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Suomen Punainen Risti, Helsingin ja Uudanmaan piiri Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Piiritiedotteen toimitus ja taitto: Tuula Korhonen, 020 701 2364, tuula.korhonen@punainenristi.fi
Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Inka Kovanen, 020 701 2223, inka.kovanen@punainenristi.fi 
Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto.

Yhteistyökumppanit
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toimintaa. 
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Muutos ja jatkuvuus

PÄÄKIRJOITUS 7.12.2015

Ihmisillä on oikeus erilaisiin mielipiteisiin, mut-
ta myös velvollisuus yrittää ymmärtää toisten 
ihmisten erilaisia ajatuksia. Epävarmuuden li-
sääntyessä ajatukset kärjistyvät ja vastakkain-
asettelu voimistuu.
 
Arvot ohjaavat toimintaa. Me, Punaisen Ristin 
ihmiset, edustamme sitä käsitystä maailmas-
ta, joka uskoo tulevaisuuteen myös vaikeuksi-
en keskellä. Ajattelemme, että kaikki ihmiset 
ovat tasavertaisia ja että heillä on oikeus va-
pauteen ja hyvään elämään. On kuitenkin pal-
jon ihmisiä, jotka ovat meidän kanssamme eri 
mieltä. Se ei saa estää meitä toimimasta ih-
misarvon ja -oikeuksien puolesta, auttamasta 
apua tarvitsevia.

Kansalaistoiminnan tehtävänä on tukea, täy-
dentää ja tarjota vaihtoehtoja julkisen ja yksi-
tyisen sektorin palveluille. Järjestöjä tarvitaan 
nostamaan esille niitä asioita, joihin yhteis-
kunnassa olisi kiinnitettävä huomiota. Vapaa-
ehtoisuus mahdollistaa tarpeisiin vastaavan 
toiminnan erityisesti nopeasti muuttuvissa ti-
lanteissa.

Valtion johtavat päättäjät ja virkamiehet ovat 
eri yhteyksissä todenneet, että ilman Suomen 
Punaisen Ristin vapaaehtoisia suomalainen 
yhteiskunta ei olisi selvinnyt turvapaikanhaki-
jamäärien nopeasta kasvusta. Punainen Risti 
ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ovat yhteis-
kuntaa tukevia toimijoita. Punaisella Ristillä on 
kuitenkin myös valtioista riippumaton ja itse-
näinen rooli täydentää ja tarjota vaihtoehto-
ja. Punainen Risti auttaa myös silloin kun muut 
eivät halua apua antaa. Punaisen Ristin teh-
tävänä on auttaa apua tarvitsevia riippumatta 
siitä, keitä he ovat tai mihin he ovat menossa.

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut kulu-
neiden kuukausien aikana, kun pieni osa pa-
kolaiskriisistä on tullut osaksi eurooppalais-
ta arkea. Reilu vuosi sitten pohdimme Turun 
yleiskokouksessa sitä, mistä ja miten Punai-
nen Ristin saisi uusia ihmisiä mukaan toimin-
taansa. Nyt osalle auttamishaluisista ihmisistä 
ei ole pystytty tarjoamaan heille sopivia teh-
täviä.

Helsingin ja Uudenmaan piiri on käynnistänyt 
osastojen kasvuhankkeen. Tavoitteena on ke-

hittää uusia toimintatapoja niin, että pystym-
me paremmin pyytämään uusia ihmisiä mu-
kaan toimintaan ja ottamaan heidät vastaan. 
Auttamisvalmiuden näkökulmasta on tärke-
ää, että tarpeisiin vastaava toiminta voidaan 
käynnistää nopeasti ja joustavasti, aina ja kai-
kissa olosuhteissa. Tähän tarvitaan niin koke-
neita ja koulutettuja vapaaehtoisia, toimintaan 
tutustuvia uusia ihmisiä kuin myös lisää jäse-
niä, joiden kautta voimme tavoittaa uusia aut-
tajia.

Turvapaikanhakijoiden auttaminen ja vas-
taanottokeskusten perustaminen ovat syk-
syn 2015 aikana ajaneet monen muun tärke-
än asian edelle. Turvapaikanhakijat tarvitsevat 
apua vielä pitkään ja tilanteet voivat muut-
tua moneen kertaan. Nyt on kuitenkin aika 
keskittyä auttamisvalmiuden vahvistamiseen 
ja osaamisen kehittämiseen. Kasvuhankkeen 
avulla halutaan edistää yleiskokouslinjausten 
tavoitteita ja vastata yhdessä tunnistettuihin 
kehittämishaasteisiin. Toimintaympäristössä 
on moni asia muuttunut. Se edellyttää myös 
Punaiselta Ristiltä uudistumista ja uuden oppi-
mista. Tähän tarvitaan meitä kaikkia.

Epävarmuuden aikana muutos tuntuu hallitse-
van kaikkea toimintaa. Silloin tarvitaan myös 
niitä asioita, jotka tuovat mukanaan jatku-
vuutta. Uuden oppiminen on helpompaa, kun 
voidaan hyödyntää aikaisemmin hyviksi ha-
vaittuja asioita. Kun aika kuluu, paikoilleen ei 
voi jäädä eikä menneisyyteen ole paluuta. In-
himillisyys ja hyvyys ovat arvoja ja ihanteita, 
jotka kestävät ja joiden varaan tulevaisuutta 
voidaan raken-
taa. Hyvä teot 
pysyvät ja vai-
kuttavat pit-
kään.

Hannu Harri
puheenjohtaja
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TOIMINTATILASTOT

Toimintatilasto on kullanarvoista tietoa

Jokavuotinen toimintatilasto tuntuu mones-
ta osastoaktiivista raskaalta täyttää, mutta 
se tuottaa kullanarvoista tietoa järjestön toi-
minnasta. Sen avulla suunnitellaan niin vapaa-
ehtoisristeilyn ohjelmaa kuin vastataan toi-
mittajien ja RAY-hakemusten kimurantteihin 
kysymyksiin. 

Toimintatilastoissa kysytään perusasioita ja 
muuttuvia kysymyksiä, jotka perustuvat osas-
tojen yleiskokouksessa hyväksymään toi-
mintalinjaukseen. Tänä vuonna kysytään 
esimerkiksi arviota vastaanottokeskusten va-
paaehtoisten määrästä. Viime vuonna alettiin 
kysyä arviota nuorten vapaaehtoisten määräs-
tä ja miesten osuudesta. 

Toimintaa kannattaa seurata koko vuosi

Joulukuun alussa aukesi RedNetin osastotoi-
mistossa linkki (rednet.punainenristi.fi/osas-

totoimisto) lomakkeeseen, johon voi täyttää 
vuotuisen toimintatilaston. Tilasto on täytettä-
vä 31. tammikuuta mennessä. 

Oikeita tapoja täyttää tilasto on yhtä mon-
ta kuin osastoja. Jotkut tulostavat kysymykset 
paperilla, leikkaavat jokaiselle ryhmälle oman-
sa, ja koostavat sen lopuksi digitaalisen muo-
toon. Toiset osastot täyttävät sen kerralla 
suoraan Digiumiin. Ainoa yhteinen neuvo on, 
että tilastojen täyttäminen on helpompaa kun 
toimintaa seurataan koko toimivuoden ajan.
 
Jotta toimintatilastoista muodostuu valtuus-
tossa esitettävä tilastokirja, tarvitaan tuhan-
sien ihmisten yhteistyötä kaikilla järjestön 
eri tasoilla. Vastaukset löytyvät tilastokirjas-
ta yleensä aika helposti: Ystävätoiminnassa oli 
2014 yhteensä 8 218 vapaaehtoista, toiminta-
tila oli 192 osastolla ja Facebookia käytti 142 
osastoa. 

