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Juhlavuosien kautta eteenpäin

PÄÄKIRJOITUS 11.10.2017

Tänä vuonna juhlitaan Suomen 100-vuotiasta it-
senäisyyttä. Joulukuun alkuun sijoittuvat juhla-
vuoden tärkeimmät hetket. Punainen Risti on 
toiminut Suomessa 140 vuotta ja rakentanut 
osaltaan suomalaista yhteiskuntaa ja hyvinvoin-
tia. Toiminnan ytimessä ovat aina olleet turvalli-
suus, auttamisvalmius ja avun välittäminen ihmi-
seltä ihmiselle.

Punainen Risti on nauttinut arvostusta ja koh-
dannut kritiikkiä. Molemmat suhtautumistavat 
osoittavat sen, että Punainen Risti on pitänyt 
kiinni periaatteistaan, toiminut ihmisyyden puo-
lesta ja auttanut eniten apua tarvitsevia. Tarpeet 
ovat vaihdelleet, mutta perustehtävä on säilynyt 
samana.

Kaikki alkoi Turkin sotaan lähetetystä hevosve-
toisesta kenttäsairaalasta, jota varten yhdessä 
oli kerätty rahaa. Sen jälkeen SPR on ollut ke-
hittämässä sairaanhoidon koulutusta, ylläpitänyt 
sairaaloita, vastannut erityisesti syrjäseutujen 
ambulanssitoiminnasta ja valmistanut proteese-
ja sodissa vammautuneille. Lista on vaikuttava 
ja se jatkuu edelleen esimerkiksi ensiapukoulu-
tuksessa ja -ryhmätoiminnassa, terveyspisteis-
sä, ystävä- ja vertaistukitoiminnassa, pakolaisten 
auttamisessa, kansainvälisen avun välittämises-
sä, Vapepassa, Veripalvelussa ja lahjoitusmahdol-
lisuuksissa. Tulevaisuus tuo todennäköisesti tul-
lessaan vielä suuren joukon uusia asioita, kun 
tarpeet muuttuvat. Jokainen edellä luetelluista 
toiminnoista sisältää myös paljon muita asioita. 
Yhteistä kaikissa on kuitenkin se, että jokaisen 
asian tekijöinä on suuri joukko vapaaehtoisia. 
Halu auttaa ja ottaa vastuuta lähimmäisistä yh-
distää kaikkia Punaisen Ristin ihmisiä.

Punaisen Ristin periaatteet sisältävät vahvan sa-
noman inhimillisyydestä ja puolueettomuudesta. 
Kaikki suuret asiat herättävät suuria intohimoja 
ja tunteita. Vastustajien mielestä jokaisen ihmi-
sen on tultava toimeen omillaan tai sitten vain 
”oikeita” ihmisiä saa auttaa. Toisen ihmisen ih-
misyyden kiistäminen ja yksilöiden oman vas-
tuun korostaminen johtavat umpikujaan. Äärim-
milleen ajateltuna kukaan ei saisi tarvita, pyytää 

tai antaa apua. Kukaan ihminen ei selviä synty-
mänsä jälkeen muutamia tunteja pidempään il-
man hoitoa ja huolenpitoa. Halusimme tai emme, 
ihminen on aina jonkun lähiyhteisön ja ihmis-
kunnan jäsen. Ihmisyys on jaettua osallisuutta.

Yhteisöllisyyden perusta on vastavuoroisuus. Ky-
ky ymmärtää kärsimystä ja asettua toisen ihmi-
sen asemaan ovat auttamistoiminnan lähtökoh-
dat. Yhdessä toimiminen edellyttää sekä toisten 
kunnioittamista että yhteisiä pelisääntöjä. Nämä 
usein unohtuvat, kun asioihin suhtaudutaan voi-
makkailla tunteilla ja suurella intohimolla.

Kesäkuun 2017 yleiskokouksessa viimeisteltiin 
ja hyväksyttiin jo useamman vuoden ajan val-
misteltu sääntöuudistus. Uudet säännöt astuvat 
voimaan 1.1.2018. Sääntöjen pohjalta työstetään 
nyt SPR:n työjärjestystä, piirien ja osastojen joh-
tosääntöjä sekä taloussääntöä. Niiden tehtävä-
nä on auttaa kaikkia Punaisen Ristin toimijoita 
tekemään yhteistyötä ja toimimaan yhteisten ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on saa-
da toimintaa tukevat ohjeet selkeiksi ja helposti 
hallittaviksi.

Yhteinen toiminta edellyttää myös hyvää pe-
rehdytystä, koulutusta, vertaistukea, esimer-
kin näyttämistä ja johtamista. Hyvä suunnitte-
lu mahdollistaa nopean toiminnan. Kun kaikki 
tuntevat tehtävänsä ja ymmärtävät roolinsa, on 
helppo toimia, kun on toiminnan aika. Kaikki 
lähtee ihmisistä, jotka pystyvät toimimaan yh-
dessä ja jotka ovat oikeaan aikaan oikeassa pai-
kassa.

Nyt on syksy ja ai-
ka suunnata aja-
tukset eteenpäin 
eli valmistautua 
vuoteen 2018.

Hannu Harri
puheenjohtaja
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VAALITOIMIKUNTA

Vaalitoimikunta pyytää ehdotuksia 
vuosikokouksessa 2018 valittavista luottamushenkilöistä
Vaalitoimikunta valmistelee parhaillaan piirin 
vuosikokouksessa v. 2018 suoritettavia vaaleja. 
Vuosikokouksessa on ensi keväänä erovuoros-
sa puolet eli viisi piirin hallituksen jäsentä.  Ko-
kouksessa valittavien hallituksen jäsenten toi-
mikausi kestää vuoden 2020 vuosikokouksen 
loppuun.

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään 
ehdotuksensa vuosikokouksessa valittavista 
luottamushenkilöistä. Järjestön luottamustoi-
meen voidaan valita vain järjestön henkilöjäsen. 
Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 
18 ja 19 §:n mukaan luottamushenkilöitä ehdolle 
asetettaessa tulee ehdokkailta edellyttää 

• sitoutumista Punaisen Ristin perusperiaattei-
siin sekä 
• halua edistää Punaisen Ristin tarkoituksen to-
teuttamista. 

Tämän lisäksi tulee toimielinten kokoonpanossa 
ottaa mahdollisimman tarkoin huomioon 

• alueellinen ja kielellinen edustus 
• kummankin sukupuolen ja eri ikäryhmien edus-
tus

Vaalitoimikunta toivoo, että kaikki osastot te-
kevät ehdotuksia. Yleiskokouksen 11.6.2017 hy-
väksymien uusien sääntöjen mukaan ehdokkai-
ta oman piirinsä luottamushenkilön vaalia varten 
voivat asettaa myös järjestön henkilöjäsenet. 
Uudet säännöt astuvat voimaan 1.1.2018. 

Tuttujen ja kokeneiden hallituksen jäsenten li-
säksi vaalitoimikunta suosittaa etsittävän uu-
sia ehdokkaita ja uudenlaista osaamista myös 
jo nyt osastossa aktiivisesti toimivan joukon ul-
kopuolelta. Punaista Ristiä lähellä olevan viran-
omaistoiminnan (pelastustoimi, sosiaalitoimi, 
maahanmuuttoasiat) tuntemus on ehdokkaal-
le hyödyksi. Ehdokkailla voi ammatin, työn tai 
harrastuksen kautta olla hyödyllistä osaamista 
esimerkiksi digitaalisesta viestinnästä ja mark-
kinoinnista, sosiaalisesta mediasta, taloushallin-
nosta tai lasten ja nuorten kanssa toimimisesta.

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään 
ehdotuksensa viimeistään sunnuntaina 28.1.2018 

vaalitoimikunnan sihteerille Tuula Korhoselle, 
sähköposti tuula.korhonen@punainenristi.fi. Eh-
dotuksen voi lähettää myös postitse osoitteella 
Tuula Korhonen, Suomen Punainen Risti, Helsin-
gin ja Uudenmaan piiri, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 
00100 Helsinki. Määräajan jälkeen tulleita ehdo-
tuksia vaalitoimikunta ei ota huomioon.

Ehdotuksesta on selvittävä kaikki tarvittavat tie-
dot: ehdokkaan nimi, osasto, syntymäaika, yhte-
ystiedot, koulutus ja ammatti, mahdollinen eri-
tyisosaaminen sekä perustelut. Tarvittaessa 
hakemukseen voi liittää ehdokkaan CV:n. Ehdo-
tuksesta on käytävä ilmi myös ehdotuksen teh-
nyt osasto ja puheenjohtajan (tai muun vastuu-
henkilön) yhteystiedot sekä tieto ehdokkaan 
suostumuksesta.

Vaalitoimikunta pyytää, että alueellisissa osasto-
foorumeissa keskustellaan ehdokkaista ja var-
mistetaan, että jokaiselta alueelta löytyy ehdok-
kaita piirin hallitukseen.

Vuosikokouksessa valitaan lisäksi kaksi tilintar-
kastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vaalitoimi-
kunta tulee esittämään vuosikokoukselle, että 
tilintarkastajiksi valitaan Punaisen Ristin yleisko-
kouksen suosituksen mukaisesti Pricewaterhou-
seCoopers Oy:n (PwC) ehdottamat KHT-tilintar-
kastajat.  

