
Järjestötiedote 4/2020

M
arjaana M

alkam
äki

Kaakkois-Suomen piiri



2

Ilo, toivo ja luottamus
Uudessa toimintalinjauksessa korostu vat 
Punaisen Ristin perustehtävät. Mitä linjaus 
tarkoittaa sinun osastossasi?

Punaisen Ristin yleiskokous päätti syyskuun 
alussa, että keskitymme seuraavien kolmen vuo-
den ajan auttamisvalmiuden vahvistamiseen, 
yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen ja inhi-
millisten arvojen puolustamiseen. 

Tämä päätös kertoo siitä, että olemme yhä vah-
vasti perustehtävämme äärellä: tarjoa massa 
vapaa ehtoista apua hädän hetkellä ja puhu-
massa niiden ihmisten puolesta, jotka eniten 
tukea tarvitsevat. 

Emme kuitenkaan elä samassa maailmassa kuin 
Punaisen Ristin alkumetreillä. Meitä haastavat 
muutosten nopeus ja ilmastokriisi, joka vaikut-
taa sekä globaaleihin katastrofeihin että arki-
siin toimintatapoihin. Jotta pystymme toimimaan 
muuttuvassa maailmassa, vahvistamme vapaa-
ehtoisten johtamista ja osaamista, kehi tä mme 
digitaalisia toimintatapoja ja tuemme uusien aut-
tajien pääsyä joukkoomme.

Toimintalinjaus toteutuu osastossa
Toimintalinjauksen ydinasiat – ilo, toivo ja luot-
tamus – välittyvät sekä meillä että maailmalla 
vapaaehtoisten kautta. 

Siksi juuri sinä olet vapaaehtoisena Punaisen 
Ristin työn ytimessä. Vapaaehtoisena annat toi-
voa vaikeassa tilanteessa elävälle ihmiselle ja 
vah vistat ihmisten luottamusta toisiinsa. Tärkeää 
on, että saat auttamisesta ja yhdessä tekemi-
sestä myös iloa.

Uusi toimintalinjauskausi onkin jokaiselle osas-
tolle hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, mitä toi-
mia omalla paikkakunnalla tarvitaan seuraavien 
kolmen vuoden ajan, jotta ilo, toivo ja luottamus 
vahvistuvat. Kuka apuamme tarvitsee ja miten 
vastaamme avun tarpeeseen? Miten vapaaehtoi-
set voivat ja miten kannustamme uusia ihmisiä 
joukkoomme?

Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä
Punaisen Ristin toimintalinjauksesta päätet-
tiin tänä vuonna aivan uudella tavalla. Kokoon-
nuimme yleiskokoukseen yhteensä kah delle toista 
alueelliselle kokouspaikalle, joiden välillä oli 
etäyhteys. 

Osallistujat sopeutuivat uuteen tilanteeseen hie-
nosti: puheenvuorot pidettiin kameroiden väli-
tyksellä, äänestykset hoidettiin kännykällä. 
Vaikka olimme kaukana toisistamme, tekemi-
sestä huokui yhteisöllisyys. 

Poikkeukselliset järjestelyt kertovat siitä, että 
pystymme toimimaan yhdessä joustavasti silloin, 
kun uusia ratkaisuja tarvitaan. Valmius on kaik-
kien yhteinen asia ja ennen kaikkea asenne. 

Samaa asennetta tarvitaan nyt, kun olemme 
muuttamassa toimintalinjauksen päätöksiä  
todeksi. Toiminnan suunnittelu vaatii nyt monelta 
osastolta tavallista enemmän joustavuutta ja 
kykyä nähdä uusia ratkaisuja. 

Kiitos sinulle, että olet vapaaehtoisena mukana 
etsimässä näitä ratkaisuja ja rakentamassa iloa, 
toivoa ja luottamusta ympärillesi.

 
Kristiina Kumpula  
Pääsihteeri 
Suomen  
Punainen Risti

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

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon 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 osasto materiaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

M
ari Vehkalahti
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PÄÄKIRJOITUS 6.11.2020

Aika kääntää kelkka
Kuka haluaa kuulla hyviä uutisia? Koronan 
keskellä varmaan me kaikki. Olisipa 
minulla niitä jaettavaksi. No, ehkä onkin. 
Mutta ensin ikävät faktat.

Katselin juuri tuoreimpia piirin jäsenmää-
riä. Jäseniä on taas parisataa vähemmän 
kuin viime vuonna. Koronan keskellä ei tie-
tysti ole jäsenhankintaa pystynyt teke-
mään. Niin osastoissa kuin piiritoimistolla 
on oltu uuden tilanteen edessä ja melkein 
kaikki normaalit toiminnot ovat olleet kes-
keytyksissä. Koronaan liittyvä auttamistyö 
ja sen koordinointi ovat vieneet ison osan 
resursseista. Ja harmillisesti korona-epi-
demia tai siinä auttaminen eivät ole autta-
neet meitä uusien jäsenten saamisessa.

Voivottelu ei auta. Nyt on käärittävä hihat. 
Mielestäni meidän piirin tärkein tavoite 
seuraavalle kolmelle vuodelle täytyy olla 
jäsenhankinta ja uusien vapaaehtoisten 
hankinta. Muita tavoitteita ei oikeastaan 
tarvita. Jos tälle asialle ei tehdä mitään, 
osasto toisensa jälkeen hiljenee ja lak-
kaamme pahimmassa tapauksessa ole-
masta valmiusjärjestö Kaakkois-Suomessa. 
Tai ainakaan emme pysty vastaamaan aut-
tamistarpeisiin kaikkialla alueellamme.

Hyvä uutinen on se, että jäsenten ja 
vapaaehtoisten hankinta on aika helppoa. 
Riittää, kun jäsenhankinta ja vapaaehtois-
ten etsiminen ovat AINA OSA osaston toi-
mintaa. Kysytään jokaiselta kohdattavalta, 
liitytkö jäseneksi. Tarjotaan vapaaehtois-
tehtäviä aina, kun joku kiinnostuu meistä. 
Avataan kaikki olennaiset reitit mahdolli-
sille liittyjille.

Uudet jäsenet tulevat monista eri lähteistä, 
pieniä puroja pitkin. Puroja pitää vaan 
olla riittävän monta ja padot pitää ottaa 
pois tieltä. Kannustetaan jäsenet hank-
kimaan uusia jäseniä, mennään oppilai-
toksiin kertomaan Punaisen Ristin työstä. 
Huolehditaan siitä, että Punainen Risti 
näkyy mahdollisimman monessa paikassa. 
Kynnys liittyä tai tulla mukaan toimintaan 
pitää olla niin matalalla kuin sen vaan voi 

saada. Uusien jäsenten ja toimijoiden etsi-
minen on myös paljon asenteesta kiinni, 
joten muutetaan asennettamme tältä osin. 
Kyllä me onnistumme!

Olen itse tehnyt jäsenhankintaa muuta-
massakin järjestössä. Aina on onnistuttu 
kasvamaan enkä suostu uskomaan, että 
Punainen Risti olisi poikkeus. Meidän työtä 
arvostetaan laajasti Suomessa ja saamme 
myös näkyvyyttä valtakunnallisten kam-
panjoiden myötä. Minusta meillä pitäisi olla 
kaikki edellytykset olemassa jäsenmää-
rän tuplaamiselle. Mutta ei oteta sitä vielä 
tavoitteeksi. Yritetään kaikki yhdessä ensin 
kääntää laskeva suunta. 

Kokoamme lähiaikoina yhteen osastojen 
jäsenmestarit ja aloitamme työn yhdessä 
teidän kanssa. Puheenjohtajat olisivat erin-
omainen lisä tähän tapaamiseen, jos vain 
ehtivät mukaan. Suunnitellaan käytännön 
toimet ja varataan piiristä riittävät resurs-
sit, jotta osastot saavat tarvitsemansa tuen 
tähän työhön. 

Vuoden päästä ei sitten enää tarvitse 
voivotella!

Mika Asikainen 
toiminnanjohtaja
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Punaisen Ristin yleiskokous pidettiin 5. syys-
kuuta koronatilanteen vuoksi täysin uudella 
tavalla: osallistujat kokoontuivat 12 eri koko-
uspaikkakunnalle, joiden välillä oli etäyhteys. 
Kokousta johdettiin Vaasasta käsin.

Yleiskokous valitsi Punaisen Ristin uudeksi 
puheenjohtajaksi työelämäprofessori Elli 
Aaltosen. Järjestön hallituksen uusiksi 
vara puheenjohtajiksi valittiin Ann-Mari 
Audas-Willman Vaasasta, Laura Musta 
Helsingistä ja Harri Virta Kaarinasta.

Hallituksen jäsenet vuosina 2021–2023  
ovat Outi Forsblom Tikkalasta, Harri  
Joki ranta Seinäjoelta, Katja Kuusela 
Espoosta, Marju Pihlajamaa Punka  laitu-
melta, Jarno Rasinkangas Oulusta ja 
Ruut Rissanen Tampereelta. Valtuuston 

YLEISKOKOUS 5.9.2020

Yleiskokouksessa valittiin luottamusjohto ja 
hyväksyttiin toimintalinjaus

puheen johtajaksi valittiin Otto Kari 
Helsingistä. 

Uusi toimintalinjaus: Punainen Risti 
tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa 
luottamusta
Syyskuisessa yleiskokouksessa päätettiin, että 
järjestö keskittyy auttamisvalmiuden kehittä-
miseen, inhimillisten arvojen vahvistamiseen 
ja yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen vuosina 
2021–2023. Kokouksessa päätetty toimintalin-
jaus ohjaa Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja 
työntekijöiden yhteistä työtä seuraavien kol-
men vuoden ajan.

