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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

Nälkäpäivän voima tulee vapaaehtoisista 

Nälkäpäivässä kiteytyy Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten voima. Voima, jolla maailmasta teh-
dään inhimillisempi. Järjestömme on kerännyt 
36 Nälkäpäivän aikana yhteensä huikeat 84 
miljoonaa euroa. Kerätyillä varoilla on mm. pe-
lastettu Etiopian nälänhädästä kärsiviä 80-lu-
vulla, autettu Bosnian ja Kosovon sodan uhre-
ja 90-luvulla ja tarjottu turvaa niille tuhansille 
suomalaisille, jotka ovat menettäneet tulipa-
lossa kotinsa. Viime aikoina apua on annettu 
Itä-Afrikassa ja Jemenissä, missä ihmiset joutu-
vat taistelemaan saadakseen riittävästi syötä-
vää. Syyriassa ja Irakissa perheet kamppailevat 
elämästä taisteluiden keskellä. Hätää kärsivien 
ihmisten lukumäärä on päätä huimaava, mut-
ta niin on niiden tuhansien vapaaehtoistenkin, 
jotka toteuttavat Nälkäpäivä-keräyksen syys-
kuussa.

Jokainen kerääjä punaisessa liivissä on elävä 
mainos Nälkäpäivälle. Kerääjät kohtaavat ihmi-
siä, käyvät merkityksellisiä keskusteluja ja ja-
kavat ohjeita siitä, miten Nälkäpäivään voi lah-
joittaa esimerkiksi tekstiviestillä tai netissä, jos 
käteistä ei satu olemaan mukana. He muistut-
tavat jo pelkällä olemuksellaan ihmisiä siitä, et-
tä nyt on se hetki, jolloin autetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia. Tämä ei välttä-
mättä näy suoraan sinun osastosi keräystulok-
sessa, mutta se on elintärkeää koko keräyksen 
onnistumisen kannalta. Siksi toivonkin, että jo-
kainen Nälkäpäivän toteuttamiseen osallistu-
va vapaaehtoinen tuntee ylpeyttä keräyksen 
kokonaistuloksesta ja ymmärtää oman korvaa-
mattoman roolinsa sen kerryttämisessä.  

Käteisen vähentyessä kampanjoinnin on ke-
hityttävä ja uusia keräystapoja otettava käyt-
töön. Kertokaa keräyksestänne ja sen valmiste-
luista rohkeasti omalla tyylillänne sosiaalisessa 
mediassa. Ja kerätkää aktiivisesti uudella net-
tilippaalla! Lue tästä lehdestä hyvät vinkit lip-
paan käytöstä ja sosiaalisessa mediassa viesti-
misestä.

Viime vuonna keräsitte Nälkäpäivän 2,5 miljoo-
nan euron kokonaistuloksesta huimat 1,3 mil-
joonaa euroa käteisenä! Punaisen Ristin vapaa-
ehtoiset ovat ainoita, jotka Suomessa pystyvät 
sellaiseen. Kiitos, että olet mukana tekemäs-
sä myös tämän vuoden Nälkäpäivästä menes-
tystä. 

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan koordinaattori
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PÄÄKIRJOITUS 25.8.2017

Sateinen ja kolea kesä alkaa kallistua lopuil-
leen. Kesä on aina kesä keleistä huolimatta ja 
loma tuntuu sujuneen mukavasti vaikka aurin-
gon ottaminen ja uiminen on jäänyt vähemmäl-
le. Punainen Risti oli hienosti esillä kautta Suo-
men lukuisissa kesätapahtumissa, myös täällä 
oman piirimme alueella. Ensiapupäivystysten li-
säksi monet osastot ovat osallistuneet oman 
paikkakuntansa tapahtumiin.

Kesäkuun alussa Helsingissä pidettyyn yleis-
kokoukseen osallistui meiltä 23 osastoa. Ko-
kous onnistui erinomaisen hyvin järjestelyiltään 
ja päätökset antoivat hyvää evästä seuraaval-
le kolmelle vuodelle.  Kaakkois-Suomen piiri 
sai osaavan edustuksen valtakunnallisiin luot-
tamustehtäviin ja oli myös hienoa seurata ilta-
juhlassa pitkäaikaisten toimijoidemme palkitse-
mista hopeisin ja kultaisin ansiomitalein.

Yleiskokouksen hyväksymä toimintalinjaus si-
sälsi sopivassa suhteessa tuttua, mutta myös 
uudenlaista tulokulmaa auttamistyöhön. Eri-
tyisen innostava toiminnan näkökulmasta on 
päätavoite 2: vahvan yhteisöllisyyden rakenta-
minen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän 
vahvistaminen. Kotimaan toiminnan paremmas-
ta näkyvyydestä on meilläkin paljon keskustel-
tu. Tätä päätavoitetta toteuttaessamme meillä 
on todella hienot mahdollisuudet tehdä koti-
maan toimintaa näkyvämmäksi uudenlaisten 
terveys-/hyvinvointipisteiden kautta. SPR on 
vuosien saatossa tehnyt paljon terveyden edis-
tämiseksi, mutta kaikki hienot ohjelmat eivät 
ole kunnolla löytäneet tietään osastojen toi-
mintaan. Nyt tähän on aivan uudenlaiset mah-
dollisuudet.

On tärkeää ymmärtää, että yhdelläkään osas-
tolla ei ole varaa laittaa uutta toimintalinjaus-
ta pöytälaatikkoon ja sanoa, ettei tämä koske 
meitä. Toimintalinjaus on jäsenistön hyväksymä 
asiakirja ja kertoo sen, mihin Suomen Punainen 
Risti on päättänyt satsata seuraavalla yleisko-
kouskaudella. Toki kaikkien ei tarvitse tehdä 
kaikkea. Toimintalinjaus ei todellakaan tarkoita 
sitä, että se on toteutettava kannesta kanteen 
vaan on päinvastoin suurta viisautta valita eh-

kä yksi tai korkeintaan muutama painopiste ja 
kehittämiskohde eli juuri oman kokoisensa pa-
likka. Näistä palikoista koostuu se kokonaisuus, 
johon olemme yhdessä pyrkimässä.

Syksyn aikana kummit kiertävät osastoissa toi-
mintalinjaus repussaan. Aika moni osasto on jo 
opetellut toiminnassaan kolmivuotisajattelua 
ja toivottavasti tällä kierroksella lisää osasto-
ja lähtee mukaan: Ei enää ajatella osaston toi-
mintaa vuoden sykleissä vaan uskalletaan kur-
kistaa vähän kauemmaksi. Mietitään asioita 
kolmen vuoden päähän; missä haluamme olla 
silloin, millainen Punaisen Ristin edustaja osas-
tomme on omalla paikkakunnallamme, mistä 
meidät tunnetaan? Haasteellinenkaan tavoite 
ei ahdista kun se jaetaan pienempiin palasiin, 
vuosittaisiin osatavoitteisiin. Jaksan edelleen 
väittää, että tällainen tapa katsoa asioita on 
osastolle ja toimintaryhmille innostavampi kuin 
aloittaa sama kierros vuosittain aina uudelleen 
ja uudelleen.

Suomen Punaisen Ristin 140-juhlavuotta on 
vielä useita kuukausia jäljellä. Haluaisin innos-
taa osastoja järjestämään edelleen juhlavuo-
den tapahtumaa, auttajakursseja. Siinä on yksi 
oivallinen tapa tehdä toimintaamme näkyväksi. 
Auttajakurssien järjestämisessä teitä tarvitta-
essa opastaa uusi terveydenhuollon suunnitte-
lijamme Sanna Pelkonen, joka aloitti tehtäväs-
sään elokuun alussa.

Syksy on jälleen täynnä mielenkiintoisia yhtei-
siä koulutuksia ja tapahtumia, niistä tarkemmin 
tässäkin lehdessä. Lähtekää reippaasti tapaa-
maan muita ja oppimaan uutta. Ja ennen nii-
tä muita tapahtumia: Innokasta ja iloista Nälkä-
päiväkeräystä, joka on jo kohta ovella!

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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Poimi talteen hyödylliset vinkit Nälkä-
päivän toteuttamiseen. Vinkkaajana 
toimivat osastojen vapaaehtoiset ym-
päri Suomea. 

Näin syntyy tehokas keräystiimi
Nälkäpäivä on iso ja tärkeä rutistus, eikä ke-
nenkään pitäisi joutua järjestämään sitä yksin. 
Keräysjohtaja tarvitsee ehdottomasti vähin-
täänkin työparin, mutta isommissa kaupungeis-
sa olisi hyvä olla aktiivinen keräystiimi. 

Tampereen osaston vapaaehtoinen Ruut Ris-
sanen kertoo, että heillä on kokeilussa tapah-
tumatoimikunta, johon on nimetty edustaja 
osaston hallituksesta ja jokaisesta toimintaryh-
mästä. 

– Tiedot tapahtumista ja niihin liittyvistä vapaa-
ehtoistehtävistä menevät jokaiselle ryhmälle. 
Näin ennen tapahtumaa voidaan varmistaa, et-
tä jokaisesta ryhmästä on tulossa osallistujia, 
Rissanen kertoo.  

Rissasen mukaan isossa osastossa hallituksen 
taakkaa on saatu kevennettyä tapahtumatoi-
mikunnan avulla. Kokeilu tuntuu Rissasesta toi-
mineen erinomaisesti. 

NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Vapaaehtoiset jakavat vinkit Nälkäpäivään

– Tapahtumien järjestäminen, joita on kuiten-
kin kohtuullisen usein, ei kaadu aina samal-
le ihmiselle. Toimikunta tekee esitykset, mihin 
osallistutaan ja mitä siellä tehdään.

Asikkalan osaston vapaaehtoinen Teija Hil-
tunen puolestaan kertoo lupautuneensa tä-
nä vuonna ”keräysjohtajan kakkoseksi” eli työ-
pariksi.

– Olen ollut vapaaehtoisena yli kaksikymmentä 
vuotta ja lähes jokaisena Nälkäpäivänä seissyt 
lippaan kanssa kertomassa, missä apua nyt tar-
vitaan. Yhdessä tehden uusia ideoitakin syntyy 
paremmin, Hiltunen sanoo.

Ota koulut osaksi Nälkäpäivää
Koulut ovat Nälkäpäivälle merkittävä tulonläh-
de. Nälkäpäivä tarjoaa myös erinomaisen mah-
dollisuuden tehdä vastuullisuuskasvatusta kou-
luissa. 

Keskustoimisto lähettää kouluihin elokuussa 
kampanjakirjeen. Kirjeessä kehotetaan koulua 
olemaan yhteydessä osastoon keräyslippaiden 
saamiseksi tai hoitamaan keräyksen itsenäisesti 
nettilippaalla. Rahojen tilittäminen pankkiin on 

Ju
ssi V

ierim
aa

Lipaskerääminen on hauskaa ja ikimuistoista. Edelliseen Nälkäpäivään 
Turussa osallistunut Helmi Sinokki ojentaa lipasta Ilse Reinholdtille.
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Laajasalon osaston nettilipaskeräys Nuorten turvatalojen 
hyväksi oli menestys. Osaston ja lahjoittajien aktiivisuus  
näkyi vilkkaana keskusteluna.

käynyt erityisesti kouluille hankalaksi. Koulujen 
osallistumista helpottaakin kovasti, jos osasto 
tekee sen opettajalle mahdollisimman helpoksi. 

Laajasalon osaston keräysjohtajana viime 
vuonna aloittaneella Taru Hakasella on hyviä 
vinkkejä kouluyhteistyöhön. 

