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TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus. Se 
suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Suojamerkin 
omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, joista Suomi 
on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitsemiseen ja valvoa 
sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN
punaisenristinkauppa.fi:n järjestönäkymästä tilaat kätevästi kaikki osastomateriaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Hyvää joulumieltä 20 vuotta Merkittävä juhlavuosi alkaa pian

Tärkeä ja koskettava sanoma sekä yhdessä te-
keminen ovat olleet olennaisia tekijöitä Hyvä 
joulumieli -keräysten onnistumisessa. Vähäva-
raisten lapsiperheiden tilanne on ollut keskiös-
sä alusta asti. Viesti on saanut erityisesti yri-
tykset mukaan lahjoittamaan ja varmistamaan 
hyvän joulumielen paitsi tuhansille perheille 
myös omille asiakkailleen ja työntekijöilleen. 

Kun keräys toteutettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1997, jaettiin 2 000 ruokalahjakorttia. 
Tänä vuonna jaetaan huimat 30 000 lahjakort-
tia, ja tavoitteena on kerätä 2,1 miljoonaa eu-
roa! Tämä on mahdollista ainoastaan saumat-
tomalla yhteistyöllä ihan joka tasolla.

Suomen Punainen Risti, Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Yleisradio ovat onnistuneet 
luomaan yhdessä keräyksen, joka tunnetaan, 
joka näkyy ja jolla on vaikuttavuutta. Itse lah-
jakortin voi lunastaa niin Keskon, S-ryhmän 
kuin Lidlinkin liikkeissä. 

Kuntien sosiaalitoimi ja seurakunnat ovat apu-
na perheiden etsimisessä, mutta ilman järjes-
töjen sitoutuneita vapaaehtoisia ei lahjakort-
teja saataisi perille oikeille perheille oikeaan 
aikaan kaikkialla Suomessa. Kiitos kaikille vuo-
sien varrella mukana olleille!

Jatketaan hyvää työtä ja annetaan joulumielen 
lämmittää mieltämme myös tulevana jouluna.

Anna Laurinsilta
Varainhankintapäällikkö

Suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta. Sama-
na vuonna Suomen Punainen Risti täyttää 140 
vuotta. Järjestömme oli parhaassa keski-iäs-
sään, kun Suomi itsenäistyi ja se oli mukana ra-
kentamassa yhtenäistä Suomea itsenäisyyden 
ensimmäisinä vaikeina vuosina. Sen jälkeen 
olemme kyenneet vastaamaan yhteiskunnan 
tarpeisiin vuosikymmen toisen perään. 

Punaisen Ristin ja Suomen tiet ovat kohdan-
neet usein juuri silloin, kun avun tarve on ol-
lut suurimmillaan. Harvat enää muistavat, että 
olemme järjestäneet ystävätoimintaa jo 50-lu-
vun lopulta lähtien. Veripalvelutoiminta muut-
ti järjestön koko Suomen kattavaksi kansalais-
järjestöksi jo 40-luvulla. Ensimmäinen Suomen 
Punaisen Ristin kenttäsairaala vei ensimmäi-
set suomalaiset avustustyöntekijät maailmal-
le jo kahden kuukauden päästä perustamises-
ta ja nykyään avustustyöntekijämme tunnetaan 
kaikkialla maailmassa. 

Historia osoittaa, että olemme aina vastanneet 
yhteiskunnan tarpeisiin. Näin teemme myös tu-
levaisuudessa. Vuoden aikana kutsumme kaikki 
osastot mukaan antamaan 100-vuotiaalle Suo-
melle arvokkaan lahjan. Lahjamme Suomelle on 
kouluttaa vuoden aikana tuhansia uusia aut-
tajia, kaikkialle Suomeen. Tulevaisuuden Suo-
messa ihmiset ovat yhdessä auttamassa avun 
tarpeessa olevia, pidetään me huoli siitä, että 
tulevaisuuden Suomi on turvallinen. 

Ilpo Kiiskinen 
Viestintäjohtaja
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Katseet juhlavuoteen

PÄÄKIRJOITUS 30.11.2016

Vaiherikas ja työntäyteinen vuosi alkaa kallistua 
lopuilleen. Vuosi sitten, syksyllä 2015 alkoi Punai-
sen Ristin valmiusoperaatio turvapaikanhakijoiden 
auttamiseksi. Vastaanottokeskukset pääsivät alun 
kaaoksen jälkeen vakiinnuttamaan toimintaansa 
ja kaikin tavoin tilanne tasaantui tämän vuoden 
aikana. Turvapaikanhakijoiden määrät lähtivät al-
kuvuodesta laskuun ja ovat pysyneet koko vuoden 
maltillisina. Toiminnan vasta vakiinnuttua joudut-
tiinkin jo aloittamaan kapasiteetin vähentäminen; 
vastaanottokeskuksissa alettiin paikkamääriä 
pienentää ja kokonaisia keskuksia sulkea. Pako-
laisvirtoja aiheuttavat ongelmat eivät maailmalla 
ole kuitenkaan ratkenneet. Samanaikaisesti kun 
vastaanottokeskuksia vähennetään, on myös va-
rauduttava uuteen tulijoiden aaltoon.

Piirin pahimmat talousvaikeudet ovat ainakin 
hetkellisesti helpottaneet ja perustoimintoihin on 
saatu lisää resursseja. Henkilöstövaje on  osittain 
helpottanut. Olemme vuoden aikana saaneet 
piiriin useita uusia työntekijöitä ja mm. kummi-
toiminta on käynnistetty uudelleen. Samoin on 
voitu aloittaa osastoverkon kuntoon saattaminen. 
Nukkuvien osastojen herättely on käynnistetty ja 
osa vaikeuksissa olevista osastoista on jo ehtinyt 
saada tehostettua tukea toimintansa uudelleen 
virittämiseen.

Ansaitun joulutauon jälkeen meitä odottaa mie-
lenkiintoinen ja tapahtumarikas vuosi 2017. Suo-
mi täyttää 100 vuotta ja Suomen Punainen Risti 
140 vuotta. On siis tuplajuhlien aika. Juhlavuonna 
kokoontuu myös SPR:n korkein päättävä elin, 
yleiskokous. Yleiskokous pidetään kesäkuun alussa 
Helsingissä.

Suomen Punainen Risti on koko maamme itse-
näisyyden ajan ollut merkittävällä tavalla raken-
tamassa yhteiskuntamme hyvinvointia. Olemme 
myös olleet tärkeä auttaja kansakuntaamme 
kohdanneissa kriiseissä ja onnettomuuksissa. 
Toiminnan painopisteet ovat vuosikymmenten 
saatossa vaihdelleet tarpeiden mukaan, mutta 
aina keskiössä on ollut vapaaehtoisten merkittävä 
työpanos ongelmien korjaamisessa ja hyvinvoin-
nin lisäämisessä. 

Koko vuosi on mahdollista juhlia ja kytkeä jokaisen 
osaston oma juhliminen paikallisiin juhlavuoden 
tapahtumiin. Tavoitteena kuitenkin on, että yh-
teinen näyttäytymisemme tapahtuisi toukokuun 
alussa Punaisen Ristin viikolla. Oma juhlavuoden 
teemamme on: suomalaiset – maailman ensiapu-
taitoisin kansa. Olemme aina pärjänneet täällä 

pohjolan perukoilla toisiamme auttaen ja sitä 
pärjäämistä ei pidä hukata. Teemaan liittyen on 
tarjolla erilaisten tapahtumien toteuttamismalleja 
myös sellaisille osastoille, joissa ei ole varsinaista 
ensiaputoimintaa. Tuplajuhlavuosi kannattaa tie-
tenkin hyödyntää myös osaston oman toiminnan 
esittelyyn: näin me olemme olleet mukana raken-
tamassa oman paikkakuntamme hyvinvointia.

Yleiskokous on paikka, jossa jokainen osasto pää-
see vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan kään-
nämme tätä laivaamme tulevan kolmen vuoden 
aikana vai pidämmekö kurssin siinä missä se nyt 
on. Helsingin yleiskokouksessa on mukana yli-
määräistä kipinää sen vuoksi, että käsittelyssä on 
myös sääntöuudistus. Monet sääntömuutokseen 
nostetut asiat vaikuttavat myös osaston arkeen. 
Osastoilla on mahdollisuus ottaa kantaa sekä uu-
teen toimintalinjaukseen että sääntöuudistukseen 
kevätkaudella toteutettavalla järjestökäsittely-
kierroksella, mutta vähintään yhtä tärkeää on olla 
yleiskokouksessa paikan päällä päättämässä näistä 
asioista. Tavoitteemme onkin, että vähintään 
puolet piirimme osastoista osallistuisi yleiskoko-
ukseen.

Juhlavuodesta huolimatta Suomi on vaarassa 
repeytyä kahteen, toisistaan yhä kauempana 
olevaan leiriin. Punaisen Ristin keskeisiä tehtäviä 
on inhimillisyyden edistäminen ja sen puolesta 
vaikuttaminen. Olemme piirissä ottaneet juh-
lavuoden teemaksi yhdenvertaisuuden, josta 
tarkemmin tässä lehdessä. Yhdenvertaisuus on 
pohjimmiltaan ihmisyyden näkemistä ja mahdol-
lisuuden antamista eri taustoista ja eri lähtökoh-
dista oleville ihmisille. Mahdollisuuden antaminen 
voi toteutua hyvinkin pienissä asioissa.

Lähdetään juhlavuonna rakentamaan yhdessä 
parempaa Suomen ja parempaa Punaista Ristiä. 
Kaunein kokonaiskuvio tulee pienistä ja hyvin eri-
laisistakin palasista.

Kiitos kuluneen vuoden ahkeroinnista ja oikein 
rauhallista joulun aikaa!

Arja Vainio 
toiminnanjohtaja  
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Ensi vuonna saa muistella ihan luvan kans-
sa järjestön työtä 140 vuoden varrelta. Esi-
merkiksi elvyttämisen tavat ovat vuosikym-
menten aikana olleet monet. 

Kymin piirin järjestämässä ensiapukurssien 
opettajien valmennustilaisuudessa 1953 har-
joiteltiin niin kutsuttua Even keinua. Oppia oli-
vat hakemassa muun muassa monet lähiseu-
dun tehtaiden terveyssisaret.

Englantilaisen lääkärin, Frank Even, kehittä-
mässä keinutusmenetelmässä elvytettävä si-
dottiin käsistään ja jaloistaan levyyn, jota kei-
nutettiin voimakkaasti edestakaisin vähintään 
90 asteen kulmaan.

Eve kehitti menetelmänsä 1930-luvun alussa 
hengenpelastustarkoitukseen rannoille. Keinu-
tettaessa paine palleaan sai ilman virtaamaan 
keuhkoihin. Valitettavasti pää alaspäin ollessa 
myös vesi saattoi mennä vatsasta keuhkoihin.
Holger Nielsenin menetelmä korvasi keinut-
tamisen suositeltavana elvytyskeinona melko 
nopeasti, mutta Even keinu säilyi sen rinnalla 
vielä vuosia. 