Tutustu toimintalinjaukseen ja  
henkilö valintoihin RedNetissä > 
Yleiskokous 2020 > Luottamushenkilövalinnat

Punainen R
isti Varsinais-S

uom
en piiri

K
atja Tähjä

Linus Lindholm



5

Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto 
etsii pääkaupunkiseudulta uusia vapaa -
ehtoisia kiintiöpakolaisten vastaan-
ottoon Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 

Punainen Risti huolehtii Suomeen saapuvien 
kiintiöpakolaisten vastaanotosta lento kentällä 
ja osallistuu siihen liittyviin järjestelyihin. 
Järjestö seuraa Maahanmuuttoviraston  
käynnistämien ja IOM:n toteuttamien matka-
järjestelyiden etenemistä, informoi kuntia ja  
Helsinki-Vantaa rajavartiostoa saapuvista 
pako laisista sekä varmistaa, että lento-
kentällä on käytettävissä riittävät tulkki- ja 
vastaanottoresurssit.

Lentokentällä tapahtuvassa vastaanotossa 
Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on merkit-
tävä rooli. Vapaaehtoiset avustavat pako-
laisia lentokenttämuodollisuuksien aikana 
(rekisteröinti), järjestävät ruokailun tar-
peen vaatiessa ja saattavat pakolaiset jatko-
yhteyksille. Vapaaehtoiset ovat tulijoille 
ensimmäinen kosketus suomalaiseen yhteis-
kuntaan. Lentokenttävapaaehtoiset tekevät 
uuteen kotimaahan saapumisen inhimilliseksi 
ja ihmisarvoiseksi, mikä on hyvä ensi askel 
kotoutumiselle. Lentokenttävapaaehtoiset 
ovat kokeneet työn antoisaksi ja 
merkittäväksi.

Kiintiöpakolaiset tulevat usein perhekunnit-
tain ja perheissä on usein eri-ikäisiä jäseniä 
sylivauvoista isovanhempiin. Kiintiöpakolaisia 
tulee pääsääntöisesti isommissa ryhmis sä, 
jolloin vastassa on useampi kuin yksi 
vapaaehtoinen.

Wanted: Lentokenttävapaaehtoisia  
Helsinki-Vantaalle

Mitä hyvää sinä voisit tehdä 1.12?

VINKKAA YSTÄVILLESI TAI TULE ITSE MUKAAN

Ketä etsimme? 
Etsimme joustavia ja myös viikolla päiväs-
aikaan mukaan ehtiviä henkilöitä. Työskentely 
tapahtuu usein arkipäivänä ja saattaa kestää  
usean tunnin ajan. Vapaaehtoistyö vaatii 
aikataulullista joustavuutta, sillä lennot saat-
tavat olla useita tunteja myöhässä ja henkilöt 
voivat esimerkiksi myöhästyä jatkolennoilta. 
Lentokentällä tapahtuva vapaaehtoistyö sopii 
hyvin esimerkiksi eläkeläisille ja opiskeli-
joille, joilla on opintojensa puolesta joustava 
aikataulu.

Ensiapu, henkisen tuen osaaminen ja eri kie-
lien taitaminen ovat tehtävässä hyödyllisiä. 
Vapaaehtoistehtävästä suoriutuminen edellyt-
tää vähintään tyydyttävää suomen kielen tai-
toa, sillä kommunikoinnissa on mukana tulkit, 
jotka puhuvat suomea ja tulkattavaa kieltä.

Haemme lisää vapaaehtoista, jotka ovat val-
miita sitoutumaan tehtävään mielellään kah-
deksi vuodeksi. Lentokentälle tarvittava 
kulku lupa on voimassa viisi vuotta, joten 
toivomme, että vapaaehtoinen olisi käy-
tettävissä myös pidemmän aikaa. Vapaa-
ehtois työstä korvataan matkat lentokentälle 
halvimman kulkuneuvon mukaan sekä tarjo-
taan ruokailumahdollisuus kentällä. Koulu-
tamme henkilöt tehtävään. 

Jos kiinnostuit tehtävästä, laita viesti osoit-
teeseen refugees@redcross.fi. Kerro 
itsestäsi ja miksi kiintiöpakolaisten vastaan-
otto kiinnostaa sinua. Lisäkysymykset 
vapaaehtoistehtävästä voi laittaa samaan 
osoitteeseen.

Punainen Risti on mukana #TekojenTiistai-
kampanjassa 1.12. Päivä kannustaa ihmisiä  
hyviin tekoihin ja toimintaan. Sinutkin on 
haastettu - tule mukaan! Teot voivat olla 
kiittämistä, lupauksia, pieniä tekoja, suuria 
kampanjoita, lahjoittamista, vapaaehtois-
työtä tai vaikkapa tavaran lahjoittamista. 
TekojenTiistai on osa kansainvälistä 
#GivingTuesday-kampanjaa. Lue lisää: 
www.tekojentiistai.org.
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KIITOS KAIKILLE NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Kiitos kaikille, jotka olitte toteutta-
massa Nälkäpäivän turvallisesti ja  
luovasti koronaepidemian keskellä!  
40. Nälkäpäivä-keräys tullaan muista-
maan nenä-suusuojiin pukeutuneista 
lipaskerääjistä ja aiempaa selvästi 
aktiivisemmasta digitaalisesta kerää-
misestä.

Lipaskeräyksen järjestelyissä kiinnitettiin 
koronan vuoksi erityistä huomiota turvalli-
suuteen ja hygieniaan. Keräyksen turvalli-
suuteen panostaminen näkyi konkreettisesti 
keräyksen kohdanneille suomalaisille ja 
nousi myös positiivisella tavalla esille medi-
assa. On tärkeää, että Punainen Risti on 

Nälkäpäivä muistetaan poikkeusoloista

näkyvästi esillä vaikeina aikoina ja näyttää 
mallia turvallisista toimintatavoista epide-
mian keskellä.

Lipaskeräyksen tulos tulee jäämään aiempia 
vuosia alhaisemmaksi, tulosarvion ollessa 
670 000 euroa. Tuloksen lasku johtuu luon-
nollisesti lipaskerääjien ja keräystapah-
tumien vähäisemmästä määrästä. Lisäksi 
ihmisiä liikkui erityisesti kaupungeissa 
vähemmän ja käteisen käyttö on vähenty-
nyt koronan vuoksi selvästi. Nälkäpäivä on 
kuitenkin edelleen rakastettu keräys, jolla 
on lämmin paikka monen suomalaisen sydä-
messä. Pidetään se yhdessä sellaisena myös 
seuraavat 40 vuotta.

S
irpa Lehtim

äki

Em
ilia A

nundi

Joonas B
randt



7

KIITOS KAIKILLE NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Tämän vuoden Nälkäpäivä jää varmasti 
mieleen, ei pelkästään 40-vuotisen taipa-
leensa takia, vaan myös koronatilanteen 
takia. 

Keräyksen valmistelu epävarmassa tilan-
teessa aiheutti huolta monessa osastossa 
etukäteen ja moni juhlavuodelle suun-
niteltu tapahtuma jäi turvallisuussyistä 
pois, mutta perinteinen lipaskeräys saa-
tiin toteutettua hienosti.  Kerääjiä saatiin 
liikkeelle ja ennen kaikkea onnistuimme 
viemään keräyksen läpi turvallisesti, niin 
kerääjille kuin lahjoittajille. 

Lopullinen tulos tarkentuu pikkuhiljaa, 
mutta piirin alueen kenttäkeräyksen tulos 
tulee olemaan n. 60 000 euroa, mikä jää 
paljon aiempien vuosien tasosta, mutta 
tilanteeseen nähden se on oikein hyvä. Iso 
kiitos kaikille keräyksen parissa aherta-
neille. Tilanne oli haastava, mutta siitä sel-
vittiin kunnialla. Ja täytyy muistaa, että 
kenttäkeräys on vain osa isoa kokonai-
suutta, eli yhteinen valtakunnallinen potti 
on se oikea tulos! 

Koronatilanteen vaikutukset näkyivät sel-
keimmin isommissa kaupunkiosastoissa, 
joissa kerääjiä ei saatu entiseen mal-
liin liikkeelle ja lahjoittajiakin tavoitet-
tiin vähemmän. Tämä on tässä tilanteessa 
ymmärrettävää ja nämä toivottavasti 
näkyvät sitten sähköisten keräysväylien 
tuloksissa. Lipaskeräys onnistui parem-
min pienemmillä paikkakunnilla ja erityi-
siä onnistumisia oli tänä vuonna useallakin 
osastolla, jotka onnistuivat pysymään 

Nälkäpäivä 40 vuotta - Kiitos! 
aiemmassa tasossa tai jopa nostamaan 
tulostaan.

Esimerkiksi Hirvensalmen osasto oli päät-
tänyt, että tuplajuhlavuotena tempaistaan 
kunnolla ja niin he tekivät. Lipaskeräyksen 
lisäksi käytössä oli korttimaksupääte, millä 
osasto keräsi hienon summan ja paikalli-
set yrityksetkin onnistuttiin haastamaan 
mukaan. Töitä tehtiin ja se palkittiin huike-
alla keräystuloksen tuplauksella. Ja miten 
ne turvavälit toteutettiin? No laittamalla 
lipas omenanpoimuriin! Keräysjohtaja 
Maija Manninen oli syystäkin ylpeä. Samoin 
Virolahti-Miehikkälän osasto nousi kome-
asti lähes triplaamalla tuloksensa. 

