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Sisältö
• Pääkirjoitus: Harppauksia
• Yleiskokous siirretty syksyyn, kokous järjestetään Vaasassa 5.-6.9.2020
• Nälkäpäivä jo 40. kerran, keräys järjestetään 24.-26.9.2020
• Aika päättää Koti Hyvinkäällä -hanke
• Seksuaalista häirintää ja tietosuojaa koskevat linjaukset
• Ensiapukoulutusjärjestelmä uudistunut
• Oil Spill -hanke
• Uudet tuulet kuukausilahjoittamisessa
• HUPin uudet viestintäkouluttajat
• Koulutukset ja uusi oppimateriaalipalvelu
• Nuorten turvatalot 30 vuotta
• Paperittomien auttamistyö HUPin alueella
• Piirin vuosikokous järjestettiin etänä, kaksi uutta jäsentä piirin hallitukseen
• Vuoden osasto ja vuoden nuori toimija
• Piiritoimiston yhteystiedot

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus ja taitto: Tuula Korhonen, 040 548 9471, tuula.korhonen@punainenristi.fi
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Harppauksia

PÄÄKIRJOITUS 1.6.2020

Kevät toi tullessaan poikkeukselliset olot. 
Koronaviruspandemia laittoi ihan jokaisen 
meistä muuttamaan arkista elämää ja opet-
telemaan uusia toimintatapoja. Suomi rea-
goi nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen 
ottamalla käyttöön valmius- ja tartuntalain 
mahdollistamat keinot ihmishenkien turvaa-
miseksi. 

Punaisen Ristin kuuluu ennakoida riskit ja 
toimia nopeasti kriisissä niin maailmalla 
kuin Suomessa. Organisaatiomme on näyt-
tänyt voimansa tässäkin tilanteessa. Kaikki 
ne lukuisat tunnit, joita vapaaehtoisemme 
osastoissa ovat vuosien aikana käyttäneet 
suunnitteluun, harjoitteluun, varautumi-
seen, kouluttautumiseen ja yhteistoimin-
taan, antoivat raudanlujan perustan toimin-
nan soveltamiseen tilanteeseen toimivaksi. 
Kiitos ihan jokaiselle nopeasta toimeen tart-
tumisesta!

Koronaoperaatiomme aikana on tehty us-
komattoman upeaa työtä. Lentokentällä 
ja satamissa on tehty 1292 päivystystun-
tia, koronainfo-puhelimessa 2157 tuntia ja 
vaikkapa Helsinki-avun lääkejakelussa 504 
tuntia (tilanne 27.5.). Nämä ovat selkeästi 
mitattavia tuloksia ja esimerkkejä vapaaeh-
toistemme valtavasta panostuksesta. Näi-
den helposti mitattavien tuntimäärien lisäksi 
on kuitenkin tehty paljon työtä, joka ei niin 
helposti ole laskettavissa tunteina. 

Työmme vaikuttavuus ihan jokaisessa lä-
hiyhteisössä on mittaamattoman arvokas-
ta. Osastot ovat jalkautuneet heikoimmassa 
asemassa olevien pariin monin eri tavoin ja 
löytäneet uusia yhteistyökumppaneita mm. 
ruoka-avun mahdollistamiseen. Fokus on ol-
lut koko ajan perustehtävässämme, vaik-
ka olemme organisaationa itsekin joutuneet 
uuden haasteen eteen. Kasvotusten tapah-
tuvan toiminnan loppuminen ei ole lamaan-
nuttanut organisaation toimintaa. Osastot ja 
yksilöt ottivat kuukaudessa sellaisen harp-
pauksen digitaaliseen maailmaan, mikä nor-
maalisti kestää useita vuosia. 

* * *

Harppaukset ei-
vät tapahdu täy-
sin kivuitta. Monel-
le tämä on vaatinut 
erityistä ponniste-
lua muutenkin erit-
täin kuormittavassa 
tilanteessa. Emme 
voi sivuuttaa sitä, 
että pandemia kos-
kettaa myös jokais-
ta vapaaehtoistam-
me. Huomaamatta 
soljuneet arkiset rutiinit piti lähes yhdes-
sä yössä soveltaa tähän aikaan sopiviksi; 
kauppa-asiointi, töiden tekeminen tai vaik-
kapa koulunkäynti muuttui merkittävästi. 

Huoli omasta ja läheisten terveydestä, so-
siaalisen kanssakäymisen muuttuminen ja 
jopa uhkakuvat tulevasta kuormittavat jak-
samistamme. Osastotoiminnan muutos tuo 
tähän oman lisänsä. Lisääntyneen avuntar-
peen ja samaan aikaan toimintaan tulvivien 
uusien auttajien koordinointi tässä yhtälös-
sä on aiheuttanut painetta ja riittämättö-
myyden tunnetta. Sanoitin tämän SPR:n 
valtuuston kokouksessa 15.5. näkymättö-
mäksi kuormaksi. Se resonoi valtionhallin-
non edustajia myöten.

Kannustan meitä kaikkia olemaan armolli-
sia itselle ja toisillemme. Vastuuntuntom-
me yhdistettynä tilannekuvan ymmärtämi-
seen saattaa ajaa meidät ylittämään omat 
voimavaramme. Inhimillisyys on yksi peri-
aatteistamme. Yksi inhimillisyyden muoto 
on olla inhimillinen itselleen. On hyväksyttä-
vää olla kuormittunut, on luvallista rajoittaa 
auttamiseen annettavia tunteja. Olemme 
tässä tilanteessa samaan aikaan sekä aut-
tajia että autettavia, ihan jokainen. Tilanne 
on tämän osalta hieman erilainen moneen 
aikaisempaan operaatioomme nähden.

Yhteishenki kantaa ja kannattelee mei-
dät tämän tilanteen yli. Pandemia on silmin 
nähden lisännyt yhteishenkeä ja yhteistoi-
mintaa sekä järjestömme sisällä että koko 
yhteiskunnassa. Osastorajojen ylittävän toi-
minnan määrä on kasvanut harppauksin. 
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PÄÄKIRJOITUS 1.6.2020

Ja monet vapaaehtoisemme ovat tukeneet 
hyvin konkreettisesti opettaen ja autta-
en niitä, joille digitaalisuus ei ole ollut vie-
lä arkea. Toivon, että teemme tästä uuden 
normaalin – jatketaan tällä tiellä eteenpäin.

Emme vielä tiedä miten pandemia käyttäy-
tyy ja mitä tulemme kohtaamaan. Nähtyäni 
tapahtuneet harppaukset ensimmäisen aal-
lon myötä voin täydestä sydämestäni luot-
taa siihen, että yhdessä toimien pärjäämme 
tuntemattomassa tulevassakin.

* * *

Tuntemattoman tulevan edessä olem-
me tehneet muutoksia myös hallinnon ar-
keen. HUP piti historiallisen vuosikokouksen 
etäyhteyksien mahdollistamana Punaisen 
Ristin viikolla. Kaikki sujui upeasti, lämmin 
kiitos suurelle osallistujajoukolle yhteispelis-
tä sekä koko taustatiimille fasilitoinnista. 

Syyskuun alussa kokoonnumme näillä nä-
kymin Vaasaan yleiskokoukseen. Suosi-
teltavaa on, että vain viralliset edustajat 
osallistuvat kokoukseen tällä kertaa. Kaik-
kien apua ja ajatuksia pyydetään kuiten-
kin mukaan juuri nyt toimintalinjauksen 
kommentointiin. Kannustan osastoja myös 
miettimään ehdokkaita järjestön luotta-
mustehtäviin, erityisesti valtuustopaikkoi-

hin kannattaa rohkeasti tehdä ehdotuksia. 
Valtuuston kokoonpanon olisi hyvä edustaa 
koko vapaaehtoisten kentän kirjoa. Tarjolla 
on näköalapaikka järjestön toimintaan, eikä 
se vaadi kuin puolikkaan päivän kahdes-
ti vuodessa. Olethan vaikuttamassa myös 
näin järjestön tulevaisuuteen!

