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Sydäntalvesta opittua

PÄÄKIRJOITUS 20.1.2019

Vuosi 2019 alkoi voimakkaan talvimyrskyn 
myötä. Aapeli-myrskyn aikana 2.1.2019 mi-
tattiin mittaushistorian kovimpia tuulenno-
peuksia Suomessa. Merenpinnan korkeuden 
vaihtelu oli poikkeuksellisen suurta. Myrsky 
aiheutti laajoja sähkökatkoja ja ainakin yh-
den ihmishengen menetyksen. Apua tarvit-
tiin eri puolilla maata.

Myrskyt ovat viime vuosien aikana lisään-
tyneet. Suomessa eniten vahinkoa ja häly-
tystehtäviä aiheuttavat luonnonilmiöt ovat 
yleensä marras-joulukuun talvimyrskyt ja 
heinä-elokuun ukkoset.

Suomalainen yhteiskunta ja nykyinen elä-
mänmuoto ovat huomattavasti haavoittu-
vampia kuin usein tulemme ajatelleeksi. 
Pitkät ja laajat sähkökatkokset vaikuttavat 
esimerkiksi asumiseen, liikenteeseen ja vält-
tämättömien tarvikkeiden hankintaan. Läm-
mitys, vedensaanti, jätevesien käsittely, 
polttoainepumput, kauppojen kassat ja vies-
tiyhteydet toimivat sähköllä eikä varavirtaa 
ole kaikkialla käytössä.

Ilmastonmuutos vaikuttaa kuivuuden ja 
myrskyjen kautta veden- ja ruoansaan-
tiin. Elinolosuhteiden muutokset aiheuttavat 
myös poliittisia jännitteitä. Tutkijat ovat arvi-
oineet, että tulevien vuosikymmenten aika-
na ilmastonmuutos ajaa maailmanlaajuisesti 
yli 140 miljoonaa ihmistä pois nykyisiltä elin-
alueiltaan. Tällä hetkellä pakolaisia on maail-
massa reilut 60 miljoonaa.

Varautuminen, yhteistyö ja osaaminen ovat 
helpoimmat tavat selviytyä poikkeukselli-
sista luonnonolosuhteista, onnettomuuksis-
ta ja muista häiriötilanteista. Vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu on muodostunut tärkeäksi 
viranomaisten toimintaa tukevaksi välineek-
si sekä eri järjestöjen yhteistyön koordinoi-
jaksi. Voimme olla Suomessa ylpeitä siitä, 
miten olemme yhdessä kehittäneet turvalli-
suutta ja auttamisvalmiutta. Tässä vapaaeh-
toisilla on tärkeä rooli.

Poikkeuksellisten sääilmiöiden lisääntyminen 
on vain yksi muutos, joka Vapaaehtoisen pe-

lastuspalvelun ja Punaisen Ristin toiminnassa 
on otettava huomioon. Tarpeet muuttuvat. 
Siksi myös tarpeisiin vastaavaa toimintaa on 
kehitettävä. Osaamista, välineitä ja suunni-
telmia on päivitettävä.

Vaikka erityisesti ilmastonmuutokseen sisäl-
tyy paljon ja suuria uhkakuvia, on viimeisten 
vuosikymmenten kuluessa tapahtunut myös 
paljon hyvää kehitystä. Kierrätys ja luon-
nonsuojelu ovat vakiinnuttaneet asemansa 
samalla kun ympäristöä saastuttavien ja ih-
misille vaarallisten aineiden käyttöä on ra-
joitettu voimakkaasti. Onnettomuuksien ja 
väkivallan seurauksena kuolee vähemmän 
ihmisiä kuin aiemmin vaikka uutisia seuraa-
malla mielikuva tuntuisi olevan toisenlainen. 
Hyvät muutokset tapahtuvat hitaasti ja siksi 
niiden havaitseminen on vaikeaa. Ikävät asi-
at tulevat yllättäen ja äkisti.

Ehkä huolestuttavin kehitys liittyy arvojen 
ja asenteiden muutoksiin. Näkemykset esi-
merkiksi pakolaisten auttamisesta, kehi-
tysyhteistyöstä ja sairauksien syistä ovat 
kärjistyneet nopeasti. Aikaisemmin kysyttiin, 
ketä pitää auttaa. Nyt keskustellaan jo siitä, 
ketä saa auttaa. Vastakkainasettelu ja en-
nakkoluulot tuntuvat vahvistuneen. Yhteinen 
hyvä unohtuu usein, kun itsekkyys saa val-
lan.

Ongelmia ei pidä pelätä eikä vähätellä. Haas-
teet pitää yhdessä ratkaista. Vain tekemällä 
voidaan vaikuttaa asioihin. Miten pystymme 
toimimaan niin, että tunnistamme avun tar-
peen ajoissa, uskallamme auttaa ja että an-
tamamme apu vaikuttaa? Talvimyrskyihin 
varauduimme jo vuonna 2013 Sydäntalvihar-
joituksessa, jossa yhdistimme voimamme 
uudella tavalla hyödyntäen ystävätoiminnan, 
ensihuollon, etsinnän ja ensiavun osaamis-
tamme. Yhteistyölle, yhteisille tavoitteille ja 
uuden oppimiselle on tarvetta.

Hannu Harri
puheenjohtaja
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Ystävätoimintaa jo 60 vuotta  
– yhä ystävää tarvitaan
Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta  
täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Toiminta sai 
alkunsa, kun sotien jälkeen alettiin kiinnit-
tää huomiota ikääntyneisiin, joiden oloissa 
oli parannettavaa. Ensimmäiset ystävätoi-
minnan vapaaehtoiset vierailivat sairaalois-
sa ilahduttamassa pitkäaikaishoidossa olevia 
potilaita. Kun ihmiset myöhemmin muutti-
vat joukolla maalta kaupunkeihin, huomat-
tiin, ettei elintason nousu suojannut ihmisiä 
sosiaalisilta ongelmilta – esimerkiksi yksinäi-
syydeltä. 

Ystävätoimintaa on aina laajennettu sin-
ne, missä on tunnistettu yksinäisyyttä. Niin-
pä viime vuosina ikääntyneiden rinnalle ovat 
nousseet muun muassa omaishoitajat, maa-
han muuttaneet ja yksinäiset nuoret. Vuon-
na 2017 ystävätoiminnassamme oli mukana 
8200 vapaaehtoista, jotka kohtasivat 31 000 
ystävää kaipaavaa. 
  
Ystävätoiminnan perustehtävät ovat säily-
neet samoina vuosikymmenestä toiseen: 
tavoitteena on kohdata toinen ihminen, aut-
taa yksinäistä ja torjua yksinäisyyttä. Työ-
tä riittää, sillä joka viides suomalainen kokee 
ajoittain olevansa yksinäinen. 

Punaisen Ristin ystävätoiminnan juhlavuonna 
puhumme toisen ihmisen huomaamisen tär-
keydestä. Ystävänpäivänä johtoajatuksemme 
onkin ”Nähdään – toisemme”. Huomaaminen 

ja pienet, tavalliset teot tekevät yksinäisen 
läsnäolevaksi ja näkyväksi.

Tämän vuoden ystävänpäiväkampanjassa 
tavoittelemme erityisesti uusia vapaaehtoisia 
ystävien ketjuun. Tehokkain tapa saada uu-
si ihminen innostumaan vapaaehtoisuudesta 
on pyytää häntä mukaan henkilökohtaises-
ti. Potentiaalia löytyy, sillä viimevuotisen ky-
selyn mukaan yli puolet vastaajista haluaisi 
osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos joku 
pyytäisi mukaan. Nähdään siis myös tulevat 
ystävät!

Kiitos jokaiselle ystävätoiminnan  
vapaaehtoiselle arvokkaasta työstä  
yksinäisyyden vähentämiseksi.

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 tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet 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 osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Maaret Alaranta  
Sosiaalisen  
hyvinvoinnin  
koordinaattori

M
ari Vehkalahti

 YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.
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Ystävänpäivää vietetään helmikuus-
sa perinteisissä merkeissä. Hyvin läpi 
mennyt Nähdään-kampanja kantaa 
edelleen. Kampanjan tavoitteena on 
keskustella yksinäisyyden kokemuksis-
ta ja vaikutuksista, kutsua mukaan  
uusia vapaaehtoisia sekä kertoa toi-
minnastamme ystävää kaipaaville.

Tukea osastojen Nähdään-tapahtumille
Ystävänpäivänä osastot järjestävät tapah-
tumia, joissa esitellään ystävätoimintaa ja 
houkutellaan mukaan uusia ystäviä. Erityi-
sen suosittuja ovat viime vuosina olleet Näh-
dään-kahvilat, joita kannattaa järjestää 
edelleen. Keskustoimisto tukee osaston ta-
pahtumaa enintään 150 eurolla.

Kampanjaan voivat hyvin osallistua myös 
osastot, joilla ei ole ystävätoimintaa. Yksi-
näisyyden vähentämisen viestiä voi välittää 
esimerkiksi somessa keskustoimiston tuotta-
man valmiin materiaalin avulla.

Valtakunnallisesta näkyvyydestä 
pontta paikkakunnan ystävänpäivään
Valtakunnallinen kampanja tuo laajasti nä-
kyvyyttä ystävätoiminnalle. Viime vuonna 
saimme 1200 uutta ystävätoiminnasta kiin-
nostunutta henkilöä jättämään meille yhte-
ystietonsa. 

Uusille innostuneille on tärkeää päästä heti 
mukaan toimintaan ja siksi osaston kannat-

 YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Nähdään jälleen ystävänpäivänä

taakin järjestää ystäväkurssi heti ystävän-
päivän jälkeen. Kurssia voi markkinoida 
ystävänpäivätapahtumassa.

