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Lego lapsen kurkussa – mitä teen?
Monia vanhempia mietityttävät tilan-
teet, joissa pienen lapsen turvallisuus 
voi vaarantua. Osaanko auttaa? Mitä 
voin tehdä, jotta lapsi säästyisi kotona 
tapaturmilta?

Itselläni on kolme lasta, joista jokaiselle on 
sattunut jotain ensiapua vaativaa. Yksi va-
kavimmista tilanteista oli, kun leikki-ikäinen 
tippui jään läpi syvään ojaan. Lapsi veti it-
se itsensä ylös ojasta ja tuli luokseni sisälle, 
jossa olin pukemassa pienemmälle lapselle 
vaatteita. 

Minun tehtäväkseni jäi märkien vaatteiden 
riisuminen, lapsen lämmittäminen ja rau-
hoittelu. Samalla oma sydämeni oli pakahtua 
pelosta ja itsesyytöksistä. Mitä olisin voinut 
tehdä estääkseni vaaratilanteen?
 
Toisella kertaa lapseni veti luokseen pöydäl-
lä olleen lasimaljan, jossa paloi kynttilä. Pi-
an paloivatkin jo lapsen otsahiukset. Onneksi 
me aikuiset olimme lähellä – palo saatiin no-
peasti sammutettua ja ensiavun jälkeen lapsi 
vietiin sairaalaan lääkärin vastaanotolle. 

Äkillisissä tilanteissa minua helpotti, että tie-
sin osaavani auttaa. Olen käynyt ensiapu-
kursseilla ja harjoitellut ensiavun antamista.

Punaisen Ristin viikolla tarkistetaan 
kodin turvallisuus
Punaisen Ristin viikolla toukokuussa vah-
vistamme lapsiperheiden arjen turvallisuut-
ta kotona. Siihen kuuluvat sekä tapaturmien 
ennaltaehkäisy että ensiavun antaminen, jos 
jotain sattuu. 

Kotona tapaturmien ehkäisy lähtee pienistä, 
mutta tärkeistä asioista. Laitetaanko tiskiko-
neeseen haarukat ja veitset terät alaspäin, 
onko portaikko turvallinen kulkea, ovat-
ko myrkylliset aineet lasten ulottumatto-
missa? Löytyvätkö ensiapuvälineet tarpeen 
tullen helposti ja osaako perheessä jokainen 
käyttää niitä? Punaisen Ristin arjen turvalli-
suuden tarkistuslista auttaa oman kodin tur-
vallisuuden parantamisessa.
 
Taitoja auttajakurssilta koko perheelle
Lapsiperheen auttajakurssilla aikuiset ja lap-
set voivat yhdessä oppia ensiapua. Nuken 
tai nallen avulla lapsikin voi oppia, mitä teh-
dä, jos lego menee nieluun: ”Ota pieni lap-
si syliin siten, että hänen päänsä on vartaloa 
alempana. Lyö kämmenellä napakasti, mut-
ta varovasti viisi kertaa lapaluiden väliin. Jos 
olet yksin, eikä tuke ole poistunut lapsen 
nielusta, soita nyt hätänumeroon 112.”

Tervetuloa kanssani kouluttamaan lapsiper-
heitä päiväkoteihin, kirjastoihin ja leikkipuis-
toihin. Tehdään yhdessä innostava Punaisen 
Ristin viikko!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 020 701 2223, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus: Kaakkois-Suomen piiri  Taitto:Piritta Keränen, piritta.keranen@redcross.fi

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Niina Hirvonen   
Terveydenhuollon 
suunnittelija, 
Punaisen Ristin  
keskustoimisto

Joonas B
randt
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Aikalisä

PÄÄKIRJOITUS 29.3.2019

Maaliskuun alkupuolella kuulimme valtakun-
nan politiikasta hätkähdyttävän uutisen: sote 
kaatui ja hallitus jätti eronpyynnön. Vaik-
ka koko alkuvuosi oli arvailtu miten tässä 
käy ja riittääkö aika, uutinen silti hämmen-
si. Välittömästi dramaattisten uutisten jäl-
keen sekä hallitus- että oppositiopuolueiden 
edustajat ryhtyivät antamaan lausuntoja ja 
painottivat sitä, että tehty työ ei ole mennyt 
hukkaan. Suomi tarvitsee joka tapauksessa 
mittavan sosiaali- ja terveyspalveluiden uu-
distuksen, nykyjärjestelmällä ei yksinkertai-
sesti selvitä tulevaisuudessa. Huhtikuussa 
pidettävien eduskuntavaalien jälkeen aloit-
tavan uuden hallituksen on siis tavalla tai 
toisella jatkettava urakkaa.Koko sote-uu-
distuksen valmistelun painopiste on ollut ly-
henteen loppuosassa -te. Vaikka kyse oli 
sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuu-
distamisesta, keskustelua käytiin lähes pel-
kästään terveyspalveluista ja sosiaalipalvelut 
jäivät huomattavasti vähemmälle huomiol-
le myös julkisessa keskustelussa. Vielä vä-
hemmän ehdittiin puhua maakuntien (joiden 
organisoitavaksi sosiaali- ja terveyspalvelut 
siis suunniteltiin annettavaksi) ja kuntien vä-
lisestä työnjaosta. Joka tapauksessa uudis-
tuksessa oli kunnille suunniteltu merkittävää 
roolia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä.

Koko maakunta- ja sote-uudistus oli valtava 
kokonaisuus ja siihen se kaatuikin. On ym-
märrettävää, että meissä tavallisissa ihmisis-
sä uudistus herätti hämmennystä kun asiaan 
vihkiytyneet virkamiehetkin tuntuivat välillä 
olevan ihmeissään. Kuitenkin kun puhutaan 
tuosta edellä mainitusta paikallisella tasolla 
tapahtuvasta hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisestä, niin sehän on juuri sitä asiaa mi-
tä osastomme ovat kautta aikojen tehneet. 
Jos ei monimuotoinen ystävätoiminta, ensi-
aputaidot, terveysohjelman toteuttaminen, 
terveyspisteet, kotoutumisen tuki jne. ole 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, niin 
mikä sitten? 

Muutosvalmisteluja tehneet kunnat ovat 
viestittäneet hyvin selkeästi, että ne tar-
vitsevat tulevaisuudessa ehkä nykyistäkin 
enemmän järjestöjä ja kolmatta sektoria yh-

teistyökumppaniksi. Mutta jos odottelemme 
hiljaa, että meitä tullaan pyytämään apuun, 
voi olla että juna menee ja kunnissa hyvin-
voinnin ja terveyden edistäminen organisoi-
daan ilman meitä. Nyt syntynyt tilanne antaa 
meille aikalisän.  Kunhan pöly tästä hie-
man laskeutuu, meidän on tärkeää aktivoi-
tua: osallistua kunnassa käytäviin yhteisiin 
keskusteluihin ja tarjota itse aktiivisesti kes-
kustelua kunnan päättäjille. Jos teidän osas-
tollenne on tarjoutunut mahdollisuus näihin 
keskusteluihin tai haluatte olla  keskustelua 
käynnistämässä, toivon yhteydenottoa tän-
ne piiriin; toiminnanjohtajaan, järjestöpääl-
likköön tai omaan kummiin. Piirissä on hyvää 
taustamateriaalia ja kokonaisnäkemystä näi-
hin kuntakeskusteluihin.

Kun puhutaan SPR:n osaston roolista hyvin-
voinnin ja terveyden edistäjänä tulevaisuu-
den kunnassa, tulee väistämättä mieleeni 
Punainen Risteys-toimintamalli. Piiri lan-
seerasi konseptin vuosi sitten ja uskomme 
edelleen, että yksin tai yhdessä yhteistyö-
kumppaneiden kanssa toteutettuna Punainen 
Risteys olisi parhaimmillaan sitä tekemistä, 
jolla osasto voi olla tukemassa oman kun-
tansa asukkaiden hyvinvointia. Kun kaivatte 
esiin Punaisesta Risteyksestä laaditun kuvan 
niin huomaatte, että Punainen Risteys on 
juuri sitä, mitä teemme tälläkin hetkellä.

Hyödynnetään aikalisä ja etsitään paikkam-
me oman kuntamme hyvinvoinnin ja tervey-
den edistäjinä!

Arja Vainio
Toiminnanjohtaja
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Punaisen Ristin viikkoa vietetään tänä 
vuonna 6. – 12. toukokuuta. Osastojen 
toteutettavaksi on rakennettu tiivis ja 
toiminnallinen lapsiperheiden auttaja-
kurssi.

Kampanjaviikon teemana ovat lapsiperhei-
den kodin turvallisuus ja arjen ensiaputaidot. 
Osastosi voi toteuttaa kampanjan järjestä-
mällä lapsiperheiden auttajakursseja ja ta-
pahtumia siellä, missä lapsiperheet liikkuvat 
– neuvoloissa, kerhoissa, kirjastoissa ja vaik-
kapa kouluilla. Samalla voitte saada uutta 
väkeä toimintaan!

• Lapsiperheiden auttajakurssi on lapsiper-
heille suunnattu parin tunnin toiminnal-
linen koulutus, jossa käydään läpi arjen 
ensiaputilanteita nilkan nyrjähdykses-
tä nenäverenvuotoon. Mukaan kutsutaan 
koko perhe.

Toteuttajan tueksi kurssille on tehty uu-
det toteutusohjeet ja rastipisteiden toi-
mintakortit.

• Osasto voi järjestää myös pienemmän 
tapahtuman, jonne kutsutaan lapsiper-
heitä. Tapahtumassa voi jakaa arjen tur-
vallisuuden tarkistuslistaa ja opastaa 
esimerkiksi tukehtuvan ensiapua nuken 
tai nallen avulla. Samalla kutsutaan tie-
tysti väkeä mukaan osaston toimintaan 
ja tulevalle auttajakurssille!

