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Nälkäpäivä ja yhdessä tekemisen voima
Kiipeän kapeaa ja jyrkkää hiekkapolkua kuk-
kulan päälle ja katson ympärilleni. Vieri-
viereen rakennettuja hökkeleitä näkyy sil-
mänkantamattomiin. Lähes kaikki puut on 
kaadettu, eikä auringon paahteelta pääse 
suojaan. Olen Bangladeshissa Cox’s Bazarin 
leirillä, missä asuu yli puoli miljoonaa väki-
valtaa paennutta ihmistä Myanmarista. Heis-
tä suurin osa on naisia ja lapsia, jotka kärsi-
vät aliravitsemuksesta.

Jatkan matkaani ja saavun pienen, vaatimat-
toman koulurakennuksen kohdalle. Sisällä 
iso ryhmä lapsia laulaa äänekkäästi. Kysyn 
tulkiltamme, mitä lapset laulavat. Hän vas-
taa: ”Emme ole yksin. Pystymme voittamaan 
vaikeudet.” Kyyneleet tulvahtavat silmiini, 
vaikka kuinka yritän estää.

Kävelen takaisin Suomen Punaisen Ristin yl-
läpitämään kenttäsairaalaan, joka sijaitsee 
valtavan leirin vieressä. Nälkäpäivänä kerät-
tyjen lahjoitusten avulla sairaala oli mahdol-
lista lähettää nopealla aikataululla Suomesta 
Bangladeshiin viime syksynä.

Surusta toivoon 
Cox’s Bazarin leirillä Nälkäpäivä tarkoittaa 
naiselle keisarinleikkausta, kun synnytykses-
sä on ilmennyt vakavia ongelmia. Se tarkoit-
taa lääkkeitä ja hyvää hoitoa pienelle pojalle, 
jolta leikattiin vatsasta suuri ja kivulias kys-
ta. Nälkäpäivä tarkoittaa ihmishenkien pelas-
tamista. Ja se on teidän kaikkien Nälkäpäi-
vään osallistuneiden vapaaehtoisten ansiota!
Sairaalalla hämmästelen valtavaa työn mää-
rää. Hoitajien, lääkäreiden ja kätilöiden li-
säksi tarvitaan tulkkeja, logistikkoja, vartijoi-
ta, kuljettajia, siivoojia, keittäjiä, hallinto- ja 
taloushenkilökuntaa. Aivan kuten Nälkäpäi-
vänäkin, jolloin tarvitaan lipaskerääjiä, ra-

hanlaskijoita, kuskeja, kouluvierailijoita, 
lippaiden jakajia, somepäivittäjiä, sopankeit-
täjiä, leivänmyyjiä… Te vapaaehtoiset teette 
valtavan määrän työtä, jotta keräys saadaan 
toteutettua. Olkaa ylpeitä itsestänne ja koot-
kaa hyvä porukka Nälkäpäivän tekemiseen. 
Kukaan ei pysty siihen yksin.  

”Kiitos, että olet mukana auttamassa”
Suomen Punainen Risti on sitoutunut pyörit-
tämään sairaalaa vuoden loppuun saakka. 
Avustusoperaatio on valtava ja tarvitsemme 
sen toteuttamiseksi apuanne. Järjestetään 
yhdessä näyttävä ja tuottoisa Nälkäpäivä, 
niin pystymme varmistamaan, että sairaa-
lassa voidaan pelastaa henkiä ja auttaa ih-
misiä jatkossakin. 

Lue tästä lehdestä vinkkejä paikallisen näky-
vyyden hankkimiseen, uusien vapaaehtois-
ten rekrytoimiseen sekä keräyskeinojen uu-
distamiseen käteisen vähetessä.
Myanmarista paenneet kertovat, että Pu-
naisen Ristin ja Puolikuun vapaaehtoisten ja 
työntekijöiden näkeminen tuo heille toivoa. 
Toivoa siitä, että maailma tietäisi heidän hä-
dästään. 

Annetaan tulevana Nälkäpäivänä heille  
sekä toivoa että konkreettista apua!  

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: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
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 tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet 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 osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan 
koordinaattori
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Pitkä kuuma kesä

PÄÄKIRJOITUS 30.8.2018

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.

Olemme saaneet nauttia ennätyksellisen 
aurinkoisesta ja lämpimästä kesästä. Ke-
sällä oli kerrankin myös pituutta, koko tou-
kokuu oli jo säiden puolesta yhtä juhlaa. 
Tilastollisestikin taidettiin rikkoa ennätyk-
siä mm. hellepäivien kokonaismäärässä. 
Ennätyslämpimällä kesällä oli myös kään-
töpuolensa. Uutisista seurasimme ruotsa-
laisten taistelua poikkeuksellisen laajoja 
metsäpaloja vastaan ja metsäpaloja ehti 
syttyä myös Suomessa, joskin onneksi pie-
nemmässä mittakaavassa. Kuumuuden ai-
heuttamat terveysongelmat näkyivät myös 
ruuhkina terveyskeskusten ja sairaaloiden 
ensiavuissa.

Koko kesän ajan käytiin vilkasta keskuste-
lua siitä, onko tässä sääilmiössä kyse vain 
pitkän ajan tilastoihin mahtuvasta poik-
keuksesta vai onko tämä selkeä merkki il-
mastonmuutoksesta. Sekä yleinen mielipide 
että valtaosa asiantuntijoista tuntui kallis-
tuvan sille kannalle, että tällaiset kesät ovat 
tulevaisuuden kuva eivätkä enää mikään 
poikkeus.

Jos tulevaisuuden kesät ovat tämänvuotisen 
kaltaisia, se aiheuttaa väistämättä muu-
toksen myös meidän toimintatapoihimme 
Punaisessa Ristissä. Perinteisesti meillä 
ensiapuryhmäläiset ahkeroivat kesäisin 
päivystyksissä. Myös äkilliset kotimaan 
avun tapaukset hoidetaan ja Vapepan kaut-
ta toimivat vapaaehtoisemme osallistuvat 
hälytyksiin, mutta muut toimintamuodot 
hiljenevät ja  kesäkausi on ansaittua levon 
aikaa.

Jo tänä kesänä saatiin esimakua siitä, että 
Punaisen Ristin vapaaehtoisia tarvittiin en-
sihuollon tehtäviin metsäpalotilanteissa. 
Tulevaisuuden kuvana on myös se, että va-
paaehtoiset kiertävät tarkistamassa miten 
yksinasuvat ikäihmiset pärjäävät kuumien 
jaksojen aikana. Tämä on todellisuutta jo 
nyt eteläisemmässä Euroopassa.

Aktiiviset osastot päivittävät syksyllä omaa 
valmiussuunnitelmaansa. Päivitykselle syk-
sy on hyvä ajankohta kun muutoinkin mie-

titään ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. 
Päivityksen yhteydessä olisi hyvä vähintään 
käynnistää keskustelua siitä, mitkä ovat 
osaston valmiudet auttaa erilaisiin sääilmi-
öihin liittyvissä ongelmatilanteissa ja miten 
auttamisvalmius on turvattu kaikkina vuo-
denaikoina, myös kesällä.

Tuleva syyskausi tuo mukanaan suuria ja 
monen odottamia uudistuksia. Oma Punai-
nen Risti-järjestelmää on testattu keväällä 
HUP:n ja Oulun piireissä ja 400 vapaaeh-
toista on jo vienyt siihen omat tietonsa. 
OMA rantautuu nyt kaikkiin piireihin ja 
osastoihin ja pian on myös uusien vapaa-
ehtoisten mahdollisuus tulla mukaan järjes-
telmän kautta. Osana tätä isoa uudistusta, 
mutta omana erillisenä projektinaan etenee 
myös sähköisen ystävävälityksen käyttöön-
otto, ensin isoihin osastoihin ja siitä vähitel-
len kaikkialle. Tällaiset uudistukset saatta-
vat herättää vastarintaa ja toki onkin niin, 
että siirtymä- ja opetteluvaihe aiheuttaa 
epävarmuutta ja hämmennystä. Uskon kui-
tenkin vakaasti, että uudistusten mukanaan 
tuomat hyödyt ja helpotukset selviävät 
meille kaikille hyvin nopeasti.

Tämän syksyn yksi kohokohta piirin toimi-
nannassa on ensimmäistä kertaa kokeiltava 
Superviikonloppu. 5.-7.10. Imatralla to-
teutettavasta koulutustapahtumasta on jo 
lähetetty osastoihin ennakkotietoa kevään 
aikana ja tässä lehdessä tapahtumasta ker-
rotaan lisää. Toivotan kaikki tervetulleeksi 
Imatralle rakentamaan hienoa yhteistä ko-
kemusta.

Aktiivista ja ilois-
ta syyskautta 
– ja menestystä 
Nälkäpäiväkerä-
ykseen!

Arja Vainio  
toiminnanjohtaja
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Maksaminen hoidetaan nykyisin useim-
miten kortilla tai puhelimella. Lipaske-
räämisen rinnalle onkin välttämätöntä 
ottaa uusia keräystapoja, jotta lahjoit-
tajien olisi helppoa osallistua Nälkä-
päivään. 

Lipaskerääjät ovat aina olleet Nälkäpäivän 
kantava voima, eikä kerääjien tuoma näky-
vyys ole korvattavissa. Onkin tärkeää, että 
liikkeellä on paljon kerääjiä, jotka voivat ker-
toa myös vaihtoehtoisista lahjoitustavoista. 
Uusiin lahjoitustapoihin kannattaa tutustua 
ennakkoluulottomasti ja ottaa ainakin yksi 
uusi tapa testattavaksi.

1. MobilePay löytyy yhä useammalta 
Mobiilisovellus MobilePayllä oli toukokuun 
alussa puoli miljoonaa aktiivikäyttäjää ja 
määrä kasvaa. Maksu veloitetaan pank-
kitililtä, eikä MobilePay laskuta Punaista 
Ristiä. Tapoja on kaksi:

• Katastrofirahastoon kerääminen 
Liimaa keräysliiveihin tarrat, joissa on 
katastrofirahaston lahjoitusnumero 
1001. Laita lippaisiin mainos mobiililah-
joitustavoista, joita ovat MobilePay, Pivo 
ja tekstiviestilahjoitus. Tarroja ja mai-
noksia voi tilata maksutta Punaisen Ris-
tin verkkokaupasta.

• Osaston oman keräyspotin  
seuraaminen  
MobilePaylla voi seurata osaston omaa 
keräystulosta, kun tilaa maksuttoman 
lahjoitusnumeron ja QR-koodin osoit-
teesta keraykset@punainenristi.fi. Sa-
malla saa keräyslippaisiin kiinnitettävät 
mainokset.

2. Lähimaksaminen iZettlellä 
Kiinteissä keräys- ja myyntipisteissä kan-
nattaa harkita iZettlen käyttöä. Se on 
edullinen laite, jonka lisäksi tarvitaan vain 
älypuhelin nettiyhteydellä ja ilmaisel-
la iZettle-sovelluksella. Keskustoimistosta 
saa käyttäjätunnukset, joilla tuotto ohjau-
tuu katastrofirahastoon. Laitetta voi käyt-
tää myös osaston omaan varainhankin-
taan, kun tekee iZettlen kanssa erillisen 
sopimuksen, joka ohjaa tuotot osaston ti-
lille. Ohjeet löytyvät RedNetistä.  

NÄLKÄPÄIVÄ 20.–22.9.2018

Ota rohkeasti käyttöön erilaiset  
lahjoitustavat Nälkäpäivänä

3. Tekstarillakin voi lahjoittaa  
Kerääjien kannattaa mainostaa lahjoitta-
jille myös tekstiviestilahjoittamista. Lip-
paassa on jo valmiina 10 € lahjoitusvies-
ti. Nälkäpäivän pikkuesitteessä on lisäksi 
uusi 5 € vaihtoehto. Tekstiviestilahjoitus 
veloitetaan puhelinlaskulta.

