Kaakkois-Suomen piiri
Järjestötiedote 4/2019
Katja Lösönen
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Valmiina auttamaan
Suomen Punaisen Ristin perustehtävä
on auttaa, kun ihminen on avun
tarpeessa. Meillä on erityinen tehtävä
avustaa viranomaisia kriiseissä ja
onnettomuustilanteissa. Jotta apuumme
voi luottaa kaikkialla Suomessa,
meidän on testattava valmiuttamme
säännöllisesti. Kerran yleiskokous
kaudessa järjestämme valmius
harjoituksen, joka tarjoaa meille tes
taamisen lisäksi mahdollisuuden myös
oppia ja parantaa valmiuttamme.

katukuvassa kuin kauppakeskuksissa.
Nälkäpäivä-keräyksen aikana osoitimme,
miten olemme läsnä ja valmiina auttamaan
kaikkialla Suomessa. Vaikka kriiseistä tulevat herkästi mieleen katastrofit maailmalla,
tapahtuu esimerkiksi vesikriisejä ja tulipaloja jatkuvasti myös täällä Suomessa.
Aktiivinen näkyminen ja keräyslippaiden
täyttäminen Nälkäpäivänä ovat erittäin
merkityksellistä varautumista tuleviin
kriiseihin. Katastrofirahasto luo valmiuksia
auttaa nopeasti silloin, kun avun tarve
tulee. Mutta lisäksi Punaisen Ristin vapaaehtoisten näkyminen ihmisten keskuudessa
luo turvallisuuden tunnetta ja luottamusta
siihen, että auttava ihminen on aina hädän
tullen lähellä.

Tuorein testi järjestettiin aivan hetki sitten,
lauantaina 26.10. Pisara 2019 oli valtakunnallinen valmiusharjoitus, jonka aiheena
oli toiminta vesikriisissä. Puhdas vesi on
meille kaikille elintärkeää, myös täällä
Suomessa. Punaisen Ristin vapaaehtoiset
ja työntekijät harjoittelivat yhdessä muun
muassa kotitalouksien avun tarpeen kartoittamista, vedenjakelun ja evakuointien
järjestämistä sekä häiriötilanteessa johtamista. Valtaosa osastoistamme osallistui
yhteiseen ponnistukseen ja moni toteutti
harjoituksen yhteistyössä paikallisten
viranomaisten kanssa.

Lämmin kiitos mukanaolostasi niin
Nälkäpäivässä kuin Pisarassakin!

Kuukautta ennen Pisaraa oli ilo nähdä,
miten runsaslukuisena punaisten liivien
joukkona vapaaehtoiset näkyivät niin

TYKKÄÄ Facebookissa

Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA

Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa

Marja Lehtimäki

Järjestöjohtaja
Suomen Punainen Risti

OTA YHTEYTTÄ

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

TUTUSTU VERKKOKAUPPAAN

youtube.com/suomenpunainenristi

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

JAA KUVIAMME Instagramissa

SOITA JA LAHJOITA

instagram.com/punainenristi/

0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 581 0346, sari.hakkinen@punainenristi.fi
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Marja Keränen,
aineistot@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus:Kaakkois-Suomen piiri Taitto: Piritta Keränen, piritta.keranen@redcross.fi
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PÄÄKIRJOITUS 22.11.2019

Jäsenhankinta ja uusien vapaaehtoisten löytäminen ei ole ollut Suomen Punaisen Ristin
vahvuus viime vuosina. Myös meidän piirissä
jäsenmäärä on ollut laskussa. Jäsenet muodostavat kuitenkin elintärkeän pohjan työllemme. Jäsenistöstä löydämme vapaaehtoisia
toimintaryhmiin ja keräyksiä toteuttamaan
ja jäsenmaksut muodostavat myös osastojen
talouden perustan.

myös tarkkailijaksi. Yleiskokouksesta voit
lukea lisää tämän tiedotteen sivulta 8.
Miten toimintalinjausta aletaan toteuttaa
omassa piirissämme? Minua kiinnostavat eniten osastojen näkemykset. Teemmekin ensi
keväänä osastoille aivan uudenlaisen kyselyn,
jossa selvitämme teidän näkemyksiä tulevasta. Mihin toimintoihin vapaaehtoisia löydetään
ja mihin ei? Mihin uuteen toimintaan osastot
haluaisivat päästä mukaan? Millaista koulutusta toivotaan?

Kaikkia kiviä ei varmasti ole vielä käännetty
jäsenmäärän kehityksen kääntämiseksi.
Jäsenhankinnassa on kaikkein eniten kyse
asenteesta. Haluammeko uusia jäseniä?
Käytämmekö kaikki tilaisuudet hankkia uusia
jäseniä? Onko jäsenhankinta varmasti kaikkien yhteinen tehtävä?

Piiri on olemassa osastoja varten. Piirin
henkilökunnan tärkein tehtävä on auttaa
osastoja omassa toiminnassaan, kouluttaa ja
tukea niitä eri tavoin. Jotta varmasti teemme
piiritoimistolla oikeita asioita, tarvitsemme
palautetta osastoista. Vastaattehan siis huolella tuleviin kyselyihin!

Uusien jäsenten ja vapaaehtoisten löytäminen
ohittaa tärkeydessä kaikki muut tavoitteet.
Ilman jäseniä ja vapaaehtoisia osastot
tulevat tilanteeseen, jossa vaihtoehtoina ovat
osaston lakkauttaminen tai yhdistyminen
naapuriosaston kanssa. Mitä silloin tapahtuu
koko SPR:n auttamisvalmiudelle? Olemmeko
me todella ”valmiina auttamaan” kaikkialla
Suomessa, kuten lupaamme?

Huhtikuun viimeisenä viikonloppuna 25.-26.4.
kokoonnumme jälleen vuosikokoukseen.
Kokouksen yhteydessä järjestämme yhden
päivän työpajan, jossa esitellään yhteenveto
osastojen näkemyksistä sekä alustava toimintalinjaus. Työpajassa työskentelemme
yhdessä ja yhdistämme nämä kaksi kokonaisuutta piirin kolmivuotiseksi suunnitelmaksi.
Toivonkin, että laitatte jo tässä vaiheessa
tuon viikonlopun kalentereihin. Tarkempaa
tietoa vuosikokouksesta saatte seuraavassa
Tässä ja Nytissä.

Haluan ensi vuonna keskittyä tähän jäsenhankinnan tukemiseen piirin alueella ja
tehdä osastojen kanssa yhdessä töitä sen
eteen, että saamme kehityksen käännettyä.
Edellytykset onnistumiselle ovat erinomaiset:
Punainen Risti tunnetaan hyvin ja sen työtä
arvostetaan. Itsestään eivät jäsenet meille
kuitenkaan tule ja sama koskee vapaaehtoisia. Vähin, mitä meidän jokaisen pitää
tehdä, on pyytää ihmisiä mukaan. Milloin sinä
olet viimeksi pyytänyt jotakuta jäseneksi tai
vapaaehtoiseksi?

Toivotan hyvää ja rauhallista joulun aikaa
kaikille Tässä ja Nytin lukijoille!

SPR:n toimintaa suunnitellaan kolmen
vuoden jaksoissa. 6.-7.6. Vaasan yleiskokouksessa päätetään vuosien 2021-23 toimintalinjauksesta ja valitaan järjestön hallitus ja
valtuusto. Kokous on iso tapahtuma, jossa
on virallisten asioiden lisäksi paljon muutakin
ohjelmaa. Yleiskokouksessa voit tavata Punaisen Ristin vapaaehtoisia eri puolilta Suomea.
Piiri järjestää yhteiskuljetuksen Vaasaan
kahdella bussilla, jotta mahdollisimman moni
kokoukseen haluava pääsisi mukaan. Virallisten edustajien lisäksi kokoukseen voi lähteä

Mika Asikainen
toiminnanjohtaja
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HYVÄ JOULUMIELI

Hyvä Joulumieli –keräys käynnistyy
Katja Lösönen

Hyvä Joulumieli –keräys on osastoille
konkreettinen tapa auttaa kotimaan
vähävaraisia lapsiperheitä. Marraskuun
lopulla käynnistyvällä keräyksellä
hankitaan vaikeassa tilanteessa eläville
lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla
he voivat ostaa ruokaa joulupöytään.
Samalla keräyksen järjestäjät Punainen
Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliit
to nostavat esiin lapsiperheköyhyyttä
ja siihen liittyviä ongelmia. Vuosien
varrella keräyksellä on tuettu jo lähes
288 500 perhettä.
Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy avajaisilla
Helsingin päärautatieasemalla torstaina
21.11. Ylen aamu-tv tekee avajaisista suoran
lähetyksen. Keräystavoite tänä vuonna on
1 960 000 euroa, jolla voidaan jakaa yhteensä
28 000 lahjakorttia. Lahjakortin arvo on 70
euroa.
Keräyksen järjestävät Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja Punainen Risti yhdessä
Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja Yle
Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupallisina
yhteistyökumppaneina ovat K-ruokakaupat,
S-ryhmä ja Lidl.

Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella
lokakuussa ja ne toimitetaan Punaisen Ristin
keskustoimistolta tilauslomakkeessa ilmoitettuihin osoitteisiin viikoilla 45–46.
Suositeltavin tapa on jakaa kaikki
kortit yhteistyökumppaneiden eli kunnan
sosiaalitoimen, maahanmuuttopalveluiden,
neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai
muun yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto
on tilannut kortit itselleen, on tärkeää, että
kortit toimitetaan hyvissä ajoin kumppaneille,
jotta kortti ei jää matkan tai muiden
joulukiireiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti
on voimassa 7.–26.12.2019.

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja
materiaalia viestintään löytyy RedNetin Hyvä
Joulumieli -sivuilta sekä Punaisen Ristin
aineistopankista.