Näkyvyyttä somessa  
ja omalla paikkakunnalla
Viikon aikana viestimme näkyvästi arjen 
turvallisuudesta ja ensiaputaidoista. Vin-
kit sekä tiedote- ja ilmoituspohjat osaston 
viestintään löytyvät RedNetistä huhti-
kuussa. Kampanjaviikolla kannattaa myös 
seurata Punaisen Ristin valtakunnallisia so-
mekanavia ja jakaa niiden julkaisuja osas-
ton omilla kanavilla – tulossa on muun 
muassa uusi ensiapuvideo!

Punaisen Ristin viikon painetut materiaa-
lit ovat saatavilla Punaisen Ristin verkko-
kaupasta osastotunnuksilla. Tilaa osastosi 

PUNAISEN RISTIN VIIKKO

Punaisen Ristin viikolla opetellaan  
arjen ensiaputaitoja

materiaalit viimeistään 23.4., niin saat ne 
varmasti ajoissa.

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/viikko, 
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
sari.byman@punainenristi.fi

Joonas B
randt

Liian monta palloa ilmassa? Osastojen 
käyttöön on tänä vuonna tehty uusi pai-
nettu Punaisen Ristin viikon suunnittelu-
pohja. Siihen kirjataan porukalla osaston 
kampanjan pääasiat: kuka tekee, mitä, 
missä ja milloin. Saman pohjan avulla voi 
suunnitella myös kampanjan viestinnän.
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KOHTI NÄLKÄPÄIVÄÄ

Tempauksilla näkyvyyttä Nälkäpäivään
tulipalotapausta, joissa Nälkäpäivänä kerä-
tyillä varoilla edellisvuonna autettiin. Osas-
tot toteuttivat tyynytempauksia luovasti ja 
yleisön palaute oli erittäin positiivista. 

Tyynytempauksen tekeminen oli mukavaa, 
mutta näytteillepano osin työlästä, kertoo 
Sannamari Kortelainen Vieremän osastosta. 

– Meidän haasteenamme oli sää. Yöllä oli 
syysmyrsky ja tyynyinstallaatio oli ulko-
na, mutta yllättävän hyvin se säilyi. Tyynyt 
ja tyynyliinat saimme lahjoituksina ihmisiltä 
ympäri pitäjiä. Keräsimme ne yhteistyössä 
Vieremän Aarretuvan yrittäjän kanssa. Kun-
ta oli mukana antamalla meille käyttöön to-
rin laitaman.

Uudet maksutavat: MobilePay ja iZettle
Osastot ottivat uusia maksutapoja hienosti 
käyttöön. Yli 50 osastoa tilasi osastokohtai-
sen MobilePay-numeron ja monet käyttivät 
katastrofirahaston yleistä numeroa. iZettle-
tunnukset olivat käytössä neljässäkymme-
nessä osastossa.

MobilePayn kanssa parhaisiin tuloksiin pää-
sivät ne osastot, joissa kerääjät oli pereh-
dytetty hyvin ja jotka tarjosivat maksutapaa 
aktiivisesti lahjoittajille.
 

Nälkäpäivä tuotti viime vuonna his- 
toriansa neljänneksi parhaan tuloksen: 
2,8 miljoonaa euroa. Poimi toimivim-
mat vinkit osastosi käyttöön!

Käteisen käytön vähetessä vapaaehtois-
ten rooli Nälkäpäivän näkyväksi tekemises-
sä kasvaa. Kiitos viime vuoden Nälkäpäivän 
onnistumisesta kuuluu kaikille, jotka toimi-
vat elävinä Nälkäpäivä-mainoksina ympä-
ri maata!

Tässä muutama vinkki onnistuneista tapah-
tumista. Ohjeet toteutukseen löydät RedNe-
tin Nälkäpäivä-sivuilta.

Patsaille keräysliivit
Patsaita puettiin keräysliiveihin monissa 
osastoissa jo toista kertaa.
 
– Liperin osastossa puimme liivin Hiihtä-
jäpatsaalle. Laitoimme patsaasta kuvan 
Facebookin ”Haloo kuuluuko Liperi” -sivul-
le, kutsuimme väkeä mukaan keräykseen 
ja kiittelimme vielä jälkikäteen. Postauk-
set saivat paljon tykkäyksiä ja positiivi-
sia kommentteja, kertoo Saimi Varis Liperin 
osastosta. 

Tyynytempaus kertoo avusta lähellä
Tyynytempaus oli vuonna 2018 uusi idea, 
jolla haluttiin tuoda esiin Punaisen Ristin ko-
timaan apua. 121 tyynyä kuvastivat niitä 121 

– Keräsimme kaupan kassojen takana ja ky-
syimme kaikilta ohikulkijoilta, onko heillä Mo-
bilePay, selittää onnistumista Lisa Fordell Esbo 
svenskan osastosta. 

Tampereen osasto onnistui iZettlen käytös-
sä erityisesti Soppaa ja sukkia -myyntitapah-
tuman yhteydessä Keskustorilla. Itä-Helsingin 
osasto puolestaan pääsi hyviin tuloksiin kerää-
mällä MobilePaylla työpaikoilla.   

Lisätietoja RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/7958 
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PERIAATTEET TOIMINNASSA

Sääntöjemme mukaan yksi Suomen Pu-
naisen Ristin perustehtävistä on ”suo-
jella elämää ja terveyttä ja puolustaa 
ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia”. Suojelu 
tarkoittaa toimia, joilla pyritään siihen, 
että jokaisen oikeudet toteutuvat ja ih-
misarvoa kunnioitetaan. Mutta mitä 
suojelu tarkoittaa osaston arjessa?

Toimiessamme heikoimmassa asemas-
sa olevien tukena kohtaamme ihmisiä, jot-
ka eivät syystä tai toisesta osaa, pysty tai 
uskalla puolustaa itseään tai omia oikeuk-
siaan. Tällainen ihminen voi tulla vapaaeh-
toista vastaan monessa eri yhteydessä: en-
siapupäivystyksessä, Nuorten turvatalolla, 
vanhusten ystävätoiminnassa, monikult-
tuurisuustoiminnassa, ruokajakelussa, vas-
taanottokeskuksessa, somessa tai hälytys-
tilanteessa – oikeastaan missä vain.

Osastossa on hyvä pohtia yhdessä, tun-
nistammeko suojelua tarvitsevan ihmisen 
kohdatessamme hänet. Huomaammeko ti-
lanteet, jotka tekevät ihmisestä haavoittu-
van ja osaammeko silloin toimia oikein?

Suojelu on vastuullisuutta
Toteutamme suojelua varmistamalla,  
ettemme aiheuta omalla toiminnallamme 
autettavalle haittaa. Käytännössä se voi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vapaaeh-
toiset ovat hyvin koulutettuja ja toimivat 

Mikä suojelu?

vastuullisesti, toimintaympäristö on kaikil-
le turvallinen, ja huolehdimme tietosuojasta 
ja vaitiolovelvollisuudesta.

Punaisen Ristin toiminta on lähtökohdiltaan 
tasapuolista ja ihmistä kunnioittavaa. Sen 
varmistamiseksi osastossa kannattaa miet-
tiä, tavoittaako toiminta kaikki, joille se on 
suunnattu, vai onko toiminnassa esteitä, 
jotka jättävät ehkä juuri eniten apua tar-
vitsevat ulkopuolelle. Usein paras keino pa-
rantaa osaston toiminnan saavuttavuutta on 
ottaa toiminnan kohderyhmä mukaan suun-
nittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.

Tilannetta ei tarvitse pohtia yksin
Vaikka ihmisten perusoikeuksista ja turval-
lisuudesta huolehtiminen on ensisijaises-
ti viranomaisten tehtävä, jokaisella meistä 
on oltava kyky tunnistaa suojelua tarvitse-
va ja rohkeutta saattaa hänet oikean avun 
piiriin.
 
Haavoittuvan auttaminen vaatii usein pun-
tarointia ja aikaa pysähtyä katsomaan ti-
lannetta aidosti autettavan näkökulmasta. 
Apua tilanteen arviointiin voi saada keskus-
telemalla siitä luottamuksellisesti toisen va-
paaehtoisen tai piiritoimiston työntekijän 
kanssa.

Lisätietoja: suunnittelija Aleksi Seilonen,  
aleksi.seilonen@punainenristi.fi

Joonas B
randt
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PISARA 2019 LÄHESTYY

Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa 
26.10. testataan Punaisen Ristin valmi-
utta auttaa tilanteessa, jossa puhtaan 
veden saanti heikkenee tai loppuu ko-
konaan. Jokainen osasto suunnittelee 
teeman ympärille oman harjoituksensa. 
Apua saa valmiista harjoitusmalleista.

Osastoille on tarjolla kaksi piirien ja keskus-
toimiston valmistelemaa harjoitusmallia: 
matalan osallistumiskynnyksen harjoitus se-
kä keskitason harjoitus, johon kuuluu osas-
to- ja järjestöyhteistyötä. Näitä yhdistämällä 
voidaan rakentaa myös laaja yhteisharjoitus.

Harjoitusmallit osastojen avuksi  
Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa

Mitä viranomainen tekee  
vesikriisin sattuessa?

Vesikriisissä saastunut vesi voi aiheuttaa 
epidemian. Tilanteen hallitsemiseksi vi-
ranomaisten tärkeimpinä tehtävinä on

• tiedottaa ihmisille talousveden  
laadusta

• ohjeistaa ihmisiä veden käytöstä  
ja käyttörajoituksista (esimerkiksi 
kehotus keittää juomavesi) sekä

• tarvittaessa hankkia ja jakaa puh-
dasta vettä.

