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”Vau, tyttöhän käänsi  
isänsä kylkiasentoon!” 
Olin pitämässä auttajakurssia helsinkiläisessä 
voimisteluseurassa. Harjoittelimme tajuttoman 
ensiapua ja kerroin, että pienikin lapsi pys-
tyy kääntämään aikuisen kylkiasentoon. Het-
keä myöhemmin kurssille osallistunut raamikas 
mies kutsui noin 4-vuotiaan tyttärensä salin 
reunalta kokeilemaan. Eipä aikaakaan, kun ty-
tär käänsi rentona maanneen isänsä kyljelleen. 
Vielä hengitystiet auki ja tarkistus, että ilma 
kulkee. Osallistujat olivat vaikuttuneita.

Auttamisessa on kysymys rohkeudesta toimia 
ja toisen välittämisestä sekä ensiavussa perus-
asioiden osaamisesta. Viime vuonna Punaisen 
Ristin vapaaehtoiset kouluttivat yli 10 000 uut-
ta auttajaa auttajakursseilla. Nyt heillä on val-
mius toimia, kun joku tarvitsee apua. Punaisen 
Ristin viikolla jatkamme auttajakurssien pitä-
mistä - olettehan mukana!

Koko perhe opettelemaan auttamistaitoja
Lapsiperheissä sattuu pieniä ja joskus isompia-
kin tapaturmia. Monesti auttaa puhallus, lohdu-
tus ja ehkä haavan huuhtominen sekä laastarin 
laittaminen. Mutta jos esimerkiksi vieras esine 
tukkii hengitystiet, on osattava toimia nopeas-
ti. Punaisen Ristin viikolla haluammekin vahvis-
taa etenkin lapsiperheiden arjen turvallisuutta 
ja perheen jäsenten auttamistaitoja. Rohkai-
semme vanhempia opastamaan lapsiaan soit-
tamaan todellisen hädän hetkellä hätänume-
roon ja opettamaan lapsilleen auttamistaitoja.

Ensiavun harjoitteleminen on hauskaa koko 
perheen kanssa
Auttajakurssi antaa koko perheelle positiivi-
sen kokemuksen ja hyödyllisiä taitoja. Lapset 
oppivat monesti nopeammin kuin aikuiset ja 
he eivät arastele koskea läheisiään. Lasten hy-
vä muisti auttaa myös kertaamaan asioita myö-
hemminkin. Samalla voimme käyttää hienon 
tilaisuuden ja kertoa, missä ensiapua voi har-
joitella lisää. Jokainen osasto voi miettiä, olisi-
ko nyt hyvä hetki perustaa ReddieKids-kerho 
tai ensiapuryhmä nuorille ja onko aikuisten en-
siapuryhmässä tilaa uusille jäsenille.

Tehdään Punaisen Ristin viikosta ikimuis-
toinen kaikenikäisille! 

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon suunnittelija, 
valmiuden yksikkö
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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: Aineistoryhmä, aineistot@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. Suo-
jamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, 
joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitse-
miseen 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
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Kirjoja avusta ja auttamisesta

PÄÄKIRJOITUS 13.4.2018

Pääsiäisen luku-urakkani oli Hanya Yanagiha-
ran maailmanlaajuiseen suurmenestykseen 
noussut Pieni elämä. Lähes 1000-sivuinen 
järkäle piti tiukasti otteessaan niin kuin hyvä 
kirja pitää, onneksi oli pitkät pyhät aikaa 
lukea. Kirja kertoo järkyttävän tarinan lap-
sena pahoin rikotusta ja hyväksikäytetystä 
ihmisestä. Päähenkilön sisuksia ravisuttavan 
tarinan lisäksi kirjassa seurataan  hänen lä-
hellään olleita ihmisiä, jotka koettavat auttaa 
ja korjata lapsuudessa syntyneitä haavoja. 
Kirja oli puhutteleva ja kaunis tarina myös 
auttamisesta, myötätunnosta ja rakkaudesta. 
Tässä tarinassa päähenkilön lähellä olleet 
ihmiset eivät antaneet periksi toivottomuu-
denkaan edessä. Heillä olisi ollut monta ker-
taa kaikki syy ”lyödä hanskat tiskiin” mutta 
he eivät luovuttaneet. Kohdatessamme hätää  
ja toisen ihmisen pahaa oloa on aina se kipeä 
mahdollisuus, että vilpitön yrityksemme aut-
taa ei tuota tulosta. Kirja siis pisti myös miet-
timään sitä äärimmäisen vaikeaa kysymystä, 
milloin auttajan pitäisi antaa periksi, ettei aja 
itseään loppuun yrittäessään auttaa toista. 
Tähän ei valitettavasti ole yhtä ainoaa oikeaa 
vastausta, jokaisen auttajan on tämä ratkai-
su aina itse tehtävä kun toteaa, että kaikki 
keinot on käytetty ja omat voimat alkavat 
loppua.

Toinen tämän kevään hittikirja on kahden ai-
kamme suurmiehen ja humanistin, Desmond 
Tutun ja Dalai Laman yhdessä kirjoittama 
Ilon kirja. Siitä on tällä hetkellä painos loppu, 
mutta suosittelen lämpimästi kaikkia vapaa-
ehtoistyössä mukana olevia lukemaan kirjan, 
jos vain saatte sen jostain käsiinne. Kirja 
valaa uskoa ja toivoa ihmiseen ja koko ih-
miskuntaan ja olisin valmis nimeämään kirjan 
jopa kaikkien vapaaehtoisten perusoppaaksi, 
niin paljon viisautta ja toivoa se sisältää.

Desmond Tutu ja Dalai Lama uskovat, että 
kaikissa ihmisissä asuu myötätunnon siemen. 
Myötätuntomme voi kohdistua yksittäiseen, 
apua tarvitsevaan ja kärsivään ihmiseen, mut-
ta myötätunto voi olla myös elämänasenne 

kaikkia ihmisiä ja koko ihmiskuntaa kohtaan. 
Miellämme myötätunnon tunteeksi ja sitäkin 
se on, mutta myötätunto on ensisijaisesti 
tekoja – usein pieniäkin – joilla osoitamme, 
että näemme toisen ihmisen hädän ja avun 
tarpeen.

Uskaltaisin väittää, että vapaaehtoisuuden 
suurin käyttövoima on juuri myötätunto. Va-
paaehtoistoimintaan lähtevät ne, jotka ovat 
löytäneet tämän siemenen sisimmästään. 
Myötätunnon hieno ominaisuus on se, että 
se tarttuu. Usein myötätuntoa kokenut halu-
aa sitä itsekin jakaa ja myötätunnon teot pu-
huttelevat myös niitä, jotka eivät ole varsinai-
sesti joutuneet myötätuntomme kohteeksi.

”Jos haluat tehdä ihmisiä onnelliseksi, har-
joita myötätuntoa. Jos haluat tehdä itsesi 
onnelliseksi, harjoita myötätuntoa.” - Dalai 
Lama

Aurinkoista kevään odotusta!  

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, Turvatalot, vastaanottokeskukset, Veripalvelu), järjestön hallituksen, va-
lio- ja toimikuntien ja valtuuston jäsenet.
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Perinteistä ja koko järjestölle tärkeää Pu-
naisen Ristin viikkoa vietetään torstais-
ta keskiviikkoon 3.-9.5.2018. Toukokuinen 
viikko on hyvä hetki kertoa osaston toi-
minnasta paikkakunnalla ja samalla tarjo-
ta kaikille avoimia auttajakursseja. Tämän 
vuoden kampanjassa haluamme tavoittaa 
etenkin lapsiperheet ja vahvistaa jokaisen 
auttamistaitoja ikään katsomatta.  

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.-9.5.2018

Punaisen Ristin viikko tulee kevään kynnyksellä 
– olethan valmiina!
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Auttajakurssilla lapsi oppii kääntämään ikäisensä tai vanhemman kylkiasentoon. 

Punaisen Ristin viikolla osastot voivat valita so-
pivimman tavan tavoittaa ihmiset ja kertoa jär-
jestön toiminnasta omalla paikkakunnalla. 
Kantavana teemana on arjen turvallisuus, aut-
tamistaitojen tärkeys ja Punaisen Ristin vapaa-
ehtoistoiminnan merkitys niin paikallisesti kuin 
koko maassa. 
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.-9.5.2018

Tärkeät aikataulut

• Kaikki kampanjan materiaalit voi tilata 
verkosta www.punaisenristinkauppa.fi.

• Materiaalien lähetykset alkavat viikol-
la 14. 

• Muista tehdä tilaukset 18.4.2018 men-
nessä.

Mitä vaihtoehtoja on  
tapahtuman järjestämiseen?
Tärkeää on lähteä rohkeasti liikkeelle ja tehdä 
toimintaa näkyväksi. Voitte: 
•  Järjestää kaikille avoimen auttajakurssin. 
•  Jakaa uudistettua tarkastuslistaa: Oma koti 

kullan kallis, entä turvallinen? 
•  Esitellä ensiapulaukun sisältöä ja tehdä lauk-

kua tutuksi kaikenikäisille. 
•  Pyytää osallistumaan valtakunnalliseen ar-

vontaan ja täyttämään yhteydenottokortti.

Tapahtumia voi järjestää toreilla, leikki-puis-
toissa, kirjastoissa, uimahalleissa, kauppakes-
kuksissa, Prismoissa, S-marketeissa, ABC–ase-
milla tai osaston tiloissa – missä vain perheet 
liikkuvat! 