Nähdään-tapahtuman järjestämisessä 
voi hyödyntää valmiita materiaaleja ja 
ideoita:
• Nähdään-kampanjamateriaalit: julisteet, 

roll upit, muistilaput, esitteet
• Viestintämateriaalit: videot, kuvat, tiedo-

tepohjat, somemateriaalit
• Nähdään-tapahtumamallit ja -ideat

Varmistetaan mukaanpääsy
Uusi sähköinen ystävävälitys on jo hyvin 
käytössä. Sen avulla uudet ystävät pääsevät 
heti mukaan toimintaan. On hyvä, jos kurs-
silla on paikalla ystävävälittäjä, joka auttaa 
profiilin luomisessa Oma Punainen Risti -jär-
jestelmään. Samalla voi sopia vapaaehtoisen 
haastattelun. Tämän jälkeen sähköinen jär-
jestelmä ehdottaa vapaaehtoiselle sopivaa 
ystävää.

Lue lisää: 
RedNet / Ystäväpäivä ja ystävänpäivän 
sähköinen kampanjakirje 

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201

Thom
as B

roum
and
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 18.-24.3.

Suomen Punainen Risti koordinoi val-
takunnallista rasisminvastaista kam-
panjaa Suomessa.

Vuoden 2019 kampanja kohdistuu erityisesti 
yhteisöihin, kasvattajiin, työpaikkoihin, kun-
tiin ja päättäjiin. 

Rasisminvastainen viikko 18.-24.3.

Toteutusideoita rasisminvastaiselle 
viikolle:

• Rasisminvastainen tempaus kadulla tai 
ostoskeskuksessa. Jaetaan lämpöistä 
mehua, rintanappeja ja tarroja ja kerä-
tään ennakkoluulot roskikseen.

• Leffailta nuorten kanssa teemaviikon  
aiheista.

• Vierailu vanhusten tai vammaisten pal-
velutaloon. Yhteinen ulkoiluhetki, tari-
nointia ja muistelua, lehden lukemista 
ääneen. 

• Vierailu päiväkodissa. Piirustus- tai  
askartelutuokio viikon teemoista, yhtei-
nen pulkkaretki.

• Vierailu koulussa. Visailu tai Kahoot- 
peli, aamunavaus, tietoa Punaisen Ristin 
rasisminvastaisesta toiminnasta.

Rasisminvastaisen viikon materiaalit löytyvät 
sähköisessä muodossa RedNetistä. Lisäk-
si materiaaleja voi tilata maksutta Punaisen 
Ristin verkkokaupasta viikosta 5 lähtien.

Lisätietoja: 
Rasisminvastaisen työn asiantuntija  
Janette Grönfors, p. 020 701 2156.

M
aria S

anto

Jokaisella on oltava tasa-arvoiset mahdolli-
suudet olla osana suomalaista yhteiskuntaa 
yksilönä ja erilaisissa yhteisöissä. Siksi haas-
tamme mukaan kampanjaan yksittäisten 
ihmisten lisäksi järjestöjä, viranomaisia, kou-
luja, oppilaitoksia, urheiluseuroja ja muita 
yhteisöjä. Näytämme osastoina muille mallia 
siitä, miten toimitaan syrjimättä ketään.

Syrjimättömät valinnat ja toimenpiteet pa-
rantavat kaikkien elämän laatua.
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Julia Tavast

Julia Tavast

JÄRJESTÖJEN YHTEISKAMPANJA KÄYNNISTYY

Yhdessä inhimillisemmän Suomen puolesta

Kohtaamiskortteja voi hyödyntää 
osaston tapahtumissa
Jokainen voi osallistua kampanjaan ja sen 
kohtaamishaasteeseen itsenäisesti. Koh-
taamiskorttien avulla osaston on myös 
mahdollista toteuttaa vaikka kokonainen 
kohtaamistapahtuma tai hyödyntää kortteja 
esimerkiksi osana ystävänpäivää, rasismin-
vastaista viikkoa tai muuta tapahtumaa. 

Mukaan kampanjaan kannattaa kutsua 
oman osaston väen lisäksi muita tuttuja ja 
tuntemattomia aina ystävistä ja naapureista 
harrastusryhmiin ja paikallisiin päättäjiin.
 
Kampanjan osallistujien toivotaan vievän 
muiden kunnioittamisen viestiä eteenpäin 
sekä arkeen että yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun, joka käy erityisen kiivaana edus-
kuntavaalien alla keväällä 2019. Yhdessä 
aloitamme muutoksen kohti inhimillisempää, 
kaikkia kunnioittavaa Suomea.

Lisätietoja:  
Kampanjapäällikkö Mirva Helenius,  
mirva.helenius@punainenristi.fi 

Suomen Punaisen Ristin, Amnesty  
Internationalin Suomen osaston ja Kir-
kon Ulkomaanavun yhteinen Vain ih-
misiä -kampanja kutsuu kaikki mukaan 
muutokseen kohti moniäänisempää ja 
inhimillisempää Suomea, joka kunni-
oittaa jokaisen ihmisarvoa ja -oikeuk-
sia sekä kotimaassa että globaalisti.  

Keväällä 2019 Suomen Punainen Risti, Am-
nesty Internationalin Suomen osasto ja Kir-
kon Ulkomaanapu yhdistävät voimansa ja 
kutsuvat kaikki mukaan muutokseen inhi-
millisemmän Suomen puolesta.

 
Vain ihmisiä -kampanjassa kutsutaan eri 
taustoista tulevia ihmisiä kohtaamaan toisi-
aan tasavertaisina ja arvokkaina yksilöinä, 
joilla kaikilla on muistoja, tunteita ja tule-
vaisuus. Kaikille avoimen kampanjan kautta 
kohdataan sekä kasvotusten että verkossa, 
jaetaan tarinoita ja käydään kunnioittavia 
keskusteluja.

Osallistu kohtaamishaasteeseen
Vain ihmisiä -kampanjassa kaikki Punaisen 
Ristin osastot ja tukijat kutsutaan mukaan 
osallistumaan kohtaamishaasteeseen, jossa 
osallistujat jakavat keskenään kokemuksia 
ja tarinoita. Kohtaamishaastetta helpotta-
maan tuotetaan kunnioittavaa kohtaamis-
ta ja tarinoiden jakamista ohjeistavat kortit. 
Kampanjan viestejä voi myös jakaa eteen-
päin omille verkostoilleen niin verkossa kuin 
kasvotustenkin.

Kampanja alku sijoittuu eduskuntavaalien 
alle keväällä 2019. Lisätietoa ja kampanjan 
materiaalit, kuten kohtaamiskortit ja sosi-
aalisen median jako-ohjeet julkaistaan vii-
meistään helmikuun alussa. Alkuvuodesta 
2019 toteutamme myös yhdessä Amnestyn 
ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa muutamilla 
paikkakunnilla ympäri Suomen vierailevan 
Vain ihmisiä -kiertueen. 
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KOKO OSASTO MUKAAN PISARA 2019 -VALMIUSHARJOITUKSEEN

Valtakunnallinen valmiusharjoitus  
Pisara 2019 järjestetään kaikkialla 
Suomessa lauantaina 26.10.2019. Mu-
kaan tarvitaan kaikkia osaston toimin-
taryhmiä, sillä jokaista vapaaehtoista 
tarvittaisiin myös tositilanteessa.

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus järjestetään kerran yleis-
kokouskaudessa. Vuoden 2019 harjoituksen 
teemaksi on valittu puhtaan veden puute, 
koska puhdas vesi on meille jokaiselle välttä-
mätöntä. Harjoittelemalla toimintaa vesikrii-
sissä harjoittelemme tilannetta, jossa suuri 
määrä ihmisiä tarvitsee apuamme nopeas-
ti. Samalla pääsemme testaamaan Punaisen 
Ristin osastojen valmiutta reagoida ja auttaa 
vesikriisin sattuessa. 

Kun vesikriisi sattuu, voi olla, ettei hanas-
ta tule lainkaan vettä tai se on saastunutta. 
Saastuneesta vedestä johtuen terveysase-
mat ja sairaalat ruuhkautuvat ja suuri ihmis-
joukko tarvitsee apua nopeasti. Kannattaa 
jo etukäteen miettiä, miten puhtaan veden 
puute vaikuttaisi meidän jokaisen omaan ar-
keen. Miten tilanteessa pitäisi toimia ja mi-
ten Punainen Risti voi auttaa?

Ohjeet ja valmiit harjoitusmallit 
helpottavat valmistautumista
Keskustoimisto ja piirit koostavat osasto-
jen käyttöön valmiita harjoitusmalleja, joita 
osasto voi soveltaa omaan toimintaympäris-
töönsä sopivaksi. Myös harjoituksen tavoit-
teiden asettamiseen, niiden seuraamiseen ja 
arviointiin tehdään ohjeet.

Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin yhtei-
nen valmiusharjoitus, mutta mukaan kutsu-
taan myös yhteistyökumppaneita. Osastojen 
lisäksi harjoitukseen osallistuvat myös kes-
kustoimisto, piirit, Kalkun logistiikkakeskus, 
Nuorten turvatalot sekä Kontit.

Ilmoittautuminen käyntiin 
tammikuussa
Osastojen ilmoittautuminen mukaan har-
joitukseen alkaa tammikuussa ja harjoituk-
sesta viestitään säännöllisesti uutiskirjeellä. 
Ilmoittautumiset kerätään, jotta osastoille 
pystytään varaamaan riittävästi materiaaleja 

Valmiusharjoitus Pisara 2019 testaa osaston 
valmiutta vesikriisin sattuessa

harjoituksen toteuttamiseen ja viestintään.
Kevään aikana vapaaehtoisille tarjotaan 
myös mahdollisuuksia osallistua erilaisiin 
koulutuspäiviin ja seminaareihin.

Merkkaa harjoitus jo nyt omaan kalenteriisi. 
Tervetuloa mukaan tekemään yhteistä valmi-
usharjoitusta! 

Lisätietoja:
rednet.punainenristi.fi/valmiusharjoitus2019 
valmiusharjoitus2019@punainenristi.fi.