Katukeräyksen merkitys on edelleen val-
tava. Jokainen kerääjä on kävelevä mai-
nos katukuvassa ja saman mediatilan 
ja huomion ostaminen ei olisi mahdol-
lista. Otetaan tulevina vuosina erilaiset 
lahjoitustavat vielä rohkeammin käyt-
töön ja tarjotaan valinnanvaraa lahjoit-
tajille, niin Nälkäpäivä elää ja voi hyvin.  
Mutta digiloikkaa ja erilaisten kerääjien 
rekrytointia vaaditaan entistä enemmän 
tulevaisuudessa. 

Entä ne toteutumattomat tapahtu-
mat? Aina voimme juhlia näyttävästi 41. 
Nälkäpäivää, eli siirretään ne vuodelle 
eteenpäin. 

Kiittäen,  
Piritta Keränen 
keräyspäällikkö
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.12.2020

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hanki-
taan vähävaraisille lapsiperheille 
ruoka lahjakortteja, joilla voi ostaa 
syömistä joulupöytään. Keräystavoite 
tänä vuonna on 1 050 000 euroa, jolla 
voidaan jakaa 21 000 lahjakorttia. 
Tänä vuonna lahjakortin arvo on 50 
euroa. 

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti 
yhdessä Ylen Puoli seitsemän -ohjelman, 
Yle Radio Suomen ja Radio Vegan kanssa. 
Keräyksen kaupallisina partnereina ovat 
K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl. 

Keräys alkaa torstaina 19.11.2020 ja jatkuu 
jouluaattoon asti. Tämän vuoden keräysta-
voite on 1 050 000 euroa.

Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella loka-
kuussa ja ne toimitetaan MLL:n keskustoi-
mistolta tilauslomakkeessa ilmoitettuihin 
osoitteisiin viikoilla 45–46.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit 
yhteistyökumppaneiden eli kunnan sosiaali-
toimen, maahanmuuttopalveluiden, neuvo-
loiden, seurakuntien diakoniatyön tai muun 
yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto tilasi 
kortit itselleen on tärkeää, että kortit toi-
mitetaan hyvissä ajoin kumppaneille, jotta 
kortti ei jää matkan tai muiden joulukiireiden 
vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on voimassa 
7.–31.12.2020.  

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi 

• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli 

• RedNet (Hyvä Joulumieli) 

• Lisätietoja piiritoimistosta ja  
joulumieli@punainenristi.fi 

 
HUOM.!  
Käykää tarkkaan läpi korttien jako-ohjeet.

Hyvä Joulumieli -keräys on  
ajankohtaisempi kuin koskaan

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla 
näkyvyyttä paikkakunnilla 
koronatilanteen salliessa
Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä järjes-
tämään yhteisen Hyvä Joulumieli -tapahtu-
man, jos koronatilanne sen sallii. Tapahtuma 
tuo näkyvyyttä ja lipaskeräys varoja. 
Tapahtuman voi järjestää keräysaikana ja 
myös media kannattaa kutsua paikalle. 

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen 
ja materiaalia löytyy RedNetistä (Hyvä 
Joulumieli).

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

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

Viestinnän asiantuntija  
Mari Mäkinen, p. 040 664 7779

www.hyvajoulumieli.fi

KERÄYS 19.11.-24.12.2020

Soita  0600 16555  (10 € + pvm/mpm)
Lähetä tekstiviesti HJM20 numeroon 16499 (20 €)
Lähetä tekstiviesti HJM30 numeroon 16499 (30 €)
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PUNAISEN RISTIN JOULUKAHVILAT JA VOIMAVARAKAHVILAT

Jos koronatilanne sallii, Punaisen Ristin jou-
lukahvilat tuovat jälleen iloa seuraa kaipaa-
ville. Tunnelmasta nauttivat myös kahviloita 
pyörittävät vapaaehtoiset.

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestä-
mät joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle 
toivottu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä 
tuntuvien joulun juhlapyhien keskellä. 

Joulukahvilat tarjoavat yksin eläjille tai muu-
ten jouluna seuraa kaipaaville mukavan 
tilaisuuden viettää aikaa muiden seurassa. 
Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat lämpi-
mät kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.

Vapaaehtoiset kehuvat 
joulukahviloiden tunnelmaa
Joulukahviloissa on aiempina vuosina ollut 
järjestäjien mukaan leppoisa meininki. 
Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että 
vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna. 
Tänä vuonna ystävätoiminnan yhteistyö-
kumppani tavarataloketju Tokmanni tukee 
joulukahviloita taloudellisen tuen muodossa.

Saadakseen avustusta osaston tulee 
ilmoittaa kahvilasta ennakkoon ja rapor-

Poikkeuksellisena aikana monessa osas-
tossa kaivataan palauttavaa ja innostavaa 
vertaistoimintaa. 

Voimavarakahvila kannattaa ottaa osaksi 
jo suunniteltuja toimintaryhmäkohtaisia 
tapaamisia. Kahvila kestää 2–3 tuntia, mutta 
materiaalista voi myös valita vain yhden tai 
kaksi harjoitusta. Kerran järjestettävän kah-
vilan ja harjoitusten vetäjäksi sopii henkisen 
tuen vapaaehtoinen, vastuuvapaaehtoinen 
tai aiheesta muuten innostunut. 

Avustusta (300 euroa / osasto) voi 
hakea osastoittain Hyväpäivä-avustusten 
kautta. Avustuksia tullaan myöntämään vuo-
den 2020 loppuun saakka, mutta kahvilan 
toteutus voi olla kevättalvella 2021.  

Jouluna ei tarvitse olla yksin

Hae tukea ja pidä osastossa voimavarakahvila

toida tapahtuman jälkeen. Tuki makse-
taan kuluja vastaan ja se voi olla enintään 
200 euroa. Kahvilaa kannattaa mainostaa 
mm. paikallisen Tokmannin ilmoitustaululla. 
Ilmoituspohjia löytyy RedNetistä.

– Nyt on hyvä aika kutsua vapaaehtoisia 
mukaan järjestelyihin. Moni heistäkin kai-
paa tekemistä pitkiin pyhiin. Myös uusia 
vapaaehtoisia voi löytyä tätä kautta, kannus-
taa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta.

Jos paikallinen koronatilanne on rauhalli-
nen, kahviloita voi järjestää, kunhan huomioi 
viranomaisohjeet ja Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten Turvallisuus- ja hygieniaohjeet. 

Vinkkejä järjestämiseen ja  
ilmoitus pohjat: RedNet > Tieto ja taito > 
Ystävätoiminta > Tapahtumamallit

Koronaohjeet:  
RedNet > Tieto ja taito > Korona 2020

Lisätietoja:  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Tarkemmat ohjeet hakuprosessista sekä 
valmiiksi luotu materiaali voimavarakahvi-
lan sekä etä- että lähitoteutukseen löytyvät 
RedNetistä: 
 
Korona 2020 > Henkinen tuki ja vapaaehtoi-
sena jaksaminen > Voimavarakahvila 

Joonas B
randt
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• 16.11.2020 Osa 3: Paperittomat –  
ihminen ihmiselle

• 14.12.2020 Osa 4: Rasismi koskettaa

Webinaari järjestetään suomeksi ja 
se on suunnattu kotoutumisen tukena 
toimiville vapaaehtoisille ja muille 
aiheesta kiinnostuneille.

VERKKORYHMÄTOIMINTA JA WEBINAARI OMA PUNAINEN RISTISSÄ

Keskustoimisto ja Länsi-Suomen piiri pilo-
toivat kesällä 2020 yksinäisille suunnattuja 
valta kunnallisia verkkoryhmiä ja kokemusten 
pohjalta on tehty ohjeistukset verkkoryhmä-
toimintaan. Pilotteihin osallistui 28 vapaa-
ehtoista ja 60 osallistujaa ympäri Suomea. 

Webinaarisarjassa ”Ihmisiä ja perheitä 
– meillä ja maailmalla” -sarja pureutuu 
loppuvuoden aikana teemoihin, jotka liit-
tyvät läheisesti Punaisen Ristin toimintaan. 
Ilmoittautuminen avautuu Oma Punaisessa 
Ristissä lähellä webinaarin päivämäärää. 
Kannattaa siis käydä Omassa katsomassa 
lisätietoja ja tulevia tapahtumia. 

Marraskuun puolivälissä puhutaan paperit-
tomuudesta ja joulukuussa syvennytään sii-
hen, miksi rasisminvastainen toiminta on 
tärkeää. 

Näin järjestät yksinäiselle suunnattuja 
verkkoryhmiä

Tule seuraamaan mielenkiintoista 
webinaarisarjaa – merkitse kalenteriin

Ryhmiä perustettiin yhteensä neljä: alle 
18-vuotiaille, 18-29-vuotiaille, työ ikäisille ja 
yli 70 vuotiaille. Kesän kokemukset ovat kan-
nustavia: mukaan lähdettiin innostuneesti 
ja vapaaehtoisista tehtävä oli mielekäs. 
Haasteena puolestaan koettiin se, kuinka 
pitää osallistujat aktiivisina. 

RedNetiin on koottu ohjeita ja vinkkejä 
ryhmä toiminnan järjestämiseksi verkossa. 
Apua saa teknisten alustojen eli Discordin ja 
Microsoft Teamsin käyttöön sekä sisältöjen 
suunnitteluun. Sivuilta löytyy myös materi-
aalia mm. ryhmien mainostamiseen sosiaali-
sessa mediassa. 