Kuinka monta ihmistä on mukana ystävätoiminnassa? Kuinka monella
osastolla on käytössään toimitila? Entä Facebook-sivut?

Päihdetyö aloitettiin Suomen Punaisessa 
Ristissä vuonna 2000. Ensiapuryhmäläiset 
toivoivat ohjeita päihtyneiden kohtaami-
seen ja ystävätoiminnassa mukana olevat 
ideoita päihdekeskustelujen avaamiseen. 

Näitä taitoja opetetaan edelleen niin ehkäise-
vään päihdetyöhön valmentavalla Päihdeneu-
vojakurssilla kuin kohtaamiseen tähtäävällä 
Varhaisen puuttumisen kurssilla.

Vuonna 2014 osastoissa kohdattiin kaikkiaan 
yli 20 000 ihmistä päihdekeskustelujen mer-

keissä, ja kesällä 2015 päihdetyötä tehtiin 45 
festarilla. Päihdetyötä toteuttavat 850 koulu-
tettua SPR:n vapaaehtoista ympäri Suomen.

Päihdetyötä juhlistetaan kaikille avoimes-
sa seminaarissa Helsingissä 7.11. Osastoissa 
vuotta voidaan juhlistaa esimerkiksi pitämällä 
aamunavauksia lähikouluilla tai järjestämällä 
päihdeinfokilpailuja kauppakeskuksessa. 

Kysy lisää piiristä päihdetyön yhdyshenkilöl-
tä tai lue lisää punainenristi.fi/paihdetyo

Päihdetyö täyttää 15 vuotta!

Vapaaehtoisten määrä osastoissa
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28895 25418 26078 24804 27291

28895

25418
26078

24804

27291

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

2010 2011 2012 2013 2014

Vapaaehtoisten määrä osastoissa

PÄIHDETYÖ 15 VUOTTA



5

JÄSENASIAA

Jäsenmaksut ja niiden jakoperusteet 2016

Ensi vuonna jäsenmaksut pysyvät ennallaan  
ja niiden jakoperusteet samoina kuin tänä vuonna.

UUDET JÄSENET

Uusien vuosijäsenten liittymisvuoden jäsen-
maksu tilitetään kokonaan osastolle.
 
Ainaisjäsenten jäsenmaksu (300 euroa)  
jakautuu osaston (120 euroa), piirin (90 euroa) 
ja keskustoimiston (90 euroa) kesken.

VANHAT JÄSENET

Vanhojen jäsenten jäsenmaksut jakautuvat 
samalla tavalla kuin tänä vuonna osaston, piirin 
ja keskustoimiston kesken alla olevan taulukon 
mukaisesti. Vuonna 2015 osastojen osuutta jä-
senmaksuista nostettiin 50 prosenttiin ja vas-
taavasti keskustoimiston osuutta laskettiin. 

Vuonna 2016 alle 18-vuotiaiden jäsenten jä-
senmaksu tilitetään kokonaan osastolle vuo-
den 2015 tapaan. HUOM! Syntymäaika (pp.
kk.vvvv) täytyy olla tiedossa tallennushetkellä.

JÄSENTYYPPI JÄSENMAKSUN SUMMA KESKUSTOIMISTO PIIRI OSASTO

Vuosijäsen 20 € 4 € 6 € 10 €

Nuorisojäsen 10 € 2 € 3 € 5 €

Nuorisojäsen, alle 18-vuotias 10 € 0 € 0 € 10 €

Perhejäsen, aikuinen 10 € 2 € 3 € 5 €

Perhejäsen, nuori 5 € 1 € 1,50 € 2,50 €

Perhejäsen, nuori, alle 18-vuotias 5 € 0 € 0 € 5 €

Ainaisjäsen 300 € 90 € 90 € 120 €

E-laskuun siirtyminen jäsenmaksun osalta on 
nyt mahdollista. E-laskusopimus kannattaa 
tehdä heti, jotta tammikuussa tuleva vuoden 
2016 jäsenmaksu hoituu e-laskuna. 

Sopimuksen tekemistä varten on hyvä ottaa 
esille tämän vuoden jäsenmaksulomake. Sii-
tä löytyy jäsenmaksun viitenumero, jota tar-
vitaan e-laskusopimusta tehdessä. Huom! Jä-
senmaksun viitenumero on henkilökohtainen.

E-lasku on ympäristöystävällinen ja helppo 
tapa maksaa laskut. E-lasku on sähköisessä 
muodossa oleva lasku, jonka saa omaan verk-
kopankkiin. Lasku tarkastetaan ja tarvittaessa 
hyväksytään verkkopankissa. Jos haluaa pääs-
tä vielä helpommalla, kannattaa e-laskusopi-

musta tehdessä valita vaihtoehto, jossa e-las-
ku veloitetaan automaattisesti tililtä.

E-lasku säästää huomattavasti Punaisen Ristin 
kustannuksia, koska paperi-, painatus- ja pos-
tikuluja ei enää synny. Kannustamme kaikkia 
verkkopankkia käyttäviä henkilöitä tekemään 
e-laskusopimuksen!

Lisätietoja: 
Jäsenasiat, kampanjakoordinaattori 
Sari Byman, p. 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

CRM-avustaja 
Kirsi Lehtinen, p. 020 701 2197,
kirsi.lehtinen@punainenristi.fi

Jäsenmaksun voi jatkossa saada e-laskuna 
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VAALITOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään ehdotuksensa 
vuosikokouksessa 2016 valittavista luottamushenkilöistä

Vaalitoimikunta valmistelee parhaillaan piirin vuosikokouksessa v. 2016 suoritettavia 
vaaleja. Vuosikokouksessa on ensi keväänä erovuorossa puolet eli viisi piirin hallituksen 
jäsentä. 

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään ehdotuksensa vuosikokouksessa valittavis-
ta luottamushenkilöistä. Järjestön luottamustoimeen voidaan valita vain järjestön henki-
löjäsen. Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 18 ja 19 §:n mukaan luottamus-
henkilöitä ehdolle asetettaessa tulee ehdokkailta edellyttää 

• sitoutumista Punaisen Ristin perusperiaatteisiin sekä 
• halua edistää Punaisen Ristin tarkoituksen toteuttamista. 

Tämän lisäksi tulee toimielinten kokoonpanossa ottaa mahdollisimman tarkoin huomi-
oon 

• alueellinen ja kielellinen edustus 
• kummankin sukupuolen ja eri ikäryhmien edustus
• Suomen Punaisen Ristin toimintojen tuntemus

Vaalitoimikunta toivoo, että kaikki osastot tekevät ehdotuksia. Tuttujen ja kokeneiden 
hallituksen jäsenten lisäksi vaalitoimikunta suosittaa etsittävän uusia ehdokkaita ja uu-
denlaista osaamista myös jo nyt osastossa aktiivisesti toimivan joukon ulkopuolelta. 
Vaalitoimikunta pyytää, että alueellisissa osastofoorumeissa keskustellaan ehdokkaista 
ja varmistetaan, että omalta alueelta löytyy ehdokkaita piirin hallitukseen. Vuosikokouk-
sessa 2016 valittavien hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2018 vuosikoko-
uksen loppuun.

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään ehdotuksensa viimeistään sunnuntaina 
31.1.2016 vaalitoimikunnan sihteerille Tuula Korhoselle, sähköposti tuula.korhonen@pu-
nainenristi.fi. Ehdotuksen voi lähettää myös postitse osoitteella Tuula Korhonen, Suo-
men Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Hel-
sinki. Määräajan jälkeen tulleita ehdotuksia vaalitoimikunta ei ota huomioon.

