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Uuteen vuoteen – kohti unelmien HUPia

PÄÄKIRJOITUS 17.1.2022

Hyvät piirin jäsenet, oikein hyvää alkanutta 
vuotta 2022. Alkamassa on jo kolmas ko-
ronavuosi ja uusi virusvariantti omikron le-
viää tällä hetkellä aikaisempia virusmuun-
noksia nopeammin. 

Nopea leviäminen aiheuttaa uudenlaisia 
haasteita myös varautumisen ja valmiuden 
näkökulmasta. Pääkirjoitusta kirjoittaessa-
ni ovat rokotukset alueellamme käynnissä 
ja olemme jälleen myös järjestönä viran-
omaisten tukena ja apuna muun muassa 
rokotuspisteillä. Kiitos teille kaikille avus-
tustoimintaan osallistuville, antamamme 
apu kaikin eri tavoin on tässä pandemiati-
lanteessa hyvin tärkeää.

Piirin hallitus hyväksyi joulukuussa piirin 
toiminnan painopisteet vuosille 2022–2023. 
Painopisteet pohjautuvat järjestön toimin-
talinjaukseen, ja niitä on valmisteltu yh-
dessä piirin hallituksen ja piirin toimihen-
kilöiden kesken kuluneen syksyn ajan. Työ 
on näin puheenjohtajan näkökulmasta ollut 
todella antoisaa. 

Piirin toiminnan painopisteet ovat osas-
totoiminnan tuki ja kehittäminen, valmi-
us ja auttamiskyvyn vahvistaminen, sekä 
viestinnän ja digitaalisuuden kehittämi-
nen. Kaikkiin painopisteisiin on määritelty 
tavoitteet ja keinot. Olemme määritelleet 
myös sen, mistä tiedämme päässeemme 
tavoitteisiimme. Näin voimme piirinä var-
mistaa yleiskokouksen hyväksymän toimin-
talinjauksen huomioimisen toiminnan ke-
hittämisessä ja osaltamme tehdä hyvää 
paremmaksi. Painopisteiden kivijalka on 
uusien auttajien mukaan saaminen ja tuki 
myös toiminnassa mukana oleville. Ilman 
vapaaehtoisia ja jäseniä meitä ei ole, sik-
si halusimme nostaa tämän selkeästi näky-
viin.

On tärkeä muistaa, että hyvinvoiva henki-
löstö mahdollistaa piirin toiminnan. Piirin 
toiminta perustuu yhteistyöhön, keskinäi-
seen kunnioitukseen ja arvostavaan ilma-
piiriin. Vastuiden ja roolien selkeyttäminen, 
sekä oleelliseen keskittyminen maltillistaa 
kunkin työntekijän työmäärää. 

Näihin tavoitteisiin pääsemme selkeyttä-
mällä piirin hallintoa ja rakentamalle toimi-
va johtamisjärjestelmä. Myös piirin hallin-
non sujuvat prosessit ovat tärkeitä. Vuoden 
2022 alussa otettiin piiritoimistossa käyt-
töön tarkoituksenmukainen organisoitu-
mismalli. Edellä mainittuja toimintoja on 
suunniteltu yhdessä piirin toimihenkilöiden 
kesken ja siitä iso kiitos piirin väelle. Olette 
tehneet ison työn yhdessä ja nyt askel as-
keleelta edetään kohti unelmien HUPia.

Olemme saaneet paljon asioita valmistel-
tua kuluneena vuonna ja tarkoituksena on 
viedä niitä käytäntöön yhdessä piirin hal-
lituksen, kehittämistyöryhmien ja toimi-
henkilöiden kanssa. Tärkeää on myös saa-
da palautetta teiltä kaikilta vapaaehtoisilta. 
Olkaa siis rohkeasti yhteydessä ja tuokaa 
näkökulmia kehittämiseen. Yhdessä tuom-
me iloa, toivoa ja luottamusta Punaisen 
Ristin toimintaan 
ja yhdessä teem-
me unelmien  
HUPin.

Jouni Pousi
puheenjohtaja
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Voimme voittaa yksinäisyyden yhdessä
Tammikuu on talven napa, taitekohta. Edes-
sämme on kevät, joka toivottavasti näyttäy-
tyy meille uudenlaisena.

Tai kenties pikemminkin tuttuna. Sellaise-
na, jossa maailma täyttyy uudelleen äänistä, 
kohtaamisista, läsnäolosta ja kuulemisesta. 
Haluan uskoa ja toivoa, että matka kohti pa-
rempia aikoja jatkuu.

Koronan rapauttama arki on kuitenkin jättä-
nyt jälkeensä myös yhä suuremman joukon 
ihmisiä, joille tulevaisuus ei näyttäydy yhtä 
valoisana. Heitä, jotka ovat yksin.

Käynnistämme ystävänpäiväkampanjam-
me helmikuun 7. päivä. Silloin kutsumme 
jokaisen mukaan lievittämään yksinäisyyt-
tä. Vastaamme yksinäisten usein hiljaiseen 
huutoon ystävätoimintamme kautta, mutta 
käännämme katseemme myös yhteiskun-
taan laajemmin.

Tuttujen tapahtumien ja kohtaamisten ohel-
la valmistelemme ystävänpäiväksi 14.2. Hel-
sinkiin tempausta, jonka kautta tuomme 
esiin yksinäisyyden monia kasvoja. Ne kas-
vot ovat yksilön pelkoa ja surua, riittämättö-
myyden ja turvattomuuden tunnetta, mutta 
myös yhteiskunnallinen ongelma.

Toivomme, että myös sinä lähdet liikkeelle, 
sillä jokainen voi vähentää yksinäisyyttä ym-
pärillään. Pienikin teko on tärkeä. Viime het-
ken vinkit ystävänpäivään löydät tästä leh-
destä.

Vuosi 2022 on täällä – kuljetaan se yhdessä. 
Nähdään myös ne arjessa vastaan tulevat ih-
miset, jotka kulkevat rinnallamme, mutta ei-
vät vielä kanssamme.

Nähdään – toisemme.  

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 
osastomateriaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Maaret Alaranta

Sosiaalisen hyvinvoinnin 
koordinaattori
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2. 

Ystävänpäiväkampanjaa tarvitaan – jokainen 
voi vähentää yksinäisyyttä ympärillään 

Joonas B
randt

Ystävänpäiväkampanja järjestetään tänä 
vuonna 7.–20.2. Kampanja huipentuu ys-
tävänpäivän 14.2. ympärille, jolloin näym-
me tapahtumissa, somessa ja mediassa.  

Nostamme ystävänpäiväkampanjassa esille 
suomalaisten kokemaa yksinäisyyttä sekä yk-
sinäisyyden vaikutuksia yksilölle ja yhteiskun-
nalle. Yksinäisyys on lisääntynyt korona-aikana 
räjähdysmäisesti ja meitä kaikkia tarvitaan nyt 
mukaan rakentamaan yhteisöllisyyttä. 

Kampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta yksi-
näisyydestä ja kutsua mukaan ystävätoimin-
taan. Tervetulleita mukaan toimintaan ovat 
kaikki – niin uudet vapaaehtoiset kuin omaa 
ystävää kaipaavat. 

Digitaaliset materiaalit osastoille 

Jatkamme kampanjaa samalla visuaalisella il-
meellä kuin edellisinä vuosina.

• Löydät digitaaliset materiaalit Punaisen Ris-
tin aineistopankin Ystävänpäivä 2022 -kan-
siosta (aineistopankki.punainenristi.fi). Ai-
neistopankissa on verkkoon ja sosiaaliseen 
mediaan sopivia kuvia, jakokuvia, videoita ja 
bannereita.  

• Haluamme haastaa kaikki suomalaiset huo-
maamaan toiset ihmiset ympärillään. Ja-
kakaa ja pyytäkää jakamaan materiaale-
ja ahkerasti somessa – yhdessä näymme ja 
kuulumme!  