Vaikka vastuu auttamisesta on vesiepi-
demian sattuessa viranomaisella, äkil-
lisessä tilanteessa tarvitaan lisävoimia, 
jotta kaikki avun ja tiedon tarpeessa ole-
vat tavoitetaan nopeasti. Näihin tehtäviin 
tarvitaan Punaista Ristiä.

Miten Punainen Risti voi  
auttaa vesikriisissä?

Punainen Risti toimii vesikriisissä viran-
omaisen tukena. Vapaaehtoiset voivat  
esimerkiksi

• kartoittaa kotitalouksien sähkö-, vesi-  
ja lämpötilannetta, asukkaiden vointia 
ja avun tarvetta

• jakaa asukkaille viranomaisten antamia 
toimintaohjeita sekä paperisina tiedot-
teina että sosiaalisen median avulla

• auttaa viranomaisia puhtaan veden  
ja avustustarvikkeiden jakelussa 

• hälyttää lisäapua Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun eli Vapepa-verkoston kautta

• tilanteen pitkittyessä huolehtia omien 
vapaaehtoistensa huollosta, työvuoro-
jen järjestämisestä ja materiaalien riit-
tävyydestä.

Ystävät Pisara 2019 
-harjoitukseen!
Ystävätoiminnan vapaaehtoisilla on tär-
keä rooli Pisara 2019 -harjoituksessa, 
sillä ystävillä on vahvaa paikallistun-
temusta ja yhteys haavoittuvimmassa 
asemassa oleviin autettaviin. Vähim-
millään vapaaehtoinen voi tiedustella 
oman ystävänsä tilannetta ja pärjää-
mistä – tarkistaa, että hänellä on tieto 
häiriöstä ja puhdasta vettä saatavilla.

Harjoitusmallit pohjautuvat realistisiin häi-
riötilanteisiin, joissa Punaisen Ristin va-
paaehtoiset tositilanteessakin toimisivat 
viranomaisten tukena. Molemmat harjoitus-
mallit on suunniteltu vahvistamaan Punaisen 
Ristin kokonaisvalmiutta.

Lue lisää harjoitusmalleista Pisara 2019  
-sivuilta RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
valmiusharjoitus2019
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KOHDATAAN TOISEMME

Suomen Punainen Risti, Amnesty In-
ternational ja Kirkon Ulkomaanapu 
kutsuvat kaikki mukaan muutokseen oi-
keudenmukaisemman Suomen puoles-
ta Vain ihmisiä -kampanjassa. Kenen 
tarinan sinä tahtoisit kuulla, tai mitä it-
sestäsi kertoa? Kenen ääni jää yhteis-
kunnassamme kuulematta? 

Vain ihmisiä -kampanja haastaa kaikki suo-
malaiset kohtaamaan itselleen tuntematto-
mia, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja 
jakamaan tarinoitaan. Meillä kaikilla on oma, 
ainutlaatuinen tarinamme, mutta myös pal-
jon yhteistä – tunteita, muistoja ja tulevai-
suuden toiveita. Parhaimmillaan kohtaamiset 

Punainen Risti on festivaalien järjestä-
jille haluttu yhteistyökumppani. Tarjo-
amme tapahtumiin ensiapupäivystystä 
sekä päihdetyöhön ja seksuaalitervey-
teen perehtyneitä vapaaehtoisia.
 
• Kaikki ensiapupäivystykset tulee kirjata 

HUPSIS-järjestelmään.
• Kun ensiapuryhmä tekee sopimuksen 

festareiden kanssa, ryhmä kysyy samal-
la muiden vapaaehtoisten pääsystä fes-
tareille. 

• Kun olette tiedustelleet festarien järjes-
täjältä lupaa päivystää tapahtumassa, 
ilmoittakaa siitä valtakunnalliselle festa-
rilistalle: http://bit.ly/festarit2019. Luvat 
kysyneiden kesken järjestetään arvonta!

• Terveyden edistämisen ohjelmien vapaa-
ehtoiset ilmoittautuvat samalle listalle. 
Lista löytyy ensiapuryhmien, festarityön, 

voivat vähentää yksinäisyyttä, syrjäytymistä 
ja vihapuhetta.

Osallistu kasvokkain tai verkossa
Kohtaamishaasteeseen voi jokainen osal-
listua omassa arjessaan. Haastetta helpot-
tamaan on tuotettu Kohtaamiskortit, jotka 
voi ladata kampanjan verkkosivuilta. Kortte-
ja voi käyttää osana oman osaston tapahtu-
mia ja toimintaa. Niiden ympärille voi myös 
rakentaa vaikka kokonaisen oman kohtaa-
miskahvilan, ja kutsua muut paikkakunnan 
toimijat mukaan tarinoita jakamaan. 

Verkossa kampanjaan voi osallistua jakamal-
la sosiaalisessa mediassa päivityksiä omista 
merkityksellisistä kohtaamisista ja haastaa 
muita mukaan hashtagilla #vainihmisia. 

Lisätietoja: www.vainihmisia.fi,  
Mirva Helenius, kampanjapäällikkö,  
info@vainihmisia.fi

seksuaaliterveystyön ja päihdetyön Red-
Net-sivuilta.

• Toisen osaston alueelle tulevista tervey-
den edistämisen vapaaehtoisista ilmoi-
tetaan osaston ensiapuryhmälle, tai jos 
ensiapuryhmä ei päivystä kyseisessä ta-
pahtumassa, osaston puheenjohtajalle.

Lisätietoja: festarit@punainenristi.fi

Tule mukaan muutokseen  
– ollaan yhdessä #vainihmisia!

Kesän festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit!

Julia Tavast

B
enjam

in S
uom

ela
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VOIMAVAROJA KOULUTUKSESTA

Suomen Punainen Risti järjestää ke-
väällä 2019 yhteistyössä Sininauhalii-
ton kanssa luontoaiheisia koulutuksia 
vapaaehtoisille eri puolella Suomea.
 
Luonto osaksi hyvinvointia -koulutus kestää 
viisi tuntia ja se on tarkoitettu kaikille ikäih-
misten ja omaishoitajien kanssa toimiville 
vapaaehtoisille. Koulutus antaa osallistujille 
tietoa, valmiuksia ja vinkkejä luontoympäris-
tön hyödyntämiseen kotona sekä ryhmä- ja 
virkistystoiminnassa. Päivän aikana pääset 
liikkumaan luonnossa ja tekemään luomuk-
sia luonnon materiaaleista.

Koulutuksia järjestetään kevään aikana 
seuraavasti:
• (13.3. Oulu, SPR:n Hietalinnan  

kurssikeskus)

Monet järjestöt viestivät aktiivisesti tes-
tamenttilahjoitusmahdollisuuksista. 
Testamenttilahjoittamisen vahvistami-
nen on tärkeää myös Punaiselle Ristille. 
Annamme lahjoitusta harkitseville tie-
toa toiminnastamme ja voimme myös 
ohjata heidät puolueettoman asian-
ajajan puoleen, joka auttaa testamen-
tin laatimisessa maksutta. Kaikki piiri-
toimistot järjestävät tänä vuonna myös 
testamentti-illan. 
 
Myös vapaaehtoiset voivat auttaa! Testa-
menttioppaita voi tilata verkkokaupasta ja 
tarjota niitä vaikka pankkeihin tai kirjastoi-
hin. Testamentti-illan järjestämiseen saa hy-
vät ohjeet keskustoimistolta. 

Etsimme myös lahjoittajien tarinoita viestin-
nän käyttöön. Mikäli tunnette jonkun, joka 
olisi halukas antamaan kasvonsa kampanjal-
le, vinkit ovat lämpimästi tervetulleita! 

Lisätietoja: Varainhankinnan  
suunnittelija Mia Ekström-Huttunen 
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi  
tai p. 020 701 2193.

• 5.4. Länsi-Suomi, Jyväskylä 
• 11.4. Savo-Karjala, Kuopio 
• 17.4. Satakunta, Pori (Koivuniemen  

leirikeskus, Pastuskeri) 
• 4.5. Kaakkois-Suomi (paikkakunta  

tarkentuu myöhemmin)
• 16.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila) 
• 17.5. Helsinki, Vuosaari (Skatan tila) 

Päivä on osallistujalle maksuton ja siihen 
kuuluvat materiaalit ja tarjoilut. Matkakuluis-
ta osallistuja vastaa itse. 

Lisätietoja ja tarkemmat paikkakunta- 
kohtaiset ohjelmat saat piirin omaishoidon 
tukitoiminnan työntekijältä tai omaishoidon 
koordinaattori Sisko Aallolta,  
sisko.aalto@punainenristi.fi.

Luonto osaksi hyvinvointia  
– koulutukset vapaaehtoisille

Testamenttilahjoitus on hyvä päätös
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VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Punainen Risti on yksi juoksutapahtuma 
Running Dayn kumppaneista. Toukokuiseen 
tapahtumaan osallistui viime vuonna yli 14 
000 liikkujaa!

Tänä vuonna mukaan tarvitaan yhteensä 50 
vapaaehtoista hoitamaan juoksureitin var-
rella olevaa juomapistettä. Piste sijaitsee 
Helsingin keskustassa Finlandia-talon lähei-
syydessä. 

Koska juoksijoita on paljon, juomapisteessä 
on kuhinaa koko päivän. Vapaaehtoisten työ-
vuorot ovat kuitenkin vain muutaman tunnin 
mittaisia ja tehtävät ovat helppoja.

Ilmoittaudu mukaan Oma-järjestelmän kaut-
ta: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/1686 
viimeistään 26.4.2019. Lisätietoja saa Eeva 
Arrajoelta, p. 020 701 2274.

