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Piiritoimisto, Kouvola
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

Toimisto voinna ma-pe klo 10-16
puh. 020 701 2710, 040 173 7243
fax   020 701 2711
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
020 701 2718, 040 726 6015

Järjestöassistentti 
Nina Ihanainen 
020 701 2714, 040 173 7243

Järjestötyön suunnittelija
Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277

Toimistoapulainen
Tuire Keränen
020 701 2710, 040 173 7036 

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Minna Kujala
020 701 2717, 040 7448085

Huoltomies
Jarkko Leskinen
040 582 0219

Terveydenhuollon suunnittelija
020 701 2722, 0400 156 828

Toimistosihteeri 
Päivi Peltonen  
040 668 3818

Talous- ja hallintopäällikkö
Leena Puntti-Dirksen
020 701 2723, 040 504 7856

Valmiuspäällikkö
Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407

Toiminnanjohtaja 
Arja Vainio 
020 701 2725 , 0400 791 400

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja 
Eeva Rahkonen (Lappeenrannan Kontti)
040 509 8838 

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Toimisto avoinna ma-pe klo 10-16
puh. 020 701 2712, 040 173 6911
fax   020 701 2713
kaakkois-suomi.mikkeli@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja  
Tanja Hildén
0400 245 134 
 
Toimistonhoitaja
Johanna Rantala
020 701 2719, 040 173 6956

Toimistoapulainen
Virpi Kekkonen
020 701 2712, 040 173 6911 
 
Täyttä Elämää Eläkkeelle -hanke aluetyöntekijä 
Tuula Narvola  
020 701 2143

JÄRJESTÖTIEDOTE 1 / 2016

Suomen Punainen Risti
Kaakkois-Suomen piiri

Vastaanottokeskukset: 

Imatran vastaanottokeskus 
johtaja Lauri Perälä
päivystyspuh. 040 860 4338 
vuoksenhovi@vokki.fi 
 
Kouvolan Vastaanottokeskus  
johtaja Anna Buzaeva 
päivystyspuh. 040 846 5856 
kouvolavok@vokki.fi
    
Kotkan Vastaanottokeskus  
Laajakoski / Ankkuri (Hovinsaari)
johtaja Saija Makkonen 
kotkaleikarivok@vokki.fi
    
Mikkelin Vastaanottokeskus 
johtaja Heikki Väätämöinen 
päivystyspuh. 040 861 3575 
mikkelivok@vokki.fi
    
Pieksamäen Vastaanottokeskus 
johtaja Jukka-Pekka Itkonen 
päivystyspuh. 040 861 0209 
pieksamakivok@vokki.fi

Tässä ja Nyt-tiedotteen jakelu: 
Osastojen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tilintarkastaja, jäsenmestari, tiedottaja, keräys-
johtaja, kotimaan avun, valmiustoiminnan, veripalvelun, sosiaalipalveluiden, monikulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan 
ja kouluyhteistyön yhdyshenkilö sekä ea-ryhmän johtaja ja ensiapupäivystysvastaava. Kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t), 
promot, piirin hallituksen ja valiokuntien jäsenet, muut piirit, piirin alueella toimivat laitokset (Kontit, Turvatalot, vastaan-
ottokeskukset, Veripalvelu), järjestön hallituksen, valio- ja toimikuntien ja valtuuston jäsenet.

Lisäkappaleita on tilattavissa piiritoimistosta, 16,00 eur/vuosikerta.
Tiedote on netissä osoitteessa kaakkois-suomi.punainenristi.fi/ ”Järjestötiedotteet”
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Inka Kovanen, 020 701 2223, inka.kovanen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Kaakkois-Suomen piiri  Taitto: Piritta Keränen, piritta.keranen@redcross.fi

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus. Se 
suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Suojamerkin 
omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, joista Suomi 
on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitsemiseen ja valvoa 
sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomateriaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Vapaaehtoisuuden uusi aika
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Lähi-idän ja Afrikan konflikteja ja näköalatto- 
muutta pakenevat ihmiset hakevat suojaa 
kaikkialta maailmasta. Viime syksynä heitä tuli 
ennätyksellisen paljon myös Suomeen. Joulu-
kuuhun mennessä turvapaikanhakijoita oli yli 
30 000, alkaneen vuoden tulijamääriä on vielä 
liian varhaista arvioida.

Tulijoiden määrä pysyy lähivuodet korkeana. 
Yli 60 miljoonaa ihmistä on joutunut pakene-
maan kodeistaan. Heistä valtaosa on pakosal-
la omassa maassaan tai naapurimaassa. Sadat-
tuhannet etsivät nyt suojaa myös Euroopasta. 
Tulijoiden suuri määrä haastaa valtioiden kyvyn 
vastata turvapaikanhakijoiden suojelusta. 

Suomen Punaiselle Ristille turvapaikanhaki-
joiden määrän nopea kasvu on merkinnyt toi-
sen maailmansodan jälkeen suurinta kotimaan 
avustusoperaatiota. Olemme ottaneet käyt-
töön koko valmiutemme. Viidessä kuukaudes-
sa perustimme lähes sata vastaanottoyksikköä 
eri puolilla Suomea. Sisäministeri Petteri Orpo 
esimerkiksi on useaan otteeseen todennut, 
että ilman Punaista Ristiä Suomi ei olisi sel-
vinnyt turvapaikanhakijoiden majoittamisesta 
näin tehokkaasti. Olemme kyenneet avusta-
maan viranomaisia heidän tehtävässään. Sa-
malla toteutamme periaatteittemme mukaista 
inhimillistä auttamistyötä. 

Kiitos onnistumisesta kuuluu osaaville ja in-
nostuneille ammattilaisille ja vapaaehtoisille. 
Yli 8 000 uutta ja vanhaa Punaisen Ristin va-
paaehtoista on vastaanottanut, opastanut ja 
perehdyttänyt tulijoita Suomeen ja suomalai-
seen arkeen sekä kieleen. Tämä tärkeä työ on 
vasta alussa.

Vapaaehtoisten mukanaolo vahvistaa samalla 
suomalaista välittämisen kulttuuria ja ihmisar-
von kunnioittamista. Kun osa turvapaikanha-
kijoista aikanaan saa kuntapaikan jostain päin 
Suomea, vapaaehtoisilla ja osastoilla on rat-

kaiseva rooli kotoutumisen tukemisessa viran-
omaisten apuna.
 
Uudet vapaaehtoiset tuovat muutoksia myös 
Punaisen Ristin toimintaan. Aiemmin vapaa-
ehtoiset tulivat toimintaan oman paikkakun-
nan osaston kautta, nyt he klikkaavat itsen-
sä mukaan netissä. Miten varmistamme, että 
he saavat tukea ja koulutusta sekä palautteen 
toiminnastaan? Meidän on löydettävä keinot, 
joiden avulla uudet toimijat löytävät paikkan-
sa vapaaehtoisina, tukijoina, lahjoittajina tai 
Nälkäpäivä-kerääjinä.
 
Myös meidän on uudistuttava. Uudet tulijat 
odottavat pääsevänsä nopeasti mukaan, jo-
ten tehdään heille tilaa. Heillä on osaamista, 
joka on käytettävissä. He haluavat olla mu-
kana muuttamassa ihmisten elämää. Punai-
sen Ristin arvot ja periaatteet tekevät toimin-
nasta merkityksellistä ja liittävät toimintamme 
kansainväliseen vapaaehtoisten liikkeeseen. 
Osastojen ja piirien tuella varmistamme, että 
toiminta on vastuullista ja viranomaisyhteis-
työ toimii.

Punaisen Ristin tulevaisuus nopeana ja tehok-
kaana valmiusjärjestönä riippuu siitä, kuinka 
hyvin saamme uudet vapaaehtoiset mukaan 
toimintaan ja myös pysymään mukana. Mei-
dän on syytä vinkata myös muista toiminta-
muodoistamme. Turvapaikanhakijoiden tukena 
toimimisesta on lyhyt matka vaikkapa ystävä-
toimintaan.
  
Tehdään todeksi tavoit-
teemme olla rohkeita ja 
luotettavia auttajia ko-
tona ja maailmalla.

Kristiina Kumpula
pääsihteeri
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Kohti tuttua ja tuntematonta

PÄÄKIRJOITUS.2016

Yleensä kestää aina hetken aikaa ennen kuin eri-
laisissa muutostilanteissa ymmärtää, että muutos 
koskee myös minua/meitä. Vaikka olemme  ny-
kyelämän  eri osa-alueilla tottuneet muutoksiin, 
Suomen Punaisessa Ristissä ja myös meillä Kaak-
kois-Suomen piirissä ollaan lähdössä alkaneeseen 
vuoteen poikkeuksellisen isojen pohdintojen kes-
keltä ja moniin muutoksiin valmistautuen.

Piirin ja monien osastojen toiminta on oleellisesti 
muuttunut syksyllä alkaneen vastaanottokeskus-
ten perustamisen myötä. Vastaanottokeskustoi-
minnasta on vain muutamassa kuukaudessa tullut 
selkeästi piirin laajin toimintamuoto. Järjestössä 
vallitsevan yhteisen näkemyksen mukaan vastaan-
ottotoiminta on tullut kaikkiin piireihin jäädäk-
seen tai joka tapauksessa useiksi vuosiksi eteen-
päin. Myös ne osastot, jotka vauhdilla hyppäsivät 
syksyn valmiusoperaatioon mukaan, joutuvat nyt 
tilanteen hetkeksi rauhoituttua miettimään, mitä 
ja miten vapaaehtoistoiminta vastaanottokeskuk-
sessa tulee näkymään ja vaikuttamaan osastossa 
tulevina vuosina. Tilanne on ollut ja tulee ole-
maan meille kaikille uuden opettelun aikaa.