Mitä uutta meillä on tänä vuonna?
•  Viime vuonna tutuksi tullutta auttajakurssin 

sisältöä ja ulkoasua uudistetaan. Juhlavuoden 
tunnukset poistetaan ja sisältöön tulee pie-
niä muutoksia. Osasto voi halutessaan myös 
käyttää viime vuoden kortteja. Tavoitteena 
on, että saamme kaikille avoimia auttajakurs-
seja ympäri Suomea Punaisen Ristin viikon ai-
kana. Jos kurssi on hankala järjestää Punaisen 
Ristin viikolla, voi kurssista kiinnostuneiden 
tiedot kerätä ja järjestää kurssin myöhemmin. 
On kuitenkin tärkeää, että tiedot auttajakurs-
sin ajasta ja paikasta laitetaan RedNetin ta-
pahtumakalenteriin hyvissä ajoin, jotta kiin-
nostuneet löytävät kurssin. 

•  Arjen ja kodin turvallisuuden tarkistuslistaa 
muokataan ja listaa voi jakaa osastojen jär-
jestämissä tapahtumissa paperisena tai säh-
köisenä. Lista on hyvä keino herättää ihmis-
ten huomio ja saada jokainen miettimään 
oman kotinsa turvallisuutta etenkin lasten 
kannalta. 

•  Tavoitteemme on, että Punaisen Ristin viikon 
tapahtumaan osallistuvat ihmiset säilyttävät 
kiinnostuksena järjestön toimintaan ja voisi-
vat osallistua siihen tulevaisuudessa. Tähän 
hyvä keino on uusittu ICE- ja arvonta/yh-
teydenottokortti, jonka avulla yhteystieto-
jen kerääminen on helppoa ja yhteystietojen 
antajiin voidaan olla myöhemmin yhteydes-
sä. Kortti tarjoaa myös helpon tavan pysäyt-
tää ohikulkijat ja aloittaa keskustelu. Kortilla 
voi liittyä jäseneksi ja osallistua valtakunnalli-
siin arvontoihin. 

Miten ja missä viestimme  
Punaisen Ristin viikolla?
Jokainen viesti Punaisen Ristin viikkoon liittyen 
on tärkeä. Olipa se sitten tapahtumailmoitus 
kaupan ilmoitustaululla, tiedote paikallismedi-
alle tai suullinen kutsu osaston pitämälle autta-
jakurssille vaikkapa vanhempainillassa tai har-
rastusporukassa. Ole hyvissä ajoin yhteydessä 
yhteistyökumppaniimme S-ryhmään ja voit so-
pia tapahtuman pitämisestä esimerkiksi pai-
kallisen osuuskaupan tiloissa tai ABC-asemal-
la. Muista myös ilmoittaa tapahtumasta hyvissä 
ajoin paikkakunnan tiedotusvälineille ja kutsu 
toimittajat tekemään juttua auttajakurssista tai 
muusta tapahtumasta.

Kaikki viestintään tarvittavat materiaalit, kuten 
tiedote- ja ilmoituspohjat löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/viikko.

Kun itse viestit tapahtumista sosiaalisen me-
dian kanavissa, käytä aihetunnisteita #punai-
senristinviikko ja #auttajakurssi.

Lisätietoja:
Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman, p. 020 701 2201

Terveydenhuollon suunnittelija  
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126

Tiedottaja Mari Mäkinen, p. 020 701 2223
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY MUUTTUU SELKEÄMMÄKSI

Tietosuoja-asetus tuo suuria muutoksia osastojen 
toimintaan
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) as-
tuu voimaan 24.5.2018. Punainen Ris-
ti on käynnistänyt vuoden kestävän tie-
tosuojaohjelman, minkä aikana järjestön 
henkilötietojen käsittely ja prosessit saa-
daan vastaamaan lakia.  Asetuksen tuomat 
muutokset organisaatioille ovat mittavat 
ja edellyttävät myös Suomen Punaiselta 
Ristiltä merkittäviä muutoksia. 

Punaisen Ristin maineen ja luotettavuuden 
kannalta on tärkeää, että lain asettamat uu-
det vaatimukset täytetään. Sitoudumme suo-
jaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä ja heidän 
luottamuksensa on meille tärkeä. Haluamme 
varmistaa luotettavuuden ja läpinäkyvyyden 
kaikelle henkilötietojen käsittelylle.

Olemme tunnollisia, mutta yhteiset 
pelisäännöt puuttuvat
SPR on konsulttiyhtiö Accenturen avustuksel-
la kartoittanut henkilötietojen käsittelyä kes-
kustoimistossa, piiritoimistoissa, laitoksissa ja 
osastoissa. Päällimmäisenä tuli ilmi työntekijöi-
den ja vapaaehtoisten tunnollisuus sekä halu 
tehdä asiat oikein. Keräämme pääsääntöisesti 
vain tarvittavaa tietoa, jota meillä on perusteet 
käsitellä. Tiedon säilyttämisessä olemme vähän 
turhankin tunnollisia ja paljon tietoa on taltioi-
tuna ”varmuuden vuoksi”. 

Suurin puute on yhteisten pelisääntöjen ja oh-
jeistuksen puuttuminen. Kartoituksen mukaan 
jokainen piiri, osasto ja laitos ovat olleet omil-
laan ja tietojenkäsittely on hoidettu parhaan 
taidon mukaan. Tämän puutteen korjaaminen 
on yksi tietosuojaohjelman päätavoitteista. 

Näin selätämme tietosuojapeikon
Osastojen käytäntöjä tietosuoja-asetus muut-
taa esimerkiksi siinä, kuinka yksilöityjä henkilö-
tietoja sisältäviä listoja osastossa käytetään ja 
kuinka ne tuhotaan käytön jälkeen. Tähän liit-
tyvää ohjeistusta on jo olemassa ja infoa löy-
tyy järjestön nettisivulta osoitteesta punainen-
risti.fi/tietosuoja. 

Keskustoimistossa on perustettu tietosuoja-
ryhmä,  joka rakentaa kevään 2018 aikana  
toimivan tietosuojan hallintamallin järjestölle.  

Näin varmistamme tarvittavan tietosuoja -
osaamisen koko organisaatiossa ja luotettavan 
tuen epätietoisuus- ja ongelmatapauksissa. 
Yhteiset pelisäännöt ja koulutus tulevat helpot-
tamaan ja selkiyttämään niin asiakkaan, vapaa-
ehtoisen kuin työntekijänkin toimintaa kaikissa 
tietosuojaan liittyvissä asioissa. 

Jokaisessa piirissä on tietosuojasta vastaava 
yhteyshenkilö, joka on osastojen ensisijainen 
neuvoja tietosuoja-asioissa. Tiedotamme ke-
vään mittaan projektin etenemisestä ja piirien 
alueella järjestettävistä koulutuksista. 

Mikä on GDPR?

• Tietosuoja-asetus on yksi laajimmista 
lainsäädäntöuudistuksista EU:ssa viime 
vuosina.

• Asetus tuo uusia velvoitteita: tilivelvol-
lisuuden periaatteen, tietoturvalouk-
kausten ilmoitusvelvollisuuden, pa-
kollisia ehtoja toimitussopimuksiin ja 
sisäisiin käytäntöihin. 

• Asetus lisää riskejä, kuten mahdolliset 
negatiiviset vaikutukset maineeseen, 
kustannukset manuaalisesta tietojen 
hallinnasta ja sanktiot asetuksen nou-
dattamatta jättämisestä. 

Lisätietoja: 
CRM-päällikkö Marianna Preller,  
p. 020 701 2278

piiritoimistossa:  
Järjestöpäällikkö Piritta Keränen  
p. 040 582 5277 

Lue lisää: 
punainenristi.fi/tietosuoja
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OMA PUNAINEN RISTI

Tervetuloa digitaalisuus ja Oma Punainen Risti!
”Niin muuttuu maailma, Eskoni” sanotaan 
Aleksis Kiven Nummisuutareissa. Lause on 
jäänyt elämään ja pitää paikkansa myös 
Punaisessa Ristissä. Maailma digitalisoituu 
ja emme jää kehityksen ulkopuolelle. 

Vapaaehtoisten tietojärjestelmä tulee tarjoa-
maan nykyajan vaatimuksiin vastaavia työväli-
neitä vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen ja 
johtamiseen sekä uusien toimijoiden mukaan 
pääsemiseen. 

Keskeinen osa järjestelmää on osastojen mah-
dollisuus rekrytoida vapaaehtoisia osaston ta-
pahtumiin, koulutuksiin ja pysyvään viikkotoi-
mintaan sekä kerätä ilmoittautumisia ja välittää 
viestiä omasta toiminnasta. Järjestelmä saa ni-
mekseen Oma Punainen Risti. Järjestelmän ni-
mivalinta viestittää, että se on jokaisen vapaa-
ehtoisten palvelu. 

Vuosi kehitystyötä takana
Järjestelmän kehitys käynnistyi alkuvuodes-
ta 2017, jolloin iso joukko vapaaehtoisia ja pii-
rien sekä keskustoimiston työntekijöitä pohti 
järjestelmän tavoitteita ja tarpeita. Järjestel-
män kehittämisen lähtökohtana olivat selke-
ys ja helppokäyttöisyys käyttäjille. Järjestelmän 
rakentaminen ja koodaaminen alkoi syyskuus-
sa 2017.

Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön pilo-
toinnilla kevään 2018 aikana Helsingin ja Uu-
denmaan ja Länsi-Suomen piirissä sekä Hä-
meen piirissä Tampereen osastossa. Pilotoinnin 

jälkeen työ jatkuu järjestelmään tarvittavien li-
säosien kehittämisellä. Käyttöönotto muissa 
osastoissa aloitetaan pilottivaiheen jälkeen. 

Oma Punainen Ristin käyttämiseen tarjotaan 
sekä koulutusta että tukimateriaaleja. Osa ma-
teriaaleista on kirjallista, mutta tuotamme 
myös videoita, joissa käydään askel askeleel-
ta läpi Oma Punainen Risti -järjestelmän käyttö.  
Tämän lisäksi eri puolelle Suomea koulutetaan 
vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka pystyvät 
auttamaan järjestelmän käyttöön ottamisessa.