Myös HUPin toimintaan voit vaikuttaa, tu-
levaisuudessa yhä enemmän. Piirin hallitus 
käynnisti HUP 2021 -hankkeen, joka kehit-
tää vapaaehtoisen vaikuttamis- ja tukimal-
leja ja piirin hallituksen käytänteitä huomi-
oimaan paremmin tämän päivän tarpeita. 
Asiaa oli tarkoitus esitellä fyysisen vuosi-
kokouksen yhteydessä ja kerätä tietoa var-
sinaiseen työhön. Koronatilanteen takia 
olemme joutuneet hieman lykkäämään ai-
kataulua ja toteutustapaa. Lisätietoja on 
odotettavissa, haluamme kuulla kaikkien 
mielipiteen myös näistä asioista.

Kesän lähestyessä haluan vielä sanoa: Kii-
tos tästä keväästä! Ladataan akkuja ja pa-
lataan toimintaan syksyllä uusin voimin ja 
tilanteen sallimissa rajoissa.

Pysykää terveinä,

Katja Kuusela

Katja
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HUPin vapaaehtoiset ovat koronaepidemian aikana 
mm. jakaneet infoa Helsinki-Vantaan lentokentällä 
saapuville matkustajille ja pystyttäneet kolme vara-
sairaalaa, kuva Raaseporista. 
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Piirin vuosikokous järjestettiin etänä

Piirin hallitukseen kaksi uutta jäsentä
Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokous 
pidettiin 6.5.2020 historiallisesti etäkokouk-
sena. Kokouksen puheenjohtaja ja sihtee-
ristö toimivat piiritoimistossa, kaikki muut 
osallistujat olivat läsnä etäyhdellä. 

Kokoukseen osallistui 79 äänivaltaista edus-
tajaa 23 osastosta, yhteensä kokousta seu-
rasi enimmillään noin 110 henkilöä. Osal-
listujien määrä on hieman normaalia HUPin 
vuosikokousta pienempi. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat ja julkistettiin HUPin vuoden osasto 
ja vuoden nuori toimija -valinnat. Vuoden 
osasto on Mäntsälän osasto ja vuoden nuori 
toimija Caydaruus Abdi Mohamed Keski-
Helsingin osastosta. 

Kaksi uutta jäsentä piirin hallitukseen

Piirin hallitukseen valittiin kaksi uutta jä-
sentä: Karoliina Pilli-Sihvola Länsi-Helsin-
gin osastosta ja Mia Salomäki Keski-Helsin-
gin osastosta. Tiina Hörkkö (Korso), Max 
Lindholm (Helsingfors svenska) ja Pekka Piri 
(Tapiola) valittiin kaksivuotiselle jatkokau-
delle. Hallituksessa jatkavat myös puheen-
johtaja Jouni Pousi, varapuheenjohtaja Kat-
ja Kuusela sekä jäsenet Anders Blomberg, 
Mia Jalonen-Tuovila, Veera Niemi, Maria Ny-
gren ja Ria Sarasti.

Vuosikokouksessa valittiin vaalitoimikun-
ta valmistelemaan seuraavassa vuosikoko-
uksessa suoritettavia luottamushenkilöva-
lintoja. Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Ulla Laukkanen (Kehä-Espoo), vara-
puheenjohtajaksi Lotta Mäkelä (Länsi-Hel-
sinki) ja jäseniksi Nea Asula (Pohjois-Hel-
sinki), Vesa Kirjavainen (Länsi-Helsinki), 
Torsten Ragnell (Ekenäs-Tenala), Tuula 
Rönkkö (Borgå-Porvoo) ja Satu Wallenius 
(Mäntsälä).

Kokoustetaanko jatkossa etänä vai paikan 
päällä, tätä kysyimme vuosikokouksen pa-
lautekyselyssä. Kysymys jakoi mielipiteet 
lähes tasan. Vastaajista 52 % piti perinteis-
tä kokousta parempana vaihtoehtona, 48 % 
suosisi etäkokousta. 

Mäntsälän osasto on vuoden osasto ja 
Caydaruus Abdi Mohamed vuoden nuori toimija

Mäntsälän osasto valittiin Helsingin ja Uudenmaan piirin vuoden osastoksi. Osastossa on to-
della monipuolista toimintaa ja se on aktiivinen toimija omalla paikkakunnallaan. Palkinto 
luovutettiin osastolle muutama päivä ennen vappua, poikkeustilanteen vuoksi turvallises-
ti ulkona ja etäisyyttä pitäen. Palkinnon luovutti toiminnanjohtaja Petri Kaukiainen, ja sen 
vastaanottivat osaston edellinen puheenjohtaja Merja Hietala ja tänä vuonna puheenjohta-
jana aloittanut Satu Wallenius. Lämpimät onnittelut Mäntsälään.

Caydaruus Abdi Mohamed on Helsingin ja Uudenmaan piirin vuoden nuori toimija. Cayda-
ruus Abdi Mohamed on aktiivinen vapaaehtoinen. Hän toimii Keski-Helsingin osastossa ja on 
ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa monia tapahtumia, mm. kohtaamiskahvi-
laa Helsingissä.

AJANKOHTAISTA



6

Jos kaikki olisi mennyt niin kuin oli suunni-
teltu, sadat Punaisen Ristin jäsenet olisivat 
näihin aikoihin koolla Vaasan yleiskokoukses-
sa ja tärkeiden päätösten äärellä. Koronaepi-
demia yllätti kuitenkin meidät kaikki ja lähes 
kaikki kevään ja kesän suunnitelmat meni-
vät uusiksi. 

Punaisen Ristin hallitus päätti maaliskuun lo-
pussa, että järjestön yleiskokous siirretään 
koronavirusepidemian vuoksi järjestettäväksi 
5. – 6. syyskuuta. Kokouspaikkana on yleis-
kokouksen päätöksen mukaan edelleen Bot-
niahalli Vaasassa. Kokous päätettiin siirtää 
eteenpäin poikkeusolojen aiheuttamien ra-
joitusten vuoksi ja jotta voidaan varmistaa, 
että kokoukseen osallistuminen on kaikille 
turvallista. 

Järjestön sääntöjen mukaan jokaisella hen-
kilöjäsenellä on oikeus olla läsnä yleiskoko-
uksessa. Punaisen Ristin hallitus kuitenkin 
suosittelee vahvasti, että vain äänivaltaiset 
edustajat saapuvat kokoukseen, koska pan-
demia ei ole syyskuussa todennäköisesti vie-
lä kokonaan päättynyt ja koska kokouksen 
järjestäminen uudelleen vie järjestön resurs-
seja ennalta arvioitua enemmän.

Kokousajankohdan muutos vaikuttaa myös 
valmistelujen aikatauluihin.

YLEISKOKOUS VAASASSA 5.-6.9.2020

Yleiskokous siirretty syksyyn

Ilmoittautumiset ja majoitusvaraukset

Voit ilmoittautua samalla kertaa yleiskokouk-
seen, iltajuhlaan ja nuorten etkoille. Löydät 
sähköisen ilmoittautumislinkin Rednetis-
tä / Yleiskokous 2020 ja Oma Punainen Ris-
ti -järjestelmän tapahtumista. Majoitusten 
varausohjeet ovat myös RedNetissä. Varaa 
majoitus hyvissä ajoin, sillä hotellikiintiöt ja 
-hinnat raukeavat 5.7.2020.

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen tehdään 
tämän linkin kautta:  

Viimeinen ilmoittautumispäivä 
yleiskokoukseen on 5.7.2020. 

