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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Laura Takatalo, 020 701 2247, laura.takatalo@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: SPR 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)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon 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

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Annetaan Suomella lahjaksi tuhansia uusia auttajia

Suomen Punainen Risti täyttää 140 vuotta sa-
mana vuonna, jolloin itsenäinen Suomi täyttää 
100 vuotta. Tällainen vuosi tarjoaa meille kai-
kille mahdollisuuden pohtia, millaisia auttajia 
olemme näiden vuosien aikana olleet ja miten 
auttaminen on matkan varrella muuttunut. 

Vaikka osastorakenteemme on järjestöä nuo-
rempi, useimpien osastojen historiakin on vuo-
sikymmenten mittainen. Punaisen Ristin viikko 
on luonteva tilaisuus kutsua paikallisia kump-
paneita, vapaaehtoisia ja jäseniä koolle juhlis-
tamaan 140 auttamisen vuotta. Historian pieniä 
tarinoita kerrotaan vuoden mittaan myös Pu-
naisen Ristin verkkosivuilla ja sosiaalisen medi-
an kanavissa. 

Juhlavuoden yhteiseksi tavoitteeksi on asetet-
tu, että jokainen osasto järjestää itse tai yh-
dessä muiden osastojen kanssa juhlavuoden 
erityisiä auttajakursseja. Lahjamme 100-vuo-
tiaalle Suomelle on kouluttaa tuhansia uusia 
auttajia. Auttajakurssi on valittu juhlavuoden 
toimintamuodoksi, koska se kertoo järjestös-
tämme jotain ainutlaatuista. Laaja ja osaa-
va osastojen verkosto kattaa koko Suomen ja 
olemme aina lähellä avun tarvitsijoita. Auttaja-
kurssin yhteydessä osastoilla on erinomainen 
mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa ja mi-
kä tärkeintä, kutsua uudet auttajat mukaan va-
paaehtoisiksi. 

Kurssimateriaalit ja ohjeet on suunniteltu help-
pokäyttöisiksi ja piirisi tukee kurssien järjestä-
misessä. Onnistumme tämän lahjan antami-
sessa, kun jokainen meistä on mukana. Mitä 
enemmän kursseja vuoden aikana järjestämme, 
sitä hienomman lahjan Suomi meiltä saa! 

Helsingin yleiskokouksessa kesäkuussa katse 
suunnataan tulevaisuuteen. Kevään järjestökä-
sittelyssä ja kokouksen aikana kirkastamme yh-
dessä käsityksemme siitä, miten olemme roh-
kea ja luotettava auttaja myös tulevien kolmen 
vuoden aikana. 

Ilpo Kiiskinen 
Viestintäjohtaja
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Olemmeko uskollisia visiollemme

PÄÄKIRJOITUS 27.1.2017

Joulun vakiolahja on kirja. Perinteistä kirjaa toi-
votaan ja saadaan edelleen lahjaksi ja yksi joulun 
ajan tärkeä rentoutumisen muoto onkin lahjakir-
jojen lukeminen. Minulla kuten monella muullakin 
kirjapinossa oli tämän syksyn Finlandia-voittaja, 
Jukka Viikilän Akvarelleja Engelin kaupungista. 
Odotin kirjan lukemista innolla kuten aina täysin 
uuteen kirjailijaan tutustuessani. Teksti oli syvällis-
tä ja runollista, ymmärrettävästi se oli puhutellut 
voittajan valinnutta toimittaja Baba Lybeckiä.

Päiväkirjan muotoon kirjoitettu kirja puhutteli 
paitsi sanoillaan, myös tarinallaan. Kertojana on 
Johan Carl Ludvig Engel, saksalainen arkkitehti, 
joka monien vaiheiden jälkeen ajautui 1800-luvun 
alussa Helsinkiin. Täytyy muistaa, että Helsinki 
ei tuohon aikaan ollut nykyisensä näköinen vaan 
itse asiassa kallioilla sijaitseva, moneen kertaan 
palanut puurakenteinen kyläpahanen. Venäjän 
tsaarin toimeksiannosta Engel lähti kehittämään 
visiotaan tulenkestävästä kaupungin keskustasta, 
jonka kruunu olisi korkeimmalla paikalla sijaitseva 
suurkirkko.  Nykyinen Senaatintori klassisine ra-
kennuksineen on Engelin elämäntyön tunnetuin 
osa, mutta hänen käsialaansa ovat lukuisat muut-
kin rakennukset niin Helsingissä kuin muuallakin 
Suomessa.

Päiväkirjat paljastavat täältä pohjolan perukoilta, 
kylmästä ja pimeästä kotikaupunkiinsa Berliiniin 
kaipaavan miehen. Hän ei ollut mitään velkaa tälle 
vieraalle, kaukaiselle, ja takaperoiselle maalle. 
Sisäisestä taistelustaan huolimatta hän ei kuiten-
kaan antanut periksi vaan halusi saattaa näkynsä 
ja työnsä päätökseen vaikka koki raskaita henkilö-
kohtaisia menetyksiä. Engelin peräänantamatto-
muus koti-ikävän ja vastoinkäymisten edessä sai 
aikaan sen, että yhä tänä päivänä, melkein 200 
vuotta myöhemmin Senaatintori ympäröivine 
rakennuksineen on pääkaupunkimme sydän, jota 
tullaan ihailemaan ympäri maailmaa.

Nykyisin kannustetaan joka käänteessä tarttu-
maan tähän hetkeen ja katsomaan tulevaisuu-
teen. Menneisyyden perään ei kuulemma pitäisi 
haikailla. Nyt kun olemme aloittaneet itsenäisyy-
temme juhlavuoden ja samalla juhlimme myös 

140-vuotiasta Suomen Punaista Ristiä, saa ihan 
luvan kanssa muistella menneitä ja perehtyä 
historiaan. Engel ei eläessään kokenut itseään 
suurmieheksi, hän toteutti tehtävää joka hänelle 
oli annettu. Oman velvollisuutensa ja tehtävänsä 
hoitaneet, tavalliset ihmiset ovat tehneet tästä 
maasta monella mittarilla mitattuna yhden maa-
ilman hyvinvoivimmista valtioista. Samalla tavoin 
on rakentunut vahva Suomen Punainen Risti. Kaik-
kien työstä ei ole jäänyt jälkeen huikean kauniita 
rakennuksia, mutta tekojen ketju, joka on tuonut 
meidät tähän päivään.

Suomen Punaisella Ristillä on täysi syy olla ylpeä 
niistä vuosikymmenten saatossa mukana olleista 
vapaaehtoisista ja työntekijöistä ja siitä työstä, 
jonka he ovat tehneet  itsenäisen Suomen vahvis-
tamiseksi. Meillä nyt mukana olevilla on kunnia 
olla mukana kun uuden 100-vuotisjakson ensim-
mäinen lehti käännetään. Juhlitaan näkyvästi ja 
tuodaan rohkeasti esiin omaa ja menneiden suku-
polvien panosta. Olen ennenkin leikkinyt ajatuk-
sella, minkä näköinen Suomi olisi, jos järjestömme 
ei olisi ollut olemassa. Aivan varmasti eri näköinen 
ja aivan varmasti myös huomattavasti huonom-
min voiva. Älkäämme siis vähätelkö menneiden 
sukupolvien – eikä omaa työtämme.

Engel totesi useaan kertaan päiväkirjamerkin-
nöissä omasta työstään ja suunnittelemistaan 
rakennuksista, että ensin on ajatus. Sitten aletaan 
purkaa ajatusta todeksi teoilla. Auttaminen toimii 
täysin samalla periaatteella: ensin on ajatus autta-
misesta ja teoilla teemme auttamisen todeksi.

Iloista, näkyvää ja toiminnantäyteistä juhlavuotta!

Arja Vainio 
toiminnanjohtaja

Tässä ja Nyt-tiedotteen jakelu: 
Osastojen avainvapaaehtoiset (J1: nimenkirjoittajat ja J2: toiminnantarkastajat + nimetyt 
vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt.  Kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t) ja promot. Piirin 
hallituksen ja valiokuntien jäsenet, muut piirit, piirin alueella toimivat laitokset (Kontit, Tur-
vatalot, vastaanottokeskukset, Veripalvelu), järjestön hallituksen, valio- ja toimikuntien ja 
valtuuston jäsenet.
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Tänä vuonna juhlistamme 140-vuotiasta 
Suomen Punaista Ristiä. Hankimme uusia 
auttajia ja lisäämme tunnettavuuttamme. 
Seuraamme järjestön vaiheita juhlavuoden 
aikana sosiaalisessa mediassa, verkkosi-
vuillamme ja Avun maailmassa. Ydinvies-
timme on, että Punainen Risti on luo-
tettava auttaja. Osaavat auttajat luovat 
ympärilleen turvaa. 

Seuraava kysymys–vastaus-patteristo tarjoaa 
perustietoa juhlavuoden vaikutuksesta toimin-
taamme.

1. Miten juhlavuosi näkyy Punaisen Ristin 
toiminnassa?
Punaisella Ristillä on 100-vuotiaan Suomen 
historiassa erityinen rooli. Olemme vastanneet 
tarpeisiin, joita muuttuva aika on tuonut ih-
misten elämään ja olemme antaneet merkit-
tävän panoksemme yhteiskunnan käännekoh-
dissa. Myös tulevaisuuden Suomessa ihmiset 
ovat yhdessä auttamassa avun tarpeessa ole-
via. Suomen Punaisen Ristin lahja sata vuoti-
aalle Suomelle on kouluttaa tuhansia auttajia 
kaikkialla Suomessa. 

2. Mitä uusia materiaaleja juhlavuonna tu-
lee käyttöön?
Suomen Punaisen Ristin 140 toimintavuoden 
historiasta tehdään osastojen käyttöön helpos-
ti koottava valokuvanäyttely taustavihkoineen. 
Materiaalit ovat käytettävissä huhtikuusta alka-
en ja näyttely voi olla esillä koska tahansa vuo-
den aikana. Erityisesti Punaisen Ristin viikko 
toukokuussa sopii hyvin ajankohdaksi. 

3. Miten juhlavuosi vaikuttaa Punaisen Ris-
tin viikkoon 8.–14.5.?
Punaisen Ristin viikolla on pitkät perinteet, jo-
ten se on erinomainen aika juhlistaa 140 toi-

JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ

Viisi keskeistä kysymystä juhlavuodesta

mintavuottamme. Juhlavuoden kunniaksi on 
suunniteltu auttajakurssi. Sen lisäksi osastot 
voivat esitellä paikallista toimintaansa ja jär-
jestää valokuvanäyttelyn.

4. Mikä on auttajakurssi?
Osastot saavat ohjeet ja materiaalit tunnin 
kestävän auttajakurssin järjestämiseen. Kurs-
silla opetetaan verenvuodon tyrehdytystä ja 
hengityksen turvaamista erilaisissa tilanteis-
sa (hengitystien avaaminen, kylkiasento, hen-
gitystietuke). Auttajakurssin materiaalit ohjei-
neen ovat käytettävissä helmikuusta alkaen ja 
kursseja voi järjestää koska tahansa vuoden 
aikana.

5. Miksi haluamme korostaa ensiavun  
merkitystä juhlavuonna?
Haluamme parantaa ihmisten auttamis- ja en-
siaputaitoja sekä auttamishalukkuutta Suo-
messa. Teemme Suomen Punaisen Ristin ko-
timaan työtä tunnetuksi paikallistasolla ja 
samalla vahvistamme mainettamme vahvana 
ensiavun asiantuntijana. 

Lisätietoja:
Juhlavuosi: 
Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen,  
p. 020 701 2015

Punaisen Ristin viikko:  
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201 

Auttajakurssi:  
Koulutussuunnittelija Päivi Piili,  
p. 020 701 2170

Valokuvanäyttely:  
Informaatikko Mari Vehkalahti,  
p. 020 701 2233
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JUHLAVUODEN YHTEISTEN KAMPANJOIDEN AIKATAULUT JA MATERIAALIT

Juhlavuoden yhteisten kampanjoiden  
aikataulut ja materiaalit

Ystävänpäivä 14.2.2017
Kaikki Ystävänpäivän aineistot on uudistettu. 
Kampanjakirje on postitettu keskustoimistolta 
marraskuussa 2016 osastojen puheenjohtajil-
le, tiedottajille, ystävätoiminnan yhteyshenki-
löille ja piireihin. Sähköpostitse sen ovat saa-
neet jäsenmestarit, keräysjohtajat, sihteerit, 
kouluyhteistyön yhteyshenkilöt, monikulttuu-
risuustoiminnan yhteyshenkilöt, sosiaalipalve-
lujen kouluttajat ja promot sekä piirien sosiaa-
lisuunnittelijat. 