– Kouluihin soittamalla saa hyvän tuntuman sii-
tä, minkälaisesta yhteistyöstä kouluissa ollaan 
kiinnostuneita. Yhdestä koulusta kerrottiin, et-
tä ovat aina olleet mukana ja pärjäävät omil-
laan. Toisen koulun rehtori oli Nälkäpäivä-aja-
tuksesta innoissaan. Ovat kuulemma tehneet 
perinteisesti Planin kanssa yhteistyötä, mutta 
ovat mielellään mukana monessa. Lähetin pu-
helun jälkeen rehtorille sähköpostilla toimintai-
deoita Punaisen Ristin koulusivuilta ja kerroin, 
että voivat makustella ja palaan asiaan myö-
hemmin, Hakanen kertoo. 

Työ kannatti. Hakanen kertoo, että koulu päätti 
lahjoittaa perinteisen kirpputorin tuotot Punai-
selle Ristille.

Miten keräys koulussa kannattaa järjes-
tää?
Jonkin verran keskustelua on noussut siitä, et-
tä lippaiden kierrättäminen luokassa voi olla 
ikävää oppilaille, joilla ei ole antaa siihen lah-
joitusta. Tilanteen voi välttää järjestämällä ke-
räyksen vaikkapa koulun käytävällä välitunnin 
aikana. Vielä parempi olisi, jos koulusta saatai-
siin oppilaita keräämään. Kuopion osaston He-
li Nuutinen vie ideoinnin vielä pidemmälle ja 
ehdottaa, että kouluissa järjestettäisiin Nälkä-
päivä-myyjäisiä.

– Osallistuminen ei ole kenenkään kodin varal-
lisuudesta kiinni, kun leivotaan talkoilla vaikka-
pa kauppojen lahjoittamista aineksista. Pitää 
vaan muistaa, että myyjäiset ovat avoimet ja 
suunnattu myös muille kuin koululaisten omille 
perheille, Nuutinen ideoi.

Miten osasto voi käyttää nettilipasta? 
Vuoden alussa lanseerattiin uusi suomenkie-
linen nettilipas: oma.punainenristi.fi. Lip-
paan yksi hienoimmista puolista on se, että sil-
lä voi käydä keskustelua lahjoittajan kanssa. 
Monet osastot ovatkin tarttuneet onnistunees-
ti nettilippaaseen. 

Yksi parhaiten menestyneistä keräyksistä on 
ollut Laajasalon osaston keräys Nuorten tur-
vatalojen hyväksi. Osasto huomioi lahjoitta-
jat kiitoksella ja monet lahjoittajat ovat myös 
halunneet jättää lippaaseen terveisensä, mikä 
osaltaan innostaa muitakin lahjoittamaan. 

Lippaalla on tehty upeita keräystuloksia myös 
merkkipäivien yhteydessä. Yksi eniten kerän-
neistä on Punaisen Ristin valtuuston puheen-
johtaja Eero Rämö, jonka merkkipäivälipas 
tuotti huikeat 1 415 euroa Nuorten turvatalo-
jen tukemiseen.

Toinen menestystarina on Helmi Kekkosen 
perustama lipas Afrikan nälänhädästä kärsivi-
en auttamiseksi. Kekkonen jakoi lipasta lähipii-
rilleen aktiivisesti Facebookissa ja lippaaseen 
kertyikin 1 150 euroa. 

Kekkosen mukaan keräyksen järjestäminen Pu-
naisen Ristin sivujen kautta oli nopeaa ja vaiva-
tonta, ja tiedon levittäminen sähköpostin ja so-
siaalisen median avulla helppoa.  
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Viesti rohkeasti Nälkäpäivästä kaikilleViesti rohkeasti Nälkäpäivästä kaikille
Nälkäpäivä on kiinnostava kampanja, 
mistä kannattaa viestiä näkyvästi. Yk-
sikin lehtijuttu, ilmoitus, julkaisu sosi-
aalisessa mediassa tuo asiaa esille. Kai-
kenlainen näkyvyys kampanjasta on 
aina kotiin päin!

Ota yhteyttä alueesi toimituksiin
Kertokaa paikkakuntanne toimittajille hyvissä 
ajoin, mitä Nälkäpäivänä tapahtuu. Toimittajal-
le voi lähettää sähköpostilla tiedotteen, jossa 
kerrotte ytimekkäästi, mitä osasto tekee Nälkä-
päivänä.

Tiedotepohjat, aikataulu ja muut viestintävinkit 
löytyvät RedNetin Nälkäpäivä-ryhmästä. 

Virittele Nälkäpäivä-pöhinää someen
Sosiaalinen media on erinomainen kanava nä-
kyvyyden lisäämiseksi Nälkäpäivänä. Pohjois-
Helsingin osaston tiedottaja Marjukka Kähö-
nen kertoo, että osasto markkinoi Nälkäpäivää 
ennakkoon ja keräyksen aikana Facebookin 
kaupunginosaryhmissä. Postauksissa aktivoi-
daan ihmisiä hakemaan omat lippaat ja anne-
taan tietoa, missä ja milloin lippaita jaetaan. 

Kuvat, klikkailut ja tykkäämiset kasvat-
tavat näkyvyyttä
Facebook-julkaisuissa tärkeitä ovat hyvät kuvat 
ja videot, jotka saavat katsojan pysähtymään ja 
rekisteröimään viestin sanoman, toteaa Itä-Hel-
singin osaston tiedottaja Linda-Lotta Luh-
tala. Facebook suosii myös sitä, että kuva ote-
taan ja julkaistaan samalla laitteella, täydentää 
Kähönen. 

– On hyvä yrittää saada julkaisulle kommentte-
ja ja jakoja, sillä niillä tavoittavuus nousee eni-
ten. Kommentoimaan voi yrittää houkutella 
vaikkapa kysymällä jotain. Statuspäivitysteks-
tissä voi pyytää lukijoita jakamaan päivityksen 
omilla sivuillaan, vinkkaa keskustoimiston verk-
kotuottaja Seppo Kujanpää.

Etsintäkuulutus valokuville!
Keskustoimiston viestintäyksikkö ottaa mielel-
lään kuvia osastojen Nälkäpäivävalmisteluista 
ja kampanjatapahtumasta. Näin kuvia voidaan 
jakaa Punaisen Ristin sosiaalisen median kana-
vissa ja välittää valmistelutunnelmia isommalle-
kin yleisölle. Kuvat voivat olla mistä vain kerä-

ykseen liittyvistä valmistelutyöstä, esimerkiksi 
lippaiden tarroittamisesta, keräysliivien järjes-
telystä tai Nälkäpäivä-banderollien silittämises-
tä. 
Kuvan, kuvaajan tiedot ja kuvatekstin voi lähet-
tää keskustoimiston verkkotuottajalle: seppo.
kujanpaa@punainenristi.fi ja tiedottajille 
mari.makinen@punainenristi.fi ja  
outi.huovinen@punainenristi.fi 

Merkitse tapahtumat tapahtumakalen-
teriin
Keskustoimisto on tehnyt jokaiselle osastolle 
oman perusilmoituksen Nälkäpäivän tapahtu-
makalenteriin. Ilmoituksesta löytyy keräysjoh-
tajan yhteystiedot, jotta halukkaat kerääjät voi-
vat ottaa häneen yhteyttä. 

Muistattehan, että voitte täydentää tapahtu-
mailmoitusta osastonne RedNet-sivujen kaut-
ta. Samalla on hyvä tarkistaa, että tiedot sivuil-
la ovat ajan tasalla. Nälkäpäivän aikana joku 
saattaa kiinnostua osaston muistakin toiminta-
ryhmistä.

Pohjois-Helsingin osasto päivitti Nälkäpäivään liittyviä  
tapahtumia somessa kampanjan alusta lähtien. 
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Leikkaa talteen Nälkäpäivän muistilista 

Muista tehdä ennen keräystä:

 F Kokoa keräysporukka ja sovi työjaosta.

 F Tilaa kampanjamateriaalit Punaisen Ristin verkkokaupasta 27.8.2017 mennessä: 
www.punaisenristinkauppa.fi. Kaikki 10.8.2017 mennessä tehdyt tilauk-
set osallistuvat arvontaan.

 F Pyydä kaikki kynnelle kykenevät kerääjiksi tai muihin Nälkäpäivä-tehtäviin. 
Varmista, että tekijöitä on riittävästi.

 F Tiedota keräyksestä ja tapahtumista. Jokainen osastolainen voi levittää sanaa 
omille kontakteilleen kasvokkain ja sosiaalisessa mediassa.

 F Varmista, että koulut ovat mukana keräyksessä. Jos perheeseesi tai lähipiiriisi 
kuuluu kouluikäisiä lapsia, voit olla yhteydessä heidän opettajaansa ja kertoa 
Nälkäpäivästä. 

Muista tehdä keräyksen aikana:

 F Perehdytä kerääjät. Käy läpi keräystekniikka, opasta hyville keräyspaikoille ja 
anna tietoa Nälkäpäivästä sekä katastrofirahastosta.

 F Pyydä jokaista kerääjää täyttämään henkilötietolomake. Niitä voi tilata verkko-
kaupasta ja kopioida tarpeen mukaan. 

 F Huolehdi keräysturvallisuudesta eli pidä kirjaa keräysvälineistä ja huolehdi siitä, 
että kerääjillä on asianmukaiset keräysvarusteet.  

 F Kiitä kerääjiä tärkeästä työstä!

Muista tehdä keräyksen jälkeen: 

 F Ilmoita osaston tulosarvio piiriisi maanantai-iltaan 18.9.2017 mennessä. Kiloon 
mahtuu noin 83,50 euroa. 

 F Käy hakemassa kouluille viedyt lippaat tilitettäviksi. 

 F Tilitä keräystuotto osaston Nälkäpäivä-viitettä käyttäen katastrofirahaston tilille 
30.9.2017 mennessä 

 F Kiitä kerääjiä ja kouluja. Lähetä kerääjien yhteystiedot kiitosviestejä varten 
piiriin 29.9.2017 mennessä.

 F Toimita osaston tilityslomake ja kerääjärekisteriin haluavien kerääjien tiedot 
piiriin 31.10.2017 mennessä.

 F Pidä palautekeskustelu osastossa ja kirjaa ylös parannusehdotukset seuraavan 
keräyksen varalle.

Keskustoimisto ja piirin keräyspäälliköt auttavat mielellään kaikissa Nälkäpäivään 
liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. 

Verkkokauppatilauksiin liittyvät kysymykset:  
myynti@punainenristi.fi, p. 020 701 2211.

Kaikki ongelmat:  
keraykset@punainenristi.fi, Nälkäpäivä-puhelin p. 040 717 6800 (arkisin kello 8–16) 
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Helsingissä 10.-11.6. pidettyyn Suomen Punai-
sen Ristin yleiskokoukseen osallistui edustajia 
23 Kaakkois-Suomen piirin osastosta. Virallis-
ten edustajien lisäksi mukana oli meiltä muita-
kin kokousvieraita. Kaikkiaan Kaakkois-Suomen 
piirin edustus oli 74 henkilöä.

Kokouksessa oli iloinen ja aktiivinen meinin-
ki joka näkyi itse kokouksessa, oheisohjelma-
paikka Gimmiksellä sekä iltajuhlassa. Yleisko-
kouksen tärkeimmät asiat eli henkilövalinnat, 
toimintalinjaus ja sääntömuutos herättivät vil-
kasta keskustelua ja jopa pientä vääntöäkin.