Ehdotuksesta on selvittävä kaikki tarvittavat tiedot: ehdokkaan nimi, osasto, syntymäai-
ka, yhteystiedot, koulutus, ammatti, mahdollinen erityisosaaminen sekä perustelut. Tar-
vittaessa hakemukseen voi liittää ehdokkaan CV:n. Ehdotuksesta on käytävä ilmi myös 
ehdotuksen tehnyt osasto ja puheenjohtajan (tai muun vastuuhenkilön) yhteystiedot 
sekä tieto ehdokkaan suostumuksesta.

Vuosikokouksessa valitaan lisäksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vaa-
litoimikunta tulee esittämään vuosikokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan Punaisen 
Ristin yleiskokouksen suosituksen mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy:n (PwC) eh-
dottamat KHT-tilintarkastajat.  

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin vuosikokouksessa 16.4.2016 valittavista luottamushen-
kilöistä ja tilintarkastajista lähetetään osastoille vuosikokouskutsun liitteenä. Ehdotusta 
tehdessään vaalitoimikunta ottaa huomioon erilaiset järjestön kannalta tärkeät näkökul-
mat (esimerkiksi ehdokkaan järjestökokemus ja -tuntemus, erilaiset sidosryhmät, asian-
tuntemus), jotka osastojen toivotaan tuovan esiin ehdotusta tehdessään. 

VAALITOIMIKUNTA
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VAALITOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Vaalitoimikunnan kokoonpano

Puheenjohtaja 
Juhani Parkkari (Pohjois-Helsinki)
puh. 050 583 5554
sähköposti juhaniparkkari@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Ulla Laukkanen (Kehä-Espoo) 
puh. 050 524 0970
sähköposti ulla.laukkanen1@gmail.com

Jäsenet

Marika Laukkanen
puh. 040 653 1547
laukkanenmarika1@gmail.com

Oskari Perholehto (Itä-Helsinki)
puh. 045 107 9707
oskari.perholehto@gmail.com

Olli Pulkkinen (Länsi-Helsinki)
puh. 040 546 0053
sähköposti olli.pulkkinen@hotmail.com

Seppo Seppänen (Borgå – Porvoo)
puh. 040 523 0674
saj.seppanen@gmail.com

Vesa Vahermaa (Pohjois-Helsinki)
puh. 050 352 9377
vesavahermaa@gmail.com

Piirin hallituksen kokoonpano

Erovuorossa vuosikokouksessa 2016 

Otto Kari, Länsi-Helsinki
Sari Kauppinen, Myrskylä
Senja Multala, Itä-Helsinki 
Katri Rannisto, Keski-Espoo
Ismo Uusitalo, Klaukkala-Lepsämä

Toimikausi jatkuu vuosikokoukseen 2017

Puheenjohtaja Hannu Harri, Kerava
Varapuheenjohtaja Katja Kuusela

Linda Basilier, Kyrkslätt svenska
Anders Blomberg, Kehä-Espoo
Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa
Leila Kinnari, Pohjois-Helsinki
Irmeli Metsänen, Itä-Helsinki

Piirin hallituksen kokoonpano 
v. 2015 - 2016 
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ÄKKILÄHTÖ  2016

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus Äkkilähtö 2016  
järjestetään lauantaina 1. lokakuuta.

Moni muistaa varmasti edellisen, vuonna 2013 
järjestetyn Sydäntalvi-harjoituksen. Silloin pe-
räti 296 osastoa ja noin 10 000 vapaaehtoista 
eri puolilla Suomea harjoittelivat toimia mah-
dollisen talvimyrskyn varalta.

Tällä kertaa kohderyhmänä ovat yläkouluikäi-
set nuoret perheineen. Tavoitteena on kan-
nustaa piirejä ja osastoja harjoittelemaan yh-
dessä yläkoulujen ja viranomaisten kanssa 
oman alueen valmiuksia toimia evakuointi- 
tilanteissa. 

Punainen Risti on sitoutunut auttamaan viran-
omaisia onnettomuuksissa ja normaaliolojen 
häiriötilanteissa. Harjoittelemme yhteistyötä, 
jotta pystymme hädän tullen olemaan avuksi 
ja tueksi. 

Äkkilähtö 2016 toteutetaan yhteistyössä 
opetusministeriön ja -hallituksen kanssa. Ta-
voitteena on parantaa kotien, koulujen ja kun-
tien valmiutta toimia äkillisissä onnettomuus-
tilanteissa, henkistä kriisikestävyyttä sekä 
nuorten sosiaalista mediankäyttöä ja media- 
lukutaitoa. 

Suunnittelun voi aloittaa jo nyt

Äkkilähtöön voi jo alkaa valmistautua mietti-
mällä omassa osastossanne, mikä on paikka-
kunnallanne sellainen riski, joka voisi johtaa 
asukkaiden evakuointiin. Mukaan toivotaan 
niin pienet kuin isotkin osastot. Suunnittelus-
sa saa tukea keskustoimistolta. Pienet osastot 
voivat myös tehdä yhteistyötä muiden osasto-
jen kanssa.

Mikään tapahtuma ei ole liian pieni järjestet-
täväksi. Osastot ja koulut voivat tapahtumien 
suunnittelussa käyttää myös Punaisen Ristin 
opetusmateriaaleja kouluille (punainenristi.fi/
koulusivut). Sivuilta löytyvät ohjeet esimer-
kiksi koko perheen taitoradan järjestämiseen. 

Aloittakaa suunnittelu hyvissä ajoin. Valmius- 
harjoitus on hyvä mahdollisuus kehittää 
oman osaston valmiuksia ja yhteistyötä viran-
omaisten kanssa. Samalla se on mainio tapa 
saada mukaan lisää nuoria ja itsekin oppia 
uusia taitoja! 

Lisätietoja: 
Valmiusharjoituksen projektipäällikkö 
Petra Alijärvi, p. 020 701 2176,
petra.alijarvi@punainenristi.fi

Äkkilähtö tulee lokakuussa 2016! 

Vaasan osasto harjoitteli ihmisten evakuoimista edellisen valtakunnallisen valmiusharjoituksen, Sydäntalven, aikana. 

A
n
n
a Sn

ickars
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Osastot voivat hakea Hyväpäivä -keräyksen 
tuotosta avustuksia vuosina 2015−2017 kerta-
luonteisena avustuksena ja/tai projektitukena 
osaston toteuttamalle yhteisölähtöiselle hank-
keelle. 

Kertaluonteista avustusta myönnetään ensi-
apuryhmä-, ystävä-, terveyspiste- ja nuoriso-
toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. 
Kertaluonteisten avustusten summa on mak-
simissaan 300 euroa. Ensiapu- ja ystävätoi-
minnan hakemuksissa lisäeduksi katsotaan 
nuorten aikuisten ja maahan muuttaneiden 
huomiointi rekrytoinnissa ja koulutuksessa.

Ensiapuryhmätoimintaan voidaan 
avustusta myöntää

- ensiapuryhmän käynnistämiseen,
- olemassa olevan ensiapuryhmätoiminnan ke-
hittämiseen toimintalinjauksen mukaisesti.