Jussi V
ierim

aa
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VAPAAEHTOISKOULUTUS MUUTOKSESSA

Suomen Punaisen Ristin koulutusjär-
jestelmän kehittäminen on hyvässä 
vauhdissa.  

Tavoitteenamme on, että 
• Koulutustoiminnalle on selkeät raamit ja 

standardit.
• Punaisen Ristin antama koulutus tukee 

hyvin vapaaehtoisia tehtävissään.
• Toteutusohjeet ovat selkeät ja kaikki 

koulutusta toteuttavat tahot sitoutuvat 
niihin.

• Koulutustoiminta on selkeä osa auttamis-
valmiutta. Koulutusta kehitetään kette-
rästi ja kokeillaan uutta.

• Osaamisen tunnistamisen ja tunnustami-
sen prosessit on määritelty ja niitä käy-
tetään keskeisten vapaaehtoistehtävien 
osalta.

Mitä juuri nyt tehdään?
• Päivitetään vapaaehtoistehtävien rooli- ja 

tehtäväkuvauksia, erityisesti tehtävissä 
tarvittavien taitojen ja osaamisten näkö-
kulmasta.

• Rakennetaan tiiviitä koulutusmalleja ja 
-sisältöjä eli moduuleja kaikille vapaaeh-

Koulutukset uudistuvat
toisille yhteisistä osaamisalueista. Sel-
laisia ovat esimerkiksi Punaisen Ristin 
perustietous, arvot ja periaatteet toimin-
nassa, vuorovaikutusosaaminen, viestin-
tä, ryhmien ohjaaminen, autettavien ja 
avunsaajien kohtaaminen sekä moninai-
suuden edistäminen vapaaehtoistoimin-
nassa.

• Ensimmäisiä valmistuneita moduuleja 
testattiin tammikuussa 2019 toteutetuilla 
kouluttajapäivillä Tampereella.

• Kehitetään verkkokoulutusjärjestelmää 
ja kartoitetaan erilaisia meille sopivia op-
pimisalustoja sekä yhteistyön mahdolli-
suuksia muiden organisaatioiden kanssa.

• Muokataan kouluttajien koulutus- ja tuki-
järjestelmää. 

• Kehitetään ja testataan digitaalisia osaa-
mismerkkejä yhtenä osana vapaaeh-
toisten osaamisen tunnistamista ja 
tunnustamista.

• Kevään 2019 aikana määritellään kes-
keisiä valtakunnallisia toteutusmalleja ja 
minimistandardeja koulutusten toteutuk-
seen ja hallinnointiin.

Lisätietoja: sole.noranta@punainenristi.fi

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus  

19.-20.1. Tampere

Utbildarutbildning: Instrumentmodul (på svenska) 26.-(27.).1. Åbolands distrikt

Rinnepäivystäjien kouluttajakoulutus 25.-27.1. Pikkusyöte

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 1.-3.3. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 6.-8.9. Nynäs

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

12.-14.4. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki

Innehållsmodul för Fhj-gruppens utbildare (på svenska) 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Nuoriso 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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UUSIA IHMISIÄ JÄSENIKSI JA TOIMINTAAN

Punainen Risti on käynnistänyt ystävä-
toiminnan Kohdataan kylillä ja keskuk-
sissa -kehittämishankkeen. Hankkees-
sa pyritään tavoittamaan erityisesti 
ikäihmisiä, joille kynnys osallistua pe-
rinteiseen ystävätoimintaan on syystä 
tai toisesta liian korkea.
 
Hankkeen tavoitteena on vähentää ikään-
tyneiden yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja 
sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistaa hei-
dän selviytymiskykyään arjessa ja arjen häi-
riötilanteissa:

• kehittämällä vapaaehtoista etsivää ja 
löytävää ystävätoimintaa

• luomalla vapaaehtoisten organisoimia 
kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja

• kehittämällä malleja kertaluonteiseen ja 
lyhytkestoiseen ystävätoimintaan (esi-
merkiksi asiointiapuun) sekä verkosto-
työhön sekä

Kesällä 2018 teimme laajat kyselyt sekä 
uusille Punaisen Ristin jäsenille että 
osastojen jäsenmestareille. Tulosten 
mukaan jäsenmestarit kokevat, että jä-
senten saaminen edellyttää työtä. Vas-
taavasti uudet jäsenet kertovat liitty-
neensä, kun heitä on pyydetty. Jäseniä 
ei siis saada, vaan jäseniä hankitaan!
 
Jäsenyys riittää
Vuoden 2019 alussa käynnistyy valtakunnal-
linen jäsenhankintakampanja. Sen ydinvies-
tinä on, että jäsenyys on itsessään iso apu. 
Vapaaehtoisuus on tärkeää, mutta jo osas-
ton toiminnan tukeminen jäsenmaksun muo-
dossa on arvokas teko.

Mukaan kampanjaan pääset helpoimmin ja-
kamalla jäsenkampanjan julkaisuja omilla 
somekanavillasi. Myös osaston uusille vapaa-
ehtoisille jäsenyys kannattaa kaupata he-
ti alusta alkaen. ”Meillä Punaisessa Ristissä 
on tapana, että kaikki liittyvät jäseniksi” on 
koulutuksissa ja ryhmätoiminnassa hyväksi 
havaittu lause.

• kehittämällä vapaaehtoisten tukea ja ys-
tävävälitystä.

Hanke on valtakunnallinen, Punaisen Ristin 
keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen 
kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapin, 
Turunmaan ja Länsi-Suomen piirien alueella. 
Lisäksi mallia testataan ja levitetään myö-
hemmässä vaiheessa myös muiden piirien 
alueelle.

Hanke on Ikäinstituutin ja Vallin koordinoi-
man Elämänote -ohjelman osahanke.

Lisätietoja:
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke: 
rednet.punainenristi.fi/ 
kohdataankylillajakeskuksissa 
Elämänote-ohjelma:  
www.ikainstituutti.fi/elamanote/
Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija  
Elisa Vesterinen, p. 020 701 2133

 

Jäseneksi voi liittyä kännykällä
Jäseneksi liittyminen verkossa siirretään 
vuoden alussa Oma Punainen Risti -tietojär-
jestelmään. Jäseneksi liittyminen helpottuu 
ja uusi liittymislomake toimii myös äly- 
puhelimella.

Myös tuttu paperinen jäsenesite uudistetaan 
ja se tulee tilattavaksi Punaisen Ristin verk-
kokauppaan. Jäsenesite kannattaa jakaa ja 
tarjoutua keräämään se täytettynä takaisin. 
Tällöin haaviin jää enemmän uusia jäseniä 
kuin silloin, jos esitteet päätyvät takin  
taskuun.

Ystävätoiminta helpommin saavutettavaksi

Jäseniä ei saada, jäseniä hankitaan  
– uusi jäsenhankintakampanja käynnistyy!

Uudet jäsenet pysyvät mukana!
Vuonna 2017 Punaiseen Ristiin liittyi yh-
teensä 3 452 uutta jäsentä. Heistä seu-
raavana vuonna jäsenmaksun maksoi  
2 616 eli yli 75 %. Jäsenhankinta siis 
kannattaa: uudet jäsenet pysyvät muka-
na paljon paremmin kuin uskommekaan!



11

VUOSI 2019 ON TÄYNNÄ TAPAHTUMIA

Vuoden 2019 valtakunnalliset 
kampanjat
• Jäsenhankintakampanja tammikuussa. 

Jäsenhankintaa kannattaa tehdä myös 
pitkin vuotta esim. tapahtumien, kurssi-
en ja kampanjoiden yhteydessä.

• Ystävänpäivä 14.2. Keskustelemme  
yksinäisyydestä ja kerromme ystävä- 
toiminnasta.

• Vain ihmisiä -kampanja inhimillisemmän 
ja moniäänisemmän Suomen puolesta 
Kirkon Ulkomaanavun ja Amnestyn  
kanssa keväällä.

• Rasismin vastainen viikko 18. – 24.3. 
• Punaisen Ristin viikko 6. – 12.5. Teemana 

on arjen turvallisuus ja ensiaputaidot.
• Nälkäpäivä-keräys 26. – 28.9. 
• Pisara 2019 -valmiusharjoitus 26.10. Tee-

mana on puhtaan veden puute.

Kampanjoiden avulla saamme toiminnallem-
me näkyvyyttä niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisesti. Näkymällä ympäri maata innos-
tamme ihmisiä mukaan vapaaehtoisiksi,  
jäseniksi ja lipaskerääjiksi. 

Kampanjoihin voi osallistua eri tavoin. Jo pie-
nillä teoilla saa mukavasti näkyvyyttä omal-
la paikkakunnalla ja sosiaalisessa mediassa, 
millä on merkitystä myös valtakunnallisen 
kampanjan onnistumiseen. Tule mukaan!

Valtakunnalliset arvonnat 
päättyvät

Jäsenemme ovat osallistuneet automaatti-
sesti valtakunnallisiin arvontoihin. Lisäksi 
 arvontakortteja (ICE- ja arvonta/yhteyden-
ottokortti) on voinut käyttää paikallisissa ta-
pahtumissa. Kortit eivät ole enää käytössä 
vuonna 2019, eikä valtakunnallisia arvontoja 
enää suoriteta. Osastot voivat järjestää omia 
arvontojaan, joita varten tullaan tuottamaan 
arvontalomakepohja RedNetiin. 

Vuoden 2018 viimeinen arvonta suoritettiin 
14.12.2018.

Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhla 

Ystävätoimintamme täyttää tänä vuonna  
60 vuotta. Juhlimme merkkivuotta valta-
kunnallisella juhlalla Jyväskylässä lauan-
taina 25.5.2019. Juhlalla haluamme kiittää 
ystävätoiminnan vapaaehtoisia vuosikym-
meniä jatkuneesta arvokkaasta työstä yksi-
näisyyden vähentämiseksi.