Suomen Punainen Risti täyttää ensi vuon-
na 140 vuotta ja haluaa antaa lahjaksi 
100-vuotiaalle Suomelle elintärkeän lah-
jan: koulutamme yhdessä Suomelle tuhan-
sia uusia auttajia. Tule osastosi kanssa lah-
jatalkoisiin!

Juhlavuoden tavoitteena on, että lähes kaik-
ki 500 osastoa osallistuvat ensiapukurssien 
tai lyhyempien auttajakurssien järjestämiseen 
omalla alueellaan tai yhteistyössä naapuri-
osastojen kanssa. Tietoa kurssien sisällöstä ja 
toteutuksesta tulee lisää myöhemmin. 

Juhlavuonnakin haluamme korostaa vapaaeh-
toistemme joukkoa. He ovat auttamistyömme 
perusta, jotka sitovat järjestön toiminnan yh-
teisöihin kiinni. Itsenäisyyden juhlavuosi tarjo-
aa hienon mahdollisuuden vahvistaa auttamis-
halua ja -taitoja ja nostaa esille keskustelun 
siitä, millaisiin haasteisiin järjestömme on jat-
kossa vastattava.

Muistatko Even keinu?

JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ

Even keinun saattoi rakentaa mistä tahansa, vaikkapa 
ovesta ja tuoleista, kuten Kymen piirin koulutuksessa 
1953.
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Vuonna 1957 jäsenlehdessä suositeltiin: ”Teko-
hengityksen antamisessa on ensiarvoista, et-
tä se aletaan heti, jolloin Holger Nielsen -me-
netelmä on paras jokapaikan menetelmä. Jos 
Even keinu on paikalla, siirretään potilas siihen, 
mutta sidottaessa häntä keinuun on tekohen-
gityksen antamista koko ajan jatkettava”.  

Suusta suuhun -menetelmää esiteltiin jäsen-
lehdessä tehokkaimpana elvytystapana ke-
väällä 1960. Enää ei puhuttu Even keinusta.

Suomessa asuu maailman auttamistaitoisin kansa

Juhlavuosi näkyy osastojen auttajakurssien an-
siosta kaikkialla Suomessa, juuri siihen aikaan 
ja sille yleisölle kuin se osastolle parhaiten so-
pii. Erinomainen aika tapahtumien järjestä-
miselle on Punaisen Ristin viikko 8.–14.5. 
Valtakunnallista näkyvyyttä saamme yleiskoko-
uksessa ja juuri sitä ennen järjestettävässä ta-
pahtumassa 6.–11.6. Helsingin Kansalaistorilla. 

Pienimpiäkään lahjatalkoissa ei unohdeta, sillä 
alle kouluikäiset pääsevät tutustumaan autta-
misen maailmaan Nallesairaalassa, missä hoi-
detaan ja paikataan pehmot kuntoon yhdes-
sä kansainvälisen avustustyön ammattilaisten 
kanssa. Sairaala suunnitellaan lasten kanssa ja 
se rakennetaan yleiskokouksen aikaan Helsin-
gissä. Osastot voivat järjestää Nallesairaalan 
jatkossa myös itse.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen,  
p. 020 701 2015
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 25.11.–24.12.2016

Hyvä Joulumieli juhlii pyöreitä vuosia
Nuoren aikuisen ikään ehtinyt Hyvä Joulumieli 
tähtää huipputulokseen. Tavoitteena on kerä-
tä ennätykselliset 2,1 miljoonaa euroa ja jakaa 
30 000 kappaletta 70 euron arvoisia lahjakort-
teja vähävaraisille lapsiperheille. Edellisvuosi-
en tavoin keräyksen järjestävät MLL ja Punai-
nen Risti yhdessä Ylen Aamu-tv:n, Yle Radio 
Suomen ja Radio Vegan kanssa. Keräyksen 
kaupallisina partnereina ovat K-ruokakaupat, 
S-ryhmä ja Lidl. Keräys käynnistyy näyttävillä 
avajaisilla Helsingin päärautatieasemalla per-
jantaina 25.11. Tänä vuonna avajaisissa esiin-
tyy Erin. Ylen Aamu-tv tekee paikan päältä 
suoraa lähetystä ja kertoo keräyksestä päivit-
täin aina 23.12.2016 saakka. Keräystulos uuti-
soidaan valtakunnallisesti jouluaattona. 

Lahjakortit perheille ennen juhlapyhiä
Hyvä Joulumieli -kortit toimitetaan piireihin vii-
kolla 44 ja piireistä osastoille viikoilla 46–47. 
Punainen Risti ja MLL valitsevat apua tarvitse-
vat perheet yhteistyössä muun muassa dia-
koniatyön, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kans-
sa. On tärkeää muistaa, että lahjakortti on lahja 
eikä sitä voi hakea. Osastojen ja yhteistyö-
kumppaneiden kannattaa jakaa lahjakortit per-
heille hyvissä ajoin. Näin perheelle jää aikaa 
käyttää rahat ruokaostoksiin ennen juhlapyhiä 
eikä synny pahaa mieltä, mikäli perhe on toi-
sella paikkakunnalla joulun vietossa ja kortti jää 
käyttämättä. Lisäksi on hyvä tarkastaa, että jo-
kaisessa kortissa on lahjan saajan nimi. Lahja-
kortti on voimassa 7.–24.12.2016.

Tee keräystä näkyväksi
Köyhien lapsiperheiden määrä Suomessa ei 
ole vähenemässä. Tällä hetkellä joka 10. lap-
si elää pienituloisessa perheessä, missä toi-

meentulohuolet vaikuttavat kaikkien perheen-
jäsenten mielialaan. Hyvä Joulumieli -keräys 
on vaikuttamiskampanja ja sen avulla voim-
me levittää tietoa lapsiperheiden köyhyydes-
tä. Näppärä keino on esimerkiksi jakaa Hyvä 
Joulumieli -keräyksen Facebook-päivityksiä ja 
osallistua keskusteluun sosiaalisessa medias-
sa. Upouusilla nettisivuilla on kootusti tietoa 
keräyksestä ja sen edistymisestä unohtamatta 
kuitenkaan kiinnostavia artikkeleja muun mu-
assa lahjakorttien saaneista. 

Tärkeää muistettavaa:
• Hyvä Joulumieli -nettisivut: www.hyvajou-

lumieli.fi, www.julisinnet.fi
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys
• Twitter: #hyvajoulumieli ja Instagram:  

@hyvajoulumieli  
• Perustiedot keräyksestä: www.punainen-

risti.fi/hyva-joulumieli
• RedNet: www.punainenristi.fi/hyva-joulu-

mieli.
• Lisätietoja piiritoimistosta ja osoitteesta 

joulumieli@punainenristi.fi 

Keräystavat: 
• Keräystili: FI17 1596 3000 2020 20. Kirjoi-

ta viestikenttään ”HJM”
• Lahjoituspuhelin: 0600-16555 (10,01 €/

puhelu + pvm/mpm)
• Tekstiviestilahjoitus: lähetä tekstiviesti HJM 

numeroon 16499 (10 €).

Rahankeräysluvan saajat: Suomen Punainen 
Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Rahankeräyslupa: Poliisihallituksen lupa 
nro POL-2015-12549/5.2.2016. Keräysaika 
5.2.2016-31.12.2020 koko maassa lukuun ot-
tamatta Ahvenanmaata. Ålands landskapsre-
gering, lupa nro ÅLR 2015/11944/22.12.2015. 
Vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseen 
Suomessa.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199  

Tiedottaja Mari Mäkinen, p. 020 701 2223 

Hyödynnä aineistopankkia ja ota käyttöön oheinen sekä 
muut uudet Hyvä Joulumieli -kuvat keräyksestä kertoessasi. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Yleiskokoukseen enää puoli vuotta

Muistathan: Punaisen Ristin väki kokoon-
tuu yleiskokoukseen päättämään, mihin 
suuntaan kehitämme järjestöämme. Samal-
la päätetään uusista säännöistä ja valitaan 
uusi luottamusjohto. Viihdykkeitä ei tieten-
kään unohdeta. Kokous järjestetään 10.–
11.6.2017 Finlandia-talossa Helsingissä.

Kansalaistorilla tavataan!
Punainen Risti näkyy ja kuuluu lähes koko vii-
kon ajan Finlandia-talon naapurissa oleval-
la Kansalaistorilla. Helsingin ja Uudenmaan 
piirimme kunnianhimoisena tavoitteena on 
saada tori täyteen väkeä ja sitä kautta huo-
mattava määrä uusia vapaaehtoisia ja sanan-
saattajia. 

Tärkeitä päivämääriä:
• Osastojen edustajien määrä vahvistetaan 

31.12.2016
• Postitus osastoille ja piireille 2.–3.2.2017: 

virallinen ilmoitus kokouksesta, ohjeet il-

moittautumiseen sekä toimintalinjauksen 
ja uusien sääntöjen ensimmäiset versiot.

• Ilmoittautuminen kokoukseen: 3.2.–
28.4.2017

• Toinen postitus osastoille ja piireille 10.–
12.5.2017: kokouskutsu, toimintalinjaus 
ja sääntöehdotus, aloitteet sekä ehdotus 
luottamushenkilöiksi. Lisäksi: kokouksen 
esite ja muuta tarpeellista.

Seuraa valmisteluja Rednetissä: rednet.punai-
nenristi.fi/yleiskokous2017. Siellä näet, mi-
ten uuden toimintalinjauksemme eli strategi-
an (2018–2020) valmistelu etenee.  Sääntöjen 
uudistuksesta saat tietoa täältä: rednet.punai-
nenristi.fi/saantouudistus.

Edellinen yleiskokous pidettiin Turussa vuonna 
2014. Katso lisää: punainenristi.fi/ajankohtais-
ta/yleiskokous  

Lisätietoja: Piiritoimistot, RedNet

Ju
ssi V
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Edellisen yleiskokouksen aikana Punainen Risti esitteli toimintaansa Iloa auttamisesta -yleisötapahtumassa Forum Mari-
numilla Aurajoen rannalla Turussa. Nina Rossi (vas.) ja Ronja pääsivät harjoittelemaan ensiaputaitoja nukkesairaalassa, 
joka perustetaan suosionsa vuoksi myös tulevan yleiskokouksen ajaksi Kansalaistorille. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Varaa majoitus yleiskokouksen ajaksi
Helsingin yleiskokoukseen osallistuville on va-
rattu hotellihuoneita Original Sokos Hotel Pre-
sidentistä ja Radisson Blu Royalista. Lisäksi 
erityisesti nuorisojäsenille on tehty majoitus-
kiintiö Hostel Domus Academicasta. Jos tiedät 
osallistuvasi yleiskokoukseen, voit tehdä huo-
nevarauksen jo nyt, vaikka varsinainen yleis-
kokousilmoittautuminen alkaa vasta vuoden 
vaihteen jälkeen. 