• Viestimme on: Jokainen voi vähentää yksi-
näisyyttä ympärillään. Pienikin teko on tär-
keä. Nähdään – Toisemme.  

• Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtage-
ja #NähdäänToisemme ja #PunainenRisti. 

Tapahtumia toivotaan 

Näinä aikoina kasvokkaiset kohtaamiset ovat 
ihmisille entistä tärkeämpiä. Siksi kannustam-
me kaikkia osastoja suunnittelemaan rohkeasti 
ystävänpäivän tapahtumia. Tapahtumissa tulee 
noudattaa voimassa olevia turvallisuusohjeita 
koronan suhteen.  

Punainen Risti järjestää ystävänpäivänä Helsin-
gin keskustassa tempauksen, jonka sanomana 
on se, että jokainen voi vähentää yksinäisyyt-
tä ympärillään. 

Suunnitelkaa tapahtumia yhdessä ja ottakaa 
suunnitteluun mukaan myös uusia vapaaehtoi-
sia. Keskustoimisto tukee osastojen tapahtu-
mia tuttuun tapaan enintään 150 eurolla. 

Kertokaa tapahtumista paikalliselle medialle ja 
tarjotkaa haastateltaviksi ystävätoiminnassa 
mukana olevia vapaaehtoisia ja ystäväpareja. 
Osastojen käyttöön on tulossa tiedotepohja. 

Ystävänpäivän jälkeen uusia vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneita ihmisiä on liikkeellä. 
Otetaan heidät kaikki mukaan osaston eri va-
paaehtoistehtäviin. 

Lisätietoja: 
 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
 
Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth,  
p. 040 610 9447 
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 
valmiusharjoituksen merkeissä

Joonas B
randt

Valtakunnallinen valmiusharjoitus pide-
tään 6.–7. toukokuuta. Auttamisvalmius 
on tämän vuoden Punaisen Ristin viikon 
teemana, ja mukaan tarvitaan kaikkia 
osastoja suurista pieniin. 

Koko Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 
valmiusharjoitus järjestetään kerran yleisko-
kouskaudessa. Tällä kertaa harjoitus pidetään 
Punaisen Ristin viikolla, koska auttamisvalmius 
yhdistää koko Punaista Ristiä.

Kaksipäiväinen harjoitus alkaa jo perjantaina ja 
jatkuu lauantaihin. Näin osastoilla ja piireillä on 
mahdollisuus harjoitella sekä vapaaehtoisten 
kesken että yhdessä viranomaisten kanssa.

Monta tapaa harjoitella

Harjoituksen kattoteemana on evakuointi. Tee-
man kautta voi harjoitella auttamista esi-
merkiksi tulipalon, kemikaalionnettomuuden, 
karilleajon tai laajamittaisen maahantulon ti-
lanteissa.

Mukaan tarvitaan kaikki osaston uudet ja van-
hat vapaaehtoiset. Valmiuden konkarit voivat 
harjoitella johtamista ja tilannekuvan ylläpi-
tämistä, mutta mukaan tarvitaan vapaaehtoi-
sia esimerkiksi keittämään kahvia ja jakamaan 
ruokaa, täyttämään rekisteröimislomakkeita, 
kuljettamaan tavaraa paikasta toiseen tai ihan 
vain keskustelemaan harjoituksen autettavien 
kanssa. 

Yksi toimintalinjauksen päätavoitteista on ”Apu 
löytyy läheltä”. Harjoittelemalla evakuoin-
tia harjoittelemme tilannetta, jossa suuri mää-
rä ihmisiä tarvitsee apuamme nopeasti. Tes-

taamme ja harjoittelemme auttamisen nopeaa 
käynnistämistä, kaikkien vapaaehtoisten osal-
listumista auttamistilanteeseen, yhteistyötä vi-
ranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa, joh-
tamista ja tilannekuvan ylläpitämistä. 

Evakuointi on yksi tyypillisimmistä tilanteis-
ta, johon viranomaiset pyytävät Punaisen Ris-
tin apua.

Ohjeet ja valmiit harjoitusmallit 
helpottavat valmistautumista

Keskustoimisto ja piirit koostavat osastojen 
käyttöön valmiita harjoitusmalleja, joita osasto 
voi soveltaa omaan toimintaympäristöönsä so-
piviksi. Myös harjoituksen tavoitteiden asetta-
miseen, niiden seuraamiseen ja arviointiin teh-
dään ohjeet.

Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin yhteinen 
valmiusharjoitus, johon osallistuvat osastojen 
lisäksi keskustoimisto, piirit, Kalkun logistiikka-
keskus, Nuorten turvatalot ja Kontit. Mukaan 
kutsutaan myös muita järjestöjä ja viranomai-
sia.

Lisätietoja harjoituksesta tulee 
helmikuussa

Osastojen ilmoittautuminen mukaan harjoituk-
seen alkaa helmikuussa ja harjoituksesta vies-
titään säännöllisesti uutiskirjeellä ja RedNetis-
sä. 

Suunnittelu osastossa kannattaa käynnistää jo 
helmikuun aikana. Tervetuloa mukaan viettä-
mään yhteistä Punaisen Ristin viikkoa autta-
misvalmiuden merkeissä!
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RASISMIA VASTAAN

Rasisminvastainen viikko – sanoista teoiksi

Eeva A
nundi

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on 
vaikuttaa asenteisiin niin, että rasismi 
vähenee yhteiskunnassa.

21.–27. maaliskuuta vietetään jälleen rasis-
minvastaista viikkoa. Tänä vuonna aiheena 
on rakenteellinen rasismi.

Rasismista on totuttu puhumaan esimerkik-
si kaduilla tapahtuvana huuteluna. Rasismi 
on kuitenkin paljon muutakin: muun muas-
sa sitä, että henkilön nimi vaikuttaa mahdol-
lisuuksiin saada töitä tai löytää asunto.

Haluamme, että rasismin vastustaminen 
muuttuu puheista teoiksi. Toivomme, että jo-
kainen tarkastelisi kriittisesti niin omaa toi-
mintaansa kuin ympäröiviä rakenteita.

Helppo paikka aloittaa on perehtyä rasismin-
vastaisiin toimintaohjeisiin. Löydät ne Punai-
sen Ristin verkkosivuilta: punainenristi.fi > 
rasisminvastainen viikko > rasisminvastaiset 
ohjeet jokaiselle. 

Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustukset jakoon

Tänäkin vuonna piirit voivat jakaa Ennakko-
luuloton edelläkävijä -tunnustukset. Hyväksi 
valintatavaksi on osoittautunut se, että kuka 
tahansa voi ehdottaa saajaa sähköisesti. 

Toiveena on, että piirit jakaisivat tunnustuk-
set rasisminvastaisena päivänä 21.3. Näin 
tunnustuksen saajista voi kertoa kampanjan 
valtakunnallisessa avaustiedotteessa.

Somemateriaalit käyttöön

Kampanjaviikolla kannattaa jakaa rasismin-
vastaisen viikon materiaalia osastosi sosi-
aalisen median kanavissa. Somemateriaalit 
tulevat ladattaviksi aineistopankkiin helmi-
maaliskuussa 2022. Käytämme somessa ai-
hetunnistetta #RasisminvastainenViikko. 

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta tu-
lee RedNetiin ja Punaisen Ristin verkkosivuil-
le. Vanhat eirasismille.fi-sivut ovat poistu-
neet käytöstä.

Rasisminvastaisuus ei ole 
mielipidekysymys

YK:n ihmisoikeusjulistuksen perusteella jo-
kaisella on samat oikeudet ja vapaudet 
muun muassa väriin, kieleen, uskontoon, 
kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkupe-
rään katsomatta. Myös Suomessa syrjintä 
on kielletty yhdenvertaisuuslain nojalla, ja ri-
koslaissa on kielletty esimerkiksi kiihottami-
nen kansanryhmää vastaan. 