Juhlaan ovat tervetulleita erityisesti kaik-
ki ystävätoiminnan vapaaehtoiset. Ilmoittau-
tuminen tapahtuu oman piirin kautta. Piirit 
järjestävät juhlaan yhteiskuljetuksia. Juhlan 
osallistumismaksu on 25 euroa /henkilö. Toi-
vomme, että osastot kustantavat mahdolli-
suuksiensa mukaan ystävien osallistumisen.

Lisätietoja: piirin sosiaalitoiminnan suunnit-
telija ja sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaat-
tori Maaret Alaranta, p. 020 701 2123.

Katastrofirahaston keräyskulut 
20 prosenttiin

Suomen Punaisen Ristin hallitus on päättä-
nyt nostaa katastrofirahaston keräyskulujen 
enimmäismäärän vuoden 2019 alusta lähti-
en 20 prosenttiin. Aiempi määrä oli 15 pro-
senttia.
 
Päätöksellä halutaan taata tehokas varain-
hankinta avustustyöhön sekä mahdollisuus 
hyödyntää uusia keräystapoja käteisen ra-
han vähetessä.
 
Lahjoittajien varoista kilpaillaan entistä tiu-
kemmin ja yhä useampi järjestö on riippu-
vainen lahjoituksista. Siksi varainhankintaan 
tarvitaan entistä enemmän ammattityötä. Se 
on johtanut keräyskulujen nousuun. Toisaal-
ta toimintaan jäävän rahan määrä on myös 
noussut merkittävästi.
 
Katastrofirahastoon on viime vuosina pyrit-
ty saamaan erityisesti säännöllisiä, kohtei-
siin sitomattomia lahjoituksia. Tavoitteena 
on, että avustustyö ei nojaisi liikaa hätäapu-
keräyksiin, vaan sitä voitaisiin tehdä suunni-
telmallisesti.
 
Punaisen Ristin keräyskulut koostuvat kerä-
ysvälineistä, lahjoittajahankinnasta, markki-
noinnista, lahjoituskanavien kuluista (kuten 
pankkikulut ja teleoperaattorikulut), ohjel-
misto- ja IT-kuluista sekä varainhankintaa te-
kevien työntekijöiden palkkakustannuksista.
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UUDET VAPAAEHTOISET OSASTOON OMAN KAUTTA

Suomen Punaisessa Ristin isoimpia 
toimintamuotoja on ystävätoiminta, 
jossa noin 8500 vapaaehtoista kohtaa 
vuosittain yli 30 000 avun tarvitsijaa. 
Toiminnan selkärankana ovat vapaa-
ehtoisten ylläpitämät välityspisteet, 
joissa osastojen ystävävälittäjät yh-
distävät ystävätoiminnan vapaaehtoi-
set ystävää kaipaaviin henkilöihin.
 
Ystävävälittäjiä tukemaan on vuonna 2018 
otettu käyttöön sähköinen ystävävälitystyö-
kalu, jolla pyritään helpottamaan välittäjien 
työtä ja lisäämään tietoturvaa. Järjestelmä 
löytyy Oma Punainen Rististä ja on kaikkien 
välitysten saatavilla. Käyttöönoton etenemis-
tä voi seurata nettisivulla spr.fi/yvkartalla. 
Sivulla on kartta, josta näkee millä alueilla 
uusi välitystyökalu on otettu käyttöön.

Tukea ja tietoa ystävävälittäjille
Vuonna 2019 järjestelmää kehitetään edel-
leen välittäjiltä tulleen palautteen perusteella 

Kaikki netin kautta vapaaehtoisiksi  
ilmoittautuneet ovat ohjautuneet 15.1. 
jälkeen suoraan vapaaehtoisten säh-
köiseen tietojärjestelmään Oma Punai-
nen Ristiin. Omassa uudet vapaaehtoi-
set näkyvät osaston hallintanäkymän 
kontaktoimattomien listassa. 
 
Erityisesti isojen osastojen, joihin tulee pal-
jon uusia vapaaehtoisia netti-ilmoittautu-
misten kautta, olisikin viimeistään tässä 
vaiheessa tärkeää ottaa Oma käyttöönsä, 
jotta jo ilmoittautuneet vapaaehtoiset saa-
daan mukaan toimintaan.

Myös nykyiset vapaaehtoiset mukaan
Oma kehittyy koko ajan ja myös pienempi-
en osastojen kannattaa aloittaa Oman käyt-
tö niin pian kuin mahdollista. Oman kautta 
osasto voi muun muassa kertoa koulutuk-

ja käyttöönotto etenee uusiin osastoihin. Jos 
välityksessänne on kiinnostusta uutta jär-
jestelmää kohtaan, kysy rohkeasti lisätietoja 
piirinne ystävätoiminnasta vastaavalta työn-
tekijältä!

Ystävävälittäjien yhteisöä pyritään myös tii-
vistämään ja tukea lisäämään. Marraskuun 
vapaaehtoisristeilyllä sovittiin, että Oma Pu-
nainen Ristiin avataan ryhmä, jonne välittä-
jät voivat käydä liittymässä. Ryhmän avulla 
välittäjille voidaan viestiä uudistuksista, ta-
pahtumista, materiaaleista ja muista välit-
täjiä koskevista asioista. Ryhmään pääsee 
liittymään kirjautumalla Oma Punainen Ris-
tiin ja hakemalla jäsenyyttä toimintaryh-
mään ”Ystävävälittäjien ryhmä”.

Lisätietoa: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 020 701 2189

 

sista ja tapahtumista, ottaa ilmoittautumisia 
vastaan, luoda toimintaryhmiä ja viestiä niis-
sä muiden toimintaryhmän jäsenten kesken. 
Apua ja tukea Oman käyttöönottoon saa pii-
reistä sekä RedNetistä Oman tukisivulta red-
net.punainenristi.fi/oma.

Myös jo toiminnassa mukana olevia vapaa-
ehtoisia kannattaa osastoissa kannustaa te-
kemään profiili Omaan – mitä enemmän 
Omalla on käyttäjiä osastossa, sitä enem-
män Omasta on hyötyä ja iloa. Niiden 
osastojen, joissa on ystävävälitys, on suosi-
teltavaa tehdä yhteistyötä välittäjien kanssa 
Omasta löytyvän sähköisen välitysjärjestel-
män hyödyntämisessä.

Omaan pääsee kirjautumaan osoitteessa  
punainenristi.fi/oma.

Sähköisen ystävävälitysjärjestelmän 
käyttöönotto etenee

Uudet vapaaehtoiset tulevat suoraan Omaan
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KOTOUTUMISTA TUKEVA TOIMINTA

Jane-hanke auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan

Kahvittelua, kielen opiskelua, liikuntaa ja neuvontaa

Punaisen Ristin Länsi-Helsingin osasto on 
mukana jalkautuvan neuvonnan (Jane) 
-hankkeessa. Hanke edistää sosiaalista hy-
vinvointia ja ehkäisee yksinäisyyttä kan-
taväestön ja maahanmuuttajien yhteisen 
toiminnan avulla. Hanke on Helsingin kau-
pungin koordinoima ja EU:n rahoittama. Mu-
kana on myös Töölön seurakunta.

Jane-hankkeen myötä Länsi-Helsingin alu-
eelle perustettiin viime vuonna vapaaehtois-
ryhmiä, joissa on mukana sekä suomalaisia 
että maahanmuuttajia. Alueella toimii kaksi 
kielikahvilaa, Helppi-ryhmä ja naisille suun-
nattu monikulttuurinen liikuntaryhmä.

Kielikahvilassa opiskellaan suomen kieltä. 
Helppi-ryhmä on neuvontapiste, jossa maa-
hanmuuttajat saavat ohjausta arkisten asi-
oiden hoitamiseen. Liikuntaryhmä pyrkii 
lisäämään naisten hyvinvointia äitiysliikun-
taan erikoistuneen ohjaajan opastuksella.

Ryhmät ovat lisänneet viihtyisyyttä 
omalla asuinalueella

Yksi aktiivisesti ryhmissä mukana oleva on 
Somaliasta kotoisin oleva maahanmuuttaja-
äiti. Hän ei halua esiintyä jutussa omalla ni-
mellään.

Maahanmuuttajaäiti on käy-
nyt aktiivisesti kaikissa tarjol-
la olevissa ryhmissä. Hänen 
mukanaan ryhmissä on käy-
nyt osa perheen lapsista, 
joille on järjestetty omaa te-
kemistä ja lastenvahti. ”Lii-
kunta on ollut minulle tosi 
tarpeellista ja toivon kovasti, 
että sitä on tarjolla jatkossa-
kin”, hän sanoo. 

Hän on viihtynyt myös kieli-
kahvilassa. ”Kielikahvilaan on 
ollut mukava ja helppo tulla, 
koska ryhmässä on ystäväl-
lisiä ihmisiä ja mukava ilma-
piiri.”

Maahanmuuttajaäidille on tärkeää oppia suo-
men kieltä, koska hän haluaa opiskella it-
selleen jonkin ammatin. Häntä kiinnostavat 
mm. lastenhoitajan ja kouluavustajan työt. 
”On tärkeää saada puhua suomen kieltä jon-
kun kanssa, se helpottaa kielen oppimista.”

Hän on opiskellut suomen kieltä myös Sta-
din ammattiopiston kursseilla. Aiemmin 
Suomessa ei ollut saatavilla näin paljon kie-
len opetusta kuin nykyisin. ”Se on hyvä pa-
rannus, hän sanoo. Oma asuinalue tuntuu 
viihtyisämmältä, kun täällä on maahanmuut-
tajille monipuolista toimintaa, jossa voi tu-
tustua myös suomalaisiin.”

Tilaisuudet suomen kielen puhumiseen 
ovat maahanmuuttajille tärkeitä

Olli Linsiö on yksi Jane-hankkeessa mukana 
oleva vapaaehtoinen, joka on tehnyt työtä 
maahanmuuttajien parissa jo yli kolme vuot-
ta.  ”Aloitin Kaarlenkadun vastaanottokes-
kuksessa. Olen ollut mukana myös Punaisen 
Ristin asumisapuryhmässä, SuomiKamu-toi-
minnassa ja nykyisin kahdessa kielikahvi-
lassa”

Kielikahvilaan hän tuli mukaan, koska halusi 
jatkaa suomen kielen opettamista maahan-
muuttajille.