Oma Punainen Risti pähkinänkuoressa

• Oma Punainen Risti tarjoaa väylän oman 
vapaaehtoisen profiilin luomiseen ja 
muokkaamiseen, vapaaehtoisten tie-
tojen turvallisempaan hallintaan sekä 
osastojen toimintaryhmien ja tapahtu-
mien organisoimiseen ja viestintään. 

• Järjestelmä vastaa EU:n tietosuojalain-
säädännön vaatimuksiin. 

• Ensimmäisessä kehitysvaiheessa tieto-
järjestelmä tarjoaa sähköisen ystäväväli-
tysjärjestelmän osastojen ystävävälitys-
ten käyttöön. Oma Punainen Risti toimii 
niin tietokoneella, tabletilla kuin älypu-
helimellakin.

Lisätietoa: 
https://rednet.punainenristi.fi/oma
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LIIKUNTAA KAIKILLE 

Uusi opas tukee turvapaikanhakijoiden liikuntaa  

Lähde juoksemaan toukokuussa 
ja lahjoita Syyriaan

Punaisen Ristin keskustoimisto on koon-
nut VOK-liikunnan hyvien käytäntöjen 
oppaan. Opas on tarkoitettu vastaan-
ottoyksiköissä liikuntaa järjestäville työn-
tekijöille, VOK-liikunnan yhteistyökump-
paneille sekä osastoille, jotka tarjoavat 
liikuntaa turvapaikanhakijoille. 

Punaisen Ristin vastaanottoyksiköt osallistui-
vat liikuntahankkeeseen vuosina 2016—2017. 
Hankkeella tuettiin turvapaikanhakijoiden hen-
kistä ja fyysistä hyvinvointia tarjoamalla help-
poja sekä hauskoja tapoja liikkua. Tärkeää oli 
tuoda esille liikunnan tärkeys arjen hyvinvoin-
tia ja sosiaalisuutta tukevana tekijänä. Sa-
malla luotiin malleja ja hyviä käytäntöjä maa-
hanmuuttajien kannustamisessa liikunnan 
harrastamiseen, tavoitteelliseen urheiluun se-
kä paikan löytämiseen paikallisissa urheilu-
seuroissa ja liikuntaryhmissä. Hankkeen avulla 
yhdistettiin kantasuomalaisia ja turvapaikan-

Helsinki City Running Day 19.5. ja Naisten 
Kymppi 26.-27.5. uudistuvat. Punainen Ris-
ti on yksi tapahtumien neljästä pääyhteis-
työkumppanista. 

Tarjoamme juoksijoille mahdollisuuden kerä-
tä sponsoreita ja lahjoittaa Syyria-keräykseen 
”Auta heidät takaisin jaloilleen”. 

Juoksemalla Punaisen Ristin hyväksi voi kerä-
tä varoja kuntoutuskeskuksille Syyriassa ja lä-
hialueilla. Pitkän sodan seurauksena tervey-
denhuolto on romahtanut Syyriassa. Pulaa on 
lääkkeistä, hoitolaitteista ja hoitohenkilökun-
nasta. Keskuksissa annetaan fysioterapiaa ja 
tarjotaan proteeseja sekä apuvälineitä, jotka 
helpottavat liikkumista. Liikuntakyvyn palau-
tuminen edistää henkistä toipumista ja antaa 
mahdollisuuden päästä takaisin leikkiin, opis-
keluun ja työelämään.

hakijoita sekä aiemmin Suomeen saapuneita 
maahanmuuttajia, mikä edisti kotoutumista. 

Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksis-
sa asuvat turvapaikanhakijat pääsivät kokeile-
maan yli 50:ttä eri liikuntalajia. Suosituimmat 
lajit olivat uinti, jalkapallo ja kuntosali. 
Yhteistyökumppaneina olivat Suomen Olym-
piakomitea ja lukuisat paikalliset liikuntaseurat 
sekä -toimijat. Hankkeeseen saatiin avustusta 
Veikkauksen tuotoista Etelä-Suomen aluehal-
lintovirastolta. Opas koottiin hankkeen aikana 
ja vastaanottokeskuksiin sekä yhteistyökump-
paneille lähetetyn kyselyn perusteella.

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi julkaistu 
opas postitetaan kaikkiin Punaisen Ristin vas-
taanottoyksiköihin sekä Migrin kautta muihin 
yksiköihin.

Kokeile maratonviestiä!
Maratonviesti on oiva tapa osallistua marato-
nille porukalla. Kokoamalla neljän hengen jouk-
kueen matkan voi jakaa neljään etappiin ja 
pääsette yhdessä kokemaan liikunnan ja aut-
tamisen riemua. Sponsoreiden kerääminen 
joukkueelle hyvän asian puolesta on helppoa. 
Jokainen osallistuja voi perustaa oman nettike-
räyksen sivulla oma.punainenristi.fi ja toimia di-
gikerääjänä kykynsä sekä aktiivisuutensa mu-
kaan. 

Lisätietoja tapahtumista:
http://www.helsinkicitymarathon.fi
http://www.naistenkymppi.fi/

Punaisen Ristin keräyssivut:
http://oma.punainenristi.fi/helsinki-city-run
http://oma.punainenristi.fi/naisten-kymppi

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



9

ENSIAVUN SM-KISAT TURUSSA 15.–17.6.2018

Tule mukaan Ensiavun 
SM-kisoihin!
Etsimme isoa joukkoa vapaaehtoisia tuo-
mareita ja muissa tehtävissä toimivia hen-
kilöitä ensiavun SM-kilpailuihin Turkuun. 
Turussa kilpailevat aikuiset, nuoret, Reddie 
Kidsit ja ensiauttajat ympäri Suomen. Tu-
lethan mukaan tuomariksi, avustajaksi tai 
kannustamaan kilpailijoita!

Minustako tuomariksi?
Sovit tuomariksi, mikäli hallitset ensiavun, si-
nulla on kannustava asenne ja olet valmis tuo-
maroimaan tasapuolisesti pitkän kisapäivän 
ajan. Sinulla on hyvät edellytykset tuomariksi, 
mikäli olet:
• Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)
• Ensivastekouluttaja
• Ensiapuryhmän kouluttaja
•  Pitkän linjan ensiapuryhmäläinen ja olet suo-

rittanut EA 3 -kurssin tai ensivastekurssin
•  Valmiustoiminnan osaaja tai henkisen tuen 

kouluttaja

Minustako muihin tehtäviin?
Etsimme erilaisiin tehtäviin henkilöitä, jotka 
ovat valmiita antamaan vapaaehtoispanoksen-
sa kisatapahtumassa. Sinulla on positiivinen 
asenne ja hyvä paineensietokyky. Lisäksi hallit-
set ainakin yhden oheisista taidoista:
• Ohjattuna osaat pystyttää/purkaa telttoja 
• Hallitset muonitusta
• Hallitset radiopuhelimen käytön
• Sinulla on ajokortti ja olet valmis ajamaan eri 
puolelle Turkua

Jokaisessa kilpailusarjassa on kymmenen kisa-
rastia. Kisapäivästä tuleekin vaativa, jännittävä 
ja monia elämyksiä tarjoava. Tavoitteena on, et-
tä kilpailijat, heidän kannattajansa, tuomarit ja 
muut vapaaehtoiset saavat hyvän mielen ja iki-
muistoisen kokemuksen Punaisen Ristin toimin-
nasta.

Lisätietoja: 
Ohjelmapäällikkö / ensiapu ja terveydenhuolto, 
Minna Rautanen p. 020 701 2404

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi: 
www.lyyti.in/EA_SM_Turku2018

A
n
tti K

u
ro

la

Vuonna 2015 Ensiavun SM-kilpailut järjestettiin Rova-
niemellä. Kuvassa kilpailemassa Vaasan suomalainen 
osasto. 

Muista ilmoittautua nuorten Kesäpäiville!
Tarjoamme vähintään 13-vuotiaille osallistujille 
mahdollisuuden kehittää omia ensiaputaitojaan 
ja tutustua Punaiseen Ristiin valmius järjestönä. 
Kesäpäivät järjestetään Turussa Ruissalon lei-
rintäalueella 15.–17.6. Luvassa on koulutuksia, 
esityksiä, harjoituksia, kaupunkisuunnistus-
ta, ensiavun SM-kisojen seurantaa, pelejä, leiri-
nuotiota ja paljon muuta. 

Kun ilmoittaudut 20.4. mennessä, osallistumis-
maksu on jäsenelle 25 euroa. Myöhemmin il-
moittautuessa maksu on 35 euroa.  Jokaisesta 
mukaan rekrytoidusta kaverista (ei SPR-jäsen) 

osallistuja saa 5 euron alennuksen osallistumis-
maksustaan. 

Kesäpäiville voi tulla mukaan myös vapaaehtoi-
sena. Etsimme vapaaehtoisia muun muassa oh-
jaajatehtäviin, ensiapuvastaaviksi, infopisteelle, 
ohjelmanumeroiden suunnitteluun ja ensiapu-
harjoittelun potilaiksi. Vapaaehtoiselle osallistu-
mismaksu on 10 euroa. 

Ilmoittaudu ja lue lisää: 
rednet.punainenristi.fi/kesapaivat2018
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LYHYESTI

Tervetuloa risteilemään 
marraskuussa! 

Vapaaehtoisten Auttajat ulapalla -koulutusris-
teily järjestetään marraskuussa. Ilmoittautumi-
nen risteilylle alkaa toukokuussa.