Hotelli Presidentin ja Radisson Blu Royalin hin-
nat on porrastettu siten, että hinnat ovat voi-
massa 11.3.2017 saakka. Sen jälkeen hinnat 
nousevat 10 €/huone. Varaukset on tehty pe-
su 9.–11.6.2017. Nettivarauksella molemmista 
hotelleista voi varata maksimissaan neljä huo-
netta kerralla. Isomman määrän voi tarvittaessa 
varata soittamalla alla mainittuihin numeroihin.

Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan 
yleiskokouksen 10.–11.6.2017 Finlandia- 
talossa Helsingissä.

Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mukaan ”halli-
tuksen on ilmoitettava varsinaisen yleiskokouksen 
ajankohta ja paikka viimeistään neljä kuukautta en-
nen kokousta”. 

Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on yksi ääni-
valtainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä koh-
den. Edustajien määrä perustuu edellisen vuoden 
henkilöjäsenten määrään. Lisäksi jokaisella piirillä on 
yksi piirihallituksen valitsema äänivaltainen edustaja, 
joka on yleiskokouksen vaalitoimikunnan jäsen.

Yleiskokoukseen valmistauduttaessa on otettava 
huomioon seuraavat asetuksen määräämät asiat:

KUTSU YLEISKOKOUKSEEN

Hotellit, hinnat ja varauskoodit:

• Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee jät-
tää hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta 
ennen kokousta eli 13.4.2017 mennessä. 

• Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikunnalle 
päättyy 28.4.2017. 

• Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältävän 
kokouskutsun viimeistään kuukautta ennen 
kokousta. 

• Kaikki käsiteltävät asiat postitetaan osastoille 
ja piireille 12.5.2017.

Osallistumismaksu kokoukseen on 40 euroa. Illal-
liskortti maksaa 50 euroa.

Tervetuloa vaikuttamaan!

Suomen Punainen Risti
Hallitus

Hotelli ja huonehinnat

Original Sokos Hotel Presidentti 
www.sokoshotels.fi
2hh (erilliset vuoteet) 110 €/huone/vrk
2hh (parivuode) 95 €/huone/vrk
3hh (erilliset vuoteet) 130 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 608

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
2hh (erilliset vuoteet)120 €/huone/vrk
Yhden hengen käytössä 105 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 701 

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi)
1 hengen huone 50 €/huone/vrk
2 hengen huone 62 €/huone/vrk
3 hengen huone 85 €/huone/vrk 
Puhelin: +358 (0)9 1311 4334

Aamiaisen hinta hostellissa on 7,50 €

Varaustunnus internetissä

BSUO170609

SPR

SPR

Varaustunnus puhelimitse

SPR

SPR

SPR
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JOULUKALENTERIT, KORTIT JA LAHJAT 

Kalenteri virittää joulun odotukseen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen 
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalente-
reita on kaksi, kuvittajina Raimo Partanen ja 
Martta Wendelin. Kalentereita on lähetetty 
135 000 kotiin. Kalenterin suositushinta on 
7,90 euroa, ja sen voi ostaa myös verkkokau-
pasta punaisenristinkauppa.fi tai myynti@pu-
nainenristi.fi.

Punainen Risti ja Yle Fem ovat yhteistyössä 
tehneet BUU-klubben-kalenterin myös  
tänä vuonna. Kalenterin voi tilata Yleltä 
yleshop.yle.fi.

Avun maailmassa lisää joulukortteja ja -lahjoja. Lehti ilmestyy 9.11.

Runsas 
valikoima 
perinteisiä 
joulukortteja

Tuulilasisuoja

Tilaukset Kirjaudu osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi. 
Jos tarvitset apua, ota yhteyttä myynti@punainenristi.fi, 020 701 2211.

Lasitontut

Aineettomat lahjat ovat uudistuneet  
Merkkiteko on muuttunut ja se kulkee nyt 
Vaikuttava lahja -nimellä. Valitsemalla Vaikut-
tavan lahjan annat konkreettista apua vai-
keassa tilanteessa olevalle. Samalla osoitat 
lahjasi saajalle, että välität ja haluat auttaa. 
Vaikuttavia lahjoja ovat muun muassa: 

Puuroa koko kylälle 10 euroa 
Tämän lahjan avulla Punainen 
Risti voi viedä 30 kiloa vehnä- 
ja maissijauhoja sinne, missä 
ei ole riittävästi ruokaa. Lahjoi-
tuksen avulla koko kylän asuk-
kaat saavat puuroaterian.  

Ystävä yksinäiselle 25 euroa 
Tämä lahja muuttaa yksinäisen 
ihmisen arjen. Lahjan avulla yk-
sinäinen Suomessa saa vapaa-
ehtoisesta ystävästä seuraa, 
turvaa ja viestin, jonka jokainen 
meistä haluaa kuulla: sinusta 
välitetään.

Tilaukset ja lisätiedot: punaisenristinkauppa.fi
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VAIN ELÄMÄÄ JA RASKASTA JOULUA

Raskasta joulua -kiertue 
tuo apua nuorille

Vain elämää Goes Punainen 
Risti tulee taas!

Kiitos osallistumisesta Nälkäpäivään!

Punainen Risti ja Raskasta joulua -kiertue yh-
distävät tänä talvena voimansa auttaakseen 
nuoria. Jo 12. kerran järjestettävällä konsert-
tikiertueella on mukana Suomen kirkkaimmat 
rock- ja metallitähdet. Osa kiertueen lipputu-
loista ohjataan Punaisen Ristin Nuorten turva-
talojen toimintaan. 

Konserttikiertue alkaa 12.11.2016 Baltic Prin-
cess -laivalta ja päättyy 18.12.2016 Porin Pro-
menadi-saliin. 

Tarkka kiertueaikataulu: raskastajoulua.fi

Punaisen Ristin kotimaan toiminta on hienos-
ti esillä joulukuussa, kun Vain elämää -täh-
det tutustuvat Punaiseen Ristiin. Vain elämää 
-erikoisjaksossa tutustutaan kuuteen eri toi-
mintamuotoon ja haastetaan katsojia lahjoit-
tamaan kotimaan toimintaan ja tulemaan va-
paaehtoiseksi. 

Toni Wirtanen tutustuu Kontti-toimintaan, 
Mikko Kuustonen vastaanottokeskukseen, 
Anna Puu ensiapupäivystykseen ja Virve Ros-
ti lasten ensiapuopetukseen. Mikael Gabriel 
vierailee turvatalossa ja Erin Veripalvelussa. 

Yhteystiedot ajan tasalle
Aiempien vuosien kokemukset osoittavat, et-
tä lähetyksen jälkeen ihmiset ovat sankoin jou-
koin ilmoittautuneet vapaaehtoiseksi kotimaan 
toimintaan. Tämä onkin hieno mahdollisuus 
meille saada näkyvyyden lisäksi uusia vapaa-
ehtoisia! Otetaan kaikki halukkaat lämpimästi 
vastaan. Ohjelma esitetään Nelosella 2.12. klo 
20, ja uusinnat 3.12. klo 18.30 sekä 5.12. klo 
19.30. Ennen lähetyksiä kannattaa tarkistaa, 
että osaston yhteystiedot RedNetissä ja muissa 
osaston kanavissa ovat ajan tasalla.

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman, p. 020 701 2201 

Koko järjestön suurponnistus onnistui erin-
omaisesti ja Nälkäpäivän keräystulokseen voi-
daan olla erittäin tyytyväisiä. Lipaskeräys 
tuotti syyskuun lopussa tehdyn arvion mukaan 
noin 1 350 000 euroa. 

– Haluan kiittää kaikkia Nälkäpäivään anta-
mastaan ajasta ja lahjoituksista. Nälkäpäivää 
järjestävien vapaaehtoisten ja kerääjien ansi-
osta Punainen Risti voi auttaa hädänalaisia eri 
puolilla maailmaa, kiittää Punaisen Ristin va-
rainhankintajohtaja John Ekelund.

Keräyksen lopullinen tulos selviää marraskuus-
sa. Tulokseen lasketaan mukaan muut lahjoi-
tustavat, kuten tekstiviestillä, netissä ja Mobi-
lePay-mobiilisovelluksella tehdyt lahjoitukset. 
Nälkäpäivä järjestettiin 15.–17.9.2016.

Ju
ssi V

ierim
aa

Reddie ja Pikachu osallistuivat Nälkäpäivään Turussa.

Nuorten turvatalosta apua saanut Samu Ronkainen (oik.) 
kertoi Raskasta joulua –tähdille Marco Hietalalle (vas.) ja 
Erkka Korhoselle tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Leen
a Ko

skela
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Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään  
7.–13.11.2016. Viikon aikana osastot ja pii-
rit järjestävät erilaisia päihdetyön tapahtumia 
ympäri Suomen. 

Tänä vuonna valtakunnallinen viesti kohdistuu 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja ta-
voitteena on rohkaista heitä puhumaan päih-
teiden käytöstä asiakkaittensa kanssa. Pu-
naisen Ristin terveyspisteet ovat saaneet 
materiaalia puheeksi ottamisen tueksi. Val-
miuksia puheeksi ottamisen taitoon vapaaeh-
toiset saavat osallistumalla Varhaisen puuttu-
misen kursseille. 

Lue lisää Ehkäisevän päihdetyön viikosta: 
www.kysyminenkannattaa.fi

Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan pii-
rin osastojen vapaaehtoiset järjestivät viime 
vuonna kolme joulukahvilaa: Lohjalla, Espoos-
sa ja Helsingissä. Kahvilat olivat sekä järjes-
täjille että osallistujille mukava tapa olla yh-
dessä jouluna. Kaikille avoimet kahvilat eivät 
tuottaneet merkittäviä kuluja, mutta iloa sitä-
kin enemmän. 

Nyt joulukahvila-mallista halutaan tehdä  
valtakunnallinen ja mallia esiteltiin piirien  
sosiaalipalvelusuunnittelijoille Toimialapäivillä 
lokakuussa.

– Hyvien kokemusten pohjalta kannustam-
me osastoja ympäri maata järjestämään joulu-
kahviloita. Kahvila voi innostaa mukaan aivan 
uusia vapaaehtoisia ja mahdollistaa yhdes-
sä tekemisen ja auttamisen, sanoo Sosiaalisen 
hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta. 