Verkkoryhmätoiminnan ohjeet:  
RedNet > SPR Ystävätoiminta  
> Ystävät verkkoryhmissä

Lisätietoja:  
Hankekoordinaattori  
Anja Saksola,  
Länsi-Suomen piiri, p. 040 702 9706 

Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Varpu Salmenrinne, p. 040 352 0772

Joonas B
randt
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Ystävänpäivänä meillä on jälleen 
ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää  
voimamme ja nostaa esiin ratkaisuja 
vakavaan yhteiskunnalliseen  
ongelmaan: yksinäisyyteen. 

Ystävänpäivän kampanjan myötä keskuste-
lemme yksinäisyyden kokemuksista ja vai-
kutuksista, kannustamme ihmisiä näkemään 
ihmiset ympärillään sekä kutsumme kaikkia 
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Loppukiri viestintään 
Kampanja toteutetaan viime vuonna uusi-
tuilla kampanjamateriaaleilla. Materiaaleja 
voi tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta,  
ja niitä kannattaa hyödyntää monipuolisesti 
erilaisissa tapahtumissa.

Paikallismedia haluaa tarinoita ihmisistä,  
ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. 
Löytyisikö paikkakunnaltanne vielä joku 
avoin ja innokas ystävätoiminnan vapaa-
ehtoinen ystävineen paikallismedian 
haastateltavaksi? 

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat 
osallistua kaikki eli myös osastot, joilla ei ole 
ystävätoimintaa. Verkkoystävän voi saada 
paikasta riippumatta, joten toiminnasta kan-
nattaa kertoa kaikkialla. Some-viestinnässä 
auttavat keskustoimiston tuottamat valmiit 
materiaalit.

Tapahtumissa esitellään ystävä toimintaa 
ja houkutellaan mukaan uusia ystäviä 
Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävän-
päiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaan-
tapahtumat. Korona-tilanne voi rajoittaa 
tapahtumien järjestämistä, mutta valmiste-
lemme parhaillaan vaihtoehtoisia toteutuk-
sia. Keskustoimisto tukee erilaisia malleja 
150 eurolla.

Uudet heti mukaan toimintaan 
Vuonna 2020 saimme kampanjan myötä yli 
3 000 uutta yksinäisyyden lievittämisestä ja 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunutta 
jättämään meille yhteystietonsa. Siksi tie-
don ja kurssien tarjoaminen on erityisen tär-
keää heti ystävänpäivän jälkeen. Kursseja 
voi markkinoida ystävänpäivätapahtumissa. 
Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty 
paljon etäkursseja, joille voi osallistua mistä-
päin tahansa. Verkkoystävätoimintaan pää-
see mukaan vaikka omassa osastossa ei 
olisikaan ystävätoimintaa. 

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  
Senni Puustinen, p. 040 589 3414

YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN

Miltä näyttää ystävänpäivä vuonna 2021?

Joonas B
randt
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LÄHTÖLASKENTA JOULUUN VOI ALKAA  

Punaisen Ristin joulukalenteri on 
perinteinen osa joulun odotusta. Tämän 
vuoden kalentereissa näkyy Raimo 
Partasen ja Martta Wendelinin kuvitus. 
Kalentereita on lähetetty noin 100 000 
kotiin. Kalenterin suositus hinta on 12 € ja 
sen voi voi ostaa myös verkkokaupasta 
punaisenristinkauppa.fi tai  
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
myynti@punainenristi.fi.

Lahjavinkki: Punaisen Ristin  
Vaikuttava lahja
Ostamalla Vaikuttavan lahjan annat 
konkreettista apua vaikeassa tilanteessa 
olevalle. Lahjalla viestit välittämisestä ja 
halustasi auttaa. Suosituimmat Vaikuttavat 
lahjamme ovat Puhdasta vettä lapselle 
vuodeksi (15 €) ja Ystävä yksinäiselle (25 €).  
Verkkokaupasta löytyy lisää Vaikuttavia 
lahjoja ja myös joulukortit, joilla ilahdutat 
sukulaisia, ystäviä ja naapureita.

Kalenteri tuo joulun odotuksen

Kangasniemeläinen Praudan pariskunta, Kirsti 80 
vuotta ja Jouko 84 vuotta ovat olleet jo kauan uskolli-
sia Nälkäpäiväkerääjiä. Joka vuosi nälkäpäivän lähes-
tyessä he odottavat soittoa, ja kysymystä, tuletteko 
keräämään? Vastaus jo valmiina: Kyllä tulemme!  

Mukaan heidät saa auttamisen halu. Jouko on 
Karjalan evakko ja nähnyt kuinka ihmiset olivat suu-
rissa vaikeuksissa silloin. Siitä on syntynyt halu 
auttaa apua tarvitsevia. Tämä on heille hyvin tär-
keää. Heistä tuntuu hyvältä, kun vielä pystyy ja jak-
saa tulla lippaan kanssa pariksi tunniksi keräämään. 
Lahjoittajat suhtautuvat heihin lämpimästi, ja monet, 
jotka eivät pitkään aikaan ole Joukoa nähneet, ilah-
tuvat ja yllättyvät näkemisestä. Siinä samalla sit-
ten pudottavat lahjoituksensa lippaaseen. Heidän 
mielestään tänä vuonna keräyksen aikana ei ilmen-
nyt muuta poikkeavaa kuin koronan vuoksi suojautu-
minen. Kommunikointi ihmisten kanssa sujui hyvin, 
vaikka hieman oli välimatkaa pidettävä. 

Toivottavasti näemme Kirstiä ja Joukoa tulevinakin 
vuosina lippaiden kanssa keräämässä Nälkäpäivänä.

Konkarikerääjät mukana Nälkäpäivässä
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TOIMINTALINJAUS 2021 - 2023

Piirin tavoitteet 2021-23
Punaisen Ristin toimintalinjaus vahvistettiin 
yleiskokouksessa 5.9. Piirit laativat linjauksen 
pohjalta omat kolmivuotiset suunnitelmansa 
ja näihin pohjautuen sitten vuosittaiset toi-
mintasuunnitelmat. Piirin suunnitelmat luovat 
puolestaan pohjan osastojen suunnitelmille.

Mikä on tärkeintä mitä meidän piirissä pitäisi 
seuraavan kolmen vuoden aikana tehdä? Tätä 
kysymystä pohditaan, kun kolmen vuoden 
suunnitelmaa tehdään. Jos haluamme mer-
kittäviä edistysaskelia joissakin asioissa, pitää 
valita 1-3 asiaa ja panostaa niiden tekemiseen 
aivan erityisesti. 

Piirin hallitus käsitteli tulevan kolmen vuoden 
päätavoitteita. Keskustelemme näistä tavoit-
teista vielä osastojen puheenjohtajien kanssa 
järjestettävissä palavereissa marraskuussa 
(kutsu mennyt puheenjohtajille). Hallitus 
päättää kolmen vuoden toimintasuunnitel-
masta kokouksessaan 1.12.

Lisää jäseniä, lisää vapaaehtoisia

Todella monet tavoitteemme perustuvat 
siihen, että Punaisella Ristillä on riittävästi 
toimijoita, puolesta puhujia ja tukijoita. 
Tärkeimpänä on tietysti itse auttamistoiminta 
ja valmiuden ylläpito – kummastakaan ei tule 
mitään ilman auttajia. Haluamme myös, että 
Punaisella Ristillä säilyy elävä kosketus meitä 
ympäröiviin yhteisöihin. Tähänkin tarvitaan 
paljon ihmisiä. Tarvitsemme kaikenikäisiä 
auttajia. Kun korona-epidemian takia yli 
70-vuotiaat auttajat luokiteltiin riskiryhmiin, 
monessa osastossa ihmeteltiin, ketä jää 
jäljelle auttamaan. Tarvitsemme uusia nuoria 
ja vähän vanhempiakin auttajia. Auttamis-
toiminnassa on usein etua, jos auttajat ovat 
edes suurin piirtein samanikäisiä kuin autet-
tavat. Erityisen totta tämä on nuorten kanssa 
toimiessa.

Meillä oli nykyisessä toimintalinjauksessa 
kunnianhimoinen tavoite 10% vuosittaiselle 
kasvulle. Tavoite ei ollut kovin realistinen ja 
toimenpiteet jäsenmäärän kasvattamiseksi 
jäivät myös aika heiveröisiksi. Nyt on korkea 
aika panna piste piirin osastojen laskevalle 
jäsenmäärälle. Aloitetaan jäsenten ja uusien 
vapaaehtoisten hankinta tosissaan heti ensi 
vuoden alusta ja jatketaan työtä, kunnes 
trendi on saatu käännettyä. Tässä on meille 
riittävästi tavoitetta koko kolmivuotiskaudelle.

Uusia toimintamuotoja ja -tapoja…

Ihmiset viettävät nykyään paljon aikaa 
sosiaalisessa mediassa ja verkossa. Tästä on 
noussut ajatus, voiko ihmisiä myös auttaa 
verkossa. Verkkoauttamista on kokeiltu 
Punaisessa Ristissä, mutta tällä puolella on 
vielä paljon kehitettävää. Tarvetta verkkoaut-
tamiseen varmasti tulee. Verkkoauttaminen 
voi olla myös keino saada nuoria mukaan 
auttamistoimintaan. 