Jos olet osallistumassa syyskuun kokoukseen 
ja ilmoittautunut jo ennen ajankohdan muu-
tosta, ei sinulta vaadita toimenpiteitä mikäli 
tuon aiemman ilmoittautumisen  yhteydessä 
antamasi tiedot pitävät edelleen paikkansa.  
Jos haluat muuttaa ilmoittautumistietoja-

https://e.even-
tos.fi/forms/suo-
men-punainen-risti/
bf6cc111-3153-11ea-
a21a-ee6a04371b85
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si tai peruuttaa osallistumisesi voit tehdä sen 
vastaanottamasi vahvistusviestin muokkaa-
linkin kautta tai lähettämällä tiedot osoittee-
seen yleiskokous@redcross.fi 

Jokaisesta osallistujasta täytetään oma il-
moittautumislomake. Majoitusvaraukset teh-
dään suoraan hotelleihin, joiden yhteystiedot 
ja varauskoodit löydät Rednetin yleiskokous-
sivuilta, välilehdeltä ”Majoitusvaraukset””.  
Helsingin ja Uudenmaan piiristä ja osastois-
ta tuleville on varattu huoneita Sokos Royal 
-hotellista.

Muistattehan myös toimittaa äänivaltaisten 
edustajien valtakirjat etukäteen keskustoi-
mistoon, osoitteella Suomen Punainen Risti, 
Keskustoimisto, Saila Räihä, Tehtaankatu 1 
a, PL 168, 00141 Helsinki

Kutsut ilmoittautuneille postitetaan 7.8. 
mennessä. Kaikki saavat yleiskokouksen kä-
siohjelman ja äänivaltaisille edustajille pos-
titetaan viralliset kokousasiakirjat. RedNetin 
ilmoittautumislomakkeessa on mahdollisuus 
valita paperipostin sijasta sähköinen kutsu. 
Toivomus on, että tätä mahdollisuutta käyt-
tää mahdollisimman moni.  

Toimintalinjauksen kommentointiaika 
päättyy 30.6.2020

Yleiskokouksessa päätetään yhteisestä toi-
mintalinjauksesta, joka ohjaa meitä kaikkia 
seuraavien kolmen vuoden ajan. Hallituksen 
esittämän toimintalinjausluonnoksen kom-
mentointiaika päättyy 30.6.2020. Voit kom-
mentoida toimintalinjausta täällä: 

YLEISKOKOUS VAASASSA 5.-6.9.2020

https://e.even-
tos.fi/forms/suo-
men-punainen-risti/
d45b1977-3905-11ea-
a21a-ee6a04371b85

Yleiskokouksen tärkeät 
päivämäärät 

• Ilmoittaudu kokoukseen 5.7. men-
nessä ja varaa majoitus. 

• Osastot ja jäsenet voivat tehdä 
yleiskokoukselle järjestön toimin-
taa koskevia aloitteita 5.7. saakka.

• Ehdokkaat kokouksessa valittavik-
si luottamushenkilöiksi esitetään 
vaalitoimikunnalle 24.7. mennessä. 
Toimikunnassa ovat jäseninä piiri-
en äänivaltaiset edustajat. 

• Osastoille ja piireille postitetaan 
virallinen kokouskutsu ja esi-
tys toimintalinjaukseksi 7.8. men-
nessä. Samassa postissa tulevat 
vaalitoimikunnan ehdotus luotta-
mushenkilöiksi ja kokouksen oh-
jelmalehtinen.   

HUOM! OBS!

Koronaepidemia on kesää lähes-
tyttäessä heikentymässä, mutta 
asiantuntijoiden mukaan epide-
mian toinen aalto loppukesäl-
lä tai syksyllä on mahdollinen. 
Tämän vuoksi järjestössä va-
raudutaan myös yleiskokouk-
sen pitämiseen eri paikkakunnil-
la etäyhteyksin. Jos järjestelyt 
muuttuvat, siitä tiedotetaan 
osastoille mahdollisimman pian.
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Tee aloitteita yleiskokoukselle

Yleiskokouksessa käsitellään myös osasto-
jen ja jäsenten tekemät aloitteet. Järjestön 
kaikki jäsenet voivat tehdä yleiskokoukselle 
järjestön toimintaa koskevia aloitteita, jotka 
tulee toimittaa järjestön hallitukselle viimeis-
tään 5.7.2020 Rednetin yleiskokoussivulla 
löytyvän sähköisen lomakkeen kautta.

https://e.even-
tos.fi/forms/suo-
men-punainen-risti/
f57918e7-40dc-11ea-
a21a-ee6a04371b85

Henkilövaalit

Kokous valitsee myös järjestön uuden pu-
heenjohtajan ja luottamushenkilöt hallituk-
seen sekä valtuustoon. Ehdokasasettelu 
kokouksessa järjestettäviin henkilövaaleihin 
päättyy 24.7.2020.

Vaalitoimikunta pyytää järjestön henkilöjä-
seniä, sekä osastojen ja piirien hallituksia 
lähettämään esityksiä ehdokkaiksi SPR:n 
vaalitoimikunnalle ensisijaisesti sähköisesti: 
eeva.holopainen@punainenristi.fi. Tarvitta-
essa esitykset voi toimittaa myös postit-
se: Suomen Punainen Risti, Vaalitoimikunta, 
Tehtaankatu 1a, 00140 Helsinki. Kaikki esi-
tykset tulee tehdä lomakkeelle, joka löytyy 
Rednetin yleiskokoussivustolta.

Kokouskutsu lähetetään piireille ja osastoille 
viimeistään 7.8.

Lataa puhelimeesi yleiskokous-sovellus 

Kokoukseen osallistujat saavat käyttöön-
sä ensimmäistä kertaa mobiilisovelluksen, 
jonka avulla voi seurata yleiskokouksen 
valmisteluja ja itse tapahtumaa sekä yleis-
kokousviestintää. Voit ladata Eventos Mobile 
-sovelluksen puhelimestasi ja kirjautua si-
sään PIN-koodilla 5824.

HUP ei järjestä yhteiskuljetusta 
Vaasaan

Selvitimme HUPissa alkuvuonna osastojen 
kiinnostusta ja tarvetta osallistua yhteis-
kuljetukseen Vaasan yleiskokoukseen. Ky-
sely tehtiin ennen koronaepidemian alkua, 
jolloin vielä oletimme, että Vaasaan lähti-
si virallisten edustajien lisäksi paljon myös 
muita osastojen edustajia. 

Tammikuussa yhteiskuljetuksesta kiinnostu-
neita oli sen verran vähän, että kuljetusta ei 
olisi kannattanut järjestää. Syyskuussa läh-
tijöitä on todennäköisesti vieläkin vähem-
män, joten piiritoimisto ei järjestä yhteis-
kuljetusta Vaasaan. 

Vaasaan pääsee mukavasti junalla. Nopeim-
millaan junamatka Helsingin keskustas-
ta Vaasaan kestää 4 tuntia ja 15 minuuttia. 
Vaasassa rautatieasemalta on lyhyt käve-
lymatka HUPin edustajille varattuun Sokos 
Royal -hotelliin. 

Äänestys meneillään. Kuva otettu Helsingissä järjeste-
tyssä yleiskokouksessa v. 2017. 

Tuula Korhonen

YLEISKOKOUS VAASASSA 5.-6.9.2020
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Valmistaudumme 40. Nälkäpäivään 
poikkeusoloissa. Voi olla, että lipas-
keräys onnistuu syksyllä vain rajoite-
tusti. Se on silti varmaa, että Nälkä-
päivä tullaan järjestämään 24.-26.9., 
olosuhteiden sallimalla tavalla. Nälkä 
ja ruoan puute ovat yhä ajankohtaisia 
haasteita, kuten kampanjan syntymä-
vuonna 1981. Haluamme auttaa ete-
läistä Afrikkaa, mitä uhkaa nälänhätä. 