Henkilövalinnat
Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajana jat-
kaa Pertti Torstila. Hallituksessa jatkaa toiselle 
kaudelle myös Eija Karine Savitaipaleelta.  Val-
tuustoon meidän piiristämme valittiin Mari Hut-
tunen Haminasta (henkilökohtainen varajä-
sen Juha Siira Kouvolasta) sekä Esko Käki Iitistä 
(henkilökohtainen varajäsen Anne Kosonen Sa-
vonlinnasta)

Iltajuhla ja palkitsemiset
Ennen varsinaista iltajuhlaa oli  juhlallinen 
huomionosoitusten jakotilaisuus, jossa jaet-
tiin hopeiset ja kultaiset ansiomitalit. Kultaiset 
ansiomitalit olivat paikan päälle päässeet vas-
taanottamaan Raisa Soini ja Helka Nurmilau-
kas Kotkan osastosta sekä Taina Äijäläinen ja 
Leena Pasanen Ristiinan osastosta. Hopeisen 
ansiomitalin vastaanotti Lars Forsman Kotkan 
osastosta.

Iltajuhlassa Musiikkitalossa oli hyvän ruuan li-
säksi tarjolla mm. erittäin hauska M.A. Nummi-
sen ja Pedro Hietasen show. Iloinen pu-
heensorina ja tanssi jatkuivat pitkälle 
yöhön.

Toimintalinjaus
Vaikka toimintalinjauksen hienosäätöä 
tehtiin sekä valiokunnissa että kokoussa-
lissa, suuria muutoksia ei enää hallituksen 
esitykseen tullut. Toimintalinjaus koostuu 
neljästä päätavoitteesta:

1. Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla

2. Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen 
sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän 
rakentaminen

3. Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimilli-
syyden puolustaja

4. Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjär-
jestö

Monesta suunnasta ehti kokouksen aikana ja 
sen jälkeenkin tulla kommentteja, että erityi-
sesti päätavoite 4 on nyt tarpeen. Vapaaeh-
toisuuden ja vapaaehtoistyön kehittämistä ja 
uudistamista tarvitaan. Päätavoite 2 kehittä-
miskohteineen parantaa toteutuessaan monien 
peräänkuuluttamaa näkyvyyttä kotimaan työs-
sä. Toimintalinjaus sisältää sopivasti jo aiemmin 
hyväksi havaitun toiminnan vahvistamista, mut-
ta myös uusia tuulia.

Sääntöuudistus
Järjestön sääntöihin ei lopulta yleiskokouskä-
sittelyssä tullut kovin paljon merkittäviä muu-
toksia. Osaston näkökulmasta puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtajan toimikausien rajoitus kol-
meen perättäiseen toimikauteen on yksi tär-
keimmistä, samoin muutokset jäsenyydessä ja 
jäsenten hyväksymisessä ja erottamisessa. Toi-
saalta osaston kokousten määrä säilyi entisel-
lään eli osastolla on edelleen kevät- ja syysko-
kous. Asetustasoiset säännöt tarkentuvat vielä 
syksyn aikana, kun valtuusto vahvistaa uudet 
johtosäännöt.

Arja Vainio

Helsingin yleiskokous: 
Mukavaa tunnelmaa ja viisaita päätöksiä

YLEISKOKOUS 2017

Huomionosoitukset jaettiin ennen iltajuhlaa omassa 
juhlallisessa tilaisuudessaan. Paikalla oli yli 100 kul-
taisen ja  hopeisen ansiomitalin saajaa. Mitalit jakoi-
vat puheenjohtaja Pertti Torstila ja pääsihteeri Kristii-
na Kumpula.
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YLEISKOKOUS 2017

Eija Karine Savitaipaleelta valittiin toiselle kol-
mivuotiskaudelle järjestön hallitukseen. Eijal-
la  on vankka kokemus SPR:n kaikkien järjestö-
tasojen luottamustehtävistä, hän on toiminut 
pitkän osastonsa puheenjohtajana ja useita 
kausia myös piirin hallituksessa. Nyt siis on al-
kamassa toinen kausi myös valtakunnan tasol-
la. Tässä muutama kysymys Eijalle:
 
Olet nyt toiminut yhden kauden järjestön halli-
tuksessa. Mikä yllätti sinua eniten hallitustyös-
kentelyssä?
– Oikeastaan mikään ei sinänsä yllättänyt. Ih-
mettelen kuitenkin, miten työssä käyvät ih-
miset ehtivät valmistautua kokouksiin. Varsin 
paljon asioita oli joka kerran. Asiantuntijat jo-
ka kokouksessa tekivät perusteelliset esitykset 
käsittelyyn tulevista asioista ja näin ollen pää-
töksenteko helpottui. Joskus asoita tuotiin kyllä 
liian nopealla aikataululla päätettäväksi. Yllätys 
ehkä oli, että hallitus ei koskaan sellaisenaan 
kokoontunut keskustelemaan. Ymmärrän kyl-
lä, että järjestössämme kaikki on avointa, mut-
ta joskus kaipasin myös pelkästään hallituksen 
jäsenten keskustelua.

Mitä asioita olet erityisesti pitänyt esillä nyt 
päättyneellä toimikaudella?
– Tietenkin olen "puolustanut" piiriimme liitty-
viä asioita kuulemani mukaan vahvasti. Piirim-
me taloudellisen tilanteen selvitys poiki koko-
naiskartoituksen kaikkien piirien osalle ja on 
selkeä suunnitelma jatkoon. Olen rohkeasti sa-
nonut mielipiteeni kulloinkin esillä olevasta asi-
asta ajatellen osastokenttää ja piirejä. Vastaan-
ottotoiminnasta tekemäni kysely eri tahoille oli 
myös vahva pohja asioiden esille ottamiseksi.

Eija Karine jatkaa järjestön hallituksessa

Miten näet järjestön hallituksen roolin kaikkien 
järjestötasojen kehittämisessä?
– Vaikka hallitus ei operatiiviseen puoleen puu-
tukaan, tottakai, kokonaisuus kuuluu sille kai-
kilta osin. Täytyy olla ajan hermolla koko ajan.
Onko sinulla erityisiä painopisteitä tai tavoittei-
ta alkavalle hallituskaudelle?
Toivoisin, että osastot olisivat enemmän suo-
raan yhteydessä meihin hallituksen jäseniin 
heittämällä ideoita, kertomalla ongelmista tai 
onnistumisista. Vien mielelläni asioita keskus-
teluun. Elokuun lopun suunnitteluseminaa-
ri näyttää tarkemmin, mitkä asiat nousevat pai-
nopisteiksi.

Järjestön hallituksessa jatkaa Eija Karine. Eija 
iloitsee valinnasta yhdessä kansainvälisen 
avun johtajan Kalle Löövin kanssa.

Kiitos vapaaehtoisille! 
Joulukuun ensimmäisenä päivänä juhlistetaan 
100-vuotiasta Suomea, 140-vuotiasta Suomen 
Punaista Ristiä ja ennenkaikkea vapaaehtoi-
sia! 
Tervetuloa siis osastojen väki juhlimaan 1.12. 
Mikkeliin, Kouvolaan tai Imatralle! Kutsut 
osastoille postitetaan lähiaikoina, mutta mer-
kitkääpä tilaisuus jo kalenteriin. 
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Nallesairaala tutustuttaa isommat ja pienem-
mät kävijät ensiavun ja auttamisen maailmaan 
leikin avulla. Nallesairaalassa hoidetaan eri-
laisia vaivoja hoitotason mukaan, esimerkik-
si kirurgiaa on tarjolla täyden päivystyksen 
sairaalassa ja pienempiä kolhuja sekä vaivoja 
voidaan hoitaa perustasolla. Sairaalassa hoi-
detaan potilasta yhdessä omaisen eli nallen 
emännän tai isännän kanssa ja avustetaan 
heitä hoitotoimenpiteiden suorittamisessa. 

Myös kotihoito-ohjeet ovat tärkeässä roolissa 
kun potilas kotiutuu. Kaikki potilaalle tehdyt 
toimenpiteet ja hoito-ohjeet kirjataan tietysti 
potilaskorttiin. Sairaalassa on hyvä olla myös 
tarjolla muutama vara-nalle, jos oma on sattu-
nut unohtumaan kotiin.

Mielikuvitus On Valttia Kun Sairaalaa 
Varustetaan

Sairaalan varustelutaso vaihtelee palveluiden 
mukaan, mutta mielikuvituksella päästään pit-
källe. Esimerkiksi röntgenlaitteena voi toimia 
vanha piirtoheitin, johon on tehty valmiiksi 
kalvoille ehjät ja murtuneet luut. Vuodeosas-
tolla potilaita voidaan hoitaa erikokoisissa 

Nallesairaalassa hoidetaan kaikenkarvaisia 
nalleja

pahvilaatikoissa potilaan koon 
mukaan. Joskus potilas joudutaan 
ottamaan tarkkailuun tarkkailu-
osastolle, johon vanha kenttäsai-
raalan sänky on juuri sopiva. Jos-
sain sairaaloissa on hoidettu jopa 
keskosia omassa keskoskaapissa, 
jonka virkaa toimitti läpinäkyvällä 
kannella varustettu muovilaatikko. 
Pienempiin hoitotoimenpiteisiin 

käy kaikki laastarista kantoliinaan. 

Vaativammat hoitotoimenpiteet voi suorittaa 
sairaalan henkilökunta, joka on usein hoito-
toimenpidettä seuraavalle emännälle tai isän-
nälle jännittävä hetki. Esimerkiksi jäykkäkou-
ristusrokotteen anto on paikallaan, kun potilas 
on astunut ruosteiseen naulaan tai saanut 
puremavamman potilaan ajauduttua nalletap-
peluun.

Nallesairaalasta Tapahtuman Vetonaula 
Myös Juhlavuoden Jälkeen

Nallesairaala lanseerattiin isosti juhlavuoden 
kunniaksi ja viimeistään yleiskokousviikolla 
Nallesairaalan oli huomannut jo useampi osas-
ton edustaja sekä järjestön työntekijä. Vaikka 
Nallesairaala on näkyvissä erityisesti juhla-
vuonna, on konsepti niin hieno, että osastojen 
toivotaan hyödyntävän Nallesairaalaa myös 
jatkossa. Nallesairaala voi toimia vetonaulana 
tapahtuman yhteydessä tai järjestön toimin-
taa näkyväksi tehtäessä esimerkiksi koulu- tai 
päiväkotivierailulla. Miksi ei Nallesairaala olisi 
myös yhtenä vetonaulana Nälkäpäivätapah-
tumassa! Kuten kaikissa tapahtumissa, mai-

NALLESAIRAALA
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AUTTAJAKURSSIT

Joko osastonne on ehti-
nyt antaa lahjansa 100 
vuotiaalle suomineidolle?
Auttajakurssi on sekä Suomen että Suomen 
Punaisen Ristin juhlavuoden kunniaksi suunni-
teltu tunnin mittainen, kaikille avoin ja maksu-
ton ensiavun perusteita käsittelevä kurssi. 

Auttajakurssin järjestäminen on tehty tarkoi-
tuksella helpoksi. Kurssin voi järjestää milloin 
tahansa vuoden 2017 aikana, vaikkapa jon-
kun muun tapahtuman yhteydessä. Kurssin 
voi toteuttaa kuka tahansa osastolainen jolla 
on ensiavun perustaidot. Auttajakurssin yh-
teydessä on myös mainio tilaisuus esitellä 
osaston toimintaa muutoinkin, hankkia uusia 
jäseniä ja aktiiveja osaston toimintaan. 

Materiaali kurssin järjestämistä varten on pa-
kattu valmiiksi yhteen kassiin jonka osasto 
saa tilattua ilmaiseksi verkkokaupasta. Kassis-
ta, joka muuten on tehty vanhoista vapaaeh-
toisten liiveistä, löytyy toteutusohje ja materi-
aalit kurssia varten. 

Pidetyt auttajakurssit tilastoidaan rednet.pu-
nainenristi.fi/auttajat140v. Tähän mennessä 
tilastoihin asti on päätynyt Karhulan, Savon-
linnan ja Ristiinan osastot. Muistakaapa tehdä 
osastonne näkyväksi!