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:
www.hyvajoulumieli.fi
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys
• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli
• RedNetin Hyvä Joulumieli -sivut
• Lisätietoja piiritoimistosta ja
joulumieli@punainenristi.fi
Korttien jako-ohjeet löytyvät RedNetin Hyvä
Joulumieli –sivuilta. Ne kannattaa käydä
tarkasti läpi.

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla
näkyvyyttä paikkakunnilla
Osastojen ja yhdistysten kannattaa järjestää
paikkakunnallaan yhteinen Hyvä Joulumieli
–tapahtuma, sillä tapahtuma tuo näkyvyyttä
ja lipaskeräys varoja lahjakortteihin.
Tapahtuman voi järjestää avajaispäivänä
torstaina 21.11. tai myöhemmin keräysaikana
– silloin, kun ihmisiä on liikkeellä. Myös oman
alueen toimittajat kannattaa kutsua paikalle.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
Varainhankinnan koordinaattori
Regina Laurén, p. 040 719 3158
Viestinnän asiantuntija
Sari Häkkinen, p. 040 581 0346
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JOULU LÄHESTYY

Joulukalenteri tuo joulun odotuksen
Suosituimmat Vaikuttavat lahjamme ovat:

Punaisen Ristin joulukalenteri
on perinteinen osa joulun
odotusta. Tänä jouluna kalentereissa on Raija Riihimäen
ja Martta Wendelinin kuvitus. Kalentereita on lähetetty
noin 130 000 kotiin. Kalenterin
suositushinta on 12 euroa, ja sen voi ostaa myös
verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi tai
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@
punainenristi.fi.

Äitiyspakkaus katastrofin
keskelle 17 €
Äitiyspakkaus kannustaa äitiä
synnyttämään terveysklinikalla.
Pakkaus sisältää huovan vauvalle,
vaatteita, sideharsovaippoja ja
saippuan. Tällä lahjalla annat
lapselle turvallisemman alun elämään.
Puhdasta vettä lapselle
vuodeksi 15 €
Vesi on elämän edellytys. Tällä
lahjalla autat puhdistamaan 2500
litraa vettä.

Seinäkalenterit vuodelle
2020
Kalenterit ovat kuvittaneet
Martta Wendelin ja Virpi
Pekkala.

Ystävä yksinäiselle 25 €
Tällä lahjalla Suomessa asuva
yksinäinen saa vapaaehtoisesta
ystävästä juttuseuraa tai kaverin
vaikkapa elokuviin tai kauppareissulle.

Ilahduta joulukortilla
Punaisen Ristin
Vaikuttava lahja
-lahjakortti
Ostamalla Vaikuttava
lahja -lahjakortin annat
konkreettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle.
Antamalla lahjakortin joululahjaksi viestit samalla
välittämisestä ja halusta auttaa.

Tutustu muihin Vaikuttaviin lahjoihin ja osta:
punaisenristinkauppa.fi > Vaikuttavat lahjat
Lisätietoja: Punaisen Ristin keskustoimisto,
p. 040 823 8141

Jouluna ei tarvitse olla yksin

– Parasta tietenkin on, kun toisilleen vieraat
ihmiset uppoutuvat pitkään keskusteluun ja poistuvat virkistyneinä. Puheensorinasta ja naurunremakasta saa itsellekin energiaa pitkäksi aikaa.

Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat iloa ja
lämpöä niille, jotka kaipaavat jouluna muiden
seuraa. Tunnelmasta nauttivat myös kahvi
loita pyörittävät vapaaehtoiset.

Joulukahvila pystyyn
Joulukahvilan järjestäminen on helppoa.
Joulukahvilan voi laittaa pystyyn esimerkiksi
osaston omiin tiloihin tai vaikka yhteistyökumppanin, muun järjestön, seurakunnan
tai paikallisen yrityksen tiloihin. Kahvila voi
olla auki joulu- tai tapaninpäivänä tai uutena
vuotena.
Tarjoiltavaksi kannattaa varata kahvia,
mehua ja glögiä (vapaaehtoinen maksu),
lahjoituksena pyydettyjä tai talkoilla leivottuja
pipareita, torttuja tai muuta pientä purtavaa.
Joululaulut, pelit, lehdet tai muu vastaava
ajanviete on mukava tapa olla yhdessä.
Ilmoituspohjat seinä- ja lehtimainontaan
löytyvät Punaisen Ristin aineistopankista.

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät
joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle toivottu
valonpilkahdus pitkiltä tuntuvien juhlapyhien
keskellä. Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat
lämpimät kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.
Vapaaehtoiset kehuvat
joulukahviloiden tunnelmaa
Esimerkiksi Tampereen aattokahvilassa on aiempina vuosina ollut järjestäjien mukaan leppoisa
meininki. Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että
vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna.
– Parasta kahvilassa on fiilis. Meillä on vapaaehtoisista koostuva loistava yhteistyökykyinen
porukka, ja kahvilassa on helppo mennä juttelemaan ihmisten kanssa, Helka Tikkanen Suomen
Punaisen Ristin Tampereen osastosta iloitsee.
Lohjan osaston vapaaehtoinen Pirkko Kuu
sisto on samoilla linjoilla. Toiveena on aina, että
kenen tahansa on helppo tulla ovesta sisään.

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257.
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Yhdessä voimme selättää yksinäisyyden
Ystävänpäivänä meillä on jälleen ainut
laatuinen tilaisuus yhdistää voimamme ja
nostaa esiin ratkaisuja vakavaan yhteis
kunnalliseen ongelmaan: yksinäisyyteen.
Ystävänpäivän Nähdään-kampanjan myötä
keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja
vaikutuksista, kannustamme ihmisiä näkemään
ihmiset ympärillään sekä kutsumme ihmisiä
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Tapahtumissa esitellään ystävätoimintaa
ja houkutellaan mukaan uusia ystäviä

Loppukiri viestintään

Uudet heti mukaan toimintaan

Viime vuosina suosittuja ovat olleet Nähdäänkahvilat. Lisäksi viime vuonna muutamat
osastot järjestivät onnistuneita Tutustu tuntemattomaan -tapahtumia isommissa kaupungeissa. Tapahtuman järjestäminen kannattaa
aina! Keskustoimisto tukee tapahtumia enintään
150 eurolla.

Tutuksi tullut Nähdään-kampanja saa tänä
vuonna uutta ilmettä tuoreista kampanjamateriaaleista. Materiaaleja voi tilata Punaisen
Ristin verkkokaupasta, ja niitä kannattaa hyödyntää monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa.
Paikallismedia haluaa oikeita tarinoita
oikeista ihmisistä, ja ne kiinnostavat myös
suurta yleisöä. Löytyisikö paikkakunnaltanne
vielä joku avoin ja innokas ystävätoiminnan
vapaaehtoinen ystävineen paikallismedian
haastateltavaksi?
Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat
osallistua kaikki, myös osastot, joilla ei ole
ystävätoimintaa. Some-viestinnässä auttavat
keskustoimiston tuottamat valmiit materiaalit.

Vuonna 2019 saimme kampanjan myötä jopa
2200 uutta yksinäisyyden lievittämisestä ja
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunutta
jättämään meille yhteystietonsa. Siksi tiedon ja
kurssien tarjoaminen on erityisen tärkeää heti
ystävänpäivän jälkeen. Kursseja voi markkinoida ystävänpäivätapahtumissa. Muistakaa
tehdä kursseista tapahtumat myös Omaan.
Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävänpäivä.
Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
Viestinnän asiantuntija
Tuuli Daavittila, p. 040 589 3414

O TA S A S O N Ä L Y K S Ä V Y J

Tutustu tuntemattomaan!
Viime ystävänpäivänä järjestetty
uudenlainen Tutustu tuntemattomaan
-tapahtuma oli Jyväskylässä menestys.
Vapaaehtoiset kutsuivat ihmisiä kahville,
keskustelut vaihtelivat säästä syvälliseen.
Jyväskylän osaston toiminnanohjaaja Päivi
Polvi kertoo, että järjestelyt olivat yksinkertaiset. Tarvittiin kourallinen vapaaehtoisia ja tila
kahvihetkelle.
– Varasimme Kävelykadun varrella olevasta
kahvilasta tilan itsellemme. Me vapaaehtoiset
kuljimme Kävelykadulla houkuttelemassa ihmisiä kahville. Joskus ohjasin kahvilaan muiden
ihmisten pöytään, välillä istuin itse seuraksi.
Joka pöydässä oli yksi vapaaehtoinen, Polvi
kertoo.
Polven mukaan ihmiset lähtivät kahville
mielellään. Erityisen hienoa oli se, miten hyviä
keskusteluja ihmisten kesken syntyi.
– Ihmiset olivat hyvin eri ikäisiä, mutta
juttua riitti ihan laidasta laitaan. Puhuimme

yksinäisyydestä ja kerroimme myös ystävätoiminnasta ja jäsenyydestä.
Tutustu tuntemattomaan -tapahtuma on
hyvä keino kannustaa ihmisiä näkemään ja
huomaamaan toiset ihmiset ympärillään.
Lyhytkin keskustelu, pieni ele tai vain hymy
voivat olla käänteentekeviä yksinäisen ihmisen
elämässä.
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VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Punainenristi.fi -sivuston uudistaminen etenee
Punainenristi.fi -verkkosivusto uudistuu
tämän vuoden aikana.

punainenristi.fi:n alustaksi on valittu Episerver,
joka on ollut pitkään Punaisen Ristin käytössä
muun muassa Ruotsissa ja Norjassa.
Uuden verkkopalvelun konseptia on suunniteltu alkuvuoden ajan yhdessä kumppanimme
Digian kanssa. Tällä hetkellä työskennellään
muun muassa tarvittavien integraatioiden eli eri
järjestelmien välisten yhteyksien parissa. Myös
uusien sisältöjen suunnittelu ja tuotanto on
käynnistetty syksyn aikana.
Punainenristi.fi:n uudistaminen ei vielä
toistaiseksi vaikuta RedNetiin ja osastojen ja
piirien verkkosivuihin. Projektin etenemisestä
kerrotaan lisää loppuvuoden aikana Rednetissä
sekä Tässä ja Nytissä.

