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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

Nähdään toisemme  
– ystävänpäivänä ja joka päivä
Ystävänpäivää on vietetty Suomessa jo 30 ker-
taa. Muistan kouluajoilta, kun päivä tuli maal-
le muutaman vuoden myöhässä ja miten kor-
tit vaihtoivat omistajaa ja rusettiluistelu tarjosi 
jännittäviä hetkiä. Vasta paljon myöhemmin 
sain tietää, että juuri Punainen Risti toi päivän 
Suomeen. Jo ennen sitä monesti ihmettelin, 
miksi Suomessa ystävyys on pääroolissa eikä 
ystävänpäivää vietetä rakastavaisten päivänä, 
kuten muualla.

Ystävänpäivänä muistamme heitä, joilla ystäviä 
ei ole. Yksinäisyyttä kokee ajoittain joka viides 
suomalainen. Yksinäisyys on ahdistava kieltei-
nen tunnetila. Se ei ole vapaaehtoista, positii-
vista yksinoloa. Yksinäisyys voi olla pinnallis-
tenkin sosiaalisten suhteiden puuttumista tai 
kokemusta siitä, ettei ole ketään läheistä, joka 
ymmärtää.

Punaisen Ristin ystävätoiminnalla on lievitet-
ty yksinäisyyttä kohta 60 vuotta. Vapaaehtoi-
nen ystävä voi tarjota merkityksellisen ihmis-
suhteen. Seniorikerhoissa, palvelutaloissa ja 
vastaanottokeskuksissa ystävät mahdollistavat 
yhdessäolon isommalla porukalla ja tukevat ih-
missuhteiden syntymistä.

Ystävänpäivä on oiva tilaisuus tuoda yhteen ih-
misiä erilaisista elämänpiireistä. Ystävänpäivän 
tapahtumiin on helppo tulla mukaan, löytää 
oma vapaaehtoinen ystävä tai ryhtyä itse ys-
täväksi. Osastot ja vapaaehtoisten ryhmät voi-
vat parhaimmillaan tarjota turvallisen yhteisön 
niin merkitystä elämäänsä etsivälle kuin toisten 
seuraa kaipaavalle. Kutsukaa rohkeasti uusia 
ihmisiä järjestelyihin ja mainostakaa tulevia ys-
täväkursseja. Tehokkain tapa hankkia uusia va-
paaehtoisia on henkilökohtainen pyytäminen.

Ystävätoimintaan osallistumisen lisäksi jokai-
nen voi vaikuttaa yksinäisyyden, uuden kan-
sansairautemme, vähentämiseen. Yksinäinen 
ihminen kokee itsensä usein näkymättömäksi. 
Näkymättömyyden voi poistaa pienellä, mutta 
merkityksellisellä teolla: huomaamalla. Yksinäi-
syys ympärillämme vähenee tavallisilla teoilla, 
tervehtimisellä, hymyilemisellä ja oven avaami-
sella. 

Jokainen osasto ja vapaaehtoinen, joka on mu-
kana ystävätoiminnassa tai osallistuu ystä-
vänpäivän tapahtumiin on järjestöllemme ää-
rimmäisen tärkeä. Arkisten tekojen lisäksi 
tarvitaan yhteisiä ponnisteluja ja suunnittelua. 
Niissä teitä osastojen vapaaehtoisia ja vastuu-
henkilöitä tarvitaan. Iloa ja voimia teille!
Tehdään ystävänpäivästä ja kaikista muistakin 
päivistä yhdessä huomaamisen ja välittämisen 
päiviä. Nähdään – toisemme.
 

Maaret Alaranta
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 

 Jarkko
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Alkanut vuosi 2018 aloittaa järjestössäm-
me uuden kolmivuotiskauden ja lähdemme 
toteuttamaan Helsingin yleiskokouksessa pää-
tettyä uutta toimintalinjausta. Suuria rakenteel-
lisia muutoksia edelliseen verrattuna ei tapah-
tunut. Toimintalinjauksen pääperiaatteita on 
nyt neljä, mutta muutokset edelliseen ovat lä-
hinnä tarkennuksia ja asioita selkeämmin il-
maistuna.

Kukin osasto pääsee heti vuoden alussa miet-
timään, mitkä asiat toimintalinjauksessa ovat 
oman osaston kannalta niitä joita lähdetään 
ensimmäisenä kehittämään, huomioiden tie-
tenkin oman osaston resurssit.     

Punainen Risti tukee viranomaisia olemalla val-
mis auttamaan kaikenlaisissa tilanteissa. Hy-
vänä esimerkkinä järjestömme valmiudesta on 
vuodenvaihteen aikoihin tapahtuneet laajat 
sähkökatkot Itä-Suomessa. Tilanteen pitkitty-
essä SPR toimitti Kainuun sähköttömille alueille 
varavoimageneraattoreita sekä muita avustus-
tarvikkeita ja vapaaehtoisemme toimivat ak-
tiivisesti ja tiiviissä yhteistyössä viranomaisten 
kanssa, jolla varmistettiin, ettei kukaan jäänyt 
huomiotta ja ilman apua. 

Valmiudessamme löytyy varmasti vielä kehitet-
tävää, samoin kuin yhteistyössä osastojen välil-
lä, jotta kokonaisvaltaisesti kattaisimme oman 
piirin alueen auttamisvalmiuden. 

Vuosien 2018-2020 teema on AUTTAJA LÄHEL-
LÄ SINUA. Teema nostaa hyvin esiin myös ystä-
vätoiminnan sekä ajatuksen, kuinka löydämme 
keinoja lisääntyvän yksinäisyyden vähentämi-
seen.

Uudenvuoden tervehdykseni teille 
uuden toimintalinjauksen tiimoilta

Uuden mallin mukaisten hyvinvointipisteiden 
perustaminen piirin alueelle on tärkeä tavoi-
te, jolla osaltaan saattaisimme tavoittaa uu-
sia omasta ja läheisten hyvinvoinnista kiinnos-
tuneita.

Piirin ja osastojen talouden tasapaino ja läpi-
näkyvyys ovat tärkeä tavoite, jolla osaltaan 
pystymme vastaamaan toimintamme luotetta-
vuuteen sekä ajoittain esiintyvään koko järjes-
töön kohdistuvaan kritiikkiin. Tasapainoinen 
taloutemme mahdollistaa auttamistyön jatku-
vuuden.
Keskushallinto on aloittanut toiminnantarkas-
tajien koulutuksen osastoille. Koulutuksella 
taataan, että tarkastajat kiinnittävät huomion 
samoihin järjestön kannalta keskeisiin asioi-
hin. Osastoille nämä toiminnantarkastajat ovat 
maksuttomia. Toiminnantarkastajan päivärahan 
ja matkakustannuksen maksavat piiri ja keskus-
toimisto.  

Haluamme, että olemme rohkea ja luotettava 
auttaja kotona ja maailmalla.

Innostavaa ja menestyksekästä vuotta 2018 se-
kä iloa auttamisesta.

Lauri Melto
Puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen piiri

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, Turvatalot, vastaanottokeskukset, Veripalvelu), järjestön hallituksen, va-
lio- ja toimikuntien ja valtuuston jäsenet.
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Uudet haasteet – uudet mahdollisuudet

PÄÄKIRJOITUS 26.1.2018

Kaksinkertainen juhlavuosi on takana ja uusi 
vuosi 2018 ottaa ensimmäisiä askeliaan. Suo-
men talvi on näyttänyt monet kasvonsa. Esi-
merkiksi täällä Kymenlaaksossa on viime vuosi-
en tapaan poikkeuksellisen vähän lunta, mutta 
toisaalta olemme nyt vuoden ensimmäisinä 
viikkoina saaneet seurata miten Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset ovat toimittaneet apua tykky-
lumesta ja sähkökatkoksista kärsiville Kainuun 
asukkaille. Valmiuden tilanteet ja avun tarpeet 
voivat olla moninaiset, sen on taas tämäkin ti-
lanne osoittanut. SPR:n vapaaehtoisten tekemä 
työ on saanut valtakunnallistakin kiitosta ja jul-
kisuutta.

Uuden vuoden myötä käynnistyy myös uusi 
kolmivuotiskausi, jota meille viitoittaa toiminta-
linjaus 2018-2020. Monet sanovat, että järjes-
tössämme muutokset ottavat aikaa ja iso laiva 
kääntyy hitaasti. Näin varmasti onkin, mutta sil-
ti tekemisten ja suunnan tarkistaminen kolmen 
vuoden välein tekee hyvää. Sopiva  määrä  uu-
sia tavoitteita tutun tekemisen rinnalla turvaa 
uudistumisen. Onhan meidän katsottava ym-
pärillämme olevaa maailmaa ja sieltä nousevia 
tarpeita. Liika vanhassa ja tutussa pitäytymi-
nen voi olla ”kelottumisen” alku. Yksi koko jär-
jestöämme koskevista kriittisistä kysymyksistä 
on uudenlaisten vapaaehtoisuuden muotojen 
kehittäminen. Vaikka edelleen on onneksi niitä-
kin, jotka ovat valmiita sitoutumaan toimintaan 
pidemmäksi aikaa, emme enää voi väistää sitä 
tosiasiaa, että monet haluavat tulla vain lyhyt-
aikaisiin tai kertaluonteisiin tehtäviin. Voisiko 
Punainen Risteys-konsepti toimia kokeilualusta-
na uudenlaiselle vapaaehtoisuudelle? Mikä ih-
meen Punainen Risteys?  Siitä jo lyhyesti tässä 
lehdessä ja monissa paikoissa tämän kevätkau-
den aikana.

Tosiaan,  maailma ympärillämme muuttuu juu-
ri tällä hetkellä varsin huimaa vauhtia. Yksi vii-
me vuosikymmenten suurimmista muutoksis-
ta, maakunta- ja sote-uudistus on aivan ovella 
ja koskettaa meitä yksityisinä ihmisinä, mutta 
myös järjestötoimijoina.  Uudistuksessa kunnil-
le jää edelleen vastuu kuntalaisten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisestä ja kaikissa kunnissa 

käydään tällä hetkellä kiivasta pohdintaa miten 
tämä tehtävä uudessa tilanteessa ja toimin-
taympäristössä hoidetaan. Kansalaisjärjestöillä 
tulee olemaan merkittävä rooli kuntien yhteis-
työkumppanina. Nyt viimeistään on aika omalla 
paikkakunnalla katsella ympärilleen ja hakeutua 
mukaan järjestöjen sote-keskusteluihin, muu-
ten juna menee ja sitä voi olla tosi vaikea juos-
ta kiinni.

Yksi  viime vuoden toimintaan liittyvä tieto syn-
kistää uuden vuoden ja uuden kolmivuotiskau-
den innostavan odottavaa tunnelmaa: heti vuo-
den vaihteen jälkeen saapuneet vuoden 2017 
lopulliset jäsentilastot. Kaakkois-Suomen pii-
rin kokonaisjäsenmäärä on pudonnut edel-
leen ja on vuoden lopussa enää  6578. Vuoden 
2017 tavoitteena oli pysäyttää lasku, mutta 
näin ei tapahtunut. Tämän kokoisen piirin jä-
senmääräksi tuo luku alkaa olla jo hälyttävän 
alhainen. Toivonkin  osastojen hallitusten ko-
kouksiin heti alkuvuodesta rehellistä ja syvä-
luotaavaa keskustelua oman osaston jäsen-
kehityksestä. Kokemukset muualta Suomesta 
ja myös muutamasta omasta vahvasta jäsen-
hankintaosastostamme osoittavat, että kyse 
ei ole rakettitieteestä eikä ylivoimaisesta haas-
teesta. Jäsenhankinnan ja jäsenhuollon merki-
tys osastossa  muuttuu vain jos hallitus näkee 
jäsenhankinnan ja jäsenhuollon yhtenä ydin-
tehtävänään. Sovitaanko yhdessä niin että tä-
nä vuonna laskeva käyrä ei pelkästään pysähdy 
vaan kääntyy jo ainakin lievään nousuun. 

Ne jotka ovat tarpeeksi hulluja uskoakseen, että 
voivat muuttaa maailman, vielä tekevät sen.   
- Steve Jobs

Iloa ja menestys-
tä alkaneelle vuo-
delle!

Arja Vainio
toiminnanjohtaja
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Yleiskokouksen ponsiesityksessä tii-
vistyi terveyden edistämisen ohjelman 
tarve. Ponnessa todettiin, että ”Punai-
sen Ristin tulee ottaa aktiivinen rooli 
terveyden edistämisessä terveyspistei-
den kannalta.  Perustetaan uusia ter-
veyspisteitä ja vahvistetaan jo olemas-
sa olevia” 

Juuri näin on tarkoitus tehdä. Terveyttä ja hy-
vinvointia tukevan vapaaehtoistoiminnan mer-
kitys kasvaa myös tulevan sote- ja maakunta-
uudistuksen myötä ja Punaisen Ristin terveyden 
edistämisen työtä tarvitaan. 

TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA KÄYNNISTYY 1.1.2018

Terveyden edistämistä ja osaamista vahvistetaan

Jen
n
a Leh

to
n
en

 

Punaisen Ristin Nokian terveyspiste tarjoaa maksutonta terveysapua ja on ihmisten kohtaamispaikka. 
Eläkkeellä oleva terveydenhoitaja Kati Kronqvist mittaa verenpainetta.

Mitä vahvistaminen käytännössä 
tarkoittaa?
Terveyden edistämisen ohjelma kartoittaa ole-
massa olevan toiminnan ja kokoaa terveyden 
edistämisen ohjelmat (päihde-, hiv/seksuaali-
terveystyö, terveyspistetoiminta ja tapaturmien 
ehkäisy) yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi val-
takunnan ja piirien koordinaatiota sekä vapaa-
ehtoisille suunnattua koulutusta vahvistetaan. 

Ohjelman toivotaan tukevan entistä parem-
min paikallista matalan kynnyksen – tai jopa 
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TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA KÄYNNISTYY 1.1.2018

Auta heidät takaisin jaloilleen -kampanja on 
alkanut 

Terveyden edistämisen ohjelman 
avulla

• tuodaan SPR:n terveyden edistämisen 
toimintaa tunnetuksi.

• lisätään ja syvennetään vapaaehtoisten 
osaamista. 

• saadaan lisää vapaaehtoisia.

• lisätään mm. terveyspistetoimintaa

• lisätään vapaaehtoisten medianluku- ja 
digitaitoja. 

• vietetään vuosittain 7.4. Maailman ter-
veyspäivää

kynnyksetöntä – toimintaa, jota syntyy alueen 
tarpeesta. Näin helpotetaan esimerkiksi ter-
veyspisteen perustamista, tapaturmainfon pi-
tämistä, terveellisistä elintavoista kertomista ja 
palveluneuvontaa. Kaikkea tätä ja paljon muuta 
voi terveyden edistämisen vapaaehtoinen teh-
dä. Myös festivaalityö ja seksuaaliterveysneu-
vonta ovat osa terveyden edistämistä.