Lisätietoja terveydenhuollon suunnittelija 
Sanna 0400 156 828

nonta ja markkinointi ovat avainasemassa 
myös Nallesairaalan kohdalla. Muistatte-
han kohdentaa mainontaa oikeille koh-
deryhmille ja esimerkiksi sopia alueen 
päiväkodin tai koulun kanssa jo etukäteen 
vierailusta Nallesairaalaan.

Nallesairaala on ollut jo toiminnassa pii-
rin alueella mm. Anjala-Inkeroisen, Iitin ja 
Pertunmaan osastojen tapahtumissa ja 
Nallesairaala näkyy lähiaikoina ainakin Sa-
vitaipaleella ja Mikkelissä.

Ritva ja Aatami Lehtimä-
ki yhteensä 160 vuotta

17.6. vietettiin Pertunmaalla 160-vuotis syn-
tymäpäivää. Kaksi Punaisen Ristin pitkäai-
kaista vapaaehtoista täyttivät molemmat 80 
vuotta. 

Lapset ja lastenlapset toimivat juhlien järjes-
täjinä ja heistä välittyi aito kiintymys Ritvaa ja 
Aatamia kohtaan. Myös muutamat vieraiden 
pitämät puheenvuorot loivat kuvaa välittävis-
tä ja lämminsydämisistä päivänsankareista. 

Piirin edustajana sain onnitella näitä kahta 
luottovapaaehtoista heidän juhlapäivänään. 

Ulla Laakso 
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AVAA OVET NUORTEN ENSIAPUTOIMINNALLE

Otetaan kaikki nuoret mukaan  
ensiaputoimintaan!
Joskus paikallisten ja muualta tullei-
den ihmisten kohtaamisissa nähdään 
haasteena kielelliset ja kulttuuriset 
eroavaisuudet. Ensiavun harjoittelu on 
kuitenkin globaalia yhdessä tekemistä.

Jo yli 230 nuorta erilaisista kulttuureista on 
saanut mahdollisuuden osallistua ensiaputoi-
mintaan. Kiitos kuuluu osastoille, jotka ovat 
lähteneet mukaan hankkeeseen ”Nuorten en-
siaputoiminnan kehittäminen vastaanottokes-
kuksissa”. 

Ensiapukurssilla harjoitellaan tärkeitä taitoja. 
Yhteisen kielen puutekaan ei ole esteenä. Ope-
tuksessa käytetään apuna muun muassa eri 
kielille käännettyjä rastimateriaaleja. Kurssin 
opetuskielenä on ollut yleensä suomi tai eng-
lanti. Tarvittaessa nuoret ovat myös tulkanneet 
toisilleen. Moni kurssin käynyt on kokenut, et-
tä kurssitodistus on heille tärkeä niin tulevissa 
opiskeluissa kuin työelämässäkin.

Toiminnan jatkuvuus on tämän hetken suurin 
tavoite. Hankkeella yritetään rekrytoida lisää 
nuoria Punaisen Ristin jäseniksi ja vapaaeh-
toisiksi. Innokkaat ja ensiapuryhmätoimintaan 
jääneet nuoret pyritään sitouttamaan eri ta-
voin. Esimerkiksi Joensuun seudulla Kontiolah-
della ja Kiteellä ensiapuryhmäläisille koulute-
taan EA2-kurssit. 

Nuorille kohtauspaikka 
Nuorten ensiaputoiminnan kautta on synty-
nyt paljon hyvää. Ensiapuryhmän tapaamisia 
on parhaimmillaan ollut jo EA1-kurssin aika-
na useita. Paikalliset ja turvapaikkaa hakevat 
nuoret ovat tutustuneet toisiinsa. Oleskelulu-
van saaneille ja kuntiin sijoitetuille nuorille toi-
minta on tarjonnut vapaa-ajanvietettä ikäisten-
sä seurassa. Turvapaikanhakijanuoret ovat taas 
päässeet pois vastaanottokeskuksista, kun 
harjoituksia on ollut esimerkiksi nuorisotaloil-
la. Toiminta on ennen kaikkea tarjonnut koh-
taamisia ja mahdollisuuden tulla Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisiksi.

Tee nuorten toiminta mahdolliseksi
Nuorten ensiaputoiminnan yhtenä haasteena 
on ollut löytää nuoret ja yhdistää heidät. Nuor-
ten mukaan saamiseksi ja sitouttamiseksi tar-
vitaan kaikkia. Vastaanottokeskusten työnteki-
jät ja paikallisten osastojen vapaaehtoiset ovat 

ainakin alussa merkittävässä asemassa toimin-
nan aloituksen ja kestävyyden kannalta. Anne-
taan tukemme nuorille ja ollaan avoimia, jotta 
saadaan kaikki mukaan.

• Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta-
ma valtakunnannallinen hanke on kaksi-
vuotinen ja se on 15–24 -vuotiaille. 

• Tavoite on, että nuorista tulee auttajia,  
jotka osaavat ja haluavat toimia yhdes-
sä. Hankkeen aikana annetaan EA1-
koulutus toiminnallisina harjoituksina 
kaikille kurssilaisille.  

• Ensiapuryhmätoimintaa ja harjoituksia 
pyritään jatkamaan kurssin jälkeen.

• Yli 230 nuorta on käynyt ensiapuharjoi-
tuksissa ja 190 on saanut ensiaputodis-
tuksen.

• Ainakin viidellä paikkakunnalla toiminta 
on jatkunut koulutuksen jälkeen ja nuo-
ret kokoontuvat harjoittelemaan tärkei-
tä ensiaputaitoja.

Siuntion osaston ensiapuryhmäläiset Shoaib Begzad 
(vas.), Lilli Korander ja Hussein Sasdari markkinoivat ensi-
apuryhmätoimintaa Maailma kylässä -festivaaleilla Helsin-
gissä 28.5.2017. 

Lisätietoja:   
Hankesuunnittelija 
Shimal Yousif p. 020 701 2141  
ja piirien terveydenhuollon suunnittelijat
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LÄHTISITKÖ KAVERIKSI SAIRAALASSA OLEVALLE?

Sairaalakaverit ovat ystävätoiminnan  
uusia tekijöitä
Kuopiossa Harjulan sairaalassa piriste-
tään laitosystävätoimintaa Punaisen 
Ristin Täyttä elämää eläkkeellä -val-
mennusten avulla. 

Punaisen Ristin eläkevalmentaja Terttu Miet-
tinen on sairaalakaverina Harjulan sairaalassa 
Kuopiossa. Hän kokee toiminnan antoisana ja 
kertoo viihtyvänsä sairaalaympäristössä. 

– Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä. 
Eläkeläisenä ja omalla elämänkokemuksella-
ni koen, että minulla on annettavaa sairaala-
kaverina toimiessani. Eläkkeellä ollessani olen 
voinut kiinnittää huomiota omiin ajatuksiini ja 
tunteisiini. Sairaalakaverina olen saanut myös 
itselleni hyvää mieltä ja hyvinvointia sekä op-
pinut uusia asioita, Miettinen kertoo.

Harjulan sairaalan osastonhoitaja Tuija Junni-
lainen iloitsee jokaisesta kaverista, joka sai-
raalaan saadaan. Junnilaisen mukaan sairaala-
kaverin läsnäolo näkyy kaikkien hyvänä olona. 

– Hän tuo sairaana olevan arkeen tavallisen 
elämän. Erityisesti sairaalassa pitkiä aikoja ole-
vat kaipaavat tavallisia arjen asioita, kuulu-
misia torilta, mitä kaupungilla tapahtuu, miltä 
luonto näyttää, Junnila sanoo.

Sairaalakaverina voi tehdä monenlaisia asioita. 
Joskus tärkeintä on vain istua, jutella ja kuun-
nella. Monet pitävät paljon musiikista ja yh-
dessä voi laulaa tai vaikkapa lukea päivän leh-

tiä. Ulkoilu on aina ilo. Junnilainen sanoo, että 
sairaalakaveri voi keskittyä yhteen henkilöön 
kerrallaan tai pitää vaikkapa juttupiiriä muiste-
lun merkeissä.

Idea syntyi laitosystäväkurssilla
Terttu Miettiselle ajatus sairaalaystävästä syntyi 
osaston järjestämällä laitosystäväkurssin tutus-
tumiskäynnillä Harjulan sairaalaan. 

– Aloin pohtia, mikä vapaaehtoistoiminnan 
muoto voisi sopia eläkevalmennuksen käyneil-
le. Nyt tavoitteena on, että jokaisesta Täyttä 
elämää eläkkeellä -valmennuksesta joku lähtisi 
mukaan sairaalakaveritoimintaan. Toiveeni on, 
että tulevaisuudessa sairaalakavereita olisi pal-
jon enemmän, Miettinen kertoo.

Miettisen mukaan sairaalakaverilla ei tarvitse 
olla mitään erityistaitoja. Tärkeintä on olla ih-
minen ihmiselle. Sairaalaympäristö voi tuntua 
monesti vieraalle. Osastonhoitaja Junnilainen 
kertoo, että sairaalaan voi tulla tutustumaan 
etukäteen ja se on jopa suotavaa. Tutustu-
misen voi tehdä joko yksin tai yhdessä koke-
neemman sairaalaystävän kanssa. Etukäteen 
on myös hyvä keskustella siitä, minkälaisesta 
toiminnasta sairaalakaveri itse on kiinnostunut. 

Lisätietoja Täyttä elämää eläkkeellä  
-toiminnasta:   
Projektikoordinaattori  
Merja Joro p. 020 701 2173

Tu
u
la N

arvo
la

Eläkevalmentaja Terttu 
Miettinen (keskellä) kes-
kustelee valmennettavien-
sa kanssa Kuopiossa.
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LYHYESTI

Juhlitaan kunnolla koko 
loppuvuosi!

Suomen Punaisen Ristin 140-vuotisjuhlaa ehtii 
vielä hyvin juhlistaa. Järjestä paikkakunnallasi 
matalan kynnyksen auttajakurssi ja tilaa nähtä-
ville järjestön historiasta kertova valokuvanäyt-
tely. Molemmat juhlavuotta varten tehdyt ma-
teriaalit voi tilata osastotunnuksilla Punaisen 
Ristin kaupan järjestönäkymästä:  
punaisenristinkauppa.fi. 

Jos olet jo pitänyt auttajakurssin tai suunnitte-
let sellaista, kirjaathan osallistujat Auttajalas-
kuriin: www.auttajalaskuri.fi/ilmoita/

Save the date:  
Avainvapaaehtoiset Tukholman-
risteilylle syksyllä 2018 

Punaisen Ristin vapaaehtoisten seuraava tapah-
tuma- ja koulutusristeily järjestetään loka-mar-
raskuussa 2018. Tarkemmat tiedot Tukholman-
risteilystä tulevat myöhemmin, mutta ajankohta 
kannattaa merkitä jo nyt muistiin. 

Puhu päihteistä ikäihmisten  
kanssa  

Ehkäisevän päihdetyön viikolla 6.–12.11. kan-
nustetaan ottamaan päihteet puheeksi ikäih-
misten kanssa. Suomessa yli 65-vuotiaista rei-
lut 13 prosenttia käyttää liikaa alkoholia ja 
käyttö näyttää kasvavan. Syynä on usein yksi-
näisyys ja tarpeettomuuden tunne. 

Hae vinkit viikon toimintaan ja puheeksi  
ottamiseen RedNetistä ja sivustolta  
kysyminenkannattaa.fi.