Punainenristi.fi uudistettiin edellisen kerran
vuonna 2010, ja moni asia on verkkopalvelusuunnittelussa muuttunut sen jälkeen. Projekti
ssa panostetaan uuden, ajanmukaisen ilmeen
lisäksi siihen, että sivujen sisältö ja rakenne
palvelevat entistä paremmin sivujen käyttäjiä.
Valtaosa sivuston vierailijoista löytää sivuillemme hakukoneen kautta ja siksi sivujen pääsisältö tuotetaan hakukoneoptimoidusti eli siten,
että hakukoneet löytävät sivut hakutuloksissa.
Samalla panostetaan siihen, että sivut toimivat
mobiililaitteilla.
Koska Punaisella Ristillä on paljon viestittävää, uusilla sivuilla tehostetaan myös sisällön
tuottamisen käytäntöjä. Tavoitteena on, että
uuden sisällön tuottaminen ja vanhan päivittäminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Uuden

Lisätietoja:
Verkkotuottaja
Sari Keskinen, p. 040 540 3804

Talven turvallisuuskampanjat

Ristin verkkokaupasta:
punaisenristinkauppa.fi.

Ethän kikkaile,
pysy pystyssä!

• Kampanjamateriaali on ladattavissa sivulta
tapaturmapäivä.fi ja pysypystyssä.fi
• Viestikää tapaturmien ehkäisemisestä
Tapaturmapäivänä hashtageilla
#ethänkikkaile sekä #tapaturmapäivä
ja Pysy pystyssä -kampanjan aikana
hashtagilla #pysypystyssä

Punainen Risti on vahvasti mukana
talven valtakunnallisissa turvallisuus
kampanjoissa. Tapaturmapäivä 13.12.
muistuttaa arjen riskien vähentämisestä
ja Pysy pystyssä -kampanja talvijalan
kulun turvallisuudesta.

• Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta
tapaturmien ehkäisystä. Ohjeet löytyvät
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/56561

Vuosina 2018-2019 Tapaturmapäivä-kampanjan
teemana ovat eri vuodenaikoihin liittyvät tapaturmariskit. Kampanja on kohdistettu erityisesti
miehille, joille tapaturmia sattuu tilastojen
valossa ylivoimaisesti eniten.
Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Varsinainen kampanja-aika
on tammikuussa.

• Järjestäkää tapahtuma kaatumistapaturmien
ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumisriskin
kartoittamiseen löydät RedNetistä:
rednet.punainenristi.fi/node/55140
Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kampanjan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa
tapaturmien ehkäisyverkosto. Punainen Risti
koordinoi verkostoa ja vastaa toteutuksesta
yhteistyössä muiden verkoston toimijoiden
kanssa.

Osastosi voi osallistua turvallisuus
kampanjoihin esimerkiksi näin:
• Jakakaa tarkistuslistoja, joiden avulla
jokainen voi nopeasti kartoittaa oman kotinsa
turvallisuusriskit. Tilaa osastollesi tapaturmien
ehkäisymateriaalia (Turvallisesti kotona
-juliste, Turvallisia Vuosia -opas, lasten ja
iäkkään turvallisuuden tarkistuslistat, Pysy
pystyssä -kampanjamateriaali) Punaisen

Lisätietoja:
Terveyden edistämisen suunnittelija
Saara Aakko, p. 040 480 6973
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VAASAN YLEISKOKOUS 2020

Kohti yleiskokousta –
nähdään Vaasassa 6.–7.6.2020!

Suomen Punaisen Ristin yleis
kokouksessa kokoonnumme yhdessä
keskustelemaan ja päättämään Punai
sen Ristin tulevaisuuden suunnasta
ja järjestön korkeimmista luottamus
henkilöistä. Seuraava yleiskokous
järjestetään Vaasassa 6.–7.6.2020.

Kutsu yleiskokoukseen
Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan
yleiskokouksen 6.-7.6.2020 Botnia-hallissa
Vaasassa.
Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mukaan hallituksen on ilmoitettava varsinaisen
yleiskokouksen ajankohta ja paikka viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta.
Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on
yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa
200 jäsentä kohden. 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:
• Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee
jättää hallitukselle viimeistään kaksi
kuukautta ennen kokousta eli 10.4.2020
mennessä.
• Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikunnalle päättyy 24.4.2020.
• Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältävän kokouskutsun viimeistään kuukautta
ennen kokousta.
• Kaikki käsiteltävät asiat postitetaan osastoille ja piireille 6.5.2020.

Vaasan yleiskokouksessa päätetään yhdessä seuraavasta toimintalinjauksesta vuosille 2021-2023
sekä valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja ja
luottamushenkilöt hallitukseen ja valtuustoon.
Ilmoittautuminen yleiskokoukseen alkaa ensi
vuoden alussa. Osaston hallitus valitsee kokoukseen äänivaltaiset edustajansa, joiden määrä
perustuu jäsenmaksun maksaneiden jäsenten
määrään 31.12.2019. Yleiskokousviikonloppu kokoaa yhteen vähintään 1200 Suomen Punaisen Ristin
aktiivia, niin vapaaehtoista kuin työntekijää.
Ohjelmaa kaikille
Yleiskokous on innostava ja hyödyllinen kokoontuminen myös niille jäsenille, jotka eivät ole
osastonsa äänivaltaisia edustajia. Viikonloppuun
rakennetaan kiinnostavaa ohjelmaa kaikille roolista
riippumatta. Lauantai-ilta huipentuu yhteiseen
iltajuhlaan. Paikkana on Vaasan Botnia-halli.
Kokousjärjestelyt ovat nyt alkaneet ja Suomen
Punaisen Ristin Pohjanmaan ruotsinkielisellä
piirillä, sen 37:llä osastolla ja 3850:llä jäsenellä on
ilo isännöidä ensi vuoden yleiskokousta.
– Tervetuloa Vaasaan! toivottaa toiminnanjohtaja Ricky Berglund.

Toivomme jokaisen osaston osal
listuvan aktiivisesti yleiskokouksen
valmisteluun ja valitsevan edusta
jansa yleiskokoukseen. Tervetuloa
vaikuttamaan!

Lisätietoja:
rednet.punainenristi.fi/node/55992

Suomen Punainen Risti, Hallitus
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KOULUTUS

Olisitko sinä hyvä kouluvierailija?
Yhteistyöllä koulujen kanssa meillä on hieno
mahdollisuus tavoittaa kokonaisia ikäluokkia.
Kouluvierailijana pääset tutustumaan lapsiin
ja nuoriin ja tekemään Punaista Ristiä tutuksi
kouluissa ja oppilaitoksissa.

haastetaan tekemään tavallisia, toiset
huomioivia tekoja koulussa ja kotona.
Jos kouluvierailijakoulutus kiinnostaa, kannattaa
olla yhteydessä piiritoimistoon!
Koulumateriaalit osastojen käyttöön
Haluamme olla opettajien tukena tärkeässä
kasvatustyössä ja tarjota laadukkaita ja ilmaisia
oppimateriaaleja opetuksen tueksi. Punaisen Ristin
kouluille ja oppilaitoksille suunnatut materiaalit
sisältävät tietoa elämästä eri puolilla maailmaa:
globaaleista haasteista, sodan säännöistä, yksinäisyydestä, rasismista, ensiavusta, päihteistä,
sekä erilaisista tavoista auttaa. Monia oppima
teriaaleja voi hyvin hyödyntää myös osaston
tapahtumissa ja koulutuspäivissä.
Vinkkaa oppimateriaaleista yhteistyökou
luille ja tutuille opettajille!
Löydät materiaalit helposti osoitteesta
www.punainenristi.fi/koulusivut
Tutustu lisää koulu- ja oppilaitosyhteistyön sekä
kouluvierailujen materiaaleihin RedNetissä:
rednet.punainenristi.fi/koulu

Punaisen Ristin kouluyhteistyö on vaikuttamistyötä
parhaimmillaan: inhimillisyyden sanoman viemistä
nuorille ja samalla osaston toiminnan tunnetuksi
tekemistä paikkakunnalla. Jotta lapset ja nuoret
voisivat kiinnostua toiminnastamme ja tulla siihen
mukaan jossakin elämänsä vaiheessa, heidän tulee
tietää, mitä Punainen Risti edustaa. Siksi yhteis
työ koulujen kanssa on aina satsaus myös
osaston tulevaisuuteen.
Oppimateriaalit osastojen käyttöön
Olemme arvostettu toimija opettajien keskuudessa
ja toivottu vieras koulussa. Vapaaehtoiset kouluvierailijat rikastuttavat koulun arkea Punaisen
Ristin teemoilla.
Punaisella Ristillä on kouluvierailupaketteja
kolmesta eri teemasta:
• SPR – Auttajat! -tunnilla tutustutaan Punaisen
Ristin työhön Suomessa ja maailmalla ja
puhutaan vapaaehtoistoiminnan merkityksestä.
• Asennetalkoot! -tunnilla haastetaan oppilaat
pohtimaan ennakkoluuloja sekä rasismin syitä ja
ilmenemismuotoja.
• #KivaKunHuomaat -tunnilla herätellään
nuoria ajattelemaan toisten huomioimista
ja nähdyksi tulemisen merkitystä. Nuoret

Vinkki: Tutustu uuteen humanitaarisen oikeuden
oppimateriaaliin verkossa:
sodassakinonsaannot.fi.
Jos omassa osastossasi ei ole humanitaarisen
oikeuden kouluttajaa, mutta haluaisitte järjestää
aiheesta koulutuksen tai kouluvierailun, ota
yhteyttä piiriin tai keskustoimiston oikeudelliseen
neuvonantajaan Jani Leinoon, p. 040 737 4039.