Muutos ei kosketa vain niitä osastoja, joiden 
toiminta-alueella on tällä hetkellä vastaanottokes-
kus.  Emme  tässä vaiheessa tiedä, minne uusia 
keskuksia mahdollisesti  vielä perustetaan. Aivan 
uusi ja vielä varsin vähälle huomiolle jäänyt vaihe 
on edessämme tämän vuoden aikana, kun syk-
syllä maahamme saapuneet turvapaikanhakijat 
alkavat saada myönteisiä turvapaikkapäätöksiä. 
Sen jälkeen he jättävät vastaanottokeskuksen ja 
muuttavat valitsemaansa kuntaan – siis mahdolli-
sesti myös sinun osastosi alueelle. Tämän jälkeen 
he ovat kunnan kotouttamistoimenpiteiden koh-

teena ja on aivan varmaa, että kunta pyytää myös 
paikallista Punaista Ristiä yhteistyökumppaniksi 
uusien kuntalaisten kotouttamiseen. Miten teidän 
osastonne vastaa tähän yhteistyöpyyntöön?

Olen koonnut tähän numeroon yhteenvedon 
piirin alkaneen vuoden toimintasuunnitelmasta. 
Siinä kerrotaan, että vastaanottokeskusten lisäksi 
piirissä joudutaan miettimään myös toimintata-
pojen uudistamista. Piirin hallitus käynnisti viime 
vuonna sopeuttamisohjelman, joka hetkeksi jäi 
syksyn valmiustilanteen jalkoihin, mutta jota nyt 
alkuvuodesta taas jatketaan. Piirin talouden ra-
kenneongelmat eivät ole hävinneet minnekään. 
Tiloihin kohdistuvien säästöjen lisäksi joudutaan 
miettimään henkilöstökustannuksia. Kun näköpii-
rissä ei ole paluuta aikaisempaa henkilöstövah-
vuuteen, jäljelle jää toimintatavan muutos, joka 
on irrotettu perinteisestä ohjelmakohtaisesta 
resurssoinnista.  Nyt myös osastoissa tarvitaan 
uskoa ja luottamusta siihen, että osastojen tuki 
voi toteutua tarpeiden mukaisesti myös sellaisella 
toimintatavalla, että jokaisella ohjelma-alueella ei 
ole erikseen nimettyä vastuutyöntekijää.

Paljon siis on muuttumassa, mutta paljon myös 
säilyy entisellään. Järjestön valtakunnalliset kam-
panjat, tärkeimmät perustoimintamuotomme, 
vapaehtoisille suunnattu perustuki ja valtakunnal-
linen valmiusharjoitus ovat sitä tuttua ja turvallis-
ta tekemistä, joka ei näissä myllerryksissä muutu 
miksikään.

Eikä unohdeta sitäkään tuttua asiaa, että jo alka-
neena vuonna alamme valmistautua vuoden 2017 
yleiskokoukseen, johon erityisen piristysruiskeen 
tuo vireillä oleva  ja meitä kaikkia koskettava sään-
töuudistusprosessi.

Toivotan teille kaikille hyvää alkanutta toiminta-
vuotta. Tehdään innolla tuttuja juttuja - samalla 
suhtautuen avoimesti uusiin haasteisiin.

Arja Vainio 
toiminnanjohtaja
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivä – talven sydämellisin päivä lähestyy

Suomessa on paljon yksinäisiä ja paljon ystäväksi haluavia. Jotta voimme vastata  
molempien tarpeisiin, meidän on saatava mahdollisimman moni uusi ystävä mukaan.  
Juhlistetaan siis ystävänpäivää 14. helmikuuta näyttävin tempauksin!

Ystävänpäivä on Punaiselle Ristille tärkeä kam-
panjapäivä. Silloin puhutaan ystävyydestä ja 
sen merkityksestä yksinäisyyden vähentämi-
sessä. Joka kymmenes täysi-ikäinen Suomessa 
kokee itsensä yksinäiseksi. Se tarkoittaa jopa 
400 000 ihmistä, eli työsarkaa riittää. 

Ystävänpäivänä 14. helmikuuta esittelemme 
ystävätoimintaa kaikessa kirjossaan ja haas-
tamme mukaan uusia vapaaehtoisia. Kutsu-
taan mukaan myös kaikki ne, jotka viime syk-
synä turvapaikkatoiminnan tai Vain elämää 
goes Punainen Risti -ohjelman myötä ilmoitti-
vat kiinnostuksensa ystävätoimintaan.

Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa

Iloa ystävyydestä -tapahtumien suunnitte-
lu kannattaa aloittaa ajoissa. Tapahtuman voi 
halutessaan järjestää myös jonain muuna päi-
vänä kuin sunnuntaina 14. helmikuuta. Tapah-
tumissa voi esitellä osaston ystävätoimintaa 
ja kutsua mukaan paikkakuntalaiset vauvasta 
vaariin. Vinkkejä tapahtumien suunnitteluun 
löytyy osastoille lähetetystä kampanjakirjees-
tä ja ystävänpäiväsivuilta RedNetistä.

Tiedottaminen on tärkeää

Ystävätoiminta kiinnostaa monia, mutta pääs-
täkseen mukaan on saatava tietoa toiminnas-
ta. Siksi tapahtumista tiedottaminen on tär- 
keää. Juuri ystävänpäivänä voi syntyä merkit-
tävä ensikontakti ja kipinä, joka saa innostu-
maan ystäväksi tai osallistumaan muuhun jär-
jestömme vapaaehtoistoimintaan. 

Mukaan pääsemisen on oltava helppoa. Ys-
täväkurssit kannattaa järjestää pian ystävän-
päivän jälkeen. Kursseista kannattaa tiedottaa 
samalla kun tiedottaa ystävänpäivästä. 

Iloa ystävyydestä -tapahtumiin voi saada tu-
kea, enimmillään 150 euroa. Edellytyksenä on, 
että tapahtuma on avoin kaikille ja että siel-
lä voi liittyä Punaisen Ristin jäseneksi ja ystä-
väksi. Tapahtumasta on tiedotettu ja siitä on 
ilmoitettu myös tapahtumakalenterissa. Koska 
tuki liittyy yhteistyöhömme LähiTapiolan kans-
sa, tulee kumppanuuden näkyä myös tapahtu-
missa ja viestinnässä.

Joensuun osasto järjesti toissavuonna tikkupullan paistoa ystävänpäivänä.
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 9.–15.5.

Katutempaus vai ulkoilutapahtuma?

- Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – 
 aloittakaa suunnittelu ajoissa!

- Ystävänpäivänä voi järjestää katutempauk-
 sen, ulkoilutapahtuman, pop up -tapahtu-
 man tai vaikka monikulttuurisen tapahtu-
 man vastaanottokeskuksessa. 

- Suosittuja tempauksia on järjestetty myös
 Terhokerhoissa ja Kontissa. 

- Näkykää ja tiedottakaa! Muuten ystäväksi 
 haluavat eivät löydä meitä.

Oikotie ystävyyteen

- Ystävätoiminnan lyhytkurssi on kätevä 
 tapa rekrytoida uusia ystäviä. Ystäväksi 
 haluava pääsee heti mukaan, eikä hänen 
 tarvitse odottaa peruskurssia.

- Kurssi on helppo järjestää, ja se kestää 
 vain kolme tuntia.

- Osaston ystävätoiminnan yhteyshenkilö 
 huolehtii siitä, että kiinnostuneet saavat
 lisäperehdytyksen myöhemmin. 

- Aktiivisuus palkitaan – muistattehan 
 kutsua kaikki kiinnostuneet seuraaviinkin 
 -tapahtumiin!

Lisää vinkkejä tapahtuman järjestämiseen 
kampanjakirjeessä ja ystävänpäiväsivuilta 
RedNetistä.

Lisätietoja:
Asiantuntija, sosiaalinen hyvinvointi 
ja seniorityö, 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi

Kampanjakoordinaattori 
Sari Byman, p. 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Tänä vuonna pyrimme kutsumaan mahdolli-
simman monet ensiapukursseille. Ensiapukurs-
seilla saa rohkeutta toimia vaaratilanteissa ja 
oppii ennakoimaan niitä. Kurssit ovat myös 
tärkeä osa väestön kriisivalmiutta, jonka tuke-
misessa meillä on tärkeä tehtävä. 

Yhteistyö S-ryhmän kanssa jatkuu. Tapahtu-
mia voi järjestää Prismoissa, S-marketeissa ja 
ABC-asemilla. Tapahtumia voi järjestää myös 
yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. 

Lisää tietoa Punaisen Ristin viikosta saa kam-
panjakirjeestä, joka postitetaan osastoille ys-
tävänpäivän jälkeen. 

Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, sillä 
toukokuu on kohta jo ovella! 

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

Nyt suunnittelemaan Punaisen Ristin viikkoa! 

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126, 
niina.hirvonen@punainenristi.fi

Arjen turvallisuutta korostava Punaisen Ristin viikko järjestetään tänä vuonna  
9.5.–15.5.2016. Viikon aikana ensiaputaitojen tärkeydestä voi kertoa erilaisissa 
tapahtumissa, ja niitä voi harjoitella esimerkiksi järjestämällä ensiavun taitoratoja. 
Uutena tapahtumamallina on vastaanottokeskuksessa järjestettävä tempaus, joka 
esitellään myöhemmin.