Punaisen Ristin joulukahviloissa on yhdistet-
ty ihmisten halu ja tarve olla yhdessä. HUP:n 
kokemus osoitti, että kahviloille on selvä ti-
laus kaupungistumisen ja yksinasuvien mää-
rän kasvaessa. Joulukahvila on vahva viesti, 
että kenenkään ei tarvitse olla yksin. Kahvilat 
ovat osa HOK-Elannon tukemaa Hyvän elämän 
eväät -hanketta pääkaupunkiseudulla.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 

Ota päihteet puheeksi

Joulukahvila-mallia ollaan  
valtakunnallistamassa

LYHYESTI

Aineistoryhmän graafinen assistentti ja Täs-
sä ja nytin pitkäaikainen taittaja Liisa Åker jäi 
eläkkeelle elokuun lopussa. Järjestötiedotteen 
taitosta vastaa jatkossa aineistoryhmän tuo-
tanto-AD Laura Takatalo.

Keskustoimiston viestintäyksikössä toimi-
va aineistoryhmä auttaa muidenkin viestintä-
aineistojen toteutuksessa sekä markkinointi-
viestinnän suunnittelussa ja konseptoinnissa. 
Aineistoryhmä on toisin sanoen järjestön oma 
markkinoinnin ja mainonnan tiimi: osallistum-
me kaikkeen aineistotuotantoon painetusta 
sähköiseen, esitteistä videoihin ja yksittäisistä 
flyereista, rintamerkeistä, ilmapalloista jne. ko-
konaisiin kampanjoihin.   

Voit tilata tarvitsemasi aineiston käyttämällä 
aineistotilauslomaketta, jonka löydät aineisto-
pankista (aineistopankki.punainenristi.fi).

Lisätietoja:
Aineistoryhmän yhteyskoordinaattori  
Merja Tummunki, p. 020 701 2200

Kaikki tarpeelliset viestinnän aineistot saa nyt 
ladattua osaston käyttöön yhdeltä luukulta, kun 
Punaisen Ristin kuvapankki yhdistettiin aineis-
topankkiin. Jos sinulla ei ole entuudestaan tun-
nuksia palveluun, rekisteröidy sen käyttäjäksi 
osoitteessa aineistopankki.punainenristi.fi.

Lisätietoja:
Informaatikko Mari Vehkalahti,  
p. 020 701 2233

Tule mukaan valtakunnalliselle KOMIA! -ensi-
apuleirille 3.–6.8.2017. Leiri järjestetään Län-
si-Suomessa ja tarkka sijainti varmistuu vuoden 
loppuun mennessä. Varaa päivä allakkaasi ja il-
moittaudu mukaan marraskuusta lähtien Red-
Netissä. 

Lisätietoja: 
Terveydenhuollon suunnittelija  
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126

Tässä ja nyt sai uuden taittajan

Kuvapankki ja aineistopankki 
samaan osoitteeseen 

KOMIA! -ensiapuleiri 
elokuussa
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LYHYESTI

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat osoit-
taneet huikaisevaa kykyä ja valmiutta vas-
taanottokeskusten perustamisessa sekä tur-
vapaikanhakijoiden auttamisessa. Valmiutta 
tarvitaan edelleen, kun myönteisen luvan saa-
neet henkilöt muuttavat uusiin kotikuntiin. 

Hyvän ja turvallisen ilmapiirin luominen on tär-
keää ja osasto voi merkittävällä tavalla tukea 
kotoutumisen alkuvaihetta. Osastojen avuk-
si on suunniteltu kotoutumistarjotin, mihin voi 
koota erilaisia toimintamuotoja, joita järjes-
töillä on kotoutumisen edistämiseksi. 

Tilaa ilmainen järjestöjen kotoutumistarjotin 
Punaisen Ristin kaupasta: www.punaisenris-
tinkauppa.fi

Lisätietoja: 
Piirien monikulttuurisuustoiminnan kehittäjät

Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö 
Johanna Matikainen, p. 020 701 2179  

Vastaanottotoiminnan suunnittelija  
Kaisa Kannuksela, p. 020 701 2039 

Yksinäisyys loppuu, kun lopetamme sen. Var-
mistetaan yhdessä, että jokainen saa ystävän-
päivänä tilaisuuden kertoa toiselle ihmiselle 
kuulumisensa. Näillä teemoilla vietämme ystä-
vänpäivää 14.2. Järjestämme Iloa ystävyydestä 
-tapahtumia ja innostamme mukaan uusia va-
paaehtoisia.

LähiTapiola on jo vuosia tukenut ystävätoimin-
taa ja antanut tukea tapahtumakuluihin (enin-
tään 150 euroa). Tukea voi hakea keskustoi-
miston kautta, kun tapahtuman ilmoittelussa 
ja materiaaleissa on LähiTapiolan logo ja ta-
pahtuma on viety tapahtumakalenteriin kaikil-
le avoimena tilaisuutena. 

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä (red-
net.punainenristi.fi/ystavanpaiva) ja lue lisää 
kampanjasta! Sivut valmistuvat vuoden vaih-
teessa.   

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123  

Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
p. 020 701 2201

Auta kotoutumisen  
alkuvaiheessa olevia 

Liity hyvissä ajoin ystävän- 
päivän ryhmään RedNetissä!

• Terveysohjelmien koulutuspäivät 11.–12.2.2017

Koulutuspäivät on tarkoitettu kaikille Punaisen Ristin terveysohjelmien toimijoille täyden-
nyskoulutukseksi (terveyspisteet, hiv/seksuaaliterveys, päihdetyö ja ea-ryhmät). Se sopii 
myös täsmäkoulutukseksi osastojen terveystoiminnan yhdyshenkilöille. 

Koulutuksessa kerrotaan terveysohjelmien sisällöstä, uusien toimijoiden rekrytoinnista, ai-
neistojen hyödyntämisestä ja yhteistyön toteuttamisesta muiden ohjelmien kanssa. Koulu-
tus on osa terveyden edistämisen promosisältöä.  

• Kouluttaja- ja promopäivät järjestetään viikkoa tavanomaista aikaisemmin eli 21.–
22.1.2017. Lisätietoa omasta piiritoimistosta ja RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
Vapaaehtoiskouluttajat

• Varsinais-Suomen promon yhteinen osa 4.–5.3.2017.
• Kaakkois-Suomen yhdistetty promon yhteinen ja sisältöosat  

10.-12.3.2017
• Maarianhaminassa första hjälpen promo 4.–5.2.2017.

Alustavaa tietoa vuoden 2017 koulutuksista
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NÄLKÄPÄIVÄ 2016

SPR Kaakkois-Suomen piirin väki 
toivottaa kaikille 

vapaaehtoisille ihanaa joulun aikaa!  
Lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta! 

Piiri- ja aluetoimistot palvelevat joulun 
aikana 21.12. asti ja seuraavan kerran 

ovet ovat avoinna 2.1.2017. 

NÄLKÄPÄIVÄ 2016

NÄLKÄPÄIVÄNÄ HIENO TULOS   
–  KIITOKSET! 

Operaatio Nälkäpäivä on tänäkin vuon-
na viety kunnialla läpi. Lopullinen tulos pii-
rimme kenttäkeräyksestä oli 112633,39 €!  
Suuret kiitokset aherruksesta koko osas-
tokentälle – te teette tästä totta vuosi toi-
sensa jälkeen ja mahdollistatte Punaisen 
Ristin auttamisvalmiuden! 

Tulos on hyvä, varsinkin kun huomioidaan, 
että lipaskeräyksen lisäksi entistä enem-
män lahjoituksia ohjautuu ”suoraan” ne-
tin ja muiden sähköisten lahjoituskanavien 
kautta.  Paikallinen näkyvyys saa osaltaan 
ihmiset lahjoittamaan, tapahtui se sitten 
netin kautta tai lippaaseen sujauttamalla. 

Keräyssuunnitelmien päivitys

Nyt Nälkäpäivän jälkeen on hyvä laittaa ke-
räyssuunnitelma paperille, jollei se ole vielä 
tehtynä tai päivittää se tämän vuoden ko-
kemusten perusteella. 
 
Keräyssuunnitelman merkitys korostuu 
äkillisissä hätäapukeräyksissa, joissa kerä-
ys käynnistetään nopeasti ilman suurem-
pia ennakkovalmisteluja. Tai entäpä tilanne, 
missä osaston keräysjohtaja ei syystä tai 
toisesti olekaan ”remmissä” ja tiedot löyty-
vät vai häneltä? 

 Jos tarvitsette apuja keräyssuunnitelman 
laadinnassa, niin olemme apuna! 

Kittäen, 
Piritta Keränen  
keräyspäällikkö

Joroisissa iloiset kerääjät liikenteessä

Savitaipaleella jo perinteeksi muodostunut Nälkä-
päivä-tapahtuma keräsi tänäkin vuonna runsaas-
ti kävijöitä! 
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Vuoden vaihteen muistilista 
Vuodenvaihteeseen osuu paljon sääntömää-
räistä toimitettavaa! Tässä muistilista, mitä, 
minne ja milloin pitää toimittaa, niin ne eivät 
jää roikkumaan! 

J1- ja J2 –kortit piiritoimistoon vä-
littömästi valintojen jälkeen (viim. 
31.1.2017) 
Osasto ilmoittaa luottamus- ja avainhenkilöi-
den tiedot valtakunnalliseen rekisteriin
heti tehtyjen valintojen jälkeen. Nimenkirjoit-
tajien ilmoittaminen rekisteriin on myös
osaston juridisen olemassaolon ehto. Ajan ta-
salla olevat yhteystiedot takaavat myös
paremman yhteydenpidon, tuen ja ohjauksen 
osastolle.
Tiedot voidaan täyttää sähköisille lomakkeil-
le osoitteessa rednet.punainenristi.fi/osasto-
toimisto. 
J1-kortti on nimenkirjoittajien rekisteröintiä 
varten. J2-kortissa on osaston toimintakyvyn 
kannalta välttämättömät yhteyshenkilöt on 
merkitty punaisella. 

Eri yhteyshenkilöiden tehtävistä tehdyt pika-
perehdyspaketit, löytyvät Rednetin Osastotoi-
mistosta.

Syyskokouksen pöytäkirja liittei-
neen piiritoimistoon 
Osastot toimittavat tarkastetun syyskokouk-
sen pöytäkirjan liitteineen piiritoimistoon ko-
kouksen jälkeen. Nämä voi joko postittaa tai 
laittaa sähköpostitse skannattuna. 

Toiminta- ja koulutustilastot 
31.1.2017 mennessä! 
Tiedot täytetään sähköisesti internetissä 
osoitteessa:
rednet.punainenristi.fi/toimintatilasto2016. 
Sieltä löydätte kaikki dokumentit, myös kysy-
mykset tulostettavassa muodossa, jolloin nii-
den kokoaminen eri ryhmistä on helpompaa. 

