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Muutos tuli - pyytämättä ja yllättäen

Meistä on moneksi

Kuka olisi vielä alkuvuodesta uskonut, että 
suunnitellessamme 40 vuotta täyttävää Näl-
käpäivää, joudumme miettimään, voidaanko 
lipaskeräystä järjestää ollenkaan.  

Onnelliseksi tilanteen tekee, että meillä on 
runsaasti tapoja organisoida digitaalisia etä-
keräyksiä. Myös tärkein asia pysyy aina 
samana: mitään ei tapahdu ilman teitä va-
paaehtoisia. Tällä kertaa Nälkäpäivän tehtä-
vät voivat olla hieman erilaisia ja saattavat 
vaatia uuden opettelua, mutta nyt jos kos-
kaan vapaaehtoisia tarvitaan erilaisiin tehtä-
viin: viestimään, somettamaan, jakamaan, 
haastamaan…

Olemme oppineet uuden tavan toimia ja koh-
data toisiamme kevään aikana koronaviruk-
sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. 

Olemme kouluttaneet, oppineet ja kokoontu-
neet pienryhmissä. Olemme osoittaneet se-
kä ihmisinä että organisaationa joustavuutta 
ja muutoskykyä uudessa tilanteessa. Olem-
me antaneet ruoka-apua, auttaneet asioin-
tiavun asiakkaita, jatkaneet ystävätoimintaa 
uusissa muodoissa ja kohdanneet nuoria Se-
kasin-chatissä sekä vastanneet Auttavaan 
puhelimeen. Olemme pystyttäneet triage-yk-
siköitä ja ottaneet vastaan uusia vapaaehtoi-
sia. Meistä on moneksi. 

Avun, organisoitumisen ja yhteistyön tar-
ve ovat vaihdelleet paljonkin eri puolilla Suo-
mea. Tämä on ollut hyvä mahdollisuus myös 
varautua ja oppia muiden kokemuksista, jos 

Korona-epidemia on osoittanut Suomen Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisten ketteryyden ja 
joustavuuden sekä kyvyn ottaa uusia välinei-
tä haltuun. Jatketaan samaan malliin myös 
Nälkäpäivänä. Laitetaan digitaaliset keräyk-
set kuntoon ja kun toivottavasti päästään 
lippaiden kanssa keräämään, tehdään tupla-
tulos!

Turvallista syksyn  
odotusta toivottaen

Anna Laurinsilta  
varainhankintapäällikkö

tilanne syksyn aikana jälleen aktivoituu ja 
laajenee. 

Monet yritykset ovat tukeneet meidän kaut-
tamme avun tarvitsijoita ja näin mahdollis-
taneet esimerkiksi ruoka-avun niille, joita 
koronavirustilanne on koskettanut erityisen 
paljon. Yritysyhteistyön avulla olemme myös 
saaneet uuden tilannekuvajärjestelmän 
käyttöömme oikea-aikaisen tiedon keruun ja 
tilannekuvan muodostamisen tueksi. 

Syksy tuo jälleen uusia  
tilanteita eteen. Yhdessä  
selviämme niistäkin.

Tuula Luoma  
Psykososiaalisen tuen  
suunnittelija

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus:Kaakkois-Suomen piiri, Hallituskatu 7F, 45100 Kouvola, puh. 040 173 7243 Taitto:Kaakkois-Suomen piiri/ 
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
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Koronan monet vaikutukset

PÄÄKIRJOITUS 28.8.2020

Mikä on ollut parasta ja pahinta, mitä ko-
rona-pandemia on sinun elämääsi tuonut? 
Olemme edelleen keskellä viime vuosikym-
menten suurinta mullistusta emmekä vielä 
tiedä, milloin tilanne rauhoittuu. Varmaankin 
sitten, kun korona-rokote saadaan valmiik-
si ja laajaan jakeluun. Siihen asti joudumme 
sietämään epävarmuutta ja elämään erilai-
sen arjen keskellä.

Arki on muuttunut lähes joka kodissa. Ke-
väällä koululaiset olivat etäkoulussa ja 
sadattuhannet vanhemmat etätöissä. Useim-
mat harrastukset ja menot jäivät pois. Näillä 
arjen muutoksilla on ollut monenlaisia vai-
kutuksia meidän elämään. Nyt on hyvä hetki 
miettiä, mitä muutoksia itsellesi on tapahtu-
nut ja tehdä asioille tarpeen mukaan jotain. 
Normaaliin paluuta ei enää kannata jäädä 
odottamaan.

Korona on herättänyt myös monenlaisia pel-
koja. Kuolleiden määrän jatkuva raportoin-
ti muistutti päivittäin taudin vakavuudesta. 
Riskiryhmiin kuuluvia varoiteltiin moninker-
taisesta riskistä ja korona-testin ottamises-
takin kiersi erilaisia huhuja ja kauhisteluja. 
Tauti on toki vakava ja vakavalla puheella ih-
miset saadaan noudattamaan ohjeita, mutta 
ei pitäisi kuitenkaan ylen määrin lietsoa pel-
koja.

Pandemia aiheuttaa myös taloudellista huol-
ta. Työpaikan menettäminen tai lomautus 
on uhka jokaiselle sen kokevalle. Talou-
den lisäksi myös sosiaaliset suhteet vähene-
vät, kun työ loppuu. Jos talous oli kunnossa, 
saattoi lomautuksen ottaa ylimääräisenä va-
paana. Monelle lomautus merkitsi kuitenkin 
taloudellista kriisiä, kuten olemme havain-
neet mm. lisääntyneenä ruokajakelun tar-
peena ympäri maan.

Korona-vuoden ehdottomia voittajia ovat 
ympäristö, ulkoilu ja kotimaan matkai-
lu. Lentoliikenteen pysähtyminen ja kaiken 
muunkin matkustamisen romahtaminen pie-
nensivät maailman ilmastovaikutuksia hui-
masti. Tätä varmasti monet ilmastotutkijat 
selvittävät nyt kiihkeästi. Ulkomaanmatko-
jen sijaan suomalaiset matkustivat tänä ke-
sänä kotimaassa, mikä paikkasi lovea monen 
matkailuyrittäjän kassassa. Ehkä tästä jää 

pysyvä ja ympäristöä säästävä jälki ihmisten 
matkailutottumuksiin, kuka tietää?
Etätyön tekeminen mahdollisti työn rytmittä-
misen aivan uudella tavalla. Tämä on  näky-
nyt ulkoilureiteillä, pyöräteillä ja maastossa 
tänä vuonna. Kuka ulkoilee ennen etätyöpäi-
vän alkua, kuka kesken työpäivän ja monet 
tietysti myös työpäivän jälkeen. Toivottavasti 
mahdollisimman monelle jää ulkoilusta pysy-
vä, terveellinen tapa myös epidemian jäl-
keen.

Suomalaiset ovat koronan myötä ottaneet 
jättimäisen digiloikan. Yhä useampi tie-
tää, millainen on etäkokous tai -neuvotte-
lu ja osaa osallistua sellaiseen. Älypuhelimia 
ja tietokoneita on käytetty yhteydenpitoon 
enemmän kuin koskaan. Vaikka fyysinen ta-
paaminen onkin monella tapaa korvaama-
ton, niin digiloikka vähentää radikaalisti 
matkustamisen tarvetta, erityisesti työpai-
koilla. 

Digiloikka tuo muutoksia myös Punaisen Ris-
tin auttamistoimintaan. Ystävätoimintaa on 
toteutettu etäyhteyksillä myös pandemian 
aikana. Syksyllä saatamme saada harjoitusta 
myös keräyksen järjestämisestä ”etäyhteyk-
sillä”. Ja järjestettiin piirin vuosikokouskin 
etänä ensimmäistä kertaa. 

Miten vapaaehtoiset ovat kokeneet kaikki 
nämä muutokset? Saammeko uuden toimin-
nan myötä uusia vapaaehtoisia? Vierastaako 
joku uusia toimintatapoja? Tiedätkö, miten 
sinun osastossasi muutokset on koettu? Mitä 
jos soittaisit jollekin osastosi vapaaehtoisel-
le ja kysyisit? Kannustetaan ja innostetaan 
kaikki toisiamme pysymään mukana, jotta 
olemme valmiina auttamaan myös koronan 
toisessa aallossa ja sen jälkeen.

Mika Asikainen
toiminnanjohtaja
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Suomen Punaisen Ristin hallitus päätti 
30.3.2020, että yleiskokous siirretään 
syksyyn. Kokouspaikkana on Helsingin 
yleiskokouksen päätöksen mukaises-
ti Vaasa. 

Kiristyneen tilanteen vuoksi hallitus 
päätti 19.8.  järjestää kokous yksipäi-
väisenä Vaasassa sekä hajautetusti to-
teutettavaksi etäyhteyksin. 

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kokous jär-
jestetään mahdollisimman vastuullisesti ja 
osallistujien turvallisuudesta huolehtien. Pe-
rinteisiin järjestelyihin ja kokouksen kulkuun 
tuli paljon muutoksia. Eli virallinen kokous-
paikka on Vaasan Botnia-halli, mutta piirin 
edustajat kokoontuvat alueellisesti omiin ko-
kouksiin ja ovat etäjärjestelyin yhteydessä 
Vaasaan. Historiallinen kokous siis tulossa. 

Myös alueellisissa kokoontumisissa noudate-
taan tarkoin ohjeita turvavälien ja hygienian 
osalta, jotta kokous saadaan hyvin vietyä lä-
pi. Varovaisuuteen on aihetta.

Kaakkois-Suomen piirin kokouspaikka on ho-
telli Vaakuna, Mikkeli. Kokoukseen ilmoit-
tautuneet ovat saaneet tarkemmat ohjeet 
paikalle saapumisesta ja aikatauluista.