Punaiselle Ristille terveyden edistäminen on 
osallisuutta, yhteisöön kuulumista ja ihmisten 
kohtaamista. Kun ihmisiä kohdataan, voidaan 
antaa neuvoa ja opastusta itsestään huolehti-
miseen ja siihen, mistä voisi hakea tarvittavia 
palveluita.

Ohjelma käynnistyy kysymyksellä: On-
ko Terveyspiste hyvä nimi vai tulisiko 
sitä muuttaa? Käy vastaamassa osoit-
teessa: https://www.punainenristi.fi/
yhteystiedon-aihe/terveyden-edistami-
nen

Kysymyslinkki lähetetään tervey-
den edistämisen toiminnassa olevil-
le vapaaehtoisille. Vastausaikaa on 

helmikuun puoliväliin 15.2. saakka. 
Vastaajien kesken arvotaan kolme läm-
pötyynyä. 

Lisätietoja: Terveyden edistämisen koordi-
naattori Mia-Veera Koivisto, p. 020 701 
2174

Vaarallisten aseiden saastuttamilla alueilla elää 
Syyriassa miljoonia ihmisiä, joille miinat, pom-
mit ja räjähteet ovat jokapäiväinen uhka. Suu-
ri osa vammautuneista on lapsia ja nuoria. Ter-
veydenhuolto on pitkään jatkuneen sodan 
seurauksena romahtanut. Pulaa on lääkkeistä, 
hoitolaitteista sekä hoitohenkilökunnasta. 

Lahjoittajien tuella kuntoutuskeskusten asiak-
kaat saavat fysioterapiaa, proteeseja, apuvä-
lineitä ja henkistä tukea. Tavoitteena on, että 
kuntoutujat voivat palata normaaliin elämään. 
Lapset saavat mahdollisuuden leikkiin, koulun-
käyntiin ja liikkumiseen kodin ulkopuolella ja ai-
kuiset pääsevät mukaan työelämään. 

Osastot voivat osallistua kampanjaan perusta-
malla sähköisen lippaan. Omapunainenristi.fi-si-
vulta löytyvää lipasta on helppo jakaa mm. Fa-
cebookissa tai sähköpostitse. Kampanjan on 
tarkoitus jatkua useamman vuoden ajan. 
Auta heidät takaisin jaloilleen -kampanja toi-
mii myös koulujen Lukukuu-kampanjan ja päi-
vätyökeräyksen kohteena. Kampajaa varten on 

olemassa A3-juliste ja lahjoitusesite, jotka on 
pakattu 20 kappaleen nippuihin.  Kampanjan 
materiaalit ovat osastojen, koulujen ja yksityis-
henkilöiden tilattavissa verkkokaupasta. 

Lisätietoa kampanjasta löytyy kampanjasivulta 
punainenristi.fi/syyria.  

Lisätietoja: Varainhankinnan suunnittelija  
Jessica von Bonsdorff, p. 020 701 2032

Auta heidät 

takaisin 

jaloilleen

SYYRIAN SOTA on yksi aikamme suurimmista humanitäärisistä 

kriiseistä. Punainen Risti tarjoaa apua Aleppon ja Damaskoksen 

kuntoutuskeskuksissa. Lahjoittajien tuella vammautuneet saavat 

fysioterapiaa, proteeseja, apuvälineitä sekä psykologista tukea.

SINUN LAHJOITUKSESI avulla lapset ja aikuiset voivat löytää 

oman roolinsa yhteiskunnassa ja saavat mahdollisuuden 

työhön, leikkiin ja liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Punainenristi.fi/syyria

Lahjoittamalla autat heidät 

takaisin jaloilleen

LAHJOITA TEKSTIVIESTILLÄ 15 €

lähettämällä viesti 

SPR15 numeroon 16499

LAHJOITA VERKOSSA

Punainenristi.fi/syyria

LAHJOITA TILISIIRTONA

katastrofirahasto, tilinumero

FI06 2219 1800 0680 00, 

viitteellä 5393

Kiitos tuestasi! Tietoa kampanjasta 

Punainenristi.fi/syyria

Keräyslupa: POL-2015-8798/30.11.2015

Auta heidät 

takaisin jaloilleen

SYYRIAN SOTA on yksi aikamme suurimmista 

humanitäärisistä kriiseistä. Vammautuneita 

henkilöitä on jo lähes kolme miljoonaa. 

Punainen Risti tarjoaa apua Aleppon ja 

Damaskoksen kuntoutuskeskuksissa: 

lahjoittajien tuella klinikoilla on mahdollisuus 

tarjota fysioterapiaa, proteeseja, apuvälineitä 

sekä psykologista tukea.

SINUN LAHJOITUKSESI avulla lapset ja aikuiset 

voivat löytää oman roolinsa yhteiskunnassa 

ja saavat mahdollisuuden työhön, leikkiin ja 

liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Lahjoita osoitteessa

Punainenristi.fi/syyria
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2018

Ystävänpäivänä olemme  
yhdessä yksinäisyyttä vastaan

Petteri K
ivim

äki 

Ystävänpäivänä sosiaalisessa mediassa 
voi jakaa vaikkapa kaverikuvan hasta-
gilla #ihantavallinenteko

Ystävänpäivän Nähdään-kampanjal-
la keskustelemme yksinäisyyden ko-
kemuksista ja vaikutuksista ympä-
ri Suomen. Kampanjan tavoitteena on 
kutsua uusia vapaaehtoisia mukaan ys-
täväkursseille ja -toimintaan sekä ta-
voittaa ystäviä toivovat ja kertoa heil-
le Punaisen Ristin ystävätoiminnasta.

Uusia ystäviä Nähdään-tapahtumasta
Osastot voivat järjestää omia Nähdään-tapah-
tumia. Ne ovat matalan kynnyksen kohtaamis-
paikkoja, missä on hyvä tilaisuus esitellä ystä-
vätoimintaa. Ohjelmassa voi olla melkein mitä 
vain, tärkeintä on lämmin ja avoin tunnelma, 
jotta ihmiset kokevat itsensä tervetulleiksi.

Joskus paras lääke yksinäisyyteen on yhdessä 
tekeminen. Siksi kannattaa kutsua kaikki järjes-
tämään ja ideoimaan Nähdään-tapahtumia. Ys-
tävänpäivän tapahtuma on hieno tilaisuus saa-
da uusia ihmisiä mukaan osaston toimintaan 
vapaaehtoisiksi tai jäseniksi. Ystäväkurssit kan-
nattaakin ajoittaa heti tapahtuman jälkeen.

Nähdään-tapahtuman  
järjestelyissä auttavat:
•  Nähdään-kampanjamateriaalit: julis-

teet, roll upit, muistilaput
•  Viestintämateriaalit: videot, kuvat, 

tiedotepohjat, somehaaste
•   Nähdään-tapahtumamallit ja 

-ideat
•  150 euron tuki keskustoimistolta 

#ihantavallinenteko 
-somehaaste
Ystävänpäivänä haastamme kaik-
ki tekemään ihan tavallisia te-
koja yksinäisyyden vähentämi-
seksi. Tavoitteena on herättää 
jokainen meistä huomaamaan, 
kuinka arjen pienillä teoilla 
voimme huomioida toisemme 
paremmin.

Haasteen idea:
•  Tee ihan tavallinen teko, joka vähentää osal-

taan jonkun kokemaa yksinäisyyttä. Ota ku-
va teostasi, jaa se somessa ja haasta muut 
tekemään samoin.

•  Kuvissa ja postauksissa voi hyödyntää Ihan 
tavallinen teko -lappuja

•  Käytä hastagia #ihantavallinenteko

Lue lisää: RedNet / Ystäväpäivä ja ystävänpäi-
vän sähköinen kampanjakirje 

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

Ystävätoiminta saa uuden välitysjärjestelmän
Ystävätoiminnan sähköinen välitys-
järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 
alussa. Järjestelmän testauksia on to-
teutettu marras-joulukuun aikana ja 
pilotointi on tammikuussa. 

Järjestelmää pilotoidaan neljässä suomenkie-
lisessä ja yhdessä kaksikielisessä sekä yhdes-
sä ruotsinkielisessä välityksessä. Pilotoinnit 
toteutetaan Uudellamaalla ja Hämeessä. Jär-
jestelmän ensimmäisinä käyttöön ottavat pilot-
tivälitykset ovat Helsinki, Mäntsälä, Tampere, 
Hämeenlinna, Karis-Pojo ja Esbo svenska. 

Helmikuusta alkaen myös muut ystävävälityk-
set voivat siirtyä uuden järjestelmän käyttäjik-
si. Järjestelmän käyttökoulutukset toteutetaan 
piireittäin ja jalkautus etenee välitysten kiin-
nostuksen mukaan. Jalkautus aloitetaan Helsin-
gin ja Uudenmaan piirissä, Länsi-Suomen piiris-

sä, Hämeen piirissä ja Oulun piirissä. Muut piirit 
aloittavat jalkautuksen syksyllä 2018. Tavoite 
on, että kaikki välitykset siirtyisivät uuden jär-
jestelmän käyttäjiksi seuraavan kolmen vuoden 
aikana.

Mitä uusi järjestelmä tuo?
Uusi järjestelmä helpottaa välittäjien työtä, te-
kee välityksestä tasalaatuista, mahdollistaa ys-
tävävälitysrinkien muodostamisen ja ohjaa 
henkilötietojen oikeaan säilyttämiseen. Yhdes-
sä välitysrinkien kanssa järjestelmä mahdol-
listaa vähitellen koko maan kattavan ystävä-
välityksen. Järjestelmä on osa valtakunnallista 
vapaaehtoisten toiminnanohjausjärjestelmää. 

Lisätietoja: 
Piireissä ystävätoiminnan työntekijät
Projektisuunnittelija Maija Pokkinen,  
p. 020 7012191 

koululaisia varten suunniteltua hätäensiapu-
kurssia. Kuuden tunnin kurssin aikana ensiapu-
taitoja opitaan ensin teoriassa ja sen jälkeen 
käytännön harjoituksissa ensiapupelin avulla. 
Tämän lukuvuoden aikana ensiapukoulutusta 
tarjotaan noin 30 koulussa. 

Yläkouluihin voidaan myös osaston kanssa yh-
teistyössä perustaa koulun omia InAction!-ryh-
miä, jotka harjoittelevat ensiavun lisäksi mm. 
alkusammutusta ja muita turvallisuustaitoja se-
kä tutustuvat Punaisen Ristin toimintaan. Toi-
minta on koululaiselle helppo tapa tutustua Pu-
naiseen Ristiin ja osastot voivat tätä kautta 
etsiä uusia nuorisojäseniä. 

Lisätietoja:
Koulu- ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori 
Johanna Korkeamäki, p. 020 701 2114  

Lähde Turkuun kesäpäiville! 
Punaisen Ristin nuorten valtakunnalliset kesä-
päivät järjestetään Ruissalon leirintäalueella Tu-
russa 14.–17.6.2018. Neljään päivään mahtuu 
kiinnostavia koulutuksia, rentoa yhdessäoloa 
ja huikeita elämyksiä. Jokaiselle ikäryhmälle on 
suunniteltu omaa ohjelmaa ja tarjolla on niin 

koulutuksia kuin työpajojakin. Tietysti aikaa jää 
myös lentopallon pelaamiselle, uimiselle ja ke-
sästä nauttimiselle. 

Ilmoittautuminen alkaa alkuvuodesta, mutta 
leirin ajankohta kannattaa merkitä jo nyt ka-
lenteriin. Lisätietoja: RedNet / Kesäpäivät 2018. 
Samasta osoitteesta löydät myös tiedot, mi-
ten pääset mukaan suunnittelemaan ja järjestä-
mään tapahtumaa.

Ensiapukoulutus InAction!  
tulee yläkouluihin
Yläkoulua käyvät nuoret kohtaavat kotona, 
koulussa ja vapaa-ajalla jatkuvasti tilanteita, 
joissa ensiaputaidot ja rohkeus auttaa olisivat 
tarpeen. Punainen Risti järjestää kouluissa ylä-
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 19.–25.3.2018

Valtakunnallinen rasisminvastainen viikko on 
vaikuttamiskampanja
Jokainen on vastuussa omista valin-
noistaan ja asenteistaan. Kampanja 
kohdistuu tänä vuonna yksilöön, heihin 
haluamme vaikuttaa.  

Ihmiset ovat erilaisia ja jokainen ihminen toi-
mii omalla tavallaan, mutta viime kädessä jo-
kainen tietää, mikä on oikea tapa toimia esi-
merkiksi rasistisissa tilanteissa. Jokainen, jopa 
pieni lapsi tietää, että kaikkia tulisi kohdella 
samalla tavalla. Vuoden 2018 kampanja onkin 
myös yhdenvertaisuutta edistävä. Jokainen tar-
vitsee lähelleen ihmisen, joka on läsnä ja tuke-
massa arjessa. 

Tehdään koko Suomen yhteinen 
rasisminvastainen kampanja 
Syrjinnän- ja rasisminvastainen toiminta tulisi 
olla jokaiselle tärkeää. Kampanjaviikon aikana 
on hyvä hetki nostaa esille toiminnan ajankoh-
taisuutta ja tärkeyttä. Jokainen voi voi käyttää 
hyväkseen omia verkostojaan ja haastaa mu-
kaan rasisminvastaiseen kampanjaan yksittäi-
siä ihmisiä, järjestöjä, viranomaisia, kouluja, 
oppilaitoksia, erilaisia yhteisöjä ja urheiluseu-
roja. Keinoja on lukuisia ja materiaalia syrjin-
nän- ja rasisminvastaiseen työhön on tarjolla 

K
iia Etelävu

o
ri

kaikille ikäryhmille. Materiaali tiedotukseen ja 
tarkemmat vinkit kampanjasta tulevat helmi-
kuun loppuun mennessä Rasisminvastaisen vii-
kon RedNettiin. 

Mitä voisin tehdä Rasisminvastaisella 
viikolla?
•  Käy kouluvierailulla ja ehdota aamunavauk-

sen pitämistä.
•  Järjestä esim. koululla, seurakunnan tiloissa 

ja kirjastossa keskustelutilaisuus tai muu ta-
pahtuma, missä voi kertoa yhdenvertaisuu-
desta.

•  Ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja käy-
tä tunnisteita: #olenkanssasi #jagärmeddig 
#imwithyou 

•  Tilaa julisteet, tarrat ja rintamerkit maksutta 
Punaisen Ristin verkkokaupasta.

•  Kaikki materiaali ja pelit löytyvät RedNetistä: 
SPR Rasisminvastainen viikko ja SPR Koulu-
yhteistyö (mm. aamunavaukset). Katso myös 
oikeusministeriön verkkosivusto yhdenvertai-
suus.fi 

Lisätietoja: 
Hankekoordinaattori Janette Grönfors,  
p. 020 701 156 



10

VAPAAEHTOISRISTEILY JA KOULUTUKSET 

Olethan auttamattomasti ulapalla?
Ethän jää rannalle tällä kertaa? Paina 
päivämäärä mieleesi ja lähde mukaan 
syysristeilylle muiden Punaisen Ristin 
vapaaehtoisten kanssa. 