Lisätietoja
RedNetissä sijaitsevassa osastotoimistossa on 
kaikki tarvittavat lomakkeet ja liitteet
sähköisessä muodossa. Sähköiset työkalut ja 
lomakkeet säästävät aikaa ja vaivaa niin
osastoissa kuin piiritoimistoissakin.

MUISTILISTA 2016-2017

Aloitin työn ensiavun- ja terveystiedon koulut-
tajana piiritoimistolla syyskuun alussa. 

Piirin toiminnassa olen uusi, jokunen lukija 
saattaa tunnistaa kasvot ”entisestä elämäs-
täni” Kotkan seudulla. Siellä tutuksi tuli toi-
minta niin osastossa, ensiapuryhmässä kuin 
Vapepassakin. Nyt elämä on kuljettanut Kou-
volaan, Elimäelle Rinssin luo punaisen tuvan 
asuttajaksi ja perunamaan tonkijaksi. On siinä 
kaupunkilaistytöllä oppimista! Vaan nyt syttyy 
puuhella jo yhdellä tikulla ilman tuhotonta pa-
perikasaa. Muutoinkin talon ja pihan rapsutte-
lu ja kuopsuttelu käy niin harrastuksesta kuin 
terapiasta. 

Työ on minua opettanut niin keskussairaalas-
sa, aluesairaalassa, kotisairaalassa, kotihoi-
dossa hoivakodissa kuin asumispalveluissakin. 
Mahtava on sairaanhoitajan ammatti. 

Innolla olen ottamassa uutta työtä haltuun, 
kovin kotoisalta tuntuu katsella Punaista Ris-
tiä tältäkin kannalta.

Mukavaa alkavaa talvea itse kullekin omien 
haasteiden parissa!

Sanna

UUSIA KASVOJA PIIRISSÄ

Sanna Pelkonen
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KUMMIOSASTOT 

Korjauksia viime numeron 
kummikarttaan 
Jokaisella osastolla on jälleen oma nimet-
ty kummi piirin ohjelmatyöntekijöistä. Yhden 
kummin osastot ovat nyt yhtenäinen kokonai-
suus, jolloin myös yhteiset osastotapaamiset 
on helpompi järjestää! 
 
Osastokummit ovat osastojen apuna ja tuke-
na, ja heihin voi olla yhteydessä asiassa kuin 
asiassa. Mutta eri toimintamuotojen sisältö-
asioissa yms. kannattaa edelleen kääntyä vas-
taavan suunnittelijan puoleen. 
 
Edellisessä numerossa karttaan oli lipsahta-
nut muutama virhe, tässä siis oikeat kummi-
osastot: 

Piritta Keränen
p. 040 582 5277
Mikkeli, Ristiina, Mäntyharju, Juva, Anttola, 
Suomenniemi, Puumala, Hirvensalmi ja Joroi-
nen 

Eila Siira
p. 0400 965 407
Savitaipale, Simpele, Rautjärvi, Parikkala, 
Saari, Ruokolahti, Imatra, Lappeenranta, Tai-
palsaari ja Lemi

Teea Lång
p. 0400 156 828
Rantasalmi, Savonranta, Enonkoski, Kerimä-
ki, Savonlinna, Sulkava, ja Punkaharju

Ulla Laakso 
p. 040 860 1053
 Pieksämäki, Haukivuori, Kangasniemi,  Pertun-
maa, Hartola ja Sysmä

 

Saara Kurttila 
p. 040 726 6015
Kotka, Karhula, Pyhtää, Hamina, Miehikkälä, 
Virolahti ja Ylämaa

Johanna Vihervaara
p. 040 860 1396 
Kouvola, Kuusankoski, Elimäki, Iitti, Anjala-Inke-
roinen, Sippola, Valkeala ja Luumäki

Lippu korkealle 2016!
- Eväät aktiiviseen osastotoimin-
taan

Tilaisuudet on tarkoitettu osastojen puheen-
johtajille, hallituksen jäsenille sekä muille luot-
tamushenkilöille. 
Perehdytys on ”pakollinen” uusille luottamus-
henkilöille ja erinomaisen tärkeä jo pidem-
päänkin mukana olleille!

Perehdytyksessä käsitellään mm. luottamus-
henkilöiden roolia ja tehtäviä järjestössämme,
suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmiä hy-
vin toimivan osaston näkökulmasta
sääntöjä ja linjauksia noudattaen sekä pikape-
rehdytykset toimintamuodoista ja vastuuteh-
tävistä.

Luottamushenkilöiden perehdytykset 
(Lippu Korkealle):  

17.1.2017 klo 17.00 – 20.30 Kouvola, piiritoi-
misto (Kouvolankatu 5-7)

19.1.2017 klo 17.00 – 20.30 Savonlinna, osas-
ton tila (Vääräsaarenkatu 4A)

24.1.2017 klo 17.00 – 20.30 Imatra, osaston 
tila (Havurinne 1) 

26.1.2017 klo 17.00 – 20.30 Mikkeli, aluetoi-
misto (Otavankatu 20) 

2.2.2017 klo 17.00 - 20.30 Hartola (paikka il-
moitetaan myöhemmin) 
 
Koulutuksen hinta on 5 € / hlö. Ilmoittautumi-
nen tarjoilujen ja materiaalien varmistamiseksi 
viikkoa aiemmin piiritoimistoon! 

JÄRJESTÖPEREHDYTYKSET
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Äkkilähtö -harjoitukset Kaakkois-Suomen alueella

Kiitos kaikille Äkkilähtö-harjoitukseen mukaan 
lähteneille osastoille. Harjoitus toteutettiin 
alueellamme 12 osastossa. Harjoitukset ha-
jaantuivat monelle eri päivälle.  
 
Äkkilähtöharjoitukset olivat monimuotoisia, 
mietittiin mitä otettaisiin mukaan äkkilähtöti-
lanteessa, oli erilaisia tehtävä/ensiapurasteja, 
testattiin koulun pelastussuunnitelmaa,  
 
Iitissä mm. koettiin voimakas ”Talvimyrsky”. 
Savitaipaleella puolestaan harjoitukseen oli lii-
tetty myös rasisminvastainen treenikehä ja 
kansainvälisen avustustoiminnan esittelyä. 

Kouvolan harjoituksessa olivat mukana Kou-
volan, Kuusankosken ja Sippolan osastot. Har-
joitus toteutettiin Inkeroisten VPK:n nuoriso-
osaston ja heidän vanhempiensa kanssa. 

Ne koulut mitkä osallistuivat harjoitukseen oli-
vat tosi tyytyväisiä ja lisää yhteistoimintaa on 
kuulemma pyydetty.  

Eila Siira  
valmiuspäällikkö 
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Parikkalassa oppilaille opetettiin mm. elvytystä harjoi-
tuksen kuluessa

Mitä sinä ottaisit mukaan? 

Kouvolan harjoituksessa VPK:lasten ja vanhempiensa 
kanssa pohdittiin tarpeellisia mukaan otettavia.  
Alakuvassa masituu makkara ja letut.  

Imatran harjoitus onnellisesti ohi 
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Yhdenvertaisuus – moninai-
suuden oivaltamista!

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että 
”kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumat-
ta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperäs-
tään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskon-
nostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, 
poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnas-
taan, perhesuhteistaan, vammastaan, tervey-
dentilastaan, seksuaalisesta suuntautumises-
taan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä” 
(yhdenvertaisuus.fi). Samanlainen kohtelu sa-
manlaisessa tilanteessa ei kuitenkaan yksi-
nään riitä toteuttamaan yhdenvertaista yh-
teiskuntaa. Ihmisten erilaiset lähtökohdat 
vaikuttavat siihen, että todellisen yhdenvertai-
suuden toteutumiseksi tarvitaan myös syrjin-
nälle alttiin ryhmän asemaa ja olosuhteita pa-
rantavia erityistoimenpiteitä. 

Ihmisten yhdenvertaisuus on sisäänkirjoitet-
tuna lähtökohtana kaikessa Punaisen Ristin 
ja Punaisen Puolikuun  toiminnassa ja toimin-
nalla tuetaan etenkin heitä, jotka ovat suu-
rimmassa avun tarpeessa. SPR:n yhdenver-
taisuutta edistävä toiminta näkyy esimerkiksi 
maahan muuttaneiden tukemisessa. Heille 
tarjotaan toimintaa, joka edistää kotoutumis-
ta ja mahdollistaa aktiivisen ja täysipainoi-
sen osallistumisen yhteiskuntaan. Merkittävää 
on kuitenkin, ettei maahan muuttaneiden toi-
minta rajoitu ainoastaan suoraan kotoutumis-
ta tukeviin toimintoihin, vaan että he pääsevät 
yhdenvertaisiksi toimijoiksi kaikkeen järjestön 
toimintaan. 

Rasisminvastaisella viikolla muistutamme kam-
panjan avulla ihmisiä yhdenvertaisuudesta ja 
rohkaisemme hiljaista enemmistöä ottamaan 
kantaa syrjintää ja rasismia vastaan. Yhden-
vertaisuus on perusoikeus. Tule mukaan edis-
tämään yhdenvertaisuuden toteutumista ra-
sisminvastaisella viikolla – ja jo tänään!

Tilaa treenikehä osastoosi! 

Arez Mohammad (vas.) ja Onni Saarela Suo-
men Pakolaisavulla järjestetyssä Treenikehäs-
sä. Kuvaaja: Laura Honkimäki

Tilaa rasismiin puuttumisen Treenikehä-työ-
paja ja pääset treenaamaan rasismiin puut-
tumista ja testaamaan käytännössä erilaisia 
toimintatapoja rasistisissa tilanteissa!

Rasismiin puuttumisen Treenikehä on iloinen 
ja energinen työpaja, joka hyödyntää toimin-
nallista Forum-teatterimenetelmää. Treenike-
hässä osallistujat oppivat tunnistamaan ra-
sismia ja saavat tietoa ja kokemuksia siihen 
puuttumisesta. Painopisteenä ovat arkipäiväi-
set vuorovaikutustilanteet esimerkiksi julkisil-
la paikoilla, sosiaalisessa mediassa, koulussa, 
työpaikalla, harrastuksissa tai kaveriporukas-
sa. Voit tilata Treenikehän omaan yhteisöö-
si (osasto, työpaikka, oppilaitos, yhdistys, har-
rastusporukka jne.). Treenikehä kestää 2-3 
tuntia ja mukaan mahtuu noin 10–20 osallis-
tujaa. Suositusikä on noin 15-vuotiaasta ylös-
päin, joten oppilaitoksista se soveltuu toisesta 
asteesta ylöspäin.