Ydinviesti: Vain yhdessä lopetamme yksinäi-
syyden. Nähdään – toisemme. 

Uudet aineistot täytyy tilata verkkokaupasta 
5. helmikuuta mennessä. Kirjaudu järjestönä-
kymään verkkokaupan osastotunnuksilla. 

RedNet: rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva 

Rasisminvastainen viikko  
20.–26.3.2017 
Ihmisiä rohkaistaan kertomaan, miten hyvien 
päätösten, positiivisten mielikuvien, tarinoiden 
ja kohtaamisten kautta luodaan syrjimätöntä 
ilmapiiriä kaikille.  Kampanjaan osallistuu suu-
ri joukko urheiluseuroja, viranomaisia ja mui-
ta yhteisöjä. 

Ydinviesti: Tasavertaisempi yhteiskunta syn-
tyy jokaisen tekojen kautta. Minä päätän! Jul-
kaise päätöksesi esimerkiksi sosiaalisessa 
mediassa tunnuksella #minäpäätän, #jagbes-
tämmer, #idecide

Verkkosivut: eirasismille.fi

Kampanjaviikon avaus 20.3.2017 Helsingin 
Narinkkatorilla

RedNet: rednet.punainenristi.fi/node/3917

Punaisen Ristin viikko 8.–14.5.2017
Juhlistamme 140-vuotiasta Suomen Punais-
ta Ristiä. Esittelemme historian avulla, mi-
ten olemme vastanneet 100-vuotiaan Suomen 
tarpeisiin. Hankimme uusia auttajia ja lisääm-
me tunnettavuuttamme. 

Ydinviesti: Punainen Risti on luotettava autta-
ja. Osaavat auttajat luovat ympärilleen turvaa.

Tuki keskustoimistosta: Helppokäyttöinen 
valokuvanäyttely historiastamme ja sitä tuke-
va vihkonen. Materiaalit ja ohjeet auttajakurs-
sin pitämiseen. 

RedNet: rednet.punainenristi.fi/viikko

Nälkäpäivä 14.–16.9.2017 
Autamme katastrofin uhreja kotimaassa ja ul-
komailla. Nälkäpäivänä järjestämme lipaskerä-
yksiä ympäri maata. Kerromme auttamistyös-
tämme kiinnostavien tarinoiden kautta. 

Ydinviesti: Vapaaehtoisemme ovat paikalla 
kaikkialla maailmassa. Kun lahjoitat, he voivat 
auttaa joka päivä. 

Verkkosivut: nalkapaiva.fi
 
Kampanjakirje ilmestyy ennen kesää.
 
RedNet: rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Ilmoittaudu yleiskokoukseen ja  
varaa majoitus
Joka kolmas vuosi kokoontuva yleiskokous 
on Suomen Punaisen Ristin päättävä elin. Se 
päättää muun muassa koko järjestöä koske-
vasta toimintalinjauksesta seuraavalle kol-
melle vuodelle. Lisäksi kokouksen äänival-
taiset edustajat valitsevat järjestöllemme 
uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajat 
sekä hallituksen ja valtuuston.

Postia tulossa helmikuussa
Pistä kalenteriisi muutama tärkeä päivämäärä 
kokoukseen valmistautumisessa:
• Helmikuun alussa: Osastot ja piirit saavat 

toimintalinjauksen ja uusien sääntöjen 
luonnokset sekä ohjeet ilmoittautumisesta 
ja majoituksista. Samassa paketissa 
tulevat myös valtakirjojen pohjat ja 
tieto äänivaltaisten edustajien määrästä 
osastoittain.

• Maaliskuun loppuun mennessä: 
Osastoilla ja piireillä on aikaa 
kommentoida toimintalinjauksen ja 
sääntöjen luonnoksia.

• 28.4. mennessä: Ehdokkaat kokouksessa 
valittaviksi luottamushenkilöiksi esitetään 
vaalitoimikunnalle. Toimikunnassa ovat 
jäseninä piirien äänivaltaiset edustajat.

• 12.5. mennessä: Osastot ja piirit saa-
vat virallisen kokouskutsun sekä esityksen 
toimintalinjaukseksi ja esityksen uusiksi 
säännöiksi. Samassa postissa tulevat vaa-
litoimikunnan ehdotus luottamushenkilöik-
si ja kokouksen ohjelmalehtinen.

Vaikuttamista ja viihtymistä
Kokous pidetään Finlandia-talolla, kaupungin 
keskeisellä paikalla. Lauantain iltajuhlaa viete-
tään läheisellä Musiikkitalolla. 

Tapahtumat alkavat jo perjantaina 9.6. Nuo-
risojäsenet ovat tervetulleita Nuorten etkot-
tapahtumaan kello 18–22 Finlandia-talolle. 
Etkoilla muun muassa tentataan puheenjoh-
taja- ja hallitusehdokkaita. Yli 5-vuotiaat voi 
tuoda hoitoon Reddie-parkkiin. Muista ilmoit-
taa lasten hoitotarpeesta samalla, kun ilmoit-
taudut verkkosivujen kautta kokoukseen.

O
tto

-V
ille Väätäin

en
 

Kolme vuotta sitten yleiskokous pidettiin Turussa. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Ju
ssi V

ierim
aa

Turun yleiskokouksessa järjestetty nallesairaala tulee tu-
tuksi lapsille nyt myös Helsingissä.

Lauantaina 10.6. on ilmoittautuminen, avajai-
set sekä vaalikeskustelu ja työskentely valio-
kunnissa.  Illalla tavataan Musiikkitalossa, illal-
lisen ja hyvän musiikin tahdissa.

Sunnuntaina 11.6. ohjelmassa on toimintalin-
jauksen ja sääntöjen hyväksyminen, luotta-
mushenkilöiden vaalit sekä päätöstilaisuus.

Kansalaistorilla tapahtuu koko ajan  
tiistaista sunnuntaihin
Joka päivä Kansalaistori on täynnä kaikenikäi-
siä kaupunkilaisia ja kaupunkiin tulleita.  He 
opettelevat muun muassa ensiavun alkeita ja 
lapset tuovat rakkaimman nallensa hoidetta-
vaksi nallesairaalaan. Toiminnallinen torielämä 
jatkuu tiistaista sunnuntaihin. Tuloksena on 
suuri määrä uusia toimijoita ja uusien taitojen 
opettelijoita. Nämä ovat Helsingin ja Uuden-
maan piirin tavoitteita tapahtumapäiville Kan-
salaistorilla, Musiikkitalon ja Kiasman välissä. 

Mistä lisätietoja: oma piirisi, Rednet: rednet.
punainenristi.fi/yleiskokous: mm. asiakirjat, il-
moittautuminen, majoitusten varaukset sekä-
punainenristi.fi/ajankohtaista/yleiskokous. 

Katso myös: finlandiatalo.fi ja 
musiikkitalo.fi.

Hotellit, hinnat ja varauskoodit:

Hotelli ja huonehinnat

Original Sokos Hotel Presidentti 
www.sokoshotels.fi
2hh (erilliset vuoteet) 110 €/huone/vrk
2hh (parivuode) 95 €/huone/vrk
3hh (erilliset vuoteet) 130 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 608

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
2hh (erilliset vuoteet)120 €/huone/vrk
Yhden hengen käytössä 105 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 701 

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi)
1 hengen huone 50 €/huone/vrk
2 hengen huone 62 €/huone/vrk
3 hengen huone 85 €/huone/vrk 
Puhelin: +358 (0)9 1311 4334

Aamiaisen hinta hostellissa on 7,50 €

Varaustunnus internetissä

BSUO170609

SPR

SPR

Varaustunnus puhelimitse

SPR

SPR

SPR
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2017

Nähdään toisemme ystävänpäivänä  
ja sen jälkeenkin

Ystävänpäivä täyttää tänä vuonna Suomes-
sa 30 vuotta. Ystävänpäivänä haluamme 
puhua meille tärkeistä asioista, kuten inhi-
millisyydestä ja heikomman puolelle asettu-
misesta. Toimimme sen eteen, ettei kukaan 
jää ystävänpäivänä yksin, vaan tulee huo-
matuksi ja nähdyksi. Kuka tahansa voi hel-
pottaa yksinäisen oloa hänet huomaamalla. 

Ota loppukiri tapahtuman järjestämiseen
Vielä ehditte toteuttaa LähiTapiolan tuel-
la Iloa ystävyydestä -tapahtuman, jossa voit-
te käyttää uusia ystävätoiminnan materiaale-
ja. Esitteiden lisäksi käytössänne on ajatuksia 
herättäviä liimalappuja (Ystävyys on… ja Yksi-
näisyys tuntuu…). Tapahtumiin osallistuvia voi 
pyytää täydentämään lauseita ja koota laput 
esimerkiksi seinälle kaikkien nähtäväksi. Näin 
voimme kannustaa ihmisiä miettimään suh-
tautumistaan yksinäisyyteen ja tekemään ar-
jessaan tekoja yksinäisyyden vähentämiseksi. 
Tärkeää myös on, että pyydätte tapahtumiin 
osallistuvia vapaaehtoisiksi ystävätoimintaan 
ja järjestätte ystäväkursseja heti ystävänpäi-
vän jälkeen. 

Jaa ajatuksia sosiaalisessa mediassa
Jakaa ajatuksianne yksinäisyydestä sosiaali-
sessa mediassa. Ystävänpäivänä voi käyttää 
hashtageja #nähdään, #ystävänpäivä, #punai-

nenristi, #lopetetaanyksinäisyys. Näin saam-
me näkyvyyttä tärkeälle asialle: Me haluamme 
vähentää yksinäisyyttä. 

Ystävänpäivänä kiitämme myös kaikkia vapaa-
ehtoisiamme, jotka antavat aikaansa tapahtu-
mien järjestelyyn ja yksinäisyyden lievittämi-
seen. Lämmin kiitos jokaiselle!

Ystävänpäivän tärkein sanoma on  
”Nähdään!”
• Yksinäinen voi tuntea itsensä 

näkymättömäksi.
• Yksinäisyyden lopettaminen alkaa sen 

näkemisestä ja huomaamisesta.
• Näkeminen on huomaamista ja 

huomioimista.
• Myötätunnon ydin: Minä näen sinut.
• Jokainen voi vaikuttaa asiaan!

Lue lisää ystävänpäivän kampanjakirjeestä ja 
RedNetistä

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman, p. 020 701 2201  

Haluatko verkkoystävän? 

Ystävätoiminta ottaa uutta suuntaa vanhaa 
unohtamatta. Verkkoystävätoiminta tavoit-
taa ihmiset siellä, missä ei ole perinteistä ys-
tävätoimintaa. Se tarjoaa myös mahdollisuu-
den heille, joille kanssakäyminen verkossa on 
luontevinta.

Toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuoden 
2017 alkupuolella ja vapaaehtoisia tarvitaan 
erilaisiin tehtäviin. Ilmoittaudu mukaan, jos 
olet 18–35-vuotias henkilö ja kiinnostunut va-
paaehtoistyöstä verkossa!  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset  
(sähköpostiin):  
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 020 701 2166,  
matti.hetemaki@punainenristi.fiMiten sinä täydentäisit liimalappuihin aloitettuja lauseita? 
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Hanke päättyy, Terhokerhot jatkavat 

Kolmivuotisen Koko Suomi leikkii -hank-
keen aikana Punaisen Ristin osastoihin on 
perustettu noin 150 Terhokerhoa. Kerho-
jen perustamista ovat tukeneet leikkilähe-
tit, joita on ollut yhteensä yksitoista. Vuon-
na 2014 alkanut hanke alkaa nyt päättyä ja 
vuoden vaihteessa osastojen Terhokerhot 
siirtyivät osaksi piirien normaalia ystävätoi-
mintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että kerhoja tukevat tästä lähtien leikkilä-
hettien sijaan piirien omat työntekijät, pää-
asiassa sosiaalipalvelusuunnittelijat.