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin vuosikokouk-
sessa 14.4.2018 valittavista luottamushenkilöis-
tä ja tilintarkastajista lähetetään osastoille vuo-
sikokouskutsun liitteenä. Ehdotusta tehdessään 
vaalitoimikunta ottaa huomioon erilaiset järjes-
tön kannalta tärkeät näkökulmat (esimerkiksi 
ehdokkaan kokemus ja tuntemus Punaisen Ris-
tin toiminnasta, erilaiset sidosryhmät, asiantun-
temus), jotka osastojen toivotaan tuovan esiin 
ehdotusta tehdessään. 

Vaalitoimikunta
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VAALITOIMIKUNTA

Vaalitoimikunnan kokoonpano 
Puheenjohtaja 

Leila Kinnari, Pohjois-Helsinki
sähköposti kinnarileila@gmail.com

Varapuheenjohtaja

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

Jäsenet

Simo-Pekka Hämäläinen, Keski-Helsinki
sähköposti simopekka11@luukku.com

Marika Laukkanen, Länsi-Helsinki
sähköposti laukkanenmarika1@gmail.com

Katja Lehtisaari
sähköposti katjakoikkalainen@hotmail.com
 
Markku Metsävuori
sähköposti markkumme@gmail.com

Veli-Matti Salo, Borgå-Porvoo
sähköposti masa.salo@pp.inet.fi

Piirin hallituksen kokoonpano

Piirin hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä, 
joista puolet on vuosittain erovuorossa.

Erovuorossa vuosikokouksessa 2018

Jäsenet
Otto Kari, Länsi-Helsinki, 
Max Lindholm, Helsingfors svenska 
Pekka Piri, Tapiola 
Ria Tahvanainen, Tuusula
Satu Wallenius, Mäntsälä

Toimikausi jatkuu vuosikokoukseen 2019

Puheenjohtaja 
Hannu Harri, Kerava

Varapuheenjohtaja 
Katja Kuusela, Pohjois-Helsinki

Jäsenet
Anders Blomberg, Kehä-Espoon osasto
Linda Basilier, Kyrkslätt svenska avdelning
Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa
Irmeli Metsänen, Itä-Helsingin osasto
Teemu Väisänen, Laajasalon osasto

1) kutsua koolle ja valmistella piirin kokous, ja 
valvoa kokouksen päätösten täytäntöönpanoa;
2) tukea osastojen toimintaa ja niiden talouden-
hoitoa;
3) hyväksyä piirin toimintasuunnitelma ja talous-
arvio seuraavalle kalenterivuodelle;
4) valvoa piirin omaisuuden ja talouden hoitoa ja 
huolehtia, että piirin varainhoito on luotettavalla 
tavalla järjestetty;
5) päättää piirin kiinteän omaisuuden hankin-
nasta ja muista huomattavista investoinneista;
6) järjestää henkilöstön edustus piirin hallituk-
sessa sekä sen alaisissa piirin hallintoelimissä 
järjestön hallituksen vahvistamien periaatteiden 
mukaan;
7) ottaa ja erottaa piirin toiminnanjohtaja sekä 
muu palkattu henkilöstö;
8) tarvittaessa määrätä samalla alueella toimivi-
en osastojen tarkoituksenmukaisesta työnjaosta 
ja ratkaista mahdolliset erimielisyydet kuultuaan 
asianomaisten osastojen hallituksia;
9) määrätä osaston omaisuuden hoidosta SPR-
asetuksen 24§:ssä säädetyissä tilanteissa;

10) valita piirin edustaja järjestön yleiskokouk-
seen;
11) vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien 
määrä piirin kokouksissa;
12) huolehtia alueellaan Punaisen Ristin valmius-
suunnittelun koordinoimisesta;
13) asettaa alaisiinsa laitoksiin johtokunnat ja 
päättää niiden toiminnasta;
14) valvoa osaltaan alueellisesti, että Punaisen 
Ristin, Punaisen Puolikuun ja Punaisen Kristallin 
nimeä ja tunnusta ei käytetä säännösten vastai-
sesti;
15) huolehtia muista niistä piirin hallituksen teh-
tävistä, joista säädetään SPR-asetuksessa ja 
määrätään työjärjestyksessä, taloussäännössä ja 
johtosäännöissä; sekä
16) päättää muista toiminnanjohtajan esittele-
mistä asioista.

Teksti on osa sääntöesitystä, joka on 
parhaillaan lausuntokierroksella. Valtuusto 
hyväksyy johtosäännön marraskuussa. 

Piirien johtosääntö 6 §: Piirin hallituksen tehtävät
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Viestintäjohtajan terveiset

Kesäkuussa Suomen Punaisen Ristin yleiskoko-
us hyväksyi uuden toimintalinjauksen. Samalla 
kun katsomme, miten vastaamme tulevaisuuden 
haasteisiin, vietämme yhteistä juhlavuottamme 
100-vuotiaan Suomen kanssa. 

Osastot, pienetkin, ovat lähteneet innolla järjes-
tämään juhlavuoden auttajakursseja. Auttajalas-
kuri.fi sivulta voit seurata koulutettujen määrää. 
Heti tammikuun alussa ojennamme 100-vuotiaal le 
Suomelle mitä hienoimman syntymäpäivälahjan. 

Mitä useampi osasto lähtee mukaan, 
sitä komeamman lahjan voimme vuo
den lopussa Suomelle ojentaa.

Valtaosa uusista vapaaehtoisista ottaa meihin 
yhteyttä ensimmäisen kerran verkossa. Olemme 
kuluneen vuoden aikana käyneet lukuisia kes-
kusteluja teidän vapaaehtoisten kanssa siitä,  
millaisia digitaalisia palveluita järjestöltä toivo-
taan. Viesti on selvä: Verkkopalveluidemme on 
oltava helppokäyttöisiä, ne on löydettävä hel-
posti ja niiden on toimittava samalla Punaisen 
Ristin käyttäjätunnuksella. 

Vastaamme toiveisiin heti vuo
den alussa julkaisemalla uuden Suo
men Punaisen Ristin vapaaehtoisten 
verkkopalvelun. 

Verkkopalvelun tärkeimpänä tavoitteena on saa-
da uudet vapaaehtoiset mahdollisimman helposti  
mukaan Suomen Punaisen Ristin auttamistyöhön. 

Toinen yhtä tärkeä päämäärä on tarjota avain-
vapaaehtoisille nykyistä RedNetiä helpompi ja 
mukavampi tapa järjestää tapahtumia, ilmoittaa 
niistä ja pitää yhteyttä vapaaehtoisiin. Samalla  
jokainen vapaaehtoinen saa oman tunnuksen, 
jonka kanssa tulevia palveluita käytetään.

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. 
Suoja merkin 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

Ilpo Kiiskinen 
Suomen Punaisen Ristin viestintäjohtaja
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Helsingissä kesäkuussa pidetyssä yleiskokouk
s essa hyväksyttiin Punaisen Ristin jäsenyyden  
selkeyttäminen. Sen vuoksi perhejäsenyys 
poistuu ensi vuoden alusta lähtien. 

Uusi valtuusto käsittelee/vahvistaa ensi vuoden 
jäsenmaksut ja niiden jakautumisen marraskuun 
kokouksessaan. Perhejäseniä on vajaa yhdeksän 
prosenttia kaikista jäsenistämme. 

Maltilliset jäsenmaksut, paikallisen Punaisen Ris - 
tin toiminnan tukeminen ja kannanotto inhimil li-
syyden puolesta ovat hyviä syitä jatkaa jäsenyyttä. 

JÄSENYYSMUODOT JA JÄSENMAKSUT 2018

• Vuosijäsen 20 € / kalenterivuosi

• Vuosijäsen alle 29-vuotias  
10 € /kalenterivuosi

• Ainaisjäsen 300 €

Jäsenmaksutuotot jaetaan osastoille kuten  
ennen eli osastot saavat jatkossakin suurimman  
osan jäsenmaksuista:

• Uusien jäsenten ensimmäisen vuoden  
jäsenmaksu tulee kokonaan osastolle.

• Alle 18-vuotiaiden jäsenmaksut tulevat  
kokonaan osastolle.

• Muilta osin jaot voi katsoa RedNetistä  
(Tieto ja taito/Jäsenhankinta).

Lisätietoja:
Piiritoimistot

Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman p. 020 701 2201

CRM-suunnittelija  
Kirsi Lehtinen p. 020 701 2197 

RedNet (Tieto ja taito/Jäsenhankinta) 

Punaisen Ristin verkkosivut (Tule mukaan/ 
Liity jäseneksi) 

Uudet tiedot päivittyvät 1.12.2017. Joulukuun  
aikana netin kautta jäseneksi liittyneiden  
jäsenyys alkaa 1.1.2018.

Punaisen Ristin jäsenyyttä selkeytetään 

POISTA VANHAT  
JÄSENMATERIAALIT  
KÄYTÖSTÄ

•   Perhejäsenyyden poistuessa 
1.1.2018 alkaen mitään vanhoja  
materiaaleja ei voi käyttää (esim.  
esite, flyer, käteiskuittivihko). 
Poistathan vanhat jäsenmateriaa-
lit käytöstäsi ja paikoista, joissa 
niitä on esillä.

•   Vuodeksi 2018 tuotetaan uudet  
jäsenhankintamateriaalit. Ne ovat 
tilattavissa 1.12. alkaen verkko-
kaupasta osastotunnuksilla.