YLEISKOKOUS 5.9.2020

Poikkeuksellinen yleiskokous syksyllä

Vain äänivaltaiset edustajat saapuvat 
kokoukseen
Järjestön sääntöjen mukaan jokaisella hen-
kilöjäsenellä on oikeus olla läsnä yleiskoko-
uksessa. Punaisen Ristin hallitus kuitenkin 
suosittelee vahvasti, että tällä kertaa vain 
äänivaltaiset edustajat saapuvat kokouk-
seen, koska koronaepidemia ei ole ohi.

Kokousta pääsee seuraamaan live-lähetysten 
kautta omalta kotisohvalta käsin. 

Kokouksen juoksutus
Yksipäiväinen kokous viedään tiivistetysti lä-
pi niin, että mm. valiokuntatyöskentely jää 
pois.

Kokouksessa ei haastatella henkilövaaleis-
sa ehdolla olevia henkilöitä. Perinteisten 
livehaastatteluiden sijasta toteutetaan video-
esittelyt henkilöistä, jotka on asetettu en-
nakkoon ehdolle hallitukseen ja valtuuston 
puheenjohtajistoon. Kokousedustajat voivat 
tutustua videoesittelyihin RedNetin Yleisko-
kous 2020 -sivulla. 

Ehdokkaista tehdään tuttuun tapaan myös 
kirjallinen esittely RedNettiin. Kokoukses-
ta lähetetään suoraa videolähetystä, jota va-
paaehtoiset ja jäsenet voivat seurata etänä. 

Seuraa yleiskokoukseen liittyviä uuti-
sia ja streemauksia:  
RedNet / Yleiskokous 2020 
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Tänä vuonna Nälkäpäivä järjestetään 
40. kerran ja siihen valmistaudutaan 
hyvin poikkeuksellisissa oloissa. On 
mahdollista, että lipaskeräys onnistuu 
syksyllä vain rajoitetusti. 

Varmaa kuitenkin on, että Nälkäpäivä tul-
laan syksyllä järjestämään, sillä avun tarve 
maailmassa on koronan vuoksi kasvanut.

Nälkäkriisi maailmalla ja  
valmius kotimaassa 
Jo ennen koronaa eteläisessä Afrikassa on 
ollut käynnissä vakava nälkäkriisi. Yli 11 
miljoonaa ihmistä kärsii ruuan puutteesta 
hälyttävällä tasolla. Ihmiset saattavat jou-
tua sinnittelemään jopa kolme päivää ilman 
ravintoa. Koronapandemian tuomat haas-
teet vaikeuttavat tilannetta entisestään, 
koska  maaseudun lisäksi myös kaupun-
geissa asuvien ruokaturvattomuus kasvaa. 
Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla Punai-
nen Risti pystyy jakamaan perheille ruoka- 
tai käteisavustuksia, jonka turvin voi selvitä 
pahimman yli. 

Koronakriisin aikana Suomessa koulute-
tut vapaaehtoisemme tarjoavat asiointiapua 
riskiryhmille ja jakavat ruoka-apua hei-

Nälkäpäivästä on kasvanut neljän vuosi-
kymmenen aikana keräys, jolla on erityinen 
paikka suomalaisten sydämissä. Niin on ta-
pahtunut vapaaehtoisten tekemän pitkäjän-
teisen työn ansiosta. Tarjotaan myös tänä 
vuonna uusille ja vanhoille vapaaehtoisil-
le mahdollisuus pukea päälle Punaisen Ristin 
keräysliivi ja kokea ainutlaatuisia kohtaami-
sia keräykseen lahjoittavien kanssa.

Kuva kertoo enemmän  
kuin tuhat sanaa
Kampanjaan kannattaa valmistautua jo nyt 
etsimällä omista tai osaston kuva-arkistoista 
otoksia, joissa on historian havinaa. Ne ker-
tovat keräyksen jatkuvuudesta ja herättävät 

Nälkäpäivään valmistautuminen  
poikkeusoloissa

Mitä muistoja Nälkäpäivä herättää?

koimmassa asemassa oleville. Nälkäpäivä-
nä tuomme esille valmiuden ylläpitämisen 
ja kehittämisen tärkeyden Suomessa. Myös 
jatkossa haluamme toimia tehokkaasti ko-
ronan kaltaisissa poikkeuksellisissa oloissa.

Valmistautuminen  
uudenlaiseen keräykseen
Seuraamme koronatilannetta aktiivisesti ja 
mukautamme Nälkäpäivää vallitseviin oloi-
hin. Valmistaudutaan tekemään keräystä 
yhdessä uusilla ja luovilla tavoilla. Jos lipas-
kerääminen on mahdollista, järjestetään se 
olosuhteiden sallimalla tavalla, huomioiden 
niin kerääjien kuin lahjoittajienkin turvalli-
suus. Laadimme osastoille toimintaohjeet 
lipaskeräyksen järjestämiseen ja pyrimme 
hankkimaan myös hengityssuojia sekä käsi-
desiä, joita osastot voivat tilata verkkokau-
pasta. 

Lue tästä lehdestä vinkkejä siihen, miten 
saamme yhdessä Nälkäpäivästä näkyvän 
keräyksen, vaikka kadut eivät täyttyi-
sikään tavallisen vuoden tavoin punaliivisis-
tä lippaita pitelevistä vapaaehtoisistamme. 
Otetaan yhdessä loikka kohti uudenlaista 
keräystä!

mukavia muistoja. Kuvia voi julkaista omissa 
kanavissa ja niistä voi myös luoda suosittuja 
kuvapareja someen jaettavaksi.

S
PR
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti viime vuonna 
n. 1,2 miljoonaa euroa. Summassa on muka-
na koulukeräyksen, osastojen digikeräysten ja 
tuotemyynnin osuus. Tuloksen takana on val-
tava määrä korvaamatonta vapaaehtoistyötä. 
Kun summan jakaa viime vuoden kerääjämää-
rällä, on jokainen lipaskerääjä kerännyt keski-
määrin 94 euroa Nälkäpäivään. Kukin kerääjä 
on kohdannut kymmeniä ja taas kymmeniä 
lahjoittajia keräysrupeamansa aikana. 

Somessa kerääminen vaatii samalla taval-
la aikaa ja panostusta, vaikka homman voi-
kin tehdä kotisohvalta käsin. Lahjoittaminen on 
teknisesti varsin helppoa ja haaste piileekin ih-
misten innostamisessa, kun lipaskeräyksestä 
tuttu hymy ja katsekontakti, eikä edes kauas 
loistava punainen liivi ole käytettävissä. Ne pi-
tää korvata jollain muulla konstilla. Valitse itse, 
mitä sosiaalisen median kanavaa käytät. Olipa 
se Facebook, Instagram, Twitter tai vaikka säh-
köposti, seuraavat vinkit lahjoittajien houkutte-
luun pätevät kaikissa kanavissa:

1. Pyri pysäyttämään lahjoittajat. 
Keksi vetoava lahjoituspyyntöteksti. Tyyli on 
vapaa, oman persoonan likoon laittaminen 
yleensä puree.

2. Kerro keräyksestä näkyvästi. 
Käytä kuvia ja jaa keräystä usein. Muuta-

Näin innostat ihmiset lahjoittamaan somessa 
Nälkäpäivänä

ma kerta päivässä ei ole yhtään liikaa, kunhan 
muistat kiittää ja kannustaa samalla. Jaa kerä-
ystä paikkakunnan someryhmissä, etenkin jos 
se on tehty osaston nimissä.  

3. Kommunikoi lahjoittajien kanssa. 
Aivan kuten kadullakin, kiitä jokaista lahjoit-
tajaa. Etenkin Facebookissa kommunikointi on 
tärkeää - mitä enemmän kommentteja keräyk-
sesi alla on, sitä paremmin Facebook näyttää 
keräystäsi muille.

4. Auta kaveria. 
Anna tykkäys- ja jakoapua näkemillesi keräyk-
sille. Niin ne saavuttavat enemmän näkyvyyt-
tä somessa.

Keräämisen monet keinot

1. Nettikeräys perustetaan osoitteessa 
oma.punainenristi.fi. Tietoa keräykses-
tä kannattaa jakaa kaikissa sosiaalisen 
median kanavissa. Voit valita keräykselle 
nimen, kuvan ja tavoitteen. Keräys teh-
dään omassa, osaston, luokan tai vaikka  
kaveriporukan nimissä. Keräyspottia voi 
seurata koko ajan.  

2. Facebook-keräys toimii nimen-
sä mukaisesti Facebookissa. Keräys nä-
kyy julkisena ja kuka tahansa keräyksen 
nähnyt voi lahjoittaa. Voit käyttää Face-
bookin kutsutoimintoa ja kutsua kaikki 
kaverisi lahjoittamaan keräykseesi. Kerä-
yspotti näkyy koko ajan.

3. MobilePay-numero kannattaa ker-
toa lahjoittajille myös silloin, kun käytät 
muita nettikeräyksen muotoja. Jos osas-
tollasi on oma MobilePay-numero, käytä 
sitä. Muussa tapauksessa pyydä lahjoi-
tukset suoraan katastrofirahaston ylei-
seen numeroon 10900.

4. Keräystili. Osaston Nälkäpäivä-viitet-
tä käyttämällä lahjoitus kohdentuu osas-
ton Nälkäpäivä-pottiin. Katastrofirahaston 
tilinumero on FI52 5000 0120 4156 73. 