Uusia kerhoja voi edelleen perustaa
Paikallisesti kerhotoiminta jatkuu hyväksi ha-
vaitulla tavalla ja uusia kerhoja voi perustaa 
entiseen tapaan. Vaatimuksena uuden kerhon 
toiminnalle on osaston tuki ja se, että kerhon 
vastuuhenkilöllä on Punaisen Ristin ystävätoi-
minnan koulutus. 

Nykyiset kerhoissa toimivat ohjaajat voivat 
jatkaa kerhoissa ilman lisäkoulutuksia. Tule-
vaisuudessa Terhokerho-ohjaajan valmiuksia 
saa ystävätoiminnan peruskoulutuksesta ja 
ryhmänohjaajakoulutuksesta. Lisäksi ohjaajat 
saavat käyttöönsä opaskirjan ja internetkou-
lutuksen, joka alkaa keväällä 2017. Terhoker-
ho-ohjaajille ja muille asian parissa työskente-

leville löytyy RedNetissä ystävätoiminnan alta 
omat sivut, jossa on kerhomateriaalia, ohjeita 
ja tietoa koulutuksia.

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 020 701 2166

M
iisa K

aartin
en

 

Terhokerho on tarjonnut kohtaamispaikan isoille ja pienille.

Ensiavun suurleiri KOMIA! kutsuu kaikkia ensi-
avusta kiinnostuneita Kauhavalle 3.–6.8.2017. 
Entistä lentosotakoulua ympäröivät mahta-
vat maastot tarjoavat huikeita elämyksiä: tee-
mapajoja, suurharjoituksia, juhlia ja rentoa yh-
dessä oloa.

Olet lämpimästi tervetullet, olitpa sitten koke-
nut ensiapupäivystäjä, ensiauttaja, lapsi, nuo-
ri tai ensiavusta kiinnostunut aikuinen. Leirille 
mahtuu 600 nopeinta ilmoittautujaa. 

Ilmoittautuminen:  
rednet.punainenristi.fi/komia

Lisätietoja:
Terveydenhuollon suunnittelija  
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126

Ilmoittautuminen KOMIA!-leirille  
on alkanut
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Hiv- ja seksuaaliterveystyön ohjelma on saa-
nut uuden asiantuntijan, lääkäri Mari Lunta-
mon. Punaisen Ristin pitkäaikainen vapaaeh-
toinen ja maailmalla hiv-työtä tehnyt Luntamo 
tulee kehittämään hiv- ja seksuaaliterveyden 
edistämisen koulutuskokonaisuutta noin kuu-
kaudeksi. Koulutuskokonaisuus on suunnat-
tu maahanmuuttajien kanssa toimiville vapaa-
ehtoisille. 

Koulutuksen tarve kartoitettiin viime vuoden 
lopussa ja samalla suunniteltiin koulutusma-
teriaalit. Niitä pilotoidaan alkuvuoden aikana 
toimipisteissä, jotka ovat vielä varmistumassa. 
Pilotoinnin jälkeen alkaa avainvapaaehtoisten 
koulutus ja valtakunnalliseen käyttöön hiv- ja 
seksuaaliterveystyön koulutuskokonaisuus on 
tulossa ensi kevään aikana. Aihe on esillä ke-
säkuussa järjestettävässä yleiskokouksessa 
Helsingissä, jolloin on mahdollisuus tutustua 
tarkemmin koulutuskokonaisuuteen. 

Jatkossa hiv- ja seksuaaliterveystyön vapaa-
ehtoiset voivat pitää koulutuksia esimerkik-
si vastaanottokeskuksissa ja kouluissa. Työ 
on jatkoa Varsinais-Suomen piirin aloittamalle 
terveyden edistämisen koulutuskokonaisuuk-
sien kehittämiselle. 

Lisätietoja:
Hiv- ja seksuaaliterveystyön koordinaattori  
Sanna Rantanen, p.  020 701 2172

Talven ja kevään kuluessa Suomessa tulee 
olemaan uusi haavoittuvassa asemassa ole-
vien ihmisten ryhmä. He ovat niin sanottuja 
paperittomia. 

Ihmisestä tulee paperiton esimerkiksi silloin, 
kun hän on saanut kielteisen turvapaikkapää-
töksen eikä hän enää saa vastaanottopalve-
luita. Osa kielteisen päätöksen saaneista hen-
kilöistä, joita ei voida palauttaa kotimaahansa 
vastoin heidän tahtoaan, jää Suomeen. He jää-
vät usein turvaverkkojen ulkopuolelle. 

Punaisen Ristin piirit ja osastot voivat auttaa 
paperittomia monin tavoin eikä auttaminen ole 
rikos. Osastot voivat tarjota tukea ja turvallisia 

Hiv- ja seksuaaliterveystyön koulutus valtakunnalliseksi 

Osastot voivat tukea paperittomia monin tavoin 

tapaamispaikkoja, joissa voi levähtää. Monet 
toimintamuodot ovat sellaisinaan käyttökelpoi-
sia, kuten kielikerhot, lasten puuhakerhot, har-
rastekerhot ja muu yhteinen tekeminen. Osasto 
voi järjestää ruokajakelua tai antaa muuta ma-
teriaalista apua. 

Paperittomien auttamista ohjaa ydinajatuksem-
me eli Punainen Risti auttaa haavoittuvassa 
asemassa olevia ihmisiä kaikkialla maailmalla. 
Toiminnan määrittelee avun tarve, ei autettavan 
asema tai status. 

Lisätietoja ja toimintavinkkejä saat  
oman piirisi monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjältä.

B
en

i Kö
h
ler
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Punaisen Ristin Lukukuu-kampanja on hyvä ti-
laisuus viritellä yhteistyötä alueenne alakou-
lujen kanssa. Lukukuu yhdistää lukemisen ja 
lahjoittamisen. Mitä enemmän oppilaat luke-
vat, sitä enemmän he auttavat katastrofi- ja 
kriisialueiden heikoimpia. Erityisen hyvin Lu-
kukuu sopii alakouluille, koska se korostaa lu-
kemisen tärkeyttä uuden oppimisessa. Kam-
panjan toteuttaneet luokat saavat kiitokseksi 
Lukukuu-diplomit.

Lukukuun idea on yksinkertainen. Oppilaat lu-
kevat kuukauden aikana vapaa-ajallaan mah-
dollisimman monta kirjaa. He hankkivat lä-
hipiiristään lukukummeja, jotka maksavat 
haluamansa summan jokaisesta luetusta teok-
sesta. Opettajat voivat itse valita Lukukuun 
ajankohdan. Luokka lahjoittaa lukemalla an-
saitsemansa rahat Suomen Punaisen Ristin 
katastrofirahastoon, mistä ne ohjataan tänä 
vuonna Syyriaan. 

Tilaa Lukukuun ilmaiset materiaalit Punaisen 
Ristin verkkokaupasta vähintään kaksi viikkoa 
ennen kampanjan aloittamista. Mene osoittee-
seen punaisenristinkauppa.fi. Klikkaa etusivun 
oikeassa reunassa olevaa vihreää Koulumateri-
aalit-banneria ja valitse Lukukuu-kampanja. 

Lue lisää: punainenristi.fi/lukukuu

Päivätyökeräyksessä eli taksvärkissä oppilaat 
keräävät omalla työllään rahaa Nuorten turva-
taloille Suomessa tai lievittävät lasten hätää 
sodan tai katastrofin keskellä eri puolilla maa-
ilmaa. Tänä vuonna kohteemme on Syyria.

Päivätyökeräyksen järjestäminen on helppoa. 
Oppilas hankkii itselleen työpaikan vaikkapa 
paikallisesta yrityksestä tai sopii työskentele-
vänsä kotona. Opettaja saa Punaiselta Ristil-
tä valmiit toimintaohjeet ja maksuttomat ma-
teriaalit. 

Koulu voi itse päättää keräyksen ajankohdan 
ja Punainen Risti ottaa oppilaille vakuutuksen 
keräyspäivän ajaksi. Päivätyön suositushinta 
on 12 euroa. 

Tilaa Päivätyökeräyksen maksuttomat  
materiaalit Punaisen Ristin verkkokaupasta  
vähintään kaksi viikkoa ennen kampanjan 
aloittamista. Mene osoitteeseen punaisenris-
tinkauppa.fi. Klikkaa etusivun oikeassa reu-
nassa olevaa vihreää Koulumateriaalit-banne-
ria ja valitse Päivätyökeräys.

Lue lisää: punainenristi.fi/paivatyokerays

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija  
Eeva Arrajoki, p. 020 701 2274  

Tartutaan kirjoihin ja aloitetaan  
Lukukuu 

Oppilaat auttavat omalla työllään 
Päivätyökeräyksessä

AUTAN 
LUKEMALLA!

Ju
lia Vu

o
ri
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POIMINTOJA VUODEN 2017 TYÖSUUNNITELMASTA 

Järjestössä on linjattu, että juhlimme 100-vuo-
tiasta Suomea ja 140-vuotiasta Suomen Pu-
naista Ristiä teemalla ”Suomen Punaisen Ris-
tin lahja 100-vuotiaalle Suomelle: koulutamme 
tuhansia auttajia kaikkialla Suomessa”.   Ta-
voitteena on että kaikki toimivat osastot ovat 
jollain tavoin näkyvillä Punaisen Ristin viikol-
la ja toteuttavat ensiaputaitoihin tai – kou-
lutukseen liittyvän tapahtuman. Aineistona 
on myös historianäyttely-materiaali. Osas-
tot voivat järjestää oman tapahtumansa myös 
muuna aikana, jos se paremmin sopii paik-
kakunnalla näkymiseen. Kummit ovat apuna 
tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Punaisen Ristin viikon lisäksi osastoja kan-
nustetaan olemaan mukana oman paikkakun-
tansa  Suomi 100 vuotta juhlavuoden tapah-
tumissa. Piiri järjestää syksyllä kahdet juhlat: 
alkusyksystä suurelle yleisölle suunnatun ta-
pahtuman ja loppusyksystä  alueelliset vapaa-
ehtoisten kiitostilaisuudet. 
 
Osastoverkko

Meneillään olevan kolmivuotiskauden yksi tär-
keimpiä tavoitteita on osastoverkon kuntoon 
saattaminen.  Näin varmistetaan Punaisen Ris-
tin auttamisvalmius kaikkialla piirin alueella.   
Nukkuvien tai hiipumassa olevien osastojen 
herättely vaatii aikaa ja tiivistä tukea, mut-
ta edelleen on tavoitteena, että  tämän yleis-
kokouskauden päättyessä piirin kaikki osastot 
olisivat toiminnassa ja täyttäisivät vähintään 
toimintalinjauksen ”valmiina auttamaan”-osas-
ton kriteerit. 

Piirin henkilöstötilanteen parannuttua kummi-
toiminta on jälleen virinnyt ja kummit toimivat 
aktiivisesti osastojen tukena. Kummitoimintaa 
kehitetään siten, että se on sisällöltään en-
tistä paremmin osastojen tarpeita vastaavaa 
ja tasalaatuista.  Osastokummit ovat erityi-
sesti osastojen tukena uusien vapaaehtoisten 
rekrytoinnissa, toiminnan ideoinnissa, tie-
dotuksessa ja pulmatilanteiden ratkaisuissa. 
Kummitoiminnalla luodaan myös yhteistyön 
mahdollisuuksia osastojen välillä.
Tavoitteena on, että toimintavuoden ja yleis-
kokouskauden päättyessä jokainen toimiva 
osasto on päivittänyt valmiussuunnitelman-
sa uudistettujen ohjeiden ja lomakkeiden mu-
kaisesti. 