Leen
a Ko

skela

Keravan osaston ensiapuryhmä harjoitteli viime vuonna 
Punaisen Ristin viikolla onnettomuutta, jossa auto törmää 
pyöräilijään. 

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 21.–27.3.2016

Hyvillä teoilla rasismia vastaan
Rasisminvastaista viikkoa vietetään 21.–27.3.2016. Samalla viikolla on myös YK:n rasismin-
vastainen päivä 21.3. Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin periaat-
teiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. Siksi toimimme sitä 
vastaan teoin ja sanoin.

Rasisminvastaisella viikolla puhumme syrjin-
nästä ja rasismista, toimimme moniarvoisen ja 
yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta sekä 
teemme hyviä rasisminvastaisia tekoja.
 
– Nyt viimeistään jokaiselle on varmasti selvää, 
että rasisminvastainen toiminta on tarpeellista 
ja ajankohtaista Suomessa. Isot muutokset esi-
merkiksi turvapaikanhakijatilanteessa tänä syk-
synä ovat saaneet ihmiset reagoimaan voimak-
kaasti puolesta ja vastaan. On tärkeää, että me 
edistämme yhdessä inhimillisyyttä ja yhdenver-
taisuutta, sanoo Ei rasismille! -hankkeen koor-
dinaattori Janette Grönfors.

Rasismi vahingoittaa paitsi sen kohteiksi jou-
tuneita myös koko yhteiskuntaa. Punainen 
Risti edistää sellaista toimintaa, joka tekee 
maailmasta kaikille paremman paikan. Tänä 
syksynä esimerkiksi noin 8 000 Suomen Pu-
naisen Ristin vapaaehtoista on auttanut maa-
han saapuneita turvapaikanhakijoita.

Osallistumisvinkit osastoille

1. Ota kantaa! 
Rasisminvastaisella viikolla järjestetään 
#milloinviimeksi-kampanja. Kampanja kannus-
taa miettimään, milloin viimeksi esimerkik-
si teit rasisminvastaisia hyviä tekoja tai puhuit 
yhdenvertaisuuden puolesta. Jaa ajatukse-
si ja tekosi sosiaalisessa mediassa hashtagil-
la #milloinviimeksi, ja kutsu muutkin mukaan. 

Voitte myös kerätä rasisminvastaisia hyviä te-
koja vaikka kadulla tai kauppakeskuksessa. 

2. Järjestä rasisminvastainen tapahtuma
 tai työpaja. 
Yhdenvertaisuutta edistävän työpajan tai ta-
pahtuman voi järjestää esimerkiksi kouluis-
sa ja työyhteisöissä. Erilaisia tapahtumia voi 
suunnitella vaikka koko viikolle: herättäkää 
keskustelua rasismivisan avulla, harjoitelkaa 
yhdessä rasismiin puuttumista tai järjestäkää 
aiheeseen liittyvä aamunavaus. Suunnittelu-
apua saa Ei rasismille! -hankkeen koordinaat-
torilta Janette Grönforsilta.
 
3. Tilaa rasismiin puuttumisen treenikehä. 
Treenikehässä opetellaan rasismin tunnista-
mista ja siihen puuttumista teatterin keinoin. 
Painopisteenä ovat arkipäiväiset vuorovai-
kutustilanteet esimerkiksi julkisilla paikoilla. 
Treenikehä soveltuu 10–20 hengen ryhmille ja 
se kestää 2–3 tuntia. Tilaa maksuton treenike-
hä Janette Grönforsilta.

Räppärit Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf sanovat ei rasis-
mille. Viisivuotista Ei rasismille! -hanketta rahoittaa Raha-
automaattiyhdistys.

Ja
n
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Hanki materiaalit ajoissa
• Ohjeet ja materiaalit päivitetään
 RedNetiin helmikuussa: 
 rednet.punainenristi.fi/
 rasisminvastainen-viikko
 
• Rasismivisa-kierrevihkot, pinssit, tarrat 
 ja muut materiaalit voi tilata maksutta 
 Punaisen Ristin verkkokaupasta
 punaisenristinkauppa.fi

Seuraa somessa: 
www.facebook.com/eirasismille/ 
twitter.com/spreirasismille
instagram.com/spreirasismille

Lisätiedot, työpajat ja treenikehät: 
Koordinaattori, Ei rasismille! -hanke
Janette Grönfors, 020 701 2156
janette.gronfors@punainenristi.fi
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Vuonna 2016 tapahtuu

14.2. Ystävänpäivä

21.–27.3. Rasisminvastainen viikko

19.–20.3. Nuorten kevättapaaminen

9.–15.5. Punaisen Ristin viikko

13.5. Tapaturmapäivä

12.9 Maailman ensiapupäivä

15.–17.9. Nälkäpäivä

1.10. Äkkilähtö 2016 – valtakunnallinen valmiusharjoitus

25.11.–24.12. Hyvä Joulumieli –keräys

1.12. Maailman aids-päivä

3.12. Vapaaehtoisten kiitosgaala

Principles in Action -tuotteilla kerrot 
Punaisen Ristin seitsemästä periaatteesta!

Tuotteiden kuvituksena on periaatteet kirjoitettuna usealla eri kielellä.

Periaatteet-kassi 
taskupakkauksessa 
6,90 €

TILAUKSET punaisenristinkauppa.fi, myynti@punainenristi.fi tai 020 701 2211

Putkityyny 
kierrätyskankaasta
10,50 €

Periaatteet-paita
28 €

Ystävänpäivä on jo ovella, ja viimeistään nyt 
on hyvä aloittaa valmistelut rasisminvastais-
ta viikkoa varten. Jokainen meistä voi omalta 
osaltaan vaikuttaa siihen, miten turvapaikan-
hakijat otetaan vastaan omalla paikkakun-
nalla. Avoin ja utelias mieli sekä kontaktien 
luominen voi lievittää pelkoja ja helpottaa yh-
teistyötä.

Syksyllä pyörähtää käyntiin Nälkäpäivä. Viime 
vuonna syntyi ennätystulos – lähdetään rik-
komaan sitä! Lokakuussa osastot saavat mah-
dollisuuden innostaa mukaan uusia nuoria, 
kun valtakunnallinen valmiusharjoitus järjeste-
tään koulujen kanssa. Vuoden huipentaa va-
paaehtoisten kiitosgaala, jolloin osastot voivat 
kiittää aktiivisia jäseniään sekä juhlia yhdessä!
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TUPLATAAN-KAMPANJA

#Tuplataan nuorten määrä – aloittaa voi vaikka heti
#Tuplataan-kampanja haastaa jokaisen työntekijän ja vapaaehtoisen innostamaan mukaan 
toimintaan lisää nuoria. Nuoria tarvitaan, jotta järjestömme pysyy elinvoimaisena.   

Nuoret ovat tärkeä osa Punaisen Ristin autta-
misketjua. Nuorille itselleen nuorisotoiminta 
voi olla konkreettinen tapa osoittaa, että välit-
tää itsestään, lähiympäristöstään ja maailmas-
ta. Silti nuorten vapaaehtoisten määrä on vii-
me vuosina laskenut vauhdilla. Jotta Punaisen 
Ristin toiminta pysyy elinvoimaisena myös tu-
levaisuudessa, on alle 29-vuotiaita nuoria saa-
tava lisää. 

Tavoite lisätä nuorten auttajien määrää nä-
kyy tulevina vuosina kaikessa lasten ja nuorten 
toiminnassa. Punaisen Ristin nuoret ja nuori-
sotyöntekijät aloittivat viime syksynä #Tupla-
taan-kampanjan, jonka tavoitteena on kak-
sinkertaistaa nuorten vapaaehtoisten määrä 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Kampanjaan 
kutsutaan mukaan jokainen jäsen, vapaaehtoi-
nen ja työntekijä iästä riippumatta – myös sinut! 

#Tuplaaminen vaatii asennetta
ja kovaa työtä

Tuplaaminen onnistuu yhteistyöllä ja innostu-
neella asenteella. Tavoitteeseen pääsy vaa-
tii myös kovaa työtä, mutta tärkeintä on, että 
sitä jahdataan yhdessä ja avoimin mielin. Ote-
taan siis nuoret vapaaehtoiset innolla vas-
taan, luotetaan heihin ja annetaan heille vas-
tuuta unohtamatta kuitenkaan konkareiden 
tukea ja kannustusta. 

Tavoite on helposti saavutettavissa, jos kan-
nustamme toinen toisiamme. Mikä parasta, 
osallistua voi vaikka heti! Näin voit aloittaa: 

• Ota yhteyttä toiminnasta etääntyneisiin
 vapaaehtoisiin ja pyydä heitä vetämään 
 uutta Reddie Kids –ryhmää.

• Muista uusien innokkaiden lasten vanhem-
 mat – olisiko heidän joukossaan joku, jota 
 kiinnostaisi ohjata ryhmää?
 
• Nuorten ensiapuryhmä voi järjestää tutus-
 tumisillan, johon he kutsuvat kavereita 
 tutustumaan toimintaan. Henkilökohtaiset 
 yhteydenotot on hyvä tapa rekrytoida 
 uusia vapaaehtoisia.