Valtakunnalliset kouluttajapäivät 18.-19.1.
Punaisen Ristin valtakunnalliset kouluttajapäivät
pidetään 18.-19. tammikuuta Varalan urheiluopistossa. Ohjelmaan kuuluvat mm:
• koulutuslinjakohtaiset täydennyskoulutukset
• valmennus uusien koulutusmoduulien
vetämiseen
• yhteisiä kouluttajataitoja edistävät teemat.

Viestinnän kouluttajan tehtävä sopii hyvin
vapaaehtoiselle
• jolla on valmiiksi jonkin linjan kouluttaja
pätevyys
• jolla on viestinnän alan työkokemusta TAI
viestinnän alan koulutus TAI runsaasti
kokemusta monipuolisesta ja nykyaikaisesta
vapaaehtoisviestinnästä
• joka on innostunut vahvistamaan oman
osastonsa lisäksi myös naapuriosastojen
viestintää ja rohkaisemaan osastoja uusien
viestintätapojen käyttöön.
Ensimmäinen täydennyskoulutus viestintä
kouluttajiksi haluaville järjestetään tammikuun
kouluttajapäivillä. Mukaan voi ilmoittautua oman
piiritoimiston kautta. Piiri ehdottaa osallistujat ja
keskustoimisto tekee lopulliset valinnat.

Ilmoittautuminen käynnistyy lokakuun loppupuolella ja loppuu loppiaisen jälkeen.

Sinustako viestinnän
vapaaehtoiskouluttaja?

Punainen Risti alkaa kouluttaa vapaaehtoisia
viestinnän kouluttajia vahvistamaan osastojen
viestintää.
Kouluttajan tehtävänä on kouluttaa muille
vapaaehtoisille vapaaehtoisviestinnän moduuleja,
joita on valmiina kaksi: osastoviestinnän perusteet (3 t) ja sosiaalinen media (2 t). Jatkossa
moduuleja tuotetaan lisää.

Tervetuloa mukaan vahvistamaan Punaisen Ristin
viestintää ja näkyvyyttä!
Lisätietoja piiristä Piritta Keräseltä tai viestinnän asiantuntija Noora Kerolta: p. 040 581 1063
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JÄSENYYSKAMPANJA

Jäsenhankinta on tuonut osastoihin
uusia tekijöitä

Vuodesta 2018 lähtien uusien jäsenten
hankkimiseksi on tehty paljon töitä ym
päri maata. Osastojen jäsenhankinta
ansaitsee ison kiitoksen, koska uudet
jäsenet ja vapaaehtoiset vahvistavat
Punaisen Ristin valmiutta koko maas
sa. Vaikka oma osastosi ei vielä olisi
aktiivisesti mukana, mikään ei estä
aloittamasta nyt!

Päätös hankkia uusia jäseniä vuoden
2020 toimintasuunnitelmaan

Osaston toimintasuunnitelmaan kannattaa
kirjata selkeä päätös uusien jäsenten hankkimisesta ja jäsenmäärän kasvattamisesta.
Konkreettiset toimenpiteet päivämäärineen
ovat paras keino varmistua siitä, että ensi
vuonna onnistutaan. Kirjatkaa toimintakalenteriin kylä- ja kaupunginosatapahtumien
päivämäärät ja vastuuhenkilöt.
Uusien jäsenten ja vapaaehtoisten määrä
kulkevat käsi kädessä. Mitä enemmän vapaaehtoisia, sitä enemmän jäseniä, ja mitä enemmän jäseniä, sitä enemmän vapaaehtoisia.

Viime vuodesta alkaen tehty työ jäsenhankinnan puolesta on osoittautumassa
kannattavaksi. Yli puolet osastoista on ottanut
käyttöön Oma Punaisen Ristin, jäsenyysmateriaaleja on uusittu ja erilaisia koulutuksia
järjestetty. Sen tuloksena uusia jäseniä on
hankittu jo enemmän kuin koko viime vuonna
yhteensä.
Syyskuun puoleen väliin mennessä osastot
olivat hankkineet yli 2 900 uutta jäsentä.
Peräti 71 osastoa on jo nyt kasvattanut jäsenmääräänsä. Yli 30 osastoa oli hankkinut yhtä
paljon jäseniä kuin vanhoja oli jäänyt pois.
Aktiivinen jäsenhankinta onnistuu, kun
vapaaehtoiset muistavat aktiivisesti tarjota jäsenesitettä ja jäseneksi liittymistä Oma Punaisen Ristin kautta. Uusista jäsenistä merkittävä
osa on tullut myös tositarkoituksella: he ovat
tulleet mukaan myös vapaaehtoistoimintaan.
Tästä on hyvä jatkaa loppuvuosi ja rekrytoida
osastoon myös uusia vapaaehtoisia tulevan
vuoden toimintaa silmällä pitäen.

Enemmän ihmisiä, enemmän apua
Moni osasto on huomannut, että uudet toimijat tuovat myös uutta innostusta ja ajatuksia
osaston toimintaan. Oma Punaisen Ristin
avulla moni osasto on tavoittanut ihmisiä,
joita ei muuten osaston toiminta tai viestintä
olisi tavoittanut.
Valtakunnallisesti on huomattu selvästi,
että myös perinteinen kasvotusten tapahtuva
rekrytointi kantaa hedelmää. Se onnistuu
helposti uudistetun jäsenflyerin avulla.
Tilaa Punaisen Ristin verkkokaupasta osastolle
ilmaisia jäsenflyereita loppuvuoden tapahtumiin ja koulutuksiin:
www.punaisenristinkauppa.fi.

JÄSENYYSKAMPANJA
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OMA PUNAINEN RISTI

Oma Punaisessa Ristissä jo nyt noin
6 500 vapaaehtoista
Uudet ja jo mukana olevat vapaaehtoiset
rekisteröityvät Oma Punaiseen Ristiin
todella aktiivisesti. Järjestelmästä löytyy
osastolle arvokasta tietoa muun muassa
vapaaehtoisten kiinnostuksen kohteista
ja saatavuudesta eri tehtäviin.

Uuteen vapaaehtoiseen kannattaa
olla heti yhteydessä

Uuteen vapaaehtoiseen kannattaa olla yhteydessä nopeasti. Viestin tai puhelun voi aloittaa
kiitoksella: kiitos, että olet ilmoittautunut Oma
Punaiseen Ristiin ja että haluat auttaa.
Sitten on aika kuunnella tulijan toiveita.
Vaikka sinä tai osastosi jäsenmestari olettekin
katsoneet, mitä uusi henkilö on Omasta kiinnostuksen kohteikseen ja osaamisiinsa valinnut,
kannattaa silti kysyä, mistä uusi mahdollinen
toimija on kiinnostunut. On hyvä antaa ihmisen
itse kertoa toivomuksistaan omin sanoin ja
antaa hänen esittää omia kysymyksiään.

Kesän 2019 aikana ei ollut yhtä ainoaa päivää,
jolloin joku ei olisi luonut profiilia Omaan. Kiitos
jokaiselle vapaaehtoiselle tästä! Vauhti syyskauden käynnistyessä on ollut hurja. Tällä hetkellä
saamme joka kuukausi 400–500 uutta ihmistä
Oma Punaiseen Ristiin.
Aluksi vapaaehtoisprofiileja loivat osastojen
vastuuvapaaehtoiset, kuten todennäköisesti
myös sinä. Eikä huolta, vaikka vielä et olisi
ehtinyt luoda itsellesi profiilia – se on nopeaa ja
ehdit mainiosti mukaan.

Kiinnostavan tehtävän löytäminen
on tärkeää

Mikä on uuden tulijan seuraava konkreettinen
askel? Onko se kurssi, vierailu toimintaryhmässä vai tapaaminen sinun tai osaston jäsen
mestarin kanssa? Tapauskohtaisesti jokin näistä
tai jotain muuta.
Tärkeintä on, että jatkosta sovitaan selvästi.
Mitä nopeammin ensimmäiset vapaaehtoisen
polun askeleet otetaan, sitä todennäköisempää
on, että osastosi uusi vapaaehtoinen saa mukavan alun harrastukselleen ja auttamistyölleen.
Luo Oma vapaaehtoisprofiilisi tai kirjaudu
Omaan katsomaan, millaisista tehtävistä oman
osastosi vapaaehtoiset ovat kiinnostuneet:
vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Arvokasta tietoa kiinnostuksen
kohteista ja osaamisesta

Vapaaehtoiset ovat vastanneet todella aktiivisesti Oma Punaisen Ristin kysymyksiin. Lähes
kaikki ovat kertoneet, mikä heitä erityisesti
kiinnostaa tai mitkä asiat kuvaavat parhaiten
heidän osaamistaan.
Tiedämme myös, minä ajankohtina vapaaehtoiset ehtivät parhaiten osallistumaan toimintaan – arkena, viikonloppuna, aamulla, päivällä
vai iltaisin. Sekin tieto löytyy Omasta. Tiesitkö,
että 43 prosenttia profiilin luoneista, lähes 3
000 vapaaehtoista, pääsee vapaaehtoishommiin
parhaiten arkena päiväsaikaan?