4. Kerää netissä  
Lipaskerääjiä rekrytoidessa kannattaa eh-
dottaa nettikeräämistä. Se voi olla sosi-
aalisessa mediassa aktiiviselle mainio ja 
persoonallinen tapa osallistua keräykseen. 
Tapoja on kaksi:

 
• Perusta oma nettilipas sivulla  

oma.punainenristi.fi 
Pyydä sosiaalisessa mediassa lahjoituk-
sia lippaaseesi. 

• Käytä Facebookin sovellusta 
Facebookilla on keräyssovellus, jolla voi 
kerätä rahaa katastrofirahastoon. Sovel-
lus löytyy Facebookin valikosta ”Luo va-
rainkeruukampanja”. Kun keräys on luo-
tu, kutsu siihen kaikki FB-kaverit.

5. Tilaa Metrilakua myytäväksi  
Lakua voi tilata 50 pussin erissä. Yhden 
puolen kilon pussin myyntihinta on 10 eu-
roa, josta myyjälle jää 4 euroa. Myymäl-
lä 50 pussia, kartuttaa katastrofirahastoa 
200 eurolla. Pussissa on 10 eri makuista 
metrilakua. 

6. Jaa lahjoituspyyntökirjeet  
postilaatikoihin  
Oletko jo kokeillut jakaa lahjoituspyyn-
tökirjeitä suoraan postilaatikoihin? Val-
miiseen kirjeeseen lisätään vain osaston 
Nälkäpäivä-viite, jotta tuotot ohjautuvat 
osaston keräyspottiin. Tulostusapua voi 
pyytää paikallisista yrityksistä ja piiristä.
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NÄLKÄPÄIVÄ 20.–22.9.2018

Tehdään Nälkäpäivä näkyväksi tapah-
tumilla ja tempauksilla. Perinteiset 
Nälkäpäivän toritapahtumat ja konser-
tit tuovat erinomaista näkyvyyttä. Mu-
kana on myös kaksi erilaista tapah-
tumaehdotusta, joiden toteutukseen 
tarkemmat ohjeet löytyvät RedNetistä. 

•  Tyynyinstallaatio 
Viime vuonna autoimme 123 tulipalota-
pauksessa. Tehdään tämä merkittävä ko-
timaassa annettu apu näkyväksi. Raken-
netaan 123 tyynystä näkyvälle paikalle 
installaatio. Tyyny symboloi tulipalon 
vuoksi menetettyä perusturvallisuuden 
tunnetta sekä konkreettisesti sitä, että 
Nälkäpäivänä tehdyillä lahjoituksilla han-
kitaan hätämajoitusta tulipalojen uhreille.

•  Patsastempaus  
Edellisen Nälkäpäivän aikana patsaat sai-
vat päälleen keräysliivit. Tempauksesta 
vinkattiin etukäteen paikallistoimituksille. 
Ohikulkijatkin huomasivat ”hiljaiset aut-
tajat” ja jakoivat niistä kuvia sosiaalises-
sa mediassa kuvia tunnisteilla #hiljainen-
auttaja ja #Nälkäpäivä. Löytyisikö teidän 
paikkakunnaltanne patsas, jonka halu-
aisitte pukea tänä syksynä keräysliiviin? 
Kun lupa patsaan pukemiseen on varmis-
tunut, sille voi pukea keräysliivin tai om-
mella sellainen patsaan mittojen mukaan. 

Uusia vapaaehtoisia Nälkäpäivään? 
Oma Punainen Risti on vapaaehtoisten uusi 
tietojärjestelmä, jota kannattaa käyttää uu-
sien vapaaehtoisten rekrytoimiseen erilaisiin 
Nälkäpäivä-tehtäviin. Osaston oma FB-sivu 
on myös tärkeä viestintäkanava paikallisesta 
toiminnasta kertomiseen. Tehtäviä tarjotessa 
on hyvä pitää mielessä, että harva on valmis 
ensitreffeiltä naimisiin. Kannattaakin tarjo-
ta maltillisen kokoisia tehtäviä, jotta kynnys 
lähteä mukaan pysyy matalana. 

Viesti rohkeasti medialle
Nälkäpäivänä haluamme tavoittaa suuren 
yleisön kaikkialla Suomea. Paikalliset tiedo-
tusvälineet, kuten ilmaisjakelulehdet, radio 
ja sanomalehdet ovat tärkeä kanava kerää-
jien ja lahjoittajien rekrytoimiseksi. Hyvä ta-
voite on, että paikalliset tiedotusvälineet pi-
täisivät Nälkäpäivää esillä ainakin kolmesti: 

Varmista osaston paikallinen näkyvyys 
kutsu kerääjäksi, juttu itse keräyksestä sekä 
tieto keräystuloksesta kampanjan jälkeen.

Tiedottamisen apuna ovat valmiit tiedote-
pohjat, joihin jokainen osasto voi täydentää 
omat tapahtumatietonsa. Tiedotepohjat löy-
tyvät RedNetistä. Tiedotteen lisäksi haasta-
teltavia voi tarjota rohkeasti paikallismedial-
le. Kiinnostava haastateltava voi olla kokenut 
Nälkäpäivä-konkari tai ensimmäiseen kerä-
ykseensä osallistuva uusi vapaaehtoinen.

Paikallisen median voi kutsua juttukeikal-
le Nälkäpäivä-tapahtumaan. Sähköposti tai 
soitto ovat nopeita ja näppäriä keinoja lä-
hestyä toimituksia. Puhelinsoiton jälkeen 
kannattaa laittaa tarkemmat tiedot ja yhte-
yshenkilön puhelinnumero sähköpostilla toi-
mittajalle.

Some on kaikkialla 
Sosiaalisen median kanavissa voimme ta-
voittaa ihmiset arjen keskellä. Punaisen Ris-
tin julkaisujen tykkääminen, jakaminen ja 
kommentointi sosiaalisessa mediassa li-
sää niiden näkyvyyttä koko maassa. Myös 
omissa ja osaston somekanavissa kannat-
taa julkaista tunnelmia ja kuvia keräykseen 
valmistautumisesta sekä Nälkäpäivän tapah-
tumista. Nälkäpäivästä voi jakaa tietoa vaik-
kapa paikkakunnan omassa Facebook-ryh-
mässä.

Nälkäpäivä-kampanjalle tehdään omat sosi-
aalisen median profiili- ja taustakuvat, jot-
ka ovat ladattavissa RedNetistä. Nälkäpäivän 
hashtagit ovat #Nälkäpäivä, #Hungerdagen 
ja #Hungerday.

Oma Punainen Ristiin voi luoda Nälkäpäivä-
tapahtuman osoitteessa vapaaehtoiset.pu-
nainenristi.fi ja linkittää sen tapahtumaka-
lenterin ilmoitukseen. 

Lisätietoja: 
Nälkäpäivä-koordinaattori  
Raisa Heinämäki, p. 020 701 2202
Varainhankinnan suunnittelija  
Mia Ekström-Huttunen, p. 020 701 2193
Tiedottaja Outi Huovinen, p. 020 701 22 44
Verkkotuottaja Seppo Kujanpää,  
p. 020 701 2226
RedNet / Nälkäpäivä 
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VUODEN 2019 KAMPANJOINTI JA TIETOSUOJALAKI

Uusi tietosuojalaki tuo muutoksia  
Hyvä joulumieli -keräykseen

Kampanjointi vuonna 2019 

Uusi tietosuojalaki vaikuttaa Hyvä jou-
lumieli -keräykseen ja lahjakorttien ja-
koon. Osastoilla ja yhdistyksillä on nyt 
entistä tärkeämpi rooli tehdä yhteis-
työtä kunnan sosiaalitoimen, neuvo-
lan, kouluterveydenhuollon ja seura-
kunnan diakoniatoimen kanssa. 

Kannustamme SPR:n osastoja ja MLL:n yh-
distyksiä järjestämään yhdessä paikallisia 
Hyvä joulumieli -tapahtumia keräyksen ai-
kana. Näin keräykselle saadaan vahvaa nä-
kyvyyttä myös paikallisesti. Toimitamme 
osastoille ja yhdistyksille syksyn aikana tar-
kemmat ohjeet sekä vinkkejä tapahtuman 
järjestämiseen ja tiedotepohjan ym. viestin-
tää varten. 

Tarkempia tietoja syksyn aikana.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2023
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199

Kampanjoinnin viestintä tapahtuu säh-
köpostin välityksellä. Osastolla on 
mahdollisuus ilmoittaa, mitkä kampan-
jat kiinnostavat ja ketkä ovat kampan-
joiden yhteyshenkilöt. Kampanjaviestit 
tullaan lähettämään ilmoitetuille yhte-
yshenkilöille sekä tiedoksi puheenjoh-
tajille ja tiedottajille. Kampanjavies-
tinnästä tullaan kertomaan tarkemmin 
myöhemmin.

Osastojen käyttöön tuotetaan toimintapa-
ketteja, joiden kanssa voi järjestää tapah-
tumia pitkin vuotta tai mennä mukaan paik-
kakunnalla järjestettäviin tapahtumiin. 
Esimerkkinä toimintapaketeista ovat jäsen-
hankinta ja auttajakurssi. 

Kampanjointia tullaan kehittämään yhdes-
sä vapaaehtoisten kanssa. Erityisesti pureu-

dutaan osastomateriaalin ja -viestinnän tar-
peisiin.

Näin kampanjoimme vuonna 2019 

• Ystävänpäivä 14.2.
• Yhteiskampanjointi inhimillisen Suomen 

puolesta eduskuntavaalien aikana 14.4. 
(Amnesty, Kirkon Ulkomaanapu ja Suo-
men Punainen Risti)

• Rasismin vastainen viikko 18.–24.3. 
• Punaisen Ristin viikko 6.–12.5.
• Nälkäpäivä-keräys 26.–28.9. 
• Valmiusharjoitus, alustava aikataulu  

lokakuu 2019

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori  
Byman Sari  
p. 020 701 2201

H
anna Linnakko
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FEISSAUS JA EI RASISMILLE!

Feissarit tekevät arvokasta työtä 

Kiitos kaikille rasisminvastaisesta työstä!

Noin puolet feissareistamme puhuu 
pääkielenään englantia. Älä siis yhdis-
tä ulkomaalaistaustaisuutta huijauk-
seen. Julkiset huijausepäilytiedotteet 
tai aiheettomat rikosilmoitukset hait-
taavat jatkossa sekä keskustoimiston 
että osaston omaa keräystoimintaa. 

Jos epäilet kohtaamaasi feissaria huijaajak-
si, ota yhteyttä keskustoimiston feissaus-
koordinaattoriin. Varmista myös osastosi ke-
räysjohtajalta, onko osasto saanut tiedon 
feissauksesta omalla keräysalueellaan. Var-
muuden vuoksi asiaa voi tiedustella myös 
piiristä. Varman tiedon saa aina keskustoi-
mistolta. 

Haluan kiittää tiimiäni, kotipesääm-
me Punaista Ristiä ja jokaista, joka on 
kulkenut pitkän ja paikoitellen pomp-
puisenkin rasisminvastaisen työn ke-
hittämisen sekä vaikuttamisen mat-
kan. Olemme saaneet tehdä töitä 
kollegoidemme, kumppanijärjestöjem-
me, verkostojemme ja tuhansien ih-
misten kanssa kaikkialla Suomessa. 
Järjestimme viiden vuoden aikana sa-
toja omia ja olimme mukana sadoissa 
muiden järjestämissä tapahtumissa.
 
Rasisminvastaisella viikolla kampanjoimme 
innostuneina ja hymyissä suin yhdessä sa-
tojen tuhansien suomalaisten kanssa. Vaiku-
timme näkyvästi niin kaduilla kuin sosiaali-
sessa mediassakin. 