Näihin voi myös vedota kohdatessaan rasis-
mia tai joutuessaan rasismin kohteeksi. Pu-
nainen Risti on sitoutunut edistämään yh-
denvertaisuutta ja rasistinen ajattelu on 
selkeässä ristiriidassa periaatteidemme 
kanssa.

Lisätietoja rasisminvastaisesta viikosta saat 
piirisi monikulttuurisuustoiminnan kehittä-
jiltä.
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REDNET

RedNet lukuina

• 15 000 käyttäjätiliä
• 68 000 verkkosivua
• 470 000 yksilöityä käyttäjää vuodessa

Nykyaikaisen ja helppokäyttöisen palve-
lun suunnittelutyö on käynnissä.

Olet ehkä osallistunut viime aikoina webinaariin 
tai työpajaan, jossa keskustellaan RedNetin uu-
distamisesta. Tilaisuuksissa on kartoitettu, mi-
tä toimintoja ja työkaluja osastot, piirit ja kes-
kustoimisto viestintäänsä tarvitsevat. Samalla 
on selvitetty, mihin toimintoihin on panostetta-
va eniten.

Kartoitus on tärkeää, koska RedNet on punai-
nenristi.fi:n jälkeen Punaisen Ristin toiseksi 
käytetyin palvelu. RedNetin yksittäisiä käyttäjiä 
on vuosittain lähes puoli miljoonaa.

Yksi suunnittelutyön tärkeimmistä tavoitteista 
on ollut varmistaa, että Punaisen Ristin erilai-
set järjestelmät toimivat yhdessä palvelun ni-
mestä riippumatta. Siksi on mahdollista, että 
osa toiminnoista toteutetaan jatkossa vaikka-
pa Oma Punaisessa Ristissä. Voi myös olla, että 
RedNet nimenä poistuu kokonaan.

Digijärjestelmät sovitetaan yhteen

Uudistukselle ja selvitykselle on tarvetta, sil-
lä pian 10-vuotias RedNet on tekniikaltaan ja 
käytettävyydeltään vanhentunut eikä taivu mo-
biilikäyttöön. Monet alkuperäisistä toiminnois-
ta on lohkottu pois ja siirretty uusiin järjestel-
miin, kuten Omaan tai Punainen Risti Ensiapu 
Oy:n sivuille.

Uudistuksen kantavia teemoja ovat olleet käy-
tettävyys, löydettävyys ja paikallisuus. Jat-

Vielä ehdit mukaan Auttajat Aulangolla -viikon-
loppuun eli seuraavaan valtakunnalliseen  
vapaaehtoisten koulutustapahtumaan. Ensim-
mäistä kertaa tapahtumaan voi osallistua myös 
etänä, joten pääset seuraamaan viikonlopun 
ohjelmaa suoraan kotisohvaltasi omien aika-
taulujesi mukaan.
 
Lue lisää tapahtumasta ja etäosallistumisesta 
osoitteessa rednet.punainenristi.fi/ 
auttajataulangolla. Sivuille päivitetään tietoa 
etänä tarjottavasta ohjelmasta.

kossa tiedon on löydyttävä palvelusta nykyistä 
helpommin, sivujen on oltava saavutettavam-
pia ja kirjautumisen ja käytön mahdollisimman 
sujuvaa. Myös tulevassa järjestelmässä osas-
toilla ja piireillä on omat sivut, joiden ylläpitä-
misestä ne vastaavat itse. 

Verkkosivuja ei voi korvata 
somepalveluilla

Vaikka monet osastot jakavat tietoa toiminta-
ryhmiensä kesken esimerkiksi Facebookissa ja 
Whatsapissa, kaupallisten somekanavien rin-
nalle tarvitaan Punaisen Ristin oma verkko-
palvelu, jonka toimintoihin ja kehittämiseen 
voimme itse vaikuttaa. Valmiusjärjestönä halu-
amme varmistaa, että järjestelmä on käytettä-
vissä aina, kun sitä tarvitaan.

Päätökset RedNetin uudistamisesta tehdään 
kuluvan kevään aikana. Osastojen sivujen uu-
distamiseen tarvittavasta koulutuksesta ja tu-
esta kerrotaan, kun palvelun rakentaminen on 
edennyt riittävän pitkälle.

Tietoa uudistumistyön etenemisestä löydät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/RN2

RedNet uudistuu 

Osallistu etänä Auttajat Aulangolla 
-tapahtumaan 1.-3.4.2022
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YHTEISTYÖ

Punaisen Ristin kokemukset luonnonkatastrofeista  
esillä Heurekassa

Kutsu alueesi koulut Muumien mukana sanaseikkailulle

OIL SPILL -hanke paransi valmiutta laajoihin  
ja pitkäkestoisiin onnettomuuksiin
Vuodenvaihteessa päättyneen kolmevuo-
tisen OIL SPILL -hankkeen tavoitteena oli 
parantaa öljyonnettomuuksiin varautu-
mista Itämeren alueella. 

Suomen Punaisen Ristin tärkein tavoite oli ot-
taa käyttöön toimintamalli vapaaehtoistoimin-
nan johtamiseksi ja koordinoimiseksi laajoissa 
ja pitkäkestoisissa onnettomuuksissa. Varsi-
nais-Suomessa tämän ja edellisten hankkei-
den aikana kehitetty toimintamalli tuotiin tutuk-
si koulutuksissa, harjoituksissa ja tapaamisissa 
järjestöjen ja viranomaisten kesken. Yhteistyö-
tä tehtiin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Hankkeesta saatiin arvokkaita oppeja ja 
kokemuksia:

• Järjestöjen on tuotava apuaan tunnetuksi, 
jotta viranomaiset voivat helpommin tunnis-

Punainen Risti on ollut mukana suunnitte-
lemassa tiedekeskus Heurekan Katastrofi-
en keskellä -näyttelyä, jossa pureudutaan 
luonnonkatastrofien maailmaan. 

Näyttelyssä on esillä Punaisen Ristin avustus-
työntekijöiden tarinoita ja niihin liittyviä esinei-
tä. Tarinoita löytyy myös näyttelyyn liittyvistä 
Heurekan oppimateriaaleista.

Alakoululaisille suunnattu Lukukuu- 
kampanja on helppo tapa tehdä yhteis-
työtä paikkakuntasi koulujen kanssa. 

Lukukuun uudistuneessa ilmeessä seikkailevat 
Tove Janssonin ihanat Muumit. Punaisen Ristin 
arvoista löytyy paljon samaa kuin Muumi-kirjois-
ta – ovi on aina avoinna niille, jotka tarvitsevat 
yösijaa ja lämpöä, ja kaikki saavat olla mukana. 

Kampanjan oppimateriaaleissa sukelletaan 
Paula Nivukosken Onnelliset aakkoset -kir-
jan teksteihin. Hauskoissa digitehtävissä läh-
detään sanaseikkailuille, pohditaan merkityk-
siä ja keksitään tarinoita. Tehtävät soveltuvat 
myös muiden kuin Onnelliset aakkoset -teks-
tien käsittelyyn.

Näyttelyn kerronnassa tärkeä elementti ovat 
audiovisuaaliset videotaideteokset, joissa 
näyttelykävijät viedään keskelle suuria luon-
nonvoimia. Näyttely sopii kaiken ikäisille ai-
heesta kiinnostuneille ja se on avoinna syk-
syyn 2023 asti.

Lisätietoja:  
heureka.fi/katastrofienkeskella

Lukemisesta nauttimisen lisäksi Lukukuussa 
kerätään varoja katastrofirahastoon. Oppilai-
den lukuhetket merkitään Lukukuu-passiin ja 
ne muuttuvat lukukummien tekemiksi lahjoi-
tuksiksi. 