Vaikka Helsingissä kesäkuussa pidettäväs-
sä yleiskokouksessa suunnataan katsetta 
jo vahvasti tulevaisuuteen ja mm. hyväksy-
tään uusi toimintalinjaus vuosille 2018-
2020, tämä vuosi on vielä kokonaisuudes-
saan aikaa toteuttaa meneillään olevan 
yleiskokouskauden tavoitteita. Yleiskoko-
us kuitenkin heijastuu vahvasti sekä ke-
vät- että syyskauden toimintaan, samoin 
kaksinkertainen juhlavuosi kun itsenäinen 
Suomi juhlii 100-vuotisjuhliaan ja Suomen 
Punainen Risti täyttää 140 vuotta. Piirin 
hallitus hyväksyi 30.11.2016 piirin työsuun-
nitelman vuodelle 2017 ja se tulee vielä pii-
rin vuosikokouksen  käsittelyyn huhtikuus-
sa.

Yleiskokous

Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin, 
yleiskokous kokoontuu 10.-11.6.2017 Helsin-
gissä. Yleiskokouksessa valitaan mm. järjestön 
ylin luottamusjohto (järjestön puheenjohtaja, 
hallitus ja valtuusto) sekä käsitellään toimin-
talinjaus tuleville kolmelle vuodelle. Tällä ker-
taa käsittelyssä on myös sääntöuudistus, joka 
vaikuttaa myös osastojen elämään. Tavoittee-
na on, että puolet piirin toimivista osastoista 
osallistuu ja vaikuttaa yleiskokouksessa lähet-
tämällä sinne äänivaltaiset edustajat.  
 
Sekä toimintalinjaus että sääntömuutoseh-
dotus tulevat järjestökäsittelyyn kevään ai-
kana. Osastoja muistutetaan ja kannustetaan 
osallistumaan aktiivisesti asiakirjojen käsitte-
lyyn ja vaikuttamaan niiden sisältöön. Keväällä 
järjestetään myös maakunnittain Yleiskokous-
illat, joissa perehdytään yleiskokousvaikutta-
miseen sekä tarjotaan tilaisuus asioiden yhtei-
seen käsittelyyn.  
 
Yleiskokouksessa hyväksytyn toimintalinjauk-
sen jalkauttaminen piirin ja osastojen toimin-
nan pohjaksi aloitetaan syksyllä.

Kaksinkertainen juhlavuosi

Vuonna 2017 vietetään Suomen itsenäisyy-
den 100-vuotisjuhlaa ja Suomen Punainen Ris-
ti täyttää 140 vuotta. Merkkivuosien juhlimi-
nen keskitetään toukokuun alkuun Punaisen 
Ristin viikolle, mutta piiri on mukana muinakin 
aikoina omalla toimialueellaan järjestettävis-
sä juhlissa.
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Ohjelmatoiminnasta 

Vuosi 2017 on jälleen ensiapuryhmien tes-
tausvuosi. Ryhmille tarjotaan tukea erityisesti 
ryhmätoiminnan vahvistamiseen ja uusien ryh-
mäläisten rekrytointiin. Syyskuussa 9.9. pide-
tään piirin ensiapukisat Mikkelissä. 
Terveyden edistämisessä erityisesti terveys-/
hyvinvointipisteiden tarjoamia mahdollisuuk-
sia esitellään osastoille.

Resurssit ystävätoiminnan tukemiseksi ovat 
edelleen niukat eli piirissä ei ole sosiaalipal-
velusuunnittelijaa. Ystävätoiminnan perus- ja 
jatkokoulutuksia kuitenkin toteutetaan ja jat-
ketaan edelleen henkilöresurssien kartoitta-
mista. Vuonna 2016 käynnistynyttä omaishoi-
tajien tukitoimintaa laajennetaan.

Piiri on hankekumppanina Etelä-Savossa to-
teutettavassa Kärkihankkeessa, jonka tavoit-
teena on mm. perustaa alueellinen omais- ja 
perhehoidon asiantuntija- ja tukikeskus OSSI, 
integroida omais- ja perhehoidon jo olemassa 
olevat eri toimijoiden tarjoamat palvelut yh-
teneväiseksi kokonaisuudeksi sekä kehittää ja 
juurruttaa omais- ja perhehoitajien sekä hoi-
dettavien monimuotoista valmennusta, hyvin-
vointi- ja terveystarkastuksia sekä kuntoutus-
ta. Piiri tarjoaa asiantuntijuutta hankkeeseen 
terveyden edistämiseen  sekä hyvinvointia tu-
kevien toimintojen järjestämiseen. 

Toimintavuosi on Täyttä elämää eläkkeel-
lä – hankeen viimeinen toimintavuosi ja ta-
voitteena on juurruttaa hanke osaksi piirin ja 
osastojen toimintaa. Hankkeeseen kuuluvia 
valmennuksia toteutetaan joko avoimina ylei-
sövalmennuksina tai suljettuina työyhteisöval-
mennuksina 10 valmentajan voimin. Eläkeval-
mennukset ovat myös osastojen tilattavissa 
niiden omille paikkakunnille.

Maahanmuuttajaohjelma jatkaa 
tavoitteidensa mukaisesti  tukien 
niitä osastoja, joissa on jo moni-
kulttuurista toimintaa.  Starttivoi-
maa-hanke keskittyy käynnistä-
mään  monikulttuurista toimintaa 
niillä paikkakunnilla, joissa sitä ei 
vielä ole ollut.

Vastaanottokeskustoiminta

Toimintavuoden käynnistyessä 
piirillä on viisi vastaanottokeskus-
ta, joista kuitenkin kaksi eli Piek-
sämäki  ja Mikkeli suljetaan Maa-

hanmuuttoviraston päätöksen mukaisesti 
toimintavuoden aikana. Vastaanottokeskusten 
määrä ja paikkaluku riippuu paitsi uusien tu-
lijoiden määrästä, myös maahan jo saapunei-
den turvapaikkahakemusten käsittelyn aika-
taulusta. Odotettavissa kuitenkin on, että lisää 
sulkemisia tapahtuu toimintavuoden aikana. 

Jo vuoden 2016 puolella on aloitettu varautu-
minen ns. paperittomien auttamiseen. Paperit-
tomien lopullista määrää on vaikea ennustaa 
ja ongelma saattaa koskettaa niitäkin paikka-
kuntia, joilla ei ole vastaanottokeskusta. Pa-
perittomien auttamisessa keskeisessä roolissa 
on viranomaisten ja auttamisessa mukana ole-
vien muiden toimijoiden välinen yhteistyö ja 
tiedonkulku toimijoiden välillä. Vuoden 2016 
puolella aloitettua osastojen ohjeistusta jatke-
taan sen mukaan, miten tilanne kehittyy. 

Lopuksi

Vuosi 2017 on monine juhlineen ja tapahtu-
mineen poikkeuksellinen toimintavuosi. Tär-
keää on kuitenkin muistaa, että perushaas-
teemme eivät häviä minnekään. Piirin hallitus 
asetti tavoitteeksi, että monta vuotta jatku-
nut jäsenmäärän lasku saadaan viimein py-
säytettyä. Siihen onkin hyvät mahdollisuudet, 
jos osaamme viisaasti hyödyntää juhlavuo-
den näkyvyyttä. Myös lähes kaikki osastom-
me tarvitsevat uusia innokkaita vapaaehtoisia 
pitääkseen voimissaan ja uudistaakseen toi-
mintaansa. Ovatko väylät oikeasti auki osas-
toon ja toimintaryhmiin, sitä keskustelua mei-
dän täytyy jatkaa.

Arja Vainio
toiminnanjohtaja

POIMINTOJA TYÖSUUNNITELMASTA
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Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) jul-
kaisi keväällä 2016 kärkihankkeet, 
jotka linkittyvät hallituksen 
toimintasuunnitelmaan. Hallituksen välttä-
mättömiä uudistuksia viedään eteenpäin 
viidellä painopistealueella. Yksi painopis-
teistä on hyvinvoinnin ja terveyden alu-
eella toteutettava palveluiden, tietojärjes-
telmien sekä tiedon laaja yhdentäminen. 
Tavoitteena on jatkossa tarjota kansalai-
sille erilaisia palveluita yhteen sovitettui-
na. ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa 
ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoi-
toa”- hanke on yksi painopisteen viidestä 
kärkihankkeesta. Hankkeen tavoitteena 
on kehittää iäkkäille sekä omais- ja per-
hehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, 
paremmin koordinoidut ja kustannusten 
kasvua hillitsevät palvelut.

Kaakkois-Suomen alueella hankerahoi-
tuksen sai ”Etelä-Savon asiakaslähtöinen 
palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus 
omais- ja perhehoitoon”- hanke, joka 
toteutetaan vuosina 2016- 2018. Kaak-
kois- Suomen piiri on yksi hankkeen 
kumppaneista on mukana hankkeen 
toteutuksessa. Hanketta hallinnoi Ete-
lä- Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kuntayhtymä (ESSOTE). Hankkeessa on 
mukana useita tahoja eri sektoreilta, jois-
ta isoimpina toimijoina ESSOTE:n lisäksi 
ovat Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspii-
ri (Eksote), Itä- Savon sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä (SOSTERI) sekä Kainuun so-

siaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
(Kainuun Sote). Lisäksi toimijoita on yk-
sityiseltä- ja kolmannelta sektorilta sekä 
oppilaitoksia. Hankkeen taustalla vaikut-
tavat vahvasti tulevat SOTE- ja maakunta 
uudistus.

Hanke kohdistuu erityisesti omaishoi-
tokokeiluihin ja hankkeeseen sisältyy 
toimiviksi osoittautuneiden mallien juur-
ruttamiskokeiluja mm. muistisairaan iäk-
kään omaishoito yhteistyönä, mielenter-
veys- ja päihdekuntoutujien omaisten ja 
omaishoitajien tukeminen, vammaisten 
lasten omaishoidon mallin kehittäminen 
sekä Omais- ja perhehoidonkeskus OSSI:n 
perustaminen. Lisäksi hanke kohdistuu 
ikääntyneiden perhehoitotoiminnan käyn-
nistämiseen Etelä-Savossa.

Ensiaputoiminta ja monimuotoinen ys-
tävätoiminta hankkeen keskiössä

Kaakkois-Suomen piirille on myönnetty 
hankesuunnitelman mukainen hankera-
hoitus hankkeen ajalle. Hanke keskittyy 
piirin alueella erityisesti Etelä- Savon alu-
eelle, mutta hanketta toteutetaan myös 
Etelä- karjalan alueella. Piiri on mukana 
hankkeessa seuraavien kokonaisuuksien 
kautta: terveyden edistämien, haittojen 
ennaltaehkäisy ja hyvinvointia tukevien 
toimintojen järjestäminen/ tarjoaminen. 
Hankkeen aikana on tarkoitus muun mu-
assa pilotoida räätälöityjä valmennuksia 
eri kohderyhmille erilaisilla teemoilla, 
kuten eri-ikäisille omaishoitajille kohden-
nettuja ensiapukursseja sekä koulutusta 
koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennalta-
ehkäisyyn.

Kaakkois-Suomen piiri pääsi mukaan Sosiaali- ja Terveys-
ministeriön Kärki-hankkeeseen 
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Monimuotoinen ystävätoiminta sekä 
Omaishoitajien tukitoiminta yhtenä sen 
toimintamuotona ovat suuressa roolissa 
hyvinvointia tukevien toimintojen järjes-
tämisessä ja tarjoamisessa. Ystävätoi-
minnan kautta on mahdollisuus pilotoida 
erilaisia kokonaisuuksia hyvinvointiin 
liittyvien toimintojen ympärille kohde-
ryhmän tarpeiden mukaan esimerkiksi 
ryhmätoimintoja. Suomen Punaisella Ris-
tillä on pitkään kehitetty Omaishoitajien 
tukitoimintaa, joka on tarkoitettu kaikille 
omaistaan ja läheistään hoitaville. Toimin-
ta on muodostunut omaishoitajien koulu-
tuksista, ryhmätoiminnoista, hyvinvointia 
tukevista toiminnoista sekä Kanssakul-
kijat- toiminnasta, jossa vapaaehtoiset 
tapaavat pareittain omaishoitoperheitä 
kotona. Toiminnan kautta Suomen Punai-
sella Ristillä on tarjottavana hankkeeseen 
laajaa asiantuntijuutta omaishoitoperhei-
den koulutuksiin sekä hyvinvointia tuke-
viin toimiin.