5. Tekstiviestilahjoitus tulee suoraan 
katastrofirahaston tilille. Viestit lähete-
tään numeroon 16499 ja viestin sisältö 
määrittää lahjoitussumman. 5 € = SPR5, 
10 € =  SPR10 ja 15 € = SPR. Lisää käy-
tössä olevia lahjoitussummavaihtoehtoja 
löydät Rednetistä. 
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

1. MobilePay löytyy 1,3 miljoonan suomalai-
sen puhelimesta.  Jo 130:lla osastolla on oma 
MobilePay-numero, jonka avulla voi seurata 
osaston keräyspottia. Osastokohtainen numero 
tilataan verkkokaupasta. Osasto voi myös ke-
rätä yleiseen numeroon 10900. 

2. iZettlen avulla voit vastaanottaa korttimak-
suja, jotka kertyvät osaston pottiin. Sen käyt-
tämiseen tarvitaan älypuhelin, johon on ladattu 
maksuton iZettle-sovellus. Jokainen kerääjä voi 
käyttää omaa puhelintaan, mutta iZettle-laite 
pitää osaston hankkia itse. Osastolle voi tilata 
käyttäjätunnukset osoitteesta keraykset@pu-
nainenristi.fi.

3. Lahjoituspyyntökirje sopii jaettavaksi 
etenkin tiheästi asutulla alueella – ellette sitten 
saa postinkuljettajaa innostumaan jakamaan 

Koulut ovat olleet Nälkäpäivän kantava voima 
jo ensimmäisestä Nälkäpäivästä lähtien. Kun 
Nälkäpäivä ensimmäisen kerran järjestettiin 
Pälkäneellä vuonna 1980, lehtilakko vaikeutti 
keräyksestä tiedottamista. Koululaisten avulla 
tieto keräyksestä saatiin toimitettua yli tuhan-
teen kotiin ja kuten tiedämme, loppu on histo-
riaa.

Pyydetään koululaiset apuun tänäkin vuonna. 
Diginatiiveilta koululaisilta uusien keräystapo-
jen käyttö onnistuu luontevasti ja kotiväen li-
säksi nuoret voivat levittää sanaa keräyksestä 
sosiaalisen median kanavien kautta laajoillekin 
joukoille.

Kerätään käteisen sijaan digivaluuttaa

Koululaiset mukaan Nälkäpäivään

kirjeitä osaston puolesta! Rednetistä löytyy val-
mis kirjepohja, johon ei tarvitse kuin lisätä 
osaston Nälkäpäivä-viite. Halutessanne voitte 
toki kirjoittaa omankin kirjeen.

Kannustetaan nuoria tekemään keräystä oman 
näköisesti – heidän kauttaan voimme oppia 
paljon uutta!

Kouluja varten on tehty laadukkaita oppimate-
riaaleja verkkoon, jotka mahdollistavat Nälkä-
päivään ja Punaisen Ristin työhön tutustumisen 
siinäkin tapauksessa, että koulua käytäisiin 
taas syksyllä etänä. 

Tutustu oppimateriaaleihin:  
www.sproppimateriaalit.fi. 

Em
ilia K

angasluom
a

Nälkäpäivä-koulutukset  
järjestetään etänä
Nälkäpäivän koulutukset järjestetään val-
takunnallisina etäkoulutuksina, joihin voi 
osallistua Teamsin kautta. Teamsin käyt-
tö edellyttää vain toimivaa nettiyhteyttä 
ja sähköpostia, johon voi lähettää kut-
sulinkin. Aihealueista järjestetään nel-
jä samansisältöistä koulutusta suomeksi 
ja yksi ruotsiksi. Jokaiseen koulutukseen 
mahtuu 250 osallistujaa. Varaa paikkasi 
koulutuksiin Nälkäpäivän Rednet-sivuilla 
olevien linkkien kautta ajoissa. Tarvitta-
essa koulutuksia järjestetään enemmän 
ja niistä tiedotetaan sähköpostitse sekä 
Rednetin Nälkäpäivä-sivuilla. 

1. Nälkäpäivä-kampanjan yleisesittely 
1,5 h
ma 17.8. ja ma 24.8. klo 14-15.30 ja klo 17-
18.30, ruotsiksi ma 31.8. klo 17.30-19

2. Nälkäpäivän somekampanjointi 1,5 h
ti 18.8. ja ti 25.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30, ruotsiksi ti 1.9. klo 17.30-19

3. Uudet maksutavat Nälkäpäivässä
ke 19.8. ja ke 26.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30, ruotsiksi ke 2.9. klo 17.30-19

4. Nälkäpäivä kouluissa
to 20.8. ja to 27.8. klo 14-15.30 ja 
klo 17-18.30, ruotsiksi to 3.9. klo 17.30-19
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AJANKOHTAISIA TALOUSASIOITA OSASTOILLE

Koronaviruksen aikana asiointiavun järjes-
täminen on voinut lisätä osastoissa mak-
settavien kilometrikorvausten määrää. 
Korvaukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin vii-
meistään maksukuukautta seuraavan kuu-
kauden viidenteen päivään mennessä. 
Ilmoittaminen tehdään sähköisesti. Tulore-
kisteri ottaa vastaan paperi-ilmoituksia vain 
silloin, jos sähköinen ilmoittaminen ei tekni-
sesti ole mahdollista. Jos osastolla on ollut 
satunnaisia korvauksia ilmoitettavana, on vi-
ranomainen hyväksynyt myös paperilla an-
netun ilmoituksen. 

Ohjeet korvausten ilmoittamiseen ja 
linkit Tulorekisterin verkkosivuille löy-
tyvät: RedNet / Osastotoimisto / Talousoh-
jeet.

Korvausten ilmoittamisen voi myös 
tehdä Verohallinnon ilmaisessa ohjel-
massa: www.palkka.fi. 

Yhtenäisen taloushallinnon järjestelmän han-
kinta osastojen käyttöön etenee pilottikäy-
töllä tämän vuoden ajan. Pilotoinnin jälkeen 
täsmentyvät mm. suunnitelma järjestelmän 
käyttöön ottamisesta ja kustannukset. Pi-
lotoitava järjestelmä mahdollistaa palkka-
laskennan ja sähköisen kirjanpidon, jossa 
vapaaehtoisten kulu- tai matkalaskut ja osto- 
ja myyntilaskut voi hoitaa verkkolaskuina.

Suomi.fi-valtuudet korvaavat Katso-valtuu-
det sähköisen asioinnin tunnistautumisessa. 
Punaisen Ristin yksiköillä ei ole vielä mah-
dollisuutta ottaa valtuuksia käyttöön. Kun 
mahdollisuus tulee, osastoja tiedotetaan he-
ti vaadittavista toimenpiteistä ja tarvittavis-
ta asiakirjoista.

Huhtikuusta alkaen yrityksillä on ollut oikeus 
saada toiselta yritykseltä verkkolasku. Verk-
kolaskulaki on velvoittava elinkeinotoimintaa 
harjoittavalle, jonka liikevaihto on yli 10 000 
euroa.  Punaisessa Ristissä laki koskettaa 
vain niitä osastoja, joilla em. ehto toteutuu.

Kilometrikorvausten  
ilmoittaminen tulorekisteriin 

Taloushallinnon järjestelmä  
osastojen käyttöön

Suomi.fi-valtuudet Sähköinen laskutus 
yrityksille 

M
aiju Pohjanheim

o

Osastot saavat asiasta lisää tietoa ja järjes-
telmän käyttöön siirtymiseen liittyvän kyse-
lyn.  Pilottikäytön kokemusten perusteella 
tehdään lopullinen järjestelmävalintapäätös. 

Lisätietoja: Osastokirjanpidon tiiminvetäjä 
Liisa Karhu, p. 040 642 1925 tai  
sprosastokirjanpito@punainenristi.fi
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS JA YRITYSYHTEISTYÖ TOKMANNIN KANSSA

Osastot ovat voineet tilata Hyvä Joulu-
mieli -lahjakortit jo parin vuoden ajan 
sähköisesti ja ne on toimitettu suo-
raan kortteja jakaville kumppaneille, 
kuten sosiaalitoimistoille. Menetelmä 
on todettu erittäin toimivaksi ja sel-
keäksi myös osastojen näkökulmasta, 
koska näin toimimalla vältetään luovu-
tuslomakkeiden täyttäminen ja palaut-
taminen.

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla. Ta-
voitteena on, että mahdollisimman mo-
ni osasto tilaa kortit suoraan kumppaniensa 
osoitteisiin. Osasto voi liittää kortteihin oman 
tervehdyksensä. Perheille kortin ohessa lä-
hetettävä tervehdys tulee toimittaa yhteis-
työkumppanille riittävän ajoissa, jotta se 
ehtii lahjakortin matkaan.  

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä paikka-
kunnalla toimivien MLL:n yhdistysten kanssa 
ja sopia korttien tilaamisesta kumppaneil-
le. Näin mahdollisimman moni kumppani 
saa kortteja ja mahdollisimman moni perhe 
apua. Myös päällekkäisyyksiltä vältytään. 

Tokmanni ja Suomen Punainen Risti ovat 
aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena 
on edistää ihmisten ja yhteisöjen hyvin-
vointia sekä vähentää yksinäisyyttä ja 
syrjäytymistä. Tokmanni toimii Suomes-
sa yli sadalla paikkakunnalla ja on vah-
vasti mukana ihmisten arjessa.

Tokmanni tukee ystävätoimintaa ja osallistuu 
yksinäisyyden vastaiseen työhön. Tokmanni 
antaa tukea esimerkiksi Joulukahviloiden jär-
jestämiseen. Osasto saa avustusta kahvilan 
kulujen kattamiseen ja keskustoimisto maksaa 
raportoinnin jälkeen osastolle aiheutuneet ku-
lut. Ohjeistus Joulukahviloiden järjestämiseen 
ja raportointiin löytyy RedNetistä: Ystävätoi-
minta / Tapahtumamallit. 