Punainenristi.fi-verkkosivusto uudistuu 
tämän vuoden aikana. Verkkopalve-
lu uudistettiin edellisen kerran 2010, ja 
nykyisen verkkopalvelun tekninen alus-
ta onkin jo vanhentunut: se ei esimer-
kiksi tue erilaisia päätelaitteita. Myös 
sisällöt kaipaavat uudistamista. Pro-
jektissa panostetaan uuden raikkaan 
ilmeen sekä monimuotoisen ja käyttä-
jälähtöisen sisällön toteuttamiseen.

Punainenristi.fi:n ja myöhemmin uudistuvi-
en erillissivustojen julkaisemisen tekniseksi 
alustaksi on valittu Episerver, joka on käy-
tössä myös Ruotsin ja Norjan Punaisissa Ris-
teissä. Toteutuskumppanina toimii IT-talo 
Digia. Projekti käynnistyy helmikuussa, ja 
sen etenemisestä kerrotaan jatkossa Tässä 
ja Nytissä ja RedNetissä.

Lisätietoja: verkkotuottaja Sari Keskinen, 
sari.keskinen@punainenristi.fi

Punainenristi.fi uudistuu

Tiesitkö, että:
• Kaatumiset aiheuttavat merkittävän osan 

sairaalahoitoa vaativista tapaturmista ja 
tapaturmaisista kuolemista. 

• Väestön ikääntyessä kaatumistapaturmat 
lisääntyvät. Suomessa 65 vuotta täyt-
täneiden tapaturmista 80 prosenttia on 
seurausta kaatumisesta tai matalalta pu-
toamisesta. 

• Päihteiden käyttö vaikuttaa kaatumisiin: 
vuosittain yli 100 ihmistä kuolee kaatues-
saan päihtyneenä. Ikääntyessä päihteiden 
käyttö huonontaa heikentynyttä tasapai-
noaistia ja motoriikkaa entisestään.  

Terveyden edistämisen vapaaehtoinen,  
tule mukaan ehkäisemään kaatumisia!

Vapaaehtoiseksi juoksutapahtumaan – 
Helsinki City Running Day 18.5.2019

Terveyden edistäjänä sinulla on tärkeä rooli 
kaatumisten ja kaatumisvammojen vähentä-
misessä! Terveyspisteissä kaatumistapa-
turmien ja päihteiden käytön puheeksi 
ottaminen sujuu luontevasti muun terveys-
neuvonnan yhteydessä. Päihdetyön va-
paaehtoiset hallitsevat päihteiden käytön 
puheeksi ottamisen ja he voivat huomioida 
toiminnassaan myös kaatumistapaturmat. 
Kaatumisten ehkäisemiseksi voi järjestää 
myös teematilaisuuksia.

Ohjeita ja lisätietoja löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/terveyspisteet
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA

Tammikuussa käynnistyneessä Punai-
sen Ristin jäsenhankintakampanjassa 
on kaksi pääviestiä: ”Jäsenenä olet aut-
taja” vetoaa ihmisten auttamishaluun ja 
”Ota hetki auttamiselle” kuvaa jäsenek-
si liittymisen helppoutta ja nopeutta. 

Samoja viestejä kannattaa käyttää, kun 
hankitte osastolle uusia jäseniä.

Uudistetut painotuotteet 
verkkokaupasta
• Jäsenesite sopii rekrytointiin ja jaetta-

vaksi tapahtumiin. Se on saatavilla suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi.

• Jäsenjuliste (A2): suomeksi ja ruotsiksi
• Roll upit tapahtumiin (maksullisia): suo-

meksi ja ruotsiksi
• Jäsenpostikortilla voi toivottaa uudet jä-

senet tervetulleiksi ja kutsua heidät ta-
pahtumiin (vanha malli)

• Käteiskuittivihko (vanha malli)

Materiaalit voi tilata osastotunnuksilla mak-
sutta Punaisen Ristin verkkokaupasta: pu-
naisenristinkauppa.fi.

Videot ja kuvat aineistopankista
RedNetin jäsenhankinnan sivuilta löydät ai-
neistoa jaettavaksi ja hyödynnettäväksi. 
RedNetistä löydät myös linkin aineistopankin 
kuvakoriin, josta voitte valita kuvia ja videoi-
ta osastonne viestintään. 

• Jakokuvat someen: ”Kahvikuppikuvat” 
ovat erityisesti aivan uusien jäsenten 
hankintaan suunniteltuja. Kuvien avulla 
voitte myös kertoa esimerkiksi, miten jä-
senmaksutuloilla koulutetaan ystävätoi-
minnan vapaaehtoisia.

• Videot: Aineistopankista löytyy myös 
kaksi videota, joista molemmista on saa-
tavilla eri pituisia ja eri kanaviin so-
veltuvia versioita. Kaksi videota löytyy 
suoraan jaettaviksi myös Punaisen Ristin 
Facebook-sivulta: https://www.facebook.
com/pg/punainenristi/videos/

Jäsenhankinnan RedNet-sivut löytyvät osoit-
teesta rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta. 
Kaikki aineistot ovat käytettävissä koko vuo-
den ja niitä päivitetään kevään aikana.

Jäseneksi voi liittyä myös 
älypuhelimella
Jäseneksi liittyminen on nyt helpompaa kuin 
koskaan, sillä Oma Punainen Ristiin on avat-
tu uusi jäseneksi liittymisen ja jäsenmak-
sun maksamisen kanava. Jäseneksi voi liittyä 
älypuhelimella ja maksaa heti verkkopankis-
sa. Myös laskun tilaaminen onnistuu. 

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneille tarjotaan 
myös heti jäsenyyttä, kun he kirjautuvat 
Omaan.

Voit itsekin maksaa henkilökohtaisen jäsen-
maksusi Omassa, jos et ole sitä jo ehtinyt 
maksaa: netapps.fi/spr-liity/

Materiaaleja osaston jäsenhankintaan

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset on päivi-
tetty. Muutoksen yhteydessä korvaussummia 
korotettiin ja tapaturmavakuutuksen katta-
vuutta laajennettiin. 

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset
Tutustu vakuutuksiin:  
rednet.punainenristi.fi/node/12816
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PIIRIN VUOSIKOKOUS

Piirin vuosikokous ja miniseminaari Kouvolassa 
Lauantaina 27.4. klo 9.30 alkaen
Kasarmiravintola, Paraatikenttä 5, Kouvola

Lämpimästi tervetuloa Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin vuosikokouk-
seen ja -seminaariin! 

Kokouspäivän ohjelma:  

9.00 - 9.30 Ilmoittautuminen ja tulokahvi

9.30               Miniseminaari: Vapaaehtoisuus 2030?
Seminaarissa pureudutaan tulevien toimintavuosien haasteisiin va-
paaehtoistoiminnan näkökulmasta. Milät vapaaehtoisuus näyttää ja 
tulevaisuudessa ja miten voimme varautua niin, että Punaisen Ristin va-
paaehtoisuus on voimissaan myös 2030? 
Aiheeseen johdattelemassa järjestökehityskoordinaattori Katriina Kuu-
sela, Suomen Punainen Risti 

12.00           Lounas

13.00           Vuosikokous
  Sääntömääräiset asiat
  Huomionosoitusten jako

Ilmoittautumiset vuosikokoukseen ja seminaariin tarjoilujen vuoksi viimeistään per-
jantai 12.4. mennessä: www.lyyti.fi/reg/kasu_vuosikokous2019

Kokouspäivän hinta on 15 €/hlö, sisältäen aamukahvin ja lounaan. Pelkkään kokouk-
seen osallistuminen on maksuton.
Laskutus tapahtuu jälkikäteen ilmoittautumisen yhteydessä annettujen tietojen mu-
kaisesti.

Iltapäivän kokoukseen voi luonnollisesti osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. 

Osastoille postitetaan viimeistään viikolla 15 yksi esityslista liitteineen, kokousmateri-
aaleja on jaossa myös kokouspaikalla. 
Sähköisessä muodossa kokouskutsu materiaaleineen löytyy Kaakkois-Suomi tiedottaa 
ryhmästä, josta sen voi kaikki kokoukseen tuliat noutaa ennen kokousta. 

TERVETULOA KAIKKI MUKAAN! 
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Tervehdys piirin sosiaali-
palvelusuunnittelijalta!
Riina Ahonen 

Aloitin 1.1.2019 sosiaalipalvelusuunnittelija-
na. Piirissä olen työskennellyt aikaisemmin 
monikulttuurisuus- ja nuorisoasioiden pa-
rissa. Olen myös katsellut Punaisesta Ristiä 
vapaaehtoisnäkökulmasta nuorten ystävä-
toiminnan saralla. Ystävätoiminnan ohella 
työnkuvaani kuuluu myös omaishoitajien 
tukitoiminta. 

Olkaa rohkeasti yhteydessä kaikissa ystävä-
toiminnan asioissa!

Riina Ahonen

Alaikäisenä yksin Suo-
meen tulleiden turvapai-
kanhakijoiden tukihanke
Jani Saarela 

Moikka!
Aloitin 1.2.2019 Yksin tulleiden tukihank-
keen työntekijänä. Voin olla aiemmin tuttu 
äänenä ja ehkä kasvonakin, sillä olen ollut 
SPR:n Kaakkois-Suomen piiritoimistolla toi-
mistoapulaisena kaksi vuotta. Hyppään in-
nolla uusien ja mielenkiintoisten haasteiden 
pariin. Pidän työskentelystä ihmisten pa-
rissa ja ethän epäröi ottaa yhteyttä, mikäli 
mieltäsi jokin askarruttaa. Oikein mukavaa 
ja aurinkoista kevättä! Ollaan yhteyksissä.