Punainen Risti osaksi  
verkkopeli Minecraftiä 

Pelaamalla Punaisen Ristin omalla Minecraft-
verkkopeliserverillä voi tutustua uusiin ihmisiin 
ja järjestön toimintaan. Tavoitteena on löytää 
nuoria uusista kohderyhmistä ja tuoda mm. Pu-
naisen Ristin ystävätoiminta osaksi suosittua 
pelimaailmaa. Pelin moderaattoreina toimivat 
koulutetut vapaaehtoiset. Serverin osoite on 
sparra.net9.fi ja IP-osoite 151.80.2.186. 

Lisätietoa: 
rednet.punainenristi.fi/verkkoystavatoiminta

Rovaniemen osasto järjesti Punaisen Ristin viikolla autta-
jakursseja ja historianäyttelyn Sampokeskuksessa. Tarja 
Lassilan vetämälle auttajakurssille osallistuivat muun mu-
assa Tuija Säärelä tyttärensä Erika Holckin kanssa.

K
aisa Sirén
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LYHYESTI

Vietä Tapaturmapäivää työnteki-
jöiden ja vapaaehtoisten kanssa 

Töissä ja vapaa-ajalla koettu kiire sekä stressi 
ovat tuttuja monelle. Kiireen ehkäisy sopii tee-
maksi niin piirien työntekijöille kuin osastojen 
vapaaehtoisille Tapaturmapäivänä 13.10. Va-
paaehtoiset voivat järjestää silloin teemata-
pahtuman tai viettämällä kiireettömän hetken 
kello 13.10.

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapa-
turmaa. Kiire on yksi tapaturmille altistavis-
ta tekijöistä. Kampanja muistuttaa, että suurin 
osa tapaturmista olisi ennaltaehkäistävissä. 

Lisätietoa ja kuva- sekä videomateriaalia löytyy 
osoitteesta: www.tapaturmapäivä.fi. 

Seuraa kampanjaa sosiaalisessa mediassa:  
@tapaturmapaiva #hopulleloppu.

Tule Punaisen Ristin kouluvierailijaksi!  

Hämeen, Oulun ja Helsingin ja Uudenmaan pii-
reissä järjestetään syksyllä kouluvierailijakou-
lutuksia. Kaikki ensikertalaisista konkareihin 
ovat tervetulleita neljä tuntia kestävään kou-
lutukseen. 

Käytännöllinen koulutus antaa ohjeita vierai-
lusta sopimiseen, itse vierailuun ja siihen, mitä 
vierailun jälkeen kannattaa tehdä. Koulutuk-
sessa tulevat tutuksi tuntisuunnitelmat ja ma-
teriaalit, jotka on tehty vierailujen tueksi. 
Kouluvierailijana saa arvokasta kokemusta 

globaalikasvatuksesta ja järjestötyöstä. Toi-
veenamme on, että koulutukseen osallistujat 
tekevät vähintään kuusi vierailua kouluihin lu-
kuvuoden 2017–2018 aikana. Punaisen Ristin 
kouluvierailijana toimimisesta saa todistuk-
sen. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä piirin nuori-
sotoiminnan suunnittelijaan!

Lisätietoja:  
Koulu-ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori  
Johanna Korkeamäki p. 020 702 2114

Kouluttajakoulutus /  
Utbildarutbildning

Syksy 2017 / Höst 2017

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman 
piiritoimiston kautta. Ilmoittautuminen on 
kuukausi ennen lähijakson alkua.

Lähijaksojen lisäksi kouluttajakoulutukseen  
sisältyy verkossa tehtäviä erillistehtäviä, jot-
ka toimitetaan osallistujille noin kuukausi en-
nen ensimmäistä lähijaksoa. 

Ensimmäinen lähijakso (välineosa) maksaa 90 
euroa ja toinen (sisältöosa) 70 euroa. Matka-
kulut korvataan 40 euroa ylimenevältä osalta 
siten, että osallistujat tekevät matkalaskun-
sa piiriin ja piiri laskuttaa koontilaskuna kaik-
kien oman alueensa osallistujien yli 40 euroa 
ylittävän osan.

Svenskspråkig utbildarutbildning ordnas och 
skräddarsydds efter behov. 

Välineosa: ”Oppimisen 
ohjaaminen”

4.–5.11. Helsinki

Sisältöosat 
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen  

oikeus
• Järjestötoiminta 
• Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu
• Nuorisotoiminta
• Päihdetyö

25.–26.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien  
täydennyskoulutus

14.–15.10. Nynäs
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Suomen Punaisen Risti on perustanut per-
jantaina 9.6.2017 Punainen Risti Ensiapu 
Osakeyhtiön, jonka tarkoituksena on tarjota 
Suomessa kaupallista ensiapukoulutusta ja 
siihen liittyviä koulutuksia yksityisille henkilöil-
le, yrityksille ja yhteisöille. Suomen Punainen 
Risti omistaa yrityksen 100 %. Vahva Punaisen 
Ristin ensiapukoulutus tukee Punaisen Ristin 
tavoitetta vahvistaa ihmisten valmiuksia ja ky-
kyä omaehtoiseen selviytymiseen. Järjestön 
toiveissa on, että Suomessa asuu maailman 
ensiaputaitoisin kansa.

Perustettuun yhtiöön siirtyvät 1.9.2017 liike-
toimintakaupalla piirien varainhankinnallinen 
ensiapukoulutus, keskustoimiston ensiavun- ja 
terveystiedon kouluttajiin (ETK) liittyvät toi-
minnot sekä koko järjestön ensiapuun liittyvä 
varainhankintatoiminto tuotemyynteineen. 
Ahvenanmaan itsehallintoalueella toimiva jär-
jestön ruotsinkielinen piiri Finlands Röda Kors 
Ålands distrik vastaa alueensa ensiapukou-
lutuksesta ja on mukana yhtiön toiminnassa 
kumppanuussopimuksen kautta. Suomen Pu-
naisen Ristin paikallisosastoilla säilyy yhtiön 
toiminnasta riippumatta oikeus harjoittaa va-
rainhankin-nallista ensiapukoulutusta tai elin-
keinotoiminnaksi luettavaa ensiapukoulutusta 
alueellaan. 

Punainen Risti Ensiapu yhtiöön siirtyvän hen-
kilöstön määrä liiketoimintasiirron yhteydessä 
on kokonaisuudessaan arviolta noin neljäkym-
mentä henkeä. Yhtiön henkilökuntaa sijaitsee 
keskustoimistossa ja piireissä ympäri maan. 
Yhtiön ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi on 
nimitetty yhtiöittämistä valmistellut Pertti Saa-
rela.

Varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen uu-
delleen organisoitumisen taustalla on Punai-
sen Ristin kaikkien toimijoiden aito halu kehit-
tää toimintaa ja luottamus yhteistoimintaan, 
jolla ensiapukoulutus vastaa entistä tarkoituk-
senmukaisemmin yhteiskunnan ihmisten tar-
peisiin. Taustalla on yhteinen näkemys yhtei-
sen hyvän ensisijaisuudesta.

Punainen Risti Ensiapu yhtiön ensimmäistä 
hallitusta johtaa kehitysjohtaja Hannu Harri, 
muut hallituksen jäsenet ovat toimialajohtaja, 
professori Maaret Castrén, asiakaskokemus- ja 
brändijohtaja Susanna Paloheimo, Punaisen 
Ristin talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väi-
sänen, sekä toiminnanjohtajat Pekka Annala 

(Länsi-Suomi), Pauli Heikkinen (Varsinais-Suo-
mi) ja Petri Kaukiainen (Helsingin ja Uuden-
maan piiri).

Ensiapuryhmä- ja ensiapupäivystystoi-
minta jatkossakin osastojen vastuulla 

Vapaaehtoisten ensiaputoiminta on Punaiselle 
Ristille ensiarvoisen tärkeää ja on korvaama-
ton valmiutemme kulmakivi. Yhtiö tavoitteena 
ei ole järjestää ensiapupäivystyksiä, vaan ne 
kuuluvat jatkossakin nykyiseen tapaan ensi-
apuryhmille ja osastoille. Vapaaehtoistoimin-
taa esitellään EA-kursseilla jatkossa enemmän 
ja toiveena on saada sitä kautta uusia, ensi-
avusta innostuneita ihmisiä mukaan myös va-
paaehtoistoimintaan. 

Yhtiöön liittyviä kysymyksiä ja vastauksia voi 
lukea lisää osoitteessa rednet.punainenristi.fi/
punainenristiensiapu. Kysymyksiin vastaa mie-
lellään myös yhtiön toimitusjohtaja.

Lisätietoja
Pertti Saarela
Toimitusjohtaja
Punainen Risti Ensiapu Oy
pertti.saarela@punainenristi.fi
p. 040 5772417

Punainen Risti Ensiapu yhtiö

TIEDOTE ENSIAPU YHTIÖSTÄ
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KUULUMISIA OSASTOISTA

Punaisen Ristin Hirvensalmen osas-
ton ensiapuryhmä sai hankittua 
uudet päivystysvaatteet paikalli-
sen Osuuspankin tuella.  Lisäksi 
ensiapuryhmä pystyi lahjoitetulla 
tuella hankkimaan ensiaputarvik-
keita tuleviin päivystyksiin.   Myös 
Hirvensalmen apteekki on tukenut 
ensiapuryhmää lahjoittamalla side-
tarvikkeita, kylmäpakkauksia ym. 
harjoituksiin ja päivystyksiin käy-
tettäväksi. Päivystyspyyntöjä tilai-
suuksiin ottaa vastaan Marita Salo, 
p. 0505914851.

Hirvensalmen ensiapuryhmä har-
joittelee yhdessä Ristiinan ensiapuryhmän 
kanssa, ja yhteistyö sujuu erinomaisesti mo-
lempien ryhmien hyötyessä toistensa osaa-
misista ja kokemuksista. Ja yhdessä on myös 
hauskaa!

terveisin Merja Parviainen

Osuuspankki tukee Hirvensalmen ensiapuryhmää

Kuvassa Hirvensalmen Osuuspankin toimitusjohtaja 
Kirsi Hännikäinen ja ensiapuryhmästä ovat kuvassa Ma-
ritta Salo, Carita Liukkonen, Sirpa-Helena Pesonen ja 
Merja Parviainen.

Unohtumaton elämys

Huhtikuussa 2017 minuun otettiin yhteyttä 
ja minulle esiteltiin idea tapahtumasta, 

jossa Laajakosken vastaanotto-
keskuksen turvapaikan-

hakijoille järjes-
tettäisiin 
mahdolli-

suus kokeilla 
melomista. 

Toivottiin tur-
vapaikanha-

kijoilta vain 
uimataitoa ja 

jonkinlaista kie-
litaitoa. Idean al-

kuunpanija oli Alina 
Mäkiportti helsinkiläi-

sestä koskimelontaan 
erikoistuneesta me-

lontaseura Kohinasta, 
jonka melontatukikohta 

sijaitsee sopivasti Kymi-
joella lähellä Laajakosken 

vastaanottokeskusta. 

Asia muhi ja sitä suunniteltiin kesän ajan ja 
vihdoin lauantaina 12.8. koitti H-hetki. Jän-
nittyneenä me odottelimme Pernoonkoskien 
äärellä tuleeko ketään vai melommeko keske-
nämme. Emme odotelleet turhaan, yhteensä 
35 henkilöä kävi paikalla, nuorin tapahtumaa 
seurannut oli vajaan vuoden ikäinen irakilais-
poika. Tapahtumaan osallistui tp-hakijoiden 
lisäksi myös jo oleskeluluvan saaneita. 

Ennen vesille pääsyä kävimme kuivalla maalla 
läpi melonnan perusteita ja turvallisuusasioita. 
Kaikki halukkaat pääsivät melomaan, joko yk-
sin koskikajakilla tai turvallisemmin kaksikossa 
tai avokanootissa ohjaajan kanssa. Omaa vuo-
roa odotellessa uitiin tai nautittiin grillieväitä. 