Hankkeessa hyödynnetään järjestöllä ole-
massa olevaa osaamista erilaisista koulu-
tuksista ja pyritään kehittämään kohde-
ryhmäkohtaisia koulutuskokonaisuuksia 
tarpeiden mukaan. Tavoitteena ovat entis-
tä paremmin jaksavat omaishoitajat, joilla 
on valmennusten kautta saatua osaamista 
ja valmiuksia toimia omaishoitajina. Ta-
voitteena on myös tukea omaishoito-
perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia 
tarjoamalla erilaisia hyvinvointia tukevia 
toimia. 

Hanke hyödyttää niin piiriä kuin osas-
tojakin

Hanke tuo mukanaan paljon uutta ja vaa-
tii osallistujilta ennakkoluulottomuutta 
lähteä kokeilemaan uusia, vieraitakin 
toimintatapoja. Samalla hanke on piirille 
sekä osastoille mahdollisuus uudistaa toi-

KÄRKIHANKE

kuva Jani Rutanen

mintaa sekä löytää uusia toimintamalleja 
vastaamaan muuttuneita tarpeita. Avun-
tarvitsijoiden määrän kasvaessa joudum-
me yhä enemmän miettimään mihin apua 
kohdennetaan. Kasvava avuntarvitsijoiden 
määrä haastaa myös vanhat toimintamal-
lit, kun esimerkiksi yksilöihin kohdistu-
vaan toimintaan on resursseja yhä vähem-
män käytössä. Tähän tarpeeseen voidaan 
tulevaisuudessa vastata esimerkiksi 
lisäämällä ryhmämuotoista toimintaa.

Hankkeen kautta osastoilla on myös 
mahdollista kehittää yhteistyötä yli sek-
torirajojen ja löytää uusia yhteistyökump-
panuuksia. Alueilla tehtävällä yhteistyöllä 
saattaa olla jatkossa yhä suurempi mer-
kitys osastoille, jotta toimintaa voidaan 
toteuttaa alueen tarpeisiin. Kuntayhteis-
työn kautta osasto voi hyötyä esimerkiksi 
saamalla käyttöön maksuttomia tiloja. 
Muutoksien keskellä muistamme kuitenkin 
järjestön perustehtävän: Autamme avun 
tarpeessa olevia ihmisiä. 

Piiri kannustaa vapaaehtoisia lähtemään 
ennakkoluulottomasti mukaan miettimään 
mitä hanke voisi tarjota omalle osastolle!

Lue lisää hankkeesta osoitteesta:

http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/rahoitetta-
vat-hankkeet/essote

ja

http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

Lisätietoja antaa aluetyöntekijä Johanna 
Vihervaara 040 860 1396/ johanna.viher-
vaara@redcross.fi
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KOKO SUOMI LEIKKII 

Hanke loppui, mutta leikki jatkuu!

Ja vaikka hanke päättyy – leikki ei lopu! Verk-
kosivuilta www.terhokerho.fi löytyy paljon 
tukea ja materiaaleja toiminnan tueksi. Ai-
neistot löytyvät jatkossa myös RedNetistä se-
kä MLL:n Yhdistysnetistä. Terhokerhot jat-
kuvat nyt osana MLL:n yhdistysten ja SPR:n 
osastojen perustoimintoja. MLL:n ja SPR:n pii-
rit tukevat ja ohjaavat yhdistysten ja osasto-
jen vapaaehtoistoimintaa. SPR ja MLL jatka-
vat yhteistyötä vapaaehtoisten leikkilähettien 
kouluttamiseksi eri puolille Suomea. MLL kes-
kusjärjestöön palkataan vapaaehtoisten leikki-
lähettien koulutuksista vastaava työntekijä. 

Koko Suomi leikkii -hanke järjesti viime syksy-
nä ensimmäistä kertaa valtakunnallisen Leik-
kipäivä-tempauksen. Helsingissä järjestetyn 
päätapahtuman lisäksi Terhokerhoissa ym-
päri Suomea vietettiin kymmeniä iloisia Leik-
kipäivä-tapahtumia.  Tänä vuonna Leikkipäi-
vää vietetään 13.5.2017.  Leikkipäivää voi 
juhlistaa haluamallaan tavalla. Osoitteesta 
www.leikkipäivä.fi löytyy vinkkejä Leikkipäivä-
tapahtuman järjestämiseen ja muutenkin 
Terhokerhojen toimintaan.

Itselläni leikki jatkuu seuraavaksi 13-15-vuo-
tiaiden parissa. MLL:n Kymen piiri on saanut 
STEA:lta (ent. RAY) avustusehdotuksen vuo-
sille 2017-2019 toteuttaa Mie Kuulun! –hank-
keen, jonka tavoitteena on aktivoida nuoria 
vapaaehtoistyöhön. 

SPR-väki. Jatketaanko nuorten osallisuutta 
lisäävällä yhteistyöllä?

Piia Kleimola
Ex-leikkilähetti, teatteri- ja draamaopettaja

Suomen Kulttuurirahaston valtakunnallinen, 
kolmevuotinen hanke ’Koko Suomi leikkii’ on 
nyt päättynyt. Hankkeen toteutuksesta vas-
tasivat yhdessä Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto ja Suomen Punainen Risti. Tavoite oli 
vuosien 2014-2016 aikana saada sukupol-
via yhdistävää Terhokerhotoimintaa kaikkiin 
Suomen kuntiin (297). Ja melkoisen hienosti 
tavoitteeseen päästiinkin. 

Hankkeen aikana 11 leikkilähettiä perustivat 
yhdessä MLL:n yhdistysten ja SPR:n osastojen 
sekä vapaaehtoisten kanssa 321 Terhokerhoa, 
251 eri kunnan alueelle. Näiden lisäksi leikki-
lähetit järjestivät 46 Terhokerhotapahtumaa 
46 kunnan alueella. Allekirjoittaneen Leikki-
lähetin toiminta-alueena oli 29 kuntaa Kaak-
kois-Suomen piirin alueella, Kymenlaaksossa, 
Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Ja nyt on ai-
ka Kiittää Teitä alueiden toimijoita. 

Kiitos vapaaehtoisille sekä SPR:n osastois-
sa että MLL:n paikallisyhdistyksissä! Teitä 
on melkoinen joukko. Arvostan toimintaan-
ne yhteisen hyvän eteen kovasti! Keino tärke-
än toiminnan jatkuvuuteen voisi olla esimer-
kiksi juuri tämä Terhokerhotoiminta, joka toisi 
hauskalla ja iloisella tavalla lapset ja nuoret 
mukaan osastoihin ja yhdistyksiin, ns. kisälli-
periaatteella mutta leikin keinoin. 

Kiitos kaikille viidellekymmenelle alueen Ter-
hokerholle!  Toivoisin, että Terhokerhot ovat 
sinnikkäitä ja jatkavat myös hankekauden jäl-
keenkin. Ja vaikkei kerho joka viikko toimisi-
kaan, on hetkellisyydelläkin iso merkitys. 

Kiitos alueen oppilaitokset! Tulevat hoito- ja 
hoiva-alan ammattilaiset eivät saa unohtaa 
leikin hyvää tekevää merkitystä. Yhteinen, kii-
reetön vuorovaikutus ja sen 
mukanaan tuoma ilo ovat mi-
tä parasta mielenterveystyötä.  
Koko Suomi leikkii – hankkeen 
sisältöpohjan suunnittelijan, 
lastenpsykiatrian professori 
Tuula Tammisen mielestä leikki 
on kaiken luovuuden ja tunne- 
sekä vuorovaikutustaitojen pe-
rusta, avain tunteiden ja käyt-
täytymisen hallintaan. Ja totta 
on sekin, että emme lopeta 
leikkimistä sen johdosta, että 
vanhenemme - vanhenemme, 
koska lopetamme leikkimisen. 
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KOKO SUOMI LEIKKII 

’Tästä kaikki alkoi 2014… Jaalassa istutettiin 
Terhokerhotapahtumassa tammi…’

Terhokerhot on tarkoitettu vauvasta….

… vaariin! 

Terhokerhoja oli monenlaisia, sisällöt vaihtelivat 
taiteesta…

…perinneleikkiin! Tässä menossa hevo-
senkengänheitto.

Yksi suosituimmista ulkoleikeistä on 
polttopallo! 

Kaikissa kunnissa Terhokerhotoiminta ei käynnisty-
nyt. Näissä kunnissa pidettiin leikkitapahtumia. 
(Saippuakuplat oli ihan hitti!)

Koko Suomi leikkii –hanke päättyi isoon Leikkipäivä 
–tapahtumaan ja seminaariin (lokakuussa 2016 Hel-
singissä)
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Pvm Tapahtuma / koulutus Kohderyhmä Paikka

31.1. Läksykerhon ohjaajakoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Kouvola

31.1-7.2. Henkisen tuen peruskurssi Osastojen vapaaehtoiset Mikkeli

1.2. Läksykerhon ohjaajakoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Mikkeli

2.2. Lippu Korkealle -perehdytys Osastojen luottamushenkilöt Hartola

11.2. Ystävätoiminnan koulutus Uudet ystävätoimijat Kouvola 

14.2. YSTÄVÄNPÄIVÄ

18.2. Treenikehän vetäjäkoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Kouvola

21.2. Jäsenhankinnan ilta Jäsenmestarit ja muut jäsenhankkijat Kouvola 

23.2. Jäsenhankinnan ilta Jäsenmestarit ja muut jäsenhankkijat Mikkeli

25.2. Ensihuollon peruskurssi Osastossa ensihuoltotehtävistä /hälytystoi-
minnasta kiinnostuneet

Savonlinna

8.3. Lääkekoulutus Ensiapupäivystäjät Mikkeli

10.-12.3. Promo-koulutus, yhteinen + sisällöt Osastojen avainvapaaehtoiset Mikkeli

10.-11.3. Henkisen tuen peruskurssi Osastojen vapaaehtoiset Kouvola

11.3. Ensihuollon peruskurssi Osastojen vapaaehtoiset Kouvola

11.3. Tulijan ystävänä ja tukena Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Kouvola

14.3. Lääkekoulutus Ensiapupäivystäjät Kouvola

16.3. Kohti yleiskokousta - keskusteluilta Osastojen avainvapaaehtoiset Punkaharju

17.-19.3. Nuorten vuosikokous

20.-26.3. RASISMINVASTAINEN VIIKKO

21.3. Kohti yleiskokousta - keskusteluilta Osastojen avainvapaaehtoiset Mikkeli

23.3. Kohti yleiskokousta - keskusteluilta Osastojen avainvapaaehtoiset Kouvola

1.4. Viestintä kuntoon osastoissa Tiedottajat ja muut tiedotuksesta vastaavat Mikkeli 

7.- 8.4. Henkisen tuen peruskurssi Vastaanottokeskuksen työntekijät ja osas-
tojen vapaehtoiset

Imatra

7.-8.4. Ensiapupäivystäjän peruskurssi Ea-ryhmäläisille, jotka haluavat toimia ensi-
apupäivystäjinä

Mikkeli

8.4. Tukea ystävätoiminnan haastavissa tilanteis-
sa

Ystävätoimijoille Kouvola

22.4. Piirin vuosikokous Kouvola

25.4. Kotimaan avun koulutusilta Osaston kotimaan avun, valmiustoiminnan 
yhdysh.

Kouvola

27.4. Lääkekoulutus Ensiapupäivystäjät Savonlinna

5.-6.5. Henkisen tuen jatkokurssi Peruskurssin suorittaneet vapaaehtoiset ja 
työntekijät

Mikkeli

6.5. Ensiapupäivystäjän peruselvytyskurssi Ensiapupäivystyksissä toimiville vapaaeh-
toisille

Kouvola

9.5. Lääkekoulutus Ensiapupäivystäjät Lappeenranta

8.-14.5. PUNAISEN RISTIN VIIKKO

10.-11.6. YLEISKOKOUS Osastojen viralliset edustajat ja tarkkailijat Helsinki

22.8. Näpä-tsemppi Osaston keräysaktiivit Kouvola

23.8. Näpä-tsemppi Osaston keräysaktiivit Imatra

24.8. Näpä-tsemppi Osaston keräysaktiivit Mikkeli 

TAPAHTUMAKALENTERI 2017
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Pvm Tapahtuma / koulutus Kohderyhmä Paikka

26.8. Ystävä- ja monikulttuurisustoimijoiden virkis-
tyspäivä

Mikkeli 

2.9. Piirin suunnitteluseminaari Piirin työntekijät ja luottamushenkilöt

7.9. Läksykerhon ohjaajakoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Kotka

8.-9.9. Henkisen tuen peruskurssi Osastojen vapaaehtoiset Mikkeli

9.9. Piirin ensiapukilpailut + SPR 140-vuotta ta-
pahtuma

Ea-ryhmäläiset Mikkeli

14.-16.9. NÄLKÄPÄIVÄ kaikki 

23.9. Treenikehän vetäjäkoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Mikkeli

29.9. ja 
30.9.