Kampanjaan ja sen suomenkielisiin oppimateri-
aaleihin voit tutustua menemällä sivulle sprop-
pimateriaalit.fi ja valitsemalla Teemaviikot ja 
tapahtumat -valikosta Lukukuu. Myös ruotsin-
kieliset tehtävät ovat nyt saatavilla. Keräysma-
teriaalit voi ladata verkkokaupasta osoitteesta 
punaisenristinkauppa.fi/koulumateriaalit.

Lisätietoja antaa varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, eeva.arrajoki@punainenristi.fi.

taa, mihin tehtäviin vapaaehtoisia on mah-
dollista käyttää.

• Viranomaisten ja järjestöjen on tehtävä yh-
dessä koulutus- ja harjoitussuunnitelmat ja 
sovittava, miten järjestöjä hyödynnetään vi-
ranomaisten tueksi. Järjestöt on otettava 
mukaan harjoitusten suunnitteluun ja toteu-
tukseen.

• Suomessa Vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun (Vapepan) järjestöverkosto kokoaa yh-
teen vapaaehtoiset auttajat laajassa onnet-
tomuustilanteessa. Niissä maissa, joissa ei 
ole vastaavaa järjestelyä, järjestöjen on so-
vittava organisaatio, joka koordinoi ja johtaa 
koko vapaaehtoiskenttää. Vapepan toimin-
tamalli ja Punainen Risti sen koordinaattori-
na herättivät laajaa kiinnostusta myös muis-
sa maissa.
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TERVEYS JA HYVINVOINTI 

Uusi opas ruoka-avun järjestämiseen

Terveyden edistämisen verkkoryhmä avattu

Estä liukastumiset
Työikäisille sattuu runsaasti liukastumistapa-
turmia, ja niiden vaikutukset näkyvät vuosit-
tain merkittävinä kustannuksina ja sairaus-
poissaoloina. 

Pysy pystyssä -kampanjan materiaalit kannat-
taa ottaa käyttöön esimerkiksi osaston tee-
mailloissa tai ystäväasiakkaiden kanssa. Varsi-
nainen kampanja-aika on tammikuussa, mutta 
materiaalit sopivat hyödynnettäviksi milloin 
vain talviliukkaiden aikana.

• Kampanjamateriaalit sekä vinkit liukastu-
misten ehkäisemisestä löytyvät osoitteesta 
pysypystyssa.fi.

Koronaepidemian aikana ruoka-aputoiminta on 
laajentunut useassa osastossa. Jaamme ruoka-
apua yksin ja yhteistyökumppanien kanssa yli 
100 paikkakunnalla.

Vapaaehtoisten tueksi on ilmestynyt uusi  
Vapaaehtoiseksi ruoka-apuun! -perehdy-
tysopas. Opas sisältää ohjeet ja vinkit ruoka-
avun järjestämiseen sekä materiaaleja toimin-
nan käynnistämisen ja kehittämisen tueksi.

Lataa opas osoitteesta ruoka-apu.fi/tyokaluja-
ruoka-apua-jarjestaville

Oppaan ovat koostaneet yhteistyössä Punai-
nen Risti ja Kirkkopalvelut ry:n Osallistava  
yhteisö -hanke.

Terveyden edistämisen vapaaehtoiset ylläpitä-
vät Terveyspisteitä, tekevät päihde- ja seksuaa-
literveystyötä sekä ovat mukana ehkäisemässä 
tapaturmia. Vapaaehtoiset kokoontuvat tavalli-
sesti paikallisiin toimintaryhmiin, joissa toimin-
taa suunnitellaan ja tavataan muita vapaaeh-
toisia.

Koska toimintaryhmiä ei ole kaikilla paikkakun-
nilla, Oma Punainen Ristiin on nyt perustet-
tu virtuaalinen vapaaehtoisten toimintaryhmä. 
Ryhmään voi liittyä kuka vain terveyden edis-
tämisestä kiinnostunut vapaaehtoinen suori-
tettuaan terveyden edistämisen verkkopereh-
dytyksen. 

Kerro osaston ruokajakelusta  
ruoka-apu.fi:ssä

Ruoka-apu.fi kokoaa eri toimijoiden järjestä-
mät ruoka-aputapahtumat yhteen. Sivuston 
avulla ruoka-apujakelut ovat helposti avunsaa-
jien, yhteistyökumppaneiden ja ruokaa lahjoit-
tavien löydettävissä. 

Sivuston kautta osastosi voi ilmoittaa tulevista 
ruokajakeluista helposti ja maksuttomasti.

Lisätietoja ja rekisteröitymisohjeet: ruoka-apu.fi. 
Saat lisätietoja ruoka-avusta piirisi ruoka-avun 
yhdyshenkilöltä tai keskustoimistolta: sosiaali-
sen hyvinvoinnin suunnittelija Petra Lemmetty,  
p. 040 620 4373.

Toimintaryhmässä saat tietoa valtakunnallisis-
ta toimintamahdollisuuksista, koulutuksista ja 
sen kautta voi tutusta omalla alueella samoista 
aiheista kiinnostuneisiin vapaaehtoisiin. 

• Verkkoperehdytys löytyy osoitteesta spr.fi/
teverkkoperehdytys.

• Terveyden edistämisen verkkoryhmä löytyy 
Omasta osoitteesta spr.fi/oma. Pyydä jäse-
nyyttä Terveyden edistämisen vapaaehtoi-
set -nimiseen valtakunnalliseen toimintaryh-
mään.

Tervetuloa mukaan!

• Uusi Arjen turvatunti -verkkokoulutus tarjo-
aa vinkkejä kodin ja vapaa-ajan tapaturmien 
ehkäisyyn. Koulutus sopii kaikille ja se löy-
tyy osoitteesta sproppimateriaalit.fi >  
Arjen turvatunti.

• Muuta infomateriaalia voit tilata Punaisen 
Ristin verkkokaupasta osoitteesta punai-
senristinkauppa.fi. Ota käyttöön esimerkik-
si tarkistuslistat, joiden avulla voi nopeasti 
kartoittaa vaaran paikkoja kodissa ja vapaa-
aikana. Ohjeita ja vinkkejä listojen käyttöön 
löydät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/56442
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TIETOSUOJA

Ansiomerkit haussa
Suomen Punaisen Ristin ansiomerkki voi-
daan myöntää vapaaehtoiselle jäsenelle 
tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta.

Ansiomerkin myöntämisen edellytyksenä 
on SPR:n jäsenyys ja se, että henkilö on 
vähintään kuuden vuoden ajan osallistunut 
järjestön toimintaan. 

Ansiomerkkejä haetaan lomakkeella, joka 
löytyy netistä osoitteesta rednet.punainen-
risti.fi > osastotoimisto. Samalla lomak-
keella voi anoa myös pöytäviiriä ja hädän 
kolmet kasvot pienoisveistosta. Osastotoi-
mistossa on lisäksi tarkempaa tietoa SPR:n 
huomionosoituksista.

Ansiomerkkihakemukset on toimitettava 
piiritoimistoon viimeistään 15.2.2022. Ha-
kemukset toimitetaan osoitteella Suomen 
Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan 

piiri, Tuula Korhonen, Salomonkatu 17 B, 5. 
krs, 00100 Helsinki tai sähköpostilla tuula.
korhonen@punainenristi.fi.

Aktiivimerkit myöntää osaston hallitus

Osaston hallitus myöntää aktiivimerkit. Pu-
naisen Ristin jäsen tai osaston toiminta-
ryhmä voi tehdä ehdotuksen aktiivimerkin 
(entinen harrastusmerkki) myöntämisestä 
joko Punaisen Ristin osaston hallitukselle.