Aurinko paistoi kilpaa osallistujien hymynaa-
mojen kanssa, kun iloinen puheen sorina ja 
naurut sekoittuivat kosken kohinaan. Tämän 
unohtumattoman elämyksen mahdollistivat 
Antti Paavilainen ja Satu Sarkola (Kohina), 
Jaakko Mäkikylä (melontaseura Hevosaaren 
Hampparit) ja melontakeskus Natura Viva, 
joka lainasi tapahtumaan kalustoa. KIITOS!

Jaana Terävä, SPR Ankkurin ohjaaja
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Vaikka alkaa kesä 2017 kääntyä syksylle vielä on päivystyk-
siä jäljellä. Ohessa muutama kuva mahtavan ahkerista en-
siapuryhmistä ja erilaisista päivystyksistä. Kaikkea mukavaa 
näkee kun päivystää!

KUULUMISIA OSASTOISTA

Kesämenoa ensiapupäivystyksissä!

Kotkan osasto 
Prisman Motor Show-päivä 
Kuvassa: vasemmalta Niina 
Rahola, Sirkka-Liisa Arvi-
lommi ja Kimmo Viitanen.

Savonlinnan osasto 
Martti Koposen ottama 
kuva OperaGames- rat-
sastuskilpailuista kuvassa 
Eeva-Liisa Vasara ja Airi 
Huttunen

 
Savonlinnan osasto 
Päivi Piili, Heli Salkkola, Inkeri Kosonen, Kalevi 
Pihlajamäki, Sirpa Kauppinen ja Anniina Palola.

KIITOS KAIKILLE KESÄN AHKERILLE JA 
AURINKOISILLE PÄIVYSTÄJILLE! 
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Iitin osasto 
Heinolan kaupunkipuistojuok-
susta.  
Kuvassa vasemmalta Tuula-
Anneli ja Perttu Toivola, Anneli 
Käki ja Sirpa Mikkola

Haminan osasto 
Yhteispäivystys Meripelastuksen 
kanssa 
Kuvassa Marja ja Pekka Pakkanen

Lappeenranna osasto 
LPRHCFest 4.-5.8.17 
Heikki, Kati, Maritta, Eija, Taru ja Auli

 Hirvensalmen osasto Tervaleppäjuhlat 

ENSIAPURYHMIEN KESÄÄ
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Kaakkois-Suomen piirin alu-
eella toteutettava ”Etelä-
Savon asiakaslähtöinen 
palveluohjausverkosto ja 
osaamiskeskus omais- ja per-
hehoitoon”- eli kotoisammin 
OSSI-hanke on edennyt suun-

nitelmien mukaisesti ja alku keväästä aloitetut 
omaishoitajille suunnatut ensiapukurssit ovat 
saaneet hyvän vastaanoton.
Hankkeen yhtenä tavoitteena oli suunnitella 
ja toteuttaa omaishoitoperheiden tarpeisiin 
vastaava ensiapukurssi. Kurssin sisältöä suun-
niteltiin yhteistyössä piirin työntekijöiden 
kanssa ja sisällön on muokannut valmiiseen 
muotoon silloinen ensiapukouluttaja ja ter-
veydenhuollon suunnittelijana 1.8. aloittanut 
Sanna Pelkonen. Sanna on myös pitänyt kaikki 
hankealueen ensiapukurssit. Omaishoitajille 
suunnattu ensiapukurssi poikkeaa järjestön 
perinteisistä EA-kursseista muutamilta koh-
dilta. Kurssilla opitaan ensiaputaitoja, mutta 
myös jaetaan kokemuksia ja virkistäydytään. 
Vertaistuki on tärkeä elementti kun omaishoi-
tajat kokoontuvat. Kurssin sisältö ja kesto 
vaihtelee ryhmän tarpeista riippuen, eikä 
täytä perinteisen ensiapukurssin vaatimuksia, 
jonka takia kurssin suorittamisesta saa ensi-
apukortin sijaan todistuksen.

Kurssin sisältöä suunniteltaessa on erityisesti 
pidetty mielessä kohderyhmän toimintaym-
päristö, ennaltaehkäisevä näkökulma sekä 
arjen turvallisuuden lisääminen. Omaishoita-
jien toimintaympäristö koostuu usein kodista 
ja kodin lähiympäristöstä. Kotona tapahtuvat 
tapaturmat ovat tapaturmatilastojen kärjessä, 
jonka takia kurssimateriaalissa korostuu erityi-
sesti tapaturmien ennaltaehkäisy sekä kodin 

ja lähiympäristön turvalliseksi tekeminen. Yksi 
kurssin päätavoitteista on myös lisätä osal-
listujien varmuutta toimia ensiaputilanteissa 
oikea-aikaisesti. Esimerkiksi tunnistamalla 
ajoissa aivoverenkierronhäiriön oireet voidaan 
nopealla avun saamisella ennaltaehkäistä 
vakavampaa vammautumista. Arjen turval-
lisuuden lisäämiseksi yhtenä elementtinä 
kurssien sisältöön on tarkoitus tuoda osio 
turvateknologiasta. Esimerkiksi GPS-paikanti-
mella varustettu turvaranneke tai puhelimeen 
kytköksissä oleva sähkölukko voivat tuoda 
suurtakin helpotusta omaishoitoperheen ar-
keen esimerkiksi muistisairautta sairastavan 
omaishoidettavan kohdalla. Kurssilla koulutta-
jan täytyy varautua vastaamaan myös erilai-
siin kotona hoitamiseen liittyviin kysymyksiin. 
Lisäksi kouluttajalla on tärkeä rooli paikallisten 
palveluiden esiin tuomisessa sekä kannusta-
misessa käyttämään yhteiskunnan palveluita 
tuen saamiseksi.

Kursseja räätälöidään osallistujien tilanteen 
mukaan ja esimerkiksi loppu vuodesta on 
tarkoitus päästä pilotoimaan ensimmäisiä EA-
kursseja lasta ja nuorta hoitaville omaishoita-
jille. Kurssi vaatii uudenlaisen lähestymistavan 
sekä alan asiantuntijuutta ja siinä on tarkoitus 
hyödyntää mm. OSSI-hankkeen yhteistyö-
kumppaneita. Tähän mennessä omaishoitajille 
suunnattuja EA-kursseja on pidetty Mikkelissä, 
Mäntyharjulla, Kouvolassa ja Hirvensalmella.

Hirvensalmen osasto ensimmäisenä mu-
kaan

Hirvensalmen osasto järjesti ensimmäisenä 
piirin osastona omaishoitajien ensiapukurs-
sin toukokuussa. Kurssille osallistui alueen 

omaishoitajia ja kurssin mainos-
tamisessa tehtiin yhteistyötä 
paikallisen omaishoitojärjestön 
kanssa. Yhteistyö kannatti ja 
kurssilla oli yksitoista omaishoita-
jaa. Kurssin tunnelma oli erittäin 
innostunut ja osallistujat harjoit-
telivat esimerkillisen innokkaasti 
ja kertasivat aiemmin opittua. 
Osallistujat harmittelivat vähäistä 
osallistujamäärää, joka voi tuntua 
pieneltä perinteisen kurssin osal-
listujamäärään verraten. Kursseille 
on kuitenkin otettu maksimissaan 

Omaishoitajille suunnattua ensiapukurssia 
pilotoitu piirin alueella onnistuneesti

OMAISHOITAJILLE SUUNNATTU ENSIAPUKOULUTUS
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viisitoista osallistujaa, jotta kouluttaja ehtii 
keskittymään paremmin osallistujien kysymyk-
siin ja harjoitteluun jää enemmän aikaa.
Hirvensalmen osastosta paikalla oli seuraa-
massa kurssin toteutusta Merja Parviainen ja 
Marita Salo, jotka myös hoitivat kiitettävästi 
kaikkien käytännön järjestelyt paikan päällä. 
Jatkossa osastolla on mahdollisuus järjestää 
kurssia myös itsenäisesti. Toiminnan juurrut-
tamisen kannalta olisi tärkeää, että mukaan 
saataisiin lisää osastoja järjestämään kursseja 
myös hankkeen jälkeen. Tämä korostuu erityi-
sesti pienemmillä paikkakunnilla, joissa palve-
luiden siirtyminen kaupunkeihin saattaa jättää 
suuren aukon palveluiden saantiin. Jatkossa 
olisikin erityisen tärkeää, että kursseja pys-
tyttäisiin tarjoamaan myös pienemmillä paik-
kakunnilla omaishoitoperheiden tueksi, jotta 
kaikki palvelut eivät keskittyisi kaupunkeihin.
Alueellinen yhteistyö kannattaa

Kurssien järjestämisessä alueellinen yhteistyö 
kannattaa niin mainostamisen kuin tilojen-
kin hankkimisen kannalta. Hankkeen aikana 
yhteistyötä on tehty mm. ESSOTE:n, Mikkelin 
seudun omaiset ja läheiset ry:n sekä paikal-
listen toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Män-
tyharjulla palvelukeskus Ruskahovissa tou-
kokuussa järjestetty kurssi mahdollisti myös 
omaishoidettaville sijaishoidon kurssin ajaksi. 
Yhteistyötä tehtiin palvelukeskuksen kanssa 
kurssia suunniteltaessa ja mainostamisessa, 
jotta mainos tavoittaa kohderyhmän. Hank-
keen aikana on tarkoitus kokeilla erilaisia ta-
poja toteuttaa kursseja ja kehittää konseptia 
kokemusten perusteella toimivaksi kokonai-
suudeksi.

Kurssit ovat saaneet omaishoitajilta kiitosta 
juuri kohderyhmän tarpeisiin keskittyvästä 
sisällöstä. Erityisen tärkeänä osallistujat ovat 
kokeneet vertaistuen, jonka merkitys on nous-
sut selvästi esiin kaikilla kursseilla. Omaishoi-
toperheiden määrä ei tule tulevaisuudessa 
vähenemään ja perheet tarvitsevat erilaisia 
tukitoimia avuksi arkeen. Yhtenä tärkeänä 
osa-alueena on omaishoitajien kouluttaminen, 
johon myös räätälöidyllä ensiapukurssilla pyri-
tään vastaamaan. Ensi vuonna voimaan tuleva 
omaishoitajien koulutusvastuu jää kunnille ja 
tulevaisuus näyttää millä tavoin kunnat tähän 
haasteeseen vastaavat.

Hanke päättyy lokakuussa 2018, joten vielä on 
aikaa hypätä mukaan ja pohtia miten teidän 
osasto voisi olla mukana hankkeessa!

KUULUMISIA OSASTOISTA

Yhteydenotot hankkeeseen liittyvissä asi-
oissa:
Johanna Vihervaara p. 040-860 1396 
tai johanna.vihervaara@redcross.fi

Piritta Keränen p. 040-582 5277 tai 
piritta.keranen@redcross.fi

Yhteydenotot omaishoitajien ensiapu-
kursseihin liittyvissä asioissa:
Sanna Pelkonen p. 0400- 156 828 tai 
sanna.pelkonen@redcross.fi
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Tätä kirjoittaessani tunteet ovat pinnalla. Äs-
ken palasin kentältä, missä saatoimme kaksi 
viimeistä perhettä kohti uutta vastaanottokes-
kusta. Kouvolan vokissa ei ole enää yhtä asia-
kasta. Haikeata.

Vaikka kuinka tiesimme kaikki, että vastaan-
ottokeskus on väliaikainen ratkaisu sekä tur-
vapaikanhakijoille että työntekijöille, en vielä-
kään usko, että tämä loppuu nyt. 