Kesän aikana feissarit ovat hankkineet jäl-
leen kuukausilahjoittajia lukuisten osasto-
jen keräysalueilta. Ovelta ovelle keräystä 
tehdään isoimpien kaupunkien lisäksi pie-
nemmillä paikkakunnilla. Feissarit vierailevat 
myös kauppakeskuksissa, pienemmissä kau-
poissa ja tekevät kadulla varainhankintaa. 

Mistä tunnistat Suomen  
Punaisen Ristin feissarin?
• Tummansinisestä keräysliivistä, jossa on 

Punaisen Ristin logo valkoisella pohjalla.
• Punavalkoisesta kansiosta, jossa on tyhjiä 

kuukausilahjoituslomakkeita.
• Kuvallisesta nimikortista, missä on Po-

liisihallituksen keräyslupa 1.1.2016–
31.12.2020.

Lisätietoja:
F2F-koordinaattori  
Vesa-Matti Salomäki, p. 020 701 2014 
F2F-aluekoordinaattori  
Tuomas Mattila, p. 020 701 2339 
F2F-aluekoordinaattori  
Markus Högmander, p. 020 701 2309

On ollut opettavaista seurata näköalapaikal-
la, mitä rasismiin, vihapuheeseen, syrjin-
tään ja yhdenvertaisuuteen liittyvällä rinta-
malla tapahtui puolen vuosikymmenen ajan. 
Olemme olleet osaltamme kirjoittamassa 
historian kirjoihin lukua ”rasismi Suomessa”.

Olemme myös saaneet aikaiseksi dialogia 
erilaisten ryhmien välille. Se on tärkeää, sil-
lä ilman asiallista ja toista kunnioittavaa 
keskustelukulttuuria ei synny ymmärrystä 
toisiamme kohtaan. 

Rasisminvastainen ja yhdenvertaisuut-
ta edistävä työ jatkuu ja olen teidän kanssa 
yhdessä tekemässä sitä jatkossakin. 

Janette Grönfors, p.  020 701 2156
Ei rasismille! -hankkeen luotsaaja  
ja rasisminvastaisen työn asiantuntija. 

Laura Kotila
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TULEVAT SYKSYN TAPAHTUMAT JA KILPAILU OSASTOILLE

Kuvassa vasemmalta: Riitta Matilainen, Reino Parta-
nen ja Maija Komulainen. Kouluttaja on SPR Varkauden 
osaston ea-ryhmäläinen.

Vielä ehdit ulapalle!

Auttajat ulapalla -vapaaehtoisristeilyllä (9.–
11.11.) saat eväitä vapaaehtoisten hyvinvoin-
tiin, vapaaehtoisjohtamisen kehittämiseen ja 
uusien ihmisten tervetulleeksi toivottamiseen 
sekä rekrytointiin. Ilmoittautuminen on auki 
16.9. asti tai niin kauan kuin paikkoja riittää.

Lisätietoa risteilystä 
ja ilmoittautuminen:  
RedNet / Auttajat ulapalla

Miten Asunnottomien yö voisi 
näkyä paikkakunnallanne?

Punainen Risti on osallistunut Asunnotto-
mien yön tapahtumiin ja osastot voivat tul-
la mukaan omilla paikkakunnillaan. Asunnot-
tomuus on yhteiskunnallinen ongelmana. Se 
on köyhyyden äärimmäisimpiä muotoja ja 
heikentää asunnottoman ihmisen hyvinvoin-
tia sekä ihmisarvoista elämää. YK:n köyhyy-
den ja syrjäytymisen vastaista päivää viete-
tään 17.10.

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
RedNetistä / Ystävätoiminta,  
tapahtumamallit 
Lisätietoja: Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Matti Hetemäki, p. 020 701 2189, 

Omaishoitajin hyvinvointipäivät

Hyvinvointipäivät omaishoitajille antavat voi-
maa arjen keskelle. Syksyllä 2018 järjeste-
tään hyvinvointipäivät Karjalohjalla Päivä-
kummussa 30.–31.8. ja Ikaalisissa 11.–12.10. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
www.omaishoito.fi

Vapaaehtoinen, ideoi  
ja osallistu kilpailuun

Uudeksi valtakunnalliseksi pop up -verkko-
vapaaehtoisuuden muodoksi etsitään ideoita. 
Parhaimpia ehdotuksia pääsee esittelemään 
Auttajat ulapalla -risteilylle ja myöhem-
min osallistumaan uuden toiminnan kehit-
tämiseen. Kilpailussa haetaan verkossa toi-
mivaa tai verkkoavusteisesti toteutettavaa 
vapaaehtoisuutta. Kriteerinä on, että kuka 
tahansa vapaaehtoinen voi tehdä sitä ker-
taluonteisesti ja toiminta edistää ihmisten 
hyvinvointia ja/tai lisää yhteisöllisyyttä. 

Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi 
-projektin työryhmä valitsee muutamia to-
teutettavissa olevia ehdotuksia ja kutsuu eh-
dotuksen jättäneet vapaaehtoiset risteilylle. 
Risteilylle kutsutuille (2 vapaaehtoista/ehdo-
tus) risteily on ilmainen. Kilpailu jatkuu  
30.9. asti.

Lisätietoja ja kilpailulomakkeet:  
RedNet / Osastotoimisto / Uudet tavat tehdä 
vapaaehtoistoimintaa

Tervetuloa Starttivoimaa-
hankkeen loppuseminaariin 

Hankkeessa on kehitetty ensivaiheen kotou-
tumisen malleja vahvalla verkostoyhteistyöl-
lä vapaaehtoisten, järjestöjen, kuntien ja vi-
ranomaisten kanssa. Hanke on käynnissä 
Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen, 
Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan piireis-
sä. Loppuseminaari järjestetään Helsingissä 
7.11. yhteistyössä valtakunnallisen vastaan-
ottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestö-
verkoston kanssa.
 
Lisätietoja: RedNet / Starttivoimaa 

Jaana V
ilhunen
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OMA PUNAINEN RISTI JA VAPAAEHTOISUUS

Vapaaehtoisten uusi tietojärjestelmä on täällä

Osaston aktiivisuus 
palkitaan jäsenillä

Ison osan osastoista ja ystäväväli-
tyksistä odotetaan siirtyvän syksyl-
lä Oman ja ystävävälitysjärjestelmän 
käyttäjiksi. Uusien työkalujen käyt-
töön ottamisessa auttavat piirien työn-
tekijät ja koulutetut vapaaehtoiset eli 
digikummit sekä digimestarit. Oman 
käyttöä voi opetella aloitustyöpajal-
la työntekijän tai digikummin avustuk-
sella. Järjestelmän voi ottaa käyttöön 
myös osastolle koulutetun pääkäyttä-
jän eli digimestarin kanssa. Näin on 
esimerkiksi tehnyt pilottiosasto Länsi-
Helsinki. 
  
• Digimestarin rooli on ollut todella haus-

ka, koska on päässyt käyttämään uutta 
sivustoa kokeiluasenteella ja etsimällä et-
siä kehityskohteita. Palautteen antaminen 
on mukavaa, koska voi antaa panoksensa 
Oman kehitykseen ja sitä kautta helpot-
taa muiden osastojen ja vapaaehtoisten 
toimintaa siinä vaiheessa, kun Oma lan-
seerataan kaikille, sanoo Länsi-Helsingin 
digimestari Karoliina Pilli-Sihvola. 

Pilottiin osallistunut Lounais-Espoon osas-
ton sihteeri Nanna Katavisto on muiden va-
paaehtoisten kanssa miettinyt, miten auttaa 
vapaaehtoisia, joille tietotekniikka ei ole niin 
tuttua.

• Järjestämme syksyllä Oma Punainen Risti 
-iltoja. Niissä tietokoneettomia autetaan 
kirjautumaan Omaan. 

Mäntsälän osastossa on suunniteltu, et-
tä digitukipajoissa lähdettäisiin liikkeel-
le tarvittaessa sähköpostin luomisesta va-
paaehtoiselle, sillä sitä tarvitaan Omaan 
kirjautumisessa.

Mitä enemmän Omalla on käyttäjiä, sitä pa-
remmin hyödyt tulevat esille. Tapiolan osas-
ton puheenjohtaja Kalle Kivimaa kaipaa 
Omalta entistä helpompaa uusien vapaa-
ehtoisten vastaanottoa ja keikkaluonteis-
ten hommien, kuten lipaskeräysten järjes-
tämistä. 

Jäsenhankinnassa ja vapaaehtoisten mu-
kaan saamisessa on yksi keino ylitse mui-
den: osaston oma aktiivisuus. 

Vahvistaaksemme auttamistyötämme ja pa-
rantaaksemme valmiutta tarvitsemme en-
tistä enemmän ihmisiä ja se tarkoittaa va-
paaehtoisten ja jäsenten rekrytointia. Oma 
Punainen Risti kannattaa ottaa käyttöön kai-
kissa osastoissa. Kun toiminta on esillä ver-
kossa, ihmiset löytävät osaston paikallisen 
toiminnan. Uudesta jäsenestä jää aina 20 
euron jäsenmaksu osastolle. 

Tilaa uuden ilmeen saanut jäsenesite Punai-
sen Ristin verkkokaupasta. Esitettä on suo-
meksi, englanniksi ja ruotsiksi. 

Lisätietoja: Projektipäällikkö  
Tapani Tulkki, p. 0400 933 966 

Näin otat Oman käyttöön osastossa:
1. Ota yhteyttä piiriin tai ilmoittaudu digi-

kummi- ja digimestarikoulutukseen. Kou-
lutuksia järjestetään ympäri Suomea pit-
kin syksyä.

2. Järjestä aloituspaja digimestarinne, digi-
kummin tai piirityöntekijän tuella.

3. Mieti oleelliset roolit ja toimintakäytännöt 
ja luo Omaan osastonne toimintaryhmistä 
runko käytön aloittamiseksi.

 
4. Aloita Oman käyttö ja pyydä osastonne 

vapaaehtoisia kirjautumaan Omaan.

Lisätietoja: Rednet.punainenristi.fi/oma 
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LYHYESTI

Osastot, tarttukaa avustuksiin 

Osastot voivat hakea Hyväpäivä-avustus-
ta projekteihin, toiminnan käynnistämiseen 
ja sen kehittämiseen. Avustusta myönnetään 
kerran vuodessa samalle toiminnalle enin-
tään 300 euroa. Avustusten haku on jatkuva. 
Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen 
raportointia ja kuluerittelyä vastaan. 

Projektitukea myönnetään monikulttuuri-
selle ja kotoutumista tukevalle projektille 
ja ennaltaehkäisevälle projektille terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämiseen. Projektin pi-
tää olla vapaaehtoisten toteuttamaa ja pai-
kalliseen tarpeeseen perustuvaa. Avustuk-
sen edellytyksenä on, että toiminta on uutta. 
Sen myös toivotaan jäävän pysyväksi osak-
si osaston toimintaa. Avustus on 500–2 000 
euroa vuodessa.

Adlibris on tehnyt läksykerhotoiminnalle  
5 000 euron lahjoituksen. Osasto voi hakea 
avustusta toimintaansa aloittaville kerhoil-
le tai jo olemassa oleville toimiville kerhoil-
le. Avustuksen voi käyttää kerhon toimin-
takuluihin ja se enintään 150 euroa / kerho 
/ vuosi. Avustuksia jaetaan niin kauan, kun 
Adlibriksen lahjoittamaa rahaa riittää. 

Lisätietoja: RedNet / Osastotoimisto /  
Hyväpäivä-avustukset osastoille

Muutoksia ansiomitaleihin

Ansiomitalien myöntämisperusteisiin on tul-
lut muutoksia. Hopeisen ansiomitalin myön-
tämisen edellytyksenä ei enää ole aiemmin 
myönnetty pronssinen mitali. Riittää, että 
henkilö on jäsen ja on toiminut vapaaehtoi-
sena vähintään 20 vuotta. Mikäli henkilölle 
on myönnetty aiemmin pronssinen ansiomi-
tali, on tästä täytynyt kulua vähintään kym-
menen vuotta. 