Hankkeen kuulumisia

Kaakkois-Suomen piirissä on jatkunut nyt 
toista vuotta Alaikäisenä yksin Suomeen 
tulleiden turvapaikanhakijoiden tukihanke. 
Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten 
kotoutumista ja toimintakykyä sekä tar-
jota heille mahdollisuuksia osallisuuden 
muodostumiseen vapaaehtoistyön keinoin. 
Pääpaino Kaakon kulmilla on Kouvolassa, 
mutta toimintaa on myös Pieksämäellä sekä 
Imatran seudulla. Hankkeessa koulutetaan 
tukikummeja nuorille ja kehitetään erilaisia 
toimintamuotoja sekä nuorten että yhteis-
työkumppanien tarpeet huomioiden. 

MUUTOKSIA PIIRITOIMISTON  TYÖNKUVISSA

Hankkeessa on tällä hetkellä vajaa kymme-
nen nuorta, joista kuudelle on tukikummi. 
Nuorista osa on jo suorittanut peruskoulun 
ja loputkin ovat taipaleen loppumetreillä. 
Lisäksi he opiskelevat suomea ja ovat jo 
oppineet kielen siinä määrin hyvin, että tu-
levat sillä toimen arjessaan. 

Toimintaa on tarkoitus viedä enenevissä 
määrin ryhmämuotoiseksi. Tällä hetkellä 
suunnitteilla keväälle on mm. pilkkiretki, 
osallistuminen Maailma Kouvolassa-tapah-
tumaan Rasisminvastaisella viikolla sekä 
yhteistyötä Punaisen Ristin viikolla Kouvolan 
osaston ystävätoiminnan kanssa. Toiveis-
sa olisi myös tehdä yhteistyötä niin ikään 
Kouvolan osaston ystävätoiminnan ja siihen 
liittyvän Ukkokerhon kanssa.
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO

Suomen Punaisen Ristin koordinoiman val-
takunnallisen rasisminvastaisen viikon kam-
panja 

#elämänlaatu  
#livskvalitet  
#qualityoflife 

18.–24.3.2019 

Yhdenvertaisuus = Elämän laatu

Vuoden 2019 rasisminvastaisen viikon kam-
panja kohdistuu yksilöiden lisäksi erityisesti 
yhteisöihin, kasvattajiin, työpaikkoihin, kun-
tiin ja päättäjiin. Halusimme kampanjassa 
nostaa esille myös eri etnisten vähemmistö-
ryhmien välisen rasismin.

Vuoden 2019 SPR Kaakkois-Suomen piirin 
päätapahtuma oli tiistaina 19.3. klo 17-19 
Lappeenrannan kaupungintalolla Lappeen-
ranta-salissa.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva avasi tilai-
suuden, jonka jälkeen Kaakkois-Suomen 
piirin toiminnanjohtaja Arja Vainio luovutti 
Ennakkoluuloton edelläkävijä - tunnustuk-
sen Etelä-Karjalan Osuuskaupalle. Palkinnon 
otti vastaan Eekoon henkilöstö- ja viestin-
täpäällikkö Päivi Jäkälä. Myöntämisen pe-
rusteina ovat Osuuskaupan ennakkoluuloton 
halu tukea maahanmuuttajien työllistymistä 
sekä tasavertaisten työmahdollisuuksien 
luominen.

Kaakkois-Suomen piiri on jakanut 
huomionosoituksen kolmetoista 
kertaa. 
Rasisminvastaisen tapahtuman pääpuhuja-
na oli Ville Haapasalo. Näyttelijä Ville Haa-
pasalo tunnetaan matkaohjelmien joviaalina 
ja seurallisena isäntänä. Häntä voi hyvällä 
syyllä sanoa menestyneimmäksi suoma-
laiseksi Venäjällä. Näyttelijä sanoo kolun-
neensa melkein kaikki kolkat maailmassa, 
vain 17 maata on enää käymättä, ja ne 
ovat pieniä saarivaltioita. Haapasalo sanoi 
tutustuvansa jokaiseen uuteen kulttuuriin 
ihmisten ja ruoan kautta. Molemmat ovat 
miehelle sydäntä lähellä. Tilaisuuden aikana 
Ville kertoi omista seikkailuista ja kokemuk-
sista ulkomailla, omasta näkemyksestään 
mistä rasismi syntyy sekä vastasi yleisön 
kysymyksiin.

Punainen Risti ei ollut yksin järjestämässä 
tapahtumaa. Mukana järjestämässä ja tuke-
massa olivat Lappeenrannan kaupunki, Me 
-talo, Etelä-Karjalan perhetyön kehittämis-
yhdistys ry, Eksote Maahanmuuttopalvelut, 
Etelä-Karjalan osuuskauppa, Kaakkois-Suo-
men Lähitapiola sekä Etelä-Karjalan osuus-
pankki.

Mukana olevat yhteistyötahot esittelivät 
omaa toimintaansa ennen tilaisuuden alkua. 

Päätapahtuman lisäksi erilaisia ta-
pahtumia oli ympäri piiriä.
Kotkassa järjestettiin koko viikon aikana 
kohtaamisia, kuten lauantaina Pasaatis-

sa musiikkia ja tanssia maailmalta, 
mukana oli mm. viime vuoden Voi-
ce of Finlandista tuttu kaunisääni-
nen Francis Asis. Tiistaina pelattiin 
Ystävyysjalkapallo-ottelua Ruonalan 
urheiluhallissa. Keskiviikkona SPR:n 
nuorten vaikuttajatiimi ja paikaliset 
maahanmuuttajanuoret kertoivat 
omia elämäntarinoita merikeskus Vel-
lamossa. Torstaina päivällä Ekamissa 
oli avoimet ovet ja illalla kirjastossa 
lukunäytteitä eri kielillä. Viikko päättyi 
Maailmojen messulla kirkossa ja Lähi-
Idän pop up -kahvilalla Kotkan seura-
kuntakeskuksessa.

Haminassa oli myös pop up kahvila, 
missä tarjolla monikulttuurinen bruns-
si.

Rasisminvastainen kampanja 2019

Tilaisuuden avasi Lappeenrannan kaupunginjoh-
taja Kimmo Jarva. Kuvaan pääsivät myös Arja 
Vainio ja Anna Buzaeva. 

Kuvat: Anna Buzaeva, Tatjana Hei-
nonen, Janette Grönfors
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO

Mikkelissä viikko alkoi siitä, kun osaston 
vapaaehtoiset haastavat ihmisiä luo-
pumaan ennakkoluuloistaan kaupungin 
keskustassa. Hyvin voiva Mikkeli ilman 
vihaa – tapahtumassa etsittiin vastauk-
sia kysymyksiin: Mikä on viharikos? Mi-
ten viharikoksiin voi puuttua ja kuinka 
viharikoksen uhri saa apua? 

Kouvolassa oli runsaasti tapahtumia 
kautta viikko: vaalipaneeli ja keskuste-
luillat, elokuvailta, Elävä kirjasto. Viikko 
huipentui Maailma Kouvolassa tapahtu-
maan lauantaina.

Piiri kiittää osastoja ja vapaaehtoisia. Hie-
nosti hoidettu!

Rasisminvastainen toiminta ei pääty kam-
panjaviikon päätyttyä! Meidän on muistet-
tava, että näyttämällä mallia muille, kuin-
ka toimitaan syrjimättömästi arkielämässä 
vuoden jokaisena päivänä, me vaikutam-
me! 

Lappeenrannan tilaisuudessa oli mukana osaston 
vapaaehtoisia vas. Petteri Myllynen, Irene Uimo-
nen, Päivi Pesu ja Jenni Kylliäinen

Ennakkoluuloton edelläkävijä -palkinnon sai Ete-
lä-Karjalan Osuuskauppa. Palkinnon vastaanotti 
henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Päivi Jäkälä. 

Ville Haapasalo kertoi tuntevansa hyvin, miltä ra-
sismin kohteeksi joutuminen tuntuu. Villen mielestä 
rasismi syntyy siitä, ettemme tunne toisiamme riitt-
ävästi. 
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UUSIA IHMISIÄ JÄSENIKSI JA TOIMINTAAN

Jäsenhankintakampanja - missä mennään? 

Jäsenhankinnan materi-
aalit uusiutuneet: 
Uudet jäsenmateriaalit ovat nyt tilattavis-
sa Punaisen Ristin verkkokaupassa.
Tilattavat materiaalit ovat:
• jäsenflyer suomeksi, ruotsiksi ja eng-

lanniksi.
• jäsenjuliste suomeksi ja ruotsiksi
• roll up, maksullinen suomeksi ja ruot-

siksi
• jäsenmaksun käteiskuittivihko (kaksi-

kielinen)
• postikortti (aiempi ilme) on myös va-

likoimassa.

Materiaalit ovat roll-uppia lukuunottamat-
ta osastoille maksuttomia! 

Mistä olikaan kysymys? 

Nyt uusien jäsenten hankinta kannattaa en-
tistä paremmin. Palkitsemme aktiiviset jä-
senhankkijaosastot tänä vuonna seuraavasti:

1. Jokainen osasto, joka lähettää jäsenkir-
jeen syyskuun loppuun mennessä, osallistuu 
kolmen 100 € arvoisen lahjakortin arvontaan 
(arvonta suoritetaan lokakuussa). 
 
2. Jokainen osasto, joka tekee ja toteuttaa 
jäsenhankintasuunnitelman vähintään Punai-
sen Ristin viikolla, osallistuu kolmen 100 € 
arvoisen lahjakortin arvontaan (arvonta suo-
ritetaan kesäkuussa).  Suunnitelma toimitet-
tava piiriin järjestyöpäällikölle.  