Risteilyä valmistellaan teemalla Vapaaehtois-
ten hyvinvointi ja hyvä vapaaehtoisjohta-
minen sen mahdollistajana. Tarkkaa ohjel-
maa vielä tehdään, mutta muutamat teemat 
ovat jo varmoja. Niitä ovat: 

•  Uudet tavat tehdä vapaaehtoistoimintaa – 
vaikutteita meiltä ja muualta

• Sosiaalinen media viestinnän välineenä
•  Kokonaisvalmius vapaaehtoistoiminnassa
• Vuorovaikutustaidot 
•  Vapaaehtoisten/ jäsenten rekrytointi 

Lue lisää ja katso risteilyn hinnat: 
https://rednet.punainenristi.fi/ulapalla

Festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit!

Punainen Risti on haluttu yhteistyökumppa-
ni festivaalien järjestäjille. Tarjoamme tapahtu-
miin ensiapuryhmiä ja päihdetyöhön sekä hiv/
seksuaaliterveyteen perehtyneitä vapaaehtoi-
sia.

•  Ensiapuryhmät käyttävät RedNetistä löytyvää 
sopimuspohjaa ja luvat kysytään kaikille toi-
mijoille yhtä aikaa: rednet.punainenristi.fi/no-
de/6210

•  Päivystys- ja lupatilanteet ilmoitetaan hyvis-
sä ajoin valtakunnalliselle festarilistalle. Ter-
veyden edistämisen ohjelmien vapaaehtoiset 
voivat ilmoittautua samalle listalle, joka löy-
tyy ea-ryhmien, festarityön, hiv-työn ja päih-
detyön RedNet-sivuilta.

•  Päivystysluvan kysyminen voidaan ohjata 
myös festarikoordinaattorille. Hän yhdistää 
kaikki tapahtumaan tulevat toimijat.

•  Osaston alueelle tulevista terveyden edistä-
misen toimijoista ilmoitetaan ensiapuryhmäl-
le tai puheenjohtajalle, jos ensiapuryhmä ei 
päivystä.

Lisätietoja:  
festarit@punainenristi.fi

Kontti sisustaa talon Porin 
Asuntomessuille

Asuntomessuilla pääsee ensi kesänä vierai-
lemaan talossa, jonka huonekalut ja tuot-
teet ovat Punaisen Ristin Kontti-kierrätystava-
rataloista. Asuntomessut järjestetään Porissa 
6.7.–5.8.2018. Talon sisustuksesta vastaa si-
sustussuunnittelija Frida Steiner. Messutalon 
huonekalut ja tuotteet myydään messujen pää-
tyttyä.

Messuilla Kontti muistuttaa, että viihtyisän ko-
din voi saada edullisesti ja ekologisesti ja et-
tä Kontista ostamalla voi tukea Punaisen Ristin 
auttamistyötä.

Kontti halutaan tehdä valtakunnallisesti tunne-
tuksi. Kontteja on 12 ympäri Suomen ja sisus-
tajat ovat Kontille tärkeä asiakas- ja lahjoitta-
jaryhmä. Astiat, sisustustuotteet ja huonekalut 
ovat naistenvaatteiden ohella Kontin ostetuim-
pia tuotteita. 

Lisätietoja: Kontti.punainenristi.fi

Seuraa sisustussuunnittelija  
Frida Steinerin blogia: visualaddict.fi

Nuorten turvatalot saavat 
arvostusta

Nuorten turvatalojen työtä pidetään laaduk-
kaana ja luotettavana. Tuoreen kyselyn mukaan 
turvatalolta saa avun nopeasti: yli puolelle 
nuorista tarjottiin tukea välittömästi yhteyden-
oton jälkeen, 84 prosentille vuorokauden kulu-
essa.

Turvatalot selvittivät nuorten, vanhempien, va-
paaehtoisten, työntekijöiden ja yhteistyökump-
paneiden kokemuksia turvatalojen toiminnasta. 
Nimettömänä pyydettyjä vastauksia tuli noin 
600.

Lue lisää: 
nuortenturvatalo.fi

Lisätietoja ja turvatalo-esitteen 
tiedustelut: 
Turvatalojen viestinnän suunnittelija  
Johanna Sjöholm, p. 020 701 2237
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VARAINHANKINTA 

Voit tukea Syyrian kuntoutusklinikoita tai Nuor-
ten turvataloja tekemällä ostoksia Regood.fi-
verkkokaupassa. Kun klikkaat ostoksille verk-
kokaupasta löytyvästä Punaisen Ristin linkistä, 
kohdennat ostoksistasi pienen siivun järjestön 
tueksi. Lahjoittajana on verkkokauppa, missä 
teet ostoksia.

Kauppojen hinnat ja alennukset ovat samat 
kuin mennessäsi ostoksille suoraan verkko-
kaupan omien sivujen kautta. Palvelu ei edel-
lytä rekisteröitymistä tai henkilötietojen anta-
mista. Hyvään tekoon riittää muutama klikkaus. 
Tuen määrä on keskimäärin seitsemän prosent-
tia ostostesi arvosta ja se vaihtelee eri verkko-

kaupoissa. Regoodissa on mukana monipuoli-
nen joukko verkkokauppoja, kuten Stockmann, 
Sportamore, Varusteleka, Cumulus-hotellit, 
Byggmax, Hemtex ja Scandinavian Outdoor. Va-
likoima kasvaa edelleen. 

Näin toimit: 
1.  Mene osoitteeseen www.regood.fi/kohteet/

spr.
2.  Valitse kohde, jota haluat tukea: Auta heidät 

takaisin jaloilleen tai Nuorten turvatalot.
3.  Siirry ostoksille haluamaasi verkkokauppaan.
4.  Keräät ostoksillasi lahjoituspottia valitsemal-

lesi kohteelle.

Osta Regood-verkkokaupassa ja tee hyvää muu-
tamalla klikkauksella

Oikaisu!

Terveyden edistämisen ohjelmasta kerrottiin 
edellisessä numerossa 1/2018. Valitettavasti ju-
tussa oli väärä linkki nimikilpailuun.  

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 13.-15.4. ja 2.-4.11. Nynäs

Ensivastekouluttajien sisältöosa 9.-11.2. ja 2.-4.11. Nynäs

Resurssikouluttajavalmennus 8.-9.9. Helsinki

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

6.-7.4 Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” Syksy 2018 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 3.-4.11. Helsinki

Sisältöosat
• Henkinen tuki / Psykiskt stöd
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö / Organisation
• Monikulttuurisuus /Mångkultur
• Sosiaalipalvelu / Socialtjänst
• Nuoriso / Ungdom
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 14.-15.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2018

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, 
ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.

Oikea linkki on: https://www.lyyti.fi/
questions/0c7f3a80a5 
Käy vastaamassa, onko Terveyspiste hyvä nimi 
vai pitäisikö sitä muuttaa. Vastaamalla osallis-
tut lämpötyynyn arvontaan!
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Jokainen on vastuussa omista valinnoistaan ja 
asenteistaan. Vuoden 2018 kampanja kohdis-
tui yksilöön, heihin halusimme vaikuttaa.
 Vuoden 2018 kampanja on myös yhdenver-
taisuutta edistävä kaikkia koskeva kampanja. 
Jokainen tarvitsee lähelleen ihmisen, joka on 
läsnä ja tukemassa arjessa.

Piirin Rasisminvastainen kampanjan päätapah-
tuma oli tänä vuonna Kouvolassa. Tiistai-ilta-
na piiri ja kaupunki järjestivät seminaari "Minä 
onnistuin, sinäkin onnistut!"- missä maahan-
muuttajat kertoivat omista kotoutamistarinois-
taan ja omista poluistaan työllistyä. Kouvolan 
viikko-ohjelmassa oli myös paneelikeskustelu, 
leffailta, tyttöjen iltoja sekä muita tapahtumia.
 
Rasisminvastaista kampanjaa järjestettiin 
muuallakin kuin Kouvolassa. Kotkan osasto on 
muiden yhteistyökumppanien kanssa järjestä-
mässä erilaisia tapahtumia koko viikon ajan, 
viikko-ohjelmassa urheilu-, taidetapahtumia, 
muotinäytös, Elävä kirjasto yms. 

 Haminassa maanantaina avattiin valokuva- ja 
taidenäyttely, jossa oli mukana n. 40 teosta 
tai valokuvaa! Kulttuurien kohtaamisen lisäk-
si näyttelyssä näkyi vahvana erilaisuuden hy-
väksyminen, mukana olevan mielenterveys-
teeman kautta! Maistiaisia maailmalta päästiin 
maistamaan 24.3. Kulmakiven Pop Up-cafe ta-
pahtumassa. Mukana oli myös sirkus- ja tans-
siesityksiä, lapsille omaa ohjelmaa sekä doku-
menttielokuvia.

Rasisminvastainen kampanja

 Mikkelissä avattiin Kulttuuritori! Esedun au-
lassa oli mahdollisuus tutustua eri kulttuurei-
hin ja osallistumaan mm. taideteosten teke-
miseen! Viikko-ohjelmassa oli mm. Yövaras 
- elokuvan esittäminen, sekä paljon muita eri-
laisia tapahtumia ympäri Mikkeliä.

Imatran osaston vapaaehtoiset pitivät moni-
kulttuurista kahvilaa yhteistyössä monikult-
tuurikeskus Kipinän kanssa. Osallistujia oli 
melkein 300!