Nälkäpäivä palaa juurilleen 
Herättelemme ihmiset  
pärjäämään vähemmällä
Nälkäpäivänä palaamme kampanjan juu-
rille ja haastamme ihmiset pohtimaan ku-
lutustottumuksiaan. Innostamme ihmiset 
pelkistämään elämäänsä yhden päivän ajan 
ja lahjoittamaan säästyneet rahat heikoim-
massa asemassa oleville. Kampanjan alku-
peräinen ideahan oli syödä yhtenä päivänä 
kevyesti ja lahjoittaa säästyneet varat  
keräykseen. 

Mitä muistoja Nälkäpäivä herättää?
Nälkäpäivästä on kasvanut neljän vuosi-
kymmenen aikana keräys, jolla on erityinen 
paikka suomalaisten sydämissä. Niin on ta-
pahtunut vapaaehtoisten tekemän pitkäjän-
teisen työn ansiosta. Tarjotaan myös tänä 
vuonna uusille ja vanhoille vapaaehtoisil-
le mahdollisuus pukea päälle Punaisen Ristin 
keräysliivi ja kokea ainutlaatuisia kohtaami-
sia keräykseen lahjoittavien kanssa.

Kuva kertoo enemmän  
kuin tuhat sanaa
Kampanjaan kannattaa valmistautua jo nyt 
etsimällä omista tai osaston kuva-arkistoista 
otoksia, joissa on historian havinaa. Ne ker-
tovat keräyksen jatkuvuudesta ja herättävät 
mukavia muistoja. Kuvia voi julkaista omissa 
kanavissa ja niistä voi myös luoda suosittuja 
kuvapareja someen jaettavaksi.

Lisätietoja: Nälkäpäivä-koordinaattori 
Raisa Heinämäki, p. 040 637 3379

H
eidi Ihalainen 

M
arjaana M

alkam
äki

S
PR

Vapaaehtoiset ovat Nälkäpäivän sydän. Ilman vapaa-
ehtoisia ei Nälkäpäivää olisi koskaan edes syntynyt. 
Kuva vuodelta 1985.

Nälkäpäivä-kerääjäsiskokset Hanna ja Mari Välimaa vuosimallia 2006 ja 2019. 

Ruokapulan ennustetaan jatkuvan vuoden 
2021 kevääseen saakka. Kun järjestämme 
menestyksekkään keräyksen, olemme osa 
historiallista avun ketjua. Nälkäpäivän tuo-
toilla perheille voidaan jakaa ruoka- ja  
käteisavustuksia. 
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KOTI HYVINKÄÄLLÄ -HANKE

Aika päättää Koti Hyvinkäällä -hanke

On aurinkoinen tiistai-iltapäivä ja kokoon-
numme Hyvinkään osaston vapaaehtoisten 
kanssa kahvilaan. Laskiaispulla on aivan lii-
an suuri syötäväksi kokonaan. Tunnelma on 
haikea, mutta myös tyytyväinen ja eteen-
päin katsova. On aika päättää Koti Hyvin-
käällä -hanke.

Koti Hyvinkäällä oli piirin, Hyvinkään kau-
pungin, Hyvinkään seurakunnan, Laurean 
ja Työväen Sivistysliiton yhteishanke, jota 
Punainen Risti koordinoi. Hanke sai alkun-
sa kaupungin aloitteesta ja halusta kehittää 
kolmannen sektorin toimintaa Hyvinkäällä. 
Tarkoituksena oli edistää maahanmuuttaji-
en kotoutumista Hyvinkäällä ja rakentaa sil-
toja kotoutumisen parissa työskentelevien 
tahojen välillä. Toiminta alkoi maaliskuus-
sa 2018 ja päättyi nyt helmikuun lopussa 
2020. 

Hankkeen aikana kehitettiin Punaisen Ris-
tin Hyvinkään osaston toimintaa, paikallis-
ten järjestöjen ja yhdistysten verkostoitu-
mista ja kaupungin kotoutumispalveluja. 
Hankkeen eri yhteistyötahot pilotoivat ja 
järjestivät lukuisia monikulttuurisia ja ko-
toutumista tukevia toimintoja.

Näin hankkeen päättyessä kysytään tieten-
kin, miten hanke onnistui ja mitä siitä jää 
elämään? Mitkä olivat hankkeen tulokset ja 
vaikutukset? 

Hankkeen tulostavoitteet toteutuivat

Yleisesti ottaen hankkeiden tuloksia ja vai-
kutuksia voi arvioida monella eri tasolla ja 
moniin eri tarkoituksiin. Rahoittajalla on 
omat vaatimuksensa, mitä hankkeessa tulisi 
saavuttaa. Hanketta toteuttavilla organisaa-
tiolla voi olla omia odotuksiaan. Onnistumi-
sia voidaan arvioida rakenteiden, organi-
saatioiden tai yksilöiden tasolla. Tuloksia 
voidaan arvioida teknisesti sen perusteel-
la, millaisia tulostavoitteita hankesuunnitel-
maan on asetettu tai laajemmin hahmot-
taen koko hankkeen päämäärää ja siinä 
onnistumista ja sitä, miten kaikki tulee jat-
kumaan hankkeen päättyessä.

Koti Hyvinkäällä -hankkeen tulostavoit-
teet toteutuivat hyvin. Lisäksi hankkees-
sa saatiin luotua käytännön toimintatapoja, 
jotka jäävät elämään hankkeen päätty-
essä. Hankkeen aikana toimintansa aloitta-
nut kaupungin maahanmuuttajapalvelujen 
Mosaiikkitalo, jossa kohtaavat niin maahan 

Koti Hyvinkäällä -hankkkeen monipuolista toimintaa. 
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muuttaneet, vapaaehtoiset ja järjestötyön-
tekijät kuin kaupungin työntekijät, jatkaa 
toimintaansa. Keskiviikkoisin Mosaiikkitalos-
sa jatkuvat eri toimijoiden organisoimat ja 
kaupungin koordinoimat avoimet monikult-
tuuriset Olohuone-illat. 

Maahan muuttaneet saavat jatkossa tie-
toa tapahtumista Hyvinkäällä tapahtuu 
Whatsapp-ryhmän kautta, johon kaupun-
gin työntekijät heidät ohjaavat ja jossa eri 
järjestöt ja seurakunta mainostavat toimin-
taansa. Kaupunki, yhdistykset, seurakunta 
ja vapaaehtoiset jatkavat toiminnan koor-
dinaatiota ja yhteistä suunnittelua kaupun-
gin koordinoimassa Vapaaehtoisverkossa. 
Hankkeessa koulutetut 16 maahanmuutta-
jataustaista yhteisöjärjestäjää saavat kut-
suja vapaaehtoistehtäviin oman What-
sapp-ryhmänsä kautta ja suunnittelevat ja 
kehittävät omaa toimintaansa.

Hankkeen loppuseminaarissa piirin kehittä-
mispäällikkö Mari Grus otti esille, kuinka me 
Punaisessa Ristissä olemme pyrkineet ke-
hittämään toimintaa kylä-mielikuvan kaut-
ta. Kylässä on joukko toimijoita, joilla on eri 
rooleja ja vastuita, mutta Punaisen Ristin 
osasto voi koota näitä toimijoita yhteen ja 
ylläpitää yhteistä tekemistä. Kylässä kaikki 
puhaltavat yhteen hiileen.