Treenikehä sopii erilaisille kohderyhmille, sil-
lä siinä työstetään osallistujien omiin koke-
muksiin pohjautuvia rasistisia tilanteita. Ryh-
mä keksii yhdessä erilaisia ratkaisuja, miten 
rasistisiin tilanteisiin voi puuttua. Forum-teat-
terimenetelmän mukaisesti alkulämmittelyjen 
jälkeen osallistujien omiin kokemuksiin poh-
jautuvat tilanteet esitetään ja niihin kokeillaan 
erilaisia ratkaisuehdotuksia käytännössä ko-
keilemalla.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä monikulttuurisen 
toiminnan kehittäjään 040 726 6015, ja sovi 
aikatauluista ja yksityiskohdista!
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YHDENVERTAISUUS                     RASISMINVASTAINEN TREENIKEHÄ
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Vastaanottokeskuksen elämä on täynnä tari-
noita. Ihmisten tarinoiden kuuleminen on mei-
dän arkielämää. 

Turvapaikanhakijat seuraavat keskusteluja ne-
tissä ja kirjoituksia blogeissa koska heitä kiin-
nostaa, mitä mieltä suomalaiset ovat heistä. 
Tällä hetkellä vastaanottokeskuksessa eletään 
sellaista aikaa, että päätöksiä Maahanmuut-
tovirastosta tulee melkein päivittäin. Yli 90% 
päätöksistä on kielteisiä. Ihmiset ovat petty-
neitä, koska paluu kotimaahan on usein varsin 
vaikeata, miltei mahdotonta.

He tulevat kertomaan omasta tuskastaan 
meille työntekijöille. Emme voi mitään muuta 
kun kuunnella. Mutta tämäkin on jo paljon. 

Nyt rohkeimmat heistä haluavat kertoa tari-
nansa myös teille Punaisen Ristin vapaaehtoi-
sille. Se on mielestäni osoitus suuresta luotta-
muksesta.

Anna Buzaeva 
Kouvolan vastaanottokeskuksen johtaja

Wissam, kirurgi Bagdadista 
(nimi muutettu)

Olen ammatiltani kirurgi ja työskentelen val-
tiollisessa/julkisessa sairaalassa. Olen menet-
tänyt isäni, äitini, tyttöystäväni/ rakkaani sekä 
työpaikkani.

Vuonna 2006 suoritin leikkausta miehelle, jo-
ka oli haavoittunut vakavasti ampumavälikoh-
tauksessa. Yrityksestäni huolimatta, en kyen-
nyt pelastamaan hänen henkeään. Muutamaa 
päivää myöhemmin sain kuulla, että kysei-
nen mies oli ollut erään terroristiryhmän joh-
taja. Ryhmä alkoi uhkailla minua ja perhettäni. 
He pitivät minua syyllisenä johtajansa kuole-
maan. Minua seurattiin ympäriinsä ja henkeä-
ni uhattiin. Koin, etten minä tai perheeni ol-
leet turvassa, joten päätin jättää työpaikkani 
ja muuttaa toiseen paikkaan, jossa voisin jäl-
leen tuntea oloni turvalliseksi. Jätin sekä työ-
paikkani että kotini.

Kahden vuoden kuluttua tutustuin kauniiseen 
tyttöön, johon rakastuin ja joka rakastui mi-
nuun. Kun olimme tunteneet toisemme/ seu-
rustelleet neljä vuotta, päätimme mennä nai-
misiin. Oli viikko ennen häitäni ja se oli koko 

elämäni paras viikko. Kuvittelin jo mielessä-
ni kaikkia niitä onnen hetkiä jotka kokisin, ja 
mietin mielessäni millainen avioliittoni rakas-
tamani tytön kanssa olisi.

Seuraavana päivänä äitini, kihlattuni ja mi-
nä menimme ostamaan koristeita ja muita tar-
vikkeita hääjuhlaa varten. Sillä aikaa, kun kih-
lattuni ja äitini valitsivat vaatteita, huomasin 
lähellä kukkakaupan ja päätin yllättää rakas-
tettuni kukkakimpulla. Poistuin äitini ja kihlat-
tuni luota muutamaksi minuutiksi. En tiennyt 
tuolloin, etten tämän jälkeen enää koskaan 
viettäisi aikaa näiden kahden, minulle kaik-
kein rakkaimien ihmisten kanssa, tai että ku-
kat, jotka menin ostamaan, laskettaisiin lopul-
ta heidän haudoilleen. Pommi räjähti lähellä 
paikkaa, jossa äitini ja kihlattuni seisoivat, ja 
menetin heidät molemmat.

Äitini kuoleman jälkeen isäni terveys alkoi 
reistailla ja lopulta hän kuoli sydänsuruunsa. 
Minulla ei ollut enää mitään; ei isää, ei äitiä, ei 
kihlattua. päätin siksi lähteä Irakista ja muut-
taa maahan, josta voisin löytää toivoa ja tur-
vaa.

Kun sain kielteisen päätöksen Maahanmuutto-
virastolta koin menettäneeni sen toivon ja tur-
van, jonka olin unelmoinut löytäväni täältä.

Hussein, toimittaja Basrasta 
(nimi muutettu)

Opiskelin tiedotusoppia/ journalistiikkaa koska 
pidän alasta paljon. Valmistettuani sain työ-
paikan eräältä satelliittikanavalta. pidin työs-
täni ja minusta tuli pian politiikkaan keskitty-
vän ajankohtaisohjelman juontaja. Ohjelmassa 
käsiteltiin paitsi tilannetta Irakissa myös Lähi-
Idässä laajemmin. 

Minulla oli vieraina ohjelmassani vaikutusval-
taisia irakilaisia poliitikkoja. Uskoin tekeväni 
tärkeää, kotimaani edun mukaista työtä pyrki-
essäni paljastamaan korruptiota ja kertomaan 
totuuden yhteiskunnalle. Toisaalta tietyt ryh-
mät, jotka eivät epäröi käyttää väkivaltaa sel-
laisia henkilöitä kohtaan, jotka työskentelevät 
maan edun nimissä, painostivat minua.  

Eräänä päivänä sain käsiini tärkeitä asiakirjoja, 
jotka liittyivät erääseen poliitikkoon. Halusin 
tehdä tämän henkilön korruptoituneisuuden 

Tarinoita elämästä 

TARINOITA ELÄMÄSTÄ 
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Rasismin vastainen viik-
ko 20.-26.3.2017
Minä päätän! Maaliskuussa tartutaan tiukas-
ti rasistiseen puheeseen ja käytökseen se-
kä tehdään päätöksiä, jotka edistävät avoin-
ta ja tasavertaista yhteiskuntaa. 

Rasismin vastaisen viikon aikana yhdis-
tämme voimamme ja rohkaisemme ihmi-
siä kertomaan, miten hyvien päätösten, 
positiivisten mielikuvien, tarinoiden, ystä-
vyyssuhteisen ja kohtaamisten kautta luo-
daan syrjimätöntä ilmapiiriä kaikille. Muiste-
taan myös itse tehdä niin! 

Kuka tahansa voi osallistua kampanjaan te-

TET-hanke vastaanottokes-
kuksissa

Alueemme vastaanottokeskuksissa on aloitet-
tu TET-hanke eli turvapaikanhakijoiden osaa-
misen tunnistaminen ja työelämän valmiuksi-
en tukeminen –hanke. Tavoitteena on antaa 
vastaanottokeskuksen asiakkaille mahdolli-
suus mielekkääseen tekemiseen ja tilaisuu-
teen tutustua suomalaiseen työelämään au-
tenttisessa ympäristössä. 

Hankkeessa kartoitetaan turvapaikanhaki-
joiden koulutusta ammattitaitoa ja osaamis-
ta ja etsitään työelämäkumppaneiksi yrityksiä 
ja yhteisöjä, joissa turvapaikanhakijat voivat 
suorittaa TET-jakson. Jakso on 1-3 viikkoa pit-
kä ja 6 tuntia päivässä. Työelämäkumppanil-
le ei tule kuluja tästä jaksosta. Heiltä edellyte-
tään, että on selkeästi tekemistä jakson ajaksi 
ja nimetty ohjaaja. Turvapaikanhakijat on va-
kuutettu SPR:n toimesta. 

Osaamisen kartoitus tehdään vastaanottokes-
kuksessa.  Tämän kartoituksen turvapaikanha-
kija saa mukaansa kuntaan muuttaessaan ja 
se on apuna asioidessa TE-toimistossa. TET-
jaksoista turvapaikan hakija saa todistuksen. 

Jos olet yrittäjä tai sinulla on kontakteja yri-
tyksiin vastaanottokeskuspaikkakunnilla, niin 
viethän tietoa tästä hankkeesta eteenpäin. 
Mahdolliset työelämäkumppanit voivat olla 
yhteydessä ulla.laakso@redcross.fi tai paikka-
kuntasi vastaanottokeskukseen. 

paljastamisesta sen kertaisen lähetyksen pää-
aiheen. Työpaikkani teknisellä osastolla sattui 
kuitenkin olemaan työntekijöitä, jotka tunsi-
vat kyseisen poliitikon ja he varoittivat hän-
tä aikeistani. Samaisella poliitikolla oli myös 
omat aseistautuneet joukkonsa, jotka lähet-
tivät minulle uhkauksen: jollen jättäisi aihetta 
rauhaan, minut tapettaisiin.

Seuraavana päivänä kerroin työpaikallani saa-
mastani uhkauksesta. Olin yllättynyt kun kuu-
lin, että samainen poliitikko oli jo painostanut 
ankarasti TV-kanavan johtoa. Lopulta heidän 
oli pakko perua ohjelmani ja irtisanoa minut.
Tämä ei kuitenkaan vaientanut minua. Työni 
riippumattomana ja kunniallisena toimittaja-
na tarkoitti, että oli minun tehtäväni ilmiantaa 
korruptoituneita ihmisiä. Tästä syystä julkistin 
hallussani olleet asiakirjat eräällä internetsi-
vulla sekä sosiaalisessa mediassa. 

Muutama päivä tämän jälkeen aseistautuneet 
miehet saapuivat kotiini ja avasivat tulen tar-
koituksenaan tappaa minut. Tämän sijaan eräs 
luodeista osui kuitenkin pikkuveljeäni päähän 
ja hän haavoittui kuolettavasti. Pikkuveljeni 
kuolema oli minulle suuri shokki ja surunaihe. 
Hän oli lisäksi saanut surmansa minun takiani.
Pian tämän jälkeen isäni myi maansa ja auton-
sa pystyäkseen lähettämään minut pois Irakis-
ta etsimään maata, jossa on ilmaisunvapaus 
ja jossa voin harjoittaa ammattiani ja elää nor-
maalia elämää.

Kouvolan vastaanottokeskuksen asiakas Al-
salhi Wisam Abdullah Sami kirjoitti tarinat ylös 
lokakuussa 2016.

kemällä hyvän rasisminvastaisen päätök-
sen. Päätöksiä kerätään osastojen toimin-
taryhmissä, toreilla, kouluissa, työpaikoilla 
ja rasisminvastaisen viikon tempauksissa. 
Päätökset kerätään kampanjan lopuksi ja 
viedään Punaisen Ristin toimesta paikallisille 
päättäjille, esimerkiksi kunnanvaltuustoon. 
Oman päätöksen voi myös julkaista sosiaa-
lisessa mediassa tunnistein #minäpäätän 
#jagbestämmer #idecide.  