3. Jokainen osasto, joka vuoden aikana 
hankkii uusia jäseniä (minimimäärä 5) palki-
taan lahjakortilla (arvo 50 – 200 €, riippuen 
hankittujen jäsenten määrästä suhteutettu-
na osaston jäsenmäärään).  Yli 50 haamura-
jan ylittäville luvassa superbonus! 

Luvassa myös yllätyspalkintoja vuoden mit-
taan! 

Luonnollisesti jäsenhankintaan osallistuu ko-
ko osaston väki. Jos vaikka jokainen aktii-
vi hankkii yhden jäsenen lisää? Sehän tekee 
jo… vaikka kuinka monta! 

Toivottavasti nämä kannustavat teitä jäsen-
hankinnassa valtakunnallisen kampanjan sii-
vittämänä! Jokainen jäsen on meille tärkeä, 
he mahdollistavat paikallisen toiminnan ja 
avun perille menon! 

Jokaisessa tämän vuoden Tässä ja Nytin nu-
merossa tullaan julkaisemaan jäsenmäärät 
ja tavoitteeseen päässeet osastot . Onhan 
siellä sinunkin osastosi? 

Lisätietoa järjestöpäällikkö Piritta Keräseltä 

Ensimmäisen yllätyspalkin-

non tulee saamaan Kouvolan 

osasto, missä on hankittu 17 

uutta jäsentä! Loistavaa! 

Rahalliset palkitsemiset

Piiri palkitsee osastoja uusien jäsenten 
hankinnasta seuraavasti vuoden lopus-
sa:

Uusia jäseniä hankittu:
5 – 10 uutta  osasto saa 100 €
10 – 20 uutta  osasto saa 150 € 
Yli 20 uutta  osasto saa 200 €

Yli 50 uutta   SUPERBONUS!  
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Jäsenkirje lähdössä? 

Muistattehan, että piiri tukee osastoja jä-
senkirjeen lähettämisessä:
• toimittakaa valmis tai muokattava ai-

neisto piiritoimistoon viimeistään viik-
koa ennen toivottua postituspäivää 

• piiri kopioi ja postittaa kirjeet 
• osastolta laskutettavat kulut: kir-

jekuori C5: 0,10 €/ kpl ja postikulu 
economy: 1,03 € / kpl

• piiri kustantaa paperit ja kopioinnin 
(värillinen kaksipuoleinen)

Jäsenkirje on loistava tapa kertoa nykyi-
sille jäsenille osaston toiminnasta, ehkä-
pä joku innostuu mukaan toimintaankin? 

UUSIA IHMISIÄ JÄSENIKSI JA TOIMINTAAN

Osastojen jäsenmäärät Jäsen-
mää-
rä 3 / 
2019

Uu-
det

SPR Anjala-Inkeroisten osasto 75 
SPR Anttolan osasto 36 
SPR Elimäen osasto 82 
SPR Enonkosken osasto 37 
SPR Haminan osasto 221 
SPR Hartolan osasto 63 
SPR Haukivuoren osasto 72 1
SPR Hirvensalmen osasto 88 
SPR Iitin osasto 100 
SPR Imatran osasto 309 4
SPR Joroisten osasto 108 1
SPR Juvan osasto 82 1
SPR Kangasniemen osasto 90 1
SPR Karhulan osasto 193 
SPR Kerimäen osasto 122 
SPR Kotkan osasto 289 4
SPR Kouvolan osasto 383 17
SPR Kuusankosken osasto 238 6
SPR Lappeenrannan osasto 550 3
SPR Lemin osasto 46 
SPR Luumäen osasto 39 
SPR Miehikkälän osasto 36 2

Osastojen jäsenmäärät Jäsen-
mää-
rä 3 / 
2019

Uu-
det

SPR Mikkelin osasto 357 4

SPR Mäntyharjun osasto 63 
SPR Parikkalan osasto 365 1
SPR Pertunmaan osasto 67 2
SPR Pieksämäen osasto 360 4
SPR Punkaharjun osasto 69 
SPR Puumalan osasto 48 
SPR Pyhtään osasto 43 1
SPR Rantasalmen osasto 105 
SPR Rautjärven osasto 41 
SPR Ristiinan osasto 79 5
SPR Ruokolahden osasto 27 1
SPR Savitaipaleen osasto 420 4
SPR Savonlinnan osasto 308 1
SPR Simpeleen osasto 59 
SPR Sippolan osasto 108 
SPR Sulkavan osasto 67 
SPR Sysmän osasto 80 
SPR Taipalsaaren osasto 96 
SPR Valkealan osasto 76 
SPR Virolahden osasto 43 
SPR Ylämaan osasto 23 1
Kaikki yhteensä 6 163 64
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Sähköinen ystävänvälitys on nyt päivän sa-
na. Se on jo käytössä osassa osastoja ja uu-
sia osastoja tukee mukaan kovaa vauhtia. 
Sähköinen ystävänvälitys ja Oma Punainen 
Risti on luotu helpottamaan osastojen vies-
tintää ja uusien vapaaehtoisten vastaanot-
tamista. Sähköisen ystävävälityksen myötä 
ystävävälitystä on helpompi myös jakaa use-
amman välittäjän kesken, kun paperisia 
mappeja ei tarvita vaan kaikki tieto on Inter-
net yhteyden päässä. Monet saattavat epäillä 
osaako sitä sitten käyttää, mutta todistetusti 
sitä ovat oppineet käyttämään myös sellaiset 
henkilöt, joiden tietotekniset taidot eivät ole 
kovin vahvat. Ja perehdytystä ja tukea saa 
piiristä tarvittaessa.

Piiri on saanut LähiTapiolalta lahjoitukse-
na kaksi tablettitietokonetta. Kannustukseksi 
sähköiseen välitykseen siirtymiseen laitet-
tiin arvonta pystyyn. Tabletit arvotaan nii-
den osastojen kesken, jotka ovat heinäkuun 
loppuun mennessä ottaneet sähköisen ystä-
vävälityksen käyttöön. Arvonta suoritetaan 
ennen elokuun ystäväseminaaria ja laitteet 
luovutetaan voittajille seminaarissa. Onnea 
kisaan!

Lisätietoja Riina Ahoselta. 

Ystävävälitys 
sähköistyy

Helmi-maaliskuun aikana järjestettiin ystä-
vätoiminnan peruskursseja Kouvolassa, Ran-
tasalmella ja Kangasniemellä. Kouvolassa 
kurssille osallistui 14 henkilöä, joista valta-
osa on jo mukana toiminnassa. Rantasalmen 
kurssilla oli 15 innokasta uutta ystäväksi läh-
tijää, joukossa myös muutama naapuriosas-
to Joroisista. Kangasniemellä kurssilaisia oli 
8. 

Osallistujat saivat kuulla mm. ystävätoimin-
nan pelisäännöistä ja pääsivät treenaamaan 
toisen ihmisen kohtaamista. Kaikki kurs-
sit saivat osallistujilta hyvää palautetta ja on 
ilo nähdä kuinka uudet vapaaehtoiset lähte-
vät toimintaan innolla mukaan. Kurssit toivat 
myös mukavasti lisää jäseniä Kouvolaan ja 
Kangasniemelle.

Uusia ystäviä Kouvo-
laan, Rantasalmelle ja 
Kangasniemelle

YSTÄVÄTOIMINTA

Kuvassa Helena Lukkarinen (vas.) toimi Kouvolan 
ystäväkurssin kouluttaja ja sai kiitosta kurssipalau-
tteissa.

Rantasalmella kaikki kurssilai-
set liittyivät koulutuksen lo-
puksi Oma Punainen Risti -jär-
jestelmään ja paikalla oli myös 
osaston digimestari 
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Sinä sanavalmis, ihmisten kanssa toimeen-
tuleva hyvä tyyppi, joka haluat viedä järjes-
tömme arvoja ja toimintaa eteenpäin. Sinulla 
on kokemusta ystävätoiminnasta tai moni-
kulttuurisesta toiminnasta ja haluat jakaa 
tietojasi muille. 

Etsimme juuri sinua monimuotoisenystävä-
toiminnan kouluttajiemme joukkoon. Ystä-
vätoiminnan kouluttaja voi kouluttaa kaikkia 
ystävätoiminnan uudistuneita koulutus-
moduuleita kuten ystävätoiminnan perus-
kurssia, kotomoduulia ja ystävätoiminnan 
ryhmänohjaajakoulutusta. Suurin tarve kou-
luttajille on Etelä-Savon alueella, mutta 
myös muualta tulevat toivotetaan ilolla jouk-
koon.

Tarjolla mukava vapaaehtoistehtävä, jossa 
pääset olemaan vahva lenkki avunketjussa. 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Riinaan tai An-
naan ja lähde mukaan kouluttajapolulle. 

Koulutus koostuu verkkokurssina opiskel-
tavasta yhteisestä osasta, välineosasta ja 
sisältöosasta, jotka järjestetään kahtena vii-
konloppukoulutuksena marraskuussa Helsin-
gissä.

Ystävätoiminnan 
kouluttajia etsitään

Ystäväksi omaishoito-
perheelle 
Tutkimusten mukaan yli miljoona suoma-
laista auttaa säännöllisesti läheistään. Suo-
messa arvioidaan olevan noin 350 000 
omaishoitotilannetta, joista 60 000 on sitovia 
ja vaativia. 

Omaishoito on elämäntilanne, jossa saira-
us tai vammaisuus, auttaminen ja tukemi-
nen sovitetaan eri tavoin perheen arkeen. 
Omaishoitotilanteessa sekä hoidettava et-
tä hoitaja, koko omaishoitoperhe, tarvitsevat 
tukea. Omaishoitoon liittyy elämänmuu-
tos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai 
vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vai-
kuttaa koko perheen elämään.

Kiinnostaisiko juuri sinun osastoasi toiminta 
omaishoitoperheiden kanssa? 