Marin mielestä Hyvinkää näyttää juuri tällai-
selta kylältä. Hyvinkään kokoisessa kaupun-

gissa kaikki tuntevat toisensa – tai ainakin 
samojen asioiden parissa toimivat ihmiset 
tuntevat toisensa. Koti Hyvinkäällä -hanke 
vahvisti näiden ihmisten yhteisen tekemisen 
henkeä, yhteistä suunnittelua ja koordinaa-
tiota. Kun yhteistyö sujuu, pystytään toi-
mimaan kiperissäkin tilanteissa ja saadaan 
toinen toiselta tukea. 

Uudet toimintamallit jäävät käyttöön

Kahvilla istuessamme Hyvinkään osaston 
kotoutumista tukevan toiminnan yhteyshen-
kilö Kirsi Kataja kiteyttikin tämän toteamal-
la, että hänelle hankkeen yksi suurimmista 
anneista oli, ”että onnistuimme niin todel-
la hienosti kiintiöpakolaisten vastaanotta-
misessa syksyllä 2018. Mukana oli monia 
eri yhteistyökumppaneita ja yhteistyö toimi. 
Hyvinkäälle muuttaneet pääsivät nopeasti 
alkuun kotoutumisessa.”

Hankeen päättyessä Hyvinkäällä on pal-
jon vahvemmat rakenteet ja toimintamallit 
tehdä kotoutumista tukevaa työtä ja myös 
vastaanottaa uusia pakolaisia. On siis aika 
päättää Koti Hyvinkäällä -hanke, mutta työ 
Hyvinkäällä jatkuu. Laskiaispullasta jää lau-
taselle pieni palanen – aivan niin kuin hank-
keista on tarkoitus jäädä elämään hyviä toi-
mintamalleja.

Erna Alitalo
Koti Hyvinkäällä -hankkeen koordinaattori

KOTI HYVINKÄÄLLÄ -HANKE
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LINJAUKSET JA EA-KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Punaisen Ristin hallituksessa hyväk-
syttiin tammikuussa kaksi toisistaan 
hyvin erilaista linjausta, jotka molem-
mat ovat yhtä tärkeitä. Seksuaaliseen 
häirintään ja tietosuojaa koskeviin lin-
jauksiin tutustuminen kuuluu sekä 
vapaaehtoisille että työntekijöille. Mo-
lempiin linjauksiin liittyen voi olla yh-
teydessä piiriin tai keskustoimistoon. 

Tietosuojalinjaus koskee kaikkea Punai-
sessa Ristissä tehtävää henkilötietojen 
käsittelyä. Linjaukseen liittyy myös kes-
kustoimiston, piirin ja osaston välinen 

Punaisen Ristin ensiavun koulutus-
ohjelmien mukaiset koulutukset ovat 
uudistuneet vuoden alussa. Uudistus 
koskee aluksi hätäensiapukursseja ja 
ensiapu EA 1®- ja EA 2® -koulutuksia.

Uudistuksessa on otettu käyttöön kansalli-
nen pätevyysrekisteri, jossa tieto voimassa 
olevasta ensiapukoulutuksesta ja -pätevyy-
destä säilyy. Lisäksi verkko- ja lähioppimis-
ta yhdistävät koulutukset ovat mahdollistu-

Ota haltuun tärkeät linjaukset 

Ensiapukoulutusjärjestelmä on uudistunut

kolmikantasopimus, joka pitää käsitellä 
osastoissa tämän vuoden aikana. 

Seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hy-
väksikäytön ehkäiseminen on tärkeää 
kaikkialla, myös Punaisen Ristin järjestötoi-
minnassa. Linjaus ohjeistaa toimimaan oi-
kein, jos joudut itse tai saat tietoosi jonkun 
toisen joutuneen seksuaalisen ahdistelun 
tai hyväksikäytön uhriksi. Aiheesta järjes-
tettävien koulutusten ajasta ja muodosta 
tiedotetaan myöhemmin. 

Lue lisää: RedNet / Tietosuoja

neet. Vanhoja todistuksia ei tule enää jakaa 
kurssilaisille. 

Suomen Punainen Risti ja Punainen Ris-
ti Ensiapu Oy ovat tehneet kumppanuus-
sopimuksen, jonka avulla Punaisen Ristin 
osastot ja piirit voivat jatkossakin tarjota 
vapaaehtoisilleen ja työntekijöilleen ensi-
apukoulutusta. 

Lue lisää: Ensiavunkouluttajat.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

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
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OIL SPILL -HANKE JA UUDET TUULET KUUKAUSILAHJOITTAMISESSA

Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoi-
siaan osallistujiksi laajoihin ja pitkä-
kestoisiin auttamistilanteisiin, kuten 
öljyonnettomuuksiin Itämeren alu-
eella. Turun yliopiston koordinoimaan 
Oil Spill -hankkeeseen kuuluu yhteen-
sä 13 kumppania Suomesta, Ruotsista, 
Tanskasta, Virosta, Latviasta ja Liettu-
asta. Punaisen Ristin lisäksi Suomesta 
mukana ovat Varsinais-Suomen pelas-
tuslaitos, Neste ja Suomen ympäristö-
keskus.

MobilePay-käyttäjät Suomessa voivat ryh-
tyä vaivattomasti katastrofirahaston kuu-
kausilahjoittajiksi. Lahjoitustapa on nopea 
ja turvallinen riippumatta siitä, mihin pank-
kiin käyttäjä kuuluu. Lahjoittajaksi voi tul-
la Punaisen Ristin nettisivuilta tai suoraan 
omasta MobilePay-sovelluksesta.  

Valmius öljyonnettomuuksiin paranee

MobilePay-kuukausilahjoittaminen  
on nyt mahdollista

Punaisen Ristin tehtäviin kuuluu koulu-
tusten ja harjoitusten suunnittelu sekä 
yhteistyön edistäminen alueellisten pelas-
tuslaitosten kanssa. Hyviä käytäntöjä jae-
taan hankkeessa toimijoiden kesken ja 
hankkeessa luotavaa toimintamallia voi-
daan jatkossa hyödyntää rantaöljyntorjun-
nassa ja muissa suuronnettomuuksissa.

Uudet öljyntorjunnan ja johtamisen 
koulutukset vapaaehtoisille
Keväällä 2020 hankkeessa pilotoidaan 
WWF:lle öljyntorjunnan kouluttajakoulu-
tus sekä Punaiselle Ristille Ensiapu ja öl-
jyntorjunta -kokonaisuus, jonka kautta 
ensiapuryhmät ovat valmiudessa öljyntor-
juntatilanteisiin.

Hankkeessa ovat mukana Vapepan öljyn-
torjunnan yhteistyöryhmät Varsinais-Suo-
messa (pilottialue), Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa. Uusien ryhmien perustamis-
ta muille alueille tuetaan kiinnostuksen mu-
kaan. Hanke kestää 30.6.2021 saakka.

Tule koulutuksiin!
• Joukkueenjohtajakoulutus 

rantaöljyntorjunnan vapaaehtoisille 
(ruotsiksi) 

• Järjestöjen ja viranomaisten yhteinen 
Vellamo -harjoitus, Turku ja Naantali 

Lisätietoa: Hankesuunnittelija  
Heta Hyvärinen, puh. 040 191 3393

Puhelimen käyttö lahjoittamiseen ei ole si-
doksissa esimerkiksi siihen, onko älypu-
helimessa työsuhdeliittymä, sillä käyttäjä 
syöttää rekisteröitymisen yhteydessä oman 
maksukorttinsa tiedot MobilePayhin. Lahjoi-
tukset tilitetään lyhentämättömänä Punai-
selle Ristille.

Joonas B
randt
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VIESTINTÄ

Uudet viestintäkouluttajat Emilia ja Juhana

Sometaitoja ja kriisiviestinnän valmiuksia
Olemme saaneet Helsingin ja Uudenmaan 
piiriin uusia viestintäkouluttajia, jotka on 
koulutettu alkuvuonna tukemaan Punaisen 
Ristin osastojen ja muiden ryhmien vies-
tintää monin tavoin. He ovat perehtyneet 
niin järjestöviestinnän perusteisiin ja peri-
aatteisiin kuin sosiaalisen median mahdol-
lisuuksiin.
 