Aktiivimerkin saaminen edellyttää SPR:n 
jäsenyyden lisäksi vähintään kolmen vuo-
den aktiivista osallistumista SPR:n toimin-
taan. Osaston hallitus käsittelee ja myön-
tää aktiivimerkkejä kahdesti vuodessa 
ennen osaston kevät- ja syyskokousta. Ak-
tiivimerkkejä voi tilata piiritoimistosta He-
lena Heinoselta, sähköposti helena.heino-
nen@punainenristi.fi.

Tietosuojalinjauksen ja kolmikantasopimuksen  
käsittely osastojen hallituksessa
Tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen käsit-
telyä, jota olemme järjestönä sitoutuneet 
tekemään lain ja asetusten mukaisesti. 
Suomen Punaisen Ristin tietosuojalinjaus 
määrittelee tietosuojaperiaatteet ja -vas-
tuut järjestössämme. Linjaus koskee kaik-
kea Punaisessa Ristissä ja Punaisen Ristin 
lukuun tehtävää henkilötietojen käsittelyä 
riippumatta tietojen alkuperästä, sisällös-
tä, käyttötarkoituksesta tai siitä, missä kä-
sittely tapahtuu. Tietosuojalinjaukseen liit-
tyy keskustoimiston, piirien ja osastojen 
välinen kolmikantasopimus, jossa kunkin 
tahon roolit ja vastuut määritellään. 

Tietosuojalinjaus  
ja kolmikantasopimus

Järjestön tietosuojalinjaus ja kolmikanta-
sopimus tulee käsitellä piirien ja osastojen 
hallituksessa ja käsittelystä tulee ilmoittaa 
keskustoimistoon sähköpostilla tietosuoja@
punainenristi.fi.

Tietojemme mukaan monet osastot eivät 
vielä ole hyväksyneet ns. kolmikantasopi-
musta osaston hallituksessa. Sopimus pitää 
käsitellä kaikissa osastoissa. Kolmikanta-
sopimus löytyy osastojen tietosuojasivus-
tolta: rednet.punainenristi.fi/tietosuoja ja 
sieltä nimellä henkilötietojen käsittelysopi-
mus, kolmikanta.

Tutustu tietosuojaan

Lisätietoa löydät järjestön tietosuojasivus-
tolta www.punainenristi.fi/tietosuoja. Si-
vustolla kuvataan henkilötietojen käsittelyä 
koko järjestössä. 

Jos et löydä tarvitsemaasi tai muuten kai-
paat lisätietoa, ole yhteydessä HUPin tie-
tosuojayhteyshenkilöön Ari Hakalaan tai 
lähetä sähköpostia tietosuoja@punainen-
risti.fi.  

ANSIOMERKIT
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KOULUTUS

Tukea koulutuksiin Opintokeskus Siviksestä
Sivis on vapaan sivistystyön aikuisoppilai-
tos, jonka jäseniä ovat valtakunnallisesti 
toimivat järjestöt. Yksi jäsenistä on  
Suomen Punainen Risti.

Siviksen tavoitteena on edistää aktiivista kan-
salaistoimintaa tukemalla jäsenjärjestöjensä 
koulutustyötä. Sivis järjestää myös itse koulu-
tusta jäsenilleen sekä tuottaa materiaaleja, jul-
kaisuja ja tutkimuksia järjestöjen koulutuksis-
ta. Sivis tarjoaa myös rahallista tukea Punaisen 
Ristin koulutuksiin.

Tukea haetaan Sivisverkon kautta

Tuki koulutuksille on tällä hetkellä 29 € /  
opetustunti ja ensi vuoden alusta alkaen 33 € / 
opetustunti.  Siviksen tuki voi olla enintään  
55 prosenttia toteutuneista kuluista. 

Jos osastosi järjestää koulutuksia, kuten luen-
toja, seminaareja tai webinaareja, koulutus-
vastaavanne kannattaa kirjautua Sivisverkon 
käyttäjäksi. Sivisverkko on Siviksen järjestel-
mä, johon koulutukset kirjataan, ja samalla 
se on myös Punaisen Ristin koulutuksenhallin-
tajärjestelmä. Sivisverkkoon  saamme tiedon 
kaikista Punaisen Ristin koulutuksista ja kou-
lutetuista samaan paikkaan, eikä esimerkiksi 
erillistä koulutustilastokyselyä tarvita.

Siviksen tukemat koulutukset kestävät vähin-
tään yhden opetustunnin (45 min) ja niissä tu-
lee olla vähintään seitsemän osallistujaa, jois-

ta suurin osa on yli 15-vuotiaita. Perustellusta 
syystä osallistujajoukko voi olla pienempikin.

Sivisverkkoon pääset osoitteessa sivisverkko. 
ok-sivis.fi. Kun käytät Sivisverkkoa osasto-
si puolesta, sinun kannattaa hakea yhdistyksen 
vastuuhenkilö -tasoisia käyttäjäoikeuksia. 

Suunnitelma ennen tilaisuutta, selvitys 
tilaisuuden jälkeen

Ennen koulutustilaisuutta Sivisverkkoon kirja-
taan koulutuksen suunnitelma. Sinun ei tar-
vitse kirjata suunnitelmaa alusta alkaen itse, 
vaan Sivisverkosta löytyvät valmiiksi tiedot yli 
30:stä Punaisen Ristin koulutuksesta. Nämä 
koulutusmallit ovat opintopisteytettyjä, niihin 
voi liittää palautekyselyn ja niistä saa tulostet-
tua todistukset ja kurssikuvaukset suoraan jär-
jestelmästä koulutuksen päätyttyä.

Tilaisuuden jälkeen tehdään selvitys koulu-
tuksesta. Selvitykseen merkitään osallistu-
jien tiedot ja toteutuneet kulut sekä tarkiste-
taan vielä ohjelma ja opetustunnit. Yli kuuden 
tunnin koulutuksista tarvitaan aina osallistuji-
en etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja su-
kupuoli.

Lisätietoja Sivisverkosta ja tarkemmat ohjeet 
sen käyttämiseen saat Siviksen sivuilta sekä 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
node/54763. Tukenasi ovat myös piirien nime-
tyt Sivis-yhteyshenkilöt. 

Leena Koskela
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KOULUTTAJAKOULUTUS

Haluatko vapaaehtoiskouluttajaksi?
Kouluttajakoulutuksemme valmentaa sinut 
vetämään koulutuksia muille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja suurelle yleisölle. Päämää-
rämme on osaava vapaaehtoiskouluttaja, jo-
ka kykenee innostamaan muita.

Opintokokonaisuus koostuu ohjatusta ope-
tusharjoituksesta ja useista osioista, jotka 
järjestetään joko etänä tai lähikoulutuksena. 

Kevät 2022

Koulutuksen nimi

Koulutuksen nimi

Päivämäärä

Päivämäärä

Kellonaika

Kellonaika

Syksy 2022

Löydät tiedon yhteisten osioiden sisällöstä 
vapaaehtoiskouluttajien sivustolta RedNetis-
tä: rednet.punainenristi.fi/node/6357.

Kiinnostuitko? Voit hakea kouluttajakoulu-
tukseen piirisi kautta. Keväällä 2022 järjes-
tetään kouluttajakoulutuksen yhteiset osiot 
sekä maalis-huhtikuussa muutamia opinto-
kokonaisuuden sisältöosioita.

Kouluttajapäivät                    
Viestinnän kouluttajien sisältöosa 

22.–23.1.

Valmiuskouluttajien sisältöosat 26.–27.2. täynnä

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 1.3. 17–18

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 8.3. 17–19.30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 26.3. 10–17

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 5.4. 17–18

Kouluttajien verkkokurssi 1.3.–31.5. 

Ensivastekouluttajakoulutus 3.–6.2. 

Ensivastekouluttajien täydennys 4.–6.2.

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat:  
Henkinen tuki, humanitaarinen oikeus,  
terveyden edistäminen (päihdetyö), ystävätoiminta

9.4.

Webinaari: Punainen Risti kouluttaa 4.10. 17–18

Valmiuskouluttajien sisältöosat 9.–11.9. 

Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus 29.9.–2.10.

Oppimisen ohjaaminen: Etäkoulutus 11.10. 17–19.30

Oppimisen ohjaaminen: Lähikoulutus 29.10. 10–17

Kouluttajien verkkokurssi 1.10.–31.12.

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 11.–13.11. 

Kouluttajakoulutuksen sisältöosat 
(mm. ne, joita keväällä ei järjestetä)

19.–20.11.

Oppimisen ohjaaminen: Reflektio 22.11. 17–18

KOULUTTAJAKOULUTUKSEN AIKATAULU 2022
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KOULUTUS

Uusien vapaaehtoisten rekrytointiin

Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutukset il-
moittautumisohjeineen löydät Oma Punai-
nen Risti -tietojärjestelmästä: vapaaehtoi-
set.punainenristi.fi 

Valtakunnallisten kampanjoiden kautta 
uudet vapaaehtoiset ohjautuvat suoraan 
Omaan etsimään toimintaa. Kannattaa 
huolehtia, että osastosi toiminta on esil-
lä Omassa. Jos tarvitset apua Oman käyt-
töönotossa ole yhteydessä piiritoimistoon. 

Koulutusten suunnitteluun ja koordi-
nointiin

Koulutusten koordinointia varten on ole-
massa koontitaulukko, jota päivitetään ker-
ran viikossa ja josta yhdellä silmäyksellä 
näkee seuraavat koulutukset. Koontitaulu-
kon löydät piirin sivuilta www.hup.punai-
nenristi.fi > Vapaaehtoisille > Koulutuksen 
järjestäjille. 

Netistä löydät myös koulutuksen järjestä-
jän muistilista (bit.ly/muistilista2022), jos-
ta saat vinkkejä onnistuneen koulutuksen 
järjestämiseen. Koulutusten järjestäminen 
on yhteistyötä. 

Hallitusvalmennus 12.2. klo 10-14

Hallitusvalmennus järjestetään lauantaina 
12.2. klo 10 - 14 etätapaamisena teamsis-
sa. Valmennus on tarkoitettu kaikille osas-
tojen hallitusten jäsenille.

Hallitusvalmennuksessa jatketaan yhdes-
sä toimintakulttuurin raikastamista, matka-

LäksyHelppi-ohjaajakoulutus

Koulutus järjestetään lauantaina 5.3. Suu-
ren koulutuspäivän yhteydessä. LäksyHel-
pin ohjaajat auttavat esimerkiksi perus-
koulun oppilaita, suomen kieltä opettelevia 
tai peruskoulun opintoja suorittavia ai-
kuisopiskelijoita. Ohjaajat miettivät koti-
tehtäviä yhdessä opiskelijan kanssa, autta-
vat ja kannustavat. Toimintaa järjestetään 
lähi- ja etätoimintana.

Koulutuksessa saa perustietoa Punaisesta 
Rististä ja LäksyHelppi -toiminnasta. Kurs-
silla käsitellään myös S2-opetusta, kou-
lunkäynnin tukemista, oppimisvaikeuksia, 
vuorovaikutusta, moninaisuutta ja vapaa-
ehtoisena toimimista. 

Koulutuksen sisältö:

- LäksyHelppi -ohjaajan moninainen toi-
mintaympäristö
- ohjaamisen taito
- toimiminen Punaisen Ristin ja LäksyHel-
pin vapaaehtoisena

LäksyHelppi -ohjaajatoiminnasta lisätietoa: 
Mia Niemelä, mia.niemela@punainenristi.fi  

taan jäsenhankinnan saloihin ja tutkitaan 
moninaisuuden mahdollisuuksia osastossa. 

Jäsenhankinnasta saamme hienoja pu-
heenvuoroja muistakin piireistä ja vapaa-
ehtoisilta. Jäsenhankinta on meidän kaikki-
en yhteinen ponnistus tulevina vuosina. 
Kasvava jäsenmäärä on osastolle ylpeyden 
aihe, eikä ollenkaan niin hankalaa kuin mil-
tä se voi kuulostaa ja tuntua. 

Moninaisuuden osalta käsitellään yhden-
vertaisuutta, normeja ja ideoidaan miten 
vapaaehtoistoimintaa voi tehdä saavutet-
tavaksi. Tavoitteena on saada eväitä tutkia 
ennakkoluuloja ja normeja kriittisesti sekä 
ymmärtää niiden vaikutus kohtaamisessa. 

Syksyn Hallitusvalmennuksessa 10.9. kes-
kitytään vapaaehtoisten rekrytointiin. 



15

KOULUTUS 

Monimuotoisen ystävätoiminnan 
koulutukset verkossa

Ystävätoiminnan peruskursseja järjestävät 
pääsääntöisesti osasto, osastot yhteistyös-
sä tai yhdessä alueen muiden toimijoiden 
kanssa. Kurssin voi järjestää jatkossakin 
etänä tai koronatilanteen salliessa myös lä-
hikoulutuksena. 

Punaisen Ristin kouluttajakoulutuksen 
myötä on mahdollista kouluttaa osastojen 
omia ystäväkouluttajia, jotka yhteistyös-
sä osaston muiden vapaaehtoisten kans-
sa (esim. ystävävälittäjät, ystävätoiminnan 
ja kotoutumisen tuen yhdyshenkilöt) suun-
nittelevat ja järjestävät koulutuksia. Ystä-
vätoiminnan peruskurssilta on selkeä polku 
vapaaehtoistoimintaan. 

Kun koulutukset järjestetään verkossa, tar-
vitset tietokoneen/älypuhelimen ja toimi-
van verkkoyhteyden. Ilmoittaudu vain roh-
keasti mukaan, harjoitellaan yhdessä!

Ystävätoiminnan peruskurssit

Ilmoittautuminen kaikkiin ystävätoiminnan 
koulutuksiin osoitteessa vapaaehtoiset.pu-
nainenristi.fi tai oma.punainenristi.fi (mo-
lemmat osoitteet vievät samaan paikkaan) 
> Tarkennettu haku – Toimintamuoto/Ystä-
vätoiminta ja Tyyppi/kurssit ja koulutukset

• Kurssi 1: 29.1. klo 12-15 Ystävätoiminnan 
peruskurssi tanssikaveritoiminnan vapaa-
ehtoisille (yhteistyö Zodiakin kanssa)  
oma.punainenristi.fi/event/12992 
• Kurssi 2: 10.2. klo 17-20 Ystävätoimin-
nan peruskurssi -  oma.punainenristi.fi/
event/13244  
• Kurssi 3: 17.2. klo 17-20 Ystävätoimin-
nan peruskurssi - oma.punainenristi.fi/
event/13245 
• Kurssi 4: 2.3. klo 17-20 Ystävätoimin-
nan peruskurssi - oma.punainenristi.fi/
event/13246  
• Kurssi 5: 3.5. klo 17-20 Ystävätoimin-
nan peruskurssi - oma.punainenristi.fi/
event/13247

Grundkurs i vänverksamhet 

Kursen är avsedd för alla nya frivilliga som 
vill komma med i Röda Korsets vänverk-
samhet. 

Utbildningen ger kunskaper i Röda Korsets 
vänverksamhet och hur man kan fungera 
som vän, om att arbeta som frivillig samt 
hur man beaktar de frivilligas eget välbe-
finnande.

• Kurs 1:  3.2.2022 kl. 17.30-19.30  
oma.rodakorset.fi/event/13143
• Kurs 2:  2.3.2022 kl. 17.30-19.30  
oma.rodakorset.fi/event/13145 
• Kurs 3:  7.4.2022 kl. 17.30-19.30  
oma.rodakorset.fi/event/13146 
• Kurs 4:  5.5.2022 kl. 17.30-19.30  
oma.rodakorset.fi/event/13147

Ystävätoiminnan  
täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutusten tavoitteena on sy-
ventää osaamista vapaaehtoisena ja antaa 
tukea ja valmiuksia toimintaan, ihmisten 
kohtaamiseen ja myös omien rajojen vetä-
miseen.