Ystävätoimintaan voidaan avustusta 
myöntää
 
- ystävätoiminnan käynnistämiseen,
- ystävätoiminnan uuden toimintamuodon 
aloittamiseen, mikäli se ei saa muuta ulkopuo-
lista rahoitusta

Terveyspistetoimintaan voidaan avustusta 
myöntää

- toimintaryhmän perustamiseen ja ryhmälle 
hankittaviin välineisiin
- kirjallisuushankintoihin
- teematilaisuuksien järjestämiseen

HYVÄ PÄIVÄ -KERÄYS

Nuorisotoimintaan voidaan avustusta 
myöntää

- Reddie Kids-kerhon, nuorisoryhmän tai Läk-
syhelppi-kerhon käynnistämiseen tai kehittä-
miseen osastoon)
- osaston järjestämään lasten tai nuorten lei-
rin osaston alueella

Projektituella edistetään terveyttä, hyvinvoin-
tia ja yhteisön turvallisuutta sekä ennalta eh-
käistään ongelmia osaston alueella. Projekti 
on osaston vapaaehtoisten toteuttama ja pai-
kalliseen tarpeeseen perustuva. Yhteistyöta-
hot voidaan ottaa mukaan projektin suunnit-
teluun ja toteutukseen.

Hyväpäivä -avustuksella tuetaan projektina 
käynnistyvää uutta toimintaa osastossa. Pro-
jektin tulee olla hyvin suunniteltu ja sille on 
asetettu selkeät tavoitteet, joissa onnistu-
mista voidaan helposti arvioida. Projekti voi 
kestää korkeintaan 2 vuotta, mutta avustus 
myönnetään vuodeksi kerrallaan. Projektiavus-
tus on suuruudeltaan 500−2000 euroa/vuosi.

Molempiin avustuksiin on jatkuva haku, ja nii-
tä haetaan Hyväpäivän avustushakemuksella, 
joka löytyy RedNetin osastoimistosta. Avus-
tuksen jakokriteerit ja raportointilomake on 
myös koottu samoille nettisivuille. Avustusha-
kemus toimitetaan piiriin. Lisätietoa avustuk-
sista saa asianomaiselta työntekijältä piirissä 
ja keskustoimistossa.

Hyvä päivä -keräyksen tuotosta voi hakea avustusta 
osastojen hankkeisiin

TIESITKÖ? Tuvalu hyväksyttiin perjantaina 
4.12.2015 Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 
liikkeen jäseneksi. Näin Punaisen Ristin Kansal-
lisia yhdistyksiä on nyt jo 190! 

Tuvalu on Tyynellä valtamerellä sijaitseva saa-
rivaltio ja perustuslaillinen monarkia. Se on 
yksi maailman pienimmistä maista.
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Osastojen kasvuhanke 2015 – 2017 

Yhdessä osastot kasvuun!
Piirihallitus käynnisti lokakuun kokouksessaan 
uuden Osastojen kasvuhankkeen, joka toteu-
tetaan vuosina 2016–2017. 

Aloitin hankkeen vetäjänä piiritoimistolla mar-
raskuussa uudessa kehittämispäällikön tehtä-
vässä. 

Olen Tapani Tulkki ja toiminut pitkään vapaa-
ehtoistoiminnassa sekä vapaaehtoisena että 
työntekijänä. Tätä ennen työskentelin pitkään 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toiminnan-
johtajana, jossa käänsimme muutaman viime 
vuoden aikana jäsenmäärät vahvaan kasvuun. 
Olen työskennellyt myös Pohjola-Nordenin 
Nuorisoliiton pääsihteerinä ja Suomen Ladus-
sa asiantuntijana, eli sydäntä lähellä ovat niin 
kansainväliset asiat kuin ulkoiluun ja luonnos-
sa virkistäytymiseen liittyvät asiat. Työn ohella 
olen kouluttanut ja valmentanut kansalaisjär-
jestöissä erityisesti jäsenhankinnan ja kehittä-
misen parissa.

Kiitos heti alkuun lämpimästä vastaanotosta 
kaikille osastojen toimijoille, joita olen jo ta-
vannut!

Yhdessä osastot kasvuun!

Tarve Punaisen Ristin toiminnalle on erityisen 
suuri juuri nyt, siksi myös tuhansia ihmisiä on 
ilmoittautunut tänä syksynä mukaan autta-
maan. Kaikille ei ole pystytty välttämättä edes 
vastaamaan, ja vaikka auttajien tulo on jo vä-
hentynyt, on osastojen tärkeää viimeistään 
nyt miettiä ja laittaa priima-
kuntoon uusien vapaaehtois-
ten vastaanotto. Sama kehit-
tämistarve on myös piirissä ja 
keskusjärjestössä. Hyviä toi-
mintamalleja löytyy monis-
ta alueen osastoista ja tukea 
osastokummeilta ja nyt myös 
minulta piiritoimistolta.

Ihmiset toimivat myös vapaa-
ehtoistoiminnassa ja kansa-
laisjärjestöissä sosiaalisen 
vetovoiman mukaan: siellä 
missä on ihmisiä, toimintaa ja 
vuorovaikutusta, sinne tulee 
lisää ihmisiä. Moni uusi tuli-
ja tulee Punaiseen Ristiin suo-
raan tekemään auttamistyötä 

ja etsii nimenomaan konkreettista tekemistä. 
Toiset taas tulevat ovat jopa parhaimmillaan 
taustalla olevissa todella tärkeissä tehtävis-
sä toiminnan organisoinnissa ja johtamises-
sa. Myös jäsenvastaavien ja sihteerien rooli on 
erinomaisen tärkeä, vaikka niitä ei esitteissä 
ja julkisuudessa mainostetakaan.

Osastojen kehittäminen ja ”Kasvava osasto 
2020” –valmennus

Osastojen kasvun avain on merkityksellinen 
auttamistyö eri muodoissaan, juuri siksihän ih-
miset liittyvät Punaiseen Ristiin. Jotta voimme 
tarjota kanavan auttaa, meidän pitää myös 
huolehtia toiminnan hyvästä organisoinnista 
ja siitä, että liikaa tehtäviä ei kasaannu samo-
jen ihmisten harteille. Yhdessä tekeminen on 
paitsi kestävämpää, myös paljon hauskempaa!

Uutena ihmisenä kuulisin enemmän kuin mie-
lelläni teidän kaikkien ajatuksia niin osastojen 
ja toiminnan laajentamisesta kuin osastojen 
arjesta ja omista vastuualueistanne Punaises-
sa Ristissä! Kasvotusten, puhelimessa, somes-
sa tai sähköpostilla, mikä sinulle sopii parhai-
ten.

Osastojen kasvua lähdetään tekemään aluk-
si 2-3 osastoryhmässä, joista ensimmäise-
nä on alkamassa Vantaan osastojen yhteinen 
työskentely. Toinen ryhmä kootaan halukkais-
ta osastoista koko Uudenmaan alueelta. Si-
nunkin osastosi on tervetullut mukaan val-
mennukseen ja kasvun polulle. Keskustelkaa 

osaston johdossa, olkaa yh-
teydessä, kysykää tai ilmoit-
tautukaa suoraan mukaan!

Tosi mukava tulla mukaan, ol-
laan yhteydessä ja tehdään 
yhdessä!

Tapani Tulkki
Kehittämispäällikkö
Osastojen kasvuhanke 2015-
2017
puh. 0400 933 966

OSASTOJEN KASVUHANKE
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Tervehdys!
Aloitin marraskuun alussa Helsingin ja Uudenmaan piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä-
nä. Tehtäväni on tukea erityisesti Helsingin osastoja erityisesti vastaanottokeskusten vapaaeh-
toistoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Voimme esimerkiksi suunnitella yhdessä Tu-
lijan ystävänä ja tukena -koulutusten järjestämisen osastonne vapaaehtoisille tai aloittaa uusia 
toimintaryhmiä alueellanne toimivaan vastaanottokeskukseen. 