Emilia Kauppi ja Juhana Päivärinta ovat 
monelle ennestään tuttuja, sen verran ak-
tiivisia ja kokeneita Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisia he ovat. Emilia on toiminut muun 
muassa Kallio-Käpylän osaston tiedottaja-
na, Juhana taas Keski-Espoon ensiapupäi-
vystäjänä ja ensiapuryhmän kouluttajana.

Emilia edustaa nuorempaa sukupolvea Pu-
naisessa Ristissä:
- Vapaaehtoiskokemusta minulta kuitenkin 
löytyy jo 14-vuotiaasta asti, muun muassa 
yhteistyössä Botswanan tasavallan suurlä-
hetystön kanssa orpokotien auttamisek-
si sekä Lähi-Idän konfliktialueella rauhan 
edistämiseksi nuorten ja lasten parissa.

Juhana kuvailee itseään uteliaaksi ja posi-
tiiviseksi:
- Kerään uusia kokemuksia ja haluan tu-
tustua uusiin ihmisiin.
Olen pitkän linjan ensiapupäivystäjä, ensi-
apuryhmän johtaja, tiiminrakentaja ja en-
siapuryhmän kouluttaja.
Nyt aktivoiduin myös viestinnän koulut-
tajaksi kuin taikaiskusta. Olen tehnyt 
viestintää, markkinointia ja mainontaa am-
matikseni yli 35 vuotta. Ihailen nuorten 
osaamista ja intoa. Haluan itsekin pysyä 
siinä flowssa henkisesti mukana.

Heillä on jo ideoita osastoviestinnän kehit-
tämiseen:

-Viestintävastuun työnjakoa pitäisi saa-
da tasaisemmaksi ja viestintävapaaehtoisia 
hyödyntää enemmän, pohtii Emilia.
-Jos osasto tekee, mutta ei kerro kenel-
lekään, osastoa ei ole olemassa. Osaston 
pitää kertoa suunnitelmistaan ja saavutuk-

sistaan, niistä aivan tavallisista asioista, 
sanoo Juhana.

Emilia kertoo hallitsevansa hyvin erityisesti 
digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen medi-
an. Juhana pitää erikoisalanaan viestinnäl-
listen tulipalojen sammuttamista.

- Parhaimmillani olen viestinnällisissä krii-
seissä, joissa on nopeasti ratkaistava aske-
leet, jotta asiat eivät eskaloidu tulipaloksi 
tai Punaisen Ristin brändiä vahingoittavak-
si epidemiaksi.

Juhana painottaa kaikkien osaamista.
- Voima on ihmisissä ja yhteistyössä. Ai-
na pitää myös miettiä mitä kaikkea osaa-
mista osastossa onkaan. Miten voimme sitä 
hyödyntää, miten voimme näkyä ja kuu-
lua vielä paremmin? Ja antaa vapaaehtoisl-
le sitä henkistä vastinetta, josta he voivat 
olla ylpeitä.

Kolmas uusi viestinnän kouluttaja on Lotta 
Palonen, joka on toiminut aktiivisesti muun 
muassa Suomikamuissa.

Emilialta, Lotalta ja Juhanalta voi pyytää 
viestintäneuvoja tai -koulutusta esimerkiksi 
piiritoimiston kautta. Myös piirin oma vies-
tintätiimi opastaa vapaaehtoisia kaikenlai-
sissa viestintäkysymyksissä.

Kuva ja teksti: Marja Juonala
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KOULUTUKSET JA UUSI OPPIMATERIAALIPALVELU

Ilmainen oppimateriaalipalvelu 
tarjoaa tietoa eri ikäisille koululaisille. 
Teemoina ovat sodan säännöt, 
globaalikasvatus, ensiapu ja terveys, 
yhdenvertaisuus sekä ystävyys. 

Piireillä ja osastoilla on tärkeä rooli tavoit-
taa lasten ja nuorten kanssa työskentelevät 
aikuiset. Jaa palvelusta tietoa alueesi opet-

Punaisen Ristin uudet ja lyhyet kou-
lutukset on suunniteltu vapaaehtoisil-
le ja ne edistävät yhteisiä taitoja. Mo-
duulimaiset koulutukset on luokiteltu 
kolmeen:

1. Kaikille vapaaehtoisille yhteisiä Punaises-
ta Rististä lisätietoja antavia koulutuksia 

2. Kaikille vapaaehtoisille yhteisiä vuorovai-
kutuksesta ja ohjaamisesta lisätietoa  
antavia koulutuksia 

3. Tehtäväkohtaisia koulutuksia (esim.  
Kotoutumisen tukena)

Esimerkkejä uusista koulutuksista

Punainen Risti tutuksi (2h) korvaa Yhtei-
sen lipun alla -koulutuksen. Se sopii uusille 
vapaaehtoisille, vapaaehtoisuutta harkitse-
ville ja heille, jotka haluavat tietää enemmän 
järjestön toiminnasta.

Hei! Vuorovaikutustaidot (2h) on har-
joituspainotteinen lähikoulutus. Se antaa 

Ota käyttöön uusi oppimateriaalipalvelu 

Tutustu ja tule mukaan koulutuksiin 

tajille ja kouluille. Materiaaleja kannattaa 
hyödyntää myös piirien ja osastojen tapah-
tumissa.

Riskien keskellä ja Sodassakin on sään-
nöt -materiaaleja voi käyttää järjestön toi-
minnan ja kansainvälisen avustustyön 
esittelyyn. Visuaalisesti näyttävien ja havain-
nollisten kokonaisuuksien avulla voi perehtyä 
mm. ilmastonmuutokseen ja pakolaisuuteen. 
Materiaaleista voi helposti käyttää myös yk-
sittäisiä osioita. 

Palvelusta löytyy myös valmiita aamunava-
uksia, joiden avulla on helppo toteuttaa vaik-
kapa lyhyt kouluvierailu Nälkäpäivän aikana. 
Palveluun ei tarvitse rekisteröityä, mutta 
opettajaksi kirjautumalla saa ohjeita mate-
riaalien käyttöön ja oikeat vastaukset tehtä-
viin. Kirjautuminen on pakollista vain osassa 
materiaaleja, sillä ne on suunniteltu aikuisen 
johdolla käytäviksi.

Lue lisää: sproppimateriaalit.fi  

valmiuksia kohtaamisiin mm. messuilla ja 
kampanjatapahtumissa sekä ryhmässä toi-
mimiseen.

Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa  
(2h) antaa eväät tutkia ennakkoluuloja ja 
normeja sekä ymmärtää niiden vaikutus 
kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa.

Vapaaehtoisten voimavarapäivä (2-8h) 
on hyvinvoinnin, jaksamisen ja kiittämisen 
teemojen ympärille rakennettu koulutus. Se 
antaa mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja 
saada vertaistukea sekä valmiuksia tehdä ra-
janvetoa oman elämän eri roolien välillä. 

Kotoutumisen tukena (3h) korvaa Tulijan 
tukena -koulutuksen. Koulutuksessa käsitel-
lään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasismia 
sekä kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoi-
mintaa.

