, Titta Eloranta ja 
Virve Höijer

hup.punainenristi.fi
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TAMMISTOSSA TAVATAAN!

Avaamme uuden Kontin 
Valimotielle syyskuun alussa.

Seuraa uutisia
kontti.punainenristi.fi

facebook.com/SPR_Kontti

Punainen Risti
Kontti

Kontti-kierrätystavaratalo
Valimotie 8, 01510 Vantaa
ma–pe 9–20, la 10–17, su 12–16
Puh. 040 5880 359
Noutopalvelu huonekaluille