Nälkäpäivä näkyy Tokmanneissa
Tokmanni on kumppanina myös Nälkäpäiväs-
sä ja yhteistyö mahdollistaa uudenlaisia koh-

Lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille

Kauppaketju Tokmanni tukee yksinäisyyttä 
torjuvaa vapaaehtoistoimintaa

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla 
näkyvyyttä 
Osastot ja yhdistykset voivat yhdessä järjes-
tää omalla paikkakunnallaan Hyvä Joulumieli 
-tapahtuman. Tapahtumalla saa keräykselle 
ja auttamistyölle hyvää näkyvyyttä sekä li-
sävaroja lahjakortteihin. Tarkemmat ohjeet 
ja vinkit tapahtuman järjestämiseen toimi-
tetaan osastoille syyskuussa. Tiedotepoh-
ja ja muut viestintämateriaalit tulevat jakoon 
myöhemmin syksyllä. Kaikki materiaali lisä-
tään RedNetin Hyvä Joulumieli -ryhmään. 

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään 
varoja, joiden avulla Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Punainen Risti jakavat ruo-
kalahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille. 
Kampanjan kumppanina toimii Yle. 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257  
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

taamisia kampanjan aikana. Nälkäpäivä tulee 
näkymään Tokmannin myymälöissä ja kaup-
paketju tukee keräystä digitaalisissa lahjoitus-
kanavissa. 

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa 
Tokmanni on lahjoittanut Punaisen Ristin kaut-
ta hygieniatarvikkeita avunsaajille ja tarjon-
nut logistista apua avustusten kuljettamisessa 
eri puolelle Suomea. Tokmanni ja Suomen Pu-
nainen Risti aloittivat kumppanuusyhteistyön 
syksyllä 2019 ja yhteistyö jatkuu ainakin 2021 
saakka.

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257
Varainhankinnan asiantuntija  
Maija Keskinen, p. 040 675 8931
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LYHYESTI

Vapaaehtoistoiminta joutui myllerrykseen 
maaliskuun alkupuolella, kun Suomi siir-
tyi poikkeustilaan. Avun tarve ei kuitenkaan 
loppunut ja käytännössä tämä tarkoitti uu-
sia tekemisen tapoja sekä digitaalisten työ-
välineiden käyttöä ihan uudella tavalla.

Järjestössä onkin koettu nyt ennennäkemä-
tön digiloikka, joka on näkynyt myös Oma 

Voi hyvin auttaaksesi muita – ilmoittau-
du psykososiaalisen tuen seminaariin Hel-
sinkiin. Seminaari järjestetään 3.10. kello 
10-17 Forum Parkissa. Osa seminaaris-
ta striimataan ja siihen voi osallistua etä-
nä. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia 
teemoja, kuten henkistä ja fyysistä turvalli-
suutta vapaaehtoistoiminnassa. 

Ilmoittaudu:   
https://www.lyyti.fi/reg/seminaari201003

Vastaanottotoiminnasta ja kotoutumisen 
tukemisesta kiinnostuneet vapaaehtoiset 
voivat tehdä Kotoutumisen tukena -perus-
kurssin  joko lähi- tai etäkoulutuksena. Lä-
hikoulutuksena moduuli kestää 3 tuntia ja 
etänä 2,5 tuntia. Koulutuksessa käsitel-
lään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasis-

Tapaturmapäivää vietetään perjantaina 
13.11. Tapaturmapäivä herättää jokaisen 
pohtimaan, miten vähentää tapaturmien 
riskiä kotona, töissä ja liikenteessä. Kam-
panjasivustolla Kotitapaturma.fi 
on vinkkejä tapaturmien ehkäisyyn ja vaa-
ranpaikkojen kartoittamiseen. Lisäksi 
sivustolta löytyy tilastotietoa ja ilmaista ai-
neistoa, kuten kuvia ja julisteita. Kuukausit-

Oman kautta uusien auttajien aalto

Tervetuloa psykososiaalisen tuen seminaariin

Uudet materiaalit etäkoulutukseen

Kikkailut on kikkailtu! 

Punaisen Ristin käyttäjämäärissä. Maalis-
kuun alun jälkeen Omaan on luotu yli 2 000 
profiilia. Luku kertoo sekä lisääntyneestä 
Oman käyttöönotosta järjestön sisällä että 
isosta määrästä aivan uusia auttajia. Kai-
ken kaikkiaan Omaan on luonut profiilinsa 
jo lähes 10 800 vapaaehtoista.

Joonas B
randt

mia sekä esitellään kotoutumista tukevaa 
vapaaehtoistoimintaa. Koulutus antaa val-
miudet toimia kotoutumista tukevassa va-
paaehtoistoiminnassa. Kouluttajina toimivat 
Punaisen Ristin monikulttuurisuuskoulutta-
jat ja koulutusmateriaalit löytyvät RedNetin 
monikulttuurisuuskouluttajien sivuilta. 

tain julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita. 

Materiaalia tapaturmien ehkäisemiseen 
liittyen voi tilata ilmaiseksi Punaisen Ristin 
verkkokaupasta: Punaisenristinkauppa.fi. 

Seuraa kampanjaa ja tule osallistumaan: 
www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/
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OIL SPILL -HANKE

Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoisi-
aan osallistujiksi laajoihin ja pitkäkes-
toisiin auttamistilanteisiin, kuten öl-
jyonnettomuuksiin Itämeren alueella. 

Turun yliopiston koordinoimaan OIL SPILL 
-hankkeeseen kuuluu yhteensä 13 kumppa-
nia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Viros-
ta, Latviasta ja Liettuasta. Punaisen Ristin 
lisäksi Suomesta mukana ovat Varsinais-
Suomen pelastuslaitos, Neste ja Suomen 
ympäristökeskus. Lisäksi yhteistyötä teh-
dään erityisesti WWF Suomen ja Suomen Pa-
lopäällystöliiton kanssa.

Punaisen Ristin tehtäviin kuuluu koulutusten 
ja harjoitusten suunnittelu sekä yhteistyön 
edistäminen alueellisten pelastuslaitos-
ten kanssa. Hyviä käytäntöjä jaetaan hank-
keessa toimijoiden kesken ja hankkeessa 
luotavaa toimintamallia voidaan jatkossa 
hyödyntää rantaöljyntorjunnan lisäksi myös 
muissa laajoissa ja pitkäkestoisissa tilan-
teissa.

Uudet öljyntorjunnan ja johtamisen 
koulutukset vapaaehtoisille
Hankkeen aikana on järjestetty joukkueen-
johtajakoulutusta vapaaehtoisille. Syksyllä 
2020 hankkeessa pilotoidaan WWF:lle öljyn-
torjunnan kouluttajakoulutus sekä Punaiselle 

Valmius öljyonnettomuuksiin paranee

Ristille Ensiapu ja öljyntorjunta -kokonai-
suus, jonka kautta ensiapuryhmät ovat val-
miudessa öljyntorjuntatilanteisiin.

Hankkeessa ovat mukana Vapepan öljyntor-
junnan yhteistyöryhmät Varsinais-Suomes-
sa (pilottialue) sekä Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa. Uusien ryhmien perustamis-
ta muille alueille tuetaan kiinnostuksen mu-
kaan. Hanke kestää 30.6.2021 saakka.

Tule mukaan koulutuksiin ja 
harjoituksiin!
WWF:n öljyntorjuntajoukkojen tueksi tarvi-
taan useiden muiden toimialojen vapaaehtoi-
sia, jotka saavat peruskoulutuksensa omissa 
järjestöissään. Kaikille öljyntorjunnas-
ta kiinnostuneille suositellaan öljyntorjun-
nan peruskurssin käymistä, vaikka toimisikin 
rannan puhdistuksen sijaan johto- tai tuki-
tehtävissä. WWF:n kursseista saa lisätietoa 
öljyntorjuntajoukkojen sivuilta: wwf.fi/va-
paaehtoistyo/oljyntorjuntajoukot

Vapaaehtoisten muista koulutuksista ja har-
joituksista tiedotetaan Vapepan tapahtuma-
kalenterissa: vapepa.fi/tapahtumakalenteri

Lisätietoa: Hankesuunnittelija  
Heta Hyvärinen, p. 040 191 3393

Joonas B
randt
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TOIMINTALINJAUS 2021 -23

Punaisen Ristin uusi kolmivuotinen toimin-
talinjaus on käsittelyssä Vaasan yleiskoko-
uksessa 5.9.2020. Uusi linjaus tuo jonkin 
verran raikasta uutta ajattelua Punaisen Ris-
tin toimintaan.

Linjauksen mukaan Suomen Punaisen Ristin 
toiminta tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvis-
taa ihmisten luottamusta toisiinsa ja Punai-
sen Ristin apuun. Punaisen Ristin osasto on 
ilon, toivon ja toiminnan paikka. Ihmisten 
osallistuminen Punaisen Ristin toimintaan to-
teutuu paikallisesti osastoissa ja toiminta-
ryhmissä. 

Linjauksessa ymmärrämme, että osas-
tot ovat keskenään erilaisia: ne toimivat 
erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla voi-
mavaroilla. Osastot jakautuvat toiminnan 
laajuuden mukaan viiteen tasoon. Perustoi-
minnan osastolla on valmiussuunnitelma ja 
se toteuttaa Nälkäpäivä-keräyksen alueel-
laan sekä antaa tarvittaessa kotimaan apua. 
Kaikkein monipuolisimmat osastot ovat uu-
dessa linjauksessa ”Edelläkävijöitä”. Tähän 
väliin jäävät vielä Valmiina auttamaan -osas-
tot, Toiminnan osastot ja Monimuotoisen toi-
minnan osastot.

Uutena asiana linjauksessa on nyt näkyväs-
ti mukana ilmastonmuutos. Punainen Risti 
selvittää oman toiminnan ilmastovaikutukset 
ja puuttuu ilmastolle haitallisiin toimintoihin. 
Järjestö sitoutuu myös olemaan hiilineutraali 
vuoteen 2030 mennessä.