TIEDOTTAMINEN  
PERHE JÄSENYYDEN 
POISTUMISESTA

•   Osaston lähettämässä jäsen-
postissa kannattaa kertoa  
per hejäsenyyden poistumisesta  
ja kannus taa jäseniä jatkamaan  
jäsenyyttä.

•   Perhejäsenyystalouksille lähe-
tetään tietoa perhejäsenyyden 
poistumisesta. Lisäksi asiasta  
kerrotaan Avun maailma -leh-
dessä (nro 4) marraskuussa.

Lähdetään yhdessä uusilla 
materiaaleilla  ja selkeämmillä 

jäsenmuodoilla aktiiviseen 
jäsenhankintaan!

JÄSENYYS VUONNA 2018
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HYVÄ JOULUMIELI 23.11.–24.12.2017

Hyvä Joulumieli -keräys alkaa päivää aikaisemmin

Keräys käynnistyy näyttävillä avajaisilla  
Hel singin päärautatieasemalta poikkeuksel
lisesti jo torstaina 23.11. Avajaisissa esiintyy 
Pete Parkkonen. Ylen aamutv tekee paikan 
päältä suoraa lähetystä. 

Tänä vuonna on myös toinen avajaistapahtuma –  
SPR:n ja MLL:n järjestämä tempaus 24.11. Vaa-
sassa, missä on mukana Yle Pohjanmaa. Aamu- tv 
kertoo keräyksestä päivittäin 22.12.2017 saakka 
ja keräystulos uutisoidaan valtakunnal lisesti  
jouluaattona.

Toimita kortit hyvissä ajoin perheille
Keräystavoite on 2,1 miljoonaa euroa ja 70 euron  
arvoisia lahjakortteja jaetaan yhteensä 30 000 
kappaletta. 

Hyvä Joulumieli -kortit toimitetaan piireihin vii-
kolla 44 ja piireistä osastoille viikoilla 46–47.  
Punainen Risti ja MLL valitsevat apua tarvitsevat 
perheet yhteistyössä muun muassa diakonia-
työn, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa. 

Osas tojen ja yhteistyökumppaneiden kannattaa 
jakaa lahja kortit perheille hyvissä ajoin, jotta ai-
kaa jää osto jen tekemiseen ennen juhlapyhiä ei-
kä kortti jää käyttämättä. Lisäksi on hyvä tarkas-
taa, että jokaisessa kortissa on lahjan saajan nimi. 

TÄRKEÄÄ MUISTETTAVAA

• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  
www.hyvajoulumieli.fi

• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli 

• RedNet (Hyvä Joulumieli)

• Lisätietoja piiritoimistosta  
ja joulumieli@punainenristi.fi

Lahjakortti on voimassa 7.–24.12.2017. Hyvä 
Joulu mieli -lahjakort tien jako-ohjeet on myös  
päivitetty, joten tutustu niihin tarkoin.

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti  
yhdessä Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja  
Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupallisina  
partnereina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199

Tiedottaja Mari Mäkinen, p. 020 701 2223

PIPARIT JA GLÖGI maistuivat ohikulkijoille Helsingin päärautatie asemalla marraskuussa 2016.
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KIITOS OSALLISTUMISESTASI NÄLKÄPÄIVÄÄN

Kampanjoiden 2018 aikataulut

M
A

R
IA

 SA
N

TTO

AINO TUOMI-NIKULA ja Vilho 4 kk olivat keräämässä Kolmen 
sepän aukiolla Helsingissä.

Nälkäpäivänä kerätyt 
varat tulivat heti  
käyttöön

Järjestömme valmiuden kulmakivi Nälkäpäivä 
tuotti lippaisiin tehtyinä lahjoituksina ensim 
mäisen arvion mukaan 1 250 000 euroa. Suuri  
kiitos kaikille keräykseen tavalla tai toisella 
osallistuneille!

Jokaisen Nälkäpäivään osallistuneen ponnistus 
on ollut äärimmäisen arvokas. Kerätyt varat tu-
livat tarpeeseen saman tien, sillä heti keräystä 
seuranneella viikolla päätimme irrottaa katast-
rofirahastosta 500 000 euroa lähettääksemme 
Bangladeshiin sairaalan satojen tuhansien  
Myanmarista paenneiden ihmisten avuksi. 

Jo Nälkäpäivän aikana Suomesta lähti kaksi 
avustustyöntekijää auttamaan Karibian hirmu-
myrskyjen tuhoissa. Apua tarvittiin keräyksen 
jälkeisellä viikolla myös Suomessa, kun tulipalo 
teki tuho jaan muun muassa Vaasassa.

Keräyksen kokonaistulos selviää marraskuussa.  
Tulokseen lasketaan mukaan muut lahjoitus-
tavat, kuten tekstiviestillä, netissä ja mobiili-
sovelluksilla tehdyt lahjoitukset. Nälkäpäivän 
lipas keräys järjestettiin 14.–17.9.2017.

helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu heinäkuu syyskuu marras- 
joulukuu

Ystävän-
päivä 
14.2.

Rasismin 
vastainen 

viikko  
19.–25.3.

Maailman 
terveyspäivä 

7.4.

Punaisen 
Ristin viikko 

3.–9.5.

Tapaturma-
päivä 
13.7.

Maailman 
ensiapu päivä 

8.9.

Hyvä joulumieli 
-keräys  

22.11.–24.12.

Tapaturma-
päivä 13.4.

Nälkäpäivä-
keräys  

20.–22.9.

Maailman  
aids-päivä  

1.12.
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PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY 

Punainen Risti Ensiapu Oy on aloittanut toimintansa

Yhteensä 38 työntekijää piireistä ja keskus
toimistosta siirtyi Punainen Risti Ensiapu  
yhtiöön 1.9.2017, kun uusi organisaatio  
aloitti toimintansa. 

Tavoitteena ollut sujuva ja huomaamaton muutos 
suhteessa asiakkaisiin on toteutunut pääpiirteit-
täin, joskin haasteita ja viivettä on ollut tuote-
myynnissä sekä verkkokaupan toiminnassa. 

Mistä voi ostaa ensiaputuotteita?
Punainen Risti Ensiavun verkkokauppa löytyy  
osoitteessa www.ensiaputuote.fi. Asiointia 
ensi aputuotteisiin tai -kortteihin liittyen voi en-
tiseen tapaan hoitaa myös piiritoimistojen yh-
teydessä sijaitsevissa koulutuskeskuksissa ja 
myyntipisteissä Helsingissä, Joensuussa, Jyväs-
kylässä, Kuo piossa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa, 
Seinä joella, Tampereella ja Turussa. 

On hyvä muistaa, että valikoimat toimipisteissä  
ovat kuitenkin verkkokauppaa suppeammat ja  
aukioloajat rajatut. Myyntipisteistä hankintoja  
tehtäessä maksu onnistuu pankki- ja luotto kortilla 

tai laskutuksella Y-tunnuksella. Osastot saavat  
totuttuun tapaan alennusta ensiaputuotteista. 

Miksi hinnat nousevat? 
Yhtiöittämisen myötä Punainen Risti Ensiavun  
toiminnot siirtyivät arvonlisäverolain piiriin ja  
jatkossa kaikkien ensiapukoulutustemme ja 
tuotteidemme hintaan lisätään arvonlisävero 
24 % (kirjat alv 10 %). Tämä tarkoittaa käytän-
nössä myös sitä, että muun muassa ensiapu-
todistusten hintaan lisätään 24 % ALV, jolloin 
myynti hinta jatkossa on 10 € (sis. alv 24 %).

Lisätietoja:
Etelä-Suomen aluepäällikkö  
Mirja Sjöberg, p. 0400 787 135

Länsi-Suomen aluepäällikkö  
Anne Heiskanen, p. 0400 775 479

Itä-Suomen aluepäällikkö  
Annamari Komulainen, p. 0400 158 397

Toimitusjohtaja  
Pertti Saarela, p. 040 577 2417

PUNAINEN RISTI ENSIAPU aloitti toimintansa vakinai sen henkilöstön yhteisellä seminaarilla Nynäsissä 4.–5.9.2017.
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JOULUKAHVILA JA YSTÄVÄNPÄIVÄ-KAMPANJA

Voisitko järjestää paikkakunnallasi joulukahvilan?

Nähdään  
ystävänpäivänä!

Kaikille avoimet kahvilat ovat olleet sekä  
järjestäjille että osallistujille mukava tapa  
olla yhdessä jouluna. 

Moni kaipaa vaihtelua joulunpyhiin, joten kahvi - 
lat ovat hyvä paikka saada mukaan myös uusia 
vapaaehtoisia. Osallistua voi myös leipomalla.

– Joulu on monille yksinäistä aikaa. Joulukahvila 
tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ja tulla mu-
kaan vapaaehtoiseksi silloin, kun kaipaa joulun-
aikana tekemistä, sanoo sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori Maaret Alaranta. 

Punaisen Ristin joulukahviloissa on yhdistetty ih-
misten halu ja tarve olla yhdessä. Joulukahvila on 
vahva viesti, että kenenkään ei tarvitse olla yksin.

Helsingin ja Uudenmaan piirin osastojen vapaa -
ehtoiset järjestivät viime vuonna joulu kahviloita 

useilla paikkakunnilla. Myös Hämeen piirin alueel - 
la oli joulukahviloita. Hyvien kokemusten pohjalta 
tavoitteena on laajentaa reviiriä entisestään.