Rasismin vastaisella viikolla YLEn kanavilla 
näkyy kampanjavideo, jossa tavalliset suo-
malaiset kertovat rasismin vastaisista pää-
töksistään. 

Lue lisää, tilaa ja lataa ilmaiset kampanjama-
teriaalit Punaisen Ristin kaupasta, Rednet-
ryhmästä ja netistä eirasismille.fi   

TET-HANKE JA RASISMINVASTRINEN VIIKKO 
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Jalkapalloilu kokosi yhteen etelä-savon vastaanottokeskus-
ten turvapaikanhakijoita Pieksämäelle

misteltu turnausta varten. Kaikki pelaajat oli-
vat tietoisia ja ymmärsivät, ettei turnauksen 
voittaminen tai verenmaku suussa pelaami-
nen ollut päivän tarkoitus. Yhdessäolo muka-
van harrastuksen parissa ja uusien kavereiden 
saaminen olivat päivän teemat ja siinä onnis-
tuttiin.

Säätila näytti aamusta kurjalle ja vettäkin saa-
tiin muutamaan otteeseen. Iltapäivää kohden 
onneksi tuli muutosta ja aurinkokin hieman 
näyttäytyi. Pelit alkoivat klo 10.00 ja loppuot-
telu oli ohi klo 16.00 mennessä. Otteluita ker-
tyi yhteensä 15 ja ne olivat pääasiassa todella 
tasaisia. Kaikista joukkueista löytyi kovasti yri-
tystä ja vasta tuomarin pillin puhalluksen jäl-
keen tarkisteltiin tuloksia. Mukavaa oli huo-
mata, että suuria pettymyksiä ei koettu vaikka 
tappioitakin tuli. Loppuotteluun selvisivät 
Pieksämäen ja Savonlinnan vastaanottokes-
kusten joukkueet.
Loppuottelu oli äärimmäisen tasainen ja hy-
vätasoinen. Molemmista joukkueista löy-
tyi paljon osaamista ja näki, että pelaajilla oli 
taustaa lajiin jo pienestä pitäen kotimaastaan 
saakka. Pieksämäen joukkue oli tällä kertaa 
hivenen etevämpi ja otti 2-0 voiton.

Tapahtuman jälkeen kaikki olivat sitä mieltä, 
että tätä yhteistyötä jatketaan tulevaisuudes-
sakin. Seuraavalla kerralla voi itse tekeminen 
olla jotain ihan muutakin. Itse pelaajille päivä 
oli raskas ja ainakin Pieksämäen vastaanotto-
keskuksella ei juurikaan juhlittu vaan syötiin ja 
lepäiltiin rankan päivän jälkeen.

Jukka-Pekka Itkonen 

Pieksämäellä järjestettiin 30.9 2016 etelä-sa-
von vastaanottokeskusten asiakkaille jalka-
palloturnaus. Vastaanottokeskusten kesken 
mietittiin kuinka voisimme tehdä alueellista 
yhteistyötä asiakkaidemme viriketoiminnan li-
säämiseksi. Kaikilla alueen vastaanottokes-
kuksilla on selkeästi yhteinen intressi pyrkiä 
tarjoamaan asiakkaille virikkeellistä ja akti-
voivaa tekemistä. Alueellinen yhteistyömme 
potkaistiin käyntiin ja yhteistyön avauksena 
saatiin järjestettyä jalkapalloturnaus. 

Koko tapahtuman idea oli saada asiakkaat 
liikkeelle ja liikkumaan sekä antaa heille mah-
dollisuus tavata toisia turvapaikanhakija asi-
akkaita alueen muista keskuksista. Yhdes-
sä olo mukavan harrastuksen parissa auttaa 
unohtamaan arjen murheet ja toivottavasti 
antaa myös voimia jatkoa ajatellen.  

Turnaukseen osallistui 8 joukkuetta ja muka-
na olivat Pieksämäen, Mikkelin ja Savonlinnan 
vastaanottokeskusten joukkueet. Lisäksi mu-
kaan saatiin Pieksämäen nuoret turvapaikan-
hakijat seurakuntaopistolta. Kaiken kaikkiaan 
itse pelaajia oli yli 100 ja katsojiakin riitti mo-
lemmille kentille. 
Paikalla oli Piek-
sämäen osaston 
vapaaehtoisia ja 
ihan kiinnostu-
neita kuntalaisia-
kin.

Itse tapahtuma 
sujui erinomai-
sesti ja selväs-
ti näkyi, että kai-
kissa keskuksissa 
oli asiakkaita val-

JALKAPALLO YHDISTÄÄ
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TAPAHTUMAKALENTERI 2017

Pvm Tapahtuma / koulutus Kohderyhmä Paikka

17.1. Lippu Korkealle -perehdytys Osastojen luottamushenkilöt Kouvola

19.1. Lippu Korkealle -perehdytys Osastojen luottamushenkilöt Savonlinna

21.-22.1. Kouluttaja- ja promopäivät Kouluttajat ja promot ?

24.1. Lippu Korkealle -perehdytys Osastojen luottamushenkilöt Imatra

26.1. Lippu Korkealle -perehdytys Osastojen luottamushenkilöt Mikkeli

28.1. Toimiva vuorovaikutus Kouvola

31.1. Läksykerhon ohjaajakoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Kouvola

1.2. Läksykerhon ohjaajakoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Mikkeli

2.2. Lippu Korkealle -perehdytys Osastojen luottamushenkilöt Hartola

11.2. Ystävätoiminnan koulutus Uudet ystävätoimijat Kouvola 

14.2. YSTÄVÄNPÄIVÄ

18.2. Treenikehän vetäjäkoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Kouvola

25.2. Ensihuollon peruskurssi Osastossa ensihuoltotehtävistä /hälytystoi-
minnasta kiinnostuneet

Savonlinna

8.3. Lääkekoulutus Ensiapupäivystäjät Mikkeli

10.-12.3. Promo-koulutus, yhteinen + sisällöt Osastojen avainvapaaehtoiset Mikkeli

11.3. Tulijan ystävänä ja tukena Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Kouvola

14.3. Lääkekoulutus Ensiapupäivystäjät Kouvola

16.3. Kohti yleiskokousta - keskusteluilta Osastojen avainvapaaehtoiset Punkaharju

17.-19.3. Nuorten vuosikokous

20.-26.3. RASISMINVASTAINEN VIIKKO

21.3. Kohti yleiskokousta - keskusteluilta Osastojen avainvapaaehtoiset Mikkeli

23.3. Kohti yleiskokousta - keskusteluilta Osastojen avainvapaaehtoiset Kouvola

1.4. Viestintä kuntoon osastoissa Tiedottajat ja muut tiedotuksesta vastaavat Mikkeli 

7.-8.4. Ensiapupäivystäjän peruskurssi Ea-ryhmäläisille, jotka haluavat toimia ensi-
apupäivystäjinä

Mikkeli

22.4. Piirin vuosikokous ja -seminaari Kouvola

25.4. Kotimaan avun koulutusilta Osaston kotimaan avun, valmiustoiminnan 
yhdysh.

Kouvola

27.4. Lääkekoulutus Ensiapupäivystäjät Savonlinna

6.5. Ystävien ja mokujen virkistyspäivä Mikkeli 

6.5. Ensiapupäivystäjän peruselvytyskurssi Ensiapupäivystyksissä toimiville vapaaeh-
toisille

Kouvola

9.5. Lääkekoulutus Ensiapupäivystäjät Lappeenranta

8.-14.5. PUNAISEN RISTIN VIIKKO

10.-11.6. YLEISKOKOUS Osastojen viralliset edustajat ja tarkkailijat Helsinki

KESÄ! 

22.8. Näpä-tsemppi Osaston keräysaktiivit Kouvola

23.8. Näpä-tsemppi Osaston keräysaktiivit Imatra

24.8. Näpä-tsemppi Osaston keräysaktiivit Mikkeli 



21

6.9. Läksykerhon ohjaajakoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Kouvola

7.9. Läksykerhon ohjaajakoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Kotka

9.9. Piirin ensiapukilpailut Ea-ryhmäläiset Mikkeli

14.-16.9. NÄLKÄPÄIVÄ kaikki 

23.9. Treenikehän vetäjäkoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Mikkeli

30.9. Ystävätoiminnan koulutus Uudet ystävätoimijat Mikkeli

2.-9.10. Valtakunnallinen vanhusten viikko

6.-7.10. Järjestöparlamentti Osastojen luottamushenkilöt Mikkeli 

7.10 + 
20.-21.10

Ensiapupäivystäjän peruskurssi Ea- ryhmälisille, jotka haluavat toimia ensi-
apupäivystäjinä

Mikkeli

14.10. Tulijan ystävänä ja tukena Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Mikkeli

15.11. Kotimaan avun koulutusilta Osaston kotimaan avun, valmiustoiminnan 
yhdysh.

Lappeenranta

18.11. Ensiapupäivystäjän peruselvytyskurssi Ensiapupäivystyksissä toimiville vapaaeh-
toisille

Mikkeli

Kevät 
+ syksy 
2017

Vapaaehtoinen omaishoitajan tukena Kaikille jotka haluavat lisää tietoa 
omaishoitajuudesta

Kouvola, Mik-
keli, Savitai-
pale

Kevät 
+ syksy 
2017

Kanssakulkijat – vapaaehtoisten pari-
työskentelyn malli 

Kaikille jotka haluavat lisää tietoa vapaaeh-
toisten parityöskentelyn mallista

Kouvola, Mik-
keli, Savitai-
pale

TAPAHTUMAKALENTERI 2017

Hanke päättyy - 
leikki jatkuu! 
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PROMO-koulutuksen yhdistelmä (yhteinen osa 
+ sisällöt) järjestetään Anttolanhovissa MIkke-
lissa 10. - 12.3.2017 

Promo on Punaisen Ristin ohjaaja ja vapaa-
ehtoistoiminnan asiantuntija.

Mitä koulutus sisältää?

Promo-koulutuksen yhteinen osa valmentaa 
vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja toteu-
tukseen, esimerkiksi vapaaehtoisten ja ryh-
mien ohjaamiseen sekä projektien vetämi-
seen osastoissa. Kurssi on tarkoitettu kaikille 
vapaaehtoisille, joiden tehtävänä on ohjata 
ryhmiä tai organisoida vapaaehtoistoimintaa 
osastoissa. Erinomaista tietoa ja taitoa esim. 
puheenjohtajille, keräysjohtajille jne!   
 