Keskittymällä yhteensä seitsemään paino-
pisteeseen pääsemme asetettuihin tavoittei-
siin: paikallisuus, innostava vapaaehtoisuus, 
osaaminen, yhteistyö, uudet teknologiat, 
viestintä ja tasapainoinen talous.

Koska kaikki toimintamme perustuu ihmisiin 
ja heidän auttamistyöhönsä, on toimivien 
vapaaehtoisten määrä tärkein tekijä onnis-
tumisellemme. Niinpä kaikki neljä mittaria, 
joilla linjauksen toteutumista seurataan, mit-
taavat toiminnassa mukana olevien määrää:

1. Äkillisissä auttamistilanteissa hälytettä 
 vissä olevien henkilöiden määrä 
2. Vapaaehtoisten määrä 
3. Suomen Punaisen Ristin jäsenmäärä
4. Toiminnassamme mukana olevien nuor 
 ten (alle 29-vuotiaiden) määrä

Punaisen Ristin periaatteet ja arvot pysyvät 
linjauksessa muuttumattomina.

Myös Kaakkois-Suomen piirissä tullaan suun-
nittelua tekemään syksyllä uuden linjauksen 
pohjalta. Tästä tiedotamme osastoja syksyn 
aikana.

Mika Asikainen 
toiminnanjohtaja

Iloa, toivoa ja luottamusta

Piiritoimisto on 
muuttanut 
Kouvolan piiritoimisto on muuttanut 
uusiin tiloihin ja jatkossa meidän sekä 
käynti- että postiosoite on Hallituskatu 
7F, 45100 Kouvola. 

Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihim-
me! 

La
ur

a 
K
ot

ila
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Aloitin omaishoitajien tukitoiminnan hanke-
suunnittelijana 11.8.2020. 

Olin Punaisella Ristillä keväällä -20 tekemäs-
sä sosionomiopintoihini liittyvää työharjoitte-
lua, jolloin olin vastuussa rasismin vastaisen 
viikon koordinoinnista. Lähdenkin nyt innolla 
ja positiivisin mielin kohti uutta työnkuvaa-
ni. Olen koko työurani saanut työskennellä 
ihmisten parissa, haluan olla tulevaisuudes-
sakin mukana vaikuttamassa ja tukemassa 
ihmisten hyvinvointia ja jaksamista. Jatkan 
sosionomiopintojani edelleen työni ohella, 
tavoitteena on valmistua vuonna 2021. 

Hyvää alkavaa syksyä, älkää epäröikö ottaa 
yhteyttä! 

Annika Korpinen

Terveiset piirin 
vuosikokouksesta 
Piirin vuosikokous siirtyi huhtikuulta elokuul-
le korona-tilanteen vuoksi. Koska tilanne oli 
epävarma myös loppukesän osalta, piirin 
hallitus päätti jo hyvissä ajoin toteuttaa ko-
kouksen etäyhteyksin. Joten lauantaina 22.8. 
ei tavattukaan kasvotusten, vaan jokainen 
liittyi kokoukseen mukaan kotoa käsin. Ko-
kous eteni sujuvasti toteutustavasta huoli-
matta. Osallistujia oli 42 virallista edustajaa 
18 osastosta. 

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toi-
mintakertomus ja tilinpäätös sekä hyväksyt-
tiin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. 

Merkittävä päätös oli piirin hallituksen jäsen-
ten määrän tiputtaminen tulevien vuosien ai-
kana porrastetusti nykyisestä 14 jäsenestä 
kymmeneen. Vuodesta 2021 eteenpäin halli-
tuksen koko meillä on siis 2+12 ja vuodesta 
2022 eteenpäin 2+10. Perusteluna pienen-
tämiselle on hallituksen jäsenten parempi 
löytäminen, motivoituneiden jäsenten löytä-
minen sekä hallituksen toiminnan tiivistämi-
nen ja jäntevöittäminen. 

Piirin hallitukseen kaudelle 23.8.2020 – vuo-
sikokous 2022 valittiin yksimielisesti seuraa-
vat henkilöt:  
Susanna Hölsä, Savitaipale
Hanna Korjala, Kouvola
Petteri Lehti, Lappeenranta
Maija Manninen, Hirvensalmi
Eero Tiihonen, Mikkeli
Anneli Tommola, Kangasniemi
Hanna Vehviläinen, Lappeenranta

Piirin hallituksessa jatkavat 2019 valitut:
puheenjohtaja Mari Huttunen, Hamina
varapuheenjohtaja Johannes Moisio, Taipal-
saari
Jyrki Koskela, Pieksämäki
Helena Huttunen, Savonlinna
Tapio Miinin, Simpele
Perttu Toivola, Iitti
Sylva Lallukka, Kotka
Sirpa Asikainen, Kouvola
Harri Ihalainen, Kuusankoski

Piirin tiintarkastajiksi valittiin tilintarkastus-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Esittelyssä Annika 
Korpinen 

PIIRIN VUOSIKOKOUS UUSI KASVO PIIRISSÄ
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Turvakoutsit
Joko osastostanne löytyy turvakoutseja? 
Turvakoutsit ovat koti- ja vapaa-ajan ta-
paturmien ehkäisemiseen koulutettuja va-
paaehtoisia. He vievät tapaturmatietoutta 
eteenpäin omassa toimintaympäristössään. 
Tarkoitus ei siis ole aloittaa mitään uutta toi-
mintamuotoa osastossa, ellei sitä haluta. 
Keskustoimisto järjestää nykyisille turva-
koutseille, sekä sellaisiksi haluaville, val-
mennuksen webinaarimuodossa 1.9.20 klo: 
17.-20.00. Osallistuminen on nyt siis todella 
helppoa, omalta kotisohvalta käsin. 

Osallistu kodin turvallisuus -valmennukseen, 
jossa käsitellään eri koti- ja vapaa-ajan ta-
paturmatyyppejä ja niiden ehkäisyä. Val-
mennuksesta osallistuja saa käyttöönsä 
materiaalia ja menetelmiä kodin turvallisuus-
aiheisten aiheiden käsittelyyn ja teemati-
laisuuksien järjestämiseen. Valmennukseen 
osallistujan toivotaan osallistuvan kodin tur-
vallisuuden edistämiseen esimerkiksi toteut-
tamalla infoja tai tapahtumia. Valmennus 
soveltuu hyvin sosiaalipalvelun, terveyden 
edistämisen toimijoille ja kaikille muille ai-
heesta kiinnostuneille. Aikaisempaa ko-
kemusta ei tarvita. Kouluttajina toimivat 
Tapaturmien ehkäisyverkoston organisaatioi-
den työntekijöitä. 

Ilmoittautuminen 27.8. mennessä, piirin toi-
mintakalenterin kautta https://rednet.punai-
nenristi.fi/node/57909 

Turvakoutseille järjestetään osaamista 
syventäviä webinaareja 

täydennyskoulutuksena kerran kuukaudessa 
syksyn ajan. Ensimmäinen webinaari järjes-
tetään jo 25.8.20. Piirin sivuilta RedNetis-
tä https://rednet.punainenristi.fi/node/57909 
löytyy näistä webinaareista aikataulu ja ai-
heet sekä ilmoittautumislinkki. Myös osasto-
jen ensiapuryhmät voivat hyödyntää tulevia 
webinaareja ryhmäiltojen aiheissa syksyllä? 

Verkkovalmennus terveyden 
edistämisestä kiinnostuneille

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys 
on Punaisen Ristin uusi vapaaehtoiskoulu-
tus, joka on tarkoitettu kaikille terveyden 
edistämisestä sekä Punaisen Ristin tervey-
den edistämisen vapaaehtoistoiminnoista 
kiinnostuneille. Suositus on, että kaikki ter-
veyden edistämisen vapaaehtoiset (päihde-
työn, seksuaaliterveystyön, Terveyspisteiden 
vapaaehtoiset ja Turvakoutsit) suorittavat 
verkkoperehdytyksen. Verkkoperehdytys tar-
joaa kattavan kokonaiskuvan Punaisen Ristin 
terveyden edistämisen toiminnasta, johon 
kuuluvat päihdetyö, seksuaaliterveystyö, ta-
paturmien ehkäisytyö ja terveysneuvonta. 

Toimintamuotoja ovat esimerkiksi Pluspis-
teet, Terveyspistetoiminta, ryhmätoiminta 
ja selviämispisteet. Opintokokonaisuus tar-
joaa tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita voi 
hyödyntää toimiessaan Punaisen Ristin ter-
veyden edistämisen vapaaehtoisena, omien 

opintojensa tukena sekä tietysti omassa 
elämässään yleisesti. Verkkoperehdytys 
tarjoaa oivan ponnahduslaudan Punaisen 
Ristin terveyden edistämisen toimintaan 
ja se antaa hyvän pohjan Sinulle sopivan 
vapaaehtoistoimintamuodon löytämisel-
le. Suorittamisesta saa todistuksen ja yh-
teystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 
verenpainemittari. 