2

Vapaaehtoisten Omaan ilmoittamat
kiinnostuksen kohteet
1 Toimiminen lasten ja nuorten parissa
2 Toimiminen ikäihmisten parissa
3 Maahanmuuttajan tukeminen
4 Opastaminen ja opettaminen
5 Toiminnan organisoiminen
6 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
7 Lahjoitusten kerääminen
8 Porukassa toimiminen
9 Kansainvälisyys
10 Hälytyksiin osallistuminen
11 Ensiavun antaminen

Lisätietoja: Projektipäällikkö
Tapani Tulkki, p. 0400 933 966
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VAPAAEHTOISTEN HENKILÖKORTIT

Henkilökortin tilausohje piiritoimistosta:
Henkilökortteja voi tilata seuraavissa vapaaehtoistehtävissä toimiville vapaaehtoisille:
•
•
•
•
•

Toiminnasta vastaava henkilö myös vahvistaa hakemuksen, ilman vahvistajan allekirjoitusta olevia hakemuksia ei käsitellä.

puheenjohtaja
keräysjohtaja
ystävätoimijat
ensihuoltotehtävissä toimivat
ensiapupäivystäjät

Korttien toimitusaika n. 2 viikkoa (toimiston
aukioloaikana).
Kouluttajakortit Piritta Keräsen kautta,
tällöin riittää kuvan toimittamisen.

Henkilökorttihakemus ja kuva toimitetaan
piiriin sähköisesti (sähköpostin liitteenä)

Henkilökortti maksaa 7,00 €/kpl (sis. kortin
ja muovitaskun klipsulla)+ toimituskulut.
Kortit laskutetaan osastoilta jälkikäteen.

Lomakkeen voi pyytää piiristä Nina Ihanaiselta, s-posti nina.ihanainen@redcross.fi
tai p. 040 173 7243

Osastoissa on hyvä pitää kirjaa niistä,
joille henkilökortti on haettu. Henkilökortti
palautetaan osastolle ko vastuutehtävän
päättyessä.

Korttihakemusten toimittamisesta vastaa
ko. toiminnasta vastaava henkilö osastossa.
Toiveena on, että hakemukset tulevat niputtain, ei yksittäisinä.

PISARA 2019
Kiitos harjoitukseen osallistuneille osastoille. Piirimme alueella harjoitukseen osallistui 10 osastoa, ja harjoituksessa oli mukana
yhteensä 88 osallistujaa. Osalla osastoista
harjoitus toteutettiin yhdessä vesilaitoksen
kanssa ja osa toteutti harjoituksen karttaharjoituksena, jossa testattiin osaston omaa
valmiussuunnitelmaa ja yhteistyömahdollisuuksia toisten järjestöjen kanssa.
Piiritoimistolle perustettiin johtokeskus jossa tehtiin tilannekuvaa piirimme alueen osastojen valmiudesta. Piiristä
soitettiin kaikkiin osastoihin mitkä eivät olleet ilmoittaneet osallistuvansa
harjoitukseen. Soiton tarkoituksena
oli kartoittaa osaton valmiutta, puhelussa kysyttiin mm. montako henkeä
saataisiin mahdollisesti heti mukaan
auttamaan esim. vesikriisin sattuessa.
Vastausten perusteella auttamaan olisi saatu 116 henkeä kolmen maakunnan alueelta.
Eila Siira
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OSASTON SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Osaston sääntömääräiset asiat nyt
vuoden vaihteessa
Syyskokouksen pöytäkirja liitteineen
piiritoimistoon

Uudet yhteyshenkilöt (J2):
Oma yhteyshenkilö
Osaston Oma pääkäyttäjä on Oma Punainen Risti -järjestelmän pääkäyttäjä osastossa. Hän pystyy antamaan ja poistamaan
käyttöoikeuksia osaston vastuuvapaaehtoisille ja on piirin ja keskustoimiston yhteyshenkilö Oma -järjestelmään ja sen kehitykseen
liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi hän tukee
mahdollisuuksiensa mukaan osaston vapaaehtoisia Oman käytössä.

Sääntöjen mukaan osastot toimittavat allekirjoitetun ja tarkastetun syyskokouksen
pöytäkirjan liitteineen kokouksen jälkeen
Nämä voi joko postittaa tai lähettää sähköpostin liitteenä skannattuna.
Muistattehan, että luottamustoimiin valittavien (pl. toiminnantarkastajat) pitää olla
valintahetkellä osaston jäseniä!

Tietosuojayhteyshenkilö
Osaston tietosuojayhteyshenkilö vastaa
osaston tietosuojakäytännöistä, sekä ylläpitää dokumentaatiota osaston henkilötietojen
käsittelystä. Yhteyshenkilön rooliin kuuluu
myös varmistaa osaston vastuuvapaaehtoisten tietosuojaosaamisen sekä kaikkien osaston vapaaehtoisten sitoutuminen vaitiolo- ja
salassapitovelvollisuuteen.

Osaston nimenkirjoittajat, luottamusja yhteyshenkilöt
Muistattehan, että osasto ilmoittaa luottamus- ja yhteyshenkilöiden (nk. J1-ja J2-kortit) tiedot valtakunnalliseen rekisteriin heti
tehtyjen valintojen jälkeen. Velvollisuus ilmoittaa nimenkirjoittajat rekisteriin perustuu asetukseen Suomen Punaisesta Rististä.
Ajan tasalla olevat yhteystiedot takaavat paremman yhteydenpidon, tuen ja ohjauksen
osastolle.

Ilmoittamalla oikeat yhteyshenkilöt, varmistamme että he saavat ajantasaisen tiedon
ja tuen. Lisätietoja ja eri yhteyshenkilöiden
tehtävistä tehdyt pikaperehdyspaketit, löytyvät Rednetin Osastotoimistosta.

Huomaattehan, että osaston hallituksella on mahdollisuus valtuuttaa keskuudestaan kaksi nimenkirjoittajaa puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja toiminnanjohtajan lisäksi. Osaston sihteeri ei
ole automaattisesti osaston nimenkirjoittaja.
Hänet voidaan kuitenkin valtuuttaa nimenkirjoittajaksi olettaen, että hän on osaston
hallituksen jäsen.

Toiminta- ja koulutustilastot tulee täyt
tää tammikuun aikana
Jokainen osasto saa sähköpostin, jossa olevan linkin avulla osasto voi täyttää tietonsa. Jos jostain syystä osasto ei saisi kyseistä
sähköpostia, niin tiedot voi täyttää internetissä osoitteessa: rednet.punainenristi.fi/
osastotoimisto.
Tiedot täytetään 1.1 - 31.1.2020 välisenä aikana!

J1-kortti on nimenkirjoittajien rekisteröintiä varten.
J2-kortilla ilmoitetaan osaston muut yhteyshenkilöt. Oma Punainen Risti -järjestelmän
käyttöönoton ja toisaalta EU:n tietosuojalainsäädännön myötä meidän tulee tietää
vastuu- ja yhteyshenkilöt. Tämän takia yhteyshenkilölistaan on lisätty Osaston Oma
Punainen Risti -järjestelmän pääkäyttäjä ja
tietosuojayhteyshenkilö.

Lisätietoja:
järjestöpäällikkö Piritta Keränen
Kaikki tarvittavat lomakkeet ja liitteet löytyvät sähköisessä muodossa Rednetin osastotoimistosta.
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OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA

Omaishoidon vapaaehtoisten kutsuseminaari
Porin Yyterissä
Valtakunnallinen omaishoidon vapaaehtoisille
tarkoitettu kutsuseminaari järjestettiin 12.13.9.2019 Porin Yyterissä. Paikalle kokoontui
suuri joukko aktiivisia vapaaehtoisia ympäri
Suomea, osallistujia oli yhteensä noin 80.
Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Paula
Ilén toivotti osallistujat tervetulleiksi ja
päivien emäntinä toimivat Satakunnan piirin
suunnittelija Eeva-Liisa Koskinen ja VarsinaisSuomen piirin suunnittelija Jaana Paasonen.
Päivien ohjelma oli monipuolinen ja sai paljon
kiitosta, myös upea ympäristö seminaaripaikkana oli osallistujien mieleen. Ohjelmassa oli
mm. omaishoitajien vertaisyhmätoiminnan
kyselyiden tulosten läpikäymistä: tulosten
pohjalta voidaan todeta, että vertaisryhmätoiminta on erittäin tärkeää omaishoitajien
henkisen hyvinvoinnin kannalta, toiminta
heijastuu myös positiivisesti omaishoitajan ja
hoidettavan suhteeseen. Punaisen Ristin vertaisryhmätoiminnan ansiosta omaishoitajat
jaksavat paremmin, ja sillä saavutetaan myös
merkittäviä kustannussäästöjä yhteiskunnassa.

”Ramppikuume” - näytelmäkerhon hulvattomaan esitykseen.
Perjantaina 13.9. vietettiin tapaturmapäivää
ja teemaan liittyen ohjelmassa oli erilaisia
työpajoja. Erikoistutkija Saija Karinkanta
UKK-instituutista oli puhumassa ikäihmisten
kaatumisista ja esittelemässä kaatumisten
ehkäisymateriaalia. Näitä Rednetistä löytyviä
materiaaleja vapaaehtoiset voivat hyödyntää
omassa tehtävässään kohdatessaan ikäihmisiä ja omaishoitajia.
Iltapäivän kevennyksenä oli omaishoitajien
toteuttama huikea muotinäytös yhteistyössä
Kontti tavaratalon kanssa, teemana turvallisuus. Päivä päättyi hyvinvointivalmentaja
Venny Vallen luentoon hyvinvoinnin kulmakivistä. Vennyn luento puhutteli osallistujia
ja olikin erinomainen päätös onnistuneille
päiville.
Kotiin lähtiessä kukin osallistuja sai vielä Porin
Leivän lahjoittaman tuoreen leipäpaketin
matkaevääksi. Jossain välissä päivien emäntä
Eeva-Liisa oli tämänkin iloisen yllätyksen
ehtinyt hoitaa.