Voit olla avainvapaaehtoinen, luottamushenkilö, 
ihan uusi noviisi tai kolmikymmenvuotisen kah-
vinkeittäjäpestin läpikäynyt pantteri. Olet lämpi-
mästi tervetullut mukaan vaihtamaan ajatuksia, 
oppimaan, innostumaan ja solmimaan uusia tut-
tavuuksia. Ulapalla meitä kuljettaa vapaaehtois-
ten hyvinvointi ja vapaaehtoisjohtaminen. Tar-
kempi ohjelma paljastuu kevään kuluessa, mutta 
jos haluat, voit yhä vaikuttaa siihen vastaamalla 
kyselyyn risteilyn sivulla rednet.punainenris-
ti.fi/ulapalla

Lähtö on Helsingistä perjantaina 9.11. klo 11. ja  
paluu sunnuntaina 11.11. klo 10.30. Laita jo nyt  
päivämäärä kalenteriin! Ilmoittautumislinkki auke-
aa toukokuussa osoitteessa rednet.punainen-
risti.fi/Ulapalla. Samasta osoitteesta löydät 
tarkempaa tietoa risteilystä, hyteistä ja kevään ku-
luessa myös koulutuksen sisällöistä.

Risteilyn esimerkkihintoja aikaiselle 
ilmoittautujalle (ennen 1.8.2018):

Hintaan sisältyy kaksi aamiaista, kaksi buffet-illal-
lista sekä kahvibuffet perjantaina ja lauantaina.
Hinnat nousevat elokuun alun jälkeen 
20€! Sitovat ilmoittautumiset risteilylle 
sunnuntaihin 16.9.2018 mennessä.

Jarkko
 M

ikko
n
en

Kaikki uudet ja vanhat vapaaehtoiskoulutta-
jat ovat tervetulleita Kouluttajapäiville hotel-
li Laajavuoreen Jyväskylään 20.–21.1.2018. Oh-
jelmassa on oman koulutuslinjan sisältöjen 
päivitystä ja laaja kattaus erilaisia kouluttajatai-
toja ylläpitäviä sekä lisääviä osioita. Tarjolla on 

myös tietoa vapaaehtoisten koulutusjärjestel-
män kehittämistyön etenemisestä ja pääsemme 
ensimmäisinä testaamaan uusia, kaikille vapaa-
ehtoisille yhteisiä koulutusmoduuleja. Ilmoit-
tautumislinkki, tarkemmat tiedot ja päivien oh-
jelma: RedNet / Vapaaehtoiskouluttajat 

Ensiapu-, nuoriso-, 
monikulttuurisuus, IHL- ja muut 
ryhmätoimijat huomio!

Opintokeskus Sivis tukee jäsenjärjestöjensä ja 
niiden yhdistysten opintoryhmien toimintaa ta-
loudellisesti. Vertaisopintoryhmässä opitaan 
yhdessä vertaisten kanssa. Opiskelu voi olla 
tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista, 
osaamisen kehittämistä tai toimintakyvyn yllä-
pitämistä toisten kanssa. Tärkeää on kokemus-
ten ja näkemysten jakaminen. Opiskeluaihe, ta-
voitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. 

Tuen saaminen edellyttää, että opintoryhmän 
opiskelusta on aiheutunut kuluja. Tuki makse-
taan yhdistyksen Sivisverkkoon ilmoitetulle tilil-
le. Taloudellinen tuki on enintään 3 euroa/oppi-
tunti. Lue lisää www.ok-sivis.fi

Tervetuloa Kouluttajapäiville Jyväskylään 
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KAIKKI MUKAAN JÄSENTEN HANKKIMISEEN

Kenet voisit pyytää  
Punaisen Ristin jäseneksi?

Uusi jäsen

• Kasvattaa osaston ja Punaisen Ristin 
vaikutusvaltaa. 

• Tuo uusia toimijoita osastoon.

• Kartuttaa osaston taloutta.

• On lisäresurssi ja mahdollisuus osaston 
toiminnan laajentamisen.

• Lisää Punaisen Ristin tunnettuutta ja us-
kottavuutta

• Mahdollistaa valmiustason nousun.

Suurin syy sille, ettei henkilö ole Punai-
sen Ristin jäsen on se, ettei kukaan ole 
pyytänyt. Mieti, minkälaisia verkosto-
ja sinulla on? Ystävät, työtoverit, har-
rastusporukat, naapurit. Kuinka voisit 
niissä kertoa Punaisesta Rististä, ja-
kaa koskettavia tarinoita ja pyytää jä-
seneksi? 

Osastossa voitte yhdessä pohtia keinoja ja 
yhteyksiä jäsenmäärän kasvattamiseksi. Jä-
senhankinta kannattaa ottaa osaksi osaston 
toiminnan, tilaisuuksien ja tapahtumien suun-
nittelua. Jäsenet ja jäsenhankinta ovat toimin-
tamme kannalta todella tärkeitä - mitä enem-
män jäseniä, sitä tehokkaammin autamme 
yhdessä.

Jäsenhankinta osaksi kaikkea toimintaa
Yleiskokouksessa hyväksytyn toimintalinjauk-
sen mukaan tavoitteellinen jäsenhankinta va-
kiinnutetaan osaksi kaikkea Punaisen Ristin 
toimintaa. Hallitus on vahvistanut, että tavoit-
teena on kasvattaa jäsenten määrää 10 pro-
sentilla seuraavan kolmen vuoden aikana. Mitä 
osastonne voi tehdä tavoitteeseen päästäk-
semme? Minkälaista tukea tarvitsette jäsen-
hankintaan? Keskustoimisto tukee jäsenhan-
kintaa tuottamalla uusia materiaaleja ja malleja, 
joista kerromme niiden valmistuttua.

Arvonnasta potkua jäsenhankintaan
Punaisen Ristin jäsenet osallistuvat automaatti-
sesti neljään valtakunnalliseen arvontaan vuon-
na 2018. Mitä aikaisemmin he maksavat jä-
senmaksunsa, sitä useampaan Punaisen Ristin 
arvontaan he osallistuvat. Osastonne jo ole-
massa oleville jäsenille kannattaa kertoa, että 
jäsenhankinnalla voi lisätä omia voittomahdol-
lisuuksiaan. Kun jäsen tuo uusia jäseniä Pu-
naiseen Ristiin, hänen voittomahdollisuutensa 
paranevat. Kun uusi jäsen ilmoittaa vanhan jä-
senen suosittelijaksi omien tietojensa mukana, 
on vanhalla jäsenellä suurempi mahdollisuus 
voittaa. Voittomahdollisuuksia parantaa myös 
e-laskusopimuksen tekeminen. 

Arvontoihin voi osallistua myös tapahtumissa 
täyttämällä arvontakortin. Se muutetaan niin, 
että arvontalomakkeella voi myös ilmoittaa ha-
lukkuutensa liittyä jäseneksi.

Jäsenmateriaalit 
Varmistattehan, että käytössänne on ajanta-
saiset jäsenhankinnan materiaalit ja jäsenyyt-
tä koskevat tiedot on päivitetty osaston muun 
muassa verkkosivuille ja somekanaviin. 

Lue lisää: Rednet/Tieto ja taito/Jäsenhankin-
ta.

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201

Leen
a Ko

skela
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Puikot heilumaan 
hyvän asian vuoksi! 

Vielä ehtii osallistua hauskaan neulontakilpai-
luun, missä valttia on nopeus, luovuus ja kau-
neus. Osallistujat neulovat kilpailun aikana 
seitsemän paria sukkia tunnettujen neuloji-
en antamien ohjeiden mukaan. Kilpailussa on 
jo mukana noin 1 300 osallistujaa ja mukaan 
voi tulla helmikuun loppuun saakka. Kilpailun 
tuotto menee Punaisen Ristin terveyshankkee-
seen Keniassa. Hankeen avulla lisätään eten-
kin naisten terveystietoa Pohjois-Kenian köy-
hissä kylissä. Lue lisää kisasta ja tule mukaan: 
www.sukkafinlandia.fi

Sovelluksella voi lahjoittaa ja 
vähentää ruokahävikkiä 

NeighbourFood-sovelluksessa yhdistyvät jaka-
mistalouden periaatteet ja lahjoittaminen. So-
velluksen avulla kuka tahansa voi laittaa yli-
määräiseksi jääneen ruoka-annoksen myyntiin 
ja ostaa lähellä olevia annoksia.  Ruoka-annok-
sesta napataan kuva ja sille määritetään hin-
ta. Parilla klikkauksella se on myynnissä Neigh-
bourFood-sovelluksessa ja lähistöllä oleva 
nälkäinen voi paikantaa sovelluksesta sopivan 
ruoka-annoksen. Annoksen hinta ohjautuu yllä-
pitokulujen jälkeen Suomen Punaisen Ristin ka-
tastrofirahastoon. Sovellus on saatavana sekä 
Androidille että iPhonelle. 

Sydäniskuri on helppo käyttää, 
mutta vaikea löytää 

Kansalaisten käyttöön tarkoitettuja sydänisku-
reita eli defibrillaattoreita on Suomessa vähin-
tään pari tuhatta, mutta suurimman osan sijain-
tia ei tiedetä. Iskureiden paikkatietoja kerätään 
kansalliseen rekisteriin, josta vastaavat Suomen 
Punaisen Ristin lisäksi Suomen Elvytysneuvos-
to ja Suomen Sydänliitto. Laitteen rekisteröi sen 
haltija. Rekisteri on osoitteessa defi.fi.

Pyöreitä vuosia tärkeän työn parissa 

Punaisen Ristin hiv- ja seksuaaliterveystyön 
ohjelma on 30-vuotias. Toiminta alkoi vuon-
na 1988 aids-projektin muodossa ja RAY-rahoi-
tuksen turvin. Alussa toiminnan tavoitteena oli 
kouluttaa Punaisen Ristin toimijat antamaan 
terveysvalistusta ja jakamaan tietoutta hiv-in-
fektiosta ympäri maata.

Vuonna 1988 käynnistyi myös Punaisen Ristin 
valtakunnallinen hiv-puhelinneuvontatoiminta, 
joka jatkuu edelleen. Vuosien varrella toiminta 

on laajentunut hiv-työstä seksuaaliterveystyö-
hön erityisesti nuorten, matkailijoiden sekä hiv-
tartuntaa pelkäävien parissa.

Vuoden 2018 aikana juhlitaan 30-vuotista tai-
valta usean eri tapahtuman muodossa. Vuosi 
huipentuu loppuvuodesta järjestettävään juhla-
seminaariin. Seuraa ilmoituksia: https://www.
punainenristi.fi/tule-mukaan/hiv-tyo-
hon 

K
ristiin

a Lo
u
h
i
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Henkilöstöuutisia

Piirin talous- ja henkilöstöpäällikkönä on 
1.1.2018 aloittanut Anna Peltola. Anna on vuo-
desta 2016 hoitanut piirissä taloussihteerin 
tehtävää.

Kouvolan vastaanottokeskuksen johtajana ja 
Kotkan vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja-
na työskennellyt Anna Buzaeva on 1.1.2018 
palannut takaisin piiriin ja järjestötyöhön Maa-
hanmuuttajaohjelmaan monikulttuurisuustoi-
minnan kehittäjäksi.

Mikkelin aluetoimiston toimistonhoitaja Johan-
na Rantala siirtyi 1.9.2017 lukien Punainen Risti 
Ensiapu Oy:n palvelukseen. Johanna työskente-
lee edelleen aluetoimistolla mutta hoitaa pel-
kästään yhtiön ensiapukoulutuksiin liittyviä asi-
oita.

Mikkelin aluetoimistossa työskentelevän toimis-
toapulaisen Virpi Kekkosen työsuhde päättyy 
29.4.2018.

Varainhankinnan suunnittelijan Anna Kupiaisen 
määräaikainen työsuhde päättyi vuoden 2017 
lopussa.

Tulossa superkoulutus-
viikonloppu 5.-7.10.18 
– Suunnitellaan se toi-
mivaksi!

Järjestössämme on paljon erilaisia koulutuksia 
yksi sille, toinen toiselle viikonlopulle.  Joskus 
jopa niin monelle viikonlopulle että tuntuu et-
tei joka viikonloppu haluaisi sinkoilla sinne sun 
tänne rakkaan harrastuksen takia.  Koulutuksia 
ja tapahtumia myös peruuntuu silloin tällöin. 
Siltikin niiden suunnitteluun käytetään sama ai-
ka kuin pidettyjen koulutusten. 

Jotta minimoisimme viikonloppujen reissaami-
sen ja maksimoisimme arvokkaasta vapaa-ajas-
ta saadun hyödyn tulevana syksynä 5.-7.10.18 
on järjestetään Superkoulutusviikonloppu 
Imatran Päivärannan kurssikeskuksessa.  Vii-
konloppuun kootaan toimintaryhmille tarpeiden 
ja ehdotusten mukaan erilaista toimintaa ylläpi-
tävää tai jatkokoulutusta. Viikonloppu koostuu 
moduuleista; 4x4 h, 2x8 h, 1x16 h koulutus.  Il-
moittautumisen yhteydessä valitaan itselle so-
piva koulutuskokonaisuus. Viikonlopun hintata-
so pidetään maltillisena. 

Aktiivien kasaaminen saman katon alle tuo tul-
lessaan myös muuta mukavaa, koulutuksen lo-
massa mahdollistetaan myös yhdessä oleilu ja 
se oleellinen verkostoituminen.

Nyt on osastollasi mahdollisuus vaikuttaa vii-
konlopun sisältöön! Miettikää yhdessä osaston-
ne koulutustarpeita ja kertokaa ne Piritalle: 
 piritta.keranen@redcross.fi. 

Tehdään viikonlopusta yhdessä toimiva ja an-
toisa kokonaisuus!

Merkitse 

kalenteriin ja 

ole paikalla!

Vuoden vaihteen 
muistilista 

Onhan nämä asiat jo hoidettu?  

J1- ja J2 –kortit piiritoimistoon 
välittömästi valintojen jälkeen (viim. 
31.1.2018) 
Tiedot voidaan täyttää sähköisesti täytet-
tävillä lomakkeille osoitteessa rednet.pu-
nainenristi.fi/osastotoimisto 

JSyyskokouksen pöytäkirja liitteineen 
piiritoimistoon 

Toiminta- ja koulutustilastot 
31.1.2018 mennessä! 
Tiedot täytetään sähköisesti internetis-
sä osoitteessa: rednet.punainenristi.fi/toi-
mintatilasto2017. 