Edellytykset pronssisen ansiomitalin myöntä-
miseen ovat nykyisin jäsenyys ja vähintään 
10 vuotta vapaaehtoistoimintaa. Mikäli hen-
kilölle on myönnetty ansiomerkki, on tästä 
täytynyt kulua vähintään neljä vuotta ennen 
kuin pronssinen ansiomitali voidaan myön-
tää.

Jos henkilölle ei ole aiemmin myönnetty an-
siomerkkiä, sitä voidaan sekä hopeisen et-
tä pronssisen ansiomitalin hakemisen yh-
teydessä anoa (ansiomerkin kanto-oikeus). 
Kultaista ansiomitalia ei voi kuitenkaan saa-
da ensimmäisenä mitalina, vaan sen saami-
nen edellyttää, että henkilölle on aiemmin 
myönnetty hopeinen tai pronssinen ansiomi-
tali. 

Lisätietoja: Sihteeri Outi Sanmark,  
p. 020 701 2222, RedNet / Osastotoimisto / 
Ohjeita ja lomakkeita

Kuka olisi osastosi terveys-
toiminnan yhteyshenkilö? 

Yhteyshenkilö ohjaa ja motivoi terveyden 
edistämisestä kiinnostuneita vapaaehtoi-
sia osallistumaan ja toteuttamaan terveyt-
tä edistäviä toimintoja (mm. terveyspisteet, 
päihdetyö, seksuaaliterveys ja muut terveys-
ohjelmat). Hänelle tarjotaan tehtävään kou-
lutusta ja lähetetään ajankohtaista tietoa 
terveyteen liittyen. Rooli sisältyy J2 -kortissa 
nimettäviin vastuuhenkilöihin.

Lisätietoja: Piirien terveydenhuollon  
suunnittelijat ja RedNet / Osastotoimisto

Lähde teatteriin! 

Espoolainen Unga Teatern on kiertävä valta-
kunnallinen teatteri, joka esittää näytelmää 
”Gulliverin uudet retket” syyskuusta lähti-
en. Näytelmän tehneet Harriet Abrahamsson 
ja Paul Olin tapasivat näytelmää kirjoittaes-
saan alakoululaisia ja turvapaikkaa vailla ole-
via lapsia Suomessa. Tapaamisesta on syn-
tynyt näytelmä, joka pohjautuu Jonathan 
Swiftin klassikkotarinaan. Osana esitystä on 
koululaisryhmille suunnattu yleisötyö, jon-
ka materiaali on tehty yhteistyössä Punaisen 
Ristin ja Suomen Pakolaisavun kanssa. Esi-
tyskauden aikana teatteri tekee yhteistyötä 
Nälkäpäivän kanssa. Esitykset ovat suomek-
si ja ruotsiksi. 

Lisätietoja: www.ungateatern.fi
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KOULUTTAJAKOULUTUKSET JA PÄRJÄTÄÄN YHDESSÄ -HANKE

Pärjätään yhdessä -hanke aktivoi ihmisiä 
oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin ja turval-
lisuuden vahvistamiseen sekä vapaaehtois-
toimintaan. Paikallisissa yhteisöissä on suuri 
määrä erilaisia yhdistyksiä, seuroja ja järjes-
töjä, jotka eivät kuulu Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun (Vapepa) verkostoon. Näitä ovat 
esimerkiksi asukasyhdistykset, Lionsklubit ja 
urheiluseurat.

Osasto ja kunta voivat yhdessä järjestää val-
miuteen ja varautumiseen liittyvän tapaa-
misen, missä mietitään paikallisia haasteita 
ja keinoja niihin vastaamiseen. Projektimme 
työntekijät neuvovat mielellään, kuinka eri 
tahot voivat kokoontua, yhdistää voimansa 
ja parantaa yhteisönsä turvallisuutta. 
Syksyn aikana kierrämme Suomea ja opas-
tamme järjestöverkoston kokoamisessa. 
Olemme esimerkiksi Kuntamarkkinoilla Hel-
singissä 12. –13.9, SPR:n järjestöpäivillä 
3.10, Ms Sostella 9.–10.10. ja Auttajat ula-
palla -risteilyllä 9.–11.11. Tammikuussa 2019 
järjestämme päättäjäisseminaarin Helsingis-
sä.
 

Youtube: Pärjätään yhdessä
Facebook: Hyvinvointiajaturvallisuutta
Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Janne Leskinen,  
p. 020 701 2139 (keskustoimisto)
Projektisuunnittelija Mia Vettenranta,  
p. 020 701 2824 (Satakunnan piiri)
Järjestökoordinaattori Veli-Matti Ahtiainen, 
p. 0400 398 217 (Lapin piiri)

Näin yhdistät voimavarat paikkakunnallasi

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 2.–4.11. Nynäs

Ensivastekouluttajien sisältöosa 2.–4.11. Nynäs

Resurssikouluttajavalmennus 7.–8.9. Helsinki

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.
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SYKSYN KOULUTUSVIIKONLOPPU 

Superkoulutusviikonloppu 
5.-7.10. Imatralla

Järjestössämme on paljon erilaisia koulu-
tuksia yksi sille, toinen toiselle viikonlopulle.  
Joskus jopa niin monelle viikonlopulle että 
tuntuu ettei joka viikonloppu haluaisi sin-
koilla sinne sun tänne rakkaan harrastuksen 
takia.  Koulutuksia ja tapahtumia myös pe-
ruuntuu silloin tällöin. Siltikin niiden suunnit-
teluun käytetään sama aika kuin pidettyjen 
koulutusten. 

Jotta minimoisimme viikonloppujen reissaa-
misen ja maksimoisimme arvokkaasta va-
paa-ajasta saadun hyödyn tulevana syksynä 
5.-7.10.18 järjestetään Superkoulutusviikon-
loppu Imatran Päivärannan kurssikeskukses-
sa.  

Viikonloppuun on koottu erilaista toimintaa 
ylläpitävää tai jatkokoulutusta. Viikonloppu 
koostuu moduuleista (4 tuntia tai 8 tuntia)   
Jokainen kokoaa itselleen sopivat koulutus-
kokonaisuudet, joihin osallistuu.  
 
Eri sisältöjä voi valita siis kaksi tai kolme, 
riippuen koulutussisällön kestosta. Kaikista 
tarjolla olevista sisällöistä julkaistaan tarkat 
kuvaukset RedNetin tapahtumakalenteris-
sa toukokuun alkuun mennessä. Kaikill4 va-
paaehtoisille löytyy aivan varmasti kiinnosta-
vat sisällöt!  

Aktiivien kasaaminen saman katon alle tuo 
tullessaan myös muuta mukavaa, koulutuk-
sen lomassa mahdollistetaan myös yhdessä 
oleilu ja se oleellinen verkostoituminen.

Ilmoittaudu mukaan! 
Ilmoittautuminen RedNetin tapahtumakalen-
terin kautta 6.9. mennessä! Nopeat syövät 
hitaat, eli varmista paikkasi ajoissa! 

Hinnat: 
Koko viikonloppu majoituksineen 80,00 € 
Koko viikonloppu ilman majoitusta 60,00 €

Lauantai-sunnuntai imajoituksineen 60,00 €
Lauantai - sunnuntai ilman majoitusta 50,00 €

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 kuva-
ukset viereisellä sivulla, katso tarkemmat 
RedNetin tapahtumasta 

12.30 Lounas
13.30 Koulutusseussio II 

 Valinnaiset koulutussisällöt, lyhyet kuva-
ukset viereisellä sivulla, katso tarkemmat 
RedNetin tapahtumasta 

18.00 Päivällinen 
 Saunat 
 Yhteinen illanvietto 

Su 7.10. 
8.00 Aamiainen 
9.00 Koulutussessio III 

 Valinnaiset koulutussisällöt, lyhyet kuva-
ukset viereisellä sivulla, katso tarkemmat 
RedNetin 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 toimiville 
ensihuollosta kiinnostuneille. Koulutuksesta saa 
valmiudet toimia viranomaisten apuna ensihuol-
lollisissa tehtävissä. Sisältö koostuu asioista mitä 
ensihuolto on, viranomaisten avustaminen ja toi-
miminen hälytystehtävissä.

Ystävävälittäjä-koulutus 8h
Ystävävälittäjä- koulutuksessa perehdytään ys-
tävävälityksen toimintaperiaatteisiin, asiakkai-
siin ja vapaaehtoisiin sekä ystävävälittäjän tuke-
miseen. Lisäksi tutustutaan uuteen sähköiseen 
välitysjärjestelmään. Koulutus sopii uusille välit-
täjille kuin pidempään toiminnassa mukana ol-
leillekin.

Henkisen tuen perusteet 4h
Koulutuksessa käydään läpi perusasioita, jotka 
on huomioitava äkillisen kriisin kohdanneen aut-
tamisessa. Lisäksi keskustellaan vapaaehtois-
ten omasta jaksamisesta. Koulutus on tarkoitettu 
kaikille vapaaehtoisille, jotka haluavat vahvistaa 
omaa osaamistaan vapaaehtoistoiminnassa.

Vertaispurkukoulutus intro 4h
Koulutuksessa käydään läpi tilanteita, joissa pur-
ku tulisi olla osa auttamisprosessia.
Vertaispurkukoulutus on tarkoitettu niille vapaa-
ehtoisille, jotka haluavat toimia omassa toimin-
taryhmässään tai osastossa vertaispurkutilantei-
den vetäjänä. Koulutukseen voivat osallistua ne, 
jotka ovat suorittaneet vähintään henkisen tuen 
peruskurssin.

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 koulut-
tajien kanssa ratkaisuja kohtaamiinsa ongelma-
tilanteisiin. Lisäksi kerrataan ystävätoiminnan 
periaatteita, pelisääntöjä ja pohditaan omaa jak-
samista.

Tulijan ystävänä ja tukena 4h
Täydennys ystävätoiminnan peruskurssin käyn-
neille
Koulutus antaa valmiuden toimia maahanmuut-
tajan tukihenkilönä ja tietoa-taitoa maahanmuu-
tosta ja pakolaisuudesta. Edellytyksenä osallistu-
miselle on ystävätoiminna peruskurssi. 

Yhdenvertainen järjestö: Makupaloja moni-
kulttuurisuudesta 4h
Tiedätkö, että samanlainen kohtelu kaikille ei 
kuitenkaan takaa yhdenvertaisuutta, sillä ihmis-
ten lähtökohdat ja mahdollisuudet vaihtelevat 
yksilöllisesti? 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 uhrien 
auttamisessa. Tutustutaan myös punaisen ristin 
merkin käyttöön. 
Toinen osuus antaa tietoa pakolais- ja vastaanot-
totoiminnasta maailmanlaajuisesti sekä piirin ja 
osaston tasolla. Mistä pakolaiset tulevat ja mik-
si? Miten he saapuvat Suomeen? Miksi Punainen 
Risti ylläpitää vastaanottokeskuksia? Mikä on va-
paaehtoisten tehtävä vastaanottokeskuksessa? 

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

Henkisen tuen jatkokoulutus: Auttajan oma 
jaksaminen 4h
Koulutus on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille, 
jotka haluavat huolehtia omasta ja muiden va-
paaehtoistoimijoiden jaksamisesta.

Hätä EA 4h
Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun 
antamisen sisällön mukaisissa aiheissa. Kurssi 
suunnattu kaikille ensiaputaitojaan kohentaville. 