Tästä nettisivusta pääset lukemaan lisää 
ja tutustumaan koulutukseen:  https://
sproppimateriaalit.fi/web/site-63079/sta-
te-jurdcmbqgercytzr/front-page 

Terveyden edistämisen ajankohtaista 
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TERVEYDEN EDISTÄMINEN

https://rednet.punainenristi.fi/node/57909
https://rednet.punainenristi.fi/node/57909
https://rednet.punainenristi.fi/node/57909
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-63079/state-jurdcmbqgercytzr/front-page
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-63079/state-jurdcmbqgercytzr/front-page
https://sproppimateriaalit.fi/web/site-63079/state-jurdcmbqgercytzr/front-page
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Osaamisen varmistaminen 
– viimeinen mahdollisuus 
osallistua
Lauantaina 19.9.20 vietetään Mikkelin alue-
toimistolla viimeistä osaamisen varmistamis-
ta, jonka piiri järjestää tänä vuonna. Mikkeli 
valikoitui paikaksi, koska se on kutakuinkin 
keskellä koko piiriä. Ilmoittautuminen tapah-
tumaan on avattu. Päivä on jaettu entiseen 
tapaan kahden tunnin mittaisiin aikaikkunoi-
hin, joihin päivystäjä ilmoittautuu henkilö-
kohtaisesti. Osaamisen  varmistamisesta on 
laitettu sähköpostilla viestiä ensiapuryhmien 
johtajille. 

Päivä on tarkoitettu niille EA-päivystäjille, 
joilla varmistaminen (entinen korttitesti) on 
tältä vuodelta vielä tekemättä. Osaamisen 
varmistaminen järjestetään piirin toimes-
ta kolmen vuoden välein. Päivän aikana 
tehdään uudet päivystyskortit vuosille 
2020-2023. Ilman tätä korttia päivystys-
oikeutta ei ole.  

Tässä linkki tapahtuman sivuille, josta pää-
see myös ilmoittautumaan mukaan https://
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8253 . 

Osaamisen varmistaminen tapahtuu samal-
la tavalla rastitehtäviä tehden, kuten aikai-
semmin keväälläkin. Aikaisemmin ryhmille 
lähetetyt ohjeet päivän sisällöstä pitävät siis 
edelleen paikkansa. 

Tervetuloa mukaan!

Ensiapupäivystäjän perus-
kurssi
Kaakkois-Suomen piirin Ensiapupäivystäjän 
peruskurssi järjestetään syksyllä. Koulutus 
koostuu kaikkiaan kolmesta lähipäivästä la 
17.10 ja la-su 14.-15.11.20 Mikkelissä. Näi-
den lähipäivien välillä kurssilainen suorittaa 
verkkotehtävät Moodle -oppimisympäristös-
sä.

Koulutuksen hinta on 70€, eikä se sisällä 
lounaita tai yöpymistä.  

Peruskurssin pääsyvaatimuksena on voi-
massaoleva EA1-koulutus (tai vastaava kou-
lutus) ja kuuluminen johonkin EA-ryhmään. 
Koulutuksen jälkeen päivystäjällä on päivys-
tysoikeus voimassa. Ilmoittautuminen kou-
lutukseen tapahtuu maanantaihin 21.9.20 
mennessä oheisen linkin kautta https://va-
paaehtoiset.punainenristi.fi/event/8254 

Korona-virus saattaa muuttaa suunnitelmia 
koulutuksen suhteen. Sen toteutustapaa 
voidaan joutua muuttamaan tai se voidaan 
joutua perumaan myös kokonaan. 

TULEVIA KOULUTUKSIA / ENSIAPURYHMÄT

Piirin tapahtumakalenteri 2020

Piirin tapahtumakalenteri vuodelle 2020  löytyy Rednetistä: Kaakkois-Suomen piirin / 
koulutus- ja tapahtumakalenteri 2020. Älkää käyttäkö Rednetin omaa tapahtumahakua, 
koska suurin osa tapahtumista löytyy Oma Punaisesta Rististä ja on linkitetty tuohon pii-
rin sivuilla olevaan taulukkoon. 

Kalenteria ei julkaista tässä lehdessä, koska tässä ajassa muutoksia tulee jatkuvasti, jo-
ten ottakaa sähköiset paikat haltuun, niin tieto pysyy tuoreena! 

Tapahtumat löytyvät myös Oma Punainen Risti -järjestelmästä, eli vapaaehtoiset.punai-
nenristi.fi 

Olethan jo rekisteröitynyt vapaaehtoiseksi sinne? Jollet, tee se pian! 
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Koronakevään jäljiltä monessa osastossa 
kaivataan palauttavaa ja innostavaa vertais-
toimintaa. Uuden voimavarakahvila-kon-
septin avulla vapaaehtoiset voivat yhdessä 
auttaa toisiaan palautumaan haastavasta 
menneestä keväästä ja luoda intoa tulevaan 
toimintaan!
 
SPR on iloksemme saanut LähiTapiolasta 
avustuksen korona-tilanteen vaatimaan työn 
tukemiseksi. Yksi avustuksen kohderyhmistä 
ovat vapaaehtoiset, ja erityisesti heidän hy-
vinvointinsa tukeminen.  

Avustusta voi käyttää voimavarakahvilaan, 
joka on konseptina rakennettu koronake-
väästä palautumiseen ja uusiin vapaaeh-
toistoimintamuotoihin motivoitumiseen. 
Materiaalia voi kuitenkin käyttää myös 
muunlaiseen hyvinvointia tukevaan toimin-
taan.

Lisätietoa osastoille tullut elokuun Koro-
na2020 viestissä ja tieto on luettavissa myös 
Rednetin korona2020 sivuilta: rednet.punai-
nenristi.fi/korona2020 

Avustusrahaa haettavissa vapaaehtoisten 
hyvinvointiin: voimavarakahvilat

Voimavarakahvila on suunniteltu niin, että 
sen voi helposti integroida osaksi jo suunni-
teltuja toimintaryhmäkohtaisia tapaamisia. 
Voimavarakahvilan suunniteltu kesto on 2-3 
tuntia, mutta materiaalista voi myös valita 
vain yhden tai kaksi harjoitusta toimintaryh-
män tarpeiden mukaan. 

Tämän kertaluontoisen voimavarakahvilan 
voi vetää esimerkiksi henkisentuen vapaaeh-
toinen tai vastuuvapaaehtoinen. Myös työn-
tekijä tai aiheesta muuten innostunut esim. 
henkisentuenvapaaehtoinen voi vetää kahvi-
laa.  

Tarkemmat ohjeet hakuprosessista, sekä 
valmiiksi luotu materiaali voimavarakahvi-
lan sekä etä- että lähitoteutukseen ovat nyt 
RedNettissä: https://rednet.punainenristi.fi/
Voimavarkahvila.

Tuki osastoille
Avustusta voi hakea osastoittain (300€/osas-
to), Hyväpäivä-avustusten kautta. Avus-
tuksia tullaan myöntämään vuoden 2020  
loppuun saakka, toteutus voi kuitenkin ta-
pahtua vielä kevättalvella 2021. 

Lisätietoa myös piiristä kummeilta. 

Korona 2020 -sivusto toimii edelleen Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisten tietopankkina 
koronavirustilanteessa. Alasivuilta löydät 
mm. valtakunnalliset ohjeet ja vinkit osas-
ton toimintaan epidemian aikana.

Osastoille kerrotaan ajankohtaisista koro-
natilanteeseen liittyvistä asioista uutiskir-
jeellä, joka lähetetään tarpeen mukaan. 
Uutiskirjeen asiat löytyvät aina myös tältä 

Korona2020 -sivustolla päivittyvät ohjeet 
vapaaehtoistoiminnan toteuttamisesta 

Korona2020 -sivustolta ja uutiskirjeet voi 
käydä lukemassa sieltä. 

Ohjeitä päivitetään jatkuvasti vastaamaan 
tilannetta ja viranomaisten ohjeita. Sik-
si on tärkeää käydä lukemassa aina uu-
sin tieto! 

Korona2020 -sivusto löytyy Rednetistä jo-
ko haulla tai suoralla osoitteella: rednet.
punainenristi.fi/Korona2020

VOIMAVARAKAHVILAT
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30.7.2020  klo 7.15 tuli Vapepalle hälytys sosiaali-
toimelta tulipalotilanteeseen ensihuollollisiin teh-
täviin.

Kyseessä oli tulipalo jossa paloi suuri navetta ja 
jota sammutettiin vielä. Tilanne palopaikalla oli 
kaoottinen; lehmät juoksivat missä sattuu ja ne 
piti saada rauhoittumaan ja laitumelle.

Kun vapaaehtoiset saapuivat paikalle lehmät oli-
vat jo laitumella ja niille rakennettiin kiivaas-
ti tilapäistä lypsypaikkaa. Talonväki ilmoitti, että 
lehmien ohjauksessa lypsypaikalle tarvittiin mei-
dän apua. Niinpä vapaaehtoisista muodostettiin 
kuja mitä pitkin lehmät kulkivat lypsylle ja siel-
tä pois.

Lisäksi talon lapset tarvitsivat huolenpitoa, mikä 
järjestyi myös vapaaehtoisten toimesta.

Paikalla saapui kaikkiaan 13 hälytysryhmäläistä 
auttamaan talonväkeä. Lisäksi mukana auttamas-
sa olivat kyläläiset.

Olipahan taas vähän erilainen hälytystehtävä. Kii-
tos kaikille mukana olleille, hienoa että lähditte 
rohkeasti mukaan.

Eila Siira
valmiuspäällikkö

Ensihuoltotilanne Jaalassa, Kouvolassa
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Sata Sodan ja Rauhan Vuotta ja Ihminen ih-
miselle -kirjoja saatavilla 
Onko teidän osastossa tarvetta yllä mainituille kirjoil-
le? Niitä löytyy piiritoimiston varastoista ja jakaisim-
me ne mielellämme osastojen käyttöön. Kirjoja voi 
hyödyntää mm. arpajaispalkintoina tai antaa uusille 
jäsenille / vapaaehtoisille, miksei myöskin jo pidem-
pään olleille, joilta kirja puuttuu. 

Nopeat syövät hitaat, kirjoja on rajoitetusti ja ne 
jaetaan nopeusjärjestyksessä, joten tilatkaa oma 
satsinne Nina Ihanaiselta piiritoimistosta! 