M
aa
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Olli Linsiö (takana vasemmalla) on vapaaehtoisena kielikahvilassa. 
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KOTOUTUMISTA TUKEVA TOIMINTA

Kahvila on kokoontunut viime kesästä läh-
tien Pikku Huopalahden asukastalolla. Kah-
vikupposen äärellä on opiskeltu suomea 
keskustelemalla, katsomalla selkouutisia, 
kirjoittamalla, lukemalla tekstejä, pelaamalla 
pelejä ja kuvien avulla. Paikalla on ollut ih-
misiä monista eri kansallisuuksista: somalia-
laisia, irakilaisia, afganistanilaisia, iranilaisia, 
pakistanilaisia, venäläisiä ja suomalaisia.

Olli on käynyt viikoittain myös toisessa kieli-
kahvilassa, joka kokoontuu Riistavuoren pal-
velukeskuksessa Haagassa.

Kielikahvilat ovat hänen mielestään tärkei-
tä, koska lähes kaikki maahanmuuttajat sa-
novat, että heillä ei ole riittävästi suomalaisia 
ystäviä, joiden kanssa he voisivat puhua ja 
harjoitella suomen kieltä. Kaikki tilaisuudet, 
joissa tähän tarjoutuu mahdollisuus, ovat Ol-
lin mielestä tärkeitä.

Toiminnasta Olli on saanut uusia ystäviä, 
runsaasti iloa ja tyydytystä siitä, että on voi-
nut omalta osaltaan auttaa apua tarvitsevia. 
”Kielikahvilasta saa aina enemmän, kuin mi-
tä itse antaa”, hän sanoo.

Ollin mielestä vapaaehtoistyö kielikahvilassa 
ei vaadi erityistaitoja, mutta ei niistä haittaa-
kaan ole. Avoin, ystävällinen suhtautuminen 
ihmisiin riittää.

Teksti: Leena Mäki 

Lisätietoja Jane-hankkeesta ja eri ryhmis-
tä: hankekoordinaattori Lea Pylkkänen, puh. 
050 515 1426, lea.pylkkanen@evl.fi

Länsi-Helsingin osaston 
toimintaryhmät:

• Kielikahvila Pikku-Huopalahden kylä-
pajalla tiistaisin klo 13-15. 

• Helppi-ryhmä kokoontuu Pikku-Huo-
palahden nuorisotalolla sunnuntaisin 
klo 15-17. 

• Naisten liikuntaryhmä Pikku-Huopa-
lahden nuorisotalolla maanantaisin klo 
12.30-13.30.

Koulutusta osastojen 
vastuuhenkilöille 23.3.

Vapaaehtoisten pyynnöstä keväällä järjes-
tetään osastojen vastuuhenkilöille koulutus, 
jossa paneudutaan Punaiseen Ristiin järjes-
tönä ja erityisesti osaston vastuuhenkilöiden 
rooleihin ja tehtäviin. 

Aika: Lauantai 23.3. klo 10-17, kahvia tarjol-
la klo 9.45 alkaen 

Paikka: Piirin koulutustilat, Hietaniemenkatu 
7 B, 5. krs, 00100 Helsinki

Koulutus on tarkoitettu osastojen uusille vas-
tuuhenkilöille sekä sellaisille osastossa jo 
kauemmin toimineille, jotka haluavat lisätie-
toa. 

Kurssin tavoite: 
- Kurssin jälkeen osallistuja tuntee roolinsa, 
tehtävänsä ja vastuunsa osana järjestön ko-
konaisuutta.
- Osallistuja tuntee järjestön suunnittelu- ja 
päätöksentekojärjestelmän ja hänen yleinen 
järjestötietoutensa on lisääntynyt.
- Kurssi on myös lisännyt innostusta, taitoa 
ja motivaatiota vastuutehtävien hoitoon.

Koulutus on maksuton ja mukaan mahtuu 25 
osallistujaa. Osallistujille tarjotaan lounas ja 
kahvi välipaloineen. 

Kouluttajat: Taru Hakanen, Olli Pulkkinen, 
Juhani Parkkari ja Taina Raiski

Ilmoittautuminen torstaihin 14.3. mennessä:  
www.lyyti.in/230319_vastuuhenkilokoulu-
tus. Ilmoittautuneille toimitetaan lähempänä 
ajankohtaa tarkemmat saapumisohjeet teks-
tiviestitse.

Lisätiedot: Emilia Jokiaho, sähköposti 
emilia.jokiaho@punainenristi.fi, puh. 040 
594 8142

Huom! Jos kaipaatte vastaavaa koulutusta 
omalle alueellenne ja Helsingissä järjestettä-
vän kurssin ajankohta ja paikka ei käy, niin 
olkaa yhteyksissä. Pohditaan yhdessä mah-
dollisuutta järjestää perehdytystä tarvittaes-
sa alueittain joko suomen- tai ruotsinkielellä. 

KOULUTUS
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Vielä ehtii mukaan johtajuuskoulutukseen
Johtajuuskoulutus on neljästä koulutuspäi-
västä muodostuva kokonaisuus, jonka ta-
voitteena on löytää osastoon uudenlainen, 
vetovoimainen toimintakulttuuri. Päivät ra-
kentuvat kiinnostavien puheenvuorojen sekä 
yhteisen keskustelun ja kehittämisen ym-
pärille. Välitehtävien avulla mallit, työkalut 
ja toimintatavat on mahdollista viedä käy-
tänteisiin omassa osastossa. Todistuksen 
koulutuksesta saa, kun osallistuu kolmeen 
koulutuspäivään neljästä. 

Johtajuuskoulutus on otettu hienosti vas-
taan, tammikuun ensimmäiseen koulutus-
päivään osallistui yli 40 vapaaehtoista. Etkö 
ollut mukana? Ei hätää, vielä on kolme kou-
lutuspäivä jäljellä ja mukaan ehtii! 

Punaisen Ristin kylä - osasto osana 
yhteisöä ja yhteiskuntaa 6.4.2019

Toisen koulutuspäivän teemoina ovat ver-
kostoituminen ja valmius. Kriisitilanteessa 
verkoston on oltava valmis. Miten osasto yl-
läpitää paikallista valmiutta ja yhteistyötä 
muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa 
alueellaan? Keskustellaan ja työstetään pu-
heenjohtajan roolia kyläverkoston kokoajana 
ja ylläpitäjänä.

Arvot ja luotettavuus: viestinnän ja 
brändin johtaminen 7.9.2019

Minkälainen on luotettava, arvojen mukai-
nen brändi? Miten alueella viestitään ja mi-

ten osaston omaa tavoitemielikuvaa voi 
uudistaa? Mitä on arvojen mukainen some-
viestintä? Päivässä käsitellään myös kriisi-
viestintää.

Vapaaehtoisten johtaminen 16.11.2019

Neljännessä ja viimeisessä koulutuspäivässä 
keskitytään vapaaehtoisten johtamiseen ja 
tarkastellaan muutosprosessin läpiviemistä 
osastossa. Miten vapaaehtoisten itseohjau-
tuvuutta ja osallisuutta voidaan tukea. En-
tä miten hyvinvointia vahvistetaan ja miten 
tunteita johdetaan?

Koulutuspäivä huipentuu vapaaehtoisten kii-
tostilaisuuteen, Marraskuun Jazzeihin, jossa 
on hieno mahdollisuus verkostoitua ja juhlis-
taa läpikäytyä koulutuskokonaisuutta.

* * *

Pilottivaiheessa tarjoamme koulutuksen 
maksutta. Ilmoittautumiset tapahtuvat netin 
tapahtumailmoituksessa olevan linkin kautta. 

Lisätietoja: 
kehittämispäällikkö Mari Lankinen, 
puh. 040 72 0300, 
sähköposti mari.lankinen@punainenristi.fi

Suomen Punaisen Ristin jäsenmäärä on las-
kenut kolmena peräkkäisenä vuotena. Viime 
vuonna jäsenmäärä laski ensimmäistä ker-
taa alle 80 000:een. Vuoden lopussa jäsen-
määrä oli 76 981, laskua edelliseen vuoteen 
verrattuna 4,4 %. 

Myös HUPin jäsenmäärä laski, jäsenmäärä 
oli vuoden vaihteessa 20 506, mikä on 778 
vähemmän kuin vuonna 2017. HUPin jäsen-
määrä on 26,6 % koko Punaisen Ristin jä-
senmäärästä. 

Jäsenmäärä laski
Jäsen-
määrä 
31.12.2016

Jäsen-
määrä 
31.12.2017

Jäsen-
määrä
31.12.2018

HUP 21 762 21 284 20 506
Punainen 
Risti 
yhteensä

82 696 80 536 76 981
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Varhaisen puuttumisen 
koulutus, lisäkurssi 6. - 7.4.

Helsingin ja Uudenmaan piirin päihdetyön 
toimintaryhmä Huppeli järjestää Varhaisen 
puuttumisen koulutuksen eli VarPun
Helsingissä 6.-7.4. lauantaina klo 9 -18 ja 
sunnuntaina klo 9-16.30.

VarPu-koulutus antaa perustietoa päihteis-
tä, tämän päivän käyttökulttuureista, päih-
de-ensiavusta sekä päihdetilanteestamme. 
Kurssilta saa valmiuksia tunnistaa käyttä-
jiä, kohdata heidät kokonaisvaltaisesti ja tur-
vallisesti, ottaa päihteiden käyttö puheeksi 
käytön eri vaiheissa ja tukipalveluihin ohjaa-
miseen.

Päihdetyön vapaaehtoiseksi haluaville sekä 
muille päihteiden käyttäjiä vapaaehtoistoi-
minnassa kohtaaville. Kurssi soveltuu myös 
työssään käyttäjiä kohtaaville. Kurssin jäl-
keen voit osallistua Punaisen Ristin päih-
detyön vapaaehtoistoimintaan esimerkiksi 
päihdetyön toimintaryhmässä tai festarityös-
sä.