Ensiapupäivystyksen johtaminen 8h
Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat lisä-
oppia päivystyksen johtajan toimiseen tai joh-
dettavana olemiseen. Koulutuksesta saa val-
miuksia johtaa erilaisia ensiapupäivystyksiä, 
kerrataan HUPSIS-päivystystietokantaa sekä 
vaihdetaan hyviä käytäntöjä liittyen ensiapupäi-
vystyksiin. 

Terveyden edistämisen työpaja 4h 
Työpaja on suunnattu kaikille terveyspistetoimi-
joille ja asiasta kiinnostuneille. Työpajassa käy-
dään ajankohtaista terveyden edistämisestä, 
HIV/seksuaaliterveydestä ja päihdetyöstä.

Tiedota toiminnasta - Viestinnän ja vapaa-
ehtoisrekrytoinnin työpaja 4h
Työpaja on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille, ja 
siinä tutustutaan tiedottamisen ja markkinoinnin 
saloihin ja jaetaan välineitä uusien vapaaehtois-
ten rekrytointiin. 

Talouskoulutus 
Lauantai 9.00 – 12.30 4h
Mitä jokaisen vapaaehtoisen, erityisesti vastuu-
vapaaehtoisen on hyvä tietää Punaisen Ristin ta-
louden pidosta, vapaaehtoisten kulukorvauskäy-
tännöistä yms. 

Tarkka aikataulu RedNetissä! 
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OSASTOJEN TOIMINNANTARKASTUKSESTA

Toiminnantarkastus uudistuu – tänä 
vuonna kaikki osastot mukaan

Toiminnantarkastajia tarvitaan lisää

Vaikka viime syksyn aikataulu oli kiireinen, 
saimme ilahduttavasti mukaan uusia ja 
osaavia toiminnantarkastajia. Tavoitteena 
on, että yksi toiminnantarkastaja tarkastaa 
osastojen koosta ja toiminnan laajuudesta 
riippuen 2-5 osastoa. Jos on kyseessä suuri 
ja monimuotoisen toiminnan osasto, riittää 
yhdenkin osaston tarkastaminen. Toimin-
nantarkastajalle ei makseta palkkiota. Ky-
seessä on siis uudenlainen vapaaehtoisteh-
tävä. Matkakulut ja päivärahat kuitenkin 
korvataan, samoin kaikki kulut koulutuksiin 
osallistumisesta.

Osastojen nykyisissä toiminnantarkastajis-
sa on hyviä ja osaavia henkilöitä, joita toi-
voisimme saavamme mukaan uuteen jär-
jestelmään. Heidän tulee kuitenkin sitoutua 
koulutukseen ja suorittamaan tarkastus 
yhtenäisen ohjeistuksen mukaisesti. 
Miten etenemme

Uudesta toiminnantarkastusjärjestelmäs-
tä kerrotaan tarkemmin syksyn aluetapaa-
misissa. Meiltä piiritoimistolta ollaan myös 
yhteydessä niiden osastojen puheenjoh-
tajiin, jotka eivät vielä ole järjestelmässä 
mukana, mietitään yhdessä miten edetään. 

Lisätietoja uudesta toiminnantarkastusjär-
jestelmästä antavat toiminnanjohtaja Arja 
Vainio ja talous- ja henkilöstöpäällikkö An-
na Peltola. 

Järjestön hallitus teki keväällä 2017 pää-
töksen osastojen toiminnantarkastusjär-
jestelmän uusimisesta. Toiminnantarkastus 
osastoissa on ollut tasoltaan kirjavaa. Kun 
Punainen Risti on toiminnastaan ja talo-
udestaan jatkuvasti suurennuslasin alla,  
yhtenäisesti hoidettu, laadukas  toimin-
nantarkastus on myös mitä suuremmassa 
määrin ennaltaehkäisevää toimintaa mai-
neriskin näkökulmasta.

Uudessa järjestelmässä on lyhykäisyydes-
sään kyse siitä, että toiminnantarkastajille 
on asetettu tietyt vaatimukset, heidät kou-
lutetaan tehtäväänsä, toiminnantarkastuk-
set suoritetaan yhtenäisen mallin mukaan 
ja tarkastajat saavat tuen ja ohjeet työ-
hönsä piiriltä ja keskustoimistolta. Järjes-
telmän tavoitteena on, että osastojen toi-
minannantarkastukset tuottavat jatkossa 
yhtenäisempää tietoa ja tarkastusjärjestel-
mä antaa myös osastolle paremman tuen 
oman talouden ja toiminnan seuraamiseen 
ja kehittämiseen. Uusi järjestelmä on osas-
toille maksuton, piiri ja keskustoimisto ja-
kavat kustannukset.

Ohjeet uudesta toiminnantarkastusjärjes-
telmästä tulivat syksyllä 2017 varsin myö-
hään. Meidän piirimme alueelta kuitenkin 
12 osastoa ehti tehdä päätöksen syyskoko-
uksessaan uuden järjestelmän mukaisen 
toiminnantarkastajan valitsemisesta. Lisäk-
si useampikin osasto totesi järjestelmän 
hyväksi, mutta ne olivat jo ehtineet valmis-
tella toiminnantarkastajan valinnan syys-
kokousta varten ja ilmoittivat lähtevänsä 
mukaan vuoden päästä eli tänä vuonna.
Loput osastot mukaan

Tavoitteena siis on, että loput osastot läh-
tevät uuteen järjestelmään mukaan tänä 
vuonna eli valitsevat syyskokouksessaan 
varsinaiseksi ja varatoiminnantarkastajak-
si henkilöt, joka kuuluvat kriteerit täyttä-
vien ja koulutettujen tarkastajien pooliin. 
Tämän syksyn syyskokouksessa osastot 
valitsevat toiminnantarkastajat tarkasta-
maan vuoden 2019 taloutta ja toimintaa.
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HENKILÖSTÖMUUTOKSIA PIIRISSÄ

Ullan terveiset

Kiitän kaikkia kuluneesta reilusta kah-
desta vuodesta. Olen saanut mahdol-
lisuuden olla monessa mukana ja olen 
oppinut paljon. On ollut ilo työskennellä 
teidän kanssanne eri rooleissa, hankkei-
den kautta, kouluttajana tai kummina. 

Toivotan teille kaikille oikein hyvää jat-
koa arvokkaassa tehtävässänne, ko-
skaan ei tiedä missä taas tiet kohtaavat. 

Ulla Laakso
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija, 
Starttivoimaa-hanke ja Alaikäisenä yksin 
Suomeen tulleiden tukihanke.

Heipparallaa kaikki lukijat! 
Aloitin kesällä Starttivoimaa sekä Alaikäi-
senä yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden 
tukihankkeissa hanketyöntekijänä Ulla 
Laakson siirryttyä toisiin tehtäviin. Start-
tivoimaa hanke päättyy nyt vuoden vaih-
teessa, mutta alaikäishanke jatkuu vielä 
vuoteen 2019. Kesäaika on mennyt ihme-
tellessä ja uuden oppimisessa. Aloitin työt 
poistamalla työpuhelimesta kaikki Ullan 
tallentamat numerot, eikä It-tukikaan voi-
nut minua asiassa auttaa, joten aloitin nyt 
sitten kirjaimellisesti tyhjältä pöydältä. No 
onneksi on google ja järjestön yhteystieto-
listat!  

Nyt minulla olisi toiveena tavata kaik-
kia teitä vapaaehtoisia, jotka olette Ullan 
kanssa yhteistyötä tehneet jommassakum-
massa hankkeessa. Minuun voi myös olla 
yhteydessä, jos osasto haluaa käynnistää 
kotoutumistoimintaa, niin ideoidaan yhdes-
sä. 

Luonteeltani olen utelias ja haluan oppia 
uusia asioita ja olen harrastanut kaiken-
laista naurujoogasta mindfulnessiin. Innos-
tun helposti ja minua ei ole vaikea saada 
mukaan ideoimaan uusia juttuja. Vapaa-
aikana minut pitävät kiireisenä kolme alle 
5-vuotiasta lasta ja olen myös onnistunut 
haalimaan itselleni vapaaehtoistöitä muu-
tamassa järjestössä.

Riina Ahonen aloittanut hanketyöntekijänä

Koulutukseltani olen nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja ja olen työskennellyt mm. 
vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistä-
mishankkeissa sekä erilaisissa tehtävissä 
nuorison parissa. Ennen kouluttautumista 
ehdin myös kerätä värikästä työhistoriaa 
matkailun, kaupan ja ravintola-alalta. Pu-
nainen Risti tuli minulle tutuksi kuutisen 
vuotta sitten kun toimin vt. nuorisotoimin-
nan suunnittelijana. Sen jälkeen olen toi-
minut erilaisissa vapaaehtoistehtävissä Ris-
tillä mm. nuorten ystävätoiminnan parissa.

Mukavaa syksyä ja toivottavasti tavataan!

Riina Ahonen

p. 040 860 1053
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Ensiavun SM-kilpailut Turussa 2018

Kesäkuun 15.-17. järjestettiin Turussa en-
siavun suomenmestaruuskilpailut varsin 
suurena tapahtumana. Tapahtuma alkoi jo 
perjantaina puolenpäivän aikaan, jolloin 
joukkueita alkoi kokoontumaan Ruissaloon. 
Kilpailutapahtuman avajaiset pidettiin per-
jantaina alkaen klo 17 Ruissalon camping-
alueella ja itse kilpailutapahtuma alkoi 
lauantaiaamuna jo ennen yhdeksää, jolloin 
kilpailujoukkueet siirtyivät linja-autokul-
jetuksella Turun keskustaan. Varsinainen 
kilpailu alkoi klo 9.30 ja päättyi klo 15.00, 
sen jälkeen pakollinen joukkueen sisäinen 
purkukeskustelu, ruokailu Turun Klassisella 
Lukiolla ja kuljetus klo 16 jälkeen takaisin 
Ruissaloon.

Kilpailussa oli sarjat aikuisten, ensiautta-
jien, nuorten ja Reddie Kids – joukkueille. 
Aikuisten sarjassa joukkueita oli yhdeksän, 
ensiauttajapareja neljä, nuorten sarjassa 
oli neljä ja Reddie Kids-sarjassa kahdeksan 
joukkuetta.

Kaakkois-Suomen piiristä oli mukana Kuu-
sankosken osaston joukkue aikuisten sar-
jassa. Joukkueessa olivat mukana Eeva 
Partio, Eila Hatvala, Kari Karhumaa, Virpi 
Rasinaho ja ryhmänjohtajana Harri Ihalai-
nen.

Aikuisten sarjassa tehtävärasteja oli kym-
menen, joista kahdeksan oli ensiavun 
saralta, yksi koskien etsintää ja yksi hen-
kisen tuen rasti. Rastit oli sijoitettu pitkin 
Aurajoen vartta ja sen lähiympäristöä. 
Rastit alkoivat puolen tunnin välein, viiden 

rastin jälkeen oli puolen tunnin evästau-
ko ja järjestäjät olivat varanneet kullekin 
joukkueelle taukopaikalle pientä välipalaa 
ja juotavaa.

Kilpailu oli varsin rankka tapahtuma, olihan 
siinä jokaisella rastilla kymmenen minuut-
tia kiivasta toiminta-aikaa, sen jälkeen 
varusteet kasaan ja sitten välillä suhteel-
lisen pitkäkin siirtymä seuraavalle rastille 
varusteet mukana kantaen. Vaativuutta 
lisäsi vielä tämän kesän tyypillinen sää, 
eli myös tuolloin oli Turussa hellepäivä. Ja 
voin todeta sen, että Turun Kakolanmäel-
le hellepäivänä kilpailuvarusteiden kanssa 
nouseminen saa syketason itse kullakin 
kohoamaan. 

Aikuisten sarjan voitti Länsi-Helsingin 
osasto, toinen oli Tampereen osasto ja kol-
mas Turun osasto. Kuusankosken osaston 
joukkue oli seitsemäs.