Ilmastoasiat tulevat vahvasti esille toimin-
talinjauksessa. Olemme piirinä tänä vuonna 
liittyneet Green Office -ohjelmaan, joka tuo 
mukanaan monia parannuksia toimintaamme. 
Yleiskokouksessa tehtiin myös linjauksia 
matkustamiseen. Näiden vaikutukset viedään 
käytäntöön henkilökunnan, luottamushenki-
löiden ja vapaaehtoisten osalta. 

Iso rakenteellinen muutos on myös SOTE-
uudistus, joka tulee vaikuttamaan erityisesti 
osastojen yhteistyökuvioihin paikallisesti. 
SOTE-muutoksessa on hyvä olla kuulolla 
kaikilla järjestön tasoilla.

…vanhoja unohtamatta

Ensiaputoiminnassa on tapahtunut isoja muu-
toksia viime vuosina. Ensiaputoiminnan rooli 
on monissa osastoissa iso. Nyt on tärkeää, 
että sopeudumme muutoksiin ja saamme 
varmistettua järjestöllisen ensiaputoiminnan 
hyvän tuen myös jatkossa. 
Ystävätoiminta on toinen laaja toiminta-alue, 
ja kysyntä sille on kasvanut, koska yksinäi-
syys on lisääntynyt kaikenikäisissä. Erityinen 
kysymys ystävätoiminnassa on, miten tunnis-
tamme apua tarvitsevat, erityisesti ei vanhat 
ihmiset? Tämä on vaativaa työtä osastoille. 
Meidän pitää yhdessä keksiä keinoja, joilla 
tätä tehdään. 

Toimintalinjauksen mukaan meidän toi-
mintaan on helppo päästä mukaan. Jos 
haluamme löytää uusia toimijoita, meidän 
täytyy vaalia tätä huolella. Meidän tulee olla 
entistä helpommin saavutettavissa ja entistä 
avoimempia. Ihmisten täytyy kuulla meistä ja 
löytää meidät, myös verkossa. Näkyvyyden 
lisääminen on tärkeää näiden tavoitteiden 
kannalta. Viestinnän koulutuksilla paranne-
taan myös osastojen osaamista.

Mika Asikainen 
toiminnanjohtaja 
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Korona-aikana piirin hallituksen koko-
uksista ei ole erikseen tiedotettu. 
Tiedottamista on nyt tarkoitus jatkaa ja 
julkaista muistio aina hallituksen kokouk-
sen jälkeen. 

Hallitus kokoontui viimeksi 1.10. ja käsit-
teli muun muassa edellisellä sivulla esi-
teltyjä kolmen vuoden tavoitteita. Hallitus 
päätti myös siirtää piirin varainhoidon 
keskusjärjestön varainhoitajalle. Näin 
saamme paremmat edut käyttöömme sekä 
entistä ammattimaisemman varainhoidon 
sijoituksillemme.

Hallitus käsittelee vuosittain myös pii-
rin riskikartoituksen. Merkittävimmät ris-
kit piirin toiminnalle tällä hetkellä ovat 
vapaaehtoisten määrän väheneminen 
ja ulkopuolisen rahoituksen muutokset. 
Vapaaehtoisten jatkuvalla vähenemisellä 
on toiminnalle valtavat seuraukset, joita 
ei voida mitenkään kompensoida. Meidän 
tulee tehdä kaikkemme, jotta löydämme 
uusia toimijoita osastoihin. Taloudellisesti 
olemme tällä hetkellä riippuvaisia vas-
taanottotoiminnasta sekä valtionavustuk-
sista. Mikäli näissä tapahtuu merkittäviä 
muutoksia, emmekä keksi uusia rahan-
lähteitä, joudumme sopeuttamaan toi-
mintaamme merkittävästi. Sosiaalialan 
STEA-avustuksiin kaavailtu 30% leikkaus 
saatiin ensi vuodelle kompensoitua RAY:n 
rahastoista otettavilla varoilla, mutta ensi 
syksynä sama leikkausuhka on edessä.

Hallitus kuuli myös yhteenvedon strate-
gisten mittarien tuloksiin. Yhteinen jäsen-
määrämme koko piirin alueella on jatkanut 
laskuaan tänä vuonna. Myös nuoria jäse-
niä on entistä vähemmän. Oma Punainen 
Ristiin sen sijaan on saatu hieno määrä 
vapaaehtoisia ja lähestymme tälle vuodelle 
asetettua tavoitetta 650 rekisteröityneestä.

Piiri saa keskusjärjestön tuella oman 
evakuointiyksikön, joka sijoitetaan 
Lappeenrantaan. Tavoitteena on kehit-
tää Suomen Punaisen Ristin valmiutta ja 
varautumista erityisesti suuronnettomuuk-
siin ja muihin auttamistilanteisiin. Yksikkö 

rakentuu peräkärryyn pakatusta materiaa-
lista, jossa on kaksi telttaa, välitön sisus-
tus evakuointikeskuksen pyörittämiseen ja 
autettavien kylmältä suojaamiseen sekä 
sähköt ja valot. Yksikköä voidaan käyt-
tää ennaltaehkäisevästi myös ensiapupäi-
vystyksissä sekä koulutuksissa, mutta aina 
siten että yksikkö voidaan toimittaa ensisi-
jaisesti onnettomuuspaikalle.

Syyskuun kokouksessa pääosassa oli 
keskustelu hallituksen omasta toimin-
nasta. Hallitukselle tehtiin itsearviointi, 
jonka tuloksia tarkasteltiin kokouksessa. 
Keskusteltiin myös hallituksen kokousten 
kehittämisestä ja kokouksissa käsiteltä-
vistä asioista. Hallitus laati itselleen vuosi-
kellon, jonka mukaan jatkossa toimitaan. 
Luonnollisesti kokouksessa keskusteltiin 
myös korona-tilanteesta ja sen vaikutuk-
sista piirin ja osastojen toimintaan sekä 
kuultiin ajankohtaiset piirin taloudesta, 
vastaanottokeskuksista ja henkilöstöstä.

Toukokuussa käsittelyssä oli lähinnä yleis-
kokoukseen ja piirin vuosikokoukseen 
liittyviä asioita. Hallitus käsitteli myös kes-
kusjärjestön uudet linjaukset tietosuo-
jasta, riskienhallinnasta sekä häirinnän 
ehkäisystä. Piirin tietosuojayhteyshenki-
löksi nimettiin Piritta Keränen, joka esitteli 
kokouksessa vuosittaisen tietosuojarapor-
tin. Hallitus kuuli myös yhteenvedon osas-
tojen taloudesta vuodelta 2019.

Maaliskuun kokousta ennen oli korona-
sulku juuri alkanut ja hallitus käsit-
teli vain välttämättömät vuosikokous- ja 
yleiskokousasiat.

Mika Asikainen 
toiminnanjohtaja

Piirin hallituksen kuulumisia

PIIRIN HALLITUKSEN KUULUMISET
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Käytössämme ollut KATSO-tunnistus on 
tulossa tiensä päähän ja sen käyttö loppuu 
31.12.2020. Tilalle tulee suomi.fi- valtuutus 
ja tunnistautuminen. Tämä onkin monelle 
jo varmasti tuttu henkilökohtaisesta maa-
ilmasta, mutta nyt se on laajentunut myös 
yritysten ja yhdistysten puolelle.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
jatkossa jokainen henkilö, joka hoitaa 
jotenkin sähköisesti osaston asioita, tun-
nistautuu käyttämällä omia verkkopank-
kitunnuksiaan tai mobiilivarmennetta 
tunnistautumiseen. Tästä syystä osastojen 
täytyy antaa uudelleen valtuudet kaikille 
tarvittaville henkilöille, jotka hoitavat osas-
ton asioita sähköisessä asioinnissa, esim. 
tulorekisteri-ilmoitukset muut työnantajana 
toimimiseen ja veroihin liittyvät asioinnit, 
järjestöavustusten hakeminen kaupungilta/
kunnalta jne. 

Suomi.fi -sivustolta erityisesti yritykselle ja 
yhteisölle -painikkeen takaa löytyy tietoja 
tähän liittyen. Tutustukaa huolella myös 
Rednetistä talousohjeissa olevaan ohjee-
seen, jotta voitte hallituksen kokouksessa 
tehdä päätöksen, mitä suomi.fi valtuutuk-
sia osastossa tarvitsette ja ketkä ovat val-
tuutettavat henkilöt.

Ohjeita suomi.fi -valtuutuksien 
käyttöönottoon osastoissa

Koska olemme erityislainsäädäntöön perus-
tuva yhdistys, jolla ei ole tietoja yhdis-
tysrekisterissä eikä kaupparekisterissä 
nimenkirjoitusoikeudellisista henkilöistä, 
joudumme käyttämään Verohallinnon tar-
joamaa Virkailijavaltuutusta. Verohallinnon 
virkailija siis antaa jollekin henkilölle oikeu-
den edustaa osastoa. Valitkaa siis osastos-
tanne nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, 
jolle valtuus voidaan antaa, mielellään 
kaksi henkilöä. Tämä siksi, että jos toinen 
poistuu tehtävästään tms. niin hakemusta 
ei jouduta tekemään uudelleen, vaan jol-
lain toisella henkilöllä on edelleen oikeus 
edustaa osastoa.

Asia on meille kaikille uusi ja voi olla, 
ettei kommelluksilta vältytä. Toivottavasti 
saamme tarvittavat valtuutukset kuntoon 
hyvissä ajoin ennen vuoden loppua. 
 