Lisätietoja: Heidi Kokkonen, 050 303 2655 
kokkosen.heidi@gmail.com tai 
sprhuppelipaihdetyo@gmail.com
 
Koulutuksen hinta on Punaisen Ristin jäsenil-
le 20 euroa, muille 40 euroa. Hinta sisältää 
aineistot, kahvit ja ruokailut.

Päihdeilta toimintaryhmille

HUPin piirin alueella toimiva päihdetyön toi-
mintaryhmä Huppeli tarjoaa päihdeilta-
mahdollisuutta esimerkiksi EA-ryhmille tai 
vaikkapa ystävätoiminnan ryhmille. Ilta si-
sältää päihdetietoutta erilaisin menetelmin, 
keskustelua sekä vinkkejä kohtaamiseen ja 
päihdeasioiden puheeksi ottamiseen. 

Toimintaryhmämme on vieraillut jo lukuisissa 
HUPin alueen ryhmäilloissa ja vielä mahtuu 
kalenteriimme vierailuja tälle kevätkaudel-
le. Ilmoita haluamasi ajankohta tai ajankoh-
dat sprhuppelipaihdetyo@gmail.com tai 046 
957 6921. Illan kesto on 1,5 – 2 h ja iltaa voi-
daan pitää esimerkiksi useammalle ryhmäl-
le kerralla. 

Nähdään! Terveisin, päihdetyön toimintaryh-
mä Huppeli.

Avustustoiminnan 
koulutuspäivä 9.3. 

Avustustoiminnan koulutuspäivä järjestetään 
lauantaina 9.3. klo 9.30-16.00 piirin koulu-
tustiloissa, osoite Hietaniemenkatu 7 B, Hel-
sinki. Ohjelma tarkentuu tammikuun lopulla.

Koulutuspäivä on tarkoitettu keräysjohtajille 
ja kotimaanavun yhteyshenkilöille, päivän ai-
kana aloitetaan valmentautuminen tulevaan 
Nälkäpäivään. 

Koulutus on maksuton, mutta peruuttamat-
tomista paikoista veloitamme 80 euroa/hlö.
Kuluton peruutus torstaihin 28.2. klo 10 
mennessä, sen jälkeen kuluton peruutus ai-
noastaan lääkärintodistuksella.

www.lyyti.in/090319_avustustoiminnan_kou-
lutus

Koulutusten kokonaisaikataulu 
löytyy piirin nettisivulta

Piirin nettisivuilla on koulutusten koonti-
taulukko, joka on tarkoitettu kouluttajille ja 
koulutusta järjestäville osastoille. Taulukko 
löytyy HUPin nettisivuilta: hup.punainenris-
ti.fi > koulutuksen järjestäjille > koontitau-
lukko. 

Kun suunnittelette koulutusta, koontitaulu-
kosta kannattaa varmistaa, ettei naapuri-
osasto ole järjestämässä samaa koulutusta 
samaan aikaan kuin oma osastosi.

Taulukkoa päivitetään parin viikon välein. Jos 
haluat ilmoittaa osastosi koulutuksesta tai si-
nulla on kysyttävää koulutuksista tai kalen-
terista, ota yhteyttä koulutussuunnittelija 
Emilia Jokiahoon, puh. 040 594 8142, sähkö-
posti emilia.jokiaho@punainenristi.fi tai jär-
jestöavustaja Elina Tammeen, puh. 040 642 
9015, sähköposti elina.tammi@punainenris-
ti.fi.
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Miten tulorekisterin käyttöönotto koskee 
Punaisen Ristin osastoja?
Tulorekisteri on otettu käyttöön 1.1.2019 ja 
sen jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot 
on ilmoitettava tulorekisteriin. Tulorekisteri 
koskee myös yhdistyksiä, yleishyödyllisiä tai 
rekisteröimättömiä yhdistyksiä ja säätiöitä, 
jotka maksavat palkkoja, muita ansiotuloja 
tai ilmoitettavia kustannusten korvauksia. 

Miten tulorekisterin käyttöönotto 
koskee SPR:n osastoja? 
Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?

Tulorekisteriin ilmoitetaan osaston vapaaeh-
toisille maksamat 

Verovapaat matkakustannusten korvaukset, 
kuten 
- maksetut päivärahat 
- kilometrikorvaukset 

Vapaaehtoistyöntekijöille maksetut veron-
alaiset kustannusten korvaukset, kuten esi-
merkiksi 

- ateriakorvaus 
- rahakorvaukset henkilökohtaisten välinei-
den hankkimiseen 

Liikennöitsijän tai majoitusyrityksen anta-
maan tositteeseen perustuvia korvauksia 
matkalipuista tai majoittumiskuluista ei il-
moiteta tulorekisteriin. Tietojen ilmoittami-
selle ei ole euromääräistä alarajaa tai saajan 
ikärajaa. 

Miten tietoja ilmoitetaan? 

Tähän saakka tiedot on ilmoitettu Verohal-
linnolle koko vuodelta yhdellä kertaa, mutta 
nykyisin tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin 
jokaisen maksutapahtuman jälkeen. Mak-
setut kulukorvaukset ja/tai ansiotulot ilmoi-
tetaan jokaisen saajan osalta maksupäivän 
jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. 

Tiedot voidaan ilmoittaa paperilomakkeella 
vain erityisestä syystä. Erityisenä syynä ve-
rohallinon ohjeiden mukaan voitaisiin pitää 
tilanteita, joissa ei kohtuudella voitaisi edel-
lyttää tietojen antamista sähköisesti. Tietoja 
ei voi ilmoittaa tulorekisteriin myöskään pu-
helimitse. 

Lisätietoa tulorekisteristä on Verohallinnon 
sivuilla www.vero.fi/tulorekisteri.

Ansiomerkkihakemukset 15.2.2019 mennessä

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkki voi-
daan myöntää vapaaehtoiselle jäsenel-
le tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta. 
Ansiomerkin myöntämisen edellytyksenä on 
SPR:n jäsenyys ja se, että henkilö on vähin-
tään kuuden vuoden ajan osallistunut järjes-
tön toimintaan.

Ansiomerkkejä haetaan lomakkeella, joka 
löytyy netistä osoitteesta rednet.punainen-
risti.fi > osastotoimisto. Samalla lomakkeel-
la voi anoa myös pöytäviiriä ja hädän kolmet 
kasvot pienoisveistosta. Osastotoimistossa 
on lisäksi tarkempaa tietoa SPR:n huomion-
osoituksista.

Ansiomerkkihakemukset on toimitettava pii-
ritoimistoon viimeistään 15.2.2019. Hake-
mukset toimitetaan osoitteella Suomen 

Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, 
Tuula Korhonen, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 
00100 Helsinki tai sähköpostilla tuula.korho-
nen@punainenristi.fi.

Osaston hallitus myöntää aktiivimerkit

Punaisen Ristin jäsen tai osaston toiminta-
ryhmä voi tehdä ehdotuksen aktiivimerkin 
(entinen harrastusmerkki) myöntämisestä 
Punaisen Ristin osaston tai piirin hallituksel-
le. Aktiivimerkin saaminen edellyttää SPR:n 
jäsenyyden lisäksi vähintään kolmen vuoden 
aktiivista osallistumista SPR:n toimintaan.

Osaston hallitus käsittelee ja myöntää aktii-
vimerkkejä kahdesti vuodessa ennen osas-
ton kevät- ja syyskokousta.
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Ryhdy Lukulähettilääksi!

Helsingin ja Uudenmaan piiri ja Helsingin 
kaupunginkirjasto ovat aloittaneet yhteis-
työssä Lukulähettiläs-hankkeen. Lukulä-
hettiläs-hankkeen tavoitteena on tukea 
ikääntyneiden osallisuutta, luoda edellytyk-
siä virikkeelliselle elämälle ja tukea heidän 
kulttuuri- ja lukemisharrastustaan. Tavoit-
teena on myös konseptoida lukulähettiläs-
toiminta osaksi kirjaston lukemista edistäviä 
palveluja sekä luoda tätä varten vakiintunut 
yhteistyö Punaisen Ristin paikallisosastojen 
kanssa. 

Tarkoituksena on luoda vapaaehtoisia kou-
luttavien ja välittävien paikallisosastojen 
rekrytoinnille ja tiedottamiselle luonteva 
paikka nimenomaan kirjastosta. Punainen 
Risti kouluttaa vapaaehtoisia mukaan ystä-
vätoimintaan, jossa ystävävapaaehtoiset lu-
kevat kirjallisuutta ääneen palvelutaloissa, 
kirjastoissa tai kotona. Lukeminen tapahtuu 
ensisijaisesti palvelutaloissa ja jos ryhmän 
kunto sallii, osin myös mukana olevissa kir-
jastoissa. Ainakin yhdellä alueella tarjotaan 
toimintarajoitteisille ikääntyneille ääneen lu-
kemista myös kotona ja samalla pilotoidaan 
uusia toimintamalleja viedä palveluita lä-
hemmäs tarvitsijoita.

Punaisen Ristin paikallisosastot Helsingissä 
saavat yhteistyön kautta kaupunginkirjaston 
tiloja käyttöön ystäväkurssien järjestämi-
seen sekä muihin ystävätoiminnan tapah-
tumiin, jotka tukevat hankkeen tavoitteita. 
Kaupunginkirjasto markkinoi lukulähetti-
läs-kursseja omissa verkostoissaan ja kir-
jastonhoitajat ympäri kaupunkia avustavat 
vapaaehtoisia aineiston keräämisessä sekä 
lukupaikkojen löytämisessä. Kirjastoissa jär-
jestetään lukijoille tapaamisia, joissa anne-
taan vinkkejä ääneen lukemiseen sopivista 
kirjoista.