Tapahtuman järjestämisestä vastasi 
Varsinais-Suomen piiri saaden apua niin 
Keskustoimistolta kuin monilta henkilöitä, 
jotka olivat tulleet tapahtumaan eri puolilta 
Suomea joko toimihenkilöiksi tai potilaiksi.  
Järjestelyt toimivat erittäin hyvin ja Punai-
nen Risti sai lauantaipäivän aikana suur-
ta näkyvyyttä ensiapuryhmien liikkuessa 
pitkin Turun keskustan katuja ja ihmisten 
päästessä seuraamaan varsin läheltä osaa 
tehtävärasteja, aikuisten sarjassa ihmiset 
pääsivät seuraamaan viittä rastia, toiset 
viisi oli erilaisista syistä johtuen muiden 
katseilta piilossa.

Itse kilpailun lisäksi tapah-
tumassa oli mukana Nalle-
sairaala, ensiavun pakohuone-
teltta, Osaa auttaa – yleisön 
ensiapurata sekä tuote-esit-
telyä. Tapahtuma oli kokonai-
suudessaan varsin mittava ja 
vaatinut järjestäjiltä ison ja 
pitkäaikaisen työpanoksen, 
mistä Kuusankosken osaston 
joukkueelta suuret kiitokset.

Kannatti käydä Turussa, hieno 
ja mukava tapahtuma.

Harri Ihalainen

ENSIAPURYHMÄTOIMINTA
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EA3-kurssin fiilistelyä

noa tosivaaratilanne taisi olla eräässä har-
joituksessa kouluttajan kravatin kokema 
leikkautumisen uhka. 

Kurssi antoi varmuutta omaan toimintaan 
ensiaputilanteissa, mutta se antoi myös 
luottoa siihen, että ainakin jollainlailla sel-
viää eteen tulevista tilanteista. Yksin ei 
tarvitse selvitä, mutta päivystysparin ja 
-ryhmän kanssa selviää kyllä. Kun palailin 
kotiin normaaliin elämään Nynäsissä vie-
tetyn vajaan viikon jälkeen, palasin monta 
hyvää muistoa, ystävää, ideaa ja toivotta-
vasti muutamaa käytännön taitoa rikkaam-
pana. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 

Rebekka Räisänen 
Savonlinnan osasto

Kun ajelin sunnuntai aamuna kohti 
Nynäsiä kalvoi mieltäni hienoinen 
epäilys. Kuinka käy kun laitetaan 
melkein 30 toisilleen vierasta ihmis-
tä samaan paikkaan opettelemaan 
ensiapua. Uskaltaisiko sitä tehdä 
mitään vieraiden ihmisten edessä? 
Olisiko tiedossa ainoastaan vaivaan-
tunutta pönöttämistä? Näin jälki-
käteen naurattaa kuinka väärässä 
olinkaan. Kurssi oli loppujen lopuksi 
kaikkea muuta kuin pönöttämistä, 
ja kurssin ilmapiiri oli erittäin läm-
min ja kannustava. 

Kurssi oli todella nimensä mukaises-
ti ensiavun harjoituskurssi. Vaikka 
välillä kuuntelimme aamutuiman 
unisina luentoja, niin Suomen Pu-
naisen Ristin valmiudesta yleisesti kuin 
potilasluokittelusta suuronnettomuustilan-
teissa, oli kurssin pääpaino käytännön har-
joittelussa. Harjoitukset olivat monipuolisia 
ja niissä tuli harjoiteltua ensiaputaitojen 
lisäksi mm. ensiaputilanteen johtamis-
ta, radiopuhelimilla viestimistä ja ryhmän 
osana toimimista. Saimme jokaisessa 
harjoituksessa rakentavaa palautetta toi-
minnastamme. Oli myös todella hyödyllistä 
harjoitella eri osastoista tulleiden ihmisten 
kanssa ja kuulla heiltä kuinka asiat heillä 
tavataan tehdä. 

Kurssilla niin harjoituksissa, kuin vapaa-
ajallakin, oli mahdottoman hauskaa ja huu-
mori kukki jo ensimmäisestä illasta alkaen. 
Välillä jopa niin, että sai pidellä vatsaansa 
kaksin käsin. Kurssilla selvisimme jopa il-
man suurempia oikeita vaaratilanteita. Ai-

ENSIAPURYHMÄTOIMINTA
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Rantasalmen ensiapuryhmällä riittää intoa

Lähes kolmen vuosikymmenen tauon jäl-
keen Rantasalmella toimii jälleen oma en-
siapuryhmä. Viime keväänä järjestetty en-
siapukurssi I takasi sen, että ryhmä voitiin 
herätellä jälleen henkiin. Ilahduttavinta täs-
sä kaikessa on se, että muutaman vanhem-
man konkarin lisäksi ensiapukoulutukseen 
ja ryhmään saatiin mukaan useita uusia ja 
nuoria jäseniä.

Oman ensiapuryhmän puuttuminen Ranta-
salmelta on ollut puute, jota ei ole harmi-
teltu yksin SPR:n paikallisosaston hallin-
nossa vaan myös laajalti eri järjestöissä ja 
tapahtumajärjestäjien keskuudessa. Järjes-
tetäänhän Rantasalmella vuosittain usei-
ta kymmeniä sellaisia tapahtumia, joissa on 
oltava ensiapupäivystys. Tähän saakka ong-
elma on hoidettu paikkakunnalla työskente-
levien tai asuvien terveydenhuollon ammat-
tilaisten avulla.

Alan ammattilaiset ovat myös Rantasalmen 
uuden ensiapuryhmän runkona ja tuke-
na. Ryhmään on sitoutunut useita hoitoalan 
ammattilaisia, mutta yksin heidän varaan-
sa ryhmän toimintaa ei voida tietenkään 
suunnitella. Siksi uusien maallikkojäsenten 
ja toimintaan sitoutuneiden vapaaehtoisten 
löytämisestä ollaan oikeasti iloisia. Apua ja 
tukea toiminnan käynnistämiseen on saatu 
myös naapuripitäjän Joroisten ensiapuryh-
mältä, joka on lupautunut toimimaan myös 
rantasalmelaisten kummiryhmänä.

Rantasalmen uuden ensiapuryhmän ja 
sen jäsenten into on näkynyt alusta läh-
tien aktiivisena osallistumisena paikkakun-
nan tapahtumiin. Vaikka ryhmällä ei ole 
vielä päivystysoikeutta, se on tehnyt itse-
ään tutuksi jalkautumalla kevään ja kesän 
aikana moniin eri tapahtumiin. Ryhmä on 
nähty mm. Rantasalmen messuilla ja Lip-
posmarkkinoilla. Esilläololla on haettu pait-
si näkyvyyttä myös euroja uuden toiminnan 
rakentamiseen ja varusteiden hankkimi-
seen. Varoja on kerätty mm. aktiivisella ar-
pojen myynnillä. Eikä kylän raitilla ole heil-
uttu suotta. Esimerkiksi elokuun alussa 
pidetyillä Lipposmarkkinoilla ryhmään liit-
tyi jälleen uusi jäsen. Näin ollen ryhmän ko-
konaisvahvuus on tällä hetkellä 18 henkilöä, 
ikähaitari ryhmässä on laaja, aina 16:sta 
70:een ikävuoteen. 

Yleisötapahtumissa erityistä huomiota ovat 
saaneet ryhmän elvytysnäytökset. Lippos-
markkinoilla SPR:n Rantasalmen osaston 
teltalle osunut SPR-aktiivi Etelä-Suomes-
ta totesikin sattuvasti: ”Onpa teillä energi-
nen ja aktiivinen ensiapuporukka!” Tällaisen 
palautteen voimin on mukava jatkaa har-
joittelua ja kouluttautumista.

Jari Kemppainen 

ENSIAPURYHMÄTOIMINTA
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Terveyden edistämisen koulutusta tulossa!

Terveyden edistämisen ohjelma on aloitettu 
vuoden 2018 alussa ja se sisältää terveys-
pistetoiminnan, hiv- ja seksuaaliterveys-
työn eri vapaaehtoistoiminnan muodot, 
päihdetyön sekä koti- ja vapaa-ajan tapa-
turmien ehkäisyn. Ohjelman tavoitteena 
on, että lähiyhteisöjen terveyden edistämi-
sen toiminta vahvistuu. 

Keskustoimisto yhdessä piirien kanssa jär-
jestää koulutus- ja kehittämispäiväkiertu-
een ohjelman tiimoilta. Kaakkois-Suomen 
piirin tilaisuus pidetään lauantaina 20.10. 
Kymen Paviljongissa, Helsingintie 408, 
45740 Kuusankoski . Tilaisuudessa esi-
tellään, millaista terveyden edistämistä 
Suomen Punaisen Ristin terveyden edistä-
misen ohjelmassa tehdään: Terveyspisteet, 
päihdetyö ja hiv- ja seksuaaliterveystyö 
sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien en-
naltaehkäisy. Koulutuksessa saa tietoa 
päihteistä ja seksuaaliterveydestä sekä tai-

Koulutus- ja kehittämispäivät vapaaehtoisille ja terveyden  
edistämisestä kiinnostuneille

8.9. Kuopio, Hotelli Iso-Valkeinen 
15.9. Joensuu SPR Savo-Karjalan piiri, Kauppakatu 35 
13.10. Turku Yliopistonkatu 24 A, 2.krs  
20.10. Kouvola 20.10. Kymen Paviljonki, Helsingintie 408, 45740 Kuusankoski 
24.11. Seinäjoki 

OHJELMA

9.45 Tulokahvi, tervetulosanat ja esittäytyminen 
 Terveyden edistäminen Suomen Punaisessa Ristissä 
 Ajankohtaiset teemat: 
  - Kaatumistapaturmat 
      - Ajankohtaista seksitaudeista ja hiv-hoidosta 
12.15 Ruokailu 
13.15 Haastavien asioiden puheeksi ottaminen ja muutokseen motivoiminen 
14.30 Kiertokävely materiaaleista ja tiedon hankinnasta 
15.00 Iltapäiväkahvi 
15.30 Lyhyt katsaus erilaisiin innovaatioihin  
16.00 Ideointia / keskustelua alueen toiminnoista 
16.30 Ideoiden ja päivän yhteenveto 
17.00 Hyvää kotimatkaa!

Kouluttajina piiristä terveydenhuollon työntekijä ja keskustoimistosta Mia-Veera Koi-
visto, Saara  Aakko ja Kati Laitila. 

Koulutus on maksuton. Ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen koulutusta: 
https://www.lyyti.in/terveyden_edistaminen_2018

toja arkaluonteisten asioiden puheeksi ot-
tamiseen. Lisäksi tuodaan esiin, mistä voi 
hankkia luotettavasti lisätietoa terveydestä 
ja ideoidaan yhdessä eri vapaaehtoistoimi-
joiden välistä yhteistyötä. Aikaa on myös 
keskustella piirin alueen erityispiirteistä ja 
toiveista. 

Ensisijainen kohderyhmä ovat terveyden 
edistämisen ohjelmassa toimivat vapaaeh-
toiset, mutta erittäin tervetulleita mukaan 
koulutuspäiviin ovat myös omaishoidon 
tukitoiminnan ja ystävätoiminnan sekä EA-
ryhmätoiminnan vapaaehtoiset. 

Terveyttä edistetään yhdessä!

Lisätietoja 
terveydenhuollon suunnittelija Sanna 

TERVEYDEN EDISTÄMINEN

https://www.lyyti.in/terveyden_edistaminen_2018
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Vapaaehtoistoiminta Joutsenon säilöönottoyksi-
kössä

Päivi Pesu ryhmän vetäjä, SPR Lap-
peenrannan osasto

”Tää on oikeesti mahtavaa vapaaehtoistyö-
tä

Etsiskelin pitkään SPR:n verkkosivuilta it-
selleni mieleistä toimintaa, jossa saisin olla 
mukana  monikulttuurillisessa ympäristös-
sä, sattumalta löysin mainoksen Säilöönot-
toyksikön vierailijan koulutuksesta, pitkään 
ei tarvinnut miettiä, tämä on se juttu, 
johon haluan mukaan. Odotukset koulu-
tuksen sisällöstä täyttyivät ja kurssin päät-
teeksi tehty tutustumiskäynti Joutsenossa 
vahvisti, että tämä on juuri mieleinen va-
paaehtoistyö.