Lisätietoja: RedNet / SPR vapaaehtois- 
kouluttajat / Kouluttajien yhteiset aineistot
Paikkakuntakohtaiset koulutukset: 
Oma Punainen Risti

S
PR
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Nuorten turvatalot

Tukea, turvaa ja toimintaa jo 30 vuotta

1990-luvun alun Helsinki heräsi uudenlai-
seen ilmiöön, Helsingin keskustan kaduilla 
majaili nuoria. He saattoivat viettää kadul-
la pitkiäkin aikoja ulkona nukkuen. Oli tar-
ve löytää vaihtoehtoja lastensuojelun ja 
kriisityön välimaastoon, jotta nuorille voi-
tiin tarjota välitöntä, mutta kiireetöntä ja 
ennaltaehkäisevää apua. Tuolloin syntyi 
ajatus talosta, johon nuorten olisi helppo 
tulla turvaan tilanteessa kuin tilanteessa. 

Kriisimajoitussuunnitelmat löysivät he-
delmällisen maaperän sekä resurssit Pu-
naisesta Rististä. Näin ideasta tuli totta ja 
neljä työntekijää yhdessä kymmenen va-
paaehtoisen kanssa perusti Nuorten turva-
talon Helsingin Pakilaan vuonna 1990. 

Vapaaehtoisuus on ollut merkittävä osa 
Nuorten turvatalotoimintaa alusta alkaen. 
Vapaaehtoiset ovat vahvasti mukana turva-
talojen arjessa.

- He kuuntelevat, keskustelevat, ovat läs-
nä, tuovat arki-iltoihin turvaa ja inhimilli-

syyttä, tekevät hyvää ruokaa, rohkaisevat 
mukaan yhteisiin toimintoihin, kulkevat 
rinnalla, vievät lähiympäristöihin harrasta-
maan, auttavat lomakkeiden täytössä, koh-
taavat verkossa ja ennen kaikkea luovat 
toivoa ihmisten hyvyyteen, kuvailee Anne-
Maria Pitkänen Helsingin Nuorten turvata-
lon koordinaattori. 

Näihin arjen pieniin hetkiin sisältyy suu-
ri viesti, sinä et ole yksin. Vapaaehtoinen 
on turvallinen aikuinen, joka ottaa hetkeksi 
kantaakseen nuoren liian suureksi kasva-
neen taakan ja tarjoaa kupin teetä. 
Hädän keskellä toivon luominen on ensiar-
voisen tärkeää. 

- Kriisissä ihminen ei kaipaa ratkaisuja tai 
vippaskonsteja, joilla pahanolon saisi häi-
vytettyä, hän kaipaa toista ihmistä vierel-
leen. Jotakuta, jonka käsiin voi hetkeksi 
luottaa omat tarpeensa ja olla kannatel-
tuna”, sanoo Espoon Nuorten Turvatalon 
koordinaattori Kati Kyyrö.

NUORTEN TURVATALOT 30 VUOTTA
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Tästä syystä vapaaehtoisten valmista-
ma iltapala turvallisen pöydän ääressä 
nautittuna on niin iso juttu turvatalossa 
majoittuville nuorille. 

30 vuotta ensimmäisen Nuorten turvatalon 
perustamisen jälkeen, toimii Pääkaupunki-
seudulla jo kolme Nuorten turvataloa: Hel-
singissä, Espoossa ja Vantaalla. Toiminnan 
laajennuttua ovat myös vapaaehtoistehtä-
vät moninaistuneet. Nuorten turvatalojen 
vapaaehtoiset toimivat majoituksen lisäksi 
esimerkiksi nuoren arjessa rinnalla kulke-
vina tukikummeina, verkossa Sekasin-cha-
tin päivystäjinä, POPUP Kohtaamiskahvilan 
ryhmätoiminnan ohjaajina ja Asunnonha-
kuhelpissä oman kodin löytämisen tukena. 

- Vapaaehtoiset ovat turvatalotoiminnan 
sydän ja usein tärkeä työpari työntekijöil-
le. Tästä syystä heille halutaan Nuorten 
turvataloilla tarjota parhaat mahdolliset 
edellytykset tehtävänsä toteuttamiseen 
ja kehittämiseen, kertoo Vantaan Nuorten 
turvatalon koordinaattori Sara Petersen-
Jessen. 

Jokainen vapaaehtoinen saakin turvatalolta 
koulutuksen sekä tukea ja ohjausta vapaa-
ehtoistyöhönsä. 

- Turvataloilla koetaan tärkeäksi se, että 
vapaaehtoiset pääsevät osallistumaan toi-
minnan kehittämiseen ja pystyvät myös it-
se kehittymään vapaaehtoistehtävänsä 
mukana, Sara jatkaa. 

Tekstin lähteinä on käytetty:

• Ilja Hakalan toteuttamaa Suomen Punaisen Ristin entisen pääsihteerin Markku 
Niskalan haastattelua Arjesta Unelmiin -julkaisusta vuodelta 2000.
• Miten kaikki sai alkunsa -perehdytystekstiä.
• Nuorten turvatalon entisen johtajan Merja Hakalan tekstiä ”Unelma toteutui” 
Arjesta Unelmiin -julkaisusta vuodelta 2000. 
• Turun Nuorten turvatalon koordinaattorin Etholen-Rättön juttua ”Nuorten turva-
talon vapaaehtoiset – kantava voima” Tässä&Nyt-julkaisusta vuodelta 2020.  
• Vantaan Nuorten turvatalon koordinaattorin Sara Petersen-Jessenin tekstiä, 
”SPR Vantaan Nuorten turvatalon nuoret vapaaehtoiset”, Kansalaisareenan nuor-
ten vapaaehtoistyön käsikirjasta vuodelta 2019.

Moninainen vapaaehtoistoimintamme muo-
vautuu sekä tekijöidensä että ympäröivän 
tilanteen mukaan. Työmme nuorten autta-
miseksi on Nuorten turvataloilla jatkunut 
koronakriisissä joustavasti etäyhteyksin ja 
myös vapaaehtoistoiminta on saanut uu-
denlaisia muotoja: esimerkiksi tukikummit 
ovat pitäneet itsenäistyviin nuoriin yhteyttä 
nyt puheluin ja viestein. 

Koronatilanteessa Punaisen Ristin ja MIE-
LI ry:n koordinoima Sekasin-chat on kas-
vattanut suosiotaan nuorten keskuudessa 
entisestään ja chatin linjoille kaivataan nyt 
uusia vapaaehtoisia keskustelijoita, jotta 
yksikään nuori ei jäisi pahan olonsa kanssa 
yksin. Haluammekin toivottaa lämpimäs-
ti tervetulleeksi toimintaamme jokaisen 
uuden vapaaehtoisen, turvallisen aikui-
sen, jonka sydän sykkii nuoruuden moni-
naisille ilmiöille, osallisuudelle ja vaikeassa 
tilanteessa olevien nuorten ja heidän per-
heidensä auttamiselle. 

Parannetaan yhdessä maailmaa! 

Voit olla vapaaehtoistehtäviin liittyen yhte-
ydessä koordinaattoreihimme: 

• Anne-Maria Pitkänen, Helsingin Nuorten 
turvatalo, annemaria.pitkanen@redcross.fi
• Sara Petersen-Jessen, Vantaan Nuorten 
turvatalo, sara.jessen@redcross.fi
• Kati Kyyrö, Espoon Nuorten turvatalo, ka-
ti.kyyro@redcross.fi

NUORTEN TURVATALOT 30 VUOTTA
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Ajankohtaista paperittomien auttamistyöstä 
Helsingin ja Uudenmaan piirissä

Tammikuusta lähtien päiväkeskus Mosaiik-
ki Helsingissä tunnetaan nimellä Tukipiste 
Mosaiikki.

Toiminta on silti samantyyppistä kuin aikai-
semmin – tukea, neuvontaa ja palveluoh-
jausta annetaan haavoittuvassa asemassa 
oleville paperittomille ja paperittomuuden 
uhan alla eläville yhteistyössä Helsingin 
seurakuntayhtymän erityisdiakonian ja Si-
ninauhasäätiön kanssa. Osoitteen saa soit-
tamalla. 