Lisätietoja:  
Anna Peltola  
talous- ja henkilöstösuunnittelija  

SUOMI.FI VALTUUTUS

Tässä ja nyt aikataulu 2021

Pienet muutokset mahdollisia. 

1/2020 Ilmestyy  22.1.2021  
 Materiaalit 12.3. mennessä

2/2020 Ilmestyy 1.4.2021 
 Materiaalit 18.3. mennessä

3/2020 Ilmestyy 3.9.2021 
 Materiaalit 19.8. mennessä

4/2020 Ilmestyy 5.11.2021 
 Materiaalit 21.10. mennessä

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

Ansiomitalianomukset käsitellään piirissä 
kerran vuodessa. Osaston hallitus toimit-
taa kaikki ehdotukset piiritoimistoon nor-
maalisti 31.10. mennessä. Nyt lisäaikaa 
on myönnetty kuitenkin  22.11. asti.  Piirin 
hallitus käsittelee hakemukset vuoden vii-
meisessä kokouksessaan. Tämän jälkeen 
piiri toimittaa ansiomitaliehdotukset edel-
leen keskustoimistoon. Järjestön hallitus 
käsittelee anomukset kokouksessaan tam-
mikuussa, minkä jälkeen sisäasiainministe-
riö vie asian presidentin esittelyyn.

Ansiomerkkianomukset käsitellään piirissä 
kahdesti vuodessa. Osaston hallitus toimit-
taa kaikki ehdotukset piirin hallitukselle 31. 
tammikuuta ja 15. syyskuuta mennessä.

Aktiivimerkkianomukset käsittelee osaston 
hallitus.

Ansiomitalien myöntämisperusteisiin 
on tullut muutoksia

Edellytykset pronssisen ansiomitalin 
myöntämiseen ovat nykyisin jäsenyys ja 
vähintään 10 vuotta vapaaehtoistoimin-
taa. Mikäli henkilölle on myönnetty ansio-
merkki, on tästä täytynyt kulua vähintään 
neljä vuotta ennen kuin pronssinen ansio-
mitali voidaan myöntää.

Hopeisen ansiomitalin myöntämisen 
edellytyksenä ei enää ole aiemmin myön-
netty pronssinen mitali. Riittää, että 

henkilö on jäsen ja on toiminut vapaaehtoi-
sena vähintään 20 vuotta. Mikäli henkilölle 
on myönnetty aiemmin pronssinen ansio-
mitali, on tästä täytynyt kulua kymmenen 
vuotta.

Jos henkilölle ei ole aiemmin myönnetty 
ansiomerkkiä, sitä voidaan sekä hopei-
sen että pronssisen ansiomitalin hake-
misen yhteydessä anoa (ansiomerkin 
kanto-oikeus).

Kultaista ansiomitalia ei voi kuiten-
kaan saada ensimmäisenä mitalina, vaan 
sen saaminen edellyttää, että henkilölle on 
aiemmin myönnetty hopeinen tai pronssi-
nen ansiomitali.

Hakemuslomakkeita ja hakuohjeita 
löytyy Rednetistä: Tieto ja taito-> 
Osastotoimisto-> Ohjeet ja lomak-
keet tai niitä voi pyytää Nina Ihanaiselta. 
Muistakaa varmistaa, että henkilöt, joille 
haette huomionosoitusta, ovat Punaisen 
Ristin jäsen.

Huolellisesti täytetyt anomukset palaute-
taan postitse täi sähköpostilla:

SPR Kaakkois-Suomen piiri 
Nina Ihanainen 
Hallituskatu 7 F, 45100  KOUVOLA

nina.ihanainen@punainenristi.fi

Huomionosoitukset – hakuaikaa pidennetty 
ansiomitalien osalta
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Kalenteriviikolla 46 vietetään teemaviikkoa, 
jonka aikana keskitytään erityisesti tapa-
turmien ennaltaehkäisyyn. Valtakunnallinen 
tapaturmapäivä on perjantaina 13.11. 
Viikon aikana herätellään jokaista pohti-
maan, miten vähentää tapaturmien riskiä 
kotona, töissä ja liikenteessä. Tänä vuonna 
erityisenä kohderyhmänä ovat työikäi-
set aikuiset. Onko etätöiden lisääntyminen 
lisännyt tapaturmariskiä kotona? Aiheesta 
on lähetetty sähköpostitse informaa-
tiota osastojen puheenjohtajille, tiedotta-
jille, terveystoiminnan ja ystävätoiminnan 
yhdyshenkilöille. 

Tänä vuonna osastojen voi olla hanka-
laa järjestää kampanjoita ja näkyvyyttä 
esimerkiksi toreille ja kauppakeskuk-
siin. Koronarajoitusten ja -hygieniaohjei-
den puitteissa tämä on kuitenkin sallittua. 
Helpoin tapa toteuttaa tapaturmaviikkoa 
on kuitenkin varmistaa aiheen näkyminen 
sosiaalisessa mediassa ja ottamalla teemaa 
käsittelyyn toimintaryhmien tapaamisessa. 

• Koska ensiapuryhmässä on mietitty vii-
meksi tapaturmien riskiä harjoituksissa 
tai päivystyksissä? 

Tapaturmaviikko 9.-15.11. huipentuu tapa-
turmapäivään perjantaina 13.11.  
Miten sitä vietetään teidän osastossa?

• Ovatko ystävävapaaehtoiset teh-
neet kotien turvallisuuskartoituksia 
ystävätapaamisissa? 

• Terveyspisteille saa pienellä vaivalla 
tapaturmatietoutta esille valmiiden 
materiaalien avulla, onko mahdolli-
suutta muistettu hyödyntää? 

Piiri julkaisee aktiivisesti omassa somes-
saan tapaturma-asioita ja testejä teemavii-
kon aikana. Muistattehan jakaa julkaisuja 
aktiivisesti? 

Kampanjasivustolla Kotitapaturma.fi on 
vinkkejä tapaturmien ehkäisyyn ja vaa-
ranpaikkojen kartoittamiseen. Lisäksi 
sivustolta löytyy tilastotietoa ja ilmaista 
aineistoa, kuten kuvia ja julisteita sekä 
kuukausittain julkaistavia ajankohtai-
sia artikkeleita. Materiaalia tapaturmien 
ehkäisemiseen liittyen voi tilata ilmai-
seksi Punaisen Ristin verkkokaupasta: 
Punaisenristinkauppa.fi. 

Seuraa kampanjaa ja tule osallistumaan: 
www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/

Seuraava Turvakoutsi- valmennus järjes-
tetään webinaarina tiistaina 1.12.2020 klo: 
17.00-20.00 Teams-sovelluksen avulla. 
Linkki webinaariin lähetetään osallis-
tujille ma 30.11.20. (Ilmoittautuminen 
päättyy 27.11.2020. klo:10.00) 
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.fi/
reg/Turvakoutsivalmennus_webinaari_9365 

Turvakoutsina toimimista on esitelty Tässä ja 
Nyt- lehdessä 3/2020. 

Jenni Ojala  
terveydenhuollon suunnittelija  

TAPATURMAPÄIVÄ

A
rvi O

jala

http://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/
https://www.lyyti.fi/reg/Turvakoutsivalmennus_webinaari_9365
https://www.lyyti.fi/reg/Turvakoutsivalmennus_webinaari_9365
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Ystävätoiminta on juurtunut vahvasti 
Kaakkois-Suomen alueelle, mutta omais-
hoidon tukitoiminta, joka on osa ystä-
vätoimintaa on jäänyt osastoissa vaille 
huomiota. Olen havainnut, että monille on 
ollut epäselvää, mitä omaishoidon tukitoi-
minta oikein sisältää, voisitko sinäkin olla 
osana mukana toteuttamassa sitä? 

Alun perin 90-luvulla omaishoidon tuki-
toiminta oli Punaisen Ristin koordinoimaa 
ammatillisesti toteutettua omaishoitajien 
lomitustoimintaa. Kuitenkin 2000-luvun 
alkupuolella lomitusten vähentyessä siir-
ryttiin pikkuhiljaa toteuttamaan omaishoi-
tajien tukitoimintaa vapaaehtoisten toimin. 
Vapaaehtoisten toteuttama tukitoiminta 
poikkeaa paljonkin lomitustoiminnasta. 
Suurimpana erona on se, että vapaaehtoi-
set eivät tee ollenkaan hoitotoimenpiteitä. 

Laki määrittelee omaishoitajan henkilöksi, 
joka on tehnyt sopimuksen kunnan kanssa. 
Tämä on kuitenkin hieman harhaanjohtava 
määritelmä ja antaa myös vääristyneen 
kuvan vallitsevasta omaishoidon tilan-
teesta. Suomessa arvioidaan olevan jopa 
yli miljoona henkilöä, jotka hoitavat sään-
nöllisesti omaistaan, valtaosa hoitaa lähei-
siään oman ansiontyönsä ohessa. Vuonna 
2019 kunnan kanssa sopimuksen tehneitä 
omaishoitajia on ollut kuitenkin vain vähän 
alle 49 000.  Jopa 60 000 ihmistä on hoi-
dossa kotona, ilman läheisensä tukea he 
olisivat muuten laitoshoidossa. 

Yleisemmin voidaan kuitenkin ajatella, 
että omaishoitaja on henkilö, joka auttaa 
perheenjäsentään tai läheistään, joka ei 
sairautensa, vammaisuutensa tai muun eri-
tyisen hoivan tarpeesta johtuen pysty sel-
viytymään arjestaan omatoimisesti.