Lisätietoja ja vinkkejä järjestämiseen RedNetistä 
(Ystävätoiminta). Aineistopankista saa ilmoitus-
taulu- ja lehti-ilmoituspohjat tiedottamiseen. 

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, puh. 020 701 2123

* * *

Jatkamme ystävänpäivän viettoa ensi vuon
nakin Nähdäänteemalla. Torjumme yhdessä 
yksinäisyyttä ja korostamme toisten näke mistä 
ja huomaamista.

Kannustamme osastoja järjestämään Nähdään-
tapahtumia ja innostamaan uusia ihmisiä mu-
kaan vapaaehtoistoimintaan. Jokainen ystävä  
on kullan arvoinen ja tekee merkittävää työtä  
yksinäisyyden vähentämiseksi.

Ystävänpäivätapahtuman järjestämiseen osallis-
tuminen on helppo tapa tulla mukaan toimin-
taan. Markkinoikaa laajasti tapahtumia, sillä niis - 
sä ystäviä kaipaavatkin saavat tietoa toiminnasta.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä  
(Ystävänpäivä) ja lue lisää kampanjasta!  
Sivut valmistuvat vuoden vaihteeseen  
mennessä.  

Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella Hy-
vän Elämän Eväät -hankkeesta voidaan tukea 
HOK-Elannon alueella järjestettäviä joulukah-
viloita. Jos osastoasi tai vapaaehtoisryhmääsi 
kiinnostaa avata jouluna kahvila muutamak-
si tunniksi, saat ideointiapua ja tukea piiristä 
Pirjo Vesalalta, puh. 020 701 2366.
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Osastojen muistilista vuodelle 2018
Osaston muistilistaan vuodelle 2018 on koottu 
joitakin tärkeitä asioita, joita osastoissa on hyvä 
merkitä ajoissa muistiin ja etsiä niille tekijöitä. 

Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla 

Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja krii-
seissä perustuu arjen toimintaan, jatkuvaan läs-
näoloon ja valmiuden ylläpitoon ja varautumi-
seen.

- Osaston valmiussuunnitelma on kunnossa, päi-
vitetty ja toimitettu piiritoimistoon. Valmius-
suunnittelun pohjana käytetään riskiarviota. 
Osastojen suunnitelmat yhdistetään yhteisiksi 
alueellisiksi suunnitelmiksi. 
- Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia.
- Osasto on mukana Vapaaehtoisen pelastuspal-
velun toiminnassa. 
- Osasto ylläpitää yksin tai yhdessä muiden 
osastojen kanssa alueen tarpeita vastaavaa hä-
lytysryhmää. Punaisen Ristin hälytysryhmän 
osaamiseen kaikkialla Suomessa tulee kuulua 
ensiapu, ensihuolto ja henkinen tuki.
- Jokainen osasto osallistuu Nälkäpäiväkeräyk-
seen, lisäksi osastolla on valmius käynnistää hä-
täapukeräys. Osasto on kartoittanut parhaat 
keräyspaikat ja varmistanut, että niihin riittää 

tarpeeksi kerääjiä koko keräyksen ajaksi. Voivat-
ko lähiosastot ja oppilaitokset olla apuna?
- Lisäämme sopimuksiin ja suunnitelmiin perus-
tuvaa yhteistyötä viranomaisten kanssa. 

Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen 
sekä hyvinvoinnin ja turvallisen 
elämän vahvistaminen 

- Osastolla tai lähiosastolla on ensiapuryhmä, 
joka osallistuu ensiapupäivystyksiin.
- Osastolla on Terveyspiste.
- Osastolla tai osastoilla on yhteinen ystäväväli-
tys.
- Osaston alueella järjestetään ystäväkursseja.
- Osastolla on kotoutumista tukevaa vapaaeh-
toistoimintaa. 
- Suuremmilla osastoilla on viestintäryhmä ja so-
mevastaava.
- Osasto verkostoituu mm. muiden järjestöjen ja 
viranomaisten kanssa. 

Rohkea vaikuttaja – asiantunteva 
inhimillisyyden puolustaja 

- Jokainen vapaaehtoinen vahvistaa arvoyhteisö-
ämme olemalla Punaisen Ristin jäsen.
- Emme hyväksy voimistunutta vihapuhetta suo-
malaisessa yhteiskunnassa ja toimimme näky-
västi sitä vastaan.
- Vapaaehtoiset tutustuvat ja allekirjoittavat jär-
jestön eettiset toimintaohjeet. 

Vetovoimainen ja uudistuva 
vapaaehtoisjärjestö 

- Osaston toiminta on avointa, esteetöntä ja sii-
hen on kaikkien helppo osallistua ja toiminnan 
sisältöön on myös mahdollista itse vaikuttaa. 
Toimintamme on aidosti kaksikielistä ja otamme 
tarvittaessa myös muut kielet huomioon. 
- Osastossa on mukana nuoria ja jokin toiminta-
muoto kohdistuu lapsiin tai nuoriin, esimerkiksi 
Terhokerho, Läksyhelppi, Teemakoulu tai Reddie 
Kids -kerho. 

Hyvin toimiva vapaaehtoinen verenluovutus

Verenluovutus on helppo auttamisen muoto. Va-
paaehtoisilla yhdyshenkilöillä ja avustajilla on 
merkittävä rooli verenluovutustilaisuuksissa. Ve-
renluovutukset ovat näkyvä osa Punaisen Ristin En
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toimintaa ja niiden yhteydessä on mahdollista 
esitellä myös osastojen toimintaa. 

Tapahtumia, koulutuksia ja 
kampanjoita v. 2018

Ystävänpäivä 14.2., rasisminvastainen toiminta-
viikko 19.-25.3., Punaisen Ristin viikko 7.-13.5., 
Maailman ensiapupäivä 9.9., Operaatio Nälkä-
päivä –keräys 13.-15.9. , Hyvä joulumieli –keräys 
24.11.-24.12.

Osastofoorumit, alueellinen järjestökoulutus, pii-
rin vuosikokous 14.4.2018, syksyn kouluttajakou-
lutus, nuorten valtakunnallinen vuosikokous.

Muuta muistettavaa

Varmistetaan, että ”paperityöt” on hoidettu ja 
asiakirjat lähetetty piiritoimistoon

- osaston syyskokouspöytäkirja liitteineen lähe-
tetty piiritoimistoon, viimeistään 31.1.2018
- J1-kortti ja J2-kortti lähetetty piiritoimistoon, 
viimeistään 31.1.2018. 
- toimintatilastot täytetty netissä tai lähetet-
ty paperilomakkeella piiritoimistoon, viimeistään 
31.1.2018 (tilastotietoja voi täyttää netissä jo 
joulukuussa 2017).
-  osaston valmiussuunnitelma tarkistettu ja päi-
vitetty ja lähetetty piiritoimistoon, viimeistään 
helmikuussa 2018.
- osaston kevätkokouspöytäkirja liitteineen lä-
hetetty piiritoimistoon, heti kokouksen jälkeen 
tai viimeistään 30.4.2018.

Osastofoorumit ja osastokummit kylään

Piirissä osastofoorumeita järjestetään seitsemäl-
lä alueella noin neljästi vuodessa. Niissä vaih-
detaan kuulumisia ja kerrotaan ajankohtaisista 
asioista. Osallistukaa niihin isommallakin joukol-
la! Piiritoimistossa on nimetty jokaiselle osastol-
le oma osastokummi. Kutsukaa kummi kylään ja 
suunnitelkaa yhdessä vaikkapa osaston toimin-
taa tukeva kehittämishanke tai jäsenhankinta-
kampanja. Tehkää osaston Swot-analyysi yhdes-
sä osastokummin kanssa.

Luottamushenkilövalinnat

Osastojen toiminnan kannalta voidaan pitää 
myönteisenä, että osaston vastuunkantajat vaih-
tuisivat kohtuullisen säännöllisesti. Näin osas-
toihin karttuisi myös osaston johtamisen ja hal-
linnoinnin osaamista, eikä kukaan ”joutuisi” 
olemaan samassa tehtävässä liian pitkään.

Vuoden 2018 alusta voimaan tulevien järjestön 
uudistettujen sääntöjen mukaan sama henkilö 
voidaan valita osaston hallituksen puheenjohta-
jaksi tai varapuheenjohtajaksi enintään kolmeksi 
peräkkäiseksi toimikaudeksi. Osaston puheen-
johtajan, varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan 
on oltava eri henkilöitä.

Henkilövaihdoksia aineistoryhmässä

Keskustoimiston viestintäyksikössä toimiva Aineistoryhmä on järjestön oma markkinoinnin  
ja mainonnan tiimi, joka suunnittelee ja toteuttaa viestintäaineistot kaikkiin kanaviin.

Tiimissä työskentelevät yhteyskoordinaattori Merja Tummunki, AD Suvi Hämäläinen, teksti-
suunnittelija Hanna-Leena Karjalainen, graafi nen suunnittelija Tanja Korpilahti, graafisen suunnitte-
lun harjoittelija Ella Koponen sekä kääntäjä Riia Johansson-Rouvinen.
 
Kerro, kuinka voimme auttaa!
 
Ota yhteyttä sähköpostilla aineistot@punainenristi.fi. Käytä työtilauksessa aineiston tilausloma-
ketta, jonka löydät aineistopankista: aineistopankki.punainenristi.fi.