Ennakkoluuloton edelläkävijä tun-
nustus

Suomen Punainen Risti myöntää Rasisminvas-
taisella viikolla Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-palkinnon henkilölle, yhteisölle, työnantajal-
le tai yhdistykselle, joka on omassa toimin-
nassaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti 
edistänyt kaikkien ihmisten arvostavaa ja yh-
denvertaista kohtelua sekä pääsyä osallisek-
si suomalaiseen yhteiskuntaan. Kahdentoista 
vuoden aikana on Punainen Risti jakanut ra-
sisminvastaisella viikolla eri puolilla Suomea 
Ennakkoluuloton edelläkävijä –tunnustuksia. 
Tunnustus on jaettu erilaisille yrityksille, yh-
teisöille ja ihmisille, jotka ovat toiminnallaan 
edistäneet yhdenvertaisuutta. Tavoitteena on 
nostaa esille toimijoita, jotka edistävät ihmis-
ten yhdenvertaista kohtelua suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Tänä vuonna ehdokkaita et-
sittiin Kouvolan alueelta.

Kaakkois-Suomen piiri päätti, että saajia on 
tänä vuonna poikkeuksellises-
ti kaksi: toinen yhteisö ja toinen 
henkilö.
 1. Hymiö Hammaslääkärit - ham-
maslääkäriasema Kouvolassa 
Avoin ja ennakkoluuloton palve-
luasenne poikkeuksellisessa ti-
lanteessa, jolloin uutena asia-
kasryhmänä olivat Kouvolan 
vastaanottokeskuksen asiakkaat, 
eli turvapaikanhakijat. 

Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Arja 
Vainio luovuttaa tunnustusta Jaakko Hietsa-
lolle rasisminvastaisen kampanjan seminaa-

rissa Kouvolassa.

RASISMINVASTAINEN VIIKKO
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Yksin Suomeen alaikäisenä tulleiden nuorten 
tukihanke

hän kuvaa luotettavaksi ja välittäväksi aikui-
seksi, nuoren rinnalla kulkijaksi. Tukea hän 
kokee antavansa monin eri tavoin, kulloises-
takin tarpeesta riippuen. Ajoittain tuki on 
kuuntelua, toisinaan käytännön auttamista 
vaikkapa suomen kielen kanssa tai vaikka 
tulevaisuuden pohtimista yhdessä. Merkityk-
sellisenä Virolainen pitää sitä, että ihan taval-
lisen ihmisen taidoin hän voi olla tukemassa 
nuorta tämän elämän polulla ja auttaa löytä-
mään paikkansa yhteiskunnassa. 

Tukikummin arkeen kuuluu Virolaisen mukaan 
niin nuoren tapaaminen, kuin yhteinen What-
sApp viestittelykin. Tavattu on kotioloissa, 
kahvilassa ja ilmaistapahtumissa. Haasteita 
arkeen on ajoittain tullut kielestä – yhteisenä 
kielenä kummitoiminnassa on usein suomi 
ja vaikka nuoret opiskelevat kieltä ja käyvät 
koulussa, ei kielitaito heti välttämättä ole 
aivan aukoton. Virolainen kuitenkin toteaa, 
että vielä he ovat pärjänneet ilman Google 
kääntäjää, mutta että on hyvä tietää senkin 
oljenkorren olevan käytettävissä. 

Kummisuhteen edetessä ja paremmin tutus-
tuttaessa kumminuoren asioita voi joutua 
myös murehtimaan – miten nuori pärjää 
haastavissa tilanteissa, mitä tehdä, jos hän 
kohtaa rasismia? Onneksi näiden vastapai-
noksi myös yhteisiä ilonaiheita löytyy ja 
silloin Virolainen kertoo, että niistä myös 
iloitaan yhdessä. Parasta tukikummina ole-
misessa onkin Virolaisen mukaan se, että voi 
luoda luottamuksellisen suhteen nuoreen ja 
olla hänelle tukena luomassa pohjaa ja uskoa 
tulevaan. Virolainen kannustaakin lähtemään 
toimintaan mukaan avoimin mielin ja roh-
keasti heittäytyen. 

Kouvolassa koulutetaan tukikummeja 17.4. 
ja 19.4. Lisätietoja koulutuksesta Ulla Laakso 
ulla.laakso@redcross.fi tai p. 040 860 1053

Osa Suomeen saapuvista turvapaikanhaki-
joista on alaikäisiä ja osa näistä alaikäisistä 
saapuu yksin, ilman perhettään. Vuonna 2015 
näitä yksinäisiä nuoria saapui yli 3000, monet 
heistä ovat nyt saaneet turvapaikan. Nämä 
nuoret ovat ammatillisen tuen parissa, mutta 
he kaipaavat myös sosiaalisia verkostoja ja 
turvallisia aikuisia ympärilleen. Ammatillinen 
tuki vaihtelee suuresti eri paikkakunnilla.

Punaisen Ristin hanketta on pilotoitu Helsin-
gin ja Uudenmaan piirissä vuonna 2017 ja 
vuoden 2018 alusta hanke käynnistyi myös 
Kaakkois-Suomen ja Varsinais-Suomen pii-
reissä. Tavoitteena on tukea nuorten kotou-
tumista. Hankkeen keskeisinä toimintoina 
ovat tukikummitoiminta ja muu osallistava 
toiminta. 

Kaakkois-Suomen piirin alueella on käynnis-
sä muitakin hankkeita suunnattuna samalle 
ryhmälle. Punaisen Ristin osastot osallistuvat 
toimintaan Pieksämäellä ja Imatralla. Piirin 
työntekijän toiminta kohdistuu Kouvolaan. 

Tukikummi toimii turvallisena aikuisena yksin 
Suomeen tulleelle nuorelle

Tukikummitoiminta on yksi ystävätoiminnan 
muoto. Tukikummeista ja nuorista muodoste-
taan pareja ja jokainen pari voi tehdä sellaisia 
asioita, jotka he yhdessä kokevat mielekkäik-
si ja tärkeiksi. Tavata voi vaikka viikoittain, 
tai kerran kuukaudessa – yhteiseen rytmiin 
sopivasti. Yhteinen tekeminen voi olla mitä 
tahansa jutustelusta lenkkeilyyn tai vaikka 
kirjastopalveluiden käytön opetteluun. Tu-
kikummi sitoutuu toimintaan aina vuodeksi 
kerrallaan.

Helsingissä tukikummina toiminut Maria Vi-
rolainen kertoo hakeutuneensa mukaan toi-
mintaan muiden vapaaehtoistehtävien kautta 
ja auttamisen halusta. Rooliaan tukikummina 

2. Jaakko Hietsalo Kouvolan vastaanottokes-
kuksen aloittaessa tuli toimintaan mukaan va-
paaehtoisena mies, joka oli mukana monen 
turvapaikanhakijan arjessa. Jaakko opetti suo-
men kieltä, oli aidosti läsnä, kuunteli, kannusti 
ja lohdutti. Jaakolla oli aikaa ja moni nuori tur-
vapaikanhakija kutsuikin häntä isäksi. Hän oli 
monelle nuorelle miehen alulle tärkeä tuki ja 
ystävä. Jaakko on nähnyt paljon surua, huol-

ta ja kyyneleitä, mutta myös iloa, toivoa ja pa-
rasta on varmasti ollut saada mahtavia ystäviä 
hänen omaan elämäänsä. Jaakko oli mukana, 
kun toiminta alkoi ja on edelleen monen tur-
vapaikanhakijan tai jo oleskeluluvan saaneen 
ystävä. Aito ihminen, suurella sydämellä. 

Anna Buzaeva 

TUKIKUMMIT
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SYKSYN KOULUTUSVIIKONLOPPU 

Tulossa superkoulutus-
viikonloppu 5.-7.10. 

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 
järjestetään Superkoulutusviikonloppu Imatran 
Päivärannan kurssikeskuksessa.  

Viikonloppuun on koottu erilaista toimin-
taa ylläpitävää tai jatkokoulutusta. Viikonlop-
pu koostuu moduuleista (4 tuntia tai 8 tuntia)   
Jokainen kokoaa itselleen sopivat koulutusko-
konaisuudet, joihin osallistuu.  
 
Eri sisältöjä voi valita siis kaksi tai kolme, riip-
puen koulutussisällön kestosta. Kaikista tarjolla 
olevista sisällöistä julkaistaan tarkat kuvaukset 
RedNetin tapahtumakalenterissa toukokuun al-
kuun mennessä. Kaikill4 vapaaehtoisille löytyy 
aivan varmasti kiinnostavat sisällöt!  

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

Ilmoittaudu mukaan! 
Ilmoittautuminen aukeaa RedNetin tapahtu-
makalenteriin toukokuun alussa ja sulkeutuu 
6.9. Nopeat syövät hitaat, eli varmista paikka-
si ajoissa! 

Hinnat ovat vielä hetken auki, mutta hinnoitte-
lussa pyritään siihen, etä mahdollisimman moni 
pystyy osastosta osallistumaan! 

Merkitse 
kalenteriin ja 

ole paikalla!

OHJELMA  
(pienet muutokset mahdollisia)

Pe 5.10 
17.00 Saapuminen ja majoittuminen / kahvit 
18.00 Vetovoimaisen vapaaehtoistoiminnan

 salat julki 
20.00 Saunat ja iltapala

La 6.10. 
8.00 Aamupala
9.00 Koulutussessio I (4 h) 

 Valinnaiset koulutussisällöt, lyhyet kuvauk-
set viereisellä sivulla, katso tarkemmat Red-
Netin tapahtumasta 

12.30 Lounas
13.30 Koulutusseussio II 

 Valinnaiset koulutussisällöt, lyhyet kuvauk-
set viereisellä sivulla, katso tarkemmat Red-
Netin tapahtumasta 

18.00 Päivällinen 
 Saunat 
 Yhteinen illanvietto 

Su 7.10. 
8.00 Aamiainen 
9.00 Koulutussessio III 

 Valinnaiset koulutussisällöt, lyhyet kuvauk-
set viereisellä sivulla, katso tarkemmat Red-
Netin tapahtumasta 

12.30 Lounas
13.30 Yhteinen luento kaikille ajankohtaisella 

sisällöllä 
15.30 Lähtökahvit 

Tarjolla olevat koulutukset 

Asiakasryhmänohjaaja -koulutus 4h
Kaikille asiakasryhmien ohjaajille tai ohjaamises-
ta kiinnostuneille. Koulutus antaa perustietoja 
ryhmänvetämisestä sekä vinkkejä ryhmänne toi-
mintaan. Opit myös hyödyntämään toiminnallisia 
menetelmiä. 
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SYKSYN KOULUTUSVIIKONLOPPU 

Ensihuollon koulutus 4h
Kurssi on tarkoitettu kaikille osastossa toimivil-
le ensihuollosta kiinnostuneille. Koulutuksesta saa 
valmiudet toimia viranomaisten apuna ensihuollol-
lisissa tehtävissä. Sisältö koostuu asioista mitä en-
sihuolto on, viranomaisten avustaminen ja toimimi-
nen hälytystehtävissä.