Koulutukseltani olen kehitysmaantietelijä, ja olen toiminut Herttoniemen osaston hallitukses-
sa sekä piirihallituksen nuorisotoiminnan kehittämisryhmän varapuheenjohtajana. Olen aiemmin 
työskennellyt mm. Kepa ry:ssä globaalikasvatuksen parissa sekä nuorisodelegaattina Punaisen 
Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisellä liitolla Pana-
massa, jossa tuin Latinalaisen Amerikan ja Karibian kansal-
listen yhdistysten nuorisotoimintaa. 

Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla Punaisen Ristin nuo-
risotoiminta on todella aktiivista, mitä kuvaa jo sekin, että 
kansallisten yhdistysten vapaaehtoisista yli puolet ovat 
nuoria (alle 29-vuotiaita). Haluaisinkin kannustaa osastoja 
täällä Uudellamaalla ottamaan nuoret vahvemmin mukaan, 
antamaan heille vastuuta sekä tilaa tehdä heidän näköis-
tään toimintaa, vaikkapa monikulttuurisuustoiminnan saral-
la. 

On ilo päästä antamaan työpanokseni Punaiselle Ristille 
sekä työskentelemään yhdessä teidän aktiivisten vapaaeh-
toisten kanssa!

Yhteistyöterveisin,

Anu Tyvijärvi
puh. 040 648 6785

Taika-lehti järjesti korttikeräyksen, 
jossa ihmiset eri puolilta Suomea 
askartelivat joulukortteja. Ensimmäi-
sen kerran korttikeräys toteutettiin 
yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa 
vuonna 2012, ja siitä lähtien kortti-
en määrä on vuosittain vain lisään-
tynyt. 

Tänä vuonna korttiaskartelijat ak-
tivoituivat ennätyksellisesti: kort-
teja tuli 1000 enemmän kuin viime 
vuonna Kaikkiaan kortteja tehtiin 
uskomattomat 4959 kappaletta ja 
ne toimitetaan ystävätoimintamme 
kautta yksinäisille ihmisille jouluksi. 

Joulukortit ilahduttavat tuhansia yksinäisiä

Suurkiitos kaikille korttien tekijöille, kortit toimittaville vapaaehtoisillemme ja yhteistyökumppa-
neillemme sekä Taika-lehdelle! Kortit lämmittävät monen mieltä tänä jouluna.
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VASTAANOTTOKESKUSTOIMINTA

Suomen Punaisen Ristin suurin operaatio sotien jälkeen

Vastaanottokeskuksia perustettu ripeään tahtiin

Syksyn turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja 
vastaanottokeskusten perustaminen on ollut 
Suomen Punaisen Ristin suurin operaatio vii-
me sotien jälkeen. Operaatio ei olisi mahdolli-
nen ilman tuhansia vapaaehtoisia, jotka ovat 
mukana auttamassa. Vielä kerran suuri kiitos 
kaikille auttamistyössä mukana olleille vapaa-
ehtoisille!

Punainen Risti ylläpitää 60 % Suomen 
vastaanottokeskuksista

Elokuussa Suomen Punaisella Ristillä oli 7 vas-
taanottokeskusta, joulukuun alussa niitä oli 
koko maassa yhteensä 100. Maahanmuuttovi-
raston tietojen mukaan Punainen Risti ylläpi-
tää noin 60 % Suomen vastaanottoyksiköistä. 
Keskuksissa on kaikkiaan noin 17 600 peti-
paikkaa.

Helsingin ja Uudenmaan piiri avasi ensimmäi-
set vastaanottokeskuksensa 19.9. Raaseporin 
Meltolaan ja Nurmijärven Röykkään, sen jäl-
keen uusia keskuksia on avattu lähes viikoit-
tain. Helsingin ja Uudenmaan piirillä on tällä 
hetkellä 15 vastaanottokeskusta, jotka toimi-
vat 18 eri osoitteessa. Alaikäisyksiköitä kes-
kuksista on viisi. Piirin keskuksissa on yli 2400 
petipaikkaa, työntekijöitä keskuksissa on yli 
200.

Nykyisellä vauhdilla myös ensi vuonna Suo-
meen olisi tulossa 30 000 turvapaikanhakijaa.
Piirin vastuulla oleva turvapaikanhakijoiden 
määrä kasvaa ja vastannee ensi vuonna kaik-
kien Suomeen vuonna 2014 saapuneiden tur-
vapaikanhakijoiden määrää. Piiri jatkaakin uu-
sien vastaanottokeskustilojen etsintää.

Vastaanottotoiminta ja Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset saavat kiitosta

Auramo-talon vastaanottokeskus Vantaalla on 
syksyn kuluessa saanut arvovaltaisia vieraita. 
Lokakuussa Auramo-talossa vieraili kansainvä-
lisen Punaisen Ristin pääsihteeri Elhadj As Sy 
ja joulukuussa YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon, 
UNHCR:n pakolaispääkomissaari Antonio Gu-
terres ja sisäministeri Petteri Orpo.

As Sy oli vaikuttunut siitä, miten hyvää huol-
ta turvapaikanhakijoista Suomessa pidetään. 
Kyse ei ole vain siitä, että ihmiselle annetaan 
ruokaa ja paikka nukkua, vaan siitä, että hän-
tä kohdellaan inhimillisesti ja ihmisarvoisesti, 
hän totesi.

Ban Ki-moon kiitti Suomea, vapaaehtoisia ja 
Punaista Ristiä turvapaikanhakijoiden lämpi-
mästä vastaanotosta. Hän noteerasi korkealle 

YK:n pääsihteeri 
Ban Ki-Moon vieraili 
Auramo-talon vas-
taanottokeskuksessa 
Vantaalla. Vasem-
malla piirin toimin-
nanjohtaja Petri Kau-
kiainen, sisäministeri 
Petteri Orpo ja Ban 
Ki-Moonin puoliso, 
Yoo Soon-taek ja 
Ban Ki-Moon. Turva-
paikanhakijat ottivat 
innokkaasti selfie-
kuvia.
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suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ja turva-
paikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän:

”Suomalainen vastaanottokeskusjärjestelmä 
on tehokkuuden perikuva. Turvapaikanhakijat 
ovat vaikeassa tilanteessa, sillä he ovat joutu-
neet jättämään kotimaansa, eikä heillä ole mi-
tään. On tärkeää antaa heille toivoa ja valaa 
uskoa paremmasta tulevaisuudesta”, Ban Ki-
moon sanoi vierailun yhteydessä pitämässään 
tiedotustilaisuudessa.

Kaikin puolin on syksyn aikana tullut kiitosta 
siitä, miten hienosti turvapaikanhakijoiden tu-
kipalvelut on järjestetty ja miten hyvin ja te-
hokkaasti toiminta pyörii. Jenna Kuitunen si-
säasiainministeriön kansainväliseltä osastolta 
kirjoitti kiitokset pääsihteeri Ban Ki-moonin 
vierailun jälkeen. 

”Saatte SPR:llä, Vantaalla, Vantaan seurakun-
tayhtymällä ja Väestöliitolla olla erityisen yl-
peitä omasta työstänne, maailmanlaajuisesti 
katsottuna homma toimii Suomessa harvinais-
laatuisen tasokkaasti. Tapaamiseen osallistu-
neet asukkaanne toivat ilmi keskusteluissam-
me vierailun jälkeen kuinka kiitollisia he ovat 
teiltä saamastaan tuesta ja avusta. Tämän pa-
rempaa kiitosta ei mielestäni voi saada. Toi-
votan teille kovasti tsemppiä vaativassa työs-
sänne.”