Henkinen tuki ystäville 

Aika: 6.4. klo 17-20
Ilmoittaudu mukaan oma.punainenristi.fi/
event/13249

Ystävätoiminnan vapaaehtoisena kohtaat 
vapaaehtoistehtävässäsi hyvin monenlai-
sissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Voit 
kohdata ihmisiä, jotka saattavat kärsiä yk-
sinäisyydestä, masennuksesta, köyhyydestä 
tai mielenterveysongelmista. Ystäväasiak-
kaan elämä saattaa pyöriä vahvasti rahatto-
muuden ja palveluviidakon ympärillä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa perus-
tietoa henkisestä tuesta ja tukea ystäväva-
paaehtoisena kohtaamaan erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevia ihmisiä. 

Sisältöjä:
- henkisen tuen tarkoitus ja menetelmät 
- henkinen tuki ystävätoiminnassa
- ystävän oma hyvinvointi
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Muistisairaan kohtaaminen 

Aika: ke 20.4. klo 17-20 
Ilmoittaudu mukaan oma.punainenristi.fi/
event/13324 

Koulutuksen tavoitteena on, että vapaaeh-
toisena
- opit perustietoja muistisairauksista ja nii-
den vaikutuksista ja
- saat käytännön vinkkejä muistisairaan 
kohtaamiseen

Sisältöjä:
- muistin toiminta
- etenevät muistisairaudet
- muistisairauksien vaikutus ihmiseen
- vuorovaikutus ja kohtaaminen

Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisil-
le, jotka toimivat esimerkiksi yksilöystävi-
nä, ikäihmisten ryhmätoiminnassa, palve-
lutaloissa tai ulkoiluystävinä. Se on avoin 
myös kaikille muille vapaaehtoistoiminnas-
sa mahdollisesti muistisairaita kohtaaville.

Haastavien asioiden puheeksi  
ottaminen 

Aika: ke 18.5. klo 17-20
Ilmoittaudu mukaan oma.punainenristi.fi/
event/13327 

Sisältöjä:
- haastavien asioiden puheeksi ottaminen 
ja erilaiset puheeksi ottamisen menetelmät
- muutokseen motivoiminen
- turvallinen kohtaaminen

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen
- osaat ja uskallat ottaa haastavia asioita 
puheeksi
- tunnet erilaisia puheeksi ottamisen me-
netelmiä
- osaat toimia motivoivan haastattelun pe-
riaatteiden mukaan
- ymmärrät hyvän vuorovaikutuksen tärke-
yden myös itsesuojelun näkökulmasta
- osaat toimia turvallisesti kohtaamistilan-
teissa

Koulutus on tarkoitettu Punaisen Ristin mo-
nimuotoisen ystävätoiminnan vapaaehtois-
ten täydennyskoulutukseksi, se on avoin 
myös muille järjestön vapaaehtoisille.

Henkisen tuen koulutukset

Punaisen Ristin vapaaehtoisena voit teh-
tävässäsi kohdata hädässä olevia ihmisiä. 
Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja krii-
sireaktioiden ymmärtäminen antavat val-
miuksia auttaa muita ja myös itseä mah-
dollisissa kriisitilanteissa. 

Suomen Punaisen Ristin valtakunnalliset 
koulutusmateriaalit perustuvat Kansainvä-
lisen Punaisen Ristin psykososiaalisen tuen 
keskuksen materiaaleihin. 

Koulutukset soveltuvat jatko- ja täyden-
nyskoulutukseksi kaikille eri toiminnoissa 
mukana oleville Punaisen Ristin vapaaeh-
toisille ja hälytysryhmien jäsenille. 

Henkisen tuen peruskurssi verkossa

Aika: Ma 7.2. ja ke 9.2. klo 18-20.15 ja 
opintotehtävät
Ilm. oma.punainenristi.fi/event/13332

Henkisen tuen jatkokurssi verkossa – 
yksilö osana yhteisöä

Aika: to 10.3., ma 14.3. ja to 17.3.  
klo 18 - 19.30
Ilmoittuminen: oma.punainenristi.fi/
event/13331

Kurssi on tarkoitettu henkisen tuen perus-
kurssin käynneille. Jatkokurssilla keskity-
tään yksilöön ja yhteisöön. Menetys kos-
kettaa sekä yksilöä että koko yhteisöä. 
Suru on luonnollinen reaktio menetykseen. 
Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen 
osallistuja 

- tietää, että on monenlaista stressiä sekä 
tunnistaa mielen ja kehon reaktiota stres-
siin
- tietää, että suru on luonnollinen reaktio 
menetykseen
- tuntee kuolemaan, hautaamiseen ja sure-
miseen liittyviä rituaaleja
- tietää suru- ja traumatyön eron
- osaa antaa henkistä ensiapua surevalle
- osaa hakeutua ammattiavun piiriin tarvit-
taessa
- tietää, että järkyttävät tapahtumat vai-
kuttavat yhteisöön
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- tietää, että resilienssi on yksilön ja yhtei-
sön ominaisuus
- tuntee tekijöitä, jotka auttavat yksilöä ja 
yhteisöä selviytymään

Sisältöjä: 
Stressi, suru ja suremisen rituaalit, henki-
nen ensiapu surevalle, resilienssi yksilön ja 
yhteisön ominaisuutena, yksilön ja yhtei-
sön toipuminen

Henkinen ensiapu lapsille

Aika: La 14.5. klo 9.30-17
Paikka: Jos koronatilanne sallii, koulutus 
järjestetään Helsingissä, muussa tapauk-
sessa verkossa.

Vapaaehtoisena kohtaat auttamistyös-
sä myös lapsia ja heidän läheisiään. Lap-
sille suunnattu henkinen ensiapu perustuu 
samoihin periaatteisiin kuin aikuisille tar-
koitettu henkinen ensiapu. Lapset saatta-
vat tarvita erilaista tukea kuin aikuiset, sil-
lä he tarvitsevat vielä eri tavoin suojaa ja 
huolenpitoa. Tieto henkisen ensiavun peri-
aatteista lapsille ja nuorille antaa varmuut-
ta auttaa.

Kurssin keskeinen sisältö: 

Mitä henkinen ensiapu on, lasten reakti-
ot kuormittaviin tilanteisiin, lapsen ja huol-
tajan avun tarpeen tunnistaminen, mene-
telmiä keskustella lapsen kanssa, katso, 
kuuntele, yhdistä -toimintamalli, syytä 
huolestua, jos…, syytä toimia, jos…, lapsi-
ystävällinen tila

Ilmastoahdistus – ympäristötunteiden 
kohtaaminen 

Aika: ke 2.2. klo 18.00-19.30
Ilmoittautuminen:  lyyti.in/Ilmastoah-
distus__ymparistotunteiden_kohtaami-
nen_0038

Tämä ajankohtainen koulutusilta on tarkoi-
tettu sinulle, joka haluat lisätietoa ja kei-
noja ilmaston- ja ympäristönmuutokseen 
liittyvien tunteiden ja ajatusten käsittelyyn. 

Kouluttajana toimii Taneli Saari, toiminnan-
johtaja, Tunne ry. 

Suuri koulutuspäivä verkossa  
lauantaina 5.3. - ilmoittautuminen  
avataan helmikuun alussa!

Olemme saaneet paljon mukana olleilta hy-
vää palautetta verkossa toteutettavista 
koulutuspäivistä. Osallistuminen eri alueilta 
on helppoa, joten jatketaan yhdessä! 

Koulutuspäivä on avoin kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille ja toiminnasta kiin-
nostuneille. Osa koulutuksista suunnataan 
myös yhteistyöverkostoille. 