Kesäkuussa Mosaiikki avaa taas ovensa 
tauon jälkeen, turvallisesti ja tietyin rajoi-
tuksin. Toiminta laajenee kesäkuussa, kun 
piiri aloittaa etsivän lähityön paperittomi-
en parissa. 

Vapaaehtoisten vetämää ryhmätoimintaa 
toteutetaan tukipisteellä iltaisin. Uusia va-
paaehtoisia kaivataan mukaan vetäjiksi 
sekä suomenkielenryhmään että uuteen äi-
ti-lapsiryhmään. Vapaaehtoiset voivat myös 
toimia tukihenkilöinä ja saattaa avuntarvit-

sijoita erilaisiin palveluihin. Kevään aikana 
kouluikäisiä lapsia on tuettu etänä vapaa-
ehtoisten toimesta. Tällä hetkellä ryhmä-
toiminta on tauolla koronatilanteen takia. 
Sitä kuitenkin suunnitellaan, ja toteute-
taan normaalisti heti kun siihen on mah-
dollisuus.

Myös muualla piirin alueella kaivataan va-
paaehtoisia mukaan tukemaan erityisen 
haavoittuvassa asemassa olevia paperitto-
mia henkilöitä. Paperittomien tukeminen on 
osa Punaisen Ristin tärkeää työtä ja meillä 
on tähän erityinen mandaatti. Työntekijäl-
tä saa tehtäviin perehdytystä ja tukea. Va-
paaehtoisille tarjotaan myös työnohjausta.  

Osastoille tarkoitettua opasta paperitto-
mien auttamiseen voi tilata Valtakunnalli-
sen Paperittomat-ohjelman suunnittelijalta: 
eva.kuhlefelt@redcross.fi, puh. 040 648 
6785. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan. 
Olethan yhteydessä! 

Voi hyvin auttaaksesi muita – psykososiaa-
lisen tuen seminaari Suomen Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisille järjestetään lauantaina 
3.10.2020 Helsingissä. Tilaisuuteen on mah-
dollisuus osallistua myös etänä.

Tule kuuntelemaan mielenkiintoisia alustuk-
sia ja oppimaan yhteisissä työpajoissa. 

Teemoina ajankohtaisia asioita mm. 

- vapaaehtoistoimija epävarmuuden ajassa 
- turvallisuus vapaaehtoistoiminnassa 
- kohtaaminen verkossa ja kasvotusten 
- viisi myyttiä surusta 
- haavoittuvassa asemassa olevien 
  tukeminen 

- omien rajojen tunnistaminen ja itsemyö-
tätunto 
- kehon ja mielen yhteys.

Seminaari on maksuton, mutta peruutta-
mattomasta paikasta perimme aiheutuneet 
kustannukset.

Ilmoittautuminen 24.8.2020 mennessä. Se-
minaarin ohjelma ja lisätietoja netissä:

Voi hyvin auttaaksesi muita 
– psykososiaalisen tuen seminaari 3.10.2020

https://rednet.punai-
nenristi.fi/node/60127
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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.
 
Sähköposti 
hup.neuvonta@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

• Abdisalan Khadija, ohjaaja, Valtakunnallinen 
Paperittomat-ohjelma Å 040 642 8270

• Grus Mari, kehittämispäällikkö 
Å 040 672 0300, osastojen kasvu -hanke, osasto-
kummitoiminta, osastofoorumit

• Hakala Ari, järjestöpäällikkö Å 040 594 8141
vapaaehtoistoiminnan tuki, osastokummitoiminta,  
osastofoorumijärjestelmä, järjestötoimintaan liittyvä 
yritysyhteistyö, tietosuoja

• Heinonen Helena, järjestöavustaja Å 040 594 8143
jäsen- ja luottamushenkilörekisterit, materiaalitoimi-
tukset, jäsentarrat ja jäsenluettelot

• Hirvonen Niina, ensiaputoiminnan koordinaattori 
Å 0400 428 918 ensiapuryhmät, ensiapubussi, ensi-
apupäivystykset (var.) 

• Hollstein Jarmo, valmiuspäällikkö Å 0400 465 162
vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio, valmi-
usasiat, viranomaisyhteistyö, kotimaan apu

• Holm-Cûzdan Helena, järjestöavustaja 
Å 040 635 8350

• Jokiaho Emilia, koulutussuunnittelija 
Å 040 594 8142  vapaaehtoiskoulutus, osastojen 
kummitoiminta, promo- ja kouluttajakoulutus

• Juonala Marja, osastotiedottaja Å 040 185 7501
osastojen ja viestintävapaaehtoisten tuki

• Juslin-Sandin Heidi, ohjelmapäällikkö, keräyspääl-
likkö Å 0400 599 047
osastojen kummitoiminta, keräystoiminta, sosiaali-
toiminnan koordinaatio

• Koskijoki Maria, projektikoordinaattori
Å 040 725 1102 
yksintulleiden alaikäisten tuki -projekti

• Kuhlefelt Eva, suunnittelija, Valtakunnallinen 
Paperittomat-ohjelma Å 040 648 6785

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

• Lempinen Markku, ea-päivystysvastaava 
Å 040 749 4659 ensiapupäivystystilaukset ja 
-päivystysten koordinaatio 

• Niemelä Mia, nuorisotoiminnan suunnittelija 
Å 040 562 7201 nuorisotoiminnan tuki, humanitaari-
seen oikeuteen liittyvät asiat, kouluyhteistyö, seksu-
aaliterveystyö, osastokummitoiminta

 • Oittinen Sari, omaishoitajien tukitoiminnan alue-
työntekijä Å 040 548 0377
omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordinaa-
tio, omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus 

• Petäjäsalo Ippe, projektityöntekijä, Kaveritaidot 
-hanke Å 040 809 9810

• Pokkinen Maija, projektisuunittelija, Oma Punainen 
Risti, pilotointi ja jalkautus Å 040 822 0676 

• Rigatelli Stefano, monikulttuurisuustoiminnan ke-
hittäjä Å 040 821 6210 
monikulttuurisen toiminnan tuki ja kehittäminen

• Saarto Sanna, kotoutumistuen koordinaattori Å 040 
843 0004 kotoutumista tukevan toiminnan tuki ja 
koulutus

• Saberi Ali, projektityöntekijä, yksintulleiden ala-
ikäisten tuki Å 040 668 3373 

• Tammi Elina, ohjelma-avustaja, keräyssihteeri
Å 040 642 9015

• Veijola Jenni, projektityöntekijä, yksintulleiden 
alaikäisten tuki -projekti Å 040 685 0633

• Yared Mehalet, ystävätoiminnan kehittäjä 
Å 040 571 5601
osastojen ystävätoiminnan tuki, osastokummitoi-
minta, osastofoorumit

Johto ja hallinto

• Kaukiainen Petri, toiminnanjohtaja Å 044 545 1146 
hallinto ja talous, piirin hallitus, sääntömääräiset 
kokoukset, piirin vastaanottokeskukset

• Korhonen Tuula, tiedotussihteeri Å 040 548 9471
Tässä ja nyt, RedNet, huomionosoitukset, sääntö-
määräiset kokoukset, piirin hallituksen sihteeri

• Moisio Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 040 620 7823

• Poukka Jari, talouspäällikkö Å 040 536 6285

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI
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Punaisen Ristin työntekijät ja vapaa-
ehtoiset pystyttivät huhtikuussa sai-
raalatelttoja HUSin Meilahden sairaa-
la-alueella sijaitseviin maanalaisiin 
pysäköintitiloihin. 

Pohjois-Helsingin osasto on tarjon-
nut asiointiapua koronaepidemian ai-
kana. Vapaaehtoinen Niko Lavikainen 
teki Helsingin Siltamäessä ruokaos-
toksia. 
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