VaNuKe tukee osastoja 
tuplaamistavoitteessa

Tuplaamisen tueksi on koottu Valtakunnalli-
nen nuorisotoiminnan kehittämistiimi 
(VaNuKe). Keskustoimiston ja piirien työnteki-
jöistä koottu ryhmä kehittää uusia rekrytointi-
malleja yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 

Punaisen Ristin keskustoimiston uusi nuoriso-
toiminnan suunnittelija Kirsi Salo tukee piirejä 
ja osastoja alueellisen nuorisotoiminnan kehit-
tämisessä. Yhteistyö on jo aloitettu Lapin pii-
rin kanssa. Lisäksi lasten ja nuorten toiminta-
materiaaleja kehitetään ja nuorille suunnattua 
viestintää tehostetaan.

Jokainen tuplaa tyylillään 

Cloetta on sponsoroinut Punaiselle Ristille 
1 000 Tupla-patukkaa, jotta nuorten mää-
rän tuplaaminen olisi makeampaa. Mitä 
muita keinoja keksit tuplaamisen tueksi? 
Kehitetään uusia keinoja yksin ja yhdessä 
– tavoite on yhteinen! 

Tervetuloa nuorten kevättapaamiseen!

Nuorten kevättapaaminen järjestetään 19.–
20. maaliskuuta 2016 Kangasalla Apilassa. 
Tapahtumaan on kutsuttu kaikki 15–29-vuo-
tiaat järjestömme nuoret, ja mukaan voi tuo-
da myös kavereita, jotka eivät vielä ole mu-
kana Punaisen Ristin toiminnassa!

Kevättapaamisessa rentoudutaan, virkistäy-
dytään, kouluttaudutaan ja tavataan muita 
nuoria. Tapahtumaan voi ilmoittautua 5.1.–
17.2.2016, osallistumismaksu on 25 euroa.

Lisätietoa tapahtumasta löytyy osoitteesta 
rednet.punainenristi.fi/kevattapaaminen

Lisätietoja:
Nuorisotoiminnan suunnittelija
Kirsi Salo, p. 020 701 2122
kirsi.salo@punainenristi.fi



10

KOULUYHTEISTYÖ

Koulumaailman uudet tuulet 

Helsingin Tehtaankadun ala-asteen oppilaat harjoittelivat 
ensiaputaitoja ja varoituskolmion pystyttämistä.

Le
en

a 
Ko

sk
el

a

Vuonna 2016 kouluissa ja oppilaitoksissa eletään muutoksen aikaa, kun uudistuneet  
opetussuunnitelmat otetaan käyttöön. Uudistus on meille järjestönä loistotilaisuus  
tiivistää yhteistyötä kouluissa.

Itsestä ja toisista huolehtiminen, vapaaehtoi-
suus ja maailmankansalaisuus. Ne ovat oppi-
ainerajat ylittäviä tavoitteita, joita korostetaan 
uusissa opetussuunnitelmissa. Ne ovat myös 
Suomen Punaisen Ristin osaamisen ydintä. 

Opetussuunnitelma on opetuksenjärjestä-
jiä velvoittava asiakirja, selkäranka suomalai-
sissa oppilaitoksissa tapahtuvalle opetuksel-

Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa on 
parhaimmillaan, kun sekä järjestön että ope-
tussuunnitelmien tavoitteet tulevat täytetyksi. 

Lokakuussa yläkoululaisille ja heidän perheil-
leen järjestettävän Äkkilähtö 2016 -valmius- 
harjoituksen tarkoituksena on vahvistaa kou-
lujen kriisivalmiutta. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö sekä opetushallitus kannustavat ylä-
kouluja osallistumaan harjoitukseen, jonka 
painopisteitä ovat henkinen kriisinkestävyys, 
kotien, koulujen ja kuntien valmiudet toimia 
äkillisissä tilanteissa sekä nuorten sosiaalisen 
median käyttö ja media- 
lukutaito.

Äkkilähtö 2016 linkittyy uusiin perusopetuk-
sen opetussuunnitelmien perusteisiin vah-
vasti. Tätä kannattaa pitää esillä, kun on yh-
teydessä kouluihin ja pyytää niitä mukaan 
valmiusharjoitukseen. 

le. Suomen Punaisen Ristin kouluyhteistyön 
tarkoituksena on tukea opettajia opetus-
suunnitelmien toteuttamisessa. Olemalla läs-
nä jo peruskoulussa varmistamme että lapset 
ja nuoret pääsevät yhdenvertaisesti osallisiksi 
Punaisen Ristin tärkeimmistä sisällöistä.

Uusissa opetussuunnitelmissa peruskouluja, 
lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia kannus-
tetaan laajaan yhteistyöhön järjestöjen, nuo-
riso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimien, 
poliisin, seurakuntien, yritysten ja muiden lä-
hiympäristön toimijoiden kanssa.

Yhteistyö lisää oppimisympäristöjen monipuo-
lisuutta, rikastuttaa koulutyötä sekä tukee 
koulun kasvatustehtävää ja parantaa sen laa-
tua. Tuetaan siis yhdessä opettajia ja oppilai-
toksia tulevien sukupolvien kasvattamisessa.

Lisätietoja:
Kouluyhteistyön suunnittelija
Virve Turunen, p. 020 701 2154
virve.turunen@punainenristi.fi

Harjoituksessa käytetään monipuolisesti eri-
laisia oppimisympäristöjä ja harjoitellaan 
havaintojen tekemistä, tiedon hakemista, 
arvioimista, muokkaamista sekä tiedon jaka-
mista. Samalla paneudutaan tieto- ja viestin-
täteknologiseen osaamiseen sekä moniluku-
taitoon. Harjoituksessa kehitetään itsestä ja 
toisista huolehtimisen sekä arjen taitoja.

Päivän aikana oppilaat saavat käytännön ko-
kemusta yhteiskunnallisesta osallistumisesta 
ja vapaaehtoistoiminnasta. Suunnittelemal-
la ja toteuttamalla harjoituksen yhdessä kou-
lujen kanssa osastot tukevat koulujen kas-
vatustehtävää. Samalla harjoitus on hyvä 
mahdollisuus saada toimintaan uusia innok-
kaita perheitä ja nuoria. 

Lue lisää opetussuunnitelmista: 
www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot ja 
http://eperusteet.opintopolku.fi/

Jalkaudutaan kouluihin – mallina Äkkilähtö 2016  
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VALTAKUNNALLISET ARVONNAT

Valtakunnalliset arvonnat jatkuvat myös ensi vuonna 

Valtakunnallisiin arvontoihin liittyvät ICE- ja arvonta/yhteydenottokortit ovat olleet 
osastojen käytössä vuoden ajan. Kortit ovat olleet erittäin suosittuja erilaisissa 
tapahtumissa.

Vuonna 2016 käytämme samoja ICE- ja arvon-
ta/yhteydenottokortteja valtakunnallisissa ar-
vonnoissa. Jos kortteja on vielä jäljellä, ne voi 
hyvin käyttää loppuun.

Vuoden 2016 valtakunnalliseen arvontaan tu-
lee lisää palkintoja, ja arvontaan voi pian osal-
listua myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa 
tapahtuvan kampanjoinnin yhteydessä. 

Arvonta jatkuu myös jäsenten osalta samana, 
eli kaikki jäsenet osallistuvat automaattisesti 
arvontoihin. Hankkimalla uusia jäseniä saa li-
säksi ylimääräisen arpalipun jokaista uutta jä-
sentä kohden. Tarkemmat tiedot arvonnasta 
löytyvät RedNetistä. ICE- ja arvonta/yhteyden-
ottokortit tilataan verkkokaupasta punaisen-
ristinkauppa.fi. Tilauksen mukana toimite-
taan ohjeet, arvonnan säännöt ja mainos sekä 
palautuskuori.

Palautattehan ICE- ja arvonta/ 
yhteydenottokortit keskustoimistoon 

Jotta tapahtumissa kortin täyttäneet henkilöt 
osallistuvat valtakunnallisiin arvontoihin, tulee 
kortit palauttaa keskustoimistolle. Jos osas-
to järjestää paikan päällä oman arvonnan, sen 
voi toteuttaa samojen korttien avulla. Postitta-
kaa kortit keskustoimistolle heti osaston oman 
arvonnan jälkeen. Jos palautuskuoret ovat 
päässeet loppumaan, voi kortit palauttaa mak-
sutta kirjoittamalla kuoreen: 

Suomen Punainen Risti
Info: LIIDI
Tunnus: 5001674
00003 VASTAUSLÄHETYS

Arvonta- ja yhteydenottokortit auttavat mei-
tä saamaan uusia jäseniä. Keskustoimiston 
teletiimi soittaa osalle yhteystietonsa jättä-
neistä ihmisistä, ja kokemukset puheluista 
ovat olleet hyviä. 

Ammattilaisista koostuva teletiimi hoitaa yh-
teydenpitoa vastuullisesti ja hyviä keskus-
telutapoja noudattaen, ja puhelut on otettu 
erittäin hyvin vastaan.

Pelkästään kesän ja alkusyksyn aikana tele-
tiimi sai lähes 400 uutta jäsentä Punaiselle 
Ristille tapahtumakorteista saatujen yhteys-
tietojen avulla. Teletiimin toiminta hyödyttää 
vahvasti osastoja, sillä kaikki uudet jäsenet 
rekisteröidään osastoille.

Puheluiden aikana keskustelu laajenee usein 
laajemminkin Punaisen Ristin toimintaan. Te-
letiimi jatkaa puheluita hyvän palautteen ja 
positiivisten kokemusten innoittamina.