Seminaarissa kuultiin myös Ulla Tikkasen
väitöskirjaan perustuva luento aiheesta
omaishoitajan arki. Lisäksi nähtiin siihen
perustuva Tiina Lindforsin koskettava
tanssielokuva – Omasi, rakkaani. Jos olette
kiinnostuneita aiheen käsittelystä ja elokuvasta paikkakunnallanne, olkaa yhteydessä
omaishoidon koordinaattoriin Sisko Aaltoon
0400-815 518. Elokuvan
jälkeen aiheesta järjestettiin paneelikeskustelu,
siihen osallistuivat: Pirjo
Rehula (vanhuspalveluiden
johtaja Porin perusturva),
Kaarina Ranne (Porin vanhusneuvoston pj.) ja Paula
Ilén (toiminnanjohtaja SPR
Satakunnan piiri). Paneelin
juonsi Juhani Merikallio.

Riina Ahonen
Vammalan osaston näytelmäkerho
”Ramppikuume” esiintyy

Illalla nautittiin kylpylästä,
mahtavasta ulkoiluympäristöstä ja maittavasta
illallisesta. Ilta huipentui
SPR:n Vammalan osaston
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IN ACTION

InAction
Pelinohjaaja-kouluttajana voi toimia
ensiavun kouluttaja, osaston aktiivi
nen ensiapuryhmäläinen tai vaikka en
siaputaidot hyvin hallitseva opiskelija. 
Pelinohjaaja-kouluttajalle maksetaan
toteutuneesta neljästä toiminnallises
ta tunnista palkkio. Huomioitavaa on, että
pelinohjaaja-kouluttajana toimiminen edellyttää mahdollisuutta olla arkipäivänä koulutuntien aikana koululla. Ajankohdan jokainen
pelinohjaaja-kouluttaja voi sopia luokan
kanssa kuitenkin itse. Samoin kukin saa itse päättää maantieteellisen alueen, jonka sisällä voi kouluilla käydä. Piirissä kartoitetaan
mahdollisuutta tehdä yhteistyötä myös ammattikorkeakoulussa opiskelevien tulevien
hoitajien kanssa ja rekrytoida heistä pelinohjaaja-kouluttajia.

Kaakkois-Suomen piiri on mukana InAction
hankkeessa. Jos rahoitus varmistuu, lähdemme toteuttamaan InAction -ensiapukoulutusta, jota tarjotaan piirin alueiden yläkoulujen
8-luokkalaisille. InAction hankkeessa tavoitteena on kouluttaa nuoret ensiavun osaajiksi ja juurruttaa hätäensiapukurssi osaksi
yläkoulujen arkea. Koulun kautta tarjottu
ensiapukoulutus mahdollistaa kaikkien vuosiluokan nuorten osallistumisen taustoistaan
riippumatta. Ensiapukoulutetut nuoret ovat
osa koulun turvallisuutta ja osa kansalaisvalmiutta omalla paikkakunnallaan.
InAction -kurssi koostuu kahden oppitunnin
mittaisesta teoriasta verkkoympäristössä, joka luokassa tehdään opettajan vetämänä.
Tämän jälkeen koululla järjestetään neljän
tunnin mittainen toiminnallinen osuus, jossa
ensiaputaitoja harjoitellaan käytännössä pelinohjaaja-kouluttajan johdolla. 

Kouvolassa piiritoimistolla järjeste
tään halukkaille InAction pelinohjaa
ja-kouluttajille koulutus su
9.2.2020. Koulutus on ilmai
nen ja päivän aikana tehdään
kouluttajasopimus piirin ja
vapaaehtoisen välille.
Piirin terveydenhuollon suunnittelija Jenni Ojala vastaa mielellään
kysymyksiin InAction hankkeeseen ja toimintaan liittyen.
Jos pienikin kiinnostus aihetta
kohtaan heräsi, ota rohkeasti yhteyttä
jenni.ojala(a)redcross.fi tai 0400
156828
  

Maiju Pohjanheimo

Vapaaehtoisten viestintäkoulutukset
Jatkossa moduuleja tuotetaan lisää. Näitä
jo valmistuneita voi pitää omina osioina, tai
niistä voidaan yhdistää 5 h mittainen koulutus.

Osastojen viestinnän tueksi valmistellaan viestintäkoulutuksen kokonaisuutta. Nyt on valmiina jo
kaksi osioita:

• osastoviestinnän perusteet (3 t)
Sisältönä perustietoa ja vinkkejä osaston
paikalliseen näkyvyyteen eri medioissa.
• sosiaalinen media (2 t)
Sisältönä keskeiset sosiaalisen median
kanavat ja miten osasto niissä on mukana.

Tarkempaa infoa tulossa Tässä ja Nyt 1/
2020, lisätietoja antaa järjestöpäällikkö Piritta Keränen
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KOTOUTUMISEN TUKI

Punainen Risti kotoutumisen tukena
Suomeen muuttaneet ihmiset voivat tarvita
maahanmuuton alkuvaiheessa tukea kotoutumiseensa. Punaisen Ristin vapaaehtoiset
voivat olla tukemassa maahan saapuneiden
kotoutumista järjestämällä erilaista toimintaa.

Hannu J. Vest:
Ensimmäistä kertaa
Vietnamin sota oli juuri loppunut ja Suomen
valtio otti vastaan ns. venepakolaisia. Elettiinköhän silloin vuotta 1979.

Asumisapu on Punaisessa Ristissä kehitetty vapaaehtoistoiminnan muoto, jonka tarkoituksena on tukea pakolaisten ensivaiheen
kotoutumista, mutta sopii sellaisenaan kaikille muillekin asumisapua tarvitseville. Asumisavun tarkoituksena on edistää uusien
tulijoiden elämänhallintaa tukemalla omaan
kotiin asettautumista sekä tutustumista
asuinympäristön palveluihin ja ihmisiin.
Vaikka Suomessa olisi jo asuttu jonkun aikaa, saattaa moni meille tuttu asia tuntua
uudesta asukkaasta vieraalta. Silloin tarvitaan tukea ja perehtymistä. Avun tarve voi
liittyä vaikkapa pesuvuoron varaamiseen
pyykkituvassa, pyöräkellarin löytämiseen tai
pakastimen sulattamiseen. Yhtä hyvin apua
voi kaivata lähikaupassa asiointiin tai roskien lajitteluun.

Olin Lauttasaaressa vastaanottamassa heitä,
kun bussi toi hymyileviä ihmisiä muovikasseineen – joissa oli kaikki heidän omaisuutensa. Joku oli opettanut heitä sanomaan
”hjyvaa paevaa”. Illalla mietitytti, mahtuisiko
minun omaisuuteni muovikasseihin.
Sunnuntaipäivä sattui olemaan vähän lämpimämpi päivä kuin kesäpäivät sinä kesänä
muutoin. Istuimme nurmikolla ja keksimme
laulaa suomalaisia kansanlauluja, se vähä
mitä osasimme ulkoa. He innostuivat laulamaan omia laulujaan ja 20 sanan englanninkielen varastollaan sinnikkäästi yksi poika
löysi vastauksen kysymyksemme siitä, mistä
he laulavat. Rakkaus. Sota. Rakkaus ja sota.
40 vuotta myöhemmin

Kuusankosken osaston vapaaehtoiset ovat
olleet mukana tukemassa maahan muuttaneita jo vuodesta 2015. Vapaaehtoiset ovat
auttaneet useita kymmeniä perheitä ja yksittäisiä ihmisiä. Vapaaehtoisten ja tuettavien määrä vaihtelee, tänä syksynä seitsemän
vapaaehtoista auttaa 31 ihmistä!

Tänä kesänä Kuusankoskella olemme Punaisen Ristin nimissä opastaneet eritrealaisia
valtion valitsemia kiintiöpakolaisia käymään
kaupassa, liikkumaan bussilla (oli siinä opettelemista minullekin!!) ja avaamaan tukkeutunutta käsienpesualtaan viemäriä.

Alla on kahden osastolaisen tarinat heidän
vapaaehtoistoiminnastaan: Leena Kettunen toimii osastossa kiintiöpakolaisten
tukitoiminnan yhdyshenkilönä ja Hannu
J. Vest on ollut korvaamattomana apuna
monelle ja monelle maahanmuuttajanuorelle ja perheelle.
Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat lisätietoja Asumisapu- tai muista toimintamuodoista!
Anna Buzaeva
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
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Yksi heistä valmistui Lahdessa heidän kirkkonsa (ei muslimi) diakoniksi ja meidät oli
kutsuttu juhla-aterialle. Sanotaan, että kolmas kerta toden sanoo, mutta en minä vieläkään osaa syödä siististi kolmella sormella.
Tuli puhetta siitä, kuinka vanha kukin on. Kysyjä sanoi olevansa 21 vuotias ja kuultuaan
minun ikäni hän purskahti nauruun. Eritreassa kukaan ei kuulemma elä noin vanhaksi.
Tukkani on jo harmaa.

vieraillut heidän kotonaan useaan otteeseen,
nauttinut vieraanvaraisuudesta, monenlaisista herkuista ja antoisista keskusteluista. Nämä nuoret ovat tulleet Suomeen saadakseen
asua, käydä koulua ja tehdä töitä rauhallisessa maassa, sillä tämä toive ei ole toteutunut heidän kotimaassaan; he ovat tulleet
tänne kiintiöpakolaisina.
Olen tutustunut myös lähes ikäiseeni naisihmiseen, jota olen auttanut asumiseen
liittyvissä asioissa, käynyt ostoksilla ja keskustellut tulkin välityksellä useaan otteeseen; näin hän on vähitellen oppinut meidän
tapojamme. Myös hän on tullut maahamme
kiintiöpakolaisena saadakseen rauhallisen
ikääntymisen ja vanhuuden vakaissa oloissa,
jota hänen kotimaansa ei voi tarjota.