Lukulähettiläs-koulutus järjestetään tiistaina 
5.2. klo 17-19, Pasilan kirjaston auditorios-
sa. Järjestämme yhteistyössä Helsingin kau-
punginkirjaston kanssa koulutuksen kaikille 
kiinnostuneille, jossa käydään läpi ystävätoi-
minnan perustietoa sekä tietoa lukulähetti-
lästoiminnasta Helsingin alueella. 

Ilmoittaudu Lukulähettilääksi 

Kiinnostuitko toiminnasta? Haluaisitko ryhtyä 
Lukulähetiksi oman alueesi kirjastossa tai 
palvelutalossa? Jätä yhteystiedot Lyytiin, niin 
otamme yhteyttä: bit.ly/lukulähettiläs.
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Vapaaehtoiset lukulähettiläät tukevat lukuharrastuksen säilymistä lukemalla ääneen ikäänty-
neille tai muille, jotka tarvitsevat apua lukemisessa.
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Suomen Punaisen Ristin ja Kiasman yhteistyö vuonna 2019

Ystävän kanssa Kiasmaan
Helsingin ja Uudenmaan piirin ja Nykytai-
teen museo Kiasman yhteistyö alkaa Ys-
tävänpäivänä 14.2. ja jatkuu aina kuluvan 
vuoden loppuun. Yhteistyössä korostuu ys-
tävätoiminnan vapaaehtoisten tärkeä työ in-
himillisten arvojen puolesta. Tätä nostetaan 
esille viestinnän, kampanjoinnin sekä tapah-
tumien muodossa pitkin vuotta.

Yhteistyön keskiössä on Kiasman vuoden 
2019 näyttelyt, joissa ohjelmisto raken-
tuu hyvään elämään liittyvien teemojen ym-
pärille. Kiasma tarjoaa ystävätoiminnan 
vapaaehtoisille vuoden loppuun asti mahdol-
lisuuden kokea taidetta museossaan. 

Teemavuoden aikana järjestetään monenlai-
sia tapahtumia, mm. musiikkiesityksiä, kes-
kustelutilaisuuksia sekä yhteisöllisyyden ja 
ystävyyden ohjelmakokonaisuuksia. Tiloi-
hin rakennettavien taideteosten lomassa voi 
oleilla ystävän kanssa ja inspiroitua taitees-
ta. Teemavuoden aikana esitetään teoksia, 
jotka rohkaisevat yleisöä pohtimaan anta-
misen ja vieraanvaraisuuden teemoja. Teok-
sissa käsitellään empatiaa ja solidaarisuutta 
- niin ihmisten kuin eri lajien välillä. Joihin-
kin teoksiin voi osallistua myös itse. Teema-
vuoden näyttelyistä ja ohjelmistosta saat 
lisäinfoa Kiasman nettisivuilta, kiasma.fi.

Kiasmassa vieraileville ystävävapaaehtoisille 
annetaan Kiasma-passi, jonka kanssa pää-
see vierailemaan museossa veloituksetta yh-
dessä ystäväasiakkaan kanssa vuoden 2019 
loppuun saakka. Kiasma-passi annetaan il-
moittautumisen yhteydessä kassalla. Kaik-
kien kiinnostuneiden vapaaehtoisten tulisi 
täyttää henkilötietolomake Lyytissä: bit.ly/
hup_kiasma. Ilmoitettuja henkilötietoja vas-
taan Kiasman henkilökunta antaa Kiasma-
passin ystävävapaaehtoiselle. 

Lapsen kanssa liikkuminen Kiasmassa

Haluaisitko vierailla lapsen kanssa muse-
ossa? Kiasman näyttelyt sopivat aikuisten 
ja lasten yhdessä koettaviksi. Vanhemmat 
ovat aina vastuussa lapsistaan koko vierailun 
ajan. Pääsääntö on, että teoksiin ei saa kos-
kea.

Kiasma järjestää lasten kanssa vierailevil-
le ystävävapaaehtoisille Vinkkejä Kiasmassa 
liikkumiseen -infotilaisuuden, jossa käydään 
läpi käytännönohjeita lasten kanssa liikkumi-
seen. Infotilaisuudet järjestetään perjantai-
na 15.2. klo 11-12 ja keskiviikkona 20.2. klo 
17-18 Kiasman tiloissa. Ilmoittaudu Vinkkejä 
Kiasmassa liikkumiseen-koulutukseen Lyytis-
sä: bit.ly/hup_kiasma 
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The National Gallery of Iceland / Sigurdur Gunnarsson

Kiasman Ole hyvä -teemavuoden aloittaa helmikuus-
sa islantilainen, nykyisin New Yorkissa asuva Hrafnhil-
dur Arnardóttir eli Shoplifter. Taiteilija hyödyntää syn-
teettistä hiusta massiivisissa installaatioissaan, joissa 
huumorilla on oma hienoviritteinen roolinsa. 
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Nuorten jäsenten hankinta - in action!

Punaisen Ristin jäsenmäärä laski 
vuonna 2018 Helsingin ja Uudenmaan 
piirin alueella keskimäärin 3,7 %. Ai-
kuisten jäsenten laski 3,2 % ja nuori-
sojäsenten 13,4 %. Perhejäsenyyden 
poisto ei vaikuttanut tuloksiin, heistä 
suurin osa jatkoi. Moni osasto kaipaa 
kipeästi nuoria tekijöitä. Mutta miten 
heitä oikein saadaan mukaan? 

Moni on perustellut vuosien varrella, että ei 
nuoria kannata houkutella mukaan, kun he 
muuttavat kuitenkin opiskelemaan toisel-
le paikkakunnalle. Järjestön tunnettuuden 
kasvattaminen on kuitenkin yhteisen potin 
kasvattamista. Nuoria saattaa muuttaa alu-
eelta pois, mutta Punaisen Ristin tuntevia 
nuoria saattaa yhtä hyvin muuttaa alueel-
le. Järjestön tunteva nuori on helppoa ve-
tää toimintaan mukaan uudessa osastossa. 
Miten Punainen Risti sitten tehdään tutuk-
si nuorille? 

”Kouluyhteistyö on erittäin tärkeää, sil-
lä kouluissa opiskelevat tulevaisuuden 
suomalaiset päättäjät ja Punaisen Ristin va-
paaehtoiset. Kuulin pienenä tyttönä koulus-
sani esityksen Punaisen Ristin toiminnasta 
ja se teki minuun suuren vaikutuksen. Var-
maan juuri siksi itse toimin tässä järjestös-
sä vapaaehtoisena,” Länsi-Helsingin osaston 
kouluyhteistyön yhteyshenkilö Tuula Salo 
kertoo. Osastolla tehdään tiivistä yhteistyö-
tä kahden teemakoulun, Pikku-Huopalahden 
alakoulun ja Helsingin ranskalais-suomalai-
sen koulun kanssa. Kouluissa käydään pitä-
mässä aamunavauksia, EA-ratoja, esityksiä 
Punaisen Ristin toiminnasta tai koulun pyytä-
mästä aiheesta. 

Myös Porvoon osaston väistyvä puheenjoh-
taja Veli-Matti Salo näkee kouluyhteistyön 
tärkeyden. Porvoossa koululaiset keräsivät 
viime syksyn Nälkäpäivä-keräyksessä 44 % 
koko osaston tuloksesta. Miten se tehdään? 

Vuonna 2019 Helsingin ja 
Uudenmaan piiri tarjoaa 
HOK Elannon tuella ensia-
pukoulutusta kaikille HOK 
Elannon alueen noin 
12 000 kahdeksasluokka-
laiselle. Yhteistyö jatkuu 
vuoden 2020 loppuun. Ku-
vassa Ruusuvuoren koulun 
kasit harjoittelevat elvytystä 
InAction! koulutuksessa,
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”Toiminnan pohja on luotu jo vuosia toimi-
neella hyvällä yhteistyöllä ja hyvillä kon-
takteilla kaikkiin kouluihin. Joka syksy 
lähetämme kouluihin hyvissä ajoin kirjeet, 
joissa kysytään mitä materiaalia kouluilla 
tarvitaan. Koulujen ei sitten tarvitse kuin or-
ganisoida keräys koulun sisällä. Näin meillä 
on toimittu jo pitkälti toistakymmentä vuot-
ta. Ja tottakai Nälkäpäivä-keräyksen lisäksi 
on pyritty vastaamaan muihin toiveisiin, joita 
kouluilta on tullut,” Veli-Matti kertoo. 

Yhteisten keräysten ja vierailuiden lisäksi toi-
miva kouluyhteistyö voi olla ensiapurastien 
järjestämistä tai kerhotoimintaa. Martinlaak-
son koulun opettaja Ville Alanen kehottaa 
osaston ja koulun yhteyshenkilöitä ”käy-
mään vaikka kaffella” ja miettimään yhteisiä 
kuvioita. ”Koulumaailma jakaa pitkälti samo-
ja arvoja kuin Punainen Risti, siksi esimer-
kiksi Reddie Kids –kerho istuu erinomaisesti 
koulun toimintaan. Koulu on lapsille ja nuo-
rille tuttu paikka, vanhemmat luottavat ins-
tituutioon, oppilaat tuntevat rakennuksen ja 
osaavat tulla itsenäisesti. Osaston ja koulun 
yhteistyö tuo näkyvyyttä ja tietotaitoa ensi-
apuun, koulu pääsee työskentelemään osas-
ton kanssa yhdessä ja vastavuoroisesti. ”

Taidot kasvattavat nuorten osaamista 
ja itseluottamusta

Nuorten perustaidot hätäensiavusta ja ennen 
kaikkea rohkeus auttaa hädän hetkellä lisää-
vät turvallisuutta sekä kouluyhteisössä että 
koko yhteiskunnassa. Vuonna 2015 Punaisen 
Ristin tekemän selvityksen mukaan nuoret 
kokevat, että heillä ei ole rohkeutta tai taito-
ja toimia ensiaputaitoja vaativissa tilanteis-
sa. Yli 90 % vastanneista piti kuitenkin näitä 
taitoja tärkeinä.