Lisätietoja Järjestötyön suunnittelija Pirit-
ta Keränen 

mailto:piritta.keranen@redcross.fi
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Vuosi 2018 käynnistää Suomen Pu-
naisen Ristin toiminnassa jälleen uu-
den kolmivuotiskauden. Kesällä 2017 
Helsingin yleiskokouksessa hyväksyt-
ty uusi toimintalinjaus ja sen pohjalta 
laadittu valtakunnallinen kolmivuotis-
suunnitelma sisältävät paljon tuttuja 
painopisteitä, mutta sopivassa määrin 
myös uusia haasteita. Piirin hallitus on 
kertaalleen käsitellyt vuoden 2018 toi-
mintasuunnitelmaa, mutta täydentää 
sitä vielä ennen kuin lopullinen suun-
nitelman tuodaan vuosikokouksen hy-
väksyttäväksi.

Toimintalinjauksesta ja sen pohjalta laaditusta 
koko järjestön kolmivuotisesta suunnitelmasta 
on piiritasolla pakko tehdä valintoja, koska on 
täysin mahdotonta tarttua tehokkaasti kaik-
kiin painopisteisiin. Niin piirille kuin osastoille 
on tärkeää valita muutama selkeä painopiste 
tulevalle kolmivuotiskaudelle. Jos yritetään 
vähän raapaista kaikkea, on vaarana että koko 
paketti leviää käsiin. 

Piirin hallitus on valinnut seuraavalle kolmelle 
vuodelle Kaakkois-Suomen piirin painopisteik-
si seuraavat päätavoitteet:

1.Valmiuden parantaminen
• Osastojen valmiusprosessin selkiyttäminen
• Yhteinen valmius; osastojen ja piirien väli-
sen valmiusyhteistyön lisääminen

2. Ensiapuryhmien kehittäminen
• Ensiapuryhmien määrä
• Ensiapuryhmäläisten määrä
• Ryhmien johtamisen kehittäminen

3.”Punainen Risteys”-konseptin 
jalkauttaminen 
(pitää sisällään terveys- ja hyvinvointipisteet)

4. Uudistuva ja vetovoimainen 
vapaaehtoisjärjestö
• Uusien vapaaehtoisten vastaanottaminen
• Uusien vapaaehtoisuuden muotojen kehit-
täminen

Miten liikkeelle vuonna 2018?

Toimiva osastoverkosto on valmiuden ja aut-
tamisen perusta. Ei pelkästään alkannen vuo-
den vaan koko kolmivuotiskauden toiminta 
perustuu sille, että tämä verkosto on kun-
nossa. Huonosti voivia osastoja vahvistetaan 
toimintamuotojen kehittämisellä ja vapaaeh-
toisrekrytoinnilla. Nukkuvien osastojen osalta 
jatketaan toimenpiteitä joko käynnistämllä 
vapaaehtoistoiminta ja hallinto uudelleen 
piirin toimesta tai käynnistämällä yhdistymis-
neuvottelut vahvan naapuriosaston kanssa. 
Tavoitteena on varmistaa, että Punaisen Ristin 
auttamisvalmius toteutuu koko piirin alueella 
ja pystymme tarjoamaan vapaaehtoistoimin-
taa kaikille siitä kiinnostuneille. 

Valmiussuunnittelu ja valmiusyhteistyö 

Merkkinä siitä että valmius on koko osaston, 
ei vain valmiusvapaaehtoisten ja –toimihen-
kilöiden asia, kummit tulevat  entistä tiiviim-
min mukaan osastojen valmiussuunnitteluun. 
Valmiussuunnitelmien  päivittämiseen sisältyy 
entistä tiiviimmin eri tyyppisten valmiustilan-
teiden, paikkakunnan riskien ja oleellisena 
osana myös resurssien uudenlainen hahmot-
taminen, jolloin valmiutta ei rakenneta pel-
kästään oman osaston resurssien varaan vaan 
yhteistyöhön vähintään naapuriosastojen 
kanssa. Tavoitteen on että ainakin 20 osastoa 
on päivittänyt valmiussuunnitelmansa uuden 
tyyppisen prosessin avulla tämän vuoden lop-
puun mennessä.  

Toimintalinjauksen mukaan vapaaehtoisten 
valmiusosaaminen koostuu ensiavun, en-
sihuollon, kotimaan avun ja henkisen tuen 
taidoista. Riittävällä koulutustarjonnalla mah-
dollistetaan osastojen valmiusosaamisen nos-
taminen.

Piirin alueelle tarvitaan lisää hälytysryhmiä. 
Kannustamme osastoja viemään viestiä eri 
toimintayksiköihinsä SPR:n hälytysryhmätoi-
minnasta ja rekrytoimaan ja ottamaan vastaan 
uusia ryhmäläisiä. Tavoitteena on myös saa-
da toiminnassa mukana olevat kirjautumaan 
OHTO-järjestelmään.

Uutena asiana toimintalinjaukseen on tullut 
toiminta onnettomuuksien jälkitilanteissa. 
Tavoitteena on, että ihmiset ja yhteisöt selviy-
tyvät ja toipuvat entistä nopeammin ja parem-
min katastrofeista ja kriiseistä. Jälkityö ja sen 
merkitys otetaan huomioon jo valmiussuun-

Poimintoja vuoden 2018 toimintasuunnitel-
masta

TOIMINTASUUNNITELMA 2018
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nittelun yhteydessä ja tuemme vapaaehtoisia 
entistä paremmin toimimaan onnettomuudes-
ta tai kriisistä toipumisen tukena. 

Ensiapuryhmätoiminta

Hyvin toimiva ensiapuryhmä on tärkeä osa 
osaston valmiutta ja myös varainhankintaa.  

Piirin tuki ensiapuryhmille pyrkii turvaamaan 
jo toiminnassa olevien, vahvojen ryhmien 
vahvistumisen jatkokoulutus- ja harjoitusmah-
dollisuuksia lisäämällä. Toisaalta aloittelevia 
tai väliaikaisesti hiljaisemmin toimivia ryhmiä 
pyritään vahvistamaan olemalla aktiivisesti 
mukana kehittämisessä. 

Ensiapuryhmien koulutustarjonta vuodelle 
2018 on suunniteltu yhdessä ryhmäläisten 
kanssa. Suunnittelussa on otettu huomioon 
päivystäjien määrän lisääminen, lääkeosaa-
misen vahvistaminen, ryhmäläisten jatko-
koulutus ja päivystyksen johtamiskoulutus. 
Vaativammat kurssit toteutetaan yhteistyössä 
toisten piirien kanssa. 

Ystävätoiminta

Usean vuoden tauon jälkeen piiritoimiston 
henkilövahvuuteen kuuluu jälleen sosiaalipal-
velusuunnittelija. Piirimme alueella on muuta-
mia vahvoja ystävätoiminnan osastoja, mutta 
tauon aikana ystävätoiminta ei kokonaisuute-
na ole päässyt kehittymään valtakunnallisten 
tavotteiden tahdissa. Toimintavuoden aikana 
keskitytäänkin ystävätoiminnan laadun kehit-
tämiseen. Tähän saadaan tukea valtakunnalli-
sista ystävätoiminnan kehittämissuunnitelmis-
ta kuten sähköinen ystävävälitysjärjestelmän 
käyttöönotto sekä koulutusuudistus. Ystävä-
välityksen uudistamisella parannamme myös 
ystävätoiminnan laatua ja takaamme parem-
mat mahdollisuudet tarjota ystävätoimintaa 
myös niillä alueille, joissa toimintaa ei ole. 
Koulutusuudistuksen tavoitteena on tarjota 
vapaaehtoisille joustavampia koulutuskokonai-
suuksia, jotka vastaavat paremmin alueellisiin 
tarpeisiin.

Koulutusten avulla tuetaan osastoja järjestä-
mään monipuolista ystävätoimintaa ryhmissä, 
kodeissa, laitoksissa ja vastaanottokeskuk-
sissa alueellisista tarpeista lähtien. Erityisesti 
kehitämme osastojen kanssa lyhytkestoista 
ja kertaluontoista ystävätoimintaa, vapaa-
ehtoisten parityöskentelyn mallia sekä ryh-
mätoimintaa. Tukemalla ystävätoiminnan 
monimuotoisuutta tavoitellaan myös uusia ja 
nuoria toimijoita mukaan toimintaan. Vies-
timällä toiminnasta ja nostamalla ystävätoi-
minnan tunnettavuutta piirin alueella tehdään 
ystävätoiminnasta näkyvää. Osana monimuo-
toista ystävätoimintaa laajennetaan edelleen 
omaishoitajien tukitoimintaa.

Terveyden edistäminen 

Suomen Punaisen Ristin uusi terveyden edis-
tämisen ohjelma alkaa 1.1.2018. Ohjelmas-
sa kehitetään vapaaehtoistyöhön perustu-
vaa, yhteisölähtöistä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen osaamista yhdistämällä nykyi-
set yksittäiset terveyden edistämisen ohjelmat 
(päihde-, hiv/seksuaaliterveystyö, terveyspis-
tetoiminta ja sisältöjä tapaturmien ehkäisystä) 
yhtenäiseksi ohjelmaksi. Kaakkois-Suomen pii-
ri on mukana ohjelman alkaessa yhtenä neljäs-
tä pilottipiiristä. 

Alkukevään aikana kerätään tieto ja kokemuk-
set jo toiminnassa olevista terveyspisteistä ja 
hyviä käytäntöjä muiden piirien terveyspisteis-
tä tuodaan osastojen tietoon ja näin tuetaan 
terveyspisteitä kehittymään monipuolisemmik-
si.  Terveyspiste konseptoidaan siten, että toi-
minta on helppo aloittaa. Ohjelman puitteissa 
on tarkoitus tuottaa valtakunnallisesti osasto-
jen käyttöön koulutusmoduuleita, jotka jalkau-
tetaan osastoihin niiden valmistuttua.

Mikä ihmeen Punainen Risteys? 

Yhteisöllisyyden sekä hyvinvoinnin ja turvalli-
sen elämän vahvistaminen on erittäin keskei-
nen painopiste sekä toimintalinjauksessa että 
järjestön valtakunnallisesta toimintasuunnitel-
massa. Meidän piirimme vastaus tähän haas-
teeseen on Punainen Risteys-toimintamalli. 
Kyse on osastojen toteuttamien yhteisöjen hy-
vinvointia, terveyttä ja itsenäistä selviytymistä 
edistävien toimintojen kokoamisesta saman ka-
ton alle, Punaiseen Risteykseen. Punainen Ris-
teys on paikka osaston vapaaehtoistoiminnalle, 
mutta se tarjoaa myös olohuoneen ja kynnyk-
settömän kohtauspaikan kuntalaisille. Toimin-
tamallilla pyritään myös tekemään osastojen 
toiminnasta entistä näkyvämpi osa omaa lähi-
yhteisöään.

Punainen Risteys on osastolle paikka, jossa se 
voi tarjota palveluitaan paikkakunnan asukkail-
le sekä muille halukkaille. Tilat suunnitellaan 
niin, että niissä voidaan järjestää esim. yksilö-, 
ryhmä- ja koulutustoimintaa sekä pyörittää hy-
vinvointi- ja terveyspistettä. Terveyspisteissä 
mm. vastataan omasta terveydestään huoleh-
tivien kysymyksiin ja tuetaan ihmisiä oman ter-
veytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä. Ter-
veyspisteissä huomioidaan myös sosiaalisen 
hyvinvoinnin tukeminen. Punainen Risteys vas-
taa aina toimintaympäristön tarpeisiin, joten si-
sällöt vaihtelevat paikkakunnittain.

TOIMINTASUUNNITELMA 2018
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Toimintamallissa kehitetään vahvasti myös ly-
hytkestoisia vapaaehtoistoiminnan muotoja, 
jolloin saamme myös uusia vapaaehtoisia mu-
kaan toimintoihin. 

Punaisen Risteyksen terveyttä ja hyvinvoin-
tia edistävä toiminta täydentää omalta osal-
taan kuntien palveluja, joten yhteistyö kunnan 
ja muiden järjestöjen kanssa on tärkeä osa toi-
mintaa. Piiri on vahvasti mukana mukana var-
mistamassa vapaaehtoisten osaamista Punai-
sen Risteyksen pyörittämiseen. Vapaaehtoisten 
koulutukset ja heidän osaamisensa kehittämi-
nen on yksi kokonaisuus Punaisen Risteyksen 
toimintaa. Koulutusten lisäksi myös virkistystoi-
minta huomioidaan, jotta vapaaehtoiset jaksa-
vat tehtävissään. 

Punainen Risteys toimintamallia pilotoidaan ja 
mallinnetaan vuonna 2018 mukaan valittavi-
en ja sitoutuvien osastojen kanssa. Tavoitteena 
on varmistaa toiminnan jatkuvuus osaston voi-
min pilottivaiheen jälkeenkin. Seuraavina vuo-
sina hyväksi hiottu malli levitetään koko piirin 
alueelle. Vuonna 2018 tavoitteena on perustaa 
kuusi Punaista Risteystä piirin alueelle. 

Maahanmuuttajien ja kotoutumisen 
tuki

Kaakkois-Suomen piiri osastoineen on vahva 
monikulttuurinen toimija. Piirillä on toiminta-
vuoden käynnistyessä edelleen kolme vastaan-
ottokeskusta, joista tosin yksi lopettaa toimin-
tansa kesäkuun lopussa. 

Starttivoimaa -hanke tukee osastoja uusien 
monikulttuuristen toimintamuotojen suunnitte-
lussa ja käynnistämisessä sekä viranomaisyh-
teistyön näkyväksi ja sopimukselliseksi te-
kemistä. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä 
maahanmuuttajaohjelman kanssa, hankkeen 
painopisteen ollessa käynnistämisvaiheessa ja 
maahanmuuttajaohjelman tukemisessa. Vuo-
si 2018 on hankkeen viimeinen vuosi ja sen ai-
kana keskitytään olemassa olevien toimintojen 
tukemiseen ja vahvistamiseen niin, että ne jää-
vät vahvaksi osaksi osastojen toimintaa. 

Jo yli 10 vuotta jatkuneen Maahanmuuttaja-
ohjelman henkilöstötilanne on ollut haasta-
va viimeisen kahden vuoden aikana. Henkilös-
tötilanteen jälleen vakiinnuttua 2018 alusta 
tehdään perusteellinen kartoitus monikulttuu-
risen toiminnan nykytilasta Kaakkois-Suomen 
piirin osastoissa. Kartoituksen perusteella tar-
kennetaan suunnitelmia ja painopisteitä.  Oh-
jelmalla on neljä päätavoitetta: Lisätä järjestön 
monikulttuurista tietotaitoa vapaaehtoistyön 

toimintaympäristössä, edistää maahan muutta-
neiden kotoutumista ja tasaveroista osallistu-
mista, kehittää ja lisätä monikulttuuristen ver-
kostojen toimintaa ja uutena tavoitteena lisätä 
ja kehittää rasisminvastaista toimintaa. Nämä 
kaikki päätavoitteet ohjaavat myös piirin vuo-
den 2018 toimintaa. Oppilaitosyhteistyö käyn-
nistetään uudelleen ja tehdään sitä aktiivisesti 
koko piirin alueella. Samoin ollaan mukana pii-
rin alueella olemassa olevissa verkostoissa. 