ENSIHUOLTO
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Viime kevät oli monelle vapaaehtoiselle ras-
kas. Huoli ystävien jaksamisesta ja omas-
ta terveydestä painoi monia. Edelleen ollaan 
epävarmassa tilanteessa käynnistämässä 
syksyn toimintaa. Turvallisuusohjeet ja alu-
een tautitilanne tulee ottaa huomioon toi-
mintaa suunnitellessa. Miten huomioidaan 
turvavälit ja maskisuositukset? Voidaanko 
tapahtumia järjestää pihalla? Lisäksi on hyvä 
myös miettiä, miten toteutamme ystävätoi-
mintaa, mikäli rajoituksia tiukennetaan. 

Etäystävätoiminnan kehittäminen on tärkeää 
varautumisen kannalta. Puhelinystävätoimin-
ta ja sähköisten alustojen hyödyntäminen 
on yksi keino tavoittaa yksinäisiä, jos muuta 
mahdollisuutta ei ole. Piiristä saa tarvittaes-
sa apua erilaisten alustojen käyttöön tai ryh-
mäpuhelun soittamiseen. Ennalta ei tarvitse 
osata, tarvitaan vaan rohkeutta lähteä mu-
kaan. Aamukahvi soittoringit ja postikorttien 
vastaanottaminen ovat tuoneet iloa yksi-
näisten elämään kun kasvokkain tapaamiset 
ovat olleet tauolla. Onko teidän osastossa jo-
ku hyvä idea, miten ystävätoimintaa voi to-
teuttaa etäältä?

Keväällä aloitetut monimuotoisen ystävätoi-
minnan vapaaehtoisten Teams tapaamiset 
jatkuvat syksyllä. Tapaamisissa pääsee vaih-
tamaan kuulumisia muiden osastojen va-

Ystävätoiminnan kuulumisia

paaehtoisten kanssa. Aikataulut tarkentuvat 
syksyn aikana. Myös ystäväkoulutusta jär-
jestetään verkkomuotoisena syksyn aikana.
Omaishoitajien tukitoiminnan työntekijä-
nä on aloittanut uusi työntekijä Annika Kor-
pinen. Annikaan  voitte olla yhteydessä 
omaishoitoperheiden tukeen liittyvissä asi-
oissa. Annikan tehtävänä on koordinoida ja 
kehittää toimintaa ja luoda uusia tapoja toi-
mia myös omaishoitoperheiden tuen näkö-
kulmasta. 

Syksyn aikana alkaa myös nuorten säh-
köinen kohtaamispaikkatoiminta, jonka ta-
voitteena on vähentää nuorten kokemaa 
yksinäisyyttä ja tarjota vertaistukea yksinäi-
syyttä kokeville.

Ystävät ovat olleet monella paikkakunnalla 
mukana korona-auttamisessa. On oltu mu-
kana ruoka-aputoiminnassa, asiointiavus-
sa sekä erilaisissa ihmisten kohtaamisissa 
puhelimen välityksellä. Suuri kiitos kaikil-
le mukana olleille, olette tärkeä osa meidän 
valmiutta!

Riina Ahonen
sosiaalitoiminnan suunnittelija 

Ystävätoiminnan koruja saatavilla
Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhlavuonna tehtiin 
kauniit vaneriset korut kiitokseksi ystävien te-
kemästä tärkeästä työstä. Koruja on jaettu ja lä-
hetetty osastoihin tilastoja vastaava määrä ja 
toivottavasti kaikki ystävät ovat omansa saaneet. 
Koruja jäi vielä muutamia kappaleita jäljelle. 

Nyt osastoilla on mahdollisuus jakaa niitä 
uusille ystäville, jotka eivät ole vielä korua saaneet. 
Mikäli haluatte koruja lisää ottakaa yhteyttä järjes-
töassistentti Nina Ihanaiseen.

YSTÄVÄTOIMINTA
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Kukkatervehdys 
Kuusankosken osaston ystävätoiminta päät-
ti toteuttaa 11.8. kukkapaja menetelmällä 
tervehdysten viemisen Lauttarannan kotiu-
tusyksikön, Tähteen palveluasuntojen ja Hoi-
vakoti Mainiokoti Kustaan asukkaille. Mukana 
talkoissa olivat vapaaehtoiset ystävät Hele-
na Holopainen, Tuula Pekkalin ja Helena Luk-
karinen.

Koska emme voi vierailla korona-ajan takia 
palvelutaloissa, pyysimme paikallisia kukka-
kauppoja yhteistyökumppaneiksemme. Tä-
mä onnistuikin, Naukion kukan omistaja 
Tiina Jaatinen ja Ruusupuun omistaja San-
na Toivonen antoivat kukkia, joista teimme 
asetelmia ja kimppuja. Lisäksi ystävät toivat 
paikalle mustikanvarpuja ja muita tykötar-
peita asetelmien tekoa varten. Kiitos As Oy 
Mustanojankujalle, että saimme pitää kukka-
talkoot kauniissa pihapiirissänne.

Kukat vastaanotti Lauttarannan kotiutusyk-
sikön palveluesimies Outi Kasurinen, Mainio-
koti Kustaasta sairaanhoitaja Päivi Siukola 
ja lähihoitaja Noora Pietiläinen sekä Tähteen 
asumispalveluista tiimivastaavat Kirsi Nykä-
nen ja Kirsi Lehtinen.
 
Helena Lukkarinen
Kuusankosken osasto 

Kuusankosken osaston ystävä Helena Holopainen 
ja Ruusupuun myyjä Ulla Metiäinen

Naukion kukan omistaja Tiina Jaatinen luovutti 
kauniit kukat Helena Holopaiselle

Helena Holopainen ja Tuula Pekkalin ihailevat 
kukkatalkoiden tuloksia

OSASTOKUULUMISIA
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Punaisen Ristin Rautjärven osastossa on 
ajateltu, että on tärkeää olla siellä, mis-
sä ihmiset liikkuvat, jotta tieto osaston ole-
massaolosta tavoittaisi kaikki kiinnostuneet. 
Muutama vuosi sitten uudelleen toimintansa 
aloittanut osasto onkin levittänyt banderol-
linsa näkyviin jo useita kertoja.

Ennen kuin korona katkaisi toiminnan, osas-
to ehti pitää kevätkokouksensa, jossa osan-
ottajille esiteltiin entisen puheenjohtajan 
luota löytynyt osaston vanha lippu. Korona-
kevään aikana jäsenistölle lähetettiin jäsen-
tiedote, jossa kerrottiin kevätkokouksesta ja 
jaettiin tietoa siitä, miten poikkeustilantees-
sa voi saada apua erilaisiin ongelmiin.

Rajan pinnassa kulkevan vanhan tien vaiheil-
la vietettiin perinteistä Museotiepäivää 9.8. 
Miettilän vanhalle kasarmialueelle oli pysty-
tetty myös Rautjärven osaston teltta, jossa 
myytiin Punaisen Ristin tuotteita ja jaettiin 
esitteitä. Myytävänä oli myös osaston jäse-
nen kutomia lasten villasukkia sekä kirjoja. 
Näin vanhat dekkarit saivat pienellä hinnalla 
uuden kodin ja osasto tukea toimintaansa.
Teltalla riitti kävijöitä tasaiseen tahtiin. Muu-
tamat kävijät jopa miettivät vakavasti liitty-
mistä mukaan toimintaan. 

Elokuun lopussa Rautjärven Pitäjäntuvalla pi-
detään vielä Minimessut, joilta osasto on jo 
varannut oman pöydän.

Marja Holli
Rautjärven osasto

Mukana Museotiepäivässä

Digitärskyt tulee taas! 
Digitärskyt verkossa:  
8.10. klo 17.30 - 19.30 JA 13.10. klo 17.30 - 19.30  

Olit sitten jo guru ”Oman” käytössä tai vasta ottamassa ensiskelia sitä kohti, niin saat tärs-
kyillä vinkkejä ja pääset eteenpäin!Illassa käydään vapaamuotoisesti läpi Oma Punaisen 
Ristin käyttöön, ja erityisesti uusien vapaaehtoistehtävien luomista, vapaaehtoisen vastaan-
ottomista ja ryhmien perustamista. Mukana myös osaston näkyvyyteen sosiaalisessa medi-
assa liittyviä asioita. Tule mukaan ottamaan opit haltuun.

Ilta on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen Oma Punainen Risti -järjes-
telmän kautta. 

Yläkuvassa osaston puheenjohtaja Teppo Nurmi-
nen ja lippu

Alakuvassa Museotiepäivien tunnelmia osaston 
teltalla

OSASTOKUULUMISIA
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Monikulttuurisella kentällä tapahtuu

Monikulttuurisen toiminnan ryhmien vetäji-
en ja aktiivivapaaehtoisten tapaaminen pe-
ruttu kuin myös moni muukin tapaaminen. 
Epävarmassa tilanteessa halutaan kuitenkin 
vapaaehtoisia tukea mm. erilaisilla koulutuk-
silla. 

Uutena tulevat monikulttuuriset webinaarit, 
mitä olemme kollegojen kanssa suunnittele-
massa.

Yhdessä päätimme, että järjestetään jo-
ka kuukausi yksi valtakunnallinen webinaari, 
joista jokaisessa on eri teema ja eri puhujat. 
Varsinaiselle webinaarille on varattu aikaa 
tunti, jonka jälkeen järjestetään vielä vapaa-
ehtoisten ”jälkilöylyt”, eli ryhmämuotoista 
keskustelua/ajatustenvaihtoa vapaaehtoisille 
illan aiheesta.  

Webinaarit on tarkoitettu kaikille Punai-
sen Ristin vapaaehtoisille toimintamuodosta 
riippumatta. Webinaareihin on ennakkoil-
moittautuminen Oman kautta.  Alustana 
käytetään Teamsiä.