– Pyrimme aina käymään puhelut keskus-
tellen ja kuunnellen. Teletiimin jäsenet kou-
lutetaan Suomen Punaisen Ristin arvojen 
mukaisesti. Vaalimme lämpimiä suhteita ja 
huolehdimme siitä, että jokainen puhelu 
päättyy hyvässä hengessä, kertoo teletiimin 
vetäjä Minna Autio.

Teletiimi hankkii uusia jäseniä korttien avulla 
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E-LASKUKOULUTUSTA

E-lasku on ympäristöystävällinen, turvallinen 
ja helppo tapa maksaa laskut. Se myös sääs-
tää Punaisen Ristin kustannuksia, koska pape-
ri-, painatus- ja postikuluja ei enää synny.

E-laskuun siirtyminen on helppoa:
- Tee e-laskusopimus omassa verkkopankissa.

- Valitse laskuttajaluettelosta Suomen 
 Punainen Risti ja laskutusaiheeksi kuukausi
 lahjoitus ja/tai jäsenmaksu.

- Syötä tunnistetietona henkilökohtainen 
 viitenumero (löytyy jäsenmaksulaskusta). 

Jäsenmaksu e-laskuna

PROMOKOULUTUS 2016 / PROMOUTBILDNING 2016   KEVÄT / VÅREN

Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille 
Riksomfattande promodagar för alla promor  30.–31.1. Turku

Yhteiset osat/Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa     22.–23.1. Rovaniemi, Lappi
Promo: yhteinen osa     5.–6.3.  Turku, Varsinais-Suomi

Sisältöosat/Innehållsmoduler:  
Ensiapu       22.–23.1. Turku, Varsinais-Suomi

KOULUTTAJAKOULUTUS 2016 / UTBILDARUTBILDNING 2016

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuk-
sen alkua. Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån -  minst 1 månad före början av kursen.

Kouluttajapäivät: 
Kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja jatkokoulutus  30.–31.1. Turku

Valmiuskouluttajien sisältöosa  8.–10.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 1.10–4.11. Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1 5.–6.11. Helsinki

Sisältöosat 
• Henkinen tuki  • Humanitaarinen oikeus
• Järjestö  • Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu • Nuoriso
• Henkinen tuki • Päihdetyö 26.–27.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 29.–30.10. Nynäs

Klikkaa itsesi Äkkilähtöön!

Valtakunnalliselle Äkkilähtö 2016 -valmius-harjoitukselle on avattu omat Rednet-sivut.
 
Sivut toimivat harjoituksen virallisena tiedotuskanavana. Harjoitus järjestetään lokakuussa.

Muistathan käydä klikkaamassa itsesi ryhmään, ettet jää mistään paitsi!  Osastot saavat ilmoit-
tautumisohjeet pikapuoliin. Omaa ryhmää voi jo alkaa kasata ja tulevaa harjoitusta suunnitella.
rednet.punainenristi.fi –> Tieto ja taito –> Äkkilähtö

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

E-lasku on sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka saa paperisen laskun sijasta
omaan verkkopankkiin. 

 Jos viitenumeroa ei löydy, sitä voi kysyä 
 omasta piiritoimistosta tai sähköpostilla 
 osoitteesta jasenrekisteri@punainenristi.fi.

Jatkossa jäsenmaksulaskut tulevat e-lasku-
na suoraan verkkopankkiin. Kannustamme 
kaikkia verkkopankkia käyttäviä jäse-
niä tekemään e-laskusopimuksen! 

Huom. Jos jäsen on myös kuukausilahjoittaja 
ja hänen käytössään on jo e-lasku siirtyy myös 
jäsenmaksu ensi vuonna e-laskutukseen.
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Poimintoja toimintasuunnitelmasta

POIMINTOJA TOIMINTASUUNNITELMASTA 2016
Vuosi käynnistyy henkilöstömuutosten merkeissä

tetaan kuten aiemminkin. Valmiuteen liittyvät 
koulutukset kuten kotimaan apu, ensihuolto ja 
henkinen tuki ovat koulutusohjelmassa. Ensi 
kesänä toteutetaan myös muutaman vuoden 
tauon jälkeen pepa-leiri.

Täyttä elämää eläkkeellä-hanke ja Maahan-
muuttajaohjelma jatkavat aktiivisia toiminta-
muotojaan. Alkuvuodesta selviää myös, käyn-
nistyykö piirissä uudelleen omaishoitajien 
tukitoiminta.

Järjestön tärkeimmät vuosittaiset kampanjat 
Ystävänpäivä, Rasisminvastainen viikko, Punai-
sen Ristin viikko ja Nälkäpäivä pyritään toteut-
tamaan ei pelkästään entisellä tyylillä vaan 
jopa nousujohteisesti siten, että Nälkäpäivän 
tulos viimevuotisen huipputuloksen jälkeen 
pysyy vähintään samalla tasolla ja viimevuo-
tista useammat osastot lähtisivät rohkeas-
ti mukaan muihin kampanjoihin. Tukea piiristä 
kampanjoiden toteuttamiseen lupaamme niille 
osastoille, jotka sitä tarvitsevat.

Viime vuoden syksyltä siirtyivät tälle vuodel-
le osastojen kehittämishankkeet. Tarkoituk-
sena oli aloittaa muutaman osaston kanssa 
”Mini-Osku”, joka perustuu muutaman vuo-
si sitten käytössä olleeseen ja hyväksi havait-
tuun osastojen kehittämisprosessiin. Osku 
pysähdyttää osaston pohtimaan osaston ny-
kytilannetta ja laatimaan vaiheittaisen kehittä-
misohjelman. Järjestötyön suunnittelija Piritta 
Keräsellä on edelleen haussa kehittämispro-
sessiin innostuneita ja sitoutuneita osastoja. 

Vastaanottokeskustoiminta osaksi pysyvää 
toimintaa

Vastaanottokeskustoiminta on tullut jäädäk-
seen ja se on vuosiksi eteenpäin tärkeä osa 
piirien toimintaa. Kaakkois-Suomen piirillä on 
tällä hetkellä kuusi yksikköä:  yksi Kouvolassa, 
Imatralla, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Kotkas-
sa kaksi. Alkuvuodesta viranomaiset ja myös 
Punainen Risti itse arvioi syksyllä kovassa kii-
reessä perustettujen vastaanottokeskusten ja 
hätämajoitusyksiköiden tulevaisuutta ja elin-

Piiritoimiston näkökulmasta vuosi käynnistyy 
muutosten merkeissä. Terveydenhuollon suun-
nittelija Päivi Piili jää vuoden sijaisuuden jäl-
keen pysyvästi töihin SPR:n keskustoimistoon 
ja monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Anna 
Buzaeva siirtyi vuoden alusta Kouvolan vas-
taanottokeskuksen johtajaksi. Molemmat toi-
met täytetään tammikuussa ja jo perehdyttä-
misvaiheen aikana uudet työntekijät varmasti 
alkavat ottaa yhteyttä osastoihin.

Piirin pitkäaikainen talous- ja hallintopäällikkö 
Leena Puntti-Dirksen jää osa-aika-eläkkeelle 
helmikuun alussa. Koko piirin talous- ja henki-
löstöhallinnon tuleva resurssointi on pohdin-
nan alla kun yritetään hahmottaa, mikä määrä 
henkilöstä tarvitaan piirin tukipalveluihin sen 
jälkeen kun alkuvaiheen aikamoisen hässäkkä 
on tasaantunut ja vastaanottokeskukset saa-
vat oman hallintonsa vakiintumaan. Koko syk-
syhän on eletty keskusten perustamisvaihetta, 
jolloin tuen tarvekin tukipalveluissa on ollut 
suurempaa.

Henkilöstömuutokset horjuttavat aina hetkek-
si vakiintunutta asetelmaa ja ainakin kevät-
kaudella on varauduttava siihen, että uusien 
ihmisten myötä toiminnot hakevat vielä paik-
kaansa. 

Perustoiminnot jatkuvat

Monet osastojen luottamushenkilöt ja vapaa-
ehtoiset ovat esittäneet huolensa siitä, nielai-
seeko piirin vastaanottokeskustoiminta koko 
perusjärjestötyön ja osastotuen. Ei nielaise. 
Vaikka viime syksyn aikana jouduttiin siirtä-
mään joitakin suunniteltuja koulutuksia ja ta-
pahtumia, yllättävä paljon suunnitelmista pys-
tyttiin myös toteuttamaan.

Ensiapuryhmien tuki; koulutukset, harjoituk-
set ja tapaamiset saadaan käyntiin jo heti al-
kuvuodesta sijaisvoimin. Terveydenhuollon 
suunnittelijan sijaisuutta tehnyt Sirpa Asikai-
nen on lupautunut olemaan apuna niin pit-
kään kunnes uusi työntekijä pystyy ottamaan 
vastuun. Ystävätoimijoille järjestetään lisäkou-
lutusta viime vuoden tapaan. Perusjärjestö-
koulutus osastojen avainvapaaehtoisille toteu-
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kelpoisuutta. Osa keskuksista on jo lopetettu 
tai tullaan lopettamaan, mutta aivan varmaa 
on myös se, että uusia joudutaan perusta-
maan.