Kampanjat

Suomen Punaisen Ristin vuonna 2018 toteutet-
tavat kampanjat heijastavat järjestön toiminnan 
tärkeimpiä painopisteitä. Ystävänpäivä, Rasis-
min vastainen viikko, Punaisen Ristin viikko se-
kä Nälkäpäivä muodostavat rungon, jonka puit-
teissa osastot aktivoituvat toimimaan. 

Valtakunnallisten kampanjoiden ohella SPR nä-
kyy ja vaikuttaa useissa yhteyksissä toiminta-
vuoden aikana. Uuden toimintalinjauksen val-
miudellinen painotus heijastuu kampanjoiden 
viestinnässä. Samoin kaikissa kampanjoissa tu-
lee jäsenhankinta olemaan yhtenä elementtinä.
Piiri järjestää Ystävänpäivänä Kouvolassa Stand 
Up-illan, jonka tuotto ohjataan ystävätoiminnan 
tukemiseen. Rasismin vastaisella viikolla jär-
jestetään Kouvolassa yhteistyössä kaupungin 
kanssa tapahtuma, jonka yhteydessä jaetaan 
Ennakkoluuloton edelläkävijä –tunnustus. 

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Valtakunnalliset kampanjat 

•	 Ystävänpäivä 14.2 

•	 Punaisen ristin viikko 2-9.5, teemana 
Arjen turvallisuus, osaa auttaa

•	 Nälkäpäivä –keräys 20-22.9

•	 Rasismin vastainen viikko 19.-25.3

Muut kampanjapäivät:

•	 Maailman terveyspäivä 7.4

•	 Valtakunnalliset tapaturmapäivät, 13. 
perjantai,  13.4. ja 13.7.

•	 Maailman humanitaarisen avun päivä 
19.8

•	 Maailman ensiapupäivä 8.9 

•	 Hyvä joulumieli 22.11- 24.12 

•	 Maailman aids päivä 1.12   

•	 Vapaaehtoisuuden päivä 5.12 
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Vetovoimainen ja uudistuva 
vapaaehtoisjärjestö 
- Kehitämme uusia tapoja tulla mukaan 
vapaaehtoistoimintaan

Kaikki toimintamme perustuu yksittäisen ih-
misen haluun auttaa. Vapaaehtoisuus on Pu-
naisen Ristin tärkeimpiä periaatteita.  Toi-
mintavuoden aikana keskitymme siihen, että 
osastojen toiminta on näkyvää ja eri toiminta-
ryhmät ja yhteyshenkilöt ovat helposti löydet-
tävissä ja tavoitettavissa. Autamme osastoja 
toiminnastaan tiedottamisessa ja näkyvyydessä 
mm. sosiaalisessa mediassa. 

Kehitämme osastojen valmiutta ottaa vastaan 
kaikki uudet vapaaehtoiset, niin että heille löy-
tyy tehtävä. Luomme yhdessä osastojen kans-
sa toiminta- ja rekrytointimalleja, jotka huo-
mioivat erilaisissa elämäntilanteissa olevat. 
Koulutuksen ja kummien avulla varmistetaan, 
että osastoissa on toimivat mallit ja järjestel-
mät vapaaehtoisten rekrytointiin ja toimintaan 
ohjaamiseen. Kokoamme ja jaamme onnistu-
neita malleja osastojen käyttöön. 

Uusien toimintapojen kehittäminen ja vapaaeh-
toisten vastaanottaminen ovat läpileikkaavina 
teemoina kaikissa piirin koulutuksessa. Valmen-
namme koulutuksissa osastoja myös huomi-
oimaan eri elämäntilanteissa olevien ihmisten 
motiivit ja resurssit osallistua vapaaehtoistoi-
mintaan ja huomioimaan tämän rekrytoinnissa. 

Koordinoimme alueellisia toimintaryhmiä niiden 
toimintamuotojen osalta, joissa osastokohtai-
set toimintaryhmät eivät ole toimiva ratkaisu. 

Kehitämme lyhytkestoisen toiminnan muotoja 
yhdessä osastojen kanssa. Näitä toimintamah-
dollisuuksia tarjotaan erityisesti Punainen Ris-
teys –toimintamallissa. 

Vakiinnutamme tavoitteellisen 
jäsenhankinnan osaksi kaikkea 
toimintaa

Jäsenet ovat järjestön tärkeä voimavara ja mer-
kittävä osa myös osastojen varainhankintaa. 
Varmistamme, että osastot tekevät aktiivista jä-
senhankintaa ja huolehtivat vähintään siitä, et-
tä jokainen aktiivisesti toiminnassa mukana 
oleva on jäsen. 

Ja vielä: Humanitaarinen oikeus

Muutaman vuoden tauon jälkeen piiri käynnis-
tää uudelleen humanitaarisen oikeuden peri-
aatteiden tunnetuksi tekemisen. Kiinnostusta 
ja tarvetta selkeästi on. Humanitaarisen oikeu-
den lyhytkoulutuksia järjestetään  vapaaeh-
toisille yhteistyössä osastojen kanssa ja myös 
vastaanottokeskusten henkilökuntaa pereh-
dytetään sodan oikeussääntöihin. Tarvittaessa 
järjestetään myös täysimittainen humanitaari-
sen oikeuden peruskurssi. Myös uusia koulutta-
jia etsitään.

Arja Vainio
toiminnanjohtaja

M
au

ri R
atilain

en

Step Up Dancers ryhmä tempaa Kampissa ja jakaa 
ilmaisia halauksia ystävänpäivänä
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Työni Punaisessa Ristissä on päättymässä tam-
mikuun lopussa. Syksystä 1991, jolloin aloi-
tin toimistopäällikkönä Kymen piirissä, on ku-
lunut yli 26 vuotta. Paikka oli tullut hakuun, 
koska silloiselle Kymen piirille oli tullut uutena 
toimintana turvapaikanhakijoiden ja pakolais-
ten vastaanottotoiminta. Vastaanottoasemia ja 
–keskuksia oli tuolloin Joutsenossa, Valkealassa 
ja Haminassa. Piiritoimistoon tarvittiin lisää re-
sursseja taloushallintoon.

Olen saanut olla aitiopaikalla seuraamassa mo-
nia muutoksia ja käänteitä, joita piirissä ja koko 
SPR:ssä on tapahtunut vuosien varrella. Toimin-
nan painopisteet ovat vaihdelleet, on kokeiltu 
ja pilotoitu ennakkoluulottomasti. Rahoittajilla-
kin on aina ollut intressiä kokeilla jotain uutta 
kolmannen sektorin puitteissa. Talouspuolella 
tutustuu kaikkiin toimintamuotoihin ja siksi se 
onkin niin kiinnostavaa. 

Työni on ollut monipuolista, mistä olen kiitolli-
nen. Olen halunnut oppia uusia asioita ja olen 
saanutkin tehdä saman työnantajan palveluk-
sessa mitä erilaisimpia asioita; mm. piirin lää-
käriasema- ja kotihoitotoiminta olivat merkittä-
viä ja mielenkiintoisia toimintamuotoja, joiden 
aika oli ja meni. Nyt mappeja ja laatikoita sii-
votessani olen törmännyt moniin papereihin, 
joista on vaikea luopua. Osan taidan jättääkin 
”Historiaa”-osastolle.

Osastolaisia olen tavannut eniten piirin koko-
uksissa, alkuvuosina kahdesti vuodessa, kun 
piirilläkin oli sekä syys- että kevätkokoukset, 
sittemmin nykysääntöjen mukaisesti vuosiko-

On aika sanoa Näkemiin ja Kiitos!

kouksessa. Monta kertaa olen 
jännittänyt kokouksen kulkua 
estradilta käsin, mutta kokous-
ten anti on melkein poikkeuk-
setta ollut positiivista ja jopa 
voimaannuttavaa. Piirin koko-
ukset olen mieltänyt erittäin 
tärkeiksi foorumeiksi ja pääl-
limmäisenä niistä on jäänyt 
mieleen siellä vallinnut hyvä ja 
asiallinen ilmapiiri.

Olen aina ollut ylpeä siitä, että 
saan tehdä työtä tässä maa-
ilmanlaajuisessa järjestössä. 
En ole koskaan tavannut koti-
maassa tai ulkomailla henkilöä, 
jolla ei olisi ollut käsitystä Pu-
naisesta Rististä.

Kaiken kaikkiaan reipas tekemisen meininki pii-
rissä ja niin entiset kuin nykyisetkin työtove-
rit jäävät parhaimpina muistoina jäädessäni nyt 
viettämään eläkepäiviä.

Kiitän kaikkia kuluneista vuosista ja toivon jo-
kaiselle innostusta Punaisen Ristin työssä!

Leena
Leena Puntti-Dirksen
talous- ja hallintopäällikkö

Tässä ja nyt aikataulu 
2018  

2/2018 Ilmestyy 6.4.2018
 Deadline materiaaleille 20.3.2018
 
3/2018 Ilmestyy 31.8.2018 
 Deadline materiaaleille 11.8.2018 

4/2018 Ilmestyy 9.11.2018
 Deadline materiaaleille 25.10.2018

Otamme mielellämme vastaan juttuja ja il-
moituksia myös osastoista. Materiaalien toi-
mitus: piritta.keranen@redcross.fi  
 
Tiedote on netissä osoitteessa kaakkois-suo-
mi.punainenristi.fi/ ”Järjestötiedotteet”
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JUHLAVUOSI 2017

Viime vuonna vietettiin tuplajuhlavuotta, kun Suomi täytti 100 ja 
Suomen Punainen Risti 140 vuotta. Ympäri piirin osastot olivat mu-
kana juhlavuoden tapahtumissa Auttajakurssien, historianäyttelyn 
ja nallesairaalan voimin. Tarkemmat luvut saadaan myöhemmin, 
mutta voitaneen jo todeta meidän olleen hienosti esillä. 

Piirinkin toimesta juhlavuosi näkyi, mm. ”99-päivässä”, eli 
9.9.2017, jolloin kisattiin piirin ensiapukilpailut ja järjestettiin iso 
Punaisen Ristin koko perheen puistotapahtuma.

Juhlavuoden huipentumana halusimme piirinä kiittää teitä vapaa-
ehtoisia kaikesta siitä työstä, mitä paikallisesti ja alueellisesti to-
teutatte. Vapaaehtoisten kiitostilaisuuksia järjestettiin kolme: Imat-
ralla, Kouvolassa ja Mikkelissä, kaikki samaan aikaan, perjantaina 
1.12.2017. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä lähes 200, ja luu-
len, että kaikille päällimmäisinä tunteina jäi ilo ja lämmin yhteen-
kuuluvuuden tunne. Toivottavasti illoissa myös tultiin taas vähän 
paremmin tutuiksi toisten osastojen vapaaehtoisten kanssa.  

Järjestäjien puolesta lämmin kiitos kaikille osallistujille ja ohjelmaa 
toteuttaneille! 

Piritta Keränen 
järjestötyön suunnittelija 

Juhlavuosi huipentui 
vapaaehtoisten kiitostilaisuuksiin 

^ Mikkelin herkkuja notkuva rtarjoilu-
pöytä 

Ari Pöntinen tarjoilu musiikkielämyk-
siä Imatralla

Yläkuvassa Mikkelin ja alhaalla Imatran tunnelmia 
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Uusi vuosi lähti piirissä käyntiin uusin tuulin ys-
tävätoiminnan osalta, kun Johanna Vihervaaral-
le siirtyi puolikkaan työntekijän verran sosiaali-
palvelusuunnittelijan tehtäviä. Toinen puolikas 
on edelleen omaishoitajien tukitoimintaa, jo-
ka osana monimuotoista ystävätoimintaa täy-
dentää loistavasti sosiaalipalvelusuunnitteli-
jan työtä. Omaishoitoperheiden määrä kasvaa 
vuosi vuodelta ja omaishoitajien tukitoiminta 
onkin uudistumassa tukemaan yhä enemmän 
omaishoitoperheitä. Omaishoitajia ja -hoidet-
tavia on ollut aina mukana ystävätoiminnassa. 
Se miksi tarvitaan erillistä omaishoitoperheisiin 
kohdistuvaa toimintaa, on kohderyhmän tar-
peiden huomioiminen. Esimerkiksi omaishoita-
jille suunnatulla ensiapu-koulutuksella lisätään 
omaishoitajien taitoja ja varmuutta toimia hätä-
tilanteissa.

Piirin lisäksi myös valtakunnallisesti ystävä-
toiminnassa puhaltavat uudet tuulet. Ystävä-
välityksen sähköistäminen ja tietoturva- sekä 
koulutusuudistus tulevat vaikuttamaan myös 
ystävätoiminnan käytäntöihin osastoissa. Muu-
tosten taustalla on erilaisia syitä. Esimerkiksi 
tietoturvauudistuksen takana on EU-laki, joka 
velvoittaa meidät kaikki käsittelemään henkilö-
tietoja lain edellyttämällä tavalla. Ystävävälityk-
sen sähköistäminen helpottaa välittäjien työ-
tä ja mahdollistaa vapaaehtoiset ystävät myös 
niille alueille, joissa ystävätoimintaa ei muuten 
ole. Koulutusuudistuksella pyritään paranta-
maan vapaaehtoisten koulutusmahdollisuuksia.

Ystävävälityksen ja koulutustarjonnan 
kehittäminen tukee ystävätoiminnan 
monimuotoisuutta

Ensi vuoden aikana keskitymme erityisesti ys-
tävävälityksen kehittämiseen. Ystävävälitys-
tä kehitetään valtakunnallisesti sähköisen jär-
jestelmän avulla, joka jalkautetaan piireihin 
toimintavuoden aikana. Piiri tukee sähköisen 
järjestelmän jalkauttamista piirin alueen osas-
toihin vaiheittain. Osastoja tuetaan järjestel-
män käyttöönottamiseksi koulutuksen se-
kä työntekijöiden antaman ohjauksen ja tuen 
avulla. Ystävävälitykselle on luotu vähimmäis-
laatutaso, jonka on toteuduttava kaikissa ys-
tävävälityksissä toimintavuoden lopulla. Yksi 
tärkeä osa vähimmäislaatutasoa on henkilötie-
tolaki, jota tulee noudattaa kaikissa välityksis-
sä. Ystävävälityksen uudistaminen ja sähköis-
täminen kehittää toimintaa, mutta uudistusten 
keskellä tulee huolehtia välittäjien kouluttautu-
misesta ja jaksamisesta. Keskustoimisto tarjoaa 
tukea ja koulutusta uusien mallien kouluttami-
seen sekä käyttöönottoon.