Lisätietoja:
Aineistoryhmän yhteyskoordinaattori  
Merja Tummunki, p. 020 701 2200

OSASTON MUISTILISTA 2018
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Punaisen Ristin ansiomitaleja - pronssisia, hopei-
sia ja kultaisia – voi hakea marraskuun alkuun 
mennessä. 

Ansiomitalien jakoperusteet

Suomen Punaisen Ristin pronssinen, hopeinen tai 
kultainen ansiomitali annetaan ansiokkaasta ja 
pitkäaikaisesta toiminnasta tai erittäin ansiok-
kaista teoista Punaisen Ristin ja välittömästi sen 
tarkoitusperien hyväksi. Näiden ehtojen täytty-
essä ansiomitali voidaan myöntää vapaaehtoi-
selle jäsenelle, luottamushenkilölle tai Vapaaeh-
toisessa pelastuspalvelussa toimijalle. 

• Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää hen-
kilölle, joka on vähintään 10 vuoden ajan osal-
listunut aktiivisesti järjestön toimintaan ja jolle 
on aiemmin myönnetty ansiomerkki. Ansiomer-
kin myöntämisestä pitää olla kulunut vähintään 
neljä vuotta. Poikkeuksellisesti voidaan riittäväs-
ti ansioituneelle henkilölle myöntää pronssinen 
mitali ja samalla ansiomerkin kanto-oikeus. 
HUPissa näin on tehty esimerkiksi silloin, jos 
henkilö on ollut 20 – 30 vuotta mukana Punai-
sen Ristin toiminnassa, eikä hänelle ole vielä 
myönnetty ansiomerkkiä. 

• Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää henki-
lölle, joka on vähintään 20 vuoden ajan osallis-
tunut aktiivisesti 
järjestön toimin-
taan ja jolle on 
aiemmin myön-
netty pronssi-
nen ansiomitali. 
Pronssisen an-
siomitalin myön-
tämisestä pitää 
olla kulunut vä-
hintään 10 vuot-
ta. Myöntämisen 
perusteena ovat 
edellisen huo-
mionosoituksen 
jälkeiset ansiot.

• Kultainen an-
siomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on 
vähintään 30 vuoden ajan osallistunut aktii-
visesti järjestön toimintaan ja jolle on aiem-
min myönnetty hopeinen ansiomitali. Hopeisen 

ansiomitalin myöntämisestä pitää olla kulunut 
vähintään 10 vuotta. Myöntämisen perusteena 
ovat edellisen huomionosoituksen jälkeiset an-
siot. 

Ansiomitalianomukset on täytettävä huolellises-
ti ja siihen on koottava mahdollisimman tarkat 
tiedot huomionosoituksen saajan ansioista. ”Ol-
lut pitkään mukana ystävätoiminnassa” tai ”toi-
minut useita vuosia osaston sihteerinä” ei riitä, 
tarvitsemme tiedot myös toimintavuosista.  

Huomionosoitusten anominen

Punaisen Ristin jäsen voi tehdä ehdotuksen an-
siomitalin myöntämisestä Punaisen Ristin osas-
ton hallitukselle. Myös osaston hallitus voi tehdä 
ehdotuksia. Osaston hallitus toimittaa kaikki eh-
dotukset, myös ei-puoltamansa, puoltojärjestyk-
sessä edelleen piirin hallitukselle. 

Ansiomitaleja haetaan lomakkeella. Samalla lo-
makkeella voi anoa myös pöytäviiriä ja hädän 
kolmet kasvot pienoisveistosta. Lomake löytyy 
RedNetistä kohdasta Tieto ja taito > Osastotoi-
misto > Ohjeet ja lomakkeet. 

Ansiomitalihakemukset on toimitettava piiritoi-
mistoon viimeistään keskiviikkona 1.11. Hake-
mukset toimitetaan postitse osoitteella Suomen 

Punainen Risti, Hel-
singin ja Uuden-
maan piiri, Tuula 
Korhonen, Salomon-
katu 17 B, 5. krs, 
00100 Helsinki tai 
sähköpostilla tuula.
korhonen@punai-
nenristi.fi.

Ansiomitalihake-
mukset käsittelee 
ensin piirin halli-
tus, joka toimittaa 
hakemukset puol-
tojärjestyksessä 
edelleen keskustoi-
mistoon. Järjestön 

hallitus esittää harkitsemansa ehdotukset edel-
leen sisäasiainministeriölle, joka vie esityksen 
tasavallan presidentin päätettäväksi. Ansiomitalit 
myöntää tasavallan presidentti keväällä 2018.

Punaisen Ristin ansiomitalit haussa

HUOMIONOSOITUKSET
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JOULUKALENTERIT, KORTIT JA LAHJAT  

Kalenteri virittää joulun odotukseen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen  
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalentereita  
on kaksi, kuvittajina Raimo Partanen ja Martta 
Wendelin. 

Kalentereita on lähetetty 135 000 kotiin. Kalen-
terin suositushinta on 7,90 euroa, ja sen voi  
ostaa myös verkkokaupasta punaisenristin-
kauppa.fi tai myynti@punainenristi.fi.

Punainen Risti ja Yle Fem ovat yhteistyössä teh-
neet BUU-klubben-kalenterin myös tänä vuon-
na. Kalenterin voi tilata Yleltä yleshop.yle.fi.

Vaikuttavat lahjat
Valitsemalla Vaikuttavan lahjan annat konk-
reettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle. 

Samalla osoitat lahjasi saajalle, että välität 
ja haluat auttaa. Vaikuttavia lahjoja ovat  
esimerkiksi: 

PUUROA KOKO KYLÄLLE  
10 €
Tämän lahjan avulla Punainen 
Risti voi viedä 30 kiloa vehnä-  
ja maissijauhoja sinne, missä  
ei ole riittävästi ruokaa. Lah-
joituksen avulla koko kylän 
asukkaat saavat puuroaterian.

YSTÄVÄ YKSINÄISELLE  
25 €
Tämä lahja muuttaa yksinäi-
sen ihmisen arjen. Lahjan 
avulla yksinäinen Suomessa 
saa vapaaehtoisesta ystävästä 
seuraa, turvaa ja viestin, jonka 
jokainen meistä haluaa kuulla: 
sinusta välitetään.

Tilaukset ja lisätiedot:  
punaisenristinkauppa.fi

Tilaa tuotteet kirjautumalla osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.  
Lisätiedot ja kysymykset: myynti@punainenristi.fi tai p. 020 701 2211.

Lisää joulukortteja ja -lahjoja löydät 8.11. ilmestyvästä Avun Maailma -lehdestä.

Kalenterit
Nostalgiset seinä- 
kalenterit lämmittävät 
mieltä ympäri vuoden.

Kynttilänjalka
Ajaton kynttilänjalka  
on taidokasta koti - 
maista taontatyötä.

Joulukortit
Ilahduta joulukortilla! 
Korteissa valmiiksi 
postimaksu maksettu 
-merkki.
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TEEMAKOULUT

Useimmissa peruskouluissa ja lukiossa oppilaat 
osallistuvat vuosittain päivätyökeräykseen/taks-
värkkiin. Tällöin oppilaat sitoutuvat tekemään 
yhtenä päivänä työtä kotona tai jollakin työpai-
kalla. Heidän ansaitsemansa palkka maksetaan 
ennalta sovittuun kohteeseen vaikkapa Punai-
selle Ristille. Rehtorina olen useasti kokenut, et-
tä opiskelijat ”ostavat” koulupäivän vapaaksi te-
kemättä työtä. Tämän olen nähnyt ongelmaksi, 
sillä opiskelija ei tällöin välttämätä koe, että työ-
tä tekemällä voi auttaa.

Mitä jos päivätyökeräys suoritettaisiinkin ilman 
aineellisia palkkioita?Tehtäisiin jokin työsuoritus 
ja se olisi itsessään päivätyökeräys. Tämä voisi 
olla esimerkiksi naapurin nurmikon leikkaus tai 
vanhemman ihmisen luona käyminen (vertaa ys-
tävätoiminta). Haukilahden lukiossa Espoossa 
tämä on toteutettu luovuttamalla verta. Koska 
verenluovuttajan pitää olla vähintään 18-vuotias, 
käytännössä tämä toiminta on kohdistunut luki-
on viimeisille vuositasoille ( 3. tai 4.).

Miten osaston pitää tällöin toimia?

1. Ottaa yhteyttä lähellä olevaa lukioon ja eh-
dottaa verenluovutusta päivätyökeräykseksi. Tä-
mä ehkä käy parhaiten tapaamalla lukion reh-
tori tai esim. oppilaskunnasta vastaava opettaja, 

Punaisen Ristin Teemakoulu-niksi 4/4

Lukion päivätyökeräys verta luovuttamalla
joka voi viedä ehdotuksen 
koulussa eteenpäin. Käy-
tännön järjestelyjen kannal-
ta olisi hyvä, että lukiossa 
olisi nimetty veripalveluyh-
dyshenkilö. Tästä kannattaa 
sopia jo ensimmäisen ta-
paamisen yhteydessä.
2. Avustaa lukiota sopimaan 
tapaaminen Veripalvelun 
kanssa.
3. Olla mukana tilaisuudes-
sa, jossa Veripalvelu kertoo 
opiskelijoille, mihin ja miten 
verta tarvitaan ja miten si-
tä käytetään. Tässä tilai-
suudessa opiskelijat voivat 
ilmoittautua verenluovut-
tajiksi. Tämä verenluovutus 
tapahtuu siis lukion taks-
värkkipäivänä. Tällöin ne lu-

kion opiskelijat, jotka eivät luovuta verta voivat 
osallistua ”normaaliin” päivätyökeräykseen. 
4. Tukea koulua mahdollisissa käytännön ongel-
missa.