Ensimmäistä vierailua odotin ailahtelevien 
tunteiden kera, ajatuksissa pyöri, kuinka 
aloitan keskustelun, millaisia kysymyksiä 
kohtaan, jääkö tapaamisten puheenaiheet 
pyörimään mieleeni tullessani kotiin, to-
tesin, että vierailun jälkeinen purku yh-
dessä oli todella tärkeä ja sai ajatukseni 
palaamaan takaisin arkeen.Vanha vankila-
rakennus loi myös omat tuntemukset SOY-
vierailulle, vierailuihin liittyvät turvatarkas-
tukset, perässämme lukkiutuvat raskaat 
vankilan ovet, kamera valvottu tila. Yllätys 
saapuessamme osastolle, asukkaan hymy 
ja sanat ”Red Cross is here” vapautti heti 
tunnelman raskaiden seinien sisällä.

Mahtava puheensorina, kielien ja eri kult-
tuurien sekamelska, valokuvien katselu 
perheenjäsenistä, mielenkiintoiset kes-
kustelut, välillä hyvinkin koskettavat pu-
heenaiheet saattavat luoda pienen hiljaisen 
hetken keskellemme, hymyt, erilaiset pelit 
ovat myös mukana oivana vaihtoehtona 
vierailuissa, toivon pilkahdukset kasvoil-
la tulevaisuudesta jaksavat kantaa SOY:n 
asukkaita elämässä eteenpäin uskomatto-
malla voimalla.

Vierailut Joutsenon säilöönottoyksikössä 
alkoivat toukokuussa ja on jatkunut vilk-
kaana läpi kesän.

Suomen Punainen Risti on käynnistänyt 
Joutsenon vastaanottokeskuksen säilöönot-
toyksikössä toimintaa, jonka tarkoituksena 
on tukea säilöönotettujen psykologista hy-
vinvointia ja ylläpitää heidän itsenäistä toi-
mintakykyä (vierailutoiminta). Tätä tarkoi-
tusta varten Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
vierailevat säilöönottoyksikössä sovittuina 
ajankohtina.

Uusi toiminta on ainutlaatuinen, toimin-
taryhmiä on vain kaksi koko Suomen 
alueella. Lappeenrannan osasto tekee his-
toriaa kuten aikoinaan piristäjien kanssa. 
Toiminta on tärkeä kaikin puolin: säilöön-
otettuja pystytään auttamaan ja tässä on 
myös SPR:lle imagokysymys kun toimitaan 
valtion suljetussa yksikössä yhteistyössä 
viranomaisten kanssa. Uuden asian äärellä 
voi olla alussa epävarmaolo. Toimintaryh-
män kiinnittäminen osastoon ja toiminnan 
käynnistäminen ja tukeminen on myös pii-
rille kunnia-asia. Kyseisen ryhmän toiminta 
on ainutlaatuinen vielä siksi, että vaikka 
vastuu on Lappeenrannan osastolla, va-
paaehtoiset vierailijat tulevat lähiosastojen 
lisäksi myös Savitaipaleesta ja Mikkelistä.

Mistä on kyse? 

Säilöönottoyksikkö – SOY. Ulkomaalaisten 
säilöönotossa on useimmiten kyse siitä, 
että henkilön maasta poistaminen pyri-
tään varmistamaan. Myös maahan ilman 
matkustusasia-kirjaa saapuneet henkilöt, 
mukaan lukien turvapaikanhakijat, voidaan 
joissain tilanteissa ottaa säilöön. Säilöön-
otto voi kestää muutamista tunneista 12 
kuukauteen saakka. Yli 6 kuukauden säi-
löönotot eivät ole tavallisia. Säilöönotto ei 
ole rangaistus, eivätkä olosuhteet saa olla 
rangaistusmaiset. Säilöönotto ei myöskään 
saa olla rutiininomainen toimenpide, 
vaan sen tarpeellisuus täytyy harkita ja 
perustella yksilöllisesti jokaisen henkilön 
kohdalla. Säilöön otettujen oikeuksista on 
säädetty laissa ja niitä määrittävät monet 
kansainväliset standardit.
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Vierailuissa olen saanut huomata, kuinka 
tärkeänä meidän läsnäolo koetaan, useas-
ti lähtiessämme varmistetaan vielä, että 
tulemmehan 2 viikon kuluttua uudelleen. 
Tämä on kiitos meille.

Olla läsnä,  tavata ”ulkopuolinen” puoluee-
ton ihminen on kantava voima SOY:n asuk-
kaille.

”Jos olisin rikollinen, olisin vankilassa ja 
kärsisin tuomioni, saisin vapauteni takai-
sin määräajan kuluttua, en kuitenkaan ole 
rikollinen, vaikka olen täällä kiviseinien si-
sällä tarkasti vartioidussa tilassa määritte-
lemättömän ajan, vapauteni on riistetty, en 
edes tiedä kuinka pitkäksi aikaa…”

Kari Kuitunen – vapaaehtoinen, SOY:n 
vierailija 

” En tuntenut häntä, hän oli minulle vie-
ras, mutta hän oli ihminen. Sillä on minulle 
merkitystä ja sillä on myös suuri merki-
tys sekä hänen läheisilleen että monille 
muillekin ihmisille.

Mietin hieman ennen kuin aloitin vierai-
lijana Joutsenossa ja nyt kirjoitan jotain 
ajatuksiani Joutsenon vierailijana. Toimin 
siis Joutsenon vierailijat -ryhmässä vapaa-
ehtoisena. Meitä on nyt kahdeksan henki-
löä ja muutama on lisäksi ollut ryhmämme 
mukana tapaamisissa. 

Vierailuilla kuuntelemme, keskustelemme, 
pelaamme pelejä, juomme kahvia, teetä 
tai mehua, meidän on mahdollista myös 
ulkoilla entisen vankilan sisäpihalla. Koh-
taamisen merkitys 
on suuri. Se on eh-
dottoman aito tilan-
ne, ihminen kohtaa 
ihmisen. Puhumalla 
ihminen voi saada 
apua, lohdutusta, hel-
pottaa omaa oloaan 
ja käsitellä tuntei-
taan. Meidät on tänne 
maailmaan laitettu 
yhdessä elämään, 
miksi siis emme koh-
taisi toisiamme, myös 
säilöönottoyksiköissä. 
Ryhmämme kantava-
na voimana toimii lap-
peenrantalaiset Päivi 
Pesu ja Irene Uimo-
nen. Ryhmämme on 
aivan huippu, se val-
mistaa, vahvistaa ja 

kunnioittaa jokaista vapaaehtoista. Purku-
keskustelu päättää jokaisen vierailukerran.

Minut on kasvatettu kuuntelemaan sydä-
meni ääntä ja kunnioittamaan ihmisiä juuri 
sellaisina, kuin he ovat. Tunsin siis, että 
on minun aikani tehdä jotain ja nyt tiedän, 
että teen oikein.  Kohtaamme vierailuilla 
monen ikäisiä ihmisiä aivan pienistä lapsis-
ta jo iäkkäämpiin henkilöihin.  Koen, että 
tämä soy-vierailijatoiminta menee lähelle 
siihen ytimeen, miksi Punainen Risti on 
perustettu ja miksi se on vielä olemassa ja 
miksi se on yhä erittäin tarpeellinen.”

Jos sinulla on kysymyksiä säilöönot-
tooyksikön vierailutoiminnasta tai ha-
luat olla vapaaehtoisena mukana, kysy 
seuraavan koulutuksen ajankohdasta 
piiristä: 

 Anna Buzaeva p. 0407266015 tai 
anna.buzaeva@redcross.fi. 

Kari Kuittunen

mailto:anna.buzaeva@redcross.fi


22

Tukikummitoiminnan kesäkuulumisia Kouvolasta
hinkään, mutta eivät myöskään halunneet 
jäädä laakereille lepäämään. Heitä varten 
kehitettiin erilaista toimintaa, josta valita 
mieleisensä. 

Martat järjestivät kesällä kuuden kerran 
mittaisen ruokakurssin, johon nuoret osal-
listuivat. Ruokaa laitettiin yhdessä liha-
pullista, lohilaatikkoon ja jälkkäriksi mais-
tuivat vohvelit ja porkkanakakut. Nuorten 
kanssa ihmeteltiin kaikenlaista kuten mihin 
käytetään kermaa tai mitä on härkis, miltä 
maistuu mansikat ja voiko porkkanaa lait-
taa jälkiruokaan. Kurssilla käytiin myös läpi 
talouden hoitoa sekä omia voimavaroja. 
Viimeisellä kerralla valmistettiin piknike-
väät ja mentiin herkuttelemaan ja pelaa-
maan frisbeegolfia. 

Monikulttuurikeskus Saagan kanssa yhteis-
työssä järjestettiin suomen kielen keskus-
telukerho. Kerhoa veti teologian opiskelija, 
joka oli työssäoppijana Saagassa kesällä. 
Keskustelua riitti suomen kielen sanonnois-
ta, ammateista, häistä ja muista kulttuuriin 
liittyvistä tavoista. Paikalla oli vaihtelevasti 
nuoria, mutta tunnelma oli mukava ja kes-
kustelu oli niin hedelmällistä, että saman 
tapaiselle kerholle olisi varmasti kysyntää 
myös syksyllä.  

Kesän huippuhetkiin lukeutui ehdottomasti 
tukikummien yhteisretki Anjalan nuoriso-
keskukseen. Paikalla oli sekä tukikummeja, 
että nuoria. Yhdessä tehtiin erilaisia ryh-
mätehtäviä, jotka alkuun tuntuivat haasta-
vilta, mutta jotka kuitenkin hyvällä yhteis-
työllä ratkesivat. Tunnelma oli lämmin ja 
yhteishenki oli käsin kosketeltava. Tehtävi-
en jälkeen kaivoimme matoja ja menimme 

onkimaan rantakivikolle. Kala-
saalis jäi melko heikoksi, mutta 
kokemus oli sitäkin antoisampi. 
Pienen geokätköseikkailun jäl-
keen maistuivat vielä Anjalan 
Makasiinikahvilan herkulliset 
jäätelöt. Retken jälkeen oli kai-
killa vielä pitkään sellainen olo, 
että olipa kaikin puolin onnis-
tunut päivä. Voisin lämpimästi 
suositella Anjalan ohjelmakoko-
naisuuksia erilaisten ryhmien yh-
teishengen nostattajaksi.

Riina Ahonen 

Kaakkois-Suomen piirin alueella on alka-
nut vuoden 2018 alussa Alaikäisenä yksin 
tulleiden turvapaikanhakijoiden tukihanke. 
Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten 
kotoutumista, toimintakykyä ja osallisuutta 
vapaaehtoistyön keinoin. Kohderyhmänä 
on alaikäisenä yksin maahan tulleet tur-
vapaikanhakijat. Vuonna 2015 heitä tuli 
Suomeen yli 3000, heistä monet ovat nyt 
saaneet turvapaikan. Nuoret ovat ammatil-
lisen tuen piirissä, mutta tarvitsevat tukea 
myös sosiaalisten verkostojen luomiseen. 
Hankkeessa koulutetaan tukikummeja nuo-
rille ja kehitetään erilaisia toimintamuotoja 
sekä nuorten että yhteistyökumppanien 
tarpeet huomioiden.