Kehittämällä koulutustarjontaa kehitäm-
me myös ystävätoiminnan laatua. Tavoittee-
na on tarjota vapaaehtosille monipuolista ys-
tävätoiminnan koulutusta. Tässä apuna on 
valtakunnallinen koulutusuudistus, joka osal-
taan kehittää myös ystävätoiminnan koulu-
tuksia. Piiri osallistuu koulutuksien kehittämis-
työhön ja koulutusmallien kehittämiseen sekä 
seuraamme uudistuksen kehittymistä tiiviisti. 
Uudistettu koulutus ja ohjaus tukevat osasto-
ja monimuotoisen ystävätoiminnan toteuttami-

sessa. Toimintavuoden aikana keskitytään 
erityisesti kouluttamaan osastojen vastuu-
vapaehtoisia. Monipuolisen koulutuksen 
avulla pystymme vastaamaan paremmin eri-
laisiin tarpeisiin. 

Muutosten keskellä ystävätoiminnan 
ydin ei muutu

Muutokset haastavat meidät ajattelemaan 
tuttuja toimintamalleja uudella tavalla ja 
muutoksien toteuttaminen vie meidät usein 
mukavuusalueen ulkopuolelle. Muutoksia ei 
ole kuitenkaan tarkoitus tehdä vain muu-
tosten takia, vaan tavoitteena on toimin-
nan kehittäminen ja käyttäjien tarpeiden 
parempi huomioiminen. Ystävätoiminnan 
asiakasmäärät kasvavat jatkuvasti ja vuosi 

Ystävätoiminnan uudet tuulet

Sirp
a Leh

tim
äki

Punaisen Ristin ystävä kuuntelee Turussa

YSTÄVÄTOIMINTA
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vuodelta tarvitsijoita on enemmän kuin vapaa-
ehtoisia. Tämä haastaa muuttamaan nykyisiä 
toimintatapoja, jotta yhä useampi ystävää tar-
vitseva pääsee mukaan toimintaan. Tästä yhte-
nä esimerkkinä on ryhmämuotoinen toiminta. 
Tämä helpottaa myös vapaaehtoisten rekrytoin-
tia, kun toiminta sitoo vapaaehtoisia vähem-
män. Muutosten keskellä tiedottaminen nousee 
tärkeään rooliin ja erityisesti viestintää on tar-
koitus kehittää piirin ja osastojen välillä.  

Ystävätoiminnan tehtävä on lievittää yksinäi-
syyttä. Ystävätoimintaa toteuttavat sadat va-
paaehtoiset ja tämä ei muutu jatkossakaan. 
Ystävätoiminnan ydin on ihmisten kohtaami-
nen. Yksinäisyys on Suomessa iso ongelma, jo-
ka ei tule lähivuosina poistumaan. Uudistukset 
eivät poista tätä ongelmaa, mutta se helpot-
taa toiminnan organisointia. Esimerkiksi ystä-
vävälityksen sähköistäminen ei tarkoita etteikö 
ystävävälittäjiä enää tarvita vaan päinvastoin, 
ystävävälittäjien rooli tulee jatkossa vahvistu-
maan. 

Ystävätoiminta muuttuu tarpeiden mukaan ja 
yhtenä tärkeänä tavoitteena onkin ystävätoi-
minnan monimuotoisuuden tukeminen. Piirissä 
monimuotoisuutta tuetaan koulutusten avulla. 
Vuoden aikana piirin alueella järjestetään kou-
lutuksia ystävätoiminnan peruskurssista vapaa-
ehtoisten parityöskentelymalliin. Erityisesti en-
si syksyn Mega-koulutusviikonloppu (5.-7.10.) 
kannattaa merkitä jo kalenteriin, sillä viikonlop-
puna on tarjolla runsaasti koulutusta myös ys-
tävätoimijoille. Muutaman vuoden tauon jäl-
keen kaivetaan myös Ystäväseminaari takaisin 
ohjelmistoon ja toivottavasti ystävät näkevät 
toisiaan sankoin joukoin 5.5.2018!

Johanna Vihervaara  

PIIRIN VUOSIKOKOUS JA MINISEMINAARI MIKKELISSÄ 
Lauantaina 21.4. klo 9.30 alkaen
Paikka tarkentuu vielä myöhemmin

OHJELMA 
 
9.00 - 9.30 Ilmoittautuminen ja tulokahvi

9.30 - 12.00 Miniseminaari: Mihin meitä tarvitaan?
  Seminaarissa pureudutaan tulevien toimintavuosien haasteisiin. 
  - Missä tehtävissä meitä tarvitaan?
  - Miten ja millä eväillä vastaamme haasteisiin?
  - Miten huolehdimme vapaaehtoisten jaksamisesta ja hyvinvoinnista?
  Voisiko Punainen Risteys olla yksi vastaus?

12.00 - 13.00 Ruokailu ja kahvi  (valtakirjojen tarkastus) 

13.00   Vuosikokous
  Sääntömääräiset asiat
  Huomionosoitusten jako

Osastoille lähetetään kokouskutsut materiaaleineen myöhemmin, mutta valitkaa edustajat 
jo hyvissä ajoin. Tarjoilujen vuoksi ilmoittautuminen seminaariin ja kokoukseen torstai 29.3. 
mennessä piiritoimistoon! 

YSTÄVÄTOIMINTA
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Joku on saattanut ihmetellä, kun puheissa aina 
välillä nousee esiin sana kummi tai kummitoimin-
ta. Mitä ihmettä se oikein on? 

Piirin alueen osastot on jaettu kuuteen ”maantie-
teelliseen” alueeseen – kummialueeseen. Jokai-
selle alueelle on nimetty oma osastokummi pii-
rin ohjelmatyöntekijöistä. Kummien tekemisellä 
varmistetaan, että osastojen saama lähituki on 
yhtenäistä ja tasalaatuista koko piirin alueella, 
mutta osastot saavat myös tarvitsemaansa yksi-
löllistä tukea. 

Osastokummit ovat osastojen tukena ja apuna 
yksilöllisesti niissä asioissa, missä mikäkin osasto 
tukea tarvitsee. Pyytäkää kummia mukaan vaikka 
kehittämään ja ideoimaan osaston toimintaa en-
tistä paremmaksi, vinkkejä uusien vapaaehtois-
ten rekrytointiin tai jäsenhankintaan, apuja osas-
ton näkyvyyteen ja tiedottamiseen jne. Kummista 
on varmasti hyötyä myös erilaisten mahdollisten 
pulmatilanteiden ratkaisuissa.

Kummitoiminnalla mahdollistetaan myös osasto-
jen välisen yhteistyön kehittymistä ja levitetään 
hyviä toimintamalleja. Tässä tärkeässä roolissa 
ovat alueittain pidettävät alueelliset kummien ve-
tämät osastotapaamiset, joita pidetään kahdesti 

Kummit osastojen tukena 

vuodessa, keväällä ja syksyllä. Seuraavat tapaa-
miset pidetään huhtikuussa, näemmehän tei-
dänkin osaston niissä? 

Kummit eivät ole vastaus kaikkeen, eikä kaikki 
osastojen yhteydenpito piirin kanssa kulje kum-
min kautta. Toimintaryhmät saavat edelleen tu-
en ohjelmatyöntekijöiltä, kuten ennenkin. Sa-
moin koulutustarpeissa tai ryhmien toiminnan 
sisällöllisissä asioissa käännytään ohjelmatyön-
tekijöiden puoleen. 

Kummitoiminnan sisällöllinen kehittäminen aloi-
tettiin vuonna 2017 ja sitä jatketaan vuonna 
2018. Kummitoiminnassa kiinnitetään erityis-
tä huomiota osastojen osaamisen ja vahvuuk-
sien tunnistamiseen ja niiden kehittymiseen 
sekä huomioimaan osastojen erilaisuus ja erilai-
set tehtävät. Kartassa esittelyssä kummialueet 
kummeineen. Kummit ovat luonnollisesti teihin 
päin yhteyksissä, mutta kuten yleensäkin, hom-
ma toimii kahteen suuntaan. Kummista ei ole 
hyötyä, ellette te osastoissa ota kummia osak-
si osaston toimintaa. Eli pidetään yhteyttä puo-
lin ja toisin! 

Piritta Keränen 
järjestötyön suunnittelija

Kummialueet ja kummit 2018

Kummina 
Ulla Laakso

Kummina 
Anna Buzaeva

Kummina 
Johanna Vihervaara

Kummina 
Sanna Pelkonen 

Kummina 
Piritta Keränen 

Kummina 
Eila Siira

KUMMITOIMINTA

Muutoksia osastoverkossa

Vuonna 2017 tapahtui jälleen histori-
allisia muutoksia piirimme osastoken-
tässä. Kuudesta tuli kolme, kun use-
ampi osasto päätti pistää ”hynttyyt 
yhteen” naapuriosaston kanssa. Saa-
ren osasto yhdistyi Parikkalan osas-
toon, Savonrannan osasto Kerimä-
en osastoon ja Suomenniemen osasto 
Ristiinan osastoon. Yhdistymisen ta-
kana oli halu yhdistää hallintoa ja kes-
kittää sen myötä voimavaroja toimin-
nan ylläpitämiseen ja laajentamiseen. 

Piirin osastojen lukumäärä on nyt 44. 
Eli uusin kuvioin tähän vuoteen, haas-
teita kaikissa osastoissa riittää var-
mistaa vapaaehtoistoiminnan ja autta-
misvalmiuden ylläpito ja kehittäminen 
koko laajentuneen osaston alueella. 
Mutta uskon, että tähän pystytään – 
yhdessä! 
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Imatralla on keväästä 2017 toiminut pieni viisi-
henkinen mutta sitäkin aktiivisempi Arjen apu 
porukka.

Ryhmän uusin jäsen on Ahmed Al-Tikriti. Ahmed 
on kotoisin Mosulin kaupungista Irakista. Suo-
meen hän saapui perheineen lokakuussa 2015. 
Ensin hän tuli Kouvolaan ja sieltä Kotkan kaut-
ta Imatralle marraskuussa 2015. Kesällä 2017 
hän sai myönteisen turvapaikkapäätöksen yhden 
kielteisen päätöksen jälkeen. Ahmed on saanut 
asunnon Imatralta jossa sanoo viihtyvänsä erit-
täin hyvin. - Täällä tunnen oloni turvalliseksi, hän 
sanoo.

Kotimaassaan hän on opiskellut urheiluopetta-
jaksi. Tammikuussa hän aloittaa viisi kuukaut-
ta kestävän suomenkielen opiskelun. Ammattiin 
opiskelu on myös hänen suunnitelmissaan.  Vas-
taanottokeskuksessa asuessaan hän auttoi pal-
jon asukkaita asioinnissa toimiston kanssa koska 
puhuu hyvää englantia.

Toiminnan Arjen apu -ryhmässä Ahmed aloitti jo 
vastaanottokeskuksessa asuessaan kun saimme 
idean siitä, että tulkki voisi olla hyvä asia silloin 
kun tapaamisissa ei ole yhteistä kieltä. Pyysin 
Vuoksenhovin henkilökuntaa kysymään jos joku 
asukas, joka puhuu englantia ja arabiaa olisi ha-
lukas tulemaan meille avuksi. Ahmed oli heidän 
mukaansa avulias ja luotettava ihminen. Niinpä 
hän oli mukana jo toisella Arjen apu tapaamisel-
la. Kesän mittaan hän tulkkasi useammassa ta-
paamisessa ja oli aina valmiina auttamaan meitä. 
Monta asiaa olemme saaneet selvitettyä hänen 
avullaan. Hän on myös opettanut meille paljon 

Arjen apua Imatralaisittain

Kokemuksemme  kummitoiminnasta 

Toiminta on muuttunut vuosien varrella enemmän osaston arkea ja tarpeita palvele-
vaksi. Olemme saaneet asiantuntevaa apua tarvitessamme. Joskus olemme olleet tuu-
liajolla, josta kummi on meidät luovinut takaisin satamaan. Samoin unohtelemme pala-
vereja ja sääntöjä. Palaute tulee välittömästi.

Perustimme Hyvinvointikeskuksen Pertunmaalle saamillamme testamenttivaroilla. Pro-
sessin aikana on kummin mukanaolo ja tuki ollut korvaamatonta. Suhtaudumme tule-
vaisuuteen luottavaisin mielin. Yhteistyö olkoon yhtä saumatonta ja avointa kuten tä-
hänkin asti.

Pertunmaan Osasto
Paula Numminen pj.   
Auli Halttunen vpj.

Arabialaisesta kulttuurista. Ahmed ei enää toimi 
ainoastaan tulkkina vaan on mukana muissakin 
tapaamisissa.
 
 Punaisen Ristin vapaaehtoisena hän haluaa 
myös toimia vastaanottokeskuksessa ja olem-
mekin ideoimassa uutta vapaaehtoistoimintaa 
sinne.
- Autan kaikkia mielelläni, on lause jonka kuu-
lee häneltä usein.