Sisältöosassa perehdytään oman ohjelma-alan 
toimintamahdollisuuksiin ja tutustutaan uu-
simpaan materiaaliin ja projekti-ideoihin. Kurs-
silla valmennetaan ohjaajan tehtäviin omalla 
toiminta-alalla. Sisältöosalla vaihdetaan koke-
muksia ja ajatuksia eri puolelta Suomea tulevi-
en vapaaehtoisten promojen kesken.  
 
Tarjolla olevat sisällöt: ensiapu, sosiaalipalvelu 
ja monikulttuurisuus. 

Nyt molemmat samana viikonloppuna! Kou-
lutus alkaa perjantaina klo 17.00 ja yhteiset 
asiat päätetään lauantaina lounaaseen. Si-
sältöosat strattaavat klo 13 ja jatkuvat sun-
nuntaille.  
 
Mitä koulutus maksaa?

Kurssimaksu on 50 € sisältäen ruoan, koulu-
tuksen ja materiaalit. Majoituskulut eivät si-
sälly kurssimaksuun. Sen sijaan matkakulut 
korvataan 40 € ylittävältä osalta julkisten kul-
kuneuvojen mukaan.

Sinustako PROMOksi? 
 
Promoksi voi hakeutua vapaaehtoistoiminnan 
ohjaustehtävissä aloittava uusi vapaaehtoinen 
tai kokenut ohjaaja, joka hakee uusia virikkei-
tä toimintaan.  

Punaisen Ristin Promot toimivat ensisijaisesti 
osastoissa. Promon tehtävistä sovitaan oman 
osaston kanssa - ota siis yhteyttä omaan 
osastoosi ja ilmoittaudu kurssille joko
hakulomakkeella (lomakkeen saa piiritoimis-
tosta) tai Rednetin tapahtumakalenterin kuat-
ta. 

Ilmoittautuminen 17.2. mennessä! 

Tässä ja nyt aikataulu 2017  

1/2017 Ilmestyy 27.1.2017 
 Deadline materiaaleille 9.1.2017  
  
2/2017 Ilmestyy 7.4.2017
 Deadline materiaaleille 20.3.2017
 
3/2017 Ilmestyy 25.8.2017 
 Deadline materiaaleille 11.8.2017 

4/2017 Ilmestyy 17.11.2017 
 Deadline materiaaleille 3.11.2017 

Otamme mielellämme vastaan juttuja ja il-
moituksia myös osastoista. Materiaalien toi-
mitus: piritta.keranen@redcross.fi  
 
Tiedotteen jakelu viereisellä sivulla. Lisäkappaleita on 
tilattavissa piiritoimistosta, 16,00 eur/vuosikerta.
Tiedote on netissä osoitteessa kaakkois-suo-
mi.punainenristi.fi/ ”Järjestötiedotteet”

Jäsenmaksut 2017:
Vuosijäsen 20,00 eur 
Nuorisojäsen   10.00 eur   (alle 29 v.)  
Ainaisjäsen 300,00 eur
 

Samassa taloudessa asuvat voivat myös liittyä 
perhejäseniksi. Ensimmäinen jäsen maksaa nor-
maalin vuosijäsenyyden, muut samassa osoit-
teessa asuvat aikuiset perheenjäsenet 10 eur ja 
nuorisojäsenet 5 eur. 

Jäsenmaksujen jakoperusteet pysyvät samoi-
na kuin vuonna 2016:
Uusien vuosijäsenten liittymisvuoden jäsenmak-
su tilitetään kokonaan osastolle. 

Vanhojen jäsenten jäsenmaksut  jakautuvat 
osaston, piirin ja keskustoimiston kesken. Osas-
ton osuun on 50%. 

Alle 18-vuotiaiden jäsenten jäsenmaksu tilite-
tään kokonaan osastolle vuoden 2015 tapaan.

Huomioittehan, että jäsenmaksujen tilitysten 
edellytyksenä on se, että osasto on toimitta-
nut kaikki sääntömääräiset lomakkeet piiritoi-
mistoon! 

PROMO-koulutus kerralla viikonlopun aikana!  
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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 hallintopäällikkö
Leena Puntti-Dirksen
020 701 2723, 040 504 7856

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

Toimistosihteeri 
Päivi Pelkonen  
020 701 2720, 040 668 3818

Järjestötyön suunnittelija
Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Saara Kurttila
020 701 2718, 040 726 6015

Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija  
Ulla Laakso 
040 860 1053

Valmiuspäällikkö
Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407 
 
Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä 
Johanna Vihervaara 
040 860 1396 
 
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Minna Kujala
020 701 2717, 040 7448085

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja 
Sanna Pelkonen

Huoltomies
040 582 0219

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

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

kaakkois-suomi.mikkeli@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toimistonhoitaja
Johanna Rantala
020 701 2719, 040 173 6956 

Toimistoapulainen
020 701 2712, 040 173 6911
 
Terveydenhuollon suunnittelija 
Teea Lång
020 701 2722, 0400 156 828 
 
Täyttä Elämää Eläkkeelle -hanke aluetyöntekijä 
Tuula Narvola  
020 701 2143 

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja  
Tanja Hildén
020 701 2728, 0400 245 134

Vastaanottokeskukset: 

Imatran vastaanottokeskus 
johtaja Lauri Perälä
päivystyspuh. 040 860 4338
vuoksenhovi@vokki.fi 
 
Kouvolan Vastaanottokeskus  
johtaja Anna Buzaeva 
päivystyspuh. 040 846 5856
kouvolavok@vokki.fi
    
Kotkan Vastaanottokeskus (Laajakoski) 
johtaja Saija Makkonen  
Laajakoski päivystypuh. 040 864 4941
laajakoskivok@vokki.fi    
 
Mikkelin Vastaanottokeskus 
johtaja Heikki Väätämöinen 
päivystyspuh. 040 861 3575
mikkelivok@vokki.fi
    
Pieksamäen Vastaanottokeskus 
johtaja Jukka-Pekka Itkonen 
päivystyspuh. 040 861 0209
pieksamakivok@vokki.fi

YHTEYSTIEDOT

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, Tur-
vatalot, vastaanottokeskukset, Veripalvelu), järjestön hallituksen, valio- ja toimikuntien ja 
valtuuston jäsenet.
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ENSIAPUKOULUTUKSET KEVÄT 2017

KOUVOLA 
SPR piiritoimiston koulutustilat,Kouvolankatu 5-7, Kouvola 

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 3 / 16.-17.1. (ma-ti) 
vko 5 / 2.-3.2. (to-pe)
vko 7 / 13.-14.2. (ma-ti)
vko 9 / 27.-28.2. (ma-ti)
vko 11 / 16.-17.3. (to-pe)
vko 13 / 27.-28.3. (ma-ti)
vko 15 / 10.-11.4. (ma-ti)
vko 17 / 25.-26.4. (ti-ke)
vko 19 / 11.-12.5. (to-pe)
vko 22 / 30.-31.5. (ti-ke)
vko 24 / 13.-14.6. (ti-ke)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 6 / 8.-9.2. (ke-to)
vko 13 / 29.-30.3. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 5 / 31.1. (ti) 
vko 11 / 13.3. (ma)
vko 20 / 15.5. (ma)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 4 / 24.1. (ti)
vko 8 / 20.2. (ma)
vko 14 / 4.4. (ti)
vko 23 /5.6. (ma)

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

KOTKA  
Helilän seurakuntatalo,Suntionkatu 18, Kotka

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 4 / 25.-26.1. (ke-to)
vko 8 / 22.-23.2. (ke-to)
vko 10 / 9.-10.3. (to-pe)
vko 20 / 16.-17.5. (ti-ke)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 18 / 4.-5.5. (to-pe)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 16 / 21.4. (pe)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 7 / 14.2. (ti)
vko 12 / 23.3. (to)

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

LAPPEENRANTA
SPR Lappeenrannan osaston koulutustilat
Raatimiehenkatu 20 D,  Lappeenranta

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 3 / 18.-19.1. (ke-to)
vko 8 / 23.-24.2. (to-pe)
vko 10/ 6.-7.3. ( ma-ti)
vko 12 / 20.-21.3. (ma-ti)
vko 16 / 19.-20.4. (ke-to)
vko 19 / 8.-9.5. (ma-ti)
vko 23 / 6.-7.6. ( ti-ke)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 6 / 6.-7.2. (ma-ti)
vko 14 / 5.-6.4. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 5 / 1.2. (ke)
vko 11 / 14.3. (ti)
vko 17 / 25.4. (ti)
vko 21 / 23.5. (ti)

MIKKELI 
SPR aluetoimiston koulutustilat,Otavankatu 20, Mikkeli

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 3 / 17.-18.1. (ti-ke) 
vko 5 / 1.-2.2. (ke-to)
vko 7 / 16.-17.2. (to-pe)
vko 9 / 28.2.-1.3. (ti-ke)
vko 11 / 15.-16.3. (ke-to)
vko 13 / 28.-29.3. (ti-ke)
vko 15 / 11.-12.4. (ti-ke)
vko 17 / 26.-27.4. (ke-to)
vko 19 / 10.-11.5. (ke-to)
vko 22 / 30.-31.5. (ti-ke)
vko 24 / 14.-15.6. (ke-to)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 12 / 22.-23.3. (ke-to)
vko 20 / 17.-18.5. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 5 / 30.1. (ma)
vko 10 / 7.3. (ti)
vko 21 /22.5. (ma)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12
vko 6 / 7.2. (ti)
vko 22 / 1.6. (to)

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

SAVONLINNA 
SPR Savonlinnan osaston koulutustilat 
Vääräsaarenkatu 4 A, Savonlinna

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 4 / 24.-25.1. (ti-ke)
vko 8 / 20.-21.2. (ma-ti)
vko 10 / 8.-9.3. (ke-to)
vko 18 / 3-4.5. (ke-to)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 14 / 4.-5.4. (ti-ke)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 7 / 15.2. (ke)
vko 21 / 23.5. (ti)

Kurssihinnat:
EA 1®   92 € / henkilö
EA 2®  102 € / henkilö
Hätäensiapukurssi 8 t  57 € / henkilö 
Hätäensiavun kertaus 4 t  41 € / henkilö
Henkisen tuen peruskurssi 12 t / 65 € / henkilö
Ammattikuljettajan koulutus 100 € / henkilö

Toteutamme myös kuorma- ja linja-auton kuljettajien am-
mattipätevyyskoulutusta: ensiapu. Lisätietoja ensiapukou-
lutus.fi

Ryhmäkurssit:
Yleisökurssien lisäksi järjestämme räätälöityä ensiapukou-
lutusta ryhmille ryhmän tarpeiden ja toimialan mukaan.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Ilmoittautuminen ja tarjouspyynnöt osoitteessa 
ensiapukoulutus.fi. Lisätietoja puhelimitse 020 701 2710 
tai kaakkois-suomi.mikkeli@redcross.fi