Syksyn webinaarien ajankohdat ja teemat 
voitte laittaa jo kalentereihinne. Kutsut ja 
mainokset tulevat erikseen.

Syyskuu / Perheyhteyksien 
palauttaminen 
14.9.kello 18.00-19.30  
Kieli: englanti ja suomi 
Ohjelmassa mm. seuraavat aiheet: 
Yleinen ja kv katsaus perheyhteyksien pa-
lauttamiseen 
Suomen Punainen Risti ja perheyhteyksien 
palauttaminen 

Lokakuu / Yksinäisyys  
5.10. kello 18.00 -19.00 + jälkilöylyt 19.00 – 
19.30  
Puhujana Turun kriisikeskuksen Laura Hap-
ponen.  
Teema on maahanmuuttajien kokema yksi-
näisyys, sen merkitys ja mahdollisuudet lie-
vittää sitä kohtaamalla ihminen avoimesti, 
dialogisuuden kautta, esim. monikulttuuri-
sessa ystävätoiminnassa. 

Marraskuu / Paperittomat 
16.11. kello 18.00 - 19.00  + jälkilöylyt 19.00 
– 19.30 
Teemana paperittomuus. Tavoitteena lieven-
tää vapaaehtoisten pelkoja paperittomuutta 
kohtaan ja auttaa heitä näkemään paperitto-
mat ihmisinä. Samalla kerrotaan, mitä kaik-
kea paperittomien kanssa voi tehdä. 

Joulukuu / Rasismi 
14.12.2020 kello 18.00 - 19.00 + jälkilöylyt 
19.00 – 19.30 
Puhujana Anu-Rohima Mylläri 
Teemana rasismi – omakohtaiset kokemuk-
set rasismista 

Järjestämme edelleen myös ystävien ja tuki-
henkilöiden tapaamiset verkossa, niistä tie-
toa myöhemmin.

Tukihenkilö- sekä kerhotoiminnat jatkuvat 
mm. viranomaisten ja koulujen tarpeiden ja 
ohjeistuksien mukaan. 

Tsemppiä syksyyn kaikille ja olkaa rohkeasti 
yhteydessä minuun!

Syysterveisin, Anna

Anna Buzaeva 
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä

MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA



22

Korona-aika on haastanut kaikkea olemas-
sa olevaa toimintaa niin Punaisella Ristillä 
kuin muutenkin. Nopeasti on kuitenkin kek-
sitty vaihtoehtoisia tapoja toimia, kuten aa-
mukahvisoittorinkejä, postikortteja laitoksiin, 
voimavarakahviloita nettii ja virtuaalista nal-
leneuvolaa. Emme tiedä mihin suuntaan ko-
ronatilanne kehittyy, mutta todennäköisesti 
uutta ja luovaa tapaa toteuttaa Punaisen 
Ristin perustehtävää tarvitaan varmasti jat-
kossakin.

Jos sinulla on jokin idea Punaisen Ristin toi-
minnan toteuttamiseksi tilanteessa, jolloin 
kokoontumista on rajoitettu, laita tietoa siitä 
piiriin syyskuun loppuun mennessä. 

Parhaasta ideasta palkintona on Punaisen 
Ristin heijastava reppu ja jokainen idean 
laittanut saa punaisen ämpärin. 

Innovatiivisilla ideoilla mahdollisuus voittaa 
heijastava reppu!

Toimintamalli voi liittyä mihin tahansa Pu-
naisen Ristin toimintaan. Idea voi olla jotain, 
mitä olette jo osastossa toteuttaneet tai jo-
kin ihan uusi ajatus. Idean ei tarvitse olla 
loppuun asti hiottu, voimme miettiä käytän-
nön toteutusta vielä yhdessä.

Ideat laitetaan jakoon osastoille Rednettiin ja 
Omassa olevaan Kaakkois-Suomen piirin va-
paaehtoiset -ryhmään (jollet jo kuulu, liity 
ihmeessä!) 

Ideoita vastaanottavat ja lisätietoja antavat 
Riina Ahonen ja Piritta Keränen.

Oma Punainen Risti – kaikkien vapaaehtoisten 
Oma!
Oma Punainen Risti -järjestelmän kehitys 
etenee ja siellä on jo monia hyviä työkalu-
ja niin osaston kuin toimintaryhmien vies-
tintään sekä väylä uusien vapaaehtoisten 
päästä mukaan toimintaan. Ottakaa Oma 
hyötykäyttöön! 

Oma löytyy osoitteesta vapaaehtoiset.punai-
nenristi.fi/

Tässä meidän alueen osastojen määrät 
Omaan kirjautuneista vapaaehtoisista. Kou-
vola johtaa tällä hetkellä, mutta kuinka kau-
an? 
Listalla osastoit, joissa yli 2 luotua profiilia. 

Osasto   profiileja
SPR Kouvolan osasto  71
SPR Mikkelin osasto  66
SPR Lappeenrannan osasto 58
SPR Kuusankosken osasto 33
SPR Kotkan osasto  32
SPR Imatran osasto  29

Osasto   profiileja
SPR Karhulan osasto  26 
SPR Savonlinnan osasto 22
SPR Pieksämäen osasto 20
SPR Rantasalmen osasto 19
SPR Savitaipaleen osasto 19
SPR Parikkalan osasto 15
SPR Haminan osasto  14
SPR Ristiinan osasto  14
SPR Hirvensalmen osasto 13
SPR Joroisten osasto  12
SPR Sysmän osasto  12
SPR Haukivuoren osasto 10
SPR Iitin osasto  9
SPR Kerimäen osasto  7
SPR Rautjärven osasto 7
SPR Juvan osasto  5
SPR Mäntyharjun osasto 5
SPR Kangasniemen osasto 4
SPR Pertunmaan osasto 4
SPR Simpeleen osasto 4
SPR Sulkavan osasto  4
SPR Taipalsaaren osasto 3

IDEAT KEHIIN JA OMA PUNAINEN RISTI
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Piiritoimisto, Kouvola

Hallituskatu 7F, 45100 Kouvola

Toimisto avoinna arkisin klo 9.00 - 15.00
puh. 040 173 7243
 
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja Mika Asikainen 
0400 251 389 
 
Talous- ja henkilöstösuunnittelija 
Anna Peltola  040 509 8838 

Järjestöpäällikkö Piritta Keränen
040 582 5277 

Järjestöassistentti Nina Ihanainen 
040 173 7243 
 
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Anna Buzaeva 
040 726 6015 

Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Riina Ahonen  
040 860 1396 

Valmiuspäällikkö Eila Siira
0400 965 407 
 
Terveydenhuollon suunnittelija 
Jenni Ojala  
0400 156 828 

Hankesuunnittelija / Omaishoidon tukitoi-
minta 
Annika Korpinen 
040 860 1413

 

Vastaanottokeskukset: 

Imatran Vastaanottokeskus 
Johtaja Lauri Perälä
Päivystyspuh. 040 860 4338
Vuoksenhovi@Vokki.fi 
 
 
Mikkelin Vastaanottokeskus 
Johtaja Otto Leppä
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 

Tässä ja Nyt-tiedotteen jakelu: 
Osastojen avainvapaaehtoiset (J1: nimen-
kirjoittajat ja J2: toiminnantarkastajat + 
nimetyt vapaaehtoistoiminnan yhteyshen-
kilöt.  Kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t) ja 
promot. Piirin hallituksen ja valiokuntien 
jäsenet, muut piirit, piirin alueella toimivat 
laitokset (Kontit, Turvatalot, vastaanotto-
keskukset, Veripalvelu), järjestön hallituk-
sen, valio- ja toimikuntien ja valtuuston jä-
senet.

Aluetoimisto, Mikkeli

Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Toimisto avoinna sopimuksen mukaan

Piirin puheenjohtaja 
Mari Huttunen 
040 078 1962
mari.j.huttunen@gmail.com

Piirin varapuheenjohtaja 
Johannes Moisio 
040 015 4382
u.j.moisio@gmail.com
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Tervetuloa osallistumaan  
Punaisen Ristin webinaariin perheyhteyksien palauttamisesta!  
 
Aika: 14.9.2020 klo 18-20 
Paikka: Teams-webinaari (linkki lähetetään ennen tapahtumaa ilmoittautuneille) 
Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8382  
 
Perheyhteyksien palauttaminen on tärkeä osa niin Suomen Punaisen Ristin kuin koko Punaisen Ristin ja 
Puolikuun liikkeen työtä. Se sitoo koko liikkeen yhteen maailmanlaajuisesti toteuttamaan Punaisen Ristin jo 
perustamisesta asti harjoittamaa toimintaa, jonka keskiössä on helpottaa epätietoisuutta, auttaa toisistaan eroon 
joutuneita perheitä löytämään toisensa ja palauttamaan yhteyden heidän välilleen. Mutta mitä todella 
tarkoitetaan perheyhteyksien palauttamisella ja kuinka sitä tehdään Suomessa? Tule löytämään vastauksia muun 
muassa näihin kysymyksiin syyskuussa.  
 
Webinaarin ensimmäinen osa pidetään puoliksi englanniksi ja puoliksi suomeksi.  
 
Muista myös muut webinaarisarjan osat, joihin ilmoittautuminen avautuu myöhemmin Oma Punaisessa Ristissä:  
 
5.10.2020 Osa 2: Kohtaamisen merkitys kotoutumisessa 
16.11.2020 Osa 3: Paperittomat – ihminen ihmiselle 
14.12.2020 Osa 4: Rasismi koskettaa 

 
 
 
 
 

WEBINAARISARJA IHMISIÄ JA PERHEITÄ – MEILLÄ JA 
MAAILMALLA, osa 1: Perheyhteyksien palauttaminen 
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