Ystävävälittäjä-koulutus 8h
Ystävävälittäjä- koulutuksessa perehdytään ystä-
vävälityksen toimintaperiaatteisiin, asiakkaisiin ja 
vapaaehtoisiin sekä ystävävälittäjän tukemiseen. 
Lisäksi tutustutaan uuteen sähköiseen välitysjär-
jestelmään. Koulutus sopii uusille välittäjille kuin pi-
dempään toiminnassa mukana olleillekin.

Henkisen tuen perusteet 4h
Koulutuksessa käydään läpi perusasioita, jotka on 
huomioitava äkillisen kriisin kohdanneen auttami-
sessa. Lisäksi keskustellaan vapaaehtoisten omas-
ta jaksamisesta. Koulutus on tarkoitettu kaikil-
le vapaaehtoisille, jotka haluavat vahvistaa omaa 
osaamistaan vapaaehtoistoiminnassa.

Vertaispurkukoulutus intro 4h
Koulutuksessa käydään läpi tilanteita, joissa purku 
tulisi olla osa auttamisprosessia.
Vertaispurkukoulutus on tarkoitettu niille vapaaeh-
toisille, jotka haluavat toimia omassa toimintaryh-
mässään tai osastossa vertaispurkutilanteiden ve-
täjänä. Koulutukseen voivat osallistua ne, jotka 
ovat suorittaneet vähintään henkisen tuen perus-
kurssin.

Haastavat tilanteet ystävätoiminnassa 4h
Koulutuksessa käydään läpi erilaisia tilanteita va-
paaehtoisten ystävien, ryhmänohjaajien sekä ys-
tävävälittäjien näkökulmasta. Koulutuksessa va-
paaehtoiset pääsevät jakamaan kokemuksiaan 
ystävätoiminnasta ja etsimään yhdessä kouluttajien 
kanssa ratkaisuja kohtaamiinsa ongelmatilanteisiin. 
Lisäksi kerrataan ystävätoiminnan periaatteita, peli-
sääntöjä ja pohditaan omaa jaksamista.

Tulijan ystävänä ja tukena 4h
Täydennys ystävätoiminnan peruskurssin käynneille
Koulutus antaa valmiuden toimia maahanmuuttajan 
tukihenkilönä ja tietoa-taitoa maahanmuutosta ja 
pakolaisuudesta. Edellytyksenä osallistumiselle on 
ystävätoiminna peruskurssi. 

Yhdenvertainen järjestö: Makupaloja moni-
kulttuurisuudesta 4h
Tiedätkö, että samanlainen kohtelu kaikille ei kui-
tenkaan takaa yhdenvertaisuutta, sillä ihmisten 
lähtökohdat ja mahdollisuudet vaihtelevat yksilöl-
lisesti? Tiedätkö syrjinnän kolmea muotoa? Tule 
pohtimaan näitä ja muita kysymyksiä.

Humanitaarinen oikeus sekä pakolais- ja 
vastaanottotoiminta 4h
Koulutuksessa perehdytään humanitaariseen oi-
keuteen ja Punaisen Ristin maailmanlaajuiseen 
mandaattiin ja rooliin sotien ja konfliktien uhri-
en auttamisessa. Tutustutaan myös punaisen ristin 
merkin käyttöön. 
Toinen osuus antaa tietoa pakolais- ja vastaanotto-
toiminnasta maailmanlaajuisesti sekä piirin ja osas-
ton tasolla. Mistä pakolaiset tulevat ja miksi? Miten 
he saapuvat Suomeen? Miksi Punainen Risti ylläpi-
tää vastaanottokeskuksia? Mikä on vapaaehtoisten 
tehtävä vastaanottokeskuksessa? 

Vertaispurkukoulutus harjoitusosa
Koulutuksessa harjoitellaan esimerkkitapausten 
avulla erilaisia purkutilanteita.
Harjoitusosaan voivat osallistua ne, jotka ovat 
edellisenä päivänä olleet mukana teoriaosuudessa.

Henkisen tuen jatkokoulutus: Auttajan oma 
jaksaminen 4h
Koulutus on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille, jot-
ka haluavat huolehtia omasta ja muiden vapaaeh-
toistoimijoiden jaksamisesta.

Hätä EA 4h
Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun an-
tamisen sisällön mukaisissa aiheissa. Kurssi suun-
nattu kaikille ensiaputaitojaan kohentaville. 

Ensiapupäivystyksen johtaminen 8h
Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat lisäop-
pia päivystyksen johtajan toimiseen tai johdettava-
na olemiseen. Koulutuksesta saa valmiuksia johtaa 
erilaisia ensiapupäivystyksiä, kerrataan HUPSIS-päi-
vystystietokantaa sekä vaihdetaan hyviä käytäntöjä 
liittyen ensiapupäivystyksiin. 

Terveyden edistämisen työpaja 4h 
Työpaja on suunnattu kaikille terveyspistetoimijoille 
ja asiasta kiinnostuneille. Työpajassa käydään ajan-
kohtaista terveyden edistämisestä, HIV/seksuaali-
terveydestä ja päihdetyöstä.

Tiedota toiminnasta - Viestinnän ja vapaa-
ehtoisrekrytoinnin työpaja 
Työpaja on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille, ja sii-
nä tutustutaan tiedottamisen ja markkinoinnin sa-
loihin ja jaetaan välineitä uusien vapaaehtoisten 
rekrytointiin. 

Talouskoulutus 
Lauantai 9.00 – 12.30 4h
Mitä jokaisen vapaaehtoisen, erityisesti vastuuva-
paaehtoisen on hyvä tietää Punaisen Ristin talou-
den pidosta, vapaaehtoisten kulukorvauskäytän-
nöistä yms. 

Tarkka aikataulu RedNetissä! 
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Mielakan rinnepäivystys 30 + 1 vuotta

Sain kutsun tutustua Mielakan 
rinnepäivystäjien toimintaan ke-
väisenä viikonloppuna. Tänä 
vuonna laskettelukausi kiitos 
olosuhteiden pääsi käyntiin mel-
ko myöhään. Nyt vuorossa oli 
perinteinen vuosittainen muista-
mis- ja palkitsemistilaisuus. 

Mielakan rinnepäivystäjät palkit-
sivat vuoden 2018 rinneritarina 
Esko Vainikan. Vuoden tulokas 
oli Sirpa Lundberg. Rinneyh-
tiö puolestaan muisti rinneyh-
dyshenkilö Juha Raitiota muis-

13 ensiapuryhmäläistä suoritti ensiapupäi-
vystäjän peruskurssin

Ensiapupäivystäjän peruskurssi on 
luonut nahkansa ja uudistunut moni-
puolisemmaksi ja pidemmäksi. Kurssi 
muodostuu kolmesta osasta: lähi-
päivä, itsenäinen verkko-opiskelu ja 
2 lähipäivää. Pitkiä, mutta antoisia 
päiviä!

Kurssin aikana kerrattiin hätäensi-
apua, opeteltiin pienten päivystyksis-
sä vastaan tulevien vammojen hoitoa, 
perehdyttiin päivystyksen suunnit-
teluun, rakennettiin päivystyspiste, 
harjoiteltiin ryhmässä toimimista ja 
muutama kokeiltiin siipiä ryhmänjoh-
tajanakin kouluttajien rakentaessa 
melko kiireistä päivystystä. Laatuoh-
jeet, käyttäytyminen päivystyksessä, 
vaitiolovelvollisuus ja henkinen tukikin 
tulivat tutuiksi. Radiopuhelimen avul-
la muisteltiin, kuinka sitä laivaupotuspeliä 
pelattiinkaan. Lääkekoulutus ja osaamisen 
varmistaminen, Punaisen Ristin periaatteita 
unohtamatta. 

Uusia päivystäjiä valmistui yhteensä 13 kap-
paletta Karhulan, Haminan, Savitaipaleen, 
Kotkan, Lappeenrannan ja Iitin osastoihin. 
Lisäksi kurssilla oli osallistujia Hämeen piiris-
tä, Nastolan osastosta. 

Onnittelut kaikille kurssin suorittaneille!

Terveydenhuollon suunnittelija Niina Hirvosen valvo-
van silmän alla myöskin tyhjiöpatjan salat selvisivät. 
Kuva Sanna Pelkonen

UUSIA ENSIAPUPÄIVISTÄJIÄ 
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RINNEPÄIVYSTYS 

tolautasella. Maininnan arvoista on 
myös, että ryhmässä toimiva ETK 
Eija Häkämies on osallistunut valta-
kunnalliseen rinnepäivystystä kehit-
tävään työryhmään.