Henkisen tuen peruskurssi Osastojen vapaaehtoiset Lappeenranta

30.9. Ystävätoiminnan koulutus Mikkeli

2.-9.10. Valtakunnallinen vanhusten viikko

6.-7.10. Järjestöparlamentti Osastojen luottamushenkilöt Mikkeli 

7.10 + 20.-
21.10

Ensiapupäivystäjän peruskurssi Ea- ryhmälisille, jotka haluavat toimia ensi-
apupäivystäjinä

Mikkeli

10.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Kouvola

10.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Pieksämäki

11.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Mikkeli

11.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Karhula 

11.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Hartola

12.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Lappeenranta

14.10. Tulijan ystävänä ja tukena Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Mikkeli

27.- 28.10. Henkisen tuen peruskurssi Osastojen vapaaehtoiset Kouvola

15.11. Kotimaan avun koulutusilta Osaston kotimaan avun, valmiustoiminnan 
yhdysh.

Lappeenranta

9., 14. ja 
16.11.

Henkisen tuen jatkokurssi Peruskurssin suorittaneet vapaaehtoiset ja 
työntekijät

Kouvola

18.11. Ensiapupäivystäjän peruselvytyskurssi Ensiapupäivystyksissä toimiville vapaaeh-
toisille

Mikkeli

1.12. Kiitosjuhla Kouvola Kaikki vapaaehtoiset Kouvola

1.12. Kiitosjuhla Mikkeli Kaikki vapaaehtoiset Mikkeli

1.12. Kiitosjuhla Imatra Kaikki vapaaehtoiset Imatra

Kevät + 
syksy 2017

Vapaaehtoinen omaishoitajan tukena Kaikille jotka haluavat lisää tietoa 
omaishoitajuudesta

Kouvola, Mikke-
li, Savitaipale

Kevät + 
syksy 2017

Kanssakulkijat – vapaaehtoisten parityös-
kentelyn malli 

Kaikille jotka haluavat lisää tietoa vapaaeh-
toisten parityöskentelyn mallista

Kouvola, Mikke-
li, Savitaipale

Tarkemmat tiedot kaikista tapahtumista 
löytyy piirin koulutus- ja tapahtumakalen-
terista, jonka voi tulostaa piirin RedNet-si-
vuilta. Kalenterista on jaossa aina päivitet-
ty versio piirin tapahtumissa. Muutokset 
mahdollisia! 

TAPAHTUMAKALENTERI 2017
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Piirin testauspäivät 2017

Suomen Punaisen Ristin ensiapupäivystäjien 
hätäensiaputaitojen osaaminen ja toimintaoh-
jeiden tunteminen tulee varmistaa vuosittain. 
Tätä varten arviointilomakkeet ovat suunnitel-
tu valtakunnallisesti. Kaikille ensiapupäivystä-
jille suoritetaan osaamisen varmistaminen sa-
malla tavalla sekä samoin ohjein ja kriteerein. 
Piiri testaa ensiapupäivystäjät kolmen vuoden 
välein ja tämä tapahtuu vuonna 2017. 

Teemat vuonna 2017
Painelu-puhalluselvytys/aikuinen
PPE-D/aikuinen
Heräämättömän normaalisti hengittävän ensiapu
AVH
Autettavan itsehoidon tukeminen – lääkkeen 
luovuttaminen autettavalle

Testaus on tarkoitettu ensiapuryhmissä toimi-
ville ensiapupäivystäjille. Koulutus on maksu-
ton. 
Jäljellä olevat testauspäivät:  
9.2. klo 17.30 – 20 Savonlinna 
15.2. klo 17.30 – 20 Lappeenranta 
Ilmoittautuminen: viikkoa ennen testipäivää: 
kaakkois-suomi.mikkeli@redcross.fi
Lisätietoa: terveydenhuollon suunnittelija.

 
Piirin ensiapukilpailut 9.9.Mikkeli

Piirien ensiapukilpailut ovat koko Suomessa 
samana päivänä 9.9. klo 9.00 alkaen. Kaak-
kois-Suomen piirin ensiapukilpailu vuonna 
2017 pidetään Mikkelissä.

Toiveena on, että kilpailuihin tulisi jokaisen 
ensiapupäivystystä järjestävän ryhmän lähet-
tää joukkue kilpailuihin. Osallistujat voivat va-
lita, osallistuvatko he kilpailusarjaan (tulokset 
julkaistaan) vai harjoittelusarjaan. Ensiapupäi-
vystäjille kilpailu toimii samalla päivystystesta-
uksena.
Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä: 
kaakkois-suomi.mikkeli@redcross.fi
Lisätietoa: terveydenhuollon suunnittelija 

Muutoksia ensiapupäivystäjän perus-
kurssiin 

Syksyllä ensiapupäivystäjän peruskurssi muut-
tuu kolmiosaiseksi Kaakkois-Suomen piirissä. 
Pilotointi suoritetaan keväällä HUP:ssa, Oulus-
sa ja Lapissa.
Ensimmäinen osa on lähiopetusta 8 tuntia, 
hinta 20 e. (sis. päivystyskortin)
Toinen osa on Moodlen kautta toteutettava 
etäopiskelujakso.
Kolmas osa on lähiopetusta 18 tuntia, hinta 
50 e. (ei sis. ruokia eikä majoitusta)
Lisätiedot: terveydenhuollon suunnittelija 

KOMIA! Valtakunnallinen ensiapuleiri 
3. - 6.8. Kauhava

KOMIA! on 600 hengen valtakunnallinen en-
siapuleiri. Leiri on ensiapuryhmäläisten val-
takunnallinen tapahtuma, jolla juhlistetaan 
60-vuotista ensiapuryhmätoimintaa. Leirille 
voi osallistua kaikenikäiset ensiavusta kiinnos-
tuneet. Leirin ohjelma koostuu teemapajoista, 
suurista ensiapuharjoituksista, juhlista 24 tun-
nin elvytyksestä ja muusta hauskasta ohjel-
masta. Kaikille osallistujille on omia työpajoja, 
mm. nuorille, ensiapupäivystäjille ja ryhmän-
johtajille. Alakouluikäiseille on päiväleirinä toi-
miva Reddie Park.
Uusille (nuorille ja aikuisille) toimijoille pyri-
tään tarjoamaan hätä EA – kurssi osana lei-
riohjelmaa. Ohjelman tuottavat leirin aikuiset 
osallistujat. 
Majoittautuminen on joko suuressa lentoko-
nehallissa teltoissa, patjoilla tai sen ulkopuo-
lella omissa asuntoautoissa tai – vaunuissa tai 
teltoissa. 0 – 14 – vuotiaat leiriytyvät huolta-
jansa kanssa. Ruokailu on järjestetty entisessä 
Lentosotakoulun ruokalassa ja maastossa. Lei-
ri on päihteetön.
Lisätietoa löydät leiristä: https://rednet.punai-
nenristi.fi/komia
Hinnat ja ilmoittautuminen porrastetusti: 
110 euroa /osallistuja ennen 31.1.2017 
130 euroa/osallistuja ennen 30.4.2017 
160 euroa/osallistuja ennen 18.6.2017

AJANKOHTAISTA ENSIAPUTOIMINNASSA
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UUSI KASVO PIIRITOIMISTOSSA

Olen aloittanut työt piiristoimistolla tammi-
kuussa 2017. Toimin monikulttuurisuus toimin-
nan kehittäjän sijaisena ainakin kesäkuun lop-
puun saakka. 

Siirrtyin tähän tehtävään vokki-maailman puo-
lelta. Toimin viimevuoden loppuun saakka Kot-
kassa Ankkurin vastaanottokeskuksen vas-
taavana ohjaajana. Siellä käynnistimme ja 
ajoimme alas vastaanottokeskuksen toimin-
nan yhden vuoden aikana. 

Monikulttuurinen työ on ollut osana omia työ-
tehtäviäni monessa aiemmassa työssäni. Olen 
toiminut Parikkalassa alaikäisten turvapaikan-
hakijoiden tukiasumisyksikön vastaavana oh-

Hanna-Kaisa Lähde jaajana, Helsingin kaupungilla etsivän nuori-
sotyön Katuluotsin toiminnanjohtajana, missä 
toimitilamme sijaitsi samassa yksikössä moni-
kulttuurisen olohuoneen kanssa ja toiminut eri  
kunnissa ja järjestöissä nuoriso- ja kulttuuri-
työn parissa, missä erityisesti isona yhteise-
nä ponnistuksena on toiminut rasisminvastai-
nen viikko. Jotkut teistä varmaan muistavatkin 
minut näistä lukuisista eri verkostoista lähinnä 
Etelä-Karjalan puolelta?

Kevään suurimpia yhteisiä ponnistuksia tä-
mänkin tehtävän kautta tulee olemaan rasis-
minvastaisen viikon sisältöjen tuottaminen ja 
paikallisosastojen, sekä paikallisten verkosto-
jen tukeminen  teemaviikon tapahtumissa. Ra-
sisminvastainen viikko painaa päälle nopeasti 
ja minun on tärkeää päästä jyvälle mitä kaik-
kea upeaa ja mahtavaa eri paikkakunnilla on 
suunniteltu teemaviikon ajaksi. 

Edeltäjäni Saaran tavoin toimin kummina myös 
Etelä-Kymenlaakson paikallisosastoille. Osan 
toimijoista olenkin jo tavannut Ankkurin vas-
taanottokeskuksen vastaavan ohjaajan omi-
naisuudessa. Olen innoissani jatkamassa ja 
syventämässä tätä hyvin alkanutta yhteistyö-
tä seuraavan puolivuotisen aikana. 

Olen iloinen ja ylpeä saadessani työskennel-
lä Suomen Punaisen Ristin palveluksessa. SPR 
on ainutlaatuinen, monialaista hyvinvointia 
tukeva, humaani arvo-organisaatio, joka on 
palvellut meitä jo 140 vuotta. Hyvää ja me-
nestyksekästä juhlavuotta teille kaikille paikal-
listoimijoille, kuten myös koko Suomelle. 

Ollaan yhteyksissä!

Hanna-Kaisa Lähde 

Henkisen tuen peruskurssit (12 t)
 10.3. klo 17.30 ja 11.3. klo 9.00 - 16.00 Kouvolan piiritoimisto (Kouvolankatu 5-7)

7.4. klo 17.30 ja 8.4. klo 9.00 - 16.00 Imatran vastaanottokeskus

Koulutus on tarkoitettu kaikille osastojen vapaaehtoisille, jotka toimivat joko arjen autta-
mistehtävissä tai valmius-/hälytystoiminnassa. Koulutus antaa valmiudet auttaa ihmisiä, 
jotka ovat kokeneet äkillisen kriisin ja auttaa ymmärtämään niitä reaktioita, joita äkilliset 
kriisitilanteet aiheuttavat kriisin kokeneissa, mutta myös auttajissa itsessään.