Enimmillään vokissa asui reilut 330 ihmistä! 
Vilskettä oli: jokaisella on oma tarinansa, 
on omat hyvät ja huonot päivät, kaikkia piti 
kuunnella ja auttaa. Ei ollut kahta samanlaista 
päivää.

Olen sitä mieltä, että paljon vaikeampaa se 
olisi ollut jos järjestömme ei olisi ollut taus-
talla. Punaisen Ristin periaatteet johtivat vo-
kin toimintaa jokaisen työntekijän työtä joka 
päivä jokaisessa asiassa. Inhimillisyys ennen 
kaikkea. Turvapaikanhakijoille ja kouvolalaisille 
me olimme Punainen Risti, se lisäsi myös val-
tavasti vastuuta.

Työni on ollut raskasta, mutta  samalla erittäin 
antoisaa. Olen hyvin kiitollinen tästä koke-
muksesta. Kiitos piirihallitukselle ja toimin-
nanjohtajalle luottamuksesta. Arjalle haluan 

SPR:n Kouvolan vastaanottokeskuksen toiminta 
päättyy 31.8. – on kiitosten ja jäähyväisten aika

sanoa kiitokset tuesta, mitä hän antoi minulle. 
Tiesin, että saan soittaa hänelle aina kun hän-
tä tarvitsin. Kiitos myös Imatran,  Laajakosken 
ja Pieksämäen vastaanottokeskusten johtajille 
vertaistuesta! Kiitos piirin työkavereille, jatke-
taan vielä myöhemmin yhdessä!

Ja erityinen kiitos Kouvolan vastaanottokes-
kuksen henkilökunnalle! 

Kiitos myös vapaaehtoisille! Tiedän kuinka 
paljon apua ja tukea turvapaikanhakijat ovat 
teiltä saaneet. Jos ja kun tulee seuraava kerta 
tulee, tehdään homma yhdessä uudestaan ja 
pistetään paremmaksi!

Ja lopuksi on vielä toedttava, että turvapai-
kanhakijoiden tulo syksyllä 2015 oli aikamoi-
nen kokemus Suomelle ja valmiusoperaatio 
Suomen Punaiselle Ristille. Nautin tekemisen 
meiningistä silloin ja nautin edelleen: ihana 
tunne tietää, että on omalla paikallaan ja yrit-
tää tehdä parhaansa.

Anna Buzaeva
Kouvolan vastaanottokeskuksen johtaja

P.S. En hyvästele! Vaan näkemisiin! Olen piirin 
työntekijöiden listalla 31.8. jälkeenkin. 

Vapaaehtoisena Kouvolan vastaan-
ottokeskuksessa

Kaksi vuotta sitten istuin tiedotustilaisuudessa, jossa 
kerrottiin hätämajoitusyksikön perustamisesta. Olin koko 
kesän seurannut sydäntäsärkeviä uutisia Välimereltä ja 
lukenut kiihtyvää keskustelua pakolaisuudesta. Minulla 
oli voimakas tarve tehdä jotain konkreettista auttaakseni 
- osoittaakseni että Euroopassa ja Suomessa on inhimil-
lisyyttä. 

Kun hätämajoitusyksikkö saatiin avattua, löysin itseni 
sen keittiöstä. Kysyin miten voin auttaa, mitä voin teh-
dä. Aluksi tein salaattia, jaoin ruokaa ja tiskasin. Pälyilin 
ruokalassa vellovaa väkijoukkoa ja myönnän että tunsin 
epävarmuutta. Paljon tummanpuhuvia miehiä,  kova me-
teli ja vihaiselta kuulostavaa puhetta. Pohdin sitä samaa 
mitä nettipalstoilla kirjoiteltiin - miksi näin paljon nuoria 
miehiä, missä naiset ja lapset, miksi tulitte yksin? Silti tu-
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lin uudestaan, joka viikonloppu. Koska halusin 
oppia ymmärtämään.

Olihan siellä paljon myös perheitä, pieniä lap-
sia, raskaana olevia naisia. Keittiöstä siirryin 
leikkimään lasten kanssa, pitämään vauvoja 
sylissä, etsimään pieniin käsiin tumppuja ja 
töppösiä. Mieleeni on painunut kohtaaminen 
yöpakkasen huurruttamalla pihalla. Mies ja 
raskaana oleva nainen tulivat kysymään tietä 
lähimpään kauppaan - varvastossut paljaissa 
jaloissa. Mietin etten oikeastaan tiedä elämäs-
tä yhtään mitään.

Pian istuin tukihenkilökoulutuksessa. Sain 
oman ystäväperheen, jonka kanssa aloimme 
yhdessä tutustua suomalaiseen elämään. 
Vastaanottokeskus oli avattu ja asukkailla oli 
paljon uutta opittavaa. Miten hedelmät pun-
nitaan kaupassa, missä on lähin bussipysäkki, 
mitä tehdä kun lapsella on täitä. Aika kului 
ja yhtäkkiä huomasin viettäväni suuren osan 
vapaa-ajastani turvapaikanhakijoiden kanssa. 
Niin moni tarvitsi apua ja suomalaista ystävää. 
Onneksi meitä vapaaehtoisia ja tukihenkilöitä 
oli paljon. Jokainen antoi sen parhaan mitä 
toiselle ihmiselle voi antaa - omaa aikaansa. 

 
Päivät vaihtuivat kuukausiksi, kuukaudet 
vuosiksi. Jotkut ystävyydet syvenivät, toiset 
hiipuivat. Kahteen vuoteen mahtui uskomaton 
määrä kohtaamisia. Tunteiden vuoristorata 
heitteli ilosta suunnattomaan suruun. Sain 
kokea perhejuhlia, syntyi vauvoja, juhlittiin 
milloin mitäkin. Sain myös kokea niitä vaikei-
ta asioita. Kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, 
läheisten katoamisia ja loukkaantumisia koti-
maassa, masennusta ja itsetuhoisuutta. Sain 
kuulla elämäntarinoita. Opin ymmärtämään.

Kohtasin turvapaikanhakijoita monen roolin 
kautta. Vapaaehtoistyöntekijänä, tukihenki-

lönä, ystävänä, rakkaana, perheenjäsenenä. 
Helppoa se ei ole ollut missään kohtaa. Olen 
joutunut katsomaan omaa kotimaatani, kieltä-
ni ja kulttuuriani vierain silmin. Olen joutunut 
myös avaamaan mieleni vieraalle kulttuurille 
sulkien kaikki ennakkoluulot pois. Ja sitä kaut-
ta olen saanut oppia valtavan määrän uutta. 
Hetkeäkään en antaisi pois. Minä olen nyt 
viisaampi ja vahvempi. Keittokirjastani löytyy 
monenlaista reseptiä, ja osaan puhua arabiaa. 
Albumit ovat täynnä valokuvia kesämökeiltä, 
ilmaiskonserteista, poroajeluilta, joulukirkoista 
ja ihan vaan kotoa. Yhteisiä muistoja. 
 
Vastaanottokeskuksen sulkeminen jätti ison 
aukon elämääni. Tiesin kyllä, että nämä ihmi-
set ovat vain lainassa. En osannut silti varau-
tua siihen, että heidät kaikki vietäisiin kerralla. 
Olin tottunut siihen, että yksi kerrallaan he 
tekivät omia ratkaisujaan, saivat oleskelulupia 
tai palasivat kotimaahansa. Niin monen ystä-
vän hyvästely yhdellä kertaa oli raskasta. Kyy-
nelsilmin pakkasimme tavarat bussiin ja hala-
simme viimeisen kerran. Tai niin silloin luulin. 
 
Olen saanut huomata, että ystävyys kantaa. 
Turvapaikanhakija ei unohda kohtaamaansa 
ystävällisyyttä. Videopuheluiden välityksel-
lä vaihdetaan kuulumisia, yhdessä etsitään 
halpoja bussilippuja ja järjestetään tapaami-
sia ympäri Suomea. Eihän me enää yhdessä 
kaikkien kanssa koluta kirpputoreja ja laiteta 
ruokaa iltaisin, mutta yhteinen taival jatkuu. 
Niinkuin heidänkin kanssaan jotka ovat jo 
Suomesta lähteneet, ja heidän jotka löysivät 
oman paikkansa täältä. Kaveria ei jätetä. 

Taina Vainio

KOUVOLAN VASTAANOTTOKESKUS
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UUSIA KASVOJA PIIRISSÄ

1.8. aloittanut terveydenhuollon suunnittelija 
Sanna tervehtii!

Kasvot ovat jo hieman ehtineet kulua piirin 
käytössä; siirryin ETK:n tehtävistä terkuksi ke-
sälomien jälkeen.

Kouvolassa asustelen, ylpeästi maalla Elimä-
ellä.  Rinssi, teini, koiria, vanhan talon remon-
tointia ja pihanhoitoa, niitä kuuluu arkeen 
tämän mahtavan työn lisäksi.

Työpisteeni löytyy Piiritoimistolta ja puhelinnu-
mero on terkkujen käytössä ollut vanha tuttu 
0400 156 828. 

Toivon teiltä kovasti yhteydenottoja, kysy-
myksiä, kommentteja, toiveita sähköisesti en-
nekuin ehdin käydä tapaamassa teitä kasvo-
tusten eri tilanteissa. Yhdessähän tätä työtä 
tehdään!

Sanna 

Hei! Olen työskennellyt toimistoapulaisena 
Kouvolan piiritoimistolla helmikuusta lähtien, 
joten ääneni on saattanut tulla tutuksi vasta-
tessani puhelimeen.

Olen pikkuhiljaa enemmän ja enemmän kou-
volalaistunut kotkalainen. Satamakaupungissa 
vietin nuoruuteni ja Kouvolaan muutin reilut 7 
vuotta opiskeluiden perässä. 

Olen viihtynyt sekä Kouvolassa että nyttem-
min Punaisen Ristin parissa oikein mukavasti. 
Isona syynä työviihtyvyyteen ovat olleet mu-
kavat työkaverit, jotka ovat ottaneet minut 
vastaan hyvin heti ensimmäisestä päivästä 
lähtien. 

Työpäiväni kuluvat mm. asiakastyössä niin 
puhelimitse kuin kasvotusten, sähköpostiin 
vastatessa sekä postia vastaanottaessa ja lä-
hettäessä. Työni on varsin monipuolista ja se 
pitää mielen virkeänä.

Innokkaana odottelen mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan niin työssäni kuin muutenkin. Kuu-
lemisiin puhelimessa sekä näkemisiin piiritoi-
mistolla!

Jani

Jani SaarelaSanna Pelkonen
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Ensiapupäivystyksen perus-
kurssi 

30.9. ja 20.-21.10. Mikkelin aluetoimisto 
(Otavankatu 20)

Ensiapupäivystäjän peruskurssi muuttuu 
kolmiosaiseksi Kaakkois-Suomen piirissä 
syksyllä (pilotoitu keväällä HUP, Oulu, Lap-
pi).

Tarkempaa tietoa kurssin sisällöstä: https://
rednet.punainenristi.fi/node/44635 
Ensimmäinen osa 30.9. lähiopetusta 8 tun-
tia, hinta 20 e. (sis. päivystyskortin)
Toinen osa on Moodlen kautta toteutettava 
etäopiskelujakso.

Kolmas osa 20.-21.10.17 lähiopetusta 
18 tuntia, hinta 50 e. (ei sis. ruokia eikä 
majoitusta)

Kurssille pääsyn edellytyksenä on EA1 ja 
aktiivinen toiminta ensiapuryhmässä. 

Ilmoittautuminen 22.9. mennessä
Lisätiedot: terveydenhuollon suunnittelija 

Sanna Pelkonen 0400 156 828

Kotimaanavun koulutusilta 

15.11.2017 Klo 18.00-20.30 

Koulutus pidetään Lappeenrannan osaston 
tilassa Raatimiehenkatu 20 D.