Tilaa ilmainen Ystävänä omaishoitoper-
heelle -kurssi. Kurssi on yhden illan mit-
tainen ja sen käytyäsi voit toimia ystävänä 
omaishoitoperheelle, suunnitella ja toteuttaa 
ryhmätoimintaa, virkistystilaisuuksia ja 
retkiä omaishoitajille.  
Kurssi on suunnattu ystävätoiminnan perus-
kurssin käyneille vapaaehtoisille tai jo toi-
minnassa mukana oleville vapaaehtoisille, 
jotka haluavat lisätietoa omaishoitajuudesta 
ja valmiuksia toimia omaishoitoperheiden tu-
kena.
Kalenterissa on vielä keväälle tilaa, joten jos 
saatte osastosta tarpeeksi innostuneita mu-
kaan, niin sovitaan päivä ja järjestetään 
koulutus.

Lisätietoja: Riina Ahonen, 
sosiaalipalvelusuunnittelija
 

YSTÄVÄTOIMINTA
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Joko osastostasi löytyy terveystoiminnan 
yhteyshenkilö?

Terveyden edistämisen ohjelman avulla py-
ritään vahvistamaan paikallisia yhteisöjä 
huolehtimaan omasta ja yhteisönsä terve-
ydestä. Terveystoiminnan yhteyshenkilöl-
lä on tärkeä rooli Suomen Punaisen Ristin 
terveyden edistämisen toimintojen ylläpitä-
misessä ja kehittämisessä osastossa. 
Terveyden edistämisen ohjelman toimin-
toihin kuuluvat päihdetyö, hiv- ja seksu-
aaliterveystyö, Terveyspisteet sekä muut 
terveysohjelmat, kuten koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmiin liittyvät kampanjat

Roolissaan terveystoiminnan yhteyshen-
kilö edistää tai koordinoi terveystoimijoi-
den yhteistyötä osaston ja järjestön sisällä 
ja mahdollisesti myös osaston ulkopuolel-
la yhteistyötahojen kanssa.  Yhteyshenkilö 
on läsnä hallituksen kokouksissa vähin-
tään silloin kun käsitellään terveyden edis-
tämistä. Hän ohjaa ja motivoi terveyden 
edistämisestä kiinnostuneita vapaaehtoisia 
osallistumaan ja järjestämään toimintaa ja 
tapahtumia. 

Tehtävänä on myös jakaa tietoa osastos-
sa terveyden edistämisen ajankohtaisista 
asioista ja koota toimijoilta terveystoimin-
tojen toimintatilastot sekä järjestää tervey-
den edistämisen vapaaehtoisille yhteisiä 
tapaamisia.

Löytyiskö osaston te-
kijöistä tai uudista 
vapaaehtoisista ter-
veyspisteen tekijöitä?

Terveyspisteet ovat 
osa Suomen Punai-
sen Ristin terveyden 
edistämisen ohjelmaa. 
Kaakkois-Suomen pii-
rin alueella niitä toimii 
jo kolme; Kotka, Savi-
taipale ja Pieksämäki. 
Ohjelman eri toimin-
tamuodoissa ihmisiä 
kannustetaan huoleh-
timaan omasta ja lä-

hiyhteisönsä terveydestä, ehkäisemään 
tapaturmia ja hankkimaan erilaisia arjes-
sa selviytymisen taitoja. Terveyspisteiden 
toiminta parantaa ihmisten kykyä selviytyä 
arkielämässä, ehkäisee terveydellisiä on-
gelmia sekä elämäntapasairauksia. 

Terveyspisteissä toimivat osaston vapaa-
ehtoiset. Terveyspistevastaavana toimii 
laillistettu terveydenhuollon ammattihen-
kilö, kuten sairaanhoitaja, terveydenhoi-
taja tai lääkäri. Tämä siksi että toiminta 
on oikealla tiedolla johdettua. Terveyspis-
teen terveysneuvonnan antajana voi toi-
mia myös nimikesuojattu terveydenhuollon 
ammattihenkilö, esim. lähihoitaja.  Mui-
na toimijoina voi olla kuka tahansa asiasta 
kiinnostunut. 

Mitä Terveyspisteissä tehdään?

• Terveyspisteet tarjoavat anonyymiä, 
vapaaehtoista ja maksutonta ohjausta, 
tukea, neuvontaa sekä muuta terveyttä 
ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

• Terveyspisteen vapaaehtoisten jakama 
tieto sekä ohjeet ja neuvot pohjautu-
vat näyttöön perustuvaan tietoon, jolla 
tarkoitetaan parasta saatavilla olevaa, 
ajantasaista ja tutkittua tietoa sekä 

TERVEYDEN EDISTÄMINEN
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kansallisia Käypä hoito -suosituksia. 
• Ohjaukseen pyritään käyttämään vai-

kuttaviksi tunnistettuja menetelmiä ja 
toimintakäytäntöjä, esim. motivoivaa 
haastattelua.

• Ohjauksessa ja keskustelujen tukena 
voidaan käyttää esim. Audit-testiä ja 
muita asiakkaan terveyskäyttäytymistä 
mittaavia luotettavia testejä, vyötärön 
ympäryksen, painon ja verenpaineen 
mittauksia.

• Teema- ja koulutuspäivät, erilaiset ryh-
mätoiminnan muodot sekä valtakunnal-
listen teemaviikkojen ja -päivien vietto 
on osa toimintaa.

• Terveyspiste voi toimia myös liikkuvana 
toimintapisteenä.

• Terveyspiste on osa osaston valmiutta, 
mm. varautumalla paikallisiin häiriöti-
lanteisiin (myrkyt, vesikriisi, pande-
miat).

• Terveyspistevastaava huolehtii Terveys-
pisteen toiminnan laadusta 

TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Terveyspisteen aloittamiseen saat tukea 
piirin terveydenhuollon suunnittelijalta. 

Tarjolla on myös aloituspaketti jossa esim. 
verenpainemittari. RedNetistä Terveys-
pisteet-sivustolta löytyy melkoinen mää-
rä valmista materiaalia joilla esim. erilaisia 
teematapahtuma on helppo toteuttaa alka-
en kaatumisen ehkäisemisestä rintojen tut-
kimiseen. 

Olkaa yhteydessä piirin terveydenhuol-
lon suunnittelijaan kun innostus terveyden 
edistämisen toimintoihin osastossanne he-
rää!

Kummialueet 2019! 

Oletko jo tavannut oman osastosi kum-
min? Kummitoiminta esitelty laajemmin 
T&N 1/2019, mutta tässä vielä alueja-
ko. Olkaahan yhteydessä tai tulkaa ta-
paamaan alueellisiis osastotapaamisiin!  

Kummialueet ja kummit : 
 
1. Piritta Keränen 
p. 040 582 5277 

2. Sanna Pelkonen 
p. 0400 156 828 

3. Eila Siira
p. 0400 965 407 

4. Riina Ahonen  
p. 040 860 1396 
 
5. Anna Buzaeva 
p. 040 726 6015 

1

5
4

3

2
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TOIMINTA-AIKATAULU 2019 

Pvm Tapahtuma / koulutus Kohderyhmä Paikka
Huhtikuu 
1.4. Tiedotusilta Tiedottajat + muut tiedotuksesta kiinnostu-

neet
Haukivuori

13.-14.4. Varhaisen puuttumisen koulutus Toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset Kouvola
27.4. Piirin vuosikokous ja seminaari Jäsenet ja osastojen viralliset edustajat Kouvola

Pvm Tapahtuma / koulutus Kohderyhmä Paikka
Toukokuu
4.5. Luonto osaksi hyvinvointia -kou-

lutus
Omaishoitajien ja ikäihmisten parissa toimi-
vat vapaaehtoiset

Kouvola 

4.5. Earyhmien harjoituspäivä Ensiapuryhmäläiset ?
6.-12.5. Punaisen Ristin viikko
10.-11.5. henkisen tuen jatkokurssi (12t) Peruskurssin käyneet vapaaehtoiset Kouvola
vk 20 Alueelliset osastotapaamiset
13.5. Alueellinen osastotapaaminen Aktiiviset vapaaehtoiset Miehikkälä
14.5. Alueellinen osastotapaaminen Aktiiviset vapaaehtoiset Rantasalmi
15.5. Alueelliset osastotapaaminen Aktiiviset vapaaehtoiset Kuusankoski
15.5. Alueelliset osastotapaaminen Aktiiviset vapaaehtoiset Imatra
16.5. Alueellinen osastotapaaminen Aktiiviset vapaaehtoiset Pertunmaa
20.-25.5. EA3-kurssi Ensiapuryhmäläiset, yhdessä Sa-Ka
21.5. Alueellinen osastotapaaminen Aktiiviset vapaaehtoiset Kangasniemi
25.5. Ystävätoiminta 60 vuotta -juhla Jyväskylä 

Kesäkuu
4.-6.9. Ryhmänjohtajakurssi Ensiapyryhmäläiset Nynäs

Elokuu 
17.8. Ystäväseminaari Ystävätoimijat Mikkeli 
24.8. Kouluttajapäivä Vapaaehtoiskouluttajat Mikkeli 
27.8. Näpä-startti Osastojen keräysaktiivit Etelä-Savo
28.8. Näpä-startti Osastojen keräysaktiivit Etelä-Karjala
29.8. Näpä-startti Osastojen keräysaktiivit Kymenlaakso
31.8. Järjestöseminaari piirin luottamushenkilöt ja henkilökunta Mikkeli 

Syyskuu
7.9. Puheenjohtajaparlamentti Osastojen puheenjohtajat ja varapuheenjoh-

tajat
Mikkeli 

7.9. Terveyden edistämisen koulutus-
päivä

Osastojen vapaaehtoiset Kouvola

vk 37 Alueelliset osastotapaamiset kummialueittain
26.-28.9. Nälkäpäivä kaikkialla