Omaishoidon tukitoiminnassa onkin ensiar-
vioisen tärkeää löytää myös ne omaishoi-
tajat ja omaishoitoperheet, jotka eivät 
ole tehnet kunnan kanssa sopimusta. 
Omaishoitajien tukitoimintaa ei siis ole 
rajattu vain kunnan kanssa sopimuksen 
tehneille, vaan se on tarkoitettu kaikille 
läheistään hoitaville ja huolehtiville.

Omaishoitajien arki on usein raskasta, eikä 
aikaa välttämättä jää oman hyvinvoin-
nin ylläpitämiseen. Tästä syystä omais-
hoidon tukitoiminta nouseekin todella 
tärkeään asemaan omaishoitajien arjessa. 
Toteutuu  se sitten ystävätoiminnan kautta,  
hyvinvointipäivien tai vertaistukiryhmien 
muodossa. 

Myös erilaisten koulutusten ja seminaarien 
tarjoaminen lisää omaishoitajien varmuutta 
hoitotilanteisiin ja arjen pyörittämiseen. 

Vallitsevan Korona tilanteen takia täytyy 
myös miettiä vaihtoehtoisia tapoja auttaa 
ja olla läsnä, niin että voimme kohdata tur-
vallisesti asiakkaita. Tämä voi olla esimer-
kiksi puhelinsoitto, verkossa tapaaminen 
tai yhteinen kävelyretki. 

Jos haluatte kuulla lisää toi-
mintamahdollisuuksista, olkaa 
yhteydessä! 

 
Annika Korpinen 
hankesuunnittelija  
omaishoidon tukitoiminta 

Omaishoidon tukitoiminta tutuksi

OMAISHOIDON TUKITOIMINTA

Joonas B
randt
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LähiTapiolan Punaiselle Ristille myöntämää 
tukea on nyt tarjolla osastojen ruoka-apu-
toimintaan. Tukea voi hakea ruoan jake-
lussa tarvittavien välineiden hankkimiseen.

Tukea on tarjolla sekä niille osastoille, 
jotka jo toimivat ruoka-avussa että myös 
osastolle, joka haluaa lähteä uutena 
mukaan ruokajakeluun. Tässä onkin 
uudelle osastolle hyvä mahdollisuus hank-
kia kerralla kaikki tarvittavat välineet.

Tuella voi hankkia kylmäkalusteita ruoan 
säilyttämiseen, kylmälaukkuja ruoan 
jakeluun tai muita jakelussa käytettäviä 
tarvikkeita. Tukea voi myös käyttää suoja-
varusteiden, kuten visiirien, hanskojen ym. 
hankkimiseen ruoka-avun vapaaehtoisille.

Jaamme em. tuen lisäksi kaikille ruoka-
avussa mukana oleville osastoille 1100 
pestävää ja uudelleen käytettävää Huhta 
kasvomaskia. Maskit jaetaan kaikkien 
ruoka-apua antavien osastojen kesken tar-
koittaen keskimäärin noin sadan mas-
kin erää per osasto. Maskit tulevat jakoon 
marraskuun aikana.

Tukea tarjolla ruoka-
aputoimintaan

Hakuohje

Avustusta haetaan lyhyellä vapaamuo-
toisella hakemuksella, josta käy ilmi 
osaston nimi, ruoka-avusta vastaavan 
henkilön nimi ja yhteystiedot sekä kus-
tannusarvio tuella hankittavista lait-
teista, välineistä ja tarvikkeista. 

Hakemukset toimitetaan osoitteella 
mika.asikainen@punainenristi.fi viimeis-
tään 27.11. 

Hakemukset käsitellään ja osastoille 
ilmoitetaan päätöksistä 30.11. 

Tuki maksetaan osastolle jälkikäteen las-
kua vastaan. 

Laskun liitteeksi tulee lisätä kopio kaik-
kien hankintojen ostokuiteista. Laskutus 
tulee tapahtua 28.2.2021 mennessä.

Osaston sääntömää-
räiset asiat vuoden 
vaihteessa
Syyskokous

• kokous on pidettävä marraskuun lop-
puun mennessä turvallisuusohjeet 
huomioiden

• pöytäkirja liitteineen toimitetaan piiri-
toimistoon 

• valittavien luottamushenkilöiden olta-
va jäseniä valintahetkellä 

Osaston nimenkirjoittajat, luottamus- ja yh-
teyshenkilöt 

• ilmoitetaan piirin heti valintojen jäl-
keen joko sähköisesti tai paperilomak-
keilla
• J1-kortti on nimenkirjoittajien re-

kisteröintiä varten  
• J2-kortilla ilmoitetaan osaston 

muut yhteyshenkilöt 

Lisäohjeistus tulossa lähiaikoina ja  
kaikki tarvittavat löytyvät sähköisessä muo-
dossa Rednetin osastotoimistosta. 

Toiminta- ja koulutustilastot tulee täyttää 
tammikuun aikana

Lisätietoja: 
järjestöpäällikkö Piritta Keränen 

AJANKOHTAISTA

Oma Punainen Ristissä on monia hyviä 
työkaluja niin osaston kuin toimintaryh-
mien viestintään sekä väylä uusien vapaaeh-
toisten päästä mukaan toimintaan. Ottakaa 
Oma hyötykäyttöön! 

Oma löytyy 
osoitteesta:  
vapaaehtoi-
set.punainen-
risti.fi/

mailto:mika.asikainen@punainenristi.fi
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Tänä syksynä tuli Pieksämäelle kiintiö-
pakolaisia. Se haastoi toimimaan myös 
Pieksämäen osaston. Saimme kesällä kau-
pungin kotoutumisohjaaja Eija Inkiseltä 
pyynnön tulla mukaan varustamaan tuli-
joiden asuntoja. Osaston vapaaehtoi-
set järjestivät osaston sihteeri Helena 
Orasen johdolla nopeasti varustekerä-
yksen. Kokosimme astioita, vaatteita ja 
kalusteita ja olimme sisustamassa asun-
toja ja toimittamassa niihin kuivamuonaa 
ja peseytymisvälineitä.

Kiintiöpakolaiset tulivat Syyriasta 10.9., 
kolme perhettä ja yksi aikuinen nuori, 
yhteensä 17 henkilöä, joista seitsemän 
aikuista ja kymmenen lapsia ja nuoria. 
Koronarajoitusten vuoksi he joutuivat 14 
vuorokauden karenssiin, jona aikana heille 
toimitettiin asuntoihin ruoka kaupungin 
toimesta.

Osasto nimesi kiintiöpakolaistyöhön kes-
kuudestaan koordinaattoriksi halli-
tuksen jäsenen Irma Leinon. Pienellä 
työryhmällä suunniteltiin osaston toi-
menpiteitä. Totesimme, että nykyresurs-
seilla tilanne on meille kovin haastava. 
Tarvitsemme uusia tehtävään sitoutuneita 
vapaaehtoisia, jotta voimme olla mukana 
kotouttamisprosessissa.

Päätimme, että järjestämme yhdessä 
Kaakkois-Suomen piirin kanssa koulutuk-
sen uusille vapaaehtoisille. Koulutuksesta 
tiedotettiin paikallisessa lehdessä. 
Koulutuksen toteuttajana oli piirin moni-
kulttuurisuustoiminnan kehittäjä Anna 
Buzaeva. Koulutukseen oli koronatilanteen 
vuoksi mahdollista osallistua myös etänä 
teams-yhteydellä. Olimme positiivisesti 
yllättyneitä, että koulutukseen tuli mukaan 
18 uutta vapaaehtoista, joista osalla oli 
itsellään maahanmuuttajatausta.

Koulutuksen sisältönä oli vapaaehtoisen 
rooli, oikeudet ja velvollisuudet sekä toi-
mintamallit.  Asumisapu, määräaikainen 
10 tapaamisen strukturoitu toimintamalli, 

Kiintiöpakolaisten tulo Pieksämäelle, 
haaste osastolle

jossa on selkeät ohjeet, asumiseen liitty-
vät asiat, asiointi kaupoissa, ympäristöön 
tutustuminen, käytännön asioissa avus-
taminen jne. Toinen malleista on perin-
teinen pidempään jatkuva ja säännöllinen 
tukihenkilötoiminta.

Varsinainen toiminta alkoi välittömästi 
karanteeniajan jälkeen. Meillä oli yhtei-
nen tapaaminen kaikkien maahantulijoiden 
ja tukihenkilöiden kanssa, heitä oli 16 kou-
lutettua uutta vapaaehtoista. Paikalla oli 
arabiankielen tulkki ja mukana myös kau-
pungin kotoutumisohjaaja ja seurakunnan 
diakoni sekä SPR:n osaston puheenjoh-
taja. Perheet esittäytyivät ja myös tukihen-
kilöt käyttivät oman esittelypuheenvuoron. 
Koordinaattori Irma Leino oli etukäteen 
jakanut tukihenkilöt neljään ryhmään, kul-
lekin perheelle oma tukihenkilöryhmä. 
Nämä kohtasivat nyt ensi kertaa.

Toiminta käynnistyi saumattomasti ja 
uudet vapaaehtoiset ovat toiminnassa 
mukana innostuneesti ja hyvin sitoutuneina 
uuteen rooliinsa tukihenkilöinä. Osaston 
koordinaattori on heillä taustatukena.

”On hienoa olla mukana, tekisin enemmän-
kin, se on läsnäoloa, tutustelua, oppimista.