Kotimaanapu on yksi tärkeimmistä SPR:n 
auttamistoiminnoista. Kotimaanapua pys-
tyy antamaan pienikin osasto kun asiaan 
on perehdytty.

Koulutus on tarkoitettu osaston kotimaa-
navun yhdyshenkilöille, puheenjohtajille ja 
kaikille ketkä ovat kiinnostuneet kotimaa-
navun toiminnasta osastossa.

Illan aikana saat valmiuksia siihen miten 
auttaa äkillisen onnettomuuden uhreja 
esim. tulipalotilanteessa.

Koulutus on maksuton.

Ilmoittautuminen 10.11. mennessä Redne-
tissä Kaakkois-Suomen piirin koulutus-ja 
tapahtumakalenterin kautta.

Lisätiedot: valmiuspäällikkö Eila Siira

Alueelliset osastotapaamiset syksy 2017

Syksyn aluefoorumit pidetään seuraavissa paikoissa klo 18.00 – 20.30:

10.10. Pieksämäki, hotelli Savonsolmu, Toikantie 9
10.10. Kouvola, piiritoimisto (Kouvolankatu 5-7)
10.10. Savonlinna, osaston tila (Vääräsaarenkatu 4 A)
11.10. Mikkeli, aluetoimisto (Otavankatu 20)
11.10. Karhula, paikka tarkentuu vielä 
11.10. Hartola, Gasthaus Koskenniemi, Koskenniementie 66 
12.10. Lappeenranta, osaston tila, Raatimiehenkatu 20 D 

Alueelliset osastotapaamiset on tarkoitettu kaikille osastojen luottamushenkilöille ja 
avainvapaaehtoisille.  Illassa käsitellään ajankohtaisia asioita osastojen toiminnan kannal-
ta. Tällä kierroksella esillä on luonnollisesti elämä yleiskokouksen jälkeen: mitä siellä pää-
tettiin ja mitä se tarkoittaa meillä? Nostetaan esiin myös onnistumiset tältä vuodelta! 
Osastotapaamiset ovat myös mainio tilaisuus tutustua naapuriosastojen vapaaehtoisiin ja 
suunnitella yhteisiä tapahtumia yms. alueella. Illoissa vetovastuussa alueen kummit! 

Ilm,oittautuminen joko Rednetin tapahtumakalenterin kautta tai puhelimitse piiritoimis-
toon. 

TULEVIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUKSIA
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Mitä yleiskokouksen jälkeen? 
- Järjestöparlamentti osastojen luottamushenkilöille 
6. – 7.10. Mikkeli, Anttolanhovi 

Järjestöparlamentti kokoaa yhteen osastojen 
luottamushenkilöt keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista ja tulevan toimintalinjauksen 
vaikutuksista omassa osastossa. 
Lauantaina olemme kaikki yhdessä, perjan-
taina puheenjohtajille on oma osaston johta-
mista tukeva osio, ja muille luottamushenki-
löille omansa.

Hinta 60 € / osallistuja, sis. majoituksen 2 hh 
huoneissa. Lisämaksu 1 hh huoneesta 30 €. 
Vain lauantaina läsnä olijoille 40 € / hlö. 

Ilmoittautuminen 22.9. mennessä RedNetin 
tapahtumakalenterin kautta tai sähköpostit-
se piiritoimistoon. 
Lisätietoja järjestötyön suunnittelija tai toi-
minnanjohtaja 

Ohjelma:  
pe 6.10. 
17.00 Päivällinen 
18.00 Avaus  
18.30 Puheenjohtajapaja / luottamushen-
kilöpaja
20.30 Saunat 

la 7.10. 
8.00 -> aamiainen 
9.00 Vetovoimainen ja uudistuva vapaaeh-
toisjärjestö 
12.00 Lounas 
13.00 Hyvinvointija ja turvallista elämää 
lähiyhteisössä 
15.30 Kahvi ja päätös  

Tule viettämään mukavaa syyspäivää Mikkelin Kirkkopuis-
toon lauantaina 9.9. klo 9 - 15 

Suomen Punaisen Ristin 140-vuotis uhlavuoden 
kunniaksi SPR Kaakkois-Suomen piiri järjestää 
9.9.2017 klo 9.00 alkaen SPR 140 vuotta -ta-
pahtuman, jonka yhteydessä kisataan piirin en-
siapukilpailut.

Tapahtumassa pääsee tutustumaan Punaisen 
Ristin toimintaan sekä parantamaan omia en-
siaputaitojaan. Puistossa on mukana myös yri-
tystori, jossa voi vierailla yhteistyöyritysten pis-
teillä.

Aamupäivällä voi seurata ensiapukilpailuja, jois-
sa ensiapuryhmät mittaavat taitojaan toisiaan 
vastaan. Omia ensiaputaitoja voi parantaa il-
tapäivällä Auttajakurssilla (ja ottaa ideat oman 
osaston toteutukseen).
Pienemmille kävijöille on Nallesairaala, jossa he 

voivat hoitaa pehmolelujensa vaivoja. Nalle-
sairaala ottaa vastaan erilaisia vaivoja potevia 
pehmoleluja ja nukkeja, avustaa niiden pieniä 
isäntiä ja emäntiä heidän hoitotoimenpiteis-
sään, ja antaa ohjeita kotihoitoa varten.

Koko päivän myös Nälkäpäivän etkot, eli myyn-
nissä on rokkaa ja Nälkäpäivä -leipää Mikkelin 
osaston toimesta. 

Mikkelin vastaanottokeskus on myös mukana 
esittäytymässä. 

Tervetuloa kaikki innolla mukaan!

ps. Potilaaksi saa vielä ilmoittautua ea-radalle! 
Ilmoittaudu Sanna terkulle. 
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Tässä ja Nyt aikataulu 

4/2017 Ilmestyy 17.11.2017 
 Deadline materiaaleille 3.11.2017 

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

Piiritoimisto, Kouvola
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

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

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

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

Toimistosihteeri 
Päivi Pelkonen  
020 701 2720, 040 668 3818

Järjestötyön suunnittelija
Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277

Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija (Startti-voimaa 
-hanke) / Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Ulla Laakso 
040 860 1053

Valmiuspäällikkö
Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407 
 
Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä 
Johanna Vihervaara 
040 860 1396 
 
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Minna Kujala
020 701 2717, 040 7448085 
(1.9. alkaen Ensiapu osakeyhtiö)

Terveydenhuollon suunnittelija 
Sanna Pelkonen 
020 701 2722, 0400 156 828 

Varainhankinnan suunnittelija  
Anna Kupiainen  
040 483 4708

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

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

kaakkois-suomi.mikkeli@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toimistonhoitaja Johanna Rantala
020 701 2719, 040 173 6956  
(1.9. alkaen Ensiapu osakeyhtiö) 

Toimistoapulainen
020 701 2712, 040 173 6911
 
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja  
Tanja Hildén
020 701 2728, 0400 245 134 

(1.9. alkaen Ensiapu osakeyhtiö)

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
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SUOMEN PUNAISEN RISTIN KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN 
ENSIAPUKURSSIT SYKSYLLÄ 2017 

 

                  PUNAINEN RISTI – SUOMEN JOHTAVA ENSIAVUN ASIANTUNTIJA 
 
www.punainenristi.fi 
 

KOUVOLA  
SPR piiritoimiston koulutustilat 
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola  
 

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16 
vko 35 / 28.-29.8. (ma-ti)  
vko 37 / 14.-15.9. (to-pe) 
vko 39 / 27.-28.9. (ke-to) 
vko 41 / 11.-12.10. (ke-to) 
vko 43 / 24.-25.10. (ti-ke) 
vko 45 / 6.-7.11. (ma-ti) 
vko 47/ 22.-23.11. (ke-to) 
vko 50 / 12.-13.12. (ti-ke) 
 

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16 
vko 42 / 18.-19.10. (ke-to) 
 

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16 
vko 36 / 4.9. (ma)  
vko 40 / 4.10. (ke) 
vko 46 / 14.11. (ti) 
vko 49 / 4.12. (ma) 
 

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12 
vko 38 / 20.9. (ke) 
vko 44 / 1.11. (ke) 
vko 50 / 11.12. (ma) 
---------------------------------------------------------------------------- 
KOTKA   
Helilän seurakuntatalo 
Suntionkatu 18, 48600 Kotka 
 

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16 
vko 36 / 6.-7.9. (ke-to) 
vko 41 / 12.-13.10. (to-pe) 
vko 44 / 30.-31.10. (ma-ti) 
vko 46 / 15.-16.11. (ke-to) 
vko 48 / 30.11.-1.12. (to-pe) 
 
 

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12 
vko 40 / 3.10. (ti) 
vko 47 / 21.11. (ti) 
 

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16 
vko 37 / 13.9. (kei) 
vko 42 / 17.10. (ti) 
---------------------------------------------------------------------------- 
LAPPEENRANTA 
SPR Lappeenrannan osaston koulutustilat 
Raatimiehenkatu 20 D, 53100 Lappeenranta 
 

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16 
vko 35 / 30.-31.8. (ke-to) 
vko 39 / 25.-26.9. (ma-ti) 
vko 41/ 9.-10.10. ( ma-ti) 
vko 45 / 6.-7.11. (ma-ti) 
vko 48 / 28.-29.11. (ti-ke) 
 

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16 
vko 37 / 4.-5.9. (ma-ti) 
 

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16 
vko 36 / 7.9. (to) 
vko 40 / 5.10. (to) 
vko 44 / 2.11. (to) 
vko 50 / 14.12. (to) 
 

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12 
vko 38 / 21.9. (to) 
vko 42 / 18.10. (ke) 
vko 47 / 23.11. (to) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MIKKELI  
SPR aluetoimiston koulutustilat 
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli 
 

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16 
vko 35 / 29.-30.8. (ti-ke)  
vko 38 / 19.-20.9. (ti-ke) 
vko 40 / 2.-3.10. (ma-ti) 
vko 42 / 16.-17.10. (ma-ti) 
vko 44 / 31.10.-1.11. (ti-ke) 
vko 46 / 16.-17.11. (to-pe) 
vko 48 / 27.-28.11. (ma-ti) 
vko 50 / 13.-14.12. (ke-to) 
 

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16 
vko 45 / 7.-8.11. (ti-ke) 
 

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16 
vko 36 / 6.9. (ke) 
vko 41 / 12.10. (to) 
vko 50 /12.12. (ti) 
 

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12 
vko 39 / 26.9. (ti) 
vko 45 / 9.11. (to) 
---------------------------------------------------------------------------- 
SAVONLINNA  
SPR Savonlinnan osaston koulutustilat  
Vääräsaarenkatu 4 A, 57130 Savonlinna 
 

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16 
vko 37 / 13.-14.9. (ke-to) 
vko 41 / 10.-11.10. (ti-ke) 
vko 47 / 22.-23.11. (ke-to) 
 

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16 
vko 40 / 4.-5.10. (ke-to) 
 

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16 
vko 39 / 28.9. (to) 
vko 46 / 14.11. (ti) 
Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12 
vko 42 / 19.10. (to) 
 
 
 
 
 
Kurssihinnat (sis. ALV 24%) 
EA 1®   149 € / henkilö 
EA 2®  159 € / henkilö 
Hätäensiapukurssi 8 t   89 € / henkilö  
Hätäensiavun kertaus 4 t   63 € / henkilö 
Henkisen tuen peruskurssi 12 t / 110 € / henkilö 
Ammattikuljettajan koulutus 180 € / henkilö 
 

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

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

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
Ilmoittautuminen ja tarjouspyynnöt osoitteessa  
www.ensiapukoulutus.fi. Lisätietoja puh. 040 173 6956  
tai johanna.rantala@redcross.fi 
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