Hinta: 15,00 €/hlö (sisältäen opetusmateriaalin ja kahvit)

Ilmoittautuminen viikkoa aikaisemman piiritoimistoon.
Lisätietoja: Toiminnanjohtaja
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Omaishoitajien hyvinvointipäivät keräsivät osallis-
tujilta kiitosta joulukuussa

Kaakkois-Suomen piirissä järjestettiin 
omaishoitajien hyvinvointipäivät 1.-2.12.2016 
Anttolanhovissa parin vuoden tauon jälkeen. 
Päivillä oli mukana viisitoista omaishoitajaa, 
osa jopa Keski-Suomesta asti. Päiviä vietettiin 
lumisissa maisemissa ja lähiruuan loistavista 
antimista nauttien. Sattuivatpa päivät sopivas-
ti karaoke-illan kohdalle, joten illalla nautittiin-
kin elävästä musiikista.

Ensimmäisenä päivänä psykologi Atte Varis 
puhui auttamisen arjesta omaishoitajana, sekä 
jaksamisesta ja palautumisesta. Omaishoitajat 
pohtivat harjoitteiden ja keskustelujen kautta 
omaa jaksamista sekä voimavaroja. Voimava-
rakeskustelussa nousivat esiin vertaistuen tär-
keys sekä arjen katkaiseva, kodin ulkopuolella 
tapahtuva toiminta.

Toisen päivän luennoitsijana toimi fysiote-
rapeutti Elina Torro. Elinan johdolla pääs-
tiin harjoittelemaan miten liikkeen avulla voi 
saada hyvinvointia arkeen. Harjoitukset oli-
vat helppoja ja sopivat kaikenikäisille sekä –
kuntoisille keskellä kiireistä arkea. Omaishoi-
tajan on tärkeä pitää huolta myös fyysisestä 
jaksamisesta vaativan hoitotyön keskellä. Pien-
ryhmissä pohdittiin voimavaroja fyysiseen jak-
samiseen, joita löytyi halon hakkaamisesta 
lähtien. Rentoutumismenetelminä mainittiin 
suomalaisille tutut harrastukset, kuten sauno-
minen ja uiminen.

Päivillä riitti naurua ja ryhmähenki oli huipus-
saan, vaikka keskustelu kulki ajoittain ran-
koissakin aiheissa. Päivien saama palaute oli 
yksiselitteinen: erinomaista seuraa mahta-
vissa puitteissa ja runsaasti tietoa, sekä uut-
ta ajateltavaa kotiin vietäväksi. Tätä lisää! Ko-
tia kohti lähti levänneitä ja nauravia kasvoja. 
Osallistujat suosittelivat päiviä
kaikille omaishoitajille.

Hyvä seura virkistää! 

Kohti Yleiskokousta 
- yleiskokouserikoiset osastoille 

16.3. klo 18.00 – 20.30 
Punkaharju (paikka ilm. myöhemmin)
21.3. klo 18.00 – 20.30 
Mikkeli, aluetoimisto (Otavankatu 20)
23.3. klo 18.00 – 20.30 
Kouvola, piiritoimisto (Kouvolankatu 5-7)

Tilaisuuksissa käydään vielä läpi osastojen 
vaikuttamista yleiskokouksessa kesäkuussa, 
ja keskustellaan yleiskoouksessa päätettä-
vistä asioista. 

Tilaisuudet ovat maksuttomia, tarjoilun 
vuoksi ilmoittautuminen viikkoa aiemmin pii-
ritoimistoon.  

OMAISHOITAJIEN HYVINVOINTIPÄIVÄT

Onhan sinun osastosi: 

Palauttanut J1 ja J2 -kor-
tit piiritoimistoon? 

Vastannut toiminta- ja 
koulutuskyselyyn? 

Molempien viimei-
nen palautuspäivä on 
31.1.2017! 
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TERVEISET MIKKELIN OSASTOSTA

Vain elämää goes Punainen 
Risti Mikkelissä

Mikkelin osasto järjesti Vain elämää goes Pu-
nainen Risti -ohjelman innoittamana tutustu-
mistilaisuuden 4.12.2016. Tarjolla oli tietoa, 
tutustumista, glögiä, pipareita ja elävää mu-
siikkia.

Pontevat ensiapuryhmäläiset uusissa, punai-
sissa asuissaan olivat sisäänheittäjinä ja en-
siaputoiminnasta kertojina. Ystävätoiminnas-
takin oltiin kiinnostuneita ja muutama täytti 
kiinnostuslomakkeen. Lämminhenkistä tilai-
suutta vahvisti trubaduuriduo Midnight signs 
laulelmillaan. Parituntinen tapaaminen kului 
nopeasti parinkymmenen vieraan kanssa, jois-
ta nuorimmat olivat muutaman vuoden ikäisiä 
taaperoita.

Tilaisuudesta jäi mukava tunne järjestäjille, 
toivottavasti myös tutustujille.

Eija Pulkkinen  
SPR Mikkelin osaston puheenjohtaja

Raija – rajatonta ystävyyttä

… ja kultaisen ansiomitalin saa Raija Pehkonen 
Mikkelin osastosta.

Raija on pitkäaikainen vapaaehtoinen, joka on 
aktiivisesti mukana ennen kaikkea ystävätoi-
minnassa ja vankilavierailijana.

Lipaskerääjäksikin Raija on aina valmis, eikä 
hänen lippaansa koskaan kumise tyhjyyttä.

Ystävätoiminnassa Raijan motto on “kuun-
teleminen on enemmän kuin kuuleminen”. 
Vanhusten ja vammaisten kanssa hänen ys-
tävätoimintansa alkoi 1970-luvulla SPR:n van-
husten kerhossa. Vuosien kuluessa ystävä-
toiminta laajeni palvelutaloihin, joissa alettiin 
pitää lauluiltoja.

Raija korostaa ystävätoiminnassa yhteistyö-
tä eri tahojen kanssa. Tähän hän tutustui, kun 
SPR, seurakunta ja veteraanit toimivat ystä-
väyhteistyössä Raijan vetämänä.

Vankilavierailijana Raija on ollut lähes 40 vuot-
ta, kuunnellut elämäntarinoita, kohtalon 
käänteitä mutta  myös pitänyt autettavia kiin-
ni nykyisyydessä. Mikkelin lääninvankilan to-
verikunta on julkaissut lehtiä ja pitänyt mm. 
kokkikerhoa. Näissäkin Raija on ollut mukana.

1990-luvulla tulivat kiintiöpakolaiset Mikkeliin. 
Näiden somalipakolaisten, mutta myös roma-
nialaisten, kroaattien, kurdien ja inkeriläisten 
ystävätoiminnassa Raija on ollut tiiviisti.
Erikoisesti hän toimi perheiden parissa.: aut-
toi äitejä, leikki lasten kanssa, vei heitä mökil-
leen, opetti uimaan ja pitämään kissoista.

Lasten kasvaessa ja aloittaessa opiskelun Rai-
ja aloitti yhteistyön ulkomaalaisten opiskelijoi-
den kanssa Kaiken tämän kautta hän on sol-
minut pitkäaikaisia ystävyyssuhteita. Tästä on 
näkyvinä todisteina lukuisat kiitoskortit, valo-
kuvat ja viestit. Raija on jatkuvasti yhteydessä 
afgaaniyhteisöön, jonka lapsille hän on mum-
mo.

Punaisen Ristin seitsemästä periaatteesta hän 
pitaa eniten kiinni vapaaehtoisuudesta ja in-
himillisyydestä. Raijan loppuelämän motto on 
“Näetkö peilistä ihmisen?” 
 
Eija Pulkkinen  
SPR Mikkelin osaston puheenjohtaja
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Toimiva vuorovaikutus –kurssi 

Olen Toimiva vuorovaikutus ohjaaja, valmistuin 
vuonna 2013. Olen luonnut sen jälkeen tiiviim-
män kokonaisuuden, joka pohjaa Thomas Gor-
donin Toimiva vuorovaikutus koulutukseen. 
Nyt tarjoan mahdollisuutta tähän kahdeksan 
oppitunnin mittaiseen kurssiin piirin alueel-
la. Kokonaisuuteen olen lisännyt myös muual-
ta aiheesta oppimaani sisältöä, mutta rungon 
muodostaa Thomas Gordonin luoma toiminta-
malli. 

Gordonin mukaan toimivassa vuorovaiku-
tuksessa molempien keskustelun osapuo-
lien kokemukset tulevat riittävästi ilmaistuksi 
ja kuulluksi. Mahdollisuudet parantaa vuoro-
vaikutusta löytyvät kahdelta suunnalta. Se-
kä viestien lähettämistä että vastaanottamista 
voidaan kehittää. 

Toimiva Vuorovaikutus -kurssilla keskitytään 
vahvistamaan ihmissuhdetaitoja. Kurssi so-
veltuu kaikille, jotka haluavat kehittyä omissa 
keskustelu- ja kuuntelutaidoissaan. 
Opittavien vuorovaikutustaitojen avulla voi-
daan parantaa yhteistyön edellytyksiä niin va-
paaehtoistoiminnassa kuin elämässä ylipää-
tään. Kurssi auttaa ihmisiä toimimaan yhdessä 
paremmin ja auttaa luomaan toimivampia sekä 
kestävämpiä ihmissuhteita.

Kurssin teemat 
Hyvän vuorovaikutuksen edellytykset 
Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen 
Puhumisen ja kuuntelemisen vuorottelu
Kurssin ohjelma: 
Aloitus, tutustuminen ja tavoitteet
Itsetuntemus ja minäviestit
Aktiivinen kuuntelu ja kuuntelulle vaihtaminen
Yleistä vuorovaikutuksesta
palaute ja päätös
Työskentely koostuu teoriaan liittyvistä lyhyis-
tä osuuksista, käytännön harjoituksista ja yh-
teisestä keskustelusta. 

Tarjolla on myös lyhyempi, kahden tunnin 
luento samasta aiheesta

Olen myös toteuttanut kahden tunnin luennon 
samasta aiheesta. Tarkoitus on herättää ihmi-
set huomaamaan erilaisia tapoja toimia ja aja-
tella. Käytännön esimerkein höysettynä käyn 
läpi seuraavat aiheet:
Minäviestit
Kuuntelu
Vuorovaikutus, dialogi
Kysymyksiä

Mikäli osastossanne heräsi kiinnostusta joko 
kurssiin tai luentoon, olethan yhteydessä. 

Ulla Laakso 
ulla.laakso@punainenristi.fi
040 860 1053 

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS KOULU-
TUS

Aika: lauantai 11.2. klo 10 - 17
Paikka: Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen 
piirintoimisto, Kouvolankatu 5-7
Hinta: 10 €
Kouluttaja: vapaaehtoistoiminnan suunnit-
telija Ulla Laakso

Toimiva Vuorovaikutus -kurssilla keski-
tytään vahvistamaan ihmissuhdetaitoja. 
Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat ke-
hittyä omissa keskustelu- ja kuuntelutai-
doissaan. 

Tervetuloa! 

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS

Ensihuollon peruskurssit

25.2. klo 9.00 – 18.00  
Savonlinna, Savonlinnan kriisikeskus, Ola-
vinkatu 40, Savonlinna

Kurssi on maksuton. 

11.3. klo 9.00 – 18.00  
Kouvola, Anjalatalo, Elimäentie 28, 46910 
Anjala

Kurssin hinta 15,00€ sisältäen kahvit, ruu-
an ja kurssitodistuksen.

Tarkoitettu kaikille osastossa toimivil-
le ensihuollosta kiinnostuneille. Kurssilta 
saa hyvät valmiudet toimia viranomaisten 
apuna ensihuollollisissa tehtävissä. Mi-
tä ensihuolto on, viranomaisten avustami-
nen, toimiminen hälytystehtävissä

Ilmoittautuminen viikkoa ennen kurssia. 

Lisätiedot: valmiuspäällikkö
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PIIRIN VUOSIKOKOUS JA MINISEMINAARI KOUVOLASSA
Lauantaina 22.4. klo 9.30 alkaen
Paikkana Kasarmiravintola, os. Paraatikenttä 5, Kouvola 

OHJELMA 
 
9.30 - 10.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvi

10.00 - 12.00 Miniseminaari Punainen Risti 140 vuotta
Juhlimme 140-vuotista auttamistaivalta 100-vuotiaassa Suomessa. Mi-
ten edelleen vaikutamme ja varmistamme kotimaan toiminnan näkyvyyden 
myös tulevina vuosina?  
Alustajana seminaarissa Suomen Punaisen Ristin viestintäjohtaja Ilpo Kiis-
kinen. 