Kahvipöytäkeskusteluissa rinnekes-
kuksen toimitusjohtaja Veli Hyyry-
läinen korosti miten hyvin yhteis-
työ päivystäjien kanssa on vuosien 
saatossa sujunut, siitä hyötyvät eri-
toten laskettelijat vilkkaana las-
kettelukautena. Vastavuoroisesti 
rinnepäivystäjillä on hyvin resursso-
idut puitteet toimia. Lasse Makko-
sen turvallinen moottorikelkkakyyti 
laskettelukeskuksessa antoi ensi-
kertalaiselle hienon kuvan toimin-
nasta; kouvolalaisten lähirintees-
sä on todella monipuoliset ja hyvin 
hoidetut puitteet harrastaa! Ja mitä 
ilmeisemmin toiminta on laajene-
massa myös kesäkaudelle. 

Menneenä vuonna 2017 juhlistet-
tiin Mielakan rinnekeskuksessa 30 
vuotta jatkunutta rinnepäivystys-
tä. Mahtava suoritus! Juhlavuonna 
muistettiin vuoden rinneritarina 25 
vuotta rinteitä niin Mielakassa kuin 
Tahkolla päivystänyttä Matti Häk-
kistä. Myös muita pitkäaikaisia päi-
vystäjiä muistettiin, kiitoksia saivat 
Eeva Muukka, Eija Häkämies, Markku Kujala, 
Teemu Pukarinen ja Kari Saarenpää. Tapahtu-
massa oli vieraina myös päivystäjä kollegoita 
Tahkolta. 

Toimintaa on siis ollut jo vuodesta 1987, näin 
jälkikäteenkin lämpimät onnentoivotukset! Ja 
tuleville vuosille intoa jatkaa ja kehittää hie-
noa harrastustoimintaa!

Faktoja / Juha Raitio, rinneyhdyshenkilö:
• Kahdenkymmenen viimeisen vuoden ai-

kana päivystystunteja on kertynyt 22 783 
tuntia

• Mielakkaa pitää kotirinteenään 30 rinne-

päivystäjää
• Rinnepäivystys on Kouvolan osaston toi-

mintaa. 
• Moni rinnepäivystäjä on mukana myös 

osaston muussa toiminnassa.

Mielakan päivystysporukkaan mahtuu mai-
niosti uutta väkeä. Kouluttautumalla rinnepäi-
vystäjältä vaadittaviin taitoihin mukaan voi 
tulla kuka tahansa. Auttamisen ohella pääsee 
nauttimaan raittiista ilmasta, liikunnallisesta 
harrastuksesta ja hienosta porukasta.

Sanna
terveydenhuollon suunnittelija

Ensiapu on hieno harrastus! 
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Pvm Tapahtuma / koulutus Kohderyhmä Paikka

Huhtikuu 

9.4.. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Kouvola

10.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Pieksämäki

10.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Kotka

9./12./17.4. Henkisen tuen peruskurssi Osastojen vapaaehtoiset Kouvola

11.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Savonlinna

11.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Mikkeli

12.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Hartola

17.4. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset Imatra

21.4. PIIRIN VUOSIKOKOUS Mikkeli

27.4. Lääke-koulutus Ensiapuryhmäläiset Mikkeli

28.4. EA-ryhmien koulutuspäivä EA-ryhmäläiset Mikkeli

Toukokuu

2.5. Tietosuoja-asiat kuntoon  ilta Kaikki kiinnostuneet Kouvola 

3.-9.5. PUNAISEN RISTIN VIIKKO 

3.5. Tietosuoja-asiat kuntoon ilta Kaikki kiinnostuneet Mikkeli 

5.5. EA-ryhmien koulutuspäivä EA-ryhmäläiset Kouvola

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

19.5. Tutustumismatka Kalkkuun Tampere

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

25.8. Ystäväseminaari Monimuotoisen ystävätoiminnan vapaaehtoiset Mikkeli

30.8. Näpä-startti Nälkäpäivän toteuttajat Kouvola

Syyskuu

1.9. Puheenjohtajaparlamentti Osastojen puheenjohtajat ja varapuheenjoh-
tajat

Mikkeli 

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

TAPAHTUMAKALENTERI 2018
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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 Osastojen vapaaehtoiset Tukholma

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

Jokaiselle alueelle on nimet-
ty oma osastokummi piirin oh-
jelmatyöntekijöistä. Kummien 
tekemisellä varmistetaan, et-
tä osastojen saama lähituki on 
yhtenäistä ja tasalaatuista ko-
ko piirin alueella, mutta osastot 
saavat myös tarvitsemaansa yk-
silöllistä tukea. 

Osastokummit ovat osasto-
jen tukena ja apuna yksilöllises-
ti niissä asioissa, missä mikäkin 
osasto tukea tarvitsee. Pyytä-
kää kummia mukaan vaikka ke-
hittämään ja ideoimaan osaston 
toimintaa entistä paremmak-
si, vinkkejä uusien vapaaehtois-
ten rekrytointiin tai jäsenhankin-
taan, apuja osaston näkyvyyteen 
ja tiedottamiseen jne. Kummista 
on varmasti hyötyä myös erilais-
ten mahdollisten pulmatilantei-
den ratkaisuissa.

Kummialueet ja kummit 2018

Kummina 
Ulla Laakso

Kummina 
Anna Buzaeva

Kummina 
Johanna Vihervaara

Kummina 
Sanna Pelkonen 

Kummina 
Piritta Keränen 

Kummina 
Eila Siira
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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 

Kaikille avoimet Tietosuojaillat

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astuu 
voimaan 24.5.2018 ja puhuttaa varmasti myös 
osastoissa. Asetuksen vaikutuksia ja sen myö-
tä tapoja toimia käsitellään info-illoissa, joihin 
voi osallistua kaikki halukkaat. 

Tietosuojaillat pidetään:
2.5. klo 18.00 – 20.30 Kouvolan piiritoimisto 
3.5. klo 18.00 – 20.30 Mikkelin aluetoimisto 

Ilmoittautuminen RedNetin tapahtumakalen-
terin kautta 30.4. mennessä. Illat ovat osallis-
tujille maksuttomat. 

Tutustumismatka Kalkkuun (Tampere) 
 
19.5. suunnataan taas Tampereelle Punaisen 
Ristin kaktastrofivun keskusvarastolle Kalk-
kuun. Retkeen menee koko päivä, perilla Kal-
kussa olemme puolenpäivän jälkeen.  
 
Kalkussa pääsemme tutustumaan SPR:n avus-
tustoimintaan ja materiaaleihin aina huovista 
kenttäsairaalaan.  
 
Retki on maksuton osaston keräysjohtajille, 
kotimaan avun yhteyshenkilöille ja valmius-
toiminnan yhteyshenkilöille. Muille maksu on 

JÄRJESTÖKOULUTUS  ja -TOIMINTA
20€ / hlö. Ilmoittautumiset 4.5. mennessä. Li-
sätietoja järjestöpäälliköltä tai valmiuspäälli-
költä. 

Nälkäpäivän tsemppi-illat

Nälkäpäivän loppuhionnat pidetään seuraavis-
sa paikoissa klo 18.00 alkaen:
22.8.  Kouvola, piiritoimisto 
23.8. Imatra
24.8. Mikkeli, aluetoimisto 
 
Illoissa hiotaan vielä Nälkäpäivän suunnitel-
mat lopulliseen kuosiin ja varmistetaan kerää-
järekrytoinnin onnistuminen. Iloihin ovat ter-
vetulleita kaikki osastojen keräystoiminnassa 
mukana olevat vapaaehtoiset. 
Illat ovat maksuttomia, kahvitarjoilun vuoksi il-
moittautumiset viikkoa aikaisemmin.Lisätie-
dot: järjestöpäälliköltä. 

Puheenjohtajaparlamentti 

Puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien oma 
päivä pidetään Mikkelin seudulla 1.9. klo 9.30 
- 15.00 
 
Päivän aikana keskitytään osaston ja vapaa-
ehtoistoiminnan johtamiseen, tilaa on myös 
keskustelulle ja osastoista nouseville ongelmil-
le, joihin kaivataan ratkaisuja.  

TULEVIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 
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Ilmoittautuminen 24.8. mennessä. Lisätietoja 

joko toiminnanjohtajalta tai järjestöpäälliköltä. 

Alueelliset osastotapaamiset syksy 
2018

Syksyn aluefoorumit pidetään viikolla 43
 klo 18.00 – 20.30:

Osastotapaamisia on 1 / kummialue, tarkem-
mat ajat ja paikat löytyy RedNetin tapahtuma-
kalenterista ja julkaistaan Tässä ja Nyt 3/2018.  
 
Alueelliset osastotapaamiset on tarkoitet-
tu kaikille osastojen luottamushenkilöille ja 
avainvapaaehtoisille.  Illassa käsitellään ajan-
kohtaisia asioita osastojen toiminnan kannal-
ta. Osastotapaamiset tarjoavat myös oivan 
tilaisuuden tutustua naapuriosastojen vapaa-
ehtoisiin ja suunnitella yhteisiä tapahtumia 
yms. alueella. Illoissa vetovastuussa alueen 
kummit, mutta sisältöjä toivotaan myös osas-
toista. 

Ilmoittautuminen viikkoa aikaisemmin. Lisätie-
toa osastokummeilta.   