Tarjolla on mm. LäksyHelppi-ohjaaja- ja 
ryhmänohjaajakoulutus, koulutusta pape-
rittomuudesta ja rasisminvastaisen kam-
panjan esittely. Lisäksi Selkokeskuksen 
kanssa yhteistyössä toteutettavasta koulu-
tuksessa on mahdollista saada perustietoa, 
rohkeutta ja valmiuksia kohdata selkokie-
len käyttäjiä erilaisissa tilanteissa. 

On ollut hienoa, kun koulutuksissa on ol-
lut mukana toimintaryhmien vastuuvapaa-
ehtoisia rekrytoimassa suoraan mukaan 
osaston toimintaryhmään. Tervetuloa mu-
kaan tälläkin kertaa. Ole yhteydessä ennen 
koulutuspäivää toimialavastaavaan työn-
tekijään ja hän yhdistää sinut kouluttajien 
kanssa. Riittää, että tulet linjoille ennak-
koon sovittuna aikana vain hetkeksi mu-
kaan, ellei tällä kertaa tarjonnasta löydy 
muita itselle sopivia vaihtoehtoja.  

Opintokeskus Sivis tukee kurssien järjestä-
mistä, lisätietoja löydät tämän lehden 
sivulta 12.

Lisätietoa taloudellisesta tuesta löydät: 
www.ok-sivis.fi/jasenpalvelut/taloudellinen-
tuki-koulutuksille  

Opintokeskus Sivis järjestää paljon myös 
jäsenjärjestöille edullista tai ilmaista koulu-
tusta, joka yleensä toteutuu päiväaikaan. 



18

KOULUTUS

Suomen Punaisen Ristin moniam-
matilliseen avustustyöntekijäre-
serviin haetaan uusi jäseniä. Ha-
ku päättyy 28.2.2022 klo 16.

Reserviin haetaan terveyden-
huollon, varautumis- ja valmius-
työn, taloushallinnon, logistiikan, 
tiedonhallinnan, tekniikan, vies-
tinnän ja useiden muiden alojen 
rautaisia ammattilaisia. 

Lue lisää avustustyöntekijöiden 
ammatillisista osaamisalueista ja 
tutustu hakuprosessiin verkkosi-
vuilla www.punainenristi.fi/tyom-
me/avustustyontekijaksi-ulko-
maille.

Avustustyöntekijäksi ulkomaille

Kuvassa Punaisen Ristin kenttäsairaala Bangladeshissa  
v. 2017. SPR lähetti alueelle sairaalan ja terveydenhuollon 
avustustyöntekijöitä.
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Kevään aluetapaamiset

Osastofoorumit tunnetaan tästä eteenpäin aluetapaamisina. Tuttuun tapaan osastojen 
yhteisiä kokoontumisia jatketaan seitsemällä eri alueella. Tapaamisiin ovat tervetulleita 
kaikki osatojen aktiiviset toimijat, mukana on myös piirin osastokummi ja piirin hallituk-
sen jäseniä.

Lisätietoa aluetapaamisista Ari Hakalalta, sähköposti ari.hakala@redcross.fi. 

Aika Aluetapaaminen
28.2.2022 Espoo – Kauniainen, paikka Villa Apteekki, Pappilantie 5, Espoo. 

Vastuuosasto Keski-Espoo.
3.3.2022 klo 18 Vantaa, etäkokous. Vastuuosasto Korso. 
21.3.2022 klo 18 Länsi-Uusimaa, paikka Lohjan osaston tilat, Kalevankatu 7-9 A, 

08100 Lohja.
11.4.2022, klo 18 Itä-Uusimaa, hybridikokous. Isäntäosasto ja paikka avoin.
20.4.2022 Keski-Uusimaa, lähikokous, Kerava. Tarkempi paikka ja kellon-

aika ilmoitetaan myöhemmin.
20.4.2022,  
klo 17.30–19

Helsinki, paikka Kaustisenpolku 5 LH 2, Helsinki. Vastuuosasto 
Pohjois-Helsingin osasto.

26.4. klo 17.30 Västra Nyland, paikka ABC-Karjaa, Lepinpellonkatu 2, 10320 
Karjaa.
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Piiritoimisto 
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
puh. 020 701 2000 

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

Valmiuspäivystys 
Hätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettu-
na, piirin valmiuspäivystäjän tavoittaa numeros-
ta 020 377 710.
 
Sähköposti 
hup.neuvonta@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainen-
risti.fi

Valmius ja varautuminen

• Hakala Ari, järjestöpäällikkö,  
puh. 040 594 8141, vapaaehtoistoiminnan tuki, 
osastokummitoiminta, aluetapaamisjärjestelmä, 
järjestötoimintaan liittyvä yritysyhteistyö, tieto-
suoja

• Haake Niki, valmiuden ja varautumisen  
asiantuntija, puh. 040 557 0111 
vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio, 
valmiusasiat, viranomaisyhteistyö, kotimaan apu

• Hirvonen Niina, ensiaputoiminnan asiantuntija, 
puh. 0400 428 918, ensiapuryhmät, ensiapupäi-
vystykset (var.)

• Koskijoki Maria, projektisuunnittelija, sosiaali-
toiminnan suunnittelijan sijainen,  
puh. 040 725 1102, yksintulleiden alaikäisten  
tuki –projekti,

• Lempinen Markku, ensiapupäivystystoiminnan 
suunnittelija, puh. 040 749 4659 
ensiapupäivystystilaukset ja -päivystysten koor-
dinaatio

• Rigatelli Stefano, maahanmuuttotyön suunnit-
telija, puh. 040 821 6210 
maahanmuuttotyö, Paperittomat-ohjelma, ko-
toutumisen tuki

Järjestökehitys

• Grus Mari, kehittämispäällikkö,  
puh. 040 672 0300, järjestötyön yksikkö, osas-
tojen vapaaehtoisten johtamisen kehittäminen, 
jäsenhankinnan prosessit

• Heinonen Helena, 
järjestöassistentti puh. 040 594 8143
jäsen- ja luottamushenkilörekisterit, jäsentar-
rat ja jäsenluettelot, osastojen kevät- ja syysko-
kousasiakirjat, J-kortit

• Holm-Cüzdan Helena, 
järjestöassistentti puh. 040 635 8350
viestintä, käännökset, osastokummitoiminta, 
ruotsinkielinen asiakaspalvelu  

• Jokiaho Emilia, koulutustoiminnan asiantun-
tija, puh. 040 594 8142, vapaaehtoiskoulutus, 
kouluttajakoulutus, osastokummitoiminta, OMA-
pääkäyttäjä

• Niemelä Mia, nuorisotoiminnan suunnittelija, 
puh. 040 562 7201 nuorisotoiminnan tuki, koulu-
yhteistyö, seksuaaliterveystyö

 • Oittinen Sari, suunnittelija, omaishoitajien tu-
kitoiminta, puh. 040 548 0377  
omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordi-
naatio, omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulu-
tus

Paperittomat ja Lohjan perheryhmäkoti

• Elmi Salahudin, vastaanotto- ja kotoutumis-
palvelutoiminnan johtaja, puh. 040 701 2319

• Abdisalan Khadija, tulkki-ohjaaja, Paperitto-
mat-ohjelma puh. 040 642 8270

• Sillanpää Sanja, suunnittelija, Paperittomat-
ohjelma, puh. 040 680 5735 

• Nilsson Ola, apulaisjohtaja, Lohjan perheryh-
mäkoti, puh. 040 7038912

Johto ja hallinto

• Vuorimaa Päivi, toiminnanjohtaja,  
puh. 040 725 5562 
hallinto ja talous, piirin hallitus, sääntömääräi-
set kokoukset

• Korhonen Tuula, 
viestinnän suunnittelija, puh. 040 548 9471
Tässä ja nyt, RedNet, huomionosoitukset, sään-
tömääräiset kokoukset, piirin hallituksen sihteeri
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