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osas-
to myönsi ihmisoikeustyöstä jaettavan Kyntti-
läpalkinnon (ks. takakansi) Suomen Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille, jotka ovat osallistuneet 
kymmenien vastaanottokeskusten pystyttämi-
seen ja virkistystoiminnan järjestämiseen en-
nätyssuurelle tulijoiden määrälle.

VASTAANOTTOKESKUSTOIMINTA

Piirin vastaanottokeskusten yhteystiedot
Maahanmuuttoviraston suosituksesta emme 
julkaise vastaanottokeskusten osoitetieto-
ja; niitä ei löydy netissä eikä myöskään tässä 
lehdessä. Seuraavassa vastaanottokeskusten 
sähköpostisoitteet ja keskusten apulaisjohtaji-
en ja vastaavien ohjaajien puhelinnumerot:

Piiritoimisto

- Jari Poukka, puh. 040 536 6285 (tila- ja tur-
vallisuuspäällikkö)
- Seija Savas, puh. 040 536 7781 (toimistosih-
teeri)
- Roza Sokolova, 040 536 8920 (toimistosih-
teeri, UMAREK)
- Kristel Bodrova, puh. 040 671 9501, (toimis-
tosihteeri, UMAREK)
- Kristina Kajaani, puh. 040 620 8177 (vok, 
perustamistiimi)
Elmi Salahudin, puh. 040 701 2319 (vok, pe-
rustamistiimi)

Aikuisyksiköt

- johtaja Timo Nyholm, 
sähköposti timo.nyholm@punainenristi.fi, puh. 
040 701 7207
- hallintojohtaja Mirja Sjöberg, 
sähköposti mirja.sjoberg@punainenristi.fi, 
puh. 0400 787 135

Alaikäisyksiköt

- johtaja Mari Manninen, 
sähköposti mari.manninen@punainenristi.fi, 
puh. 040 704 8243

Aikuisyksiköt

Hangon vastaanottokeskus
- avataan joulukuussa/tammikuussa

Selfie-kuvia otettiin myös Punaisen Ristin kansainvälisen 
liiton pääsihteerin Elhadj As Syn kanssa.
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- vastaava ohjaaja Ulla Eränummi-Siren

Kirkkonummen vastaanottokeskus, 
Evitskogin toimipiste
- sähköposti evitskogvok@vokki.fi
- apulaisjohtaja Pekka Sinisalo, puh. 040 620 
2218
- vastaava ohjaaja, puh. 040 620 3358

Nurmijärven vastaanottokeskus, 
Röykän toimipiste
- sähköposti roykkavok@vokki.fi
- apulaisjohtaja Ola Nilsson, puh. 040 703 
8912
- vastaava ohjaaja Marisel Soto Godoy, puh. 
040 637 4547
- vastaava ohjaaja Eija Kangas-Virtanen, puh. 
040 620 6900

Nurmijärven vastaanottokeskus, 
tukiasunnot
- ohjaajat, puh. 040 620 5301

Orimattilan vastaanottokeskus
- avataan joulukuussa/tammikuussa

Porvoon vastaanottokeskus, 
Johannisbergin toimipiste 
- sähköposti: johannisbergvok@vokki.fi
- apulaisjohtaja Martina Lindroos, puh. 040 
661 2975
- vastaava ohjaaja, puh. 040 869 0995

Porvoon vastaanottokeskus, 
Karijärven tukiasunnot 
- vastaava ohjaaja Anu Saari-Gomez, puh. 040 
620 5052

Raaseporin vastaanottokeskus, 
Meltolan toimipiste
sähköposti: meltolavok@vokki.fi
- apulaisjohtaja Evelyn Sõer, puh. 040 162 
8938, sähköposti evelyn.soer@punainenristi.fi
- vastaava ohjaaja Mahad Godah, puh. 040 
835 7606

Raaseporin vastaanottokeskus, Resortin 
toimipiste
- sähköposti: raaseporivok@vokki.fi
- apulaisjohtaja Johanna Liukkonen, puh. 040 
671 9502, sähköposti johanna.liukkonen@pu-
nainenristi.fi
- vastaava ohjaaja Magnus Holmström, puh. 
040 671 9714

Helsingin vastaanottokeskus, 
Ruskeasuon toimipiste
- sähköposti ruskeasuovok@vokki.fi
- apulaisjohtaja Eva Matsuuke, puh. 040 620 
4144
- vastaava ohjaaja Hanna Viljamaa, puh. 040 
620 9075

Helsingin vastaanottokeskus, 
Sturenkadun toimipiste
- sähköposti: sturenkatuvok@vokki.fi
- apulaisjohtaja Jonna Roos, puh. 040 702 
1310
- vastaava ohjaaja Hadi Adlouni, puh. 040 620 
4950

Helsingin vastaanottokeskus, Vuorannan 
toimipiste 
- sähköposti: vuorantavok@vokki.fi
- vastaava ohjaaja Kristiina Toivikko, puh. 040 
620 6335

Kirkkonummen vastaanottokeskus, 
Aavarannan toimipiste
- sähköposti: aavarantavok@vokki.fi
- apulaisjohtaja Eva Storgårds, puh. 040 839 
4015, sähköposti eva.storgards@punainenris-
ti.fi 
- vastaava ohjaaja Jouni Uhlgren, puh. 040 671 
9765
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Vantaan vastaanottokeskus, 
Auramo-talon toimipiste
sähköposti vantaavok@vokki.fi
- vt. apulaisjohtaja/vastaava ohjaaja Nelli 
Kasurinen, puh. 040 637 4077

Vihdin vastaanottokeskus, 
Hopeaniemen vastaanottokeskus
sähköposti hopeaniemivok@vokki.fi
- apulaisjohtaja Elmi Salahudin, puh. 040 701 
2319, sähköposti elmi.salahudin@punainen-
risti.fi  
- vt. johtaja Anna Länsitie, puh. 040 671 9540
- vastaava ohjaaja Sari Kärkkäinen, puh. 040 
620 8701

Alaikäisyksiköt

Siuntion tukiasunnot, Harjulinnan toimipis-
te
- vastaava ohjaaja Päivi Mäkinen, puh. 040 
637 4388 

Inkoon tukiasunnot, Ingakodin toimipiste 
- apulaisjohtaja Mari Hedberg, puh. 040 620 
6795

Inkoon ryhmäkoti, Heimgårdin toimipiste 
- Kirk Johnson, puh. 040 620 6480

Lohjan ryhmäkoti, Lohjan toimipiste
- vastaava ohjaaja Mariliisa Salin, puh. 040 
631 7060

Ystävätoiminnan peruskurssit 

ja lyhytkurssit

• 23.-24.1. klo 10−16. Ystävätoiminnan pe-
ruskurssi, paikka Raitin pysäkki, Konstaape-
linkatu 1, (Leppävaara), 02650 Espoo. Kurs-
si on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille 
20 euroa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 20.1. 
mennessä: ulla.maija.keranen@kolumbus.fi tai 
puh. 040 546 3997. Kouluttaja Pilvi Kyrönlahti. 
Järjestäjä Kehä-Espoon osasto. 

• 28.1. klo 17.30−20.30. Ystävätoiminnan ly-
hytkurssi, Kallio-Käpylän osaston toimiti-
la, Hämeentie 85−89, 00550 Helsinki. Kurssi 
on jäsenille maksuton, toivomme kurssilais-
ten ja vapaaehtoisten liittyvän jäseniksi vuo-
den 2016 alkupuolella. Ilmoittautuminen 20.1. 
mennessä ja lisätiedot: ystavatoiminta.kallio-
kapyla@gmail.com. Kouluttaja Pilvi Kyrönlahti. 
Järjestäjä Kallio-Käpylän osasto. 