Mikäli vastaanottokeskustoiminta Kaakkois-
Suomen piirissä jää nykytasolle tai kasvaa, 
piirin hallituksen päätettäväksi jää, vaatiiko 
toiminta piiritoimistolla johtamisen ja koordi-
noinnin uudelleen organisointia. Nämä pää-
tökset jäävät tehtäväksi sen jälkeen kun näh-
dään, mille tasolle vastaanottokeskustoiminta 
lopullisesti asettuu.

Uuteen vapaaehtoistoiminnan muotoon ei olla 
totuttu aivan kivutta. Syksyn aikana on tul-
lut jonkin verran yhteentörmäyksiä vapaaeh-
toisten ja vastaanottokekeskusten henkilöstön 
välillä. Henkilöstön puolella on ollut osaamat-
tomuutta kohdata vapaaehtoisia ja toisaal-
ta vastaanottokeskusten pelisääntöihin ei 
vapaaehtoistenkaan ole aina ollut helppo so-
peutua. Kaikkien osapuolten on tärkeää ym-
märtää se, että syksyn perustamisstrsessissä 
-  noin kolmessa kuukaudessa - kaikki palaset 
eivät voineetkaan vielä loksahtaa paikalleen ja  
alkaneena vuonna haetaan vielä pitkään va-
kiintuneita  vastaanottokeskusten toiminta-
muotoja, myös vapaaehtoisuudessa.

Viime syksyltä siirtyy myös suuria haastei-
ta tälle vuodelle turvapaikanhakijoiden ja vas-
taanottokeskustoiminnan  ”omistajuuden” laa-
jentamisessa. Syksyllä vastuuta ottivat upeasti 
ne osastot, joiden alueelle yksiköitä perustet-
tiin. Monet osastot puolestaan kokivat,  ettei 
asia koske heitä. Järjestön pääsihteerin mu-
kaan syksy oli kuitenkin Suomen Punaisen Ris-
tin sodan jälkeisen ajan suurin valmiusope-
raatio. Joudumme vielä paljon miettimään ja 
säätämään sitä, miten kaikki osastot olisivat 
osa järjestömme kokonaisvalmiutta. Tulijoiden 
määrä on nyt sydäntalvella selkeästi vähenty-
nyt, mutta kukaan ei tiedä sitä, milloin tilan-
ne mahdollisesti aktivoituu uudelleen ja mah-
dollisesti sellaisiin mittoihin, että kaikkia meitä 
tarvitaan.

Vuoden kohokohtia

Toimintavuoden 2016 kohokohtia osastotoi-
minnan näkökulmasta tulee olemaan lokakuun 
alussa toteutettava Äkkilähtö-valmiusharjoi-
tus. Edelliseen, vuonna 2013 toteutettuun 
harjoituksen piiristämme osallistui noin 25 

osastoa ja nyt tavoitteena on ehdottomas-
ti saada mukaan tavalla tai toisella reilusti 
enemmän osastoja.

Lähempään tarkasteluun/uusia tuulia

Piirin tiukka taloustilanne viime vuosina on 
pakottanut päättäjät ja henkilötön tarkaste-
lemaan nykyisten toimintatapojen toimivuut-
ta ja riittävyyttä. Punaisessa Ristissä on vuosi-
kymmenten ajan sekä piireissä että osastoissa 
totuttu asiantuntija-pohjaiseen ajatteluun ja 
toimintatapaan. Jokaisella tärkeimmällä ohjel-
ma-alueella on oma vastuuhenkilönsä ja asi-
antuntijansa piiritoimistossa. Jos ei ole, osas-
tojen kokemus on se, että piiristä ei tukea saa 
ollenkaan.

Jo pitkään Kaakkois-Suomen piirissä on surtu 
sitä, ettei meillä ole esimerkiksi sosiaalipalve-
lu- ja nuorisotoiminnan suunnittelijaa. Näkö-
piirissä ei ole, että henkilöstömäärä palautuisi 
entiseen kokoonsa. Silloin ainoaksi vaihtoeh-
doksi jää pohtia, olisiko muita tapoja vasta-
ta osastojen tarpeisiin. Osana tätä pohdintaa 
on kummitoiminnan uudelleen arviointi. Aiem-
man muotoisesti toteutettuna kummitoiminta 
ei ole mahdollista nykyresursseilla. Alkaneena 
vuonna jatketaan syksyllä alkaneita pohdinto-
ja. Pohjana näissä mietinnöissä käytetään ke-
sällä/syksyllä 2015 toteutettua osastokyselyä, 
joka antaa monia arvokkaita ajatuksia siitä, 
mihin suuntaan osastotukea tukisi kehittää.
Juuri saatujen vuoden 2015 jäsentilastojen mu-
kaan viime syksyn vapaaehtoisryntäys ei näy mei-
dän piirissämme jäsenmäärän nousuna. 

Myöskään viime vuoden jäsenhankintakilpailu ei 
aiheuttanut minkäänlaista piikkiä jäsenmäärään. 
Jäsenhankinta ja toinen, ehkä vielä tärkeämpi 
kestoteema, uusien vapaaehtoisten vastaanotto, 
säilyvät siis piirin ja toivottavasti osastojenkin toi-
mintasuunnitelmien painopisteenä. Viime syksyn 
kaltaista etsikkoaikaa uusien vapaaehtoisten ha-
keutumisessa toimintaamme tuskin tulee pitkään 
aikaan. Nyt haasteemme on, miten kiinnitämme 
nämä vastaanottokeskustoimintaan mukaan tul-
leet uudet toimijat osastoihin niin, että he löytä-
vät osastoista ”kotipesänsä”.

Arja Vainio 
toiminnanjohtaja

Poimintoja toimintasuunnitelmasta
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VERKOT VESILLE 2016

VERKOT VESILLE tulee jälleen, 
missä jamassa teidän verkot on?  
 
Olettekin ehkä jo kuulleet Verkot Vesille – 
toimintamallista alkuvuoden aikana? Hyvä 
niin, jos olette ja vaikkette olisikaan, niin 
nyt saatte tietää siitä kaiken!  
 
Yksinkertaisesti ajatuksena on se, että jo-
kainen uusi jäsen ja jollain tapaa kiinnos-
tuksensa toimintaamme kohtaan ilmaissut 
saa henkilökohtaisen yhteydenoton puhe-
limitse / sähköpostitse omasta osastosta 
tämän kevään aikana.  
 
Miten Verkot Vesille toteutetaan? 

Tavoitteena olisi, että jokainen halukas 
osasto toteuttaa soittokierroksen viikoilla 
11 - 12 (toki sen saa toteuttaa aiemminkin 
/ myöhemmin). 
 
Saatte sähköpostitse listan osastonne uusis-
ta jäsenistä ja nettisivujen kautta vapaaeh-
toiseksi ilmoittautuneista Verkot vesille -  il-
lan / viikon toteuttamista varten viikon 10 
loppuun mennessä. 

Ideana on ottaa yhteyttä puhelimitse kaik-
kiin loppuvuonna 2015 ja alkuvuonna 2016 
osastonne jäseniksi liittyneisiin aikuisiin 
(lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille voidaan 
lähettää kirje / sähköposti). Tämän lisäk-
si liitteenä on lista nettisivun kautta marras-
kuu 2015 – maaliskuu 2016 välisenä aikana 
vapaaehtoiseksi ilmoittautuneista, mikäli niitä 
on osastoonne tullut. Käykää myös tämä lista 
läpi ja tarkistakaa onko heihin oltu yhtey-
dessä ja ovatko he päässeet mukaan osas-
tonne toimintaan. Jollei, heihin otetaan 
myös yhteyttä. 

Listojen liitteenä saatte vielä saatekirjeen, jota 
voitte muokata osastonne näköiseksi ja hyö-
dyntää ottaessanne yhteyttä vapaaehtoiseksi 
ilmoittautuneisiin, jotka toivovat yhteydenot-
toa sähköpostitse.     
 
Onko teillä paljon uusia jäseniä ja kiinnostu-
neita vapaaehtoisia? Hyvä idea on järjestää 
uusien vapaaehtoisten ilta, jossa voitte kertoa 
innostavasti Punaisesta Rististä ja osaston-
ne toiminnasta. Illan aikana on helppo sopia 
myös, mihin toimintaan uudet vapaaehtoiset 
lähtevät mukaan. Illan toteutusvinkkejä saa 
minulta.  
 
 

Näin toteutatte Verkot Vesille – jäsenhuol-
toillan / -viikon osastossanne

* Kootkaa osaston hallitus ja toimintaryhmät 
yhteen ideoimaan soittokierrosta 
* Tehkää yhdessä koonti osaston toiminta-
ryhmistä ja ryhmien vetäjien yhteystiedoista 
(jollei jo olemassa) sekä ”puhelurunko”, mitä 
kaikkea mukavaa haluatte osastosta kertoa. 
”Olemme iloisia jäsenyydestäsi ja haluamme 
kutsua sinut mukaan myös kivaan ja hyödylli-
seen toimintaan!” (Vinkkilista soiton sisältöön 
tulee jäsenlistojen mukana.)
* Kootkaa lista tulevista tapahtumista ja kou-
lutuksista. 
* Sopikaa soittajajoukko Verkot vesille illan to-
teuttajiksi. 
* Laskekaa verkot vesille viikolla 11, osastol-
le parhaiten sopivana ajankohtana, soittamal-
la kaikille uusille osastonne jäseniksi liittyneil-
le yli 18-vuotiaille. 
* Kertokaa uusille vapaaehtoisille osaston toi-
minnasta, pyytäkää heitä mukaan toimintaan 
ja kutsukaa mukaan johonkin osaston kevään 
tapahtumaan, vaikka Punaisen Ristin viikon 
tapahtumaan / uusien vapaaehtoisten iltaan 
jne.
* Lähestykää lapsia ja osaston alle 18-vuotiai-
ta nuorisojäseniä kirjeellä / sähköpostilla. Kir-
jepohja löytyy jäsenlistojen mukana tulevasta 
liitteestä. 