”Olen tyytyväinen, että lähdin mukaan, 
mielenkiintoista nähdä, mitä tästä tulee”, 
kertoo uusi vapaaehtoinen tukihenkilö.

”Hyvältä näyttää, painopiste on ollut nyt 
asumisen tuessa”, koordinaattori Irma 
Leino antaa erityisen kiitoksen mukana 
oleville maahanmuuttajataustan omaaville 
nuorille, joilla on kokemusasiantuntijuutta. 
”Kaikki mukaan lähteneet tukihenkilöt 
ovat mukana sitoutuneesti toiminnassa. 
Tässä vaiheessa tämä työ on ollut ohjausta 
ja neuvontaa, käytännön tukea ja apua. 
Perheiden tarpeet vaihtelevat. On kerätty 
vaatteita, tuettu läksyissä lapsia ja aikui-
sia, on kauppa-asioimisessa avustamista, 
kouluun saattamista, lampunvaihtoa asun-
nossa ja paljon on juotu teetä”.

OSASTOISSA TAPAHTUU
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Uudet tulokasäidit lapsineen osallistui-
vat lokakuussa ensi kertaa jo pitkään toi-
mineeseen maahanmuuttajien äiti- lapsi 
kerhoon, joka kokoontuu säännöllisesti 
nykyään seurakunnan tiloissa. Tätä kerhoa 
ohjaa osaston monikulttuurisuusyhdyshen-
kilö Satu Puranen apunaan osaston muita 
vapaaehtoisia.

Monikulttuurisuustyö on rikastuttanut ja 
monipuolistanut Pieksämäen osaston toi-
mintaa vuodesta 2015 lähtien. Silloin pako-
laisaallon myötä Pieksämäelle perustettiin 
hätämajoitusyksikkö. Osaston vapaaehtoi-
set olivat sitä varustamassa ja toiminnan 
alkaessa moninaisissa tehtävissä muoni-
tuksesta pakolaisten käytännön asioissa 
avustamiseen. Tuolloin toimintaan tuli 
mukaan suuri joukko uusia vapaaehtoisia, 
yhteensä noin 90.

Kun Pieksämäelle perustettiin SPR:n vas-
taanottokeskus, monet vapaaehtoisista 
siirtyivät hätämajoituksesta vapaaehtoi-
siksi vastaanottokeskukseen. Tehtävät oli-
vat moninaiset, järjestimme yhteisiä juhlia 
ja tapahtumia, oli tukihenkilötoimintaa, eri-
laisia toimintaryhmiä ja vaatekeräyksiä. 
Se oli ihmisten ja kulttuurien kohtaamista. 
Vastaanottokeskuksessa oli enimmillään 
200 asiakasta ja osaston vapaaehtoisia oli 
eri tehtävissä noin 60 henkilöä.

Vastaanottokeskuksesta syntyi myös läk-
sykerho, jossa alkuun oli mukana maa-
hanmuuttajalapsia, sittemmin myös 

kantasuomalaisia lapsia. Läksykerhon 
ohjaajina toimivat osaston vapaaehtoiset.

Kirkkopalveluilla oli Pieksämäellä kak-
sivuotinen nuorten maahanmuuttajien 
kotoutumista tukeva Tuu-mukaan hanke. 
Osaston puheenjohtaja toimi hankkeen 
ohjausryhmässä.

Osaston vapaaehtoisia oli jälleen mukana 
nuorten tukihenkilöinä ja saimme viettää 
monet mukavat juhlat aterioineen nuorten 
kanssa.

Osaston monikulttuurisuustoiminta on 
luonut hyvän pohjan heittäytyä uusiin 
haasteisiin maahanmuuttajatyössä, nyt 
kiintiöpakolaisten auttamiseen.  Osaston 
hallitus on tehnyt ketterästi päätöksiä 
uusien polkujen avaamisessa, kun on kyse 
viranomaisten avustamisesta kotoutumis-
työssä. Tämä toiminta on monin tavoin 
rikastuttanut Pieksämäen osaston toimin-
taa. Siinä on kyse molemminpuolisesta 
vuorovaikutuksesta inhimillisyyden periaa-
tetta noudattaen.

Jyrki Koskela 
puheenjohtaja 
Pieksämäen osasto

OSASTOISSA TAPAHTUU

S
usanna K

ekkonen Piksämäellä läykerhoissa tukea koulun 
käyntiin saavat kaikki sitä tarvitsevat
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Ensikurkistus kevään 2021 
koulutuksiin ensiapuryh-
mäläisille 

Ensiavun ja valmiuden harjoitus-
kurssi, sisältää EA3 -kurssin

Piiri on mukana järjestämässä uuden-
laista Ensiavun ja valmiuden harjoitus-
kurssia, joka sisältää tutun EA3:n. Kurssi 
järjestetään yhteistyössä Hämeen piirin 
kanssa ja paikkana on idyllinen Nynäsin 
kartanomiljöö. 

Kurssi toteutetaan kahtena viikonloppuna: 
9.-11.4. ja 14.-16.5. 

Jo nyt kannattaa laittaa ajankohta kalente-
riin ja jäädä seuraamaan uutisointia!

Ensiapupäivystäjän peruskurssi 

Teoriaosuudet webinaareina (Teams:n 
kautta) yhteensä neljänä iltana maaliskuun 
aikana. 

Kaksi käytännön harjoituspäivää, la-su 
17.-18.4. 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

Piirin tapahtumakalenteri 
2021

Piirin tapahtumakalenteri vuodelle 2021  
löytyy Rednetistä: Kaakkois-Suomen piiri 
/ koulutus- ja tapahtumakalenteri 2021. 
Älkää käyttäkö Rednetin omaa tapahtu-
mahakua, koska suurin osa tapahtumista 
löytyy Oma Punaisesta Rististä ja on linki-
tetty tuohon piirin sivuilla olevaan tauluk-
koon. 

Tapahtumat löytyvät myös Oma Punainen 
Risti -järjestelmästä, eli vapaaehtoiset.pu-
nainenristi.fi 

Olethan jo rekisteröitynyt vapaaehtoiseksi 
sinne? Jollet, tee se pian! 

Lippu korkealle 
   - perehdytykset webi-
naarisarjana tarjolla

Tervetuloa osaston luottamushenkilöille ja 
vapaaehtoisille tarkoitettuihin webinaareihin 
joulu – tammikuussa! Voit osallistua kaikkiin 
tai niihin, mille on tarvetta ja kiinnostusta. 
Jokainen osio toimii omana kokonaisuutena, 
eli eivät ole jatkoa edellisestä. 

Webinaarit pidetään torstaisin klo 17.30 – 
19.30. Osallistumista varten tarvitset tieto-
koneen tai mobiililaitteen, osallistumislinkit 
lähetetään ilmoittautuneille. 

Joka teema löytyy omana tapahtumana ja 
sisältö avattuna  Rednetistä piirin tapahtu-
makalenterista ja Oma Punaisesta Rististä, 
mitä kautta myös ilmoittautumiset iltoihin. 

Iltojen teemat: 
3.12. klo 17.30 - 19.30  
Osaston hallinnollinen vuosi ja eri toimijoi-
den roolit ja tehtävät 

10.12. klo 17.30 - 19.30
Toimintaa ohjaavat säännöt ja linjaukset

14.1. klo 17.30 - 19.30 
Osaston toiminnan suunnittelu ja kehittämi-
nen 

21.1. klo 17.30 - 19.30 
Osaston talous ja varainhankinta

28.1. klo 17.30 - 19.30 
Vapaaehtoisen polku kuntoon – vapaa-
ehtoisten rekrytointi ja ohjaus

4.2. klo 17.30 - 19.30 
Osaston auttamisvalmius ja kotimaan apu

Koulutukset ovat maksuttomia. 

Nyt on osallistuminen helppoa ja kotimatka-
kin on lyhyt! 
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Piiritoimisto, Kouvola

Hallituskatu 7F, 45100 Kouvola

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

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

Järjestöpäällikkö 
Piritta Keränen  040 582 5277 

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

Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Riina Ahonen  040 860 1396 

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

Hankesuunnittelija / Omaishoidon tukitoi-
minta 
Annika Korpinen  040 860 1413

 

Vastaanottokeskukset: 

Imatran Vastaanottokeskus 
Johtaja Lauri Perälä 
Päivystyspuh. 040 860 4338 
Vuoksenhovi@Vokki.fi 
 
Mikkelin Vastaanottokeskus  
Johtaja Otto Leppä 
Päivystyspuh. 040 861 3575 
Mikkelivok@Vokki.fi

Punainen Risti Ensiapu Oy 
Teollisuuskatu 6, 2.krs

Hallintosihteeri Johanna Rantala 
040 173 6956 

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja  
Tanja Hildén
0400 245 134 

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

Aluetoimisto, Mikkeli

Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Toimisto avoinna sopimuksen mukaan

Piirin puheenjohtaja 
Mari Huttunen 
0400 781 962
mari.j.huttunen@gmail.com

Piirin varapuheenjohtaja 
Johannes Moisio 
0400 154 382
u.j.moisio@gmail.com

YHTEYSTIEDOT
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Kiitos sinulle Vapaaehtoinen! 

Iso kiitos kaikille teille vapaaehtoisille
kuluneesta haastaavasta vuodesta, 

teette todella tärkeää työtä! 

Hyvää vuoden loppua ja joulun odotusta kaikille! 

Piiritoimiston väki

DBF_Etunimi
DBF_Sukunimi
DBF_Kaupunki
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