Maria Isola 
Imatran osasto 

KUMMITOIMINTA
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Pvm Tapahtuma / koulutus Kohderyhmä Paikka

Helmikuu

3.2. Läksyhelppi Uudet vapaaehtoiset Kouvola

6.2. Jäsenhankinta Mikkeli

10.2. Lippu korkealle sääntölisällä Osastojen luottamushenkilöt Savonlinna 

13.2. Jäsenhankinta Kouvola

14.2. Stand Up -ilta Kouvola

15. ja 22.2. Lippu korkealle sääntölisällä Osastojen luottamushenkilöt Imatra

16.-17.2. Henkisen tuen peruskurssi Kaikki osastojen vapaaehtoiset Lappeenranta

16.-17.2. EA ja valmiusvkl Ensiapuryhmäläisille Nynäs

20.2. ja 6.3. Lippu korkealle sääntölisällä Osastojen luottamushenkilöt Hamina / Kotka

20./22./27.2. Tulijan ystävänä ja tukena Uudet vapaaehtoiset Mikkeli

24.2. Ystävätoiminnan lyhytkurssi Avoin kurssi+osastojen vapaaehtoiset Kouvola

24.2. Lippu korkealle sääntölisällä Osastojen luottamushenkilöt Pieksämäki

28.2. Kotimaan avun koulutusilta Osastojen kotimaan avun yhdyshenkilöt/ valmi-
ustoiminnan yhdyshenkilöt

Mikkeli

Maaliskuu

3.3. Ystävätoiminnan lyhytkurssi Kaikki osastojen vapaaehtoiset Mikkeli

3.-4.3. PÄPE, 3.osa Ensiapuryhmäläiset Kouvola

7. ja 14.3. Lippu korkealle sääntölisällä Osastojen luottamushenkilöt Kouvola 

17.3. Onnistu osaston tiedotuksessa Tiedottajat, toimintaryhmien vetäjät jne Kouvola

17.3. Ensihuollon peruskurssi Kaikille osastossa mukana oleville aktiivi toimi-
joille

Mikkeli

19. - 23.3. RASISMINVASTAINEN VIIKKO 

24.3. Ensiapuryhmän vastaavien tapaaminen EA-ryhmän vastaavat Kouvola

24.3. Toiminnanrtarkastuskoulutus Osastojen toiminnantarkastajat Kouvola 

Huhtikuu 

5.4. Lääke-koulutus Ensiapuryhmäläiset Kouvola

7.4. Maailman terveyspäivä

7.4. Keräystoiminnan tapaaminen Keräystoiminnan aktiivit Mikkeli

7.4. Terveyden edistämisen tapaaminen Terveyden edistämisestä kiinnostuneet Mikkeli

9./12./17.4. Henkisen tuen peruskurssi Kaikki osastojen vapaaehtoiset Kouvola

10.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiste ja luottamushenkilöt Pieksämäki

10.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Kouvola

9./12./17.4. Henkisen tuen peruskurssi Kaikki osastojen vapaaehtoiset Kouvola

11.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Savonlinna

11.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Mikkeli

12.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Hartola

17.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Imatra

21.4. PIIRIN VUOSIKOKOUS Mikkeli

27.4. Lääke-koulutus Ensiapuryhmäläiset Mikkeli

28.4. EA-ryhmien koulutuspäivä EA-ryhmäläiset Mikkeli

TAPAHTUMAKALENTERI 2018

Pvm Tapahtuma / koulutus Kohderyhmä Paikka

Helmikuu

6.2. Jäsenhankinnan ilta Mikkeli

10.2. Lippu korkealle sääntölisällä Osastojen luottamushenkilöt Savonlinna 

13.2. Jäsenhankinnan ilta Kouvola

14.2. Stand Up -ilta Kouvola

15. ja 22.2. Lippu korkealle sääntölisällä Osastojen luottamushenkilöt Imatra

15. ja 17.2. Henkisen tuen peruskurssi Kaikki osastojen vapaaehtoiset Lappeenranta

16. - 17.2. EA ja valmiusvkl Ensiapuryhmäläisille Nynäs

20.2. ja 6.3. Lippu korkealle sääntölisällä Osastojen luottamushenkilöt Hamina / Kotka

20./22./27.2. Tulijan ystävänä ja tukena Uudet vapaaehtoiset Mikkeli

24.2. Ystävätoiminnan lyhytkurssi Avoin kurssi+osastojen vapaaehtoiset Kouvola

24.2. Lippu korkealle sääntölisällä Osastojen luottamushenkilöt Pieksämäki

28.2. Kotimaan avun koulutusilta Osastojen kotimaan avun yhdyshenkilöt/ valmi-
ustoiminnan yhdyshenkilöt

Mikkeli

Maaliskuu

3.3. Ystävätoiminnan lyhytkurssi Kaikki osastojen vapaaehtoiset Mikkeli

3.-4.3. PÄPE, 3.osa Ensiapuryhmäläiset Kouvola

10.3. Läksyhelppi Uudet vapaaehtoiset Kouvola

7. ja 14.3. Lippu korkealle sääntölisällä Osastojen luottamushenkilöt Kouvola 

17.3. Onnistu osaston tiedotuksessa Tiedottajat, toimintaryhmien vetäjät jne Kouvola

17.3. Ensihuollon peruskurssi Kaikille osastossa mukana oleville aktiivi toimi-
joille

Mikkeli

19. - 23.3. RASISMINVASTAINEN VIIKKO 

24.3. Ensiapuryhmän vastaavien tapaaminen EA-ryhmän vastaavat Kouvola

24.3. Toiminnanrtarkastuskoulutus Osastojen toiminnantarkastajat Kouvola 

Huhtikuu 

5.4. Lääke-koulutus Ensiapuryhmäläiset Kouvola

7.4. Maailman terveyspäivä

7.4. Keräystoiminnan tapaaminen Keräystoiminnan aktiivit Mikkeli

7.4. Terveyden edistämisen tapaaminen Terveyden edistämisestä kiinnostuneet Mikkeli

9./12./17.4. Henkisen tuen peruskurssi Kaikki osastojen vapaaehtoiset Kouvola

10.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiste ja luottamushenkilöt Pieksämäki

10.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Kouvola

9./12./17.4. Henkisen tuen peruskurssi Kaikki osastojen vapaaehtoiset Kouvola

11.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Savonlinna

11.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Mikkeli

12.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Hartola

14.4. Treenikehän vetäjäkoulutus Kouvola

17.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Imatra

21.4. PIIRIN VUOSIKOKOUS Mikkeli

27.4. Lääke-koulutus Ensiapuryhmäläiset Mikkeli

28.4. EA-ryhmien koulutuspäivä EA-ryhmäläiset Mikkeli
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Toukokuu

5.5. Ystäväseminaari Monimutoien ystävätoiminnan vapaaehtoiset Mikkeli

5.5. EA-ryhmien koulutuspäivä EA-ryhmäläiset Kouvola

3.-9.5. PUNAISEN RISTIN VIIKKO 

18.-19.5. Henkisen tuen jatkokurssi Hetu-peruskurssin käyneet vapaaehtoiset Imatra

19.5. Kanssakulkijat/Omaishoitoperheiden tu-
keminen

Kaikki osastojen vapaaehtoiset Mikkeli

26.-27.5. Varpu-koulutus Toimintaryhmien toimijat Kouvola

Kesäkuu

3.-8.6. EA3 Ensiapuryhmäläiset Nynäs

15. - 17.6. Ensiavun SM-kilpailut Turku

Elokuu 

avoin Rj-kurssi Ensiapuryhmät avoin

30.8. Näpä-startti Nälkäpäivän toteuttajat Kouvola

Syyskuu

1.-2.9. Etsintäkurssi Kadonneen henkilön etsinnästä kiinnostuneille Vekaranjärvi

1.9. Terveyden edistämisen tapaaminen Terveyden edistämisestä kiinnostuneet Kouvola

4.9. Näpä-startti Nälkäpäivän toteuttajat Parikkala

4./6./11.9. Henkisen tuen jatkokurssi Kaikki hetu-peruskurssin käyneet vapaaehtoiset Kouvola

5.9. Näpä-startti Nälkäpäivän toteuttajat Mikkeli

8.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi Imatra

14.-15.9. Henkisen tuen peruskurssi Kaikki osastojen vapaaehtoiset Mikkeli

15.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi Savonlinna 

20. - 22.9. NÄLKÄPÄIVÄ

29.9. PÄPE-kurssi, 1.osa Ensiapuryhmälaiset Mikkeli

Lokakuu

5.-7.10. Vapaaehtoisten superkoulutusviikonlop-
pu

Aktiiviset vapaaehtoiset Imatra

VK 43 Alueelliset osastotapaamiset Osastojen vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt

27.-28.10. PÄPE-kurssi, 3.osa Ensiapuryhmäläiset Mikkeli

Marraskuu 

9. - 11.11. Vapaaehtoisten risteily

15.11. Kotimaan avun koulutusilta Osastojen kotimaan avun yhdyshenkilöt/ valmi-
ustoiminnan yhdyshenkilöt

Savonlinna

17.11. Kanssakulkijat -koulutus Kaikki osastojen vapaaehtoiset Parikkala

17.11. Ensiapuryhmän vastaavien tapaaminen EA-ryhmien vastaavat Mikkeli

23.-24.11. Henkisen tuen jatkokurssi Kaikki hetu-peruskurssin käyneet vapaaehtoiset Mikkeli

24.11. Asiakasryhmien ohjaajakoulutus Asiakasryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset Mikkeli

Joulukuu

1.12. Maailman Aids-päivä

1.12. Kanssakulkijat/Omaishoitoperheiden tu-
keminen

Kaikki osastojen vapaaehtoiset Kouvola

1.-2.12. Ensihuollon jatkokurssi Ensihuollon peruskurssin käyneille Nynäs

TAPAHTUMAKALENTERI 2018
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KEVÄÄN TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

JÄRJESTÖKOULUTUS  ja -TOIMINTA

Lippu korkealle 2018 sääntölisällä!
- Eväät aktiiviseen osastotoimintaan

Tilaisuudet on tarkoitettu osastojen luottamus-
henkilöille ja avainvapaaehtoisille. I-san Pereh-
dytys on ”pakollinen” uusille luottamushenki-
löille ja sääntöosio tärkeää asiaa kaikille. 
Koulutus on kaksiosainen:
Osa I: Luottamushenkilön perehdytys tehtäviin. 
Perehdytyksessä käsitellään mm. luottamus-
henkilöiden roolia ja tehtäviä järjestössämme, 
suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmiä hyvin 
toimivan osaston näkökulmasta sekä pikape-
rehdytykset toimintamuodoista ja vastuutehtä-
vistä. Tutustumme myös vaikuttamiseen ja tie-
dottamiseen. 
Osa II: Sääntökoulutus. Järjestön uudet säännöt 
astuvat voimaan vuoden 2018 alussa. Illan ai-
kana käydään läpi osaston kannalta keskeiset 
säännöt sekä muutokset edellisiin sääntöihin. 

Koulutukset pidetään iltatilaisuuksina: 
15. ja 22.2. Imatra, osaston tila (Havurinne 1)
20.2. ja 6.3. Hamina (I-ilta) kumppanuustalo 
Hilma  / Kotka (II-ilta) kumppanuustalo Viikari
7. ja 14.3. Kouvola, piiritoimisto 

Ja päivätilaisuuksina klo 10.00: 
10.2. Savonlinna, osaston tila (Vääräsaarenka-
tu 4A) 
24.2. Pieksämäki, hotelli Savonsolmu

Hinta 5 € / ilta / hlö (sis. koulutus ja kahvit)
Ilmoittautumiset viikkoa ennen koulutuspäivää.  
Lisätiedot: järjestötyön suunnittelija 

Jäsenhankinnan illat

6.2.  klo 18.00 – 20.00 Mikkeli, aluetoimisto 
13.2. klo 18.00 – 20.00 Kouvola, piiritoimisto, 

Jäsenhankinnan illoissa löydetään keinoja jä-
senhankinnan (miksei myös vapaaehtois-
hankinnan) vauhdittamiseen ja jaetaan hyviä 
ideoita onnistuneesta jäsenhankinnasta tai –
huollosta. Käydään läpi keskeisiä jäsenhankin-
taan liittyviä asioita osaston näkökulmasta. 

Illat ovat maksuttomia, tarjoilun vuoksi ilmoit-
tautumiset muutamaa päivää aikaisemmin! 

Onnistu osaston tiedotuksessa! 

Lauantai 17.3. klo 9.30 – 16.00 Kouvolan piiri-
toimistossa (huom. korjaus)
Tiedotuspäivään ovat tervetulleita kaikki osas-
tojen tiedotuksen kanssa tekemisissä olevat 
vapaaehtoiset, erityisesti luonnollisesti mm. 
tiedottajat. 

Päivän aikana keskitytään tiedotus- ja suhde-
toimintaan osastojen näkökulmasta. Miten mm. 
hyödynnetään sosiaalisen median kanavia, 
huolehditaan sisäisen tiedonkulun sujuvuudes-
ta, rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia tai huo-
lehditaan näkyvyydestä paikallismediassa.  

Hinta: 15 eur / osallistuja, sisältäen koulutuk-
sen, kahvit ja kevyen lounaan. 

Ilmoittautuminen 9.3. mennessä. Lisätietoja 
järjestötyön suunnittelijalta. 

ILMOITTAUTUMINEN KAIKKIIN TAPAHTUMIIN:  
Koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti SPR Kaakkois-Suomen 
piirin RedNetin koulutus- ja tapahtumakalenterin kautta. 
Jollei tämä ole mahdollista, niin sähköpostitse: kaakkois-suomi@punainenristi.fi
tai puhelimitse piiritoimisto (Kouvola) p. 020 701 2710 
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KEVÄÄN TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

Keräystoiminnan aktiivien tapaami-
nen 

7.4.  klo 10.00 - 16.00 Mikkeli 

Nälkäpäivän ja keräystoiminnan aktiiveille tar-
koitetussa koulutuksellisessa tapaamisessa 
keskustellaan ja suunnitelmmaan onnistunut-
ta keräystoimintaa ja -tapoja. Otetaan muiden 
osastojen onnistumiset hyötykäyttöön! 

Päivä on maksuton, ilmoittautumiset 26.3. 
mennessä. Lisätietoja järjestötyön suunnitteli-
ja. 

Alueelliset osastotapaamiset kevät 
2018

Kevään osastotapaamiset pidetään seuraavissa 
paikoissa klo 18.00 – 20.30:

10.4. Pieksämäki
10.4. Kouvola (Anjalankoski)
11.4. Savonlinna
11.4. Mikkeli
12.4. Hartola
17.4. Imatra

Alueelliset osastotapaamiset on tarkoitettu kai-
kille osastojen luottamushenkilöille ja avainva-
paaehtoisille.  Illassa käsitellään ajankohtaisia 
asioita osastojen toiminnan kannalta. Osas-
totapaamiset tarjoavat myös oivan tilaisuu-
den tutustua naapuriosastojen vapaaehtoisiin 
ja suunnitella yhteisiä tapahtumia yms. alueel-
la. Illoissa vetovastuussa alueen kummit, mutta 
sisältöjä toivotaan myös osastoista. Erityisenä 
teemmana vapaaehtoisten hyvinvointi. 

Ilmoittautuminen viikkoa aikaisemmin. Lisätie-
toa osastokummeilta.   

 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ KOULUTUS

Terveyden edistämisen tapaaminen 

7.4. klo 10.00-16.00, Mikkeli Paikka ja ohjelma 
tarkentuu.

STapaaminen on tarkoitettu osastojen terveys-
toiminnan yhteyshenkilöille. Mukaan toivotaan 
osastoja joissa on jo terveyspistetoimintaa tai 
uteliaisuutta sitä aloittaa. 

Ilmoittautuminen 29.3. mennessä. Lisätietoa: 
Terveydenhuollon suunnittelija

Varhaisen Puuttumisen kurssi (VarPu), 
-valmiuksia päihteiden käyttäjän kohtaamiseen 

26.-27.5.18 Kouvola, piiritoimisto 

"VarPu"-koulutus antaa perustietoa päihteistä, 
tämän päivän käyttökulttuureista, päihde-en-
siavusta sekä päihdetilanteestamme. Kurssil-
ta saa valmiuksia tunnistaa käyttäjiä, kohdata 
heidät kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti, ottaa 
päihteiden käyttö puheeksi käytön eri vaiheissa 
ja tukipalveluihin ohjaamiseen.

Punaisen ristin jäsenet 20€/hlö, ei-jäsenet 40€/
hlö. Sisältää opetusmateriaalit, kahvit ja ohjel-
maan merkatut ruokailut. 
Kenelle: osaston kaikkien toimintaryhmien va-
paaehtoisille.