Mikäli tarvitsette jäsenlistan kaikista osas-
ton jäsenistä, voitte tilata sen meiltä piiri-
toimistosta. 

Ilmoitattehan minulle, aiotteko olla tällä en-
simmäisellä kierroksella mukana! Seuraava 
kierros toteutetaan ennen Nälkäpäivää. Jat-
kossa soittokierros tehdään aika puolen vuo-
den välein. 

Kysymyksiin ja muuhun vastailen mielelläni! 

Piritta Keränen 
Järjestötyön suunnittelija
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Eläkkeelle siirtyminen sisältää monenlaisia 
elämänmuutoksia. Seuraavassa SPR:n Täyttä 
elämää eläkkeelle -eläkevalmentaja Maisa Lai-
neen ajatuksia. 

SPR:n Täyttä elämää eläkkeellä -eläkeval-
mentaja Maisa Laine: kuinka kauan olet ol-
lut eläkkeellä?

Viimeinen työpäiväni oli kesäkuun kuudes. Op-
pilaitos, jossa olin töissä piti 70 -vuotisjuhlat 
henkilökunnalle ja juhlien jälkeen jäin lomal-
le.” Rentonomin” elämää olen viettänyt elo-
kuun alusta.

Millä tavalla elämä on tänä aikana muuttu-
nut? 

Minua jännitti aluksi, miten elämä alkaa luon-
nistua; ensimmäisestä palkastani tuli kulu-
neeksi kesällä 50 vuotta! Talous mietitytti, mi-
ten eläke riittää kaikkeen. Yllättävän vähällä 
tulee toimeen.

Halusin viikkooni säännöllisyyttä, mutta en 
kuitenkaan liikaa. Käyn SPR:n läksykerhossa 
yhtenä päivänä viikossa. Olin aina haaveillut 
käsityökerhosta ja pääsin senioreille tarkoitet-
tuun sellaiseen. Käyn Senioriopettajissa, jos 
ohjelma vaikuttaa mielenkiintoiselta. Vanhoja 
tuttujani tapaan Helsingin ammatillisissa seni-
oriopettajissa, samalla vierailen sukulaisten ja 
ystävien luona Helsingissä.

Olen myös innostunut geo-
kätköilystä. Se on minulle so-
piva liikuntamuoto ja siinä tu-
lee nähdyksi erilaisia ja hyvin 
mielenkiintoisia paikkoja. Toi-
nen liikuntamuoto, josta ko-
vasti pidän on vesijumppa. 

Illan virkkuna löysät aamut 
ovat olleet ihania, kun kello ei 
soi ja voi nousta ylös sängys-
tä milloin lystää. Herätyskel-
lon ääni on kamalin ääni mitä 
tiedän, toinen on pölyimurin 
ääni. Meillä syödään aamiais-

ta nykyisin yhdeksän maissa, joskus menee lä-
helle kymmentäkin. Lehtiä voi lukea rauhassa. 

Olet ollut Täyttä elämää eläkkeellä –eläke-
valmennuskurssilla: mitä kurssi sinulle an-
toi? 

Kävin valmennuskurssin keväällä -15 ja olin 
silloin vielä töissä. Se oli kiireistä aikaa. Val-
mennuksessa oli paljon hyviä asioita, joita 
pohdin, kun työt loppuivat ja sain eväitä uu-
teen elämänvaiheeseen. Tieto eri vapaaeh-
toistyön eri vaihtoehdoista oli minulle hyödyk-
si sitten syksyllä.

Olet nyt myös kouluttautunut valmentajak-
si: mitä haluaisit sanoa eläkeelle siirtyville? 

Eläkkeelle jäämistä kannattaa ajatella jo etu-
käteen, samoin myös taloutta. Töissä aina 
ajatteli, että kun jään eläkkeelle teen sitä ja 
sitä. Taloutta ei tule ajatelleeksi. Töissä aina 
manaa, ettei ole vapaa-aikaa. Eläkkeellä on 
vapaa-aikaa, mutta ei ole fyrkkaa samalla ta-
valla kuin töissä ollessa. Jotain säännöllistä 
voisi itselleen miettiä, ettei viikko tunnu tyh-
jältä. Vaikka esim. pari kertaa viikossa jossa-
kin. Suosittelen myös Täyttä elämää eläkkeellä 
–valmennusta!

Haastattelija: Tuula Narvola

Virtaa eläkepäiviin Täyttä elämää eläkkeelle -valmennuksesta! 

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLE
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TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLE

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus

Valmennuksen tarkoitus on valmistaa osallistu-
ja eläkkeelle siirtymisen elämänmuutokseen ja 
antaa hänelle työkaluja voida hyvin uudessa ti-
lanteessa. Valmennus sisältää kuvan mukaiset, 
räätälöitävissä olevat osiot. 

Valmennuksen kesto kokonaisuutena on 9-10 
tuntia ja se voidaan järjestää 2-3 osassa. 

LISÄTIETOJA: 
aluetyöntekijä Tuula Narvola 

VALMENNUKSESSA
Käydään läpi käytännön asioita, joihin 
eläkkeelle siirtyminen vaikuttaa: esimer-
kiksi talous, ajankäyttö ja sosiaaliset suh-
teet
Pohditaan elämänmuutosta omien arvos-
tusten, voimavarojen ja tavoitteiden va-
lossa
Puhutaan terveydestä ja hyvinvoinnista
Esitellään vapaaehtoistoimintaa mahdolli-
suutena uudenlaiseen, mielekkääseen te-
kemiseen työuran jälkeen
Kannustetaan jokaista osallistujaa löytä-
mään itselle sopiva polku eläkkeelle siirty-
miseen

Kerhonohjaajakoulutusta Kymenlaakson alueelle

Lauantaina 6.2.klo 9.30-16.30 Kouvola / Hotelli Vaakuna
 Lauantaina 27.2.klo 9.30-16.30 Kotka / Lasten kulttuurikeskus LAKU

Jos olet kiinnostunut Terhokerhojen ohjaamisesta tai ylipäätään haluat ohjaajakoulu-
tusta - hyppää mukaan leikin, arjen anarkan ja teatterin keinojen äärelle! Ohjaus MLL 
Kymen piirin Leikkilähetti, teatteriopettaja Piia Kleimola ja Koordinaattori Maiju Vesa. 
Vapaa pääsy! Kurssipäivään sisältyy ruoka ja kahvi. Sitovat ilmoittautumiset viimeis-
tään viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa Piialle.

Piia Kleimola, Leikkilähetti, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri, Koko Suomi 
leikkii -hanke, piia.kleimola@mll.fi, p. 040 1587122, www.kokosuomileikkii.fi

KOULUTUSTA TERHO-
KERHOJEN OHJAAJILLE

Terhokerhossa heittäydytään het-
keen yhdessä eri sukupolvien kes-
ken ja annetaan leikin ja mukavan 
tekemisen viedä mennessään. Alu-
eesi Terhokerhot löydät osoittees-
ta www.terhokerho.fi

TERHOKERHOT



18

Kaakkois-Suomen piirin talous- ja henki-
löstöhallinto-osastolle Kouvolaan on saatu 
vahvistusta marraskuun puolivälissä. 

Toimistosihteerinä on aloittanut Päivi Pel-
konen 10.11.2015. Hänen tehtäviin kuulu-
vat lähinnä ostolaskujen käsittely ja työso-
pimusten valmistelu. 

Päivin harrastukset ovat liikuntapainottei-
sia, mm. luontoliikunta koiran kanssa on 
hyvää irtiottoa pitkäksi venähtäneiden työ-
päivien jälkeen.

PIIRIN VUOSIKOKOUS JA MINISEMINAARI MIKKELISSÄ
Aika  Lauantai 23.4.
Paikka  Yliopistokeskus, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli

OHJELMA 
 
9.30 - 10.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvi
10.00 - 12.00 Miniseminaari ”Osastojen kokonaisvalmius”
12.00 - 13.00 Ruokailu ja kahvi  (valtakirjojen tarkastus) 

13.00   Vuosikokous
  Sääntömääräiset asiat
  Huomionosoitusten jako

Vuosikokouksessa suoritetaan jäsenten valinta piirin hallitukseen. 
Osaston hallitus voi esittää ehdokasta/ehdokkaita piirin hallitukseen. Ehdottaa voi oman 
tai minkä tahansa osaston jäsentä, kunhan ehdokkaan suostumus on varmistettu. Ehdo-
tukset lähetetään vaalitoimikunnan käsittelyä varten toiminnanjohtaja Arja Vainiolle 31.3. 
mennessä.

VUOSIKOKOUS JA SEMINAARI

UUSIA KASVOJA PIIRISSÄ
YSTÄVÄTOIMINNAN TUEKSI TARJOLLA 

MYÖS LYHYTKOULUTUS 

Varsinaisen ystäväkurssin (12 h)  rinnalle on tuotet-
tu ystävätoiminnan lyhytkurssi, jossa yhden illan / 
päivän aikana käydään tiivistetysti ystävätoiminnan 
perusasiat läpi. Kurssi toimii hyvänä perehdytykse-
nä uusille ystävätoimijoille, mutta myös kertaukse-
na jo pidempään toimineille. Koulutus kestää 3 – 5 
h, riippuen osaston tarpeista laajentaa perusrun-
gon asioita. 