Mitä Veripalvelun tulee tehdä?

1. Pitää lukiossa yllä mainittu infotilausuus. Tilai-
suudessa käydään myös läpi, kuka voi luovuttaa 
verta.
2. Sopia infotilaisuudessa koulun ja opiskelijoi-
den kanssa päivä, jolloin verenluovutus tapahtuu 
sekä kaikki käytännön järjestelyt.
3. Pitää kirjaa verenluovuttajien määrästä ja an-
taa palaute lukiolle verenluovutuspäivän sujumi-
sesta.
4. Veripalvelu voi lukuvuoden aikana tehdä yh-
teistyötä esim. lukion terveystiedon opetuksen 
kanssa kutsumalla opiskelijoita tutustumaan Ve-
ripalvelun tiloihin ja kertomalla verenluovukses-
ta ja Veripalvelun toiminnasta. Tämä kannattaa 
kohdentaa esim. lukion 1. ja 2.-vuositasolaisil-
le,  jotka eivät voi ikänsä puolesta vielä luovut-
taa verta.

Itse olen huomannut, että ensimmäisen ve-
renluovutustaksvärkkivuoden jälkeen, käy-
tännön järjestelyt oleellisesti helpottuvat. Ih-
miset tuntevat toisensa, hiljalleen on alkanut 

PUNAISEN RISTIN KUVA-ARKISTO
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muodostumaan toiminnan rutiinit ia luovuttajia 
on pitkäksikin aikaa. Samalla voi nuorille jakaa 
tietoa järjestömme toiminnasta.

Jos ympäristössä on useita lukioita voi miettiä 
erilaisia haasteita innostuttamaan muutkin lu-
kiot mukaan yhteistyöhön Veripalvelun kanssa. 
Kaikenlaiset kilpailutkin ovat hyviä. Ansioituneet 
lukiot Veripalvelu voi nimittää esimerkiksi hen-
genpelastajalukioiksi.

Vielä kertauksena verenluovuttajan 
perusedellytykset:

- luovuttajan tulee olla terve
- luovuttajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt
- veren hemoglobiinin tulee olla miehillä 135 – 
195g/l ja naisilla 125 – 175 g/l
- verenluovuttajan tulee painaa vähintään 50 kg
- luovuttajan tulee olla asunut jossakin Pohjois-
maissa tai muussa EU- tai EFTA-maassa viimei-
sen kolmen kuukauden ajan

Espoossa määrätietoisella toiminnalla on lukioi-
käisten verenluovuttajien määrä kasvanut oleel-
lisesti. On hienoa olla mukana toiminnassa, joka 
tukee nuoria auttamaan konkreettisella tavalla 
lähimmäistään.

Allekirjoittaneeseen voi olla yhteydessä, mikäli 
mieltäsi askarruttaa pienikin käytännön asia.

Rehtori Pekka Piri, 
puh. 050 590 6327
sähköposti pekka.piri@espoo.fi

Haluaisitteko omaan osastoonne 
Punaisen Ristin Teemakoulun?

Punainen Risti saa Teemakoulun avulla lisää toi-
mintaa ja tekijöitä. Teemakoulu on pitkäjänteis-
tä yhteistyötä oppilaitoksen ja osaston välillä. 
Punainen Risti tarjoaa kanavan, jossa arvoja vie-
dään eteenpäin käytännön toimintana. Yhteis-
työsopimuksessa määritellään sisältö, vastuu-
alueet, mahdollisuudet ja toiminta. Teemakoulut 
ovat erityisesti lukioita. 

Teemakoulu mahdollistaa Reddie Kids -varhais-
nuorten kerhotoiminnan, Punaisen Ristin viikon 
tapahtuman järjestämisen, Nälkäpäiväkeräyksen 
järjestämisen uudella tavalla ja uusin voimin, uu-
sien jäsenten mukaan saamisen (lapset, lasten 
vanhemmat, opettajat ja muut yhteistyötahot) ja 
osaston tunnettuuden lisäämisen.

Lisätietoja 
• nuorisotoiminnan suunnittelija Mia Niemelä, 
puh. 020 701 2369, mia.niemela@punainenristi.fi 
• piirin hallituksen jäsen ja rehtori Pekka Piri, 
puh. 050 590 6327, pekka.piri@espoo.fi

Keskustimiston viestintäyksikkö suosittelee,  
että osastojen Facebook-sivut nimetään muo-
toon Suomen Punaisen Ristin (paikkakunta) 
osasto. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin  
Liedon osasto. 

Sosiaalisen median kanavien profiilikuvana  
osaston EI tule käyttää:

• Punaisen Ristin logoa

• ympyrän muotoista tuotelogoa 

• suojamerkkiä.

Näin nimeät osaston 
Facebook-sivun

Sopivia profiilikuvia voi esimerkiksi kopioida  
Suomen Punaisen Ristin Facebook-sivulta.

Lisätietoja: 
Verkkotuottaja  
Seppo Kujanpää, p. 020 701 2226

TEEMAKOULUT
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Punainen Risti auttaa paperittomia
Helsingissä on avattu monikulttuurinen päivä-
keskus, jonka toimintaa pyörittävät yhteistyös-
sä Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri, 
Helsingin seurakuntayhtymä ja Sininauhasäätiö. 

Keskuksessa huomioidaan erityisesti paperitto-
mien tilanne ja tarpeet, mutta paikalle ovat ter-
vetulleita kaikki päivätoiminnasta kiinnostuneet 
asiakkaat taustasta riippumatta. Syksyllä päivä-
keskus on auki tiistaista perjantaihin klo 12-16. 
Tervetuloa tutustumaan toimintaan! 

Kaikilla on oikeus ihmisyyteen riippumatta oi-
keudellisesta asemasta. Avun antaminen tai saa-
minen ei voi olla riippuvaista etnisestä taustasta, 
uskonnosta tai oikeudellisesta asemasta. Punai-
sen Ristin toimintaa ohjaa järjestön tärkein, in-
himillisyyden periaate avun tarpeessa olevien ih-
misten auttamisesta. Valtiot ovat tunnustaneet 
Punaisen Ristin oikeuden päästä kaikkien siirto-
laisten luo ja antaa mandaatin mukaista huma-
nitaarista apua ja suojelua.

Paperittomat ovat tavallisia ihmisiä, jotka oleske-
levat maassa vailla laillista oikeutta. Paperitto-
mat ovat usein erityisen haavoittuvassa asemas-
sa. Päiväkeskustoiminnassa huomioidaan yksilön 
avun tarve, ja itse toimintaa määrittelee vain tä-
mä tarve. Keskuksen työntekijät voivat antaa 
psykososiaalista tukea ja ohjata kaupungin pal-
veluihin, hätämajoitukseen tai lääkäriin, sekä 
kertoa vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta 
tai neuvoa uuden turvapaikkahakemuksen teke-
misessä. Paperittomalle tarjotaan myös pientä 
syötävää, majoitustarvikkeita ja vaatteita. Kävi-
jöiden käytössä on pesukone ja tietokone. 

Paikalla työntekijöitä ja vapaaehtoisia

Paikan päällä on aina vähintään kaksi työnte-
kijää, joista yksi on arabian- ja somalinkielinen 
tulkkiohjaaja, ja tehtävään koulutettuja vapaa-
ehtoisia. Aktiviteetteja kehitetään toiminnan al-
kaessa: suunnitteilla on kieliopetusta, työpajo-
ja ja erilaisia tapahtumia, joissa myös keskuksen 
asiakkaat ovat toimijoita. Vapaaehtoisen tehtä-
vä on luoda lämmin ja turvallinen tunnelma, kes-
kustella asiakkaiden kanssa, auttaa tarjoilussa ja 

tiedonhaussa. Vapaaehtoiset saavat tukea ja oh-
jeistusta tehtävään työntekijöiltä. 

Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella paperitto-
mien määrä on kasvamassa. Pyrimme varmista-
maan, että myös paperittomilla, joilla ei ole mah-
dollisuutta palata vapaaehtoisesti kotimaahansa 
on oikeus toimeentuloon, tietoon ja välttämättö-
miin palveluihin. Toiminta ulottuu koko piirin alu-
eelle.

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä paperit-
tomien auttamisessa piirin alueella tai jos halu-
at tutustua päiväkeskustoimintaan Helsingissä – 
otathan pikimmiten yhteyttä!

Tiedustelut: 
Eva Kuhlefelt
paperittomat yhteyshenkilö, HUP
puh. 040 648 6785
eva.kuhlefelt@punainenristi.fi

Päiväkeskus sijaitsee Helsingin kantakaupungissa. Osoi-
tetta ei turvallisuussyistä julkaista tässä lehdessä.

PUNAINEN RISTI JA PAPERITTOMAT
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Vapaaehtoiseksi netissä ilmoittautuneet 
suoraan osastoihin
Elokuusta alkaen uusien vapaaehtoiseksi ilmoit-
tautuneiden tiedot on välitetty suoraan osastoi-
hin. Pienemmissä osastoissa tiedot lähetetään 
puheenjohtajalle ja isommissa osastoissa tehtä-
väalueen mukaan eri henkilöille.