Ilmoittautuminen: 18.5. mennessä.Lisätietoja 
terveydenhuollon suunnittelija
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 VALMIUSKOULUTUS

Kotimaan avun koulutukset

28.2.   klo 18.00 – 20.30 Mikkeli, aluetoimisto

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti osaston koti-
maan avun yhdyshenkilölle, valmiustoiminnan 
yhdyshenkilölle ja puheenjohtajalle mukaan 
saa tulla myös muita asiasta kiinnostuneita 
osastolaisia. Illan aikana saa varmuutta lähteä 
avustamaan esim. tulipalotilanteen jälkeen tai 
jonkun muun äkillisen onnettomuuden kohda-
tessa.

Ilmoittautumiset viikkoa ennen koulutusta 
Koulutukset ovat maksuttomia, lisätiedot: val-
miuspäällikkö

Ensihuollon peruskurssi

17.3. klo 9.00 – 17.00 Mikkeli 

Kurssin hinta 20,00€ sisältää kahvit ja kurssito-
distuksen.

Kurssi on tarkoitettu kaikille osastossa toi-
miville ensihuollosta kiinnostuneille. Kurssil-
ta saa hyvät valmiudet toimia viranomaisten 
apuna ensihuollollisissa tehtävissä. Kurssin si-
sältö koostuu asioista mitä ensihuolto on, vi-
ranomaisten avustaminen, toimiminen hälytys-
tehtävissä.

Ilmoittautuminen 9.3. mennessä. Lisätiedot: 
valmiuspäällikkö

KEVÄÄN TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

Henkisen tuen koulutukset 

Henkisen tuen peruskurssit (12 t)

15.2. klo 17.30-20.30 ja 17.2. klo 9.00-16.00  
Lappeenranta, SPR:n Lappeenrannan osaston 
tila (Raatimiehenkatu 20) 

10.4./12.4./17.4. klo 17.30-20.30 Kouvola, pii-
ritoimisto

Koulutus on tarkoitettu kaikille osastojen va-
paaehtoisille, jotka toimivat joko arjen autta-
mistehtävissä tai valmius-/hälytystoiminnassa. 
Koulutus antaa valmiudet auttaa ihmisiä, jotka 

ovat kokeneet äkillisen kriisin ja auttaa ymmär-
tämään niitä reaktioita, joita äkilliset kriisitilan-
teet aiheuttavat kriisin kokeneissa, mutta myös 
auttajissa itsessään.

Hinta: 15,00 €/hlö (sisältäen opetusmateriaalin 
ja kahvit). Ilmoittautuminen: 9.2. mennessä. Li-
sätietoja: Toiminnanjohtaja

Henkisen tuen jatkokurssi (12 t)

18.5. klo 17.30 - 20.30 ja 19.5. klo 9.00 – 16.00 
Imatra, SPR:n vastaanottokeskus (Siitolanka-
tu 1)

Koulutus on tarkoitettu osastojen vapaaehtoi-
sille, jotka toimivat vaativissa vapaaehtoisteh-
tävissä ja/tai ovat mukana hälytystoiminnas-
sa. Jatkokurssille osallistuminen edellyttää, että 
osallistuja on suorittanut henkisen tuen perus-
kurssin. 

Koulutuksessa syvennetään peruskurssilla saa-
tuja tietoja ja taitoja kriisissä olevan ihmisen 
kohtaamiseen

Hinta: 20,00 € (sisältäen opetusmateriaalin ja 
kahvit) Ilmoittautuminen: 11.5. mennessä.
Lisätietoja: toiminnanjohtaja 

 ENSIAPURYHMIEN KOULUTUS

Ensiapu- ja valmiusviikonloppu

16.-17.2.18 (perjantai ilta-lauantai) Nynäs, Hei-
nola

Tarkoitettu ensiapu- ja ensihuoltoryhmissä toi-
miville

Kaikille ensiapuryhmäläisille avoimessa koulu-
tusviikonlopussa harjoitellaan ensiapuun ja val-
miuteen liittyviä asioita. Aloitamme perjantaina 
klo 18 (saapuminen klo 17 alkaen) ja lopetam-
me lauantaina klo 18 mennessä.

Hinta: 80 €, Ilmoittautuminen  9.2. mennessä.
Lisätietoja: terveydenhuollon suunnittelija
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KEVÄÄN TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

Lääkekoulutukset

27.4. klo 17.30 – 19.30 Mikkeli, aluetoimisto
5.4. klo 17.30 – 19.30 Kouvola, piiritoimisto 

Koulutus on ilmainen ja tarkoitettu kaikille ensi-
apupäivystäjille.

Ilmoittautuminen: viikkoa ennen koulutus-
ta RedNetin koulutus- ja tapahtumakalenterin 
kautta. Lisätietoja: terveydenhuollon suunnit-
telija

Ryhmänjohtajien tapaaminen

24.3. Kouvola, paikka varmistuu myöhemmin

Ilmoittautuminen: viikkoa ennen tapaamista.
Lisätietoja: terveydenhuollon suunnittelija

Ensiapuryhmien koulutuspäivä

28.4. Mikkeli, paikka varmistuu myöhemmin
5.5. Kouvola, paikka varmistuu myöhemmin

Koulutus on ilmainen ensiapuryhmäläisille. 
Omakustanteinen lounas

Ilmoittautuminen viikkoa ennen koulutusta.
Lisätietoja: terveydenhuollon suunnittelija

EA3-kurssi 3.-8.6.18, Nynäs
Ensiavun harjoituskurssi EA3 40-50 t

Kurssin tavoitteena on edistää osallistujan en-
siapuvalmiuksia ja -taitoja toimia auttajana 
erilaisissa onnettomuus- tai sairauskohtaus-
tilanteissa, sekä lisätä valmiuksia toimia johdet-
tavana ja toimia johtajana. 

Kurssille voivat hakeutua aktiiviset päivystysoi-
keuden omaavat ensiapuryhmäläiset. Kurssilai-
sen tulee olla suorittanut EA 1®- ja 2®- kurs-
sit. Lisäksi suositellaan, että hän on suorittanut 
henkisen tuen-, pelastuspalvelu-, viesti- ja et-
sintä-kurssit. Ensiapuryhmätoiminnassa kurssi 
antaa oikeuden toimia Punaisen Ristin ensiapu-
päivystyksen vastaavana.

Kurssin järjestäjänä SPR Hämeen piiri ja SPR 
Kaakkois-Suomen piiri

Kurssin hinta SPR 550 euroa/muut tahot 650 
euroa

Ilmoittautumislinkki https://www.lyyti.in/En-
siavun_harjoituskurssi_EA3_4050_t_1937 

Lisätietoja: terveydenhuollon suunnittelija

SOSIAALIPALVELUKOULUTUS 

Ystävätoiminnan peruskurssit

24.2. klo 10.00 – 15.00 Kouvola, piiritoimisto 
(Kouvolankatu 5-7)

3.3. klo 10.00 – 15.00 Mikkeli, aluetoimisto 
(Otavankatu 20)

Kurssi antaa perehdytyksen ja valmiudet toimia 
vapaaehtoisena ystävätoiminnassa. Koulutus 
on tarkoitettu kaikille uusille ystävätoiminnas-
ta kiinnostuneille tai kertaukseksi jo toiminnas-
sa mukana oleville.

Koulutus antaa perusvalmiudet vapaaehtoisena 
ystävänä toimimiseen. Voit toimia tukena sitä 
tarvitsevalle tai olla mukana ryhmätoiminnas-
sa. Kurssilla käsitellään mm. vapaaehtoistoimin-
nan periaatteita, ystävätoiminnan muotoja ja 
ympäristöä, vapaaehtoisena jaksamista ja tuki-
muotoja.

Ilmoittautuminen RedNetin tapahtumakalente-
rin kautta. Lisätiedot sosiaalipalvelusuunnitte-
lijalta. 

Ystäväseminaari 

5.5. klo 9.30 – 16.30 Mikkeli 

Tapahtuman tiedot tarkentuvat myöhemmin. 
Ilmoittautuminen RedNetin koulutus- ja tapah-
tumakalenterin kautta.
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Omaishoitajien tukitoiminta

Kanssakulkijat- Ystävänä omaishoi-
toperheessä (4 h)

19.5. klo 10.00 – 14.00 Mikkeli, aluetoimisto 
(Otavankatu 20)

Kurssilla saat lisää tietoa Kanssakulkijat- mal-
lista. Toiminnan tarkoituksena on tarjota 
omaishoitoperheille mahdollisuus virkistykseen 
ja kodin ulkopuoliseen sosiaaliseen kanssa-
käymiseen perheen omassa kodissa. Kohderyh-
mänä ovat kaikki omaishoitoperheet, jotka kai-
paavat vierellä kulkijaa ja virkistystä. 

Kurssilla käytyjä asioita voidaan hyödyntää 
myös muussa ystävätoiminnassa. Kurssi antaa 
valmiuksia vapaaehtoisten parityöskentelyyn, 
asiakkaiden kotona toimimiseen, toiminnan 
aloitukseen ja suunnitteluun sekä haastaviin 
asiakastilanteisiin. Kurssille osallistuminen tai 
kurssin tilaaminen osastoon ei vaadi toiminnas-
sa olevaa mallia, vaan kurssi toimii johdatukse-
na toiminnan suunnitteluun omassa osastossa.

Ilmoittautuminen RedNetin tapahtumakalente-
rin kautta. Lisätiedot: Omaishoitajien tukitoi-
minnan aluetyöntekijä

 MONIKULTTUURINEN TOIMINTA 

Läksykerhon ohjaajakoulutus

10.3. klo 17.30 – 20.30 Kouvola, piiritoimisto

Läksykerhojen vetäjille
Perehdytysillassa käydään läpi läksykerhon ve-
tämisen perusteet. Käsiteltäviä aiheita ovat 
Punainen Risti ja sen toiminnan periaatteet 
kerhon vetäjän näkökulmasta, toiminnan ta-
voitteet, maahanmuuttajan kotoutumiskaari 
erityisesti perheen ja koululaisen kannalta, oh-
jaajan perustaidot.

Hinta: 5€ (sisältäen opetusmateriaalin ja kah-
vit)
Ilmoittautumiset viikkoa ennen koulutusta. Li-
sätietoja monikulttuurisuustoiminnan kehittä-
jältä.

Treenikehän vetäjäkoulutus  

14.4. 9.00 – 16.00 Kouvolan piiritoimisto 

Haussa on henkilöitä, joilla on kokemusta ryh-
mien ohjaamisesta ja jotka ovat valmiita vetä-
mään treenikehätyöpajoja erityisesti kouluissa 
päiväsaikaan.

Rasismiin puuttumisen treenikehä on toimin-
nallinen työpaja, jossa opitaan tunnistamaan 
rasismia ja saadaan tietoa ja kokemuksia siihen 
puuttumisesta. Painopisteenä ovat arkipäiväiset 
vuorovaikutustilanteet esimerkiksi julkisilla pai-
koilla. Koulutuksessa pääset aamupäivällä ko-
keilemaan rasismiin puuttumisen treenikehää ja 
iltapäivällä saat pätevyyden toimia itse vastaa-
vassa työpajassa vetäjänä

Hinta: Maksuton. Ilmoittautumiset viikkoa en-
nen koulutusta. 
Lisätietoja monikulttuurisuustoiminnan kehittä-
jältä ja www.eirasismille.fi.

Tulijan ystävänä ja tukena - kurssi 
(12h)

20., 22. ja 27.2. klo 17.30 – 20.30 Mikkeli, Alue-
toimisto

Monikulttuurisesta ystävätoiminnasta kiinnos-
tuneille

Tulijan tukena- kurssi on ystävätoiminnan pe-
ruskurssin monikulttuurinen täydennysosa. 
Kurssi tarjoaa yleiskuvan Suomesta maahan-
muuttomaana, perustietoa kotoutumisesta se-
kä rohkeutta toimia uusissa kulttuurisissa tilan-
teissa.

Hinta: 10€ (sisältäen opetusmateriaalin ja kah-
vit). Ilmoittautumiset viikkoa ennen koulutus-
ta. Lisätietoja monikulttuurisuustoiminnan ke-
hittäjältä.

KEVÄÄN TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 
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XXX

Piiritoimisto, Kouvola
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

Toimisto avoinna ma-pe klo 9 - 15 
puh. 020 701 2710, 040 173 7036
 
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja Arja Vainio 
020 701 2725 , 0400 791 400 

Talous- ja henkilöstöpäällikkö Anna Peltola 
020 701 2726, 040 509 8838
 
Toimistosihteeri Päivi Pelkonen  
020 701 2720, 040 668 3818 

Järjestöassistentti Nina Ihanainen 
020 701 2714, 040 173 7243 
 
Toimistoapulainen Jani Saarela
020 701 2710, 040 173 7036 

Järjestötyön suunnittelija Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Anna Buzaeva 
040 726 6015 

Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija (Startti-voi-
maa -hanke)  Ulla Laakso 
040 860 1053

Valmiuspäällikkö Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407 
 
Sosiaalipalvelusuunnittelija /  
Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä 
Johanna Vihervaara 
040 860 1396 
 
Terveydenhuollon suunnittelija Sanna Pelkonen 
020 701 2722, 0400 156 828 

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Toimisto avoinna ti – ke klo 9 - 15 / sopimuksen mukaan
puh. 020 701 2712, 040 173 6911

kaakkois-suomi.mikkeli@punainenristi.fi

Toimistoapulainen Virpi Kekkonen 
020 701 2712, 040 173 6911

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

Vastaanottokeskukset: 

Imatran Vastaanottokeskus 
Johtaja Lauri Perälä
Päivystyspuh. 040 860 4338
Vuoksenhovi@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

YHTEYSTIEDOT

Punainen Risti Ensiapu Oy

Hallintosihteeri Johanna Rantala 
040 173 6956 

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja  
Tanja Hildén
0400 245 134 

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
040 7448085
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ILOA YSTÄVYYDESTÄ

Sutela ja Salminen: Stand Uppia -show´ssa hauskuus on taattua, vaikka 
blondit Krisse Salminen ja Heli Sutela ovatkin lavalla pääasiassa peräjäl-
keen... Heli ja Krisse hauskuuttavat yleisöä vuorotellen suosikki jutuillaan. 
Esitys tarjoaa ihania kuteita ja kenkiä, naurua ja syviä tunteita.

Varmista paikkasi ystävänpäivän hauskimpaan show`hun ja tee samalla 
huomaamattasi hyvää! 

Liput myynnissä nyt ticketmaster.fi, lipun hinta alk. 25,50 €  
(sis.käsittelykulut).

Sutela ja Salminen: STAND UPPIA!
SPR Kaakkois-Suomi esittää

Ystävänpäivänä ke 14.2.2018 klo 19 
Kuusankoskitalo, Kouvola (ovet auki klo 18) 

Illan tuotto käytetään alueellisen ystävätoiminnan hyväksi.
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