Lyhytkurssi ei korvaa pidempää ystäväkurssia, mis-
sä asioihin päästään pureutumaan syvemmin ja ai-
kaa keskusteluille on enemmän. Mutta sillä pääsee 
hyvin alkuun toiminnassa. On tärkeää, että uusi 
vapaaehtoinen saa perehdytyksen nopeasti ja hän 
tietää, mitä toiminta on ja millä pelisäännöillä sitä 
tehdään. 

Ystäväkursseja voidaan järjestää useamman osas-
ton yhteistyönä.  
 
Lisätietoja järjestötyön suunnittelijalta.  
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Jäsenmaksut 2016:

Vuosijäsen 20,00 eur 
Nuorisojäsen   10.00 eur   (alle 29 v.)  
Ainaisjäsen 300,00 eur
 

Samassa taloudessa asuvat voivat myös liittyä 
perhejäseniksi. Ensimmäinen jäsen maksaa nor-
maalin vuosijäsenyyden, muut samassa osoit-
teessa asuvat aikuiset perheenjäsenet 10 eur ja 
nuorisojäsenet 5 eur. 

Jäsenmaksujen jakoperusteet pysyvät samoi-
na kuin vuonna 2015:

Uusien vuosijäsenten liittymisvuoden jäsenmak-
su tilitetään kokonaan osastolle. 

Vanhojen jäsenten jäsenmaksut  jakautuvat 
osaston, piirin ja keskustoimiston kesken. Osas-
ton osuun on 50%. 

Alle 18-vuotiaiden jäsenten jäsenmaksu tilite-
tään kokonaan osastolle vuoden 2015 tapaan.

KOULUTUKSIA 

Lippu korkealle 2016!
- Eväät aktiiviseen osastotoimintaan 

Tilaisuudet on tarkoitettu osastojen puheen-
johtajille, hallituksen jäsenille sekä muille luot-
tamushenkilöille. Perehdytys on ”pakollinen” 
uusille luottamushenkilöille ja erinomaisen 
tärkeä jo pidempäänkin mukana olleille!

Perehdytyksessä käsitellään mm. luottamus-
henkilöiden roolia ja tehtäviä järjestössämme,
suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmiä hy-
vin toimivan osaston näkökulmasta sääntöjä ja 
linjauksia noudattaen sekä pikaperehdytykset 
toimintamuodoista ja vastuutehtävistä.

Tutustumme myös vaikuttamiseen ja tiedotta-
miseen sekä taloudenhallintaan.

Perehdytyksiä järjestetään alkuvuodesta kol-
me
iltakoulutuksena (2 iltaa):
9.2. ja 11.2. klo 17.30 – 20.30 Kouvola,
piiritoimisto, os. Kouvolankatu 5 -7.
Ilmoittautuminen 4.2. mennessä

16.2. ja 18.2. klo 17.30 – 20.30 Imatra,
SPR Imatran osaston tila, os. Heikinkatu 15.
Ilmoittautuminen 10.2. mennessä.

23.2. ja 25.2. klo 17.30 – 20.30 Mikkeli,
aluetoimisto, os. Otavankatu 20.
Ilmoittautuminen 18.2. mennessä.
Ilmoittautumiset piiritoimistoon, 
p. 020 701 2710 tai
s-posti kaakkois-suomi@redcross.fi

Kuusankosken osaston
Ystävätoiminnan lyhytkurssit

Kuusankosken osasto järjestää kaksi kaikille 
avointa ystävätoiminnan lyhytkurssia: 

keskiviikkona 10.2. klo 17.00 - 20.00 
JA
lauantaina 20.2.klo 10.00 - 13.00

Paikka: Kuusankosken kirjasto, 
Kymenlaaksonkatu 1, KSNK
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
puh. 0400 352 250 TAI
kuusankoski@punainenristi.fi

Jäsenhankinnan muistettavia asi-
oita:  

Piiritoimistosta saa edelleen pyytämällä jä-
sentarrat sekä listat uusista jäsenistä tai 
maksamattomista jäsenistä. Jos haluatte 
vaikka toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi 
osastoon, niin heitä kannattaa kortilla tai kir-
jeellä muistaa. 
 
Tänäkin vuonna teille lähetetään jäsenlistat 
myös automaattisesti kolme kertaa vuodessa. 
Ajankohdat ovat: keväällä hyvissä ajoin en-
nen Punaisen Ristin viikkoa, alkusyksystä en-
nen Nälkäpäivää ja loppuvuoden muistuttelua 
varten loppusyksystä.  
Verkot vesille -kampanjan myötä saatte uu-
det liittyneet jäsenet viikoilla 9-10.  

Halutessanne hoidamme jäsenkirjeenne pos-
tituksen omakustannushinnalla: lValmis jä-
senkirje toimitettava piiritoimistoon kaksi 
viikkoa ennen toivottua perilläolopäivää joko 
sähköisesti tai paperilla. Autamme toki myös 
kirjeen laadinnassa. 

Tervetulokirjeen lähettämistä piiristä jatke-
taan tänäkin vuonna. Uusille liittyneille jäse-
nille lähtee pieni ensiapupakkaus lahjana ja 
kirje, missä kerrotaan lyhyesti Punaisen Ris-
tin toiminnasta ja osaston puheenjohtajan ja 
sihteerin yhteystiedot. 

Keskustoimisto hoitaa maksamattomien jä-
senmaksujen karhuamista, kolme kertaa vuo-
dessa lähtee karhukirjeet. 

JÄSENASIOITA
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KOUVOLA 
SPR piiritoimiston koulutustilat
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola 

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 7 / 17.-18.2. (ke-to)
vko 9 / 29.2.-1.3. (ma-ti)
vko 11 / 16.-17.3. (ke-to)
vko 14 / 7.-8.4. (to-pe)
vko 16 / 18.-19.4. (ma-ti)
vko 18 / 2.-3.5. (ma-ti)
vko 20 / 18.-19.5. (ke-to)
vko 22 / 30.-31.5. (ma-ti)
vko 24 / 14.-15.6. (ti-ke)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 8 / 22.-23.2. (ma-ti)
vko 19 / 10.-11.5. (ti-ke)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16

vko 11 / 9.3. (ke)
vko 20 / 20.5. (pe)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 7 / 19.2. (pe)
vko 14 / 4.4. (ma)

--------------------------------------------------------------------

KOTKA  
Helilän seurakuntatalo
Suntionkatu 18, 48600 Kotka

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 9 / 2.-3.3. (ke-to)
vko 19 / 12.-13.5. (to-pe)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 16 / 20.-21.4. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 6 / 10.2. (ke)
vko 13 / 31.3. (to)

--------------------------------------------------------------------

LAPPEENRANTA
SPR Lappeenrannan osaston koulutustilat
Raatimiehenkatu 20 D, 53100 Lappeenranta

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 9 / 3.-4.3. (to-pe)
vko 13/ 30.-31.3. ( ke-to)
vko 16 / 19.-20.4. (ti-ke)
vko 19 / 9.-10.5. (ma-ti)
vko 23 / 7.-8.6. ( ti-ke)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 14 / 7.-8.4. ( to-pe)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 6 / 9.2. (ti)
vko 11 / 17.3.(to)
vko 17 / 25.4.(ma)
vko 21 / 27.5. (pe)

MIKKELI 
SPR aluetoimiston koulutustilat
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 7 / 15.-16.2. ( ma-ti)
vko 9 / 29.2.-1.3. (ma-ti)
vko 12 / 22.-23.3. (ti-ke)
vko 15 / 11.-12.4. (ma-ti)
vko 18 / 3.-4.5. (ti-ke)
vko 21 / 25.-26.5. (ke-to)
vko 23 / 9.-10.6. (to-pe)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 20 / 18.-19.5. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 5 / 1.2. (ma)
vko 14 / 6.4. (ke)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 10 / 11.3. (pe)
vko 19 / 12.5. (to)

--------------------------------------------------------------------

SAVONLINNA 
SPR Savonlinnan osaston koulutustilat 
Vääräsaarenkatu 4 A, 57130 Savonlinna

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 7 / 17.-18.2. (ke-to)
vko 16 / 20.-21.4. (ke-to)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 15 / 13.-14.4. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 9 / 2.3. (ke)
vko 19 / 11.5. (ke)

Kurssihinnat:
EA 1®  92 € / henkilö
EA 2® 102 € / henkilö
Hätäensiapukurssi 8 t  57 € / henkilö 
Hätäensiavun kertaus 4 t    41 € / henkilö
Henkisen tuen peruskurssi 12 t / 65 € / henkilö
Ammattikuljettajan koulutus 100 € / henkilö

Toteutamme myös kuorma- ja linja-auton 
kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta: 
ensiapu. Lisätietoja ensiapukoulutus.fi

Ryhmäkurssit:
Yleisökurssien lisäksi järjestämme räätälöityä 
ensiapukoulutusta ryhmille ryhmän tarpeiden ja 
toimialan mukaan.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Ilmoittautuminen ja tarjouspyynnöt osoitteessa 
ensiapukoulutus.fi. Lisätietoja puhelimitse 020 701 
2710 tai kaakkois-suomi.mikkeli@redcross.fi
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