SPR:n tukikummiprojektissa olen opastanut
aikanaan yksin alaikäisenä tullutta poikaa
liikkumaan ulkona asunnostaan. Kun olemme tehneet yhdessä ruokaa meikäläisittäin
tai afganistanilaiseen tapaan, olemme kuunnelleet hänen musiikkiaan. Ehkä maailma
on vähän parempaan päin menossa, koska
kaikki hänen omankielisensä laulunsa käsittelevät poikkeuksetta – vain rakkautta.

Miksi tarjoan tukeani heille ja miksi teen vapaaehtoistyötä? Vastaukseksi voin esittää
kysymyksen ”miksi en sitten minä?” Minulla
on eläkeläisenä aikaa – ja mikä rikkaus on,
kun saa tutustua erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin sekä auttaa ja tukea toisia! Tapaamiset piristävät itseäni ja antavat lisäksi hyvän
mielen!

Leena Kettunen
Kuusankosken osasto, kiintiöpakolaisten tukitoiminta (Asumisapu)
Olen saanut tutustua tämän vuoden aikana kuuteen elämänmyönteiseen nuoreen ihmiseen. Olen käynyt heidän kanssaan mm.
ostoksilla ja erilaisissa tapahtumissa. Olen

Kuvat: Hannu J. Vest ja Leena Kettunen
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NÄLKÄPÄIVÄ

Nälkäpäivänä jälleen hieno kenttätulos
– Kiitokset!
Operaatio Nälkäpäivä on jälleen kerran viety kunnialla läpi. Lopullinen tulos piirimme
kenttäkeräyksestä on noin 98 600 €, eli erittäin hyvä! Valtavat kiitokset aherruksesta koko osastokentälle – te teette tästä totta
vuosi toisensa jälkeen ja mahdollistatte Punaisen Ristin auttamisvalmiuden!

Vaikka käteislahjoittaminen ehkä vähenee
tulevina vuosina, on lipaskerääjien tuoman
näkyvyyden arvo edelleen valtava. Jokainen
kerääjä on elävä mainos ja saman mediatilan ja huomion ostaminen maksaisi maltaita. Hymyilevät ja aktiiviset kerääjät ovat
Nälkäpäivän tärkeä osa myös jatkossa! Huolehditaan vielä tehokkaammin valinnanvaraa
lahjoittajille, niin Nälkäpäivä elää ja voi hyvin.

Tulos on todella hyvä, varsinkin kun tiedossa on se, että lipaskeräyksen lisäksi entistä enemmän lahjoituksia ohjautuu ”suoraan”
netin ja muiden sähköisten lahjoituskanavien
kautta, eikä se näy suoranaisesti kenttäkeräyksen tuloksessa. Valtakunnallisesti Nälkäpäivän tulos on 2,4 miljoonaa euroa!

Keräyssuunnitelmien päivitys
Nyt Nälkäpäivän jälkeen onkin hyvä päivittää keräyssuunnitelma tämän vuoden kokemusten ja ajatusten perusteella. Nälkäpäivä
toimii myös keräyssuunnitelman tsekkauspisteenä ja keräysvalmiuden harjoituksena.

Monessa osastossa onnistuttiin erinomaisesti, erityisesti haluan nostaa esiin Juvan osaston, joka lähes triplasi aiemman tuloksen!
Muuallakin onnistuttiin nostamaan tulosta
viimevuotisesta. Usea osasto takoo varman
tasaista tulosta vuodesta toiseen, mikä ei
varsinkaan kaupunkiosastoissa ole itsestään
selvyys, vaan vaatii työtä.

Keräyssuunnitelman merkitys korostuu äkillisissä hätäapukeräyksissä, joissa keräys
käynnistetään nopeasti ilman suurempia ennakkovalmisteluja. Ja voihan tulla eteen tilanne, missä osaston keräysjohtaja ei syystä
tai toisesta olekaan ”remmissä”. Tällöin hyvällä keräyssuunnitelmalla keräys saadaan
toteutettua.

Hienoa varmaa työtä tehdään useamman ihmisen voimin monessa osastossa, ja keräystapoja kehitetään jatkuvasti vanhojen
rinnalle. Keräysjohtajilla alkaa olla nimettyjä tiimejä tukenaan, yhdessä tekemällä taakka ei käy liian raskaaksi. Parityöskentelyä
on myös otettu käyttöön. Vastuuhenkilöitähän saa nimetä useamman, kuin mitä ”kortteihin” täytetään. Sillä saadaan vastuuta,
mutta myös kokemusta laajemmalle pohjalle osastossa.

Tärkeä osa keräyssuunnitelmaa on uusien
kerääjien vastaanotto. Pääsikö kaikki teille ilmoittautuneet (joko sähköisesti tai kasvotusten) keräämään? Otettiinko kaikkiin yhteyttä
ja kutsuttiin mukaan? Jollei, tämä täytyy
korjata suunnitelmissa: kuka tai ketkä huolehtivat siitä, että kaikki halukkaat saavat
osallistua? Siitä voi aueta pidempikin vapaaehtoistaival, jos alku sujuu lutvikkaasti.

Perinteisen käteisen keräämisen rinnalle on
kehitelty uusia lahjoitusmuotoja. Osassa
osastoja kokeiltiinkin rohkeasti uusia tapoja, mm. Mobile Payta ja korttipäätettä, jolla
lahjoitusten vastaanotto sujuu ilman käteistä
rahaa. Hatunnosto Hirvensalmelle, jotka keräsivät kunnon potin korttimaksuja!

Näiden asioiden äärelle kokoonnumme keväällä keräysjohtajien kanssa. Toiveita teemoista voi tässä vaiheessa suunnittelua
esittää, mikä palvelisi teidän osastoa parhaiten?
Ja kiitos myös kaikille Kalkun tutustumisretkelle osallistuneille. Siellä jos missä auttaminen konkretisoituu!

Ämpäri-installaatiot toivat hienoa näkyvyyttä
keräykselle ja siitä jatkumona Pisara-harjoitukseen, missä ämpärit myytiin, lahjoitettiin
tai huutokaupattiin, eli tavalla tai toisella toivat puhtaan veden merkityksen saajille.

Kumartaen,
Piritta Keränen
keräyspäällikkö
18

JÄSENHANKINTA

Jäsenhankinnan tulokset
Tänä vuonna päätettiin palkita osastoja aktiivisesta jäsenhankinnasta lahjakortein (lopullinen summa määräytyy tietenkin 31.12.2019
määrän mukaan, eli vielä ehtii pottia kasvattamaan)
Seuraavat osastot ovat ainakin kiinni lahjakorteissa:

Jäsenkirjeen vuoden aikana oli lähettänyt
useampikin osasto, hienoa! Jäsenten on tärkeä saada kuulla myös oman osastonsa
toiminnasta, sitähän he jäsenmaksullaan tukevat. Päätös jatkaa jäsenyyttä ja toiminnan
tukemista voi syntyä jäsenkirjeen perusteella.Kaikkien jäsenkirjeen lähettäneiden osastojen kesken arvottiin kolme 100 € arvosta
lahjakorttia. Arpaonni suosi Kouvolan, Miehikkälän ja Rantasalmen osastoja, onnittelut!

Kouvolan osasto
24 uutta jäsentä = 200 €
Savitaipaleen osasto 18 uutta jäsentä = 150 €
Hirvensalmen osasto
16 uutta jäsentä = 150 €
Parikkalan osasto
15 uutta jäsentä = 150 €
Rantasalmen osasto
12 uutta jäsentä = 150 €
Kerimäen osasto
11 uutta jäsentä = 150 €
Kuusankosken osasto 10 uutta jäsentä = 100 €
Kotkan osasto		
9 uutta jäsentä = 100 €
Karhulan osasto		
8 uutta jäsentä = 100 €
Mikkelin osasto		
8 uutta jäsentä = 100 €
Ristiinan osasto		
8 uutta jäsentä = 100 €
Imatran osasto		
7 uutta jäsentä = 100 €
Lappeenrannan osasto 5 uutta jäsentä = 100 €
Pieksämäen osasto
5 uutta jäsentä = 100 €

Ensi vuonna meidän täytyy koko piirinä
miettiä sekä jäsenhankintaa että vapaaehtoisten rekrytoimista, jotta toiminta jatkuu
ja pysyy elinvoimaisena, eikä Punaisen Ristin
paikallinen auttamistoiminta vaarannu. Tätä pohditaan useissa eri yhteyksissä, mutta
jo nyt kysymys: Millaista tukea te tarvitsette
jäsenhankintaan?
Piritta Keränen

Jäsentilanne
SPR Valkealan osasto

71

2

Osasto
jäsaenmäärä 18.11.