Tehtäväalueita uudessa valikossa ovat: ystävä-
toiminta, monikulttuurinen toiminta, nuoriso-
toiminta, ensiapu- ja valmiustoiminta, järjestö-
toiminta ja varainhankinta. Valittavia kohtia on 
selvästi vähemmän kuin ennen, sillä valtaosa on 
kiinnostunut kahdesta ensiksi mainitusta. Enti-
sen listan kohdista suurin osa ei koskenut kuin 
yksittäisiä henkilöitä osastotasolla, eikä lähes-
kään kaikkea toimintaa myöskään ole kaikkialla.

Tee seuraavat asiat, kun saat 
sähköpostiisi tai osaston sähköpostiin 
uuden vapaaehtoisen tiedot:

1) Vastaa vapaaehtoiselle nopeasti ja kiitä kiin-
nostuksesta Punaista Ristiä ja toimintaamme 
kohtaan.

2) Kysy mitä henkilö haluaisi tehdä ja onko Pu-
naisen Ristin toiminta ennestään tuttua.

3) Tarjoa jotain osaston, naapuriosaston kurssia 
tai oman seuraavaa tapaamista tai ehdota ta-
paamista.

4) Jos välität henkilön toiselle osaston vastuu-
henkilölle, tee se niin, että sama sähköposti me-
nee samalla myös uudelle vapaaehtoiselle.

Helsingin ja Uudenmaan piirin vapaaehtoiseksi il-
moittautumissivu on osoitteessa: 

http://spr.punainenristi.fi/vapaaehtoiseksi

Päivittäkää tuo sivu esimerkiksi osaston Face-
book-sivun rekisteröidy-napin linkiksi. Muista-
kaa myös ilmoittaa muutoksista osastojen vas-
tuuhenkilöistä osoitteeseen hup.neuvonta@
punainenristi.fi.

Haluatko kysyä tai kommentoida? Ota yhteyttä 

Tapani Tulkki
sähköposti tapani.tulkki@punainenristi.fi
puh. 0400 933 966

AJANKOHTAISTA
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Koulutusohjeita vuodelle 2018
Hei Helsingin ja Uudenmaan piirin osastoaktiivit, 
kouluttajat ja muu luottamushenkilöstö, toivotan 
jo nyt hyvää koulutusvuotta 2018. 

Haluan jo tässä vaiheessa laittaa kaikille tiedoksi 
ohjeet, joilla me saamme koulutukset sujumaan 
todella sujuvasti ja tehokkaasti ensi vuonna. Toi-
vottavasti saamme järjestettyä laadukkaita, in-
nostavia ja kiinnostavia koulutuksia. 

1) Mieti koulutustarvetta etukäteen

Miettikää hallituksessa jo tämän syksyn aikana, 
kuinka monta ystäväkurssia, kotoutumisen tu-
kemisen kurssia (monikulttuurisuuskoulutusta), 
valmiuskoulutusta, ensiapukurssia, uusien infoa 
tai muuta tilaisuutta olisi järkevä järjestää ensi 
vuonna. Tehkää suunnitelma ja kun päivämäärät 
ovat selvät, välittäkää se allekirjoittaneelle ja Eli-
na Tammelle piiriin. Jos osastosi ei saa tarpeek-
si osallistujia johonkin koulutukseen, mieti voisi-
ko sen järjestää yhteistyössä naapuriosaston tai 
osastofoorumialueen kesken? Asiasta kannattaa 
keskustella esimerkiksi seuraavassa osastofoo-
rumissa.

Kun kunkin koulutuksen ajankohta on päätetty,  
jakakaa toteutuksesta vastuuta osastossa. Kaik-
ki vapaaehtoiset eivät pääse joka tapahtumaan, 
mutta hyvässä koulutuksessa osaston vapaa-
ehtoiset ovat mukana kertomassa toiminnasta. 
Lisäksi on tärkeää, että uudet ihmiset kokevat 
itsensä tervetulleeksi ja heitä hieman henkilö-
kohtaisesti toimintaan rohkaistaankin. 

Ihmisistä ei kannata ottaa niskalenkkiä, mutta 
köydellä työntämistä kannattaa yrittää. Sopikaa 
miten RedNet-ilmoitus, mainostus, ilmoittautu-
miset (ks. kohta 5), kouluttajan ja piirin kanssa 
kommunikointi, tarjoilut, oven avaamiset ja uusi-
en vastaanotto hoidetaan. Kaikkea ei voi tehdä 
yksin, mutta pienellä porukalla (kaksi tai kolme 
ihmistä) saa jo paljon aikaiseksi.

Miettikää, onko osastolla tarpeeksi materiaalia ja 
ilme kunnossa (roll upit, esitteet, liivit, yms.). On-
ko tiloissa, joissa koulutetaan, tekniikka kunnos-
sa (esim. videotykki ja valkokangas, äänentois-
to, tietokone), entä löytyykö kahvinkeitin ja muu 
tarvittava tarjoilua varten?   

2) Kouluttajan hankkiminen

Osaston omien kouluttajien käyttäminen on tie-
tenkin luontevaa, sillä he tuntevat osaston ja 
alueen, sekä toiminnan parhaiten. Isoissa osas-
toissa (yli 500 jäsentä) on yleensä omia koulut-
tajia, mutta me piirissä autamme tarpeen vaa-
tiessa kouluttajien hankinnassa kaikkia. HUPin 
alueella on mahtava kouluttajaporukka, jolla on 
hyvä asiantuntemus Punaisesta Rististä. Moti-
voituneita kouluttajiamme saa kaikkialle piirin 
alueelle, ja kun ajoissa liikkeellä on kouluttajan 
löytäminen helpompaa. Kouluttajia saa lähestyä 
myös itse, mutta piiritoimisto auttaa mielellään. 

3) Koulutuksen lähestyessä

Rednet-ilmoitus on hyvä olla tehtynä niin pian 
kuin mahdollista ja sen linkkiä kannattaa jakaa 
ympäriinsä netissä, vaikkapa osaston ja paikka-
kunnan Facebook sivulle. Toki se kannattaa välit-
tää piiriin, jotta voimme auttaa mainostuksessa.

Monet osastot tekevät oman kouluttajansa 
kanssa todistukset itse, mutta voimme piirissä 
auttaa tässäkin. Ilmoita osallistujamäärä ajoissa 
piiriin, jotta saamme todistukset tehtyä. Ajoissa 
tarkoittaa noin 10 - 14 päivää, toki osallistujalis-
taa voi täydentää tämänkin jälkeen. Laitamme 
usein mukaan ylimääräisiä kappaleita, jotka so-
pivat viime hetken osallistujille. 

Varmista, että osastollasi on tarvittavaa materi-
aalia ja jaettavaa osallistujille. Kommunikoi piirin 
kanssa siitä, miten materiaali toimitetaan, jos ky-
seessä on akuutti vaje. Jos osastolla on toimitila 
tai paikka missä pitää varastoa, kannattaa kat-
soa verkkokaupan (www.punaisenristinkauppa.
fi) tarjonta aika ajoin yhteistyössä hallituksen 
kanssa. Osastomateriaali on ilmaista ja tuo tosi-
aan ammattimaisen otteen.

Suositamme, että osallistujille lähetetään muis-
tutusviesti ennen koulutusta, mutta tämä ei aina 
ole pakollista. On hyvä kuitenkin kertoa käytän-
nön järjestelyistä kuten pysäköinnistä tai ruo-
kailusta etukäteen.

4) Sivistuki

Opintokeskus Siviksen tuki koulutukselle on 
tarkoitettu järjestöjen koulutustoiminnan 

KOULUTUS
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tukemiseen. Kun osastolle tulee kouluttamisesta 
kuluja (osaston tilavuokra, tarjoilut, tulostukset, 
muu materiaali, todistukset ja kouluttajan palk-
kiot) kannattaa osaston luoda tunnus Sivisverk-
koon ja hakea tukia (katso lisää: www.ok-sivis.
fi). Jos koulutuksesta ei koidu juurikaan kuluja 
tai joku muu rahoittaa/tukee koulutusta, tukia ei 
kannata hakea. 

Sivistuki tulee hakea vähintään kahta viikkoa 
ennen ja koulutuksessa tulee olla vähintään 
seitsemän osallistujaa. Koulutuksella tulee ohjel-
ma ja opetustarkoitus.

Sivistuki kuuluu taholle, jolle koulutuksesta tu-
lee kustannuksia. Esimerkiksi jos piiri maksaa 
koulutuspalkkion, tuki kuuluu piirille. Koulutus-
tukemme pääajatus on, että piiri koordinoi pien-
ten osastojen koulutuksia, tukee keskikokoisten 
osastojen koulutustoimintaa ja isot osastot hoi-
tavat koulutukset itse.

5) Osallistujatietojen tallentaminen

Tilastointi on meille puoli leipää. On hyvä muis-
taa, että SPR:n kursseilla on vuosittain yli 
60 000 osallistujaa valtakunnallisesti. Jotta 
saamme kaikki koulutetut ihmiset rekisteriim-
me, josta voidaan jatkossa tarkistaa mm. heidän 
käymänsä koulutukset, tarvitsemme paljon tie-
toa. Alla lista tarvittavista tiedoista. 