• 5.2. och 6.2. kl. 10-16 vänkurs, Arbis, Dag-
marsgatan 3, rum 33, 00100 Helsingfors. An-
mälningar till Arbis kansli, telefon 09 310 
49494, besök på Dagmarsgatan 3 eller via 
webben, ilmonet.fi. Kurskod A160168. Kurs-
ledare Inge Martonen. Arrangör Helsingfors 
svenska avdelning tillsammans med Arbis.

• 20.2. ja 21.2. klo 10−16. Ystävätoiminnan 
peruskurssi, Helsingin ja Uudenmaan piirin 
koulutustila, Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 
Helsinki. Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille il-
mainen, muille 20 euroa. Kouluttaja Oskari 
Perholehto. Järjestäjä Keski-Helsingin osasto. 

Tulijan ystävänä ja tukena -kurssit

• 26.1. klo 17.30-20.30 Tulijan ystävänä ja tu-
kena –lyhytkurssi, Valpuri, Merivalkama 8D, 
02320 Espoo. Kurssi on maksuton. Ilmoittau-
tuminen Annika Kaarnalehdolle, annika@kaar-
nalehto.fi tai puh. 045 324 9200. Kouluttaja 
Miika Kekki. Järjestäjä Lounais-Espoon osasto

* * *

Koulutukset järjestetään 
yhteistyössä 

OK-opintokeskuksen kanssa.
Kieltä voi opiskella näinkin: suomi - arabia sanakirja Sturenkadun vas-
taanottokeskuksen seinällä.
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Maanantaina 22.6. iltapäivällä oli koko joukko 
koossa: 11 tyttöä ja 6 poikaa sekä ohjaajat ja 
kokki. Leiripomo Oskari, kokki Juuso ja me oh-
jaajat Roosa H., Roosa V., Mark, Pipsa, Sikkis 
ja minä, Merja, olimme tulleet paikalle jo puo-
lenpäivän aikaan katsomaan paikat. Oskari ja 
kokki Juuso olivat ehtineet myös käydä kau-
passa ostamassa ruoat, jotka riittivätkin lähes 
koko viikoksi, joitakin täydennyksiä viikon mit-
taan tehtiin. Kokki Juuso hoiti keittiön ja val-
misti ruoan, joka oli maukasta ja ravitsevaa.  

Leiriläiset olivat 6. ja 7. -luokkalaisia. Ensim-
mäinen ilta oli varattu tutustumiselle ja leirin 
sääntöjen ja toimintatapojen läpikäymiselle. 
Koko joukko yhdessä säännöt mietittiin ja so-
vittiin ja niitä sitten tietysti myös noudatettiin. 
Tutustumisen lomassa majoituttiin, tytöt vaa-
leanpunaiseen huoneeseen ja pojat vaalean-
siniseen. Kaikki oli valmista seuraavien päivi-
en toimille.

Aikataulu oli joka päivä sama: aamupala, lou-
nas, välipala, päivällinen ja iltapala. Joka päivä 
lämmitettiin myös sauna, ”saunamajurit”, kak-
si innokasta leiriläistä saunan lämmittivät. Sit-
ten olikin kaikkien halukkaiden mahdollisuus 
kylpeä ja hikoilla. Iltaisin ennen hiljaisuutta 
kuultiin myös iltatarina. 

Päivän mittaan oli ohjelmassa erilaisia yhdes-
sä tai ryhmittäin tehtäviä toimia ja tietysti 
myös vapaa-aikaa. Vapaa-aikaa varten oli va-
rattuna Itä-Helsingin osaston sekä piiritoimis-
ton pelejä ja askarteluvälineitä. Lisäksi käytös-

sä oli Meriharjun vakiopelejä ja -kirjoja.  

Leirillä harjoiteltiin myös ensiaputaitoja, mm. 
palovamman hoitamista, haavan paikkaamis-
ta, loukkaantuneen käden sitomista ja käden 
kantositeeseen laittamista. Jotkut saivat pää-
hänsä koko pään ympäri kiertävän putkisiteen. 
Innostus oli todella suurta.

Torstaina tuli vieraaksemme piirin nimeämä 
vuoden nuorisotoimija, Itä-Helsingin osaston 
jäsen Siaka K. Dibba. Hän kertoi omasta itses-
tään ja kotimaastaan. Leiriläiset olivat innok-
kaita kuuntelijoita, ja kysymyksiä riitti. Sia-
ka myös ohjasi ulkona muutamaa peliä, joihin 
kaikkien oli helppo osallistua.

Oskari oli tullut Meriharjuun päivystyspalvelu-
autolla (”ambulanssi”), johon leiriläiset pää-
sivät tutustumaan. Samalla harjoiteltiin mm. 
autossa olevien paarien käyttämistä. Yhte-
nä päivänä Oskari haki Punaisen Ristin sai-
raankuljetuslinja-auton. Se olikin mielenkiin-
toinen. Linja-autossa oli kaikki tarpeellinen 
esimerkiksi etsintätilanteen hoitamista ajatel-
len: ensiaputarvikkeet, taskulamput, petipai-
kat monelle henkilölle, hella ja vesipiste ruoan 
laittamista varten. Autossa harjoiteltiin myös 
erikoislaastarin laittamista paikalleen.

Ohjelmaan kuului myös leiriolympialaiset. Ras-
teja oli kaikkiaan kuusi, joista neljä oli liikun-
nallisia ja kaksi sisätiloissa tehtävää. Tehtävät 
tehtiin ryhmittäin, jolloin nähtiin, miten kaik-
ki sujuu, kun jokainen ryhmän jäsen on mu-

kana miettimässä asioita ja 
toimimassa mukana. Kaikki 
osallistuivat innokkaina. Vii-
meisenä päivänä sitten voit-
tajajoukkue palkittiin leiriläi-
sille sopivalla palkinnolla.

Yksi ilta oli erityisen jännit-
tävä: ohjelmassa oli tarina 
tytöstä, jolle sattui pientä 
kommellusta. Ryhmäläis-
ten silmät oli sidottu, ryh-
män vetäjä kertoi tarinaa ja 
kuljetti joukkoa pitkin ta-

Punaisen Ristin nuorisoleiri Helsingissä 2015

Ensiapuharjoituksia ja mukavaa yhdessä oloa!

AJANKOHTAISTANUORISOTOIMINTA

Ensiapu oli välillä totista puuhaa.
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Piirin nimeämä nuorisotoimija Siaka K. Dibba vieraili leirillä.

KOULUTUS

loa, portaita ylös ja alas, 
myös Meriharjun ylimpään 
kerrokseen. Myös pihalla 
kuljettiin lätäköitä ja kiviä 
väistellen.   

Säät olivat kovin suosiol-
liset. Joskus tosin satoi 
sen verran, että sanomaan 
pääsee ja tiedettiin, mitä 
sade on. Mutta sadehan ei 
haittaa eikä sen jälkeiset 
lätäköt. Kaikilla oli kumi-
saappaat mukana.

Perjantaina sitten oli pää-
tössanojen aika. Leiri lop-
pui iltapäivällä, kun van-
hemmat tulivat hakemaan leiriläiset. Innostus 
leiriläisten keskuudessa oli suurta, ehkäpä ai-
nakin osa osallistuu seuraavallekin leirille. 
Nytkin oli mukana joitakuita, jotka olivat mu-
kana edellisellä leirillä.

Iloista mieltä ja seuraavaa kesää odotellen!