Vantaan Ruusuvuoren koulussa järjestettiin 
vuoden alussa InAction! -hätäensiapukurs-
si, jossa 8. luokkalaiset saavat harjoitella en-
siaputaitoja verkkokoulutuksen ja livepelin 
kautta. Koulun opettajan, Jani Heinosen mie-
lestä kurssi oli onnistunut. ”Pelillisyys toimi 
mielestäni todella hyvin ensiaputaitojen har-
joittelussa. Oppilaat eivät käyneet kysele-
mässä opettajalta, milloin pelaamisen voisi 
lopettaa. Pelissä ollut leikkimielinen kilpai-
lu muiden ryhmien kanssa motivoi suoriu-
tumaan hyvin. Loppupalautteen perusteella 
nuoret olivat oppineet hyvin asiat ja jotain 

haasteellisia asioita kerrattiin vielä lopuksi. 
Ensiaputaitojen kertaaminen ja opettelu oli 
selvästi mieluisaa ja monet oppilaat todella 
eläytyivät harjoituksiin”, kertoo opettaja Jani 
Heinonen Vantaan Ruusuvuoren koulusta.  

Länsi-Vantaan osasto puolestaan aloittaa 
Martinlaaksossa tammikuussa Reddie Kids 
-kerhotoiminnan. Reddie Kids -kerhot tarjoa-
vat lapsille ensiapu- ja elämänhallintataitoja 
ja osallistumista Punaisen Ristin toimintaan. 
Kerhon ohjaajana voi toimia 15 vuotta täyt-
tänyt nuori, jolle toiminta antaa myös mah-
dollisuuden oppia monia taitoja. ”Kerhon 
ohjaamisesta voi olla hyötyä, kun hakee esi-
merkiksi kesätyötä. Työnantaja näkee, että 
tämä nuori osaa tehdä pitkäjänteisesti työtä, 
osaa ohjata ja suunnitella ja toimia omatoi-
misesti”, kertoo Vantaan Martinlaakson kou-
lun opettaja Ville Alanen. 

Tukea toimintaan

Helsingin ja Uudenmaan piiri kehittää ja tu-
kee osastoja kouluyhteistyössä ja nuorten 
rekrytoinnissa. InAction! -hätäensiapukou-
lutuksen yhteydessä nuorille jaetaan tietoa 
Punaisen Ristin toiminnasta ja Reddie Kids 
-kerhojen ohjaamisesta. 

Maaliskuussa piiri järjestää osastojen kou-
luyhteistyön yhteyshenkilöille suunnitte-
lu- ja virkistystapaamisen (ks. seuraava 
sivu). Huhtikuussa järjestetään piirin yhtei-
nen Reddie Kids -ohjaajakoulutus, johon voi-
vat ilmoittautua koulujen ja osastojen kautta 
kaikki toiminnasta kiinnostuneet. Touko- ja 
kesäkuussa koulutuksen käyneille järjeste-
tään toimintaa ja syksyllä kokoonnutaan vie-
lä ennen kerhojen alkamista. 

Osastot voivat mainostaa ohjaajakurssia so-
messa ja jäsentiedotteissa ja alkaa jo suun-
nittelemaan uutta kerhotoimintaa syksyksi. 
Koulutuksia on mahdollista järjestää myös 
paikallisesti osastojen toiveesta. 

Lisätietoja antaa kerhokoordinaattori Päivi 
Mäkinen, paivi.makinen@punainenristi.fi 

Teksti: Päivi Mäkinen ja Sanna Olli
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NUORISOTOIMINTA

Kouluyhteistyön 
kehittämispäivä 2.3. 

HUPin kouluyhteistyön kehittämispäivä 2.3. 
kouluyhteistyötä tekeville, yhteyshenkilöille 
ja muille kehittämisestä kiinnostuneille

Aika: lauantai 2.3., klo 9.30 - 15.30
Paikka: Mestarimaari, 
Kylänvanhimmanpiha 4, 02210 Espoo

Ohjelma:

9.30 Aamukahvi
10.00 Esittäytyminen
10.15 Uusia ideoita kouluyhteistyöhön
11.00 Hyvien käytäntöjen jakaminen
12.30 Lounas
13.30 Pienryhmäkeskustelua
14.15 Virkistystä
15.30 Päivän lopetus
15.30 - 17.00 Saunomista (vapaavalintainen)

Ilmoittaudu mukaan 22.2. mennessä: 
www.lyyti.in/Mestarimaari 

Reddie Kids 
-ohjaajakoulutus 13.4.

Reddie Kids -ohjaajakoulutus järjestetään 
lauantaina 13.4. klo 10 – 15 piirin koulutusti-
loissa osoite Hietaniemenkatu 7 B, Helsinki.
 
Koulutuksen sisältö:

- Reddie Kids Punaisessa Ristissä
- Ensiavun ohjaaminen ja turvallisuusasiat
- Ryhmäytyminen ja ryhmän kehitysvaiheet
- Ohjaamismenetelmät kerhossa
- Toiminnan suunnittelu ja viestintä

Piiri tarjoaa osallistujille kevyen salaattilou-
naan ja kahvit.

www.lyyti.in/Reddie_Kids_ohjaajakoulu-
tus_9828

InAction! pelinohjaajakoulutus 
24.2.

InAction! on yläkoulujen 8. luokkalaisille 
suunnattu ensiapukoulutus, joka toteutetaan 
virtuaalisen seppo-pelialustan avulla. Opet-
taja voi valita koulutuksesta lyhyen tai pit-
kän version. Lyhyt versio on kahden tunnin 
verkkokoulutus, jonka luokka tekee itsenäi-
sesti. Pidempi kuuden tunnin koulutus koos-
tuu kahden tunnin verkkokoulutuksesta ja 
neljän tunnin ensiapupelistä. Peliä vetää Pu-
naisen Ristin InAction! pelinohjaaja.

Ensiapupelin aikana nuoret kiertävät pien-
ryhmissä ympäri koulua tekemässä ensi-
apuun liittyviä tehtäviä. Tehtävien vastaukset 
(esim. kuva sidoksesta, video kylkiasentoon 
kääntämisestä) lähetetään kouluttajalle, jo-
ka arvioi vastaukset ja antaa pisteet. Paras 
joukkue palkitaan. Ensiapuharjoituksen nel-
jästä oppitunnista ensimmäinen on varattu 
aloittamiseen ja ohjeiden antamiseen, kaksi 
pelaamiseen ja viimeinen oikeiden vastaus-
ten läpikäymiseen yhdessä.

InAction! pelinohjaajalta vaaditaan

- Hyviä sosiaalisia taitoja, täysi-ikäisyyttä ja 
nuorten kanssa viihtymistä! Sen lisäksi hy-
vistä ensiaputaidoista, tietoteknisistä taidois-
ta ja Punaisen Ristin toiminnan tuntemisesta 
on apua. Koulutuksia pidetään myös pienem-
missä kunnissa, joten autonkäyttömahdolli-
suudesta on myös hyötyä.

InAction! pelinohjaaja saa

- Pelinohjaamisesta palkkion (15 euroa/tunti, 
yhden pelin kesto 4 tuntia)
- Matkakorvaukset tarvittaessa
- Tukea pelinohjaamiseen työntekijöiltä ja 
muiden pelinohjaajien verkostolta
- Säännöllistä täydennyskoulutusta
- Mielekkään ja kiinnostavan tehtävän, jossa 
voi oppia lisää ensiapua, kehittyä koulutta-
jana, toimia nuorten kanssa ja tutustua sa-
manhenkisiin ihmisiin

Seuraava pelinohjaajakoulutus järjeste-
tään 24.2. klo 9-16. Kysy lisätietoja projek-
tikoordinaattori Maaria Kuituselta, puh. 040 
7251815, sähköposti maaria.kuitunen@pu-
nainenristi.fi.
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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 ulkomaan-
puheluhinta. (alv. 24 %)
 
Sähköposti 
hup.neuvonta@punainenristi.fi
kerays.hup@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

• avoin, 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, tietosuoja

• 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-Cûzdan Helena, järjestöavustaja 
Å 020 701 2354

• Jokiaho Emilia, koulutussuunnittelija 
Å 020 701 2373
vapaaehtoiskoulutus, osastojen kummitoiminta, pro-
mo- ja kouluttajakoulutus

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

• Koskijoki Maria, projektikoordinaattori
Å 020 701 2371 
yksintulleiden alaikäisten tuki -projekti

• Kuhlefelt Eva, kotouttavan toiminnan 
projektityöntekijä Å 040 648 6785

• Kuitunen Maaria, projektikoordinaattori Å 040 725 
1815, InAction, yläkoulujen hätäensiapuohjelma

• Lankinen Mari, kehittämispäällikkö, 
Å 040 672 0300 
osastojen kasvu -hanke, osastokummitoiminta, 
osastofoorumit

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

• Ly Quynh, monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Å 040 821 6210
monikulttuurisen toiminnan tuki ja kehittäminen

• Mäkinen Päivi, kerhokoordinaattori Å 040 843 1021 
Läksyhelppi, Reddie Kids ja Terho-kerhot 

• Niemelä Mia, nuorisotoiminnan suunnittelija 
Å 020 701 2369
nuorisotoiminnan tuki, humanitaariseen oikeuteen 
liittyvät asiat, kouluyhteistyö, seksuaaliterveystyö, 
osastokummitoiminta

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

• Olli Sanna, osastotiedottaja Å 040 185 7501
osastojen ja viestintävapaaehtoisten tuki

• Pokkinen Maija, projektisuunittelija, Oma Punainen 
Risti, pilotointi ja jalkautus Å 020 701 2191 

• Soer Evelyn, kotoutumistuen koordinaattori Å 020 
541 6359 kotoutumista tukevan toiminnan tuki ja 
koulutus

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

• Yared Mehalet, sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Å 020 701 2370
osastojen sosiaalitoiminnan tuki, osastokummitoi-
minta, osastofoorumit

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

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI
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