 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ KOULUTUS

Varhaisen Puuttumisen kurssi (VarPu), 
-valmiuksia päihteiden käyttäjän koh-
taamiseen 

26.-27.5.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 vaiheis-
sa 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

Henkisen tuen koulutukset 

Henkisen tuen jatkokurssi (12 t)

18.5. klo 17.30 - 20.30 ja 19.5. klo 9.00 – 
16.00 Imatra, SPR:n vastaanottokeskus (Siito-
lankatu 1) 
 
4.9. / 6.9. / 11.9. klo 17.30 - 20.30 Kouvola, 
piiritoimisto (Kouvolankatu 5-7)

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 

 VALMIUSKOULUTUS

TULEVIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 
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Henkisen tuen peruskurssi (12 t)

14.9. klo 17.30-20.30 ja 15.9. klo 9.00 - 16.00 
Mikkeli, SPR:n Kaakkois-Suomen piirin aluetoi-
misto (Otavankatu 20)

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 opetusmateriaa-
lin ja kahvit)
Ilmoittautuminen: 7.9. mennessä
Lisätietoja: Toiminnanjohtaja

Henkisen tuen jatkokurssi (12 t)

23.11. klo 17.30 - 20.30 ja 24.11. klo 9.00-
16.00 Mikkeli, SPR:n Kaakkois-Suomen piirin 
aluetoimisto (Otavankatu 20)

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 peruskurs-
silla saatuja tietoja ja taitoja kriisissä olevan ih-
misen kohtaamiseen

Hinta: 20,00 €/hlö (sisältäen opetusmateriaalin 
ja kahvit). Ilmoittautuminen: 16.11. mennessä 
Lisätietoja: toiminnanjohtaja 

  ENSIAPURYHMIEN KOULUTUS

Lääkekoulutukset

27.4. klo 17.30 – 19.30 Mikkeli, aluetoimisto 
(Otavankatu 20)

Koulutus on ilmainen ja tarkoitettu kaikille en-
siapupäivystäjille. Ilmoittautuminen: viikkoa 
ennen koulutusta RedNetin koulutus- ja ta-
pahtumakalenterin kautta. Lisätietoja: tervey-
denhuollon suunnittelija

Ensiapuryhmien koulutuspäivä

28.4. Mikkeli, aluetoimisto
5.5. Kouvola, piiritoimisto

Koulutus on ilmainen ensiapuryhmäläisille, 
omakustanteinen lounas

Ilmoittautuminen viikkoa ennen koulutusta.
Lisätietoja: terveydenhuollon suunnittelija

Ryhmänjohtajien tapaaminen

17.11. Mikkeli, aluetoimisto Otavankatu 20

Ilmoittautuminen: viikkoa ennen tapaamista.
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 sairauskohtausti-
lanteissa, sekä lisätä valmiuksia toimia johdet-
tavana ja toimia johtajana. 

Kurssille voivat hakeutua aktiiviset päivys-
tysoikeuden omaavat ensiapuryhmäläiset. 
Kurssilaisen tulee olla suorittanut EA 1®- ja 
2®- kurssit. Lisäksi suositellaan, että hän on 
suorittanut henkisen tuen-, pelastuspalvelu-, 
viesti- ja etsintä-kurssit. Ensiapuryhmätoimin-
nassa kurssi antaa oikeuden toimia Punaisen 
Ristin ensiapupäivystyksen 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

TULEVIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 
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  SOSIAALIPALVELUKOULUTUS 

Ystäväseminaari (ystävä- ja monikult-
tuurisuustoimijat)
23.8. klo 9.30 – 16.30 HUOM! AIKA VAIHTU-
NUT

Ystäväseminaari on täällä taas! Tervetuloa vir-
kistäytymään ja kouluttautumaan loistavassa 
seurassa! Ystäväseminaari on tarkoitettu kai-
kille piirin ystävätoimijoille. Tarkempi ohjelma 
tarkentuu lähiaikoina. 

Paikka: Etelä-Savon ammattiopisto Otavanka-
tu 4, 50100 Mikkeli. Hinta: 20€ /osallistuja

Lisätietoa: sosiaalipalvelusuunnittelija 

Ystävätoiminnan peruskurssit

8.9. klo 10.00- 15.00 Imatra (paikka tarkentuu 
myöhemmin)

15.9. klo 10.00- 15.00 Savonlinna (paikka tar-
kentuu myöhemmin)

Kurssi antaa perehdytyksen ja valmiudet toi-
mia vapaaehtoisena ystävätoiminnassa. Kou-
lutus on tarkoitettu kaikille uusille ystävätoi-
minnasta kiinnostuneille tai kertaukseksi jo 
toiminnassa mukana oleville. Koulutus antaa 
perusvalmiudet vapaaehtoisena ystävänä toi-
mimiseen. Voit toimia tukena sitä tarvitseval-
le tai olla mukana ryhmätoiminnassa. Kurssilla 
käsitellään mm. vapaaehtoistoiminnan peri-
aatteita, ystävätoiminnan muotoja ja ympäris-
töä, vapaaehtoisena jaksamista ja tukimuoto-
ja.
Ilmoittautuminen RedNetin tapahtumakalen-
terin kautta. Lisätiedot sosiaalipalvelusuunnit-
telijalta. 

Kanssakulkijat- Ystävänä omaishoito-
perheessä (4 h)

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

17.11. klo 10.00- 14.00 Parikkala (paikka tar-
kentuu myöhemmin)

1.12. klo 10.00 – 14.00 Kouvola, piiritoimisto 
(Kouvolankatu 5-7)

Kurssilla saat lisää tietoa Kanssakulkijat- 
mallista. Toiminnan tarkoituksena on tarjo-
ta omaishoitoperheille mahdollisuus virkis-
tykseen ja kodin ulkopuoliseen sosiaaliseen 
kanssakäymiseen perheen omassa kodissa. 
Kohderyhmänä ovat kaikki omaishoitoper-
heet, jotka kaipaavat vierellä kulkijaa ja virkis-
tystä. Kurssilla käytyjä asioita voidaan hyö-
dyntää myös muussa ystävätoiminnassa. 
Kurssi antaa valmiuksia vapaaehtoisten pari-
työskentelyyn, asiakkaiden kotona toimimi-
seen, toiminnan aloitukseen ja suunnitteluun 
sekä haastaviin asiakastilanteisiin. Kurssille 
osallistuminen tai kurssin tilaaminen osastoon 
ei vaadi toiminnassa olevaa mallia, vaan kurssi 
toimii johdatuksena toiminnan suunnitteluun 
omassa osastossa.

Ilmoittautuminen RedNetin tapahtumakalen-
terin kautta. Lisätiedot: Omaishoitajien tuki-
toiminnan aluetyöntekijä

TULEVIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA 

Valtakunnalliset kampanjat 

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

•	 Nälkäpäivä –keräys 20-22.9

•	 Rasismin vastainen viikko 19.-25.3

Muut kampanjapäivät:

•	 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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Tarjolla tilattavaksi: 
Säännöt ja tietosuoja-asiat tutuksi 
– koulutusilta 

Alkuvuoden sääntökoulutuksiin osallistui 
mukava määrä osastojen luottamushenki-
löitä, mutta vielä on osastoja, joissa uusia 
sääntöjä ei ole käsitelty. 

Nyt tarjoan mahdollisuutta tilata oman 
osaston hallitukselle ja vastuuvapaaehtoi-
sille yhden illan mittainen sääntöperehdy-
tys, jossa sääntöjen lisäksi käydään läpi 
toukokuussa voimaan astuvan EU:n ylei-
sen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaiku-
tuksia osaston tapaan käsitellä henkilö-
tietoja. Erittäin tärkeää asiaa molemmat. 

Koulutuksen kesto on kolme tuntia, esim. 
17.30 – 20.30. Osasto hoitaa tilat ja tar-
joilut, minä tulen pitämään perehdytyk-
sen. Samalla voidaan käydä pienesti läpi 
juuri teidän osastoa askarruttavia asioita. 

Sovitaan päivä ja tavataan! 

Piritta Keränen 
järjestöpäällikkö 

Tässä ja nyt aikataulu 
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 
toimitus: piritta.keranen@redcross.fi  
 
Tiedote on luettavissa myös netissä osoitteessa: 

 kaakkois-suomi.punainenristi.fi/ ”Järjestötiedot-
teet”

AJANKOHTAISIA

Henkilöstöuutisia

Järjestötyön suunnittelija Piritta Keränen on 
nimitetty järjestöpäälliköksi 1.4.2018 alkaen.  
 
Vastuualueena on järjestö- ja vapaaehtoistoi-
minnan kehittämisen ja koordinaation koko-
naisuus.

Kevään sääntömääräinen 
muistilista 

Onhan nämä asiat jo hoidettu?  

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

JKevätkokouksen pöytäkirja liitteineen 
piiritoimistoon 15.4. mennessä

Sääntöjen mukaan osastot toimittavat allekir-
joitetun ja tarkastetun kevätkokouksen pöy-
täkirjan liitteineen ja taloustietolomakkeen 
piiriin. Nämä voi joko postittaa tai lähettää 
sähköpostin liitteenä skannattuna.  
 
Taloustietolomake koontia varten on lähetetty 
osastoille, mutta sen voi myös tulostaa Red-
Netin osastotoimistosta.  
 
Neuvoa voi kysyä talous- ja henkilöstöpäälli-
költä tai järjestöpäälliköltä.  
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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 henkilöstöpäällikkö Anna Peltola 
020 701 2726, 040 509 8838 

Järjestöpäällikkö Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277 

Järjestöassistentti Nina Ihanainen 
020 701 2714, 040 173 7243 
 
Toimistoapulainen Jani Saarela
020 701 2710, 040 173 7036 
 
Toimistosihteeri Päivi Pelkonen  
020 701 2720, 040 668 3818

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Anna Buzaeva 
040 726 6015 

Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija (Startti-voi-
maa ja tukikummi -hankkeet)  
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 sopimuksen mukaan

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

Vastaanottokeskukset: 

Imatran Vastaanottokeskus 
Johtaja Lauri Perälä
Päivystyspuh. 040 860 4338
Vuoksenhovi@Vokki.fi 
 
Kotkan Vastaanottokeskus (Laajakoski) 
Johtaja Minna McLean 
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 
Teollisuuskatu 6, 2.krs

Hallintosihteeri Johanna Rantala 
040 173 6956 

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja  
Tanja Hildén
0400 245 134 
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