Tukikummeja on koulutettu yhteistyössä 
muiden alueen hankkeiden kanssa Piek-
sämäellä ja Imatralla. Keväällä Koulutus 
järjestettiin myös Kouvolassa ja tukikum-
mitoiminnasta tuli osa Kouvolan osaston 
ystävätoimintaa. Kaikki halukkaat maahan-
muuttajanuoret saivat oman tukikummin, 
jonka kanssa tehdä läksyjä, käydä harras-
tamassa, tutustua alueen nähtävyyksiin tai 
tehdä juuri sitä mikä tuntuu omalta jutulta.

Nuorille toimintaa koulujen loma-ajaksi 

Hankkeen nuorista valtaosa opiskelee ja 
päivät täyttyvät matematiikasta, fysiikasta, 
historiasta ym. Kesäaikana nuoret halu-
sivat myös oppia uutta ja osallistua toi-
mintaan. Osa nuorista pääsi kesätöihin ja 
jotkut kesäkursseille. Kuitenkin porukassa 
oli niitä nuoria, jotka eivät päässeet mi-
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Keräystempauksella apua
Savitaipaleen seurakunnan diakoniatyö 
ja SPR:n Savitaipaleen osasto järjestivät 
avustustempauksen pe 8.6.2018 klo 11-
18.00 Savitaipaleen K-  ja S-Marketissa. 

Kaupoissa asioivat voivat ostaa jonkin 
tuotteen lahjoitettavaksi apua tarvitsevil-
le. Tuote voi olla hyvin säilyvä elintarvike, 
hygieniatarvike, lelu, pesuaine yms.. Tuot-
teen sai lähtiessä jättää keräyskärryyn. 

Saadut tuotteet jaettiin seurakunnan dia-
koniatyön kautta apua tarvitseville paikka-
kuntalaisille.

Mukana oli 11 SPR:n vapaaehtoista. Paik-
kakunnallamme ensimmäistä kertaa toteu-
tettu tempaus sai positiivisen vastaanoton  
ja monta kärryä täyttyi iloisten lahjoittajien 
ansiosta.

Kiitos mukana olleille!

Eija Karine

Keräysvastaava 
SPR:n Savitaipaleen osasto

Helposti toteuttava pai-

kallinen auttamistempaus 

muihinkin osastoihin? 
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OSASTOTAPAAMISET / NALLESAIRAALA

Alueelliset osastotapaamiset syksy 2018

Syksyn aluefoorumit pidetään seuraavasti, klo 18.00 – 20.30 (kahvit tarjolla klo 
17.30):

16.10. Haukivuori 
16.10. Kouvola, piiritoimisto (Kouvolankatu 5-7)
16.10. Hamina, kumppanuustalo Hilma (Kadettikoulunkatu 3)
17.10. Hartola, Gasthaus Koskenniemi (Koskenniementie 66)
17.10. Savonlinna, osaston tila (Vääräsaarenkatu 4 A)
18.10. Lappeenranta, osaston tila (Raatimiehenkatu 20 D

Alueelliset osastotapaamiset on tarkoitettu kaikille osastojen luottamushenkilöille ja 
vapaaehtoisille.  Illassa käsitellään ajankohtaisia asioita osastojen toiminnan kannalta. 
Osastotapaamiset tarjoavat myös oivan tilaisuuden tutustua naapuriosastojen vapaa-
ehtoisiin ja suunnitella yhteisiä tapahtumia yms. alueella. Illoissa vetovastuussa alu-
een kummit, mutta sisältöjä toivotaan myös osastoista. 

Syksyn aluetapaamisissa jatketaan vapaaehtoisteemalla, ja tutustutaan myös uuden-
vapaaehtoisten tietoärjestelmän hyötyihin ja mahdollisuuksiin. 

Ilmoittautuminen viikkoa aikaisemmin. Lisätietoa osastokummeilta ja RedNetin tapah-
tumakalenterista.   

Nallesairaalan suosio 
jatkuu
Nallesairaala on oiva tapa opettaa lapsille 
ensiapua ja auttamista leikin avulla. Nal-
lesairaala lanseerattiin isosti juhlavuoden 
kunniaksi viime vuonna, mutta suosio ei ole 
siitä laantunut. 
Kevään ja kesän aikana Nallesairaala on ol-
lut jälleen mukana erilaisissa tapahtumissa 
piirin alueella. Nallesairaala vetoaa perheen 
pienimpiin, mutta kyllä sairaalassa vierailee 
varttuneempikin väki ihastelemassa sairaa-
lan toiminta. 
Myös tulevan syksyn aikana Nallesairaala 
näkyy monella paikkakunnalla mm. Kuusan-
koskella, Sippolassa ja Mikkelissä.
Kolme kuvaa Nallesairaalasta Hirvensalmen 
Etuniemessä 21.7. karavaanareiden lasten-
tapahtumassa.

Ystävätoiminnan jatkokurssi 
Kuusaalla lauantaina 15.9.2018 
klo 9-15

Jatkokurssin tavoitteena on syventää 
tietoja ja taitoja toimia ystävänä 
sekä oivaltaa omasta hyvinvoinnista 
huolehtimisen tärkeys ja saada siihen 
lisää keinoja.
 
Paikka: Kuusankoskitalo, nh Kyöperilä, 
Kymenlaaksonkatu 1, Kuusankoski 
Hinta: Punaisen ristin jäsenet 
maksuton, ei-jäsenet 20€/hlö
Järjestäjä: SPR Kuusankosken osasto, 
Ystävätoiminta
Ilmoittautuminen: 7.9.2018 
mennessä: Helena Lukkarinen  
p. 0400 352 250 tai  
ystavat.sprkuusankoski@gmail.com 
 
Kahvitarjoilu, tervetuloa koulutukseen!
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Punainen Risti oli kutsuttu Hamina Tattoon 
erikoisvieraaksi tänä kesänä, joten saimme 
viettää pari helteistä päivää Haminassa. Osas-
tojen ensiapujoukoille ”putki” oli hieman pi-
dempi, mutta hymy ei heiltäkään hyytynyt!  

Kiitos Tattoo 2018! 

HAMINA TATTOO 2018

Haminan osaston puheenjohtaja 

Mari Huttunen oli Tattoossa mo-

nessa mukana

Lappeenrannan Kontin varuste-

lema Minikontti palveli asiakkai-

ta koko Tattoon ajan. Kävijöi-

tä riitti! 

Kotkan osaston Raisa Soini ja 
osa piiritoimiston porukkaa 
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Tarjolla tilattavaksi: 
Säännöt ja tietosuoja-asiat tu-
tuksi – koulutusilta 

Kevään sääntökoulutuksiin osallistui 
mukava määrä osastojen luottamus-
henkilöitä, mutta vielä on osastoja, 
joissa uusia sääntöjä ei ole käsitelty. 

Nyt tarjoan mahdollisuutta tilata oman 
osaston hallitukselle ja vastuuvapaa-
ehtoisille yhden illan mittainen sään-
töperehdytys, jossa sääntöjen lisäksi 
käydään läpi toukokuussa voimaan as-
tuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuk-
sen (GDPR) vaikutuksia osaston tapaan 
käsitellä henkilötietoja. Erittäin tärkeää 
asiaa molemmat. 

Koulutuksen kesto on kolme tuntia, 
esim. 17.30 – 20.30. Osasto hoitaa tilat 
ja tarjoilut, minä tulen pitämään pereh-
dytyksen. Samalla voidaan käydä pie-
nesti läpi juuri teidän osastoa askarrut-
tavia asioita. 

Sovitaan päivä ja tavataan! 

Piritta Keränen 
järjestöpäällikkö 

Tässä ja nyt aikataulu 
2018  

 
Vuoden viimeinen numero ilmestyy 
9.11.2018
 Deadline materiaaleille  
 25.10.2018

Otamme mielellämme vastaan juttuja ja 
ilmoituksia myös osastoista. Materiaalien 
toimitus: piritta.keranen@redcross.fi  
 
Tiedote on luettavissa myös netissä osoit-
teessa: 

 kaakkois-suomi.punainenristi.fi/ ”Järjestö-
tiedotteet”

AJANKOHTAISIA

Syksyn sääntömääräinen 
muistilista 

Osaston syyskokous  

Osaston syyskokous on sääntöjen mukaan 
pidettävä marraskuun loppuun mennessä. 
Osaston hallitus kutsuu kokouksen koolle, 
kokouskutsu on toimitettava jäsenille joko 
henkilökohtaisena viestinä tai julkaisemal-
la kutsu osaston alueella leviävässä sanoma-
lehdessä viimeistään viikkoa ennen kokous-
ta. 

Sääntöjen mukaan osastot toimittavat al-
lekirjoitetun ja tarkastetun syyskokouksen 
pöytäkirjan liitteineen piiritoimistoon koko-
uksen jälkeen. Nämä voi joko postittaa tai 
lähettää sähköpostin liitteenä skannattuna.  
 
Syyskokouksen asiakirjamallit löytyy Red-
Netistä ryhmästä Kaakkois-Suomi tiedottaa 
(vaatii kirjautumisen ja ryhmään liittymi-
sen),. Käyttäkää valmiit pohjat hyväksenne! 
 
Onko osastossanne tulossa vaihdoksia luot-
tamushenkilöissä? Nyt on viimeiset het-
ket varmistaa hyvä jatkuvuus hallinnossa ja 
varmistaa oikeat henkilöt oikeisiin pestei-
hin!   

Kokousasioissa auttaa järjestöpäällikkö Piritta 
Keränen ja toiminnanjohtaja Arja Vainio. 
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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 

Hanketyöntekijä   
(Starttivoimaa -hanke ja 
Alaikäisenä yksin Suomeen tulleiden 
turvapaikanhakijoiden tukihanke)  
Riina Ahonen 
040 860 1053

Valmiuspäällikkö Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407 
 
Sosiaalipalvelusuunnittelija /  
Omaishoitajien tukitoiminta 
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 
 
 
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 



Pvm Tapahtuma / koulutus Kohderyhmä Paikka
Syyskuu
1.9. Puheenjohtajaparlamentti Osastojen puheenjohtajat ja varapuheen-

johtajat
Mikkeli 

1.-2.9. Etsintäkurssi Kadonneen henkilön etsinnästä kiinnostuneil-
le

Vekaranjärvi

4.9. Näpä-startti Nälkäpäivän toteuttajat Parikkala
5./6./11.9. Henkisen tuen jatkokurssi Kaikki hetu-peruskurssin käyneet vapaaeh-

toiset
Kouvola

5.9. Näpä-startti Nälkäpäivän toteuttajat Mikkeli
8.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi Imatra
14.-15.9. Henkisen tuen peruskurssi Kaikki osastojen vapaaehtoiset Mikkeli
15.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi Savonlinna 
20. - 22.9. NÄLKÄPÄIVÄ
29.9. PÄPE-kurssi, 1.osa Ensiapuryhmälaiset Mikkeli
Lokakuu

5.-7.10. Vapaaehtoisten superkoulutusviikon-
loppu

Aktiiviset vapaaehtoiset Imatra

16.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt Kouvola
16.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt Haukivuori
16.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt Hamina
17.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt Savonlinna 
17.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt Hartola
18.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt Lappeenranta
20.10. Terveyden edistämisen koulutuspäivä Osastojen vapaaehtoiset Kouvola
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/ val-

miustoiminnan 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 vapaaeh-

toiset
Mikkeli

24.11. Asiakasryhmien ohjaajakoulutus Asiakasryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset Mikkeli
Joulukuu
1.12. Maailman Aids-päivä
1.12. Kanssakulkijat/Omaishoitoperheiden 

tukeminen
Kaikki osastojen vapaaehtoiset Kouvola

TAPAHTUMAKALENTERI 2018

Tiedot koulutuksista ja tapahtumista ilmoittautumistietoineen löytyy piirin tapahtumakalente-
rista RedNetistä: https://rednet.punainenristi.fi/node/47409 
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