Merja Korpela
merja.korpela@iki.fi

Aika  lauantai 30.1.2016 klo 9-16.30
Paikka   Goethe-Institut, Salomonkatu 5, 00100 Helsinki
Kurssihinta  30 euroa (sisältää koulutusmateriaalin, kahvit ja lounaan)
Lisätiedot:  Emilia Jokiaho, sähköposti emilia.jokiaho@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2373
  Ilmoittautuminen netissä: www.punainenristi.fi/events

Järjestökoulutus osastojen luottamushenkilöille

ALUSTAVA OHJELMA
 
9.00 Tervetulokahvit, koulutuksen esittely ja 
tutustuminen

9.30 Osaston hallituksen tehtävät ja vastuut
- Punaisen Ristin organisaatio
- Punaisen Ristin perustehtävät osaston näkö-
kulmasta

10.15 Luottamushenkilön rooli, tehtävät ja 
vastuu
- hallituksen tehtäväjako 
- eettiset toimintaohjeet 

11.00 Tauko

11.15 Periaatteet, säännöt ja linjaukset 
- mitä periaatteet merkitsevät osaston toimin-
nassa? 
- merkin käyttö ja valvonta

12.00 Lounas

13.00 Toiminnan suunnittelu, kehittäminen, 
raportointi ja arviointi
- osaston auttamisvalmius ja valmiussuunnit-
telu
-vapaaehtoistoiminnan organisointi ja tuen 
varmistaminen
- kehittämisen työkalut

14.30 Tauko

14.45 Osaston talous
- tulot ja menot, varainhankinta
- taloussääntö ja katastrofirahaston säännöt, 
kotimaanapu
- taloudellinen vastuu

15.30 Kahvitauko

15.45 Vaikuttaminen ja viestintä
- vaikuttaminen järjestön sisällä ja ulkopuolella
- osaston sisäinen ja ulkoinen viestintä

16.30 Kurssin päätös

NUORISOTOIMINTA
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TAPAHTUMAKALENTERI 2016

Tammikuu

16.-17.1. Valmiusavaus, Nynäs
16.1. EA-ryhmien gaala
16.1. Ystävätoiminnan kehittämisseminaari, 
Helsinki
20.1. Teemakouluinfo osastoille, Helsinki
22.-24.1. Ensivastekouluttajakoulutus, Nynäs 
23.-24.1. EA-Promo, sisältöosa, Turku
27.1. Osastofoorumi, Itä-Uusimaa, Pukkila
29.-31.1. Ensihuollon yhteistoimintaseminaa-
ri, Nynäs
30.1. Järjestökoulutus luottamushenkilöille, 
Helsinki 
30.1 Organisationsutbildning för förtroende-
valda, Helsingfors
30.-31.1. Promo- ja kouluttajapäivät, Turku

Helmikuu

4.-5.2. EA-symposium, Vantaa
6.2. Vapepa-johtajien täydennys, Nynäs
6.-7.2. Ensiapu-, ensihuolto- ja valmiussemi-
naari, Helsinki
10.2. Osastofoorumi, Espoo-Kauniainen, Es-
poo
11.2. 112-päivä
13.2. Puheenjohtajaseminaari, Helsinki
14.2. Ystävänpäivä
15.2. Avdelningsforum, Västra Nyland, Kyrks-
lätt
15.2. Osastofoorumi, Vantaa
24.-26.2. Reaktori, Helsinki

Maaliskuu

1.3. Sosiaalipalvelukouluttajien, ystävävälittä-
jien ja ystävätoiminnan yhteyshenkilöiden ta-
paaminen, Helsinki
12.3. Ystävätoiminnan ryhmänohjaajakoulu-
tus, Helsinki
11.-13.3. EA-päivystäjien peruskurssi, Helsinki
21.-27.3. Rasisminvastainen viikko
19.-20.3. Nuorten valtakunnallinen kevätta-
paaminen, Kangasala
18.-20.3. Vapepa-johtaja peruskurssi, Nynäs
19.-20.3. Etsintä- ja viestikurssi, Espoo

Huhtikuu

4.4. Osastofoorumi, Länsi-Uusimaa
9.-10.4. Finlandssvensk vänträff, Åboland
9.4. Ystävävälittäjäkoulutus, Helsinki
8.-10.4. Valmiuskouluttajien sisältöosa, Nynäs
12.4. Ystävätoiminnan, monikulttuurisuustoi-
minnan, omaishoitajien ja terveyspisteiden 

jatkokoulutus: kotitapaturmien ehkäisy, Hel-
sinki
13.-14.4. Allianssi-risteily
15.4. Lapsimessut, Helsinki
16.-17.4. Beredskapsmöte
16.4. Piirin vuosikokous – Distriktets årsmöte
27.4. Osastofoorumi, Espoo - Kauniainen
28.4. SAR 2016 -harjoitus

Toukokuu

5.-8.5. EA3-kurssi, osa 1, Vihti
9.-15.5. Punaisen Ristin viikko
12.5. XL-seminaari yli 500 jäsenen osastoille, 
Helsinki
13.-15.5. EA3-kurssi, osa 2, Vihti
13.-15.5. Vapepa yhteistapaaminen, Ristiina
14.5. Terhokerhovapaaehtoisten virkistys- ja 
koulutuspäivä
16.5. Osastofoorumi, Vantaa
26.5. Vapaaehtoisten virkistyspäivä
28.-29.5. Maailma kylässä-festivaali, Helsinki

Syyskuu

7.9. Osastofoorumi, Espoo-Kauniainen
12.9. Osastofoorumi, Vantaa
15.-17.9. Nälkäpäivä - Hungerdagen

Lokakuu

1.10. Äkkilähtö-harjoitus. Katso tämän lehden 
sivu 8.
1.10.-4.11. Kouluttajakoulutus: Yhteinen osa 
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”. verkkokoulu-
tus 
3.10. Koko Suomi Leikkii-hankkeen loppuse-
minaari
8.-9.10. Vapepan peruskoulutusviikonloppu, 
Espoo
7.-9.10. EA-päivystäjän peruskurssi, Helsinki
29.-30.10. Valmiuskouluttajien täydennyskou-
lutus, Nynäs

Marraskuu

5.-6.11. Kouluttajakoulutus: välineosa ”oppi-
misen ohjaaminen”, Helsinki
12.-13.11. Ensihuollon jatkokurssi
14.11. Osastofoorumi, Vantaa
16.11. Osastofoorumi, Espoo-Kauniainen
18.11. Hyvä Joulumieli -keräyksen avaus
26.-27.11. Kouluttajakoulutus: Sisältöosat 
Henkinen tuki, humanitaarinen oikeus, järjes-
tö, monikulttuurisuus, sosiaalipalvelu, nuoriso, 
henkinen tuki ja päihdetyö, Helsinki

Tapahtumakalenteri 2016
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

Piiritoimisto     
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki

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

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

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

Johto ja hallinto

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

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

•  Moisio-Puustinen Laura, henkilöstöassistentti 
Å 020 701 2263

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

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

• 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 

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

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

 • Oittinen Sari, omaishoitajien tukitoiminnan alue-
työntekijä Å 020 701 2357
omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordi-
naatio, omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus,  
omaishoitajien ryhmätoiminta

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

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

• Tyvijärvi Anu, monikulttuurisen toiminnan kehittä-
jä, Helsinki Å 040 648 6785

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

• Zschauer-Lilja Karoliina, monikulttuurisen toimin-
nan kehittäjä, Vantaa Å 040 688 5443

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

Ensiapukoulutuksen tiimi

• Aarnisalo Kim, 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, Virve Höijer, Paula 
Karlsson, Eeva Nousiainen
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