12.00 - 13.00 Ruokailu ja kahvi  (valtakirjojen tarkastus) 

13.00   Vuosikokous
  Sääntömääräiset asiat
  Huomionosoitusten jako

14.30  Juhlakahvit  

  Kokous jatkuu 

Osastoille lähetetään kokouskutsut materiaaleineen myöhemmin, mutta valitkaa edusta-
jat jo hyvissä ajoin. Tarjoilujen vuoksi ilmoittautuminen seminaariin ja kokoukseen torstai 
30.3. mennessä piiritoimistoon! 

Jäsenhankinnan illat

21.2. klo 18.00 – 20.00 
Kouvola, piiritoimisto klo 18.00 – 20.00 
(Kouvolankatu 5-7)
23.2. klo 18.00 – 20.00 
Mikkeli, aluetoimisto (Otavankatu 20)  

Jäsenhankinnan illoissa löydetään kei-
noja jäsenhankinnan (miksei myös va-
paaehtoishankinnan) vauhdittamiseen ja 
jaetaan hyviä ideoita onnistuneesta jä-
senhankinnasta tai –huollosta. Käydään 
läpi keskeisiä jäsenhankintaan liittyviä 
asioita osaston näkökulmasta. 

Illat ovat maksuttomia, tarjoilun vuoksi il-
moittautumiset piiritoimistoon 17.2. men-
nessä. 

Lisätietoja järjestötyön suunnittelijalta

Onnistu osaston tiedotuk-
sessa! 

Lauantai 1.4. klo 9.30 – 16.00 Mikkelin 
aluetoimisto (Otavankatu 20) 

Tiedotuspäivään ovat tervetulleita kaikki 
osastojen tiedotuksen kanssa tekemisis-
sä olevat vapaaehtoiset, erityisesti luon-
nollisesti mm. tiedottajat. 

Päivän aikana keskitytään tiedotus- ja 
suhdetoimintaan osastojen näkökulmas-
ta. Miten mm. näytään paikallismediassa, 
hyödynnetään sosiaalisen median kana-
via tai huolehditaan sisäisen tiedonkulun 
sujuvuudesta. 

Hinta: 15 eur / osallistuja, sisältäen kou-
lutuksen, kahvit ja kevyen lounaan. 

Ilmoittautuminen 24.3. mennessä. Lisä-
tietoja järjestötyön suunnittelijalta. 
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TERVETULOA PROMO – KOULUTUKSEEN 
10. – 12.3. Anttolanhoviin Mikkeliin! 

Haluatko kehittää osastosi toimintaa? Tai 
ehkä olet käynnistämässä jotain uutta toi-
mintaryhmää? Tästä koulutuksesta saat 
ideoita ja apuaja niin uusien vapaaehtois-
ten rekrytointiin, toiminnan suunnitteluun, 
kuin haasteiden ratkaisemiseen.

Sinulle ei tarvitse olla pitkää Punaisen Ristin 
historiaa. Into kehittää toimintaanne ja osas-
tosi hallituksen puolto siihen riittää. Tämän 
viikonlopun aikana saat käytyä sekä PROMOn 
yhteisen että oman toimialasi sisältöosan! 

PROMO –yhdistelmä koulutus järjestetään 
Anttolanhovissa 10. – 12.3.2017. 
Kurssi alkaa perjantaina klo 17.00 yhteisellä 
osalla. Lauantaina klo 13.00 alkaa sisältöosat 
ja ne päättyvät sunnuntaina klo 16.00 men-
nessä. Ohjelmamme tulee siis olemaan tiivis, 
mutta antoisa. 

Tarjolla on sisältöosat seuraaville promoille:
Ensiapupromo on ensiapuryhmänjohtajan työ-
pari, joka aktivoi ryhmää ja huolehtii sen kou-
luttautumisesta ja harjoitusten organisoinnis-
ta.
Monikulttuurisen toiminnan promo toimii kan-
sainvälisten klubien, kielikerhojen ja läksyker-

hojen ohjaajana tai vetäjänä. Hän voi myös 
organisoida asumisapua maahan vastikään 
muuttaneille ja olla monikulttuurisuustoimin-
nan yhdyshenkilö osastossa 
Nuorisopromo toimii nuorisoryhmän vetäjä-
nä, varhaisnuorisotoiminnan tukijana, osaston 
nuorisoyhdyshenkilönä tai järjestää lyhytkes-
toista toimintaa
Sosiaalipalvelupromo toimii mm. erilaisten ys-
tävä- ja virkistysryhmien vetäjänä, ystävätoi-
minnan vastuuhenkilönä tai ystävävälittäjänä.  

Koulutuksen kurssimaksu Punaisen Ristin jä-
senille on 50 euroa, joka sisältää koulutuksen, 
materiaalit, kahvit ja lounaat. Majoituskuluis-
ta jokainen huolehtii itse, majoitus varataan 
ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssi¬maksu ja 
majoitus laskutetaan jälkikäteen. Matkajärjes-
telyt sinun täytyy hoitaa itse. Muista säästää 
matkaliput.

Ilmoittautumiset viimeistään 17.2. mennessä!  
 
Lue lisää ja ilmoittaudu:  
rednet.punainenristi.fi/promot

Tervetuloa! 

Tässä ja nyt aikataulu 2017  

1/2017 Ilmestyy 27.1.2017 
 Deadline materiaaleille 9.1.2017  
  
2/2017 Ilmestyy 7.4.2017
 Deadline materiaaleille 20.3.2017
 
3/2017 Ilmestyy 25.8.2017 
 Deadline materiaaleille 11.8.2017 

4/2017 Ilmestyy 17.11.2017 
 Deadline materiaaleille 3.11.2017 

Otamme mielellämme vastaan juttuja ja il-
moituksia myös osastoista. Materiaalien toi-
mitus: piritta.keranen@redcross.fi  
 
Tiedotteen jakelu viereisellä sivulla. Lisäkappaleita on 
tilattavissa piiritoimistosta, 16,00 eur/vuosikerta.
Tiedote on netissä osoitteessa kaakkois-suo-
mi.punainenristi.fi/ ”Järjestötiedotteet”

Jäsenmaksut 2017:
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 2016:
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.

Huomioittehan, että jäsenmaksujen tilitysten 
edellytyksenä on se, että osasto on toimitta-
nut kaikki sääntömääräiset lomakkeet piiritoi-
mistoon! 

PROMO-koulutus kerralla viikonlopun aikana!  
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Piiritoimisto, Kouvola
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

Toimisto avoinna ma-pe klo 9 - 15 
puh. 020 701 2710, 040 173 7243
 
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja 
Arja Vainio 
020 701 2725 , 0400 791 400  
 
Talous- ja hallintopäällikkö
Leena Puntti-Dirksen
020 701 2723, 040 504 7856

Järjestöassistentti 
Nina Ihanainen 
020 701 2714, 040 173 7243 
 
Toimistoapulainen
020 701 2710, 040 173 7036 
 
Taloussihteeri 
Anna Peltola 
020 701 2726, 040 509 8838

Toimistosihteeri 
Päivi Pelkonen  
020 701 2720, 040 668 3818

Järjestötyön suunnittelija
Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Hanna-Kaisa Lähde
020 701 2718, 040 726 6015

Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija  
Ulla Laakso 
040 860 1053

Valmiuspäällikkö
Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407 
 
Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä 
Johanna Vihervaara 
040 860 1396 
 
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Minna Kujala
020 701 2717, 040 7448085

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Sanna Pelkonen
040 861 1136

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Toimisto avoinna ma-pe klo 9 - 15
puh. 020 701 2712, 040 173 6911

kaakkois-suomi.mikkeli@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toimistonhoitaja
Johanna Rantala
020 701 2719, 040 173 6956 

Toimistoapulainen
020 701 2712, 040 173 6911
 
Terveydenhuollon suunnittelija 
Teea Lång
020 701 2722, 0400 156 828 
 
Täyttä Elämää Eläkkeelle -hanke aluetyöntekijä 
Tuula Narvola  
020 701 2143 

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja  
Tanja Hildén
020 701 2728, 0400 245 134

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) 
johtaja Saija Makkonen  
Laajakoski päivystypuh. 040 864 4941
laajakoskivok@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
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KOUVOLA 
SPR piiritoimiston koulutustilat,Kouvolankatu 5-7, Kouvola 

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 3 / 16.-17.1. (ma-ti) 
vko 5 / 2.-3.2. (to-pe)
vko 7 / 13.-14.2. (ma-ti)
vko 9 / 27.-28.2. (ma-ti)
vko 11 / 16.-17.3. (to-pe)
vko 13 / 27.-28.3. (ma-ti)
vko 15 / 10.-11.4. (ma-ti)
vko 17 / 25.-26.4. (ti-ke)
vko 19 / 11.-12.5. (to-pe)
vko 22 / 30.-31.5. (ti-ke)
vko 24 / 13.-14.6. (ti-ke)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 6 / 8.-9.2. (ke-to)
vko 13 / 29.-30.3. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 5 / 31.1. (ti) 
vko 11 / 13.3. (ma)
vko 20 / 15.5. (ma)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 4 / 24.1. (ti)
vko 8 / 20.2. (ma)
vko 14 / 4.4. (ti)
vko 23 /5.6. (ma)

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

KOTKA  
Helilän seurakuntatalo,Suntionkatu 18, Kotka

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 4 / 25.-26.1. (ke-to)
vko 8 / 22.-23.2. (ke-to)
vko 10 / 9.-10.3. (to-pe)
vko 20 / 16.-17.5. (ti-ke)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 18 / 4.-5.5. (to-pe)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 16 / 21.4. (pe)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 7 / 14.2. (ti)
vko 12 / 23.3. (to)

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

LAPPEENRANTA
SPR Lappeenrannan osaston koulutustilat
Raatimiehenkatu 20 D,  Lappeenranta

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 3 / 18.-19.1. (ke-to)
vko 8 / 23.-24.2. (to-pe)
vko 10/ 6.-7.3. ( ma-ti)
vko 12 / 20.-21.3. (ma-ti)
vko 16 / 19.-20.4. (ke-to)
vko 19 / 8.-9.5. (ma-ti)
vko 23 / 6.-7.6. ( ti-ke)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 6 / 6.-7.2. (ma-ti)
vko 14 / 5.-6.4. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 5 / 1.2. (ke)
vko 11 / 14.3. (ti)
vko 17 / 25.4. (ti)
vko 21 / 23.5. (ti)

MIKKELI 
SPR aluetoimiston koulutustilat,Otavankatu 20, Mikkeli

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 3 / 17.-18.1. (ti-ke) 
vko 5 / 1.-2.2. (ke-to)
vko 7 / 16.-17.2. (to-pe)
vko 9 / 28.2.-1.3. (ti-ke)
vko 11 / 15.-16.3. (ke-to)
vko 13 / 28.-29.3. (ti-ke)
vko 15 / 11.-12.4. (ti-ke)
vko 17 / 26.-27.4. (ke-to)
vko 19 / 10.-11.5. (ke-to)
vko 22 / 30.-31.5. (ti-ke)
vko 24 / 14.-15.6. (ke-to)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 12 / 22.-23.3. (ke-to)
vko 20 / 17.-18.5. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 5 / 30.1. (ma)
vko 10 / 7.3. (ti)
vko 21 /22.5. (ma)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 6 / 7.2. (ti)
vko 22 / 1.6. (to)

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

SAVONLINNA 
SPR Savonlinnan osaston koulutustilat 
Vääräsaarenkatu 4 A, Savonlinna

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 4 / 24.-25.1. (ti-ke)
vko 8 / 20.-21.2. (ma-ti)
vko 10 / 8.-9.3. (ke-to)
vko 18 / 3-4.5. (ke-to)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 14 / 4.-5.4. (ti-ke)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 7 / 15.2. (ke)
vko 21 / 23.5. (ti)

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 am-
mattipätevyyskoulutusta: ensiapu. Lisätietoja ensiapukou-
lutus.fi

Ryhmäkurssit:
Yleisökurssien lisäksi järjestämme räätälöityä ensiapukou-
lutusta 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