Etunimi *
Sukunimi *
Sähköposti *
Sukupuoli *
Järjestön nimi
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin

Tähdellä (*) merkityt ovat pakollista tietoa Si-
vikselle. Jotta me Punaisessa Ristissä saamme 
tiedot omaan rekisteriimme tarvitsemme myös 
osoitetiedot. 

Meille olisi tärkeää saada tiedot Excel-tiedosto-
na, jotta voimme ladata tiedot mahdollisimman 
helposti Sivisverkkoon ja rekisteriimme. 

6) Koulutuksesta raportointi

Vaikka tilastomme osaston toiminnasta kerä-
tään vuoden lopussa tilastokyselyllä, on paljon 
helpompaa kerryttää tilastoa matkan varrella. 
Haluamme tietää, kuka koulutti ja paljonko oli 
osallistujia. Näin voimme verrata vuoden lopun 
tietoa siihen, minkä tiedon olemme vuoden aika-
na saaneet kasattua. Usein osastot ikävä kyllä 
unohtavat vuoden aikana järjestettyjä koulutuk-
sia tilastoista. Toiminta on laajaa ja tapahtumia 
on paljon, joten sekin on tärkeää tuoda aidosti 
esiin. SPR on koulutusorganisaatio ja hyvä paik-
ka vapaaehtoiselle eli harrastajalle kehittää itse-
ään.

7) Koulutuksen jälkimainonta

Se, että ihminen saapuu kuuntelemaan koulutus-
tamme, on jo iso juttu. Osallistuja on meille kun-
niavieras, varsinkin jos kyseessä on henkilö, joka 
ei ole aiemmin ollut mukana järjestön toimin-
nassa. 

Koulutuksien osanottajille kannattaa silloin täl-
löin lähettää muistutuksia tapahtumista, joita 
osasto järjestää. Henkilö, joka on kerran osallis-
tunut kurssillemme, mutta ei ole vielä löytänyt 
toimintaan, saattaa myöhemmällä kutsulla tul-
la mieluusti mukaan. Sähköposti tai vaikka mai-
ninta kaupan kassalla saattaa olla se ratkaiseva 
viesti, joka tuo osastoon uuden vastuunkan-
tajan. Tarvitsemme tuuria ja sehän kannattaa 
maksimoida.

Kun tarvitset apua koulutusasioissa ota minuun 
yhteyttä. Suositan käymään kursseja, sillä meillä 
on aivan mahtavia sellaisia tarjolla! Oma seuraa-
va tärppini on Henkisen tuen luento: Case Imat-
ra, Siuntion seurakunta keskuksessa 31.10.2017 
klo 17.30.  

Janne Leskinen
koulutussuunnittelija

KOULUTUS
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Uudet koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat 
Hietaniemenkadulla
Piirin koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat 
siirtyivät lokakuun alussa uuteen osoitteeseen. 
Uusi tila sijaitsee osoitteessa Hietaniemenkatu 7 
B, muutaman minuutin kävelymatkan päässä ny-
kyisistä tiloista. Sisäänkäynti tiloihin tapahtuu 
Lapuankadun ja Perhonkadun kulmasta (sama 
sisäänkäynti kuin Keskisuomalaisen Osakunnan 
tiloihin). Tilat sijaitsevat 5. kerroksessa. 

Uusissa tiloissa on neljä luokkaa, joihin mahtuu 
20 – 30 henkilöä kerrallaan. Lisäksi käytössä 
on kaksi kokoushuonetta, joihin mahtuu 10 - 14 
henkilöä. Osastot voivat vuokrata tiloja käyt-
töönsä kohtuullista korvausta vastaan. (Vuokra-
hinnoista ei vielä ole päätöstä.)

Kulku uusiin tiloihin

Koulutuskeskuksen sisäänpääsyyn tarvitaan kul-
kutunniste (laku) tai kulkukoodi. Tilaisuuden 

järjestäjä saa käyttöönsä lakun, jonka voi nou-
taa piiritoimistosta toimiston aukioloaikoina ma 
– pe klo 8.30 – 16.00. Lakun saa kuittausta vas-
taan Helena Heinoselta tai Helena Holm-Cüzda-
nilta. Se on palautettava välittömästi tilaisuuden 
jälkeen piiritoimistoon tai toimiston ollessa sul-
jettuna Salomonkatu 17 B-rapun ala-aulassa ole-
vaan piirin postilaatikkoon. 

Kurssilaisille ja eri tilaisuuksiin osallistuville va-
paaehtoisille on käytössä kuukausittain vaih-
tuvat kulkukoodit. Koodi käy porttiin (Lapuan-
kadun Perhonkadun kulma) ja alaovelle ma-su 
klo 8 – 22. Koodin saa tarvittaessa piiritoimis-
tosta Helena Heinoselta (sähköposti helena.
heinonen@punainenristi.fi) tai Helena Holm-
Cüzdanilta (sähköposti helena.holm-cuzdan.pu-
nainenristi.fi). Tilaisuuden järjestäjä huolehtii sii-
tä, että kulkukoodi on osallistujien tiedossa.

Miten autan viharikoksen uhria?
Viharikosten määrä on noussut Suomessa viime vuoden aikana 50 %, mutta edelleen moni ei tee ri-
kosilmoitusta eikä saa tukea koetun viharikoksen jälkeen. Osasyitä ilmoitusten tekemättä jättämi-
seen löytyy kielitaidon puutteesta, epäluottamuksesta viranomaisia kohtaan ja yksinkertaisesti pro-
sessiin liittyvän tiedon puutteellisuudesta.

Miten autan viharikoksen uhria? -koulutus on suunnattu vapaaehtoisille, jotka saattavat törmätä vi-
harikoksen uhreihin vapaaehtoistehtävissään. Koulutukseen osallistuneet oppivat poliisin rikostutkin-
nasta, tutustuvat Rikosuhripäivystykseen ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun uhrille tarjoamiin palveluihin 
sekä saavat tietoa SPR:n Ei rasismille! -hankkeen toiminnasta.

Päivämäärä ja aika: Ti 31.10.17 klo 16.30 – 19.30
Paikka: SPR Keskustoimisto, Tehtaankatu 1

OHJELMA:

klo 16.30 Avaus ja viharikokset Suomessa, Federico Ferrara suunnittelija, Ei Rasismille! –hanke/SPR
klo 17.10 Viharikokset netissä, Jouni Niskanen rikostarkastaja, Helsingin poliisilaitos/rikostutkintayk-
sikkö
klo 18.00 kahvi
klo 18.15 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminta, Tiina Valonen ylitarkastaja, Yhdenvertaisuusvaltuutettu
klo 18.50 Rikosuhripäivystys esittele toimintaansa ja rikoksen uhrille tarjottavat palvelut, Liina Heino-
nen toiminnanohjaaja, Rikosuhripäivystys
klo 19.25 Loppusanat

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Miten_autan_viharikoksen_uhria_koulutus_5213
tai hanna.holm@punainenristi.fi
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

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

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

Valmiuspäivystys 
Hätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettuna, pii-
rin valmiuspäivystäjän tavoittaa numerosta 020 377 
710.

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

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

• Eloranta Titta, ensiaputoiminnan koordinaattori 
Å 020 701 2358 
ensiapuryhmät, ensiapubussi, ensiapupäivystykset 
(var.), Terveyspiste-toiminta

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

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

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

• Holm Hanna, kotoutumistuen koordinaattori 
Å 020 701 2365
kotoutumista tukevan toiminnan tuki ja koulutus

• Holm-Cûzdan Helena, Å 020 701 2354
järjestöavustaja

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

• Koskijoki Maria, monikulttuurisen toiminnan kehit-
täjä Å 020 701 2371 
yksintulleiden alaikäisten tuki -projekti

• Kuhlefelt Eva, monikulttuurisen toiminnan kehittä-
jä, Helsinki Å 040 648 6785

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

• Leskinen Janne, koulutussuunnittelija 
Å 020 701 2373
ohjelmakoulutus, osastojen kummitoiminta, promo- 
ja kouluttajakoulutus

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

 • Oittinen Sari, omaishoitajien tukitoiminnan alue-
työntekijä Å 020 701 2357
omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordinaa-
tio, omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus 

• Pokkinen Maija, projektikoordinaattori, ystäväväli-
tysten kehittäminen Å 020 701 2391 

• Rigatelli Stefano, monikulttuurisuustoiminnan ke-
hittäjä Å 040 821 6210

• Tammi Elina, ohjelma-avustaja, keräyssihteeri
Å 020 701 2353

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

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

• Yared Mehalet, sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Å 020 701 2370
osastojen sosiaalitoiminnan tuki, osastojen kummi-
toiminta

Johto ja hallinto

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

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

• Moisio-Puustinen Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 020 701 2263

• Poukka Jari, vt. talouspäällikkö Å 040 536 6285
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Helsingissä Kolme Sepän patsas puettiin punaisiin kerääjäliiveihin Nälkäpäivän kunniaksi. 
HUPissa Nälkäpäivä-keräyksen järjesti 52 osastoa, ja vaihtelevasta säästä huolimatta kerääjiä oli kolmen päivän 
aikana liikkeellä iso joukko. Keräys tuotti HUPin alueella arviolta 280 000 euroa, lopullinen tulos selviää marras-
kuun alkupuolella. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille! 
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