Jäseniä nyt
(maksaneet Uudet
ja kunnia/ai- 2019 liitnais)
tyneet

SPR Haminan osasto

212

1

SPR Iitin osasto

94

1

SPR Kouvolan osasto

367

24

SPR Juvan osasto

78

1

SPR Savitaipaleen osasto

425

18

SPR Pyhtään osasto

43

1

SPR Hirvensalmen osasto

104

16

SPR Simpeleen osasto

57

1

SPR Parikkalan osasto

365

15

SPR Taipalsaaren osasto

93

1

44

1
1

SPR Rantasalmen osasto

112

12

SPR Virolahden osasto

SPR Kerimäen osasto

130

11

SPR Ylämaan osasto

23

SPR Kuusankosken osasto

236

10

SPR Anjala-Inkeroisten osasto

73

SPR Kotkan osasto

281

9

SPR Anttolan osasto

32

SPR Karhulan osasto

193

8

SPR Elimäen osasto

77

SPR Mikkelin osasto

345

8

SPR Enonkosken osasto

36

SPR Ristiinan osasto

82

8

SPR Hartolan osasto

60

SPR Imatran osasto

302

7

SPR Lemin osasto

43

SPR Lappeenrannan osasto

523

5

SPR Luumäen osasto

39

SPR Pieksämäen osasto

338

5

SPR Mäntyharjun osasto

60

SPR Haukivuoren osasto

72

4

SPR Punkaharjun osasto

67

SPR Kangasniemen osasto

89

3

SPR Puumalan osasto

47

SPR Pertunmaan osasto

65

3

SPR Rautjärven osasto

38

SPR Joroisten osasto

105

2

SPR Ruokolahden osasto

26

SPR Miehikkälän osasto

33

2

SPR Sippolan osasto

105

SPR Savonlinnan osasto

301

2

SPR Sulkavan osasto

63

SPR Sysmän osasto

80

2
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Digitärskyt tulevat taas
Joulukuu se tulla jollottaa ja niin myös digitärskyt! Alkukesästä muutamilta paikkakunnilta tuttu hyvinkin innovatiivinen konsepti rantautuu nyt joulukuun alussa uusille alueille.
Tule oppimaan Oma Punaisesta Rististä, sähköisestä ystävävälityksestä sekä ylipäätään
somen käytöstä osaston apuna. Mitä kaikkia mahdollisuuksia nämä tarjoavatkaan osastolle? Olit sitten asiaan jo vihkiytynyt guru tai vielä ensiaskeleita ottava innokas uusi
oppija, niin olet lämpimästi tervetullut mukaan. Tule kuulemaan, kyselemän ja jakamaan omia vinkkejäsi muille.
Tilaisuuksia on kolme eri puolella piiriä klo 17.30 - 20.30:
4.12. Hamina, toimintakeskus Hilma
9.12. Hartola, La Gardemumma
10.12. Lappeenranta, osaston tilat
Miten ilmoittaudun haluamaani tilaisuuteen?
Ilmoittautuminen on helppoa Oma Punaisessa Ristissä. Mene osoitteeseen https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/events. Kirjoita Nimi-hakukenttään ’Digitärskyt’ ja valitse
mieleisesi paikkakunta ja täytä omat tietosi.
Ilmoittautua voi myös ilman Oma-profiilia. Ilmoittauduthan kuitenkin viimeistään viikkoa ennen kahvitarjoiluiden mitoitusta varten mahdollisine ruokarajoituksineen.
Lisätietoja voi kysellä Jani Saarelalta, puh. 040 860 1053 tai jani.saarela@redcross.fi.
Nähdään Digitärskyillä!

Ensiapu -ja valmiusviikonloppu 6.-7.3.2020 Nynäsissä
Koulutus on tarkoitettu kaikille ensiapuryhmäläisille.
Viikonlopun aikana harjoitellaan ensiaputaitoja ja perehdytään valmiuteen harjoitusten
muodossa.
Saapuminen Nynäsiin perjantaina klo 17.00 ja lauantaina lopetellaan n. klo 16.00
Hinta 70,00€ sisältäen ruuat ja yöpymisen.
Varatkaahan jo kalentereihinne päivämäärät. Lisää tietoa ja ilmoittautumislinkki viikonlopusta tulee tammikuussa.

Piirin tapahtumakalenteri 2020
Piirin tapahtumakalenteri vuodelle 2020 päivittyy joulukuun aikana ja julkaistaan Rednetissä: Kaakkois-Suomen piirin / koulutus- ja tapahtumakalenteri. Tapahtumat löytyävt myös Omasta, eli vapaaehtoiset.punainenristi.fi
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Lippu korkealle 2020!
Osastojen vastuuhenkilöiden peruskurssit
Koulutus on tarkoitettu uusille (miksei vanhoillekin) vastuunkantajille, kuten hallituksen
jäse-nille, yhteyshenkilöille ja muille vastuuhenkilöille osastoissa. Etukäteen ei tarvitse
tietää, otetaan yhdessä asioista selvää!
Koulutuksen sisältönä mm.
• periaatteet ja arvot toiminnan pohjana
• luottamushenkilöiden tehtävät ja vastuut
• osaston vuosi ja talous
• uudet vapaaehtoiset – rekrytointi ja vastaanotto
• Oma Punainen Risti
• tietosuoja-asiat
• säännöt ja Punaisen Ristin merkki
Koulutukset pidetään joko iltatilaisuuksina (kesto kaksi iltaa)
klo 17.30 – 20.30 seuraavilla paikkakunnilla:
3. ja 5.2. Kouvolan seutu
10. ja 12.2. Mikkelin seutu
17. ja 19.2. Imatran seutu
ja päivätilaisuutena klo 10.00 – 17.00:
8.2. Savonlinnan seutu
22.2. Pieksämäen seutu
Hinta 10€ / osio, sisältäen voileipäkahvit.
Ilmoittautuminen eriyisruokavalioineen viikkoa aikaisemmin.
Tarkemmat paikat ja ilmoittautumistiedot Oma Punaisen Ristin kautta. Mene osoitteeseen https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/events. Kirjoita Nimi-hakukenttään ’Lippu
Korkealle’ ja valitse mieleisesi paikkakunta ja täytä omat tietosi. Ilmoittautua voi myös
ilman Oma-profiilia.
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Tarjolla tilattavaksi:
Säännöt ja tietosuoja-asiat tutuksi – koulutusilta
Sääntö- ja tietosuojakoulutuksiin on
osallistunut mukava määrä osastojen luottamushenkilöitä, mutta vielä on
osastoja, joissa näitä olisi hyvä käydä
läpi.
Osastoilla on mahdollisuus tilata oman
osaston hallitukselle ja vastuuvapaaehtoisille yhden illan mittainen sääntöperehdytys, jossa sääntöjen lisäksi käydään läpi toukokuussa 2018 voimaan
tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutuksia osaston tapaan
käsitellä henkilötietoja. Erittäin tärkeää
asiaa molemmat.
Koulutuksen kesto on n. kolme tuntia,
esim. 17.30 – 20.30. Osasto hoitaa tilat
ja tarjoilut, minä tulen pitämään perehdytyksen. Samalla voidaan käydä pienesti läpi juuri teidän osastoa askarruttavia asioita.
Sovitaan päivä ja tavataan!
Piritta Keränen
järjestöpäällikkö

Tässä ja nyt aikataulu 2020
Otamme mielellämme vastaan juttuja ja ilmoituksia myös osastoista. Materiaalien
toimitus: piritta.keranen@redcross.fi

Pienet muutokset mahdollisia.
1 2020 Ilmestyy
Deadline materiaaleille

24.1.2020
9.1.2020

2/2020 Ilmestyy
Deadline materiaaleille

27.3.2020
12.3.2020

3/2020 Ilmestyy
Deadline materiaaleille

28.8.2020
13.8.2020

4/2020 Ilmestyy
Deadline materiaaleille

6.11.2020
22.10.2020

Tiedote on luettavissa myös netissä osoitteessa:
kaakkois-suomi.punainenristi.fi/ ”Järjestötiedotteet”
Maksuttoman jakelulistan lisäksi osastot
voivat tilata ylimääräiset kappaleet ensi
vuoden numeroista hintaan 20 € / vuosi.
Tilaukset:
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi
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YHTEYSTIEDOT
Piiritoimisto, Kouvola

Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Toimisto avoinna ma-pe klo 9 - 15
puh. 040 173 7243

Toimisto avoinna sopimuksen mukaan

kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

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

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Vastaanottokeskukset:

Toiminnanjohtaja Mika Asikainen
0400 251 389

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

Talous- ja henkilöstöpäällikkö Anna Peltola
(perhevapaalla 2.1.2020 asti)

Mikkelin Vastaanottokeskus
Vt. johtaja Otto Leppä
Päivystyspuh. 040 861 3575
Mikkelivok@Vokki.fi

Järjestöpäällikkö Piritta Keränen
040 582 5277
Järjestöassistentti Nina Ihanainen
040 173 7243
Talous- ja henkilöstösihteeri Päivi Pelkonen
040 668 3818

Punainen Risti Ensiapu Oy
Teollisuuskatu 6, 2.krs

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Anna Buzaeva
040 726 6015

Hallintosihteeri Johanna Rantala
040 173 6956

Sosiaalipalvelusuunnittelija /
Omaishoitajien tukitoiminta
Riina Ahonen
040 860 1396

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Tanja Hildén
0400 245 134

Hanketyöntekijä (Alaikäisenä yksin Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden tukihanke)
Jani Saarela
040 860 1053

Tässä ja Nyt-tiedotteen jakelu:

Osastojen avainvapaaehtoiset (J1: nimenkirjoittajat ja J2: toiminnantarkastajat +
nimetyt vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt. Kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t) ja
promot. Piirin hallituksen ja valiokuntien
jäsenet, muut piirit, piirin alueella toimivat
laitokset (Kontit, Turvatalot, vastaanottokeskukset, Veripalvelu), järjestön hallituksen, valio- ja toimikuntien ja valtuuston jäsenet.

Valmiuspäällikkö Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407
Terveydenhuollon suunnittelija
Jenni Ojala
0400 156 828
Siistijä / huoltohenkilö
Päivi Kukkonen
040 173 7243
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Huomioitavaa:
Piiritoimisto on joulun aikaan suljettu
23.12.2019 - 6.1.2020.
Tiistaina 7.1.2020 avoinna jälleen normaalisti
9.00 - 15.00 / sopimuksen mukaan
Tervetuloa piiritoimiston jouluglögeille
10.12.2019
klo 14.00 - 15.00
Tarjolla glögiä ja pipareita sekä iloista juttuseuraa työntekijöistä ja vapaaehtoisista.

24