Lokakuu
4.-5.10. Humaitaarisen oikeuden perus-

kurssi
Kaikki aiheesta kiinnostuneet Mikkeli 

12.10. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, 
osa 1

Ensiapuryhmäläiset Mikkeli
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TOIMINTA-AIKATAULU 2019 

26.10. Pisara - valtakunnallinen valmius-
harjoitus 

Marraskuu 
vk 45 Alueelliset osastotapaamiset kummialueittain
9.11. Tutustumismatka Kalkkuun keräystiimit, kotimaanavun ja valmiuden 

yht. hlöt, vapepa-johtajat
Tampere

16.-17.11. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, 
osa 3

Ensiapuryhmäläiset Mikkeli

30.11. Vapaaehtoisten kiitosgaala

Koulutukset järjestetään yhteistyössä 
Sivis-opintokeskuksen kanssa ja tuella

Alueelliset osastotapaamiset kevät 2019 vol 2
Kevään 2019 toiset alueelliset osastotapaamiset  pidetään seuraavasti, 
klo 18.00 – 20.30 (kahvit tarjolla klo 17.30):

13.5. Miehikkälä, Toimintakeskus Rateva, Keskustie 5 
14.5. Rantasalmi
15.5. Imatra, Imatran osaston tila, Havurinne 1 
15.5.  Kuusankoski, Sairaalanmäen Kalliosuoja, Kansantie 8
16.5. Pertunmaa, Helmikin kammari, Pertuntie 14
21.5. Kangasniemi

Alueelliset osastotapaamiset on tarkoitettu kaikille osastojen luottamushenkilöille ja va-
paaehtoisille. Illoissa käsitellään ajankohtaisia asioita osastojen toiminnan kannalta. 
Osastotapaamiset tarjoavat myös oivan tilaisuuden tutustua oman alueen kummiin ja 
naapuriosastojen vapaaehtoisiin, samalla suunnitellen yhteisiä koulutuksia ja tapahtumia 
alueella. 

Illoissa vetovastuussa alueen kummit, mutta sisältöjä toivotaan myös osastoista. Eli esit-
täkää toiveita joko oman alueenne kummille tai järjestöpäällikölle. 

Kevään toisissa aluetapaamisissa valmiina teemana on alueellisen valmiussuunnitelman 
tsekkaus ja jatkotyöstö sekä osastojen kasvu… Mitä muuta? 

Ilmoittautuminen viikkoa aikaisemmin. Lisätietoa osastokummeilta ja RedNetin tapahtu-
makalenterista.   
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TULEVIA KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA 

ENSIAPURYHMÄT HOX!

Koulutusta tarjolla:
EA3-kurssi 20.-25.5.18, Mikkeli

RJ-kurssi 4.-9.6.19, Nynäs

Molemmista kursseista tarkemmat tiedot 
ja ilmoittautuminen piirin tapahtuma- ja 
koulutuskalenterin kautta piirin RedNet-
sivulta. 

Listätietoja terveydenhuollon suunnitte-
lijalta. 

Henkisen tuen jatkokurssi 12t

Kurssi pidetään 10.5. klo 17-20.30 ja 11.5. 
klo 09-16 piiritoimistolla Kouvolassa. 

Koulutus on tarkoitettu osastojen vapaa-
ehtoisille, jotka toimivat vaativissa va-
paaehtoistehtävissä ja/tai ovat mukana 
hälytystoiminnassa. Jatkokurssille osallistu-
minen edellyttää, että osallistuja on suorit-
tanut henkisen tuen peruskurssin.

Koulutuksessa syvennetään peruskurssilla 
saatuja tietoja ja taitoja kriisissä olevan ih-
misen kohtaamiseen

Henkisen tuen jatkokurssin sisältö:
• Henkinen loukkaantuminen ja kriisi 

(kertaus peruskurssista)
• Henkinen tuki kriisin eri vaiheissa ja 

PTSD
• Kriisissä olevan kohtaaminen
• Menetykset ja suru, sureminen ja su-

revan kohtaaminen
• Auttajan valmiudet ja auttajana jaksa-

minen
• Henkinen kestävyys ja selviytymisen 

voimavarat
• Kertaus psykososiaalisesta tuki- ja pal-

velujärjestelmästä

Hinta: 20,00 €/hlö, ei-jäsenet 65 € (sisältä-
en opetusmateriaalin ja kahvit)

Ilmoittautuminen 3.5. mennessä piirin Kou-
lutus- ja tapahtumakalenterin kautta. 

Lisätietoja piirin terveydenhuollon suunnit-
telijalta.
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Varhaisen puuttumisen 
koulutus ”Varpu” 
13.-14.4.Kouvolassa

”VarPu” – koulutus antaa perustietoa 
päihteistä, tämän päivän käyttökult-
tuureista sekä päihdetilanteestamme. 
Kurssilta saa valmiuksia käyttäjien tun-
nistamiseen ja kokonaisvaltaiseen koh-
taamiseen, päihteiden käytön puheeksi 
ottamiseen käytön eri vaiheissa, päih-
de-ensiavun antamiseen sekä käyttäji-
en ohjaamiseen tukipalveluiden piiriin.

Kurssi sopii erityisen hyvin päihteiden 
käyttäjiä kohtaaville, kuten ensiapupäi-
vystäjille, nuorisotyössä mukana olevil-
le, ETK:ille ja sosiaalipalveluohjaajille, 
mutta myös kaikille muille asiasta kiin-
nostuneille. Kurssin suorittaneiden on 
mahdollista lähteä festareille tekemään 
Punaisen Ristin päihdetyötä.

Kurssin ikäraja on 18 vuotta.

Ilmoittautuminen kurssille piirin Koulu-
tus- ja tapahtumakalenterin 2019 kaut-
ta 1.4. mennessä.

Lisätietoja piirin terveydenhuolloon 
suunnittelijalta.
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TULEVIA KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA 

Luonto osaksi hyvinvointia – koulutus vapaaehtoisille, jotka 
toimivat omaishoitajien ja ikäihmisten kanssa
4.5.2019 klo 10-15 
Kouvolan piiritoimistolla 

Luonto tarjoaa runsaasti mah-
dollisuuksia hyvinvoinnin ja elä-
mänlaadun vahvistamiseen. 
Luontoon liittyvät aktiviteetit 
tuovat arkielämään virkistystä 
ja vaihtelua, jolloin ne koetaan 
usein merkittäväksi, miellyttä-
väk-si sekä voimaannuttavaksi. 

Koulutuspäivä antaa vapaaeh-
toisille tietoa, vinkkejä ja val-
miuksia luontoympäristön 
hyödyntämiseen mm. ryhmä- ja 
virkistystoiminnassa. Koulutuksessa pääsee myös konkreettisesti tekemään tuotteita 
luon-tomateriaaleista. 

Koulutukset sisältö:
• Luontolähtöinen toiminta yleisesti ja käytännössä.
• Ideoita luonnossa toimiseen ja luonnosta saatavien materiaalien hyödyntämiseen.

Perehdytyspäivä on osallistujalle maksuton ja siihen kuuluu materiaalit ja tarjoilut. 
Matkakuluista osallistu-ja vastaa itse.

Kouluttajina toimivat Sininauhaliiton Vihreä veräjän Green Care -toiminnan kehittäjä 
Minna Malin ja SPR:n Kaakkois-Suomen piirin omaishoitajien tukitoiminnan aluetyön-
tekijä Riina Ahonen

Ilmoittautuminen 31.3. mennessä, lisätietoja Riina Ahoselta
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Tarjolla tilattavaksi: 
Säännöt ja tietosuoja-asiat tu-
tuksi – koulutusilta 

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

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

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

Sovitaan päivä ja tavataan! 

Piritta Keränen 
järjestöpäällikkö 

Tässä ja nyt aikataulu 2019 

 
2/2018 Ilmestyy  29.3.2019 
Deadline materiaaleille  to 14.3.2019

3/2018 Ilmestyy  30.8.2019
Deadline materiaaleille  to 15.8.2019
    
4/2018 Ilmestyy  8.11.2019
Deadline materiaaleille  to 4.10.2018

Otamme mielellämme vastaan juttuja ja il-
moituksia myös osastoista. Materiaalien 
toimitus: piritta.keranen@redcross.fi  

 
Tiedote on luettavissa myös netissä osoittees-
sa: 
 kaakkois-suomi.punainenristi.fi/ ”Järjestötie-
dotteet”

Maksuttoman jakelulistan lisäksi osastot 
voivat tilata ylimääräiset kappaleet ensi 
vuoden numeroista hintaan 16 € / vuosi. 

Tilaukset: 
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

Kevään 
sääntömääräinen 
muistilista 

Onhan nämä asiat jo hoidettu?  

• J1- ja J2 –kortit piiritoimistoon välit-
tömästi valintojen jälkeen 

• 
• Kevätkokouksen pöytäkirja liittei-

neen piiritoimistoon 15.4. mennessä
• Sääntöjen mukaan osastot toimit-

tavat allekirjoitetun ja tarkastetun 
kevätkokouksen pöytäkirjan liit-
teineen ja taloustietolomakkeen 
piiriin. Nämä voi joko postittaa 
tai lähettää sähköpostin liitteenä 
skannattuna. 

• Taloustietolomake koontia varten 
on lähetetty osastoille, mutta sen voi 
myös tulostaa RedNetin osastotoimis-
tosta. 

 
Neuvoa voi kysyä järjestöpäällikkkö Piritta 
Keräseltä. 
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Piiritoimisto, Kouvola
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

Toimisto avoinna ma-pe klo 9 - 15 
puh. 020 701 2710, 040 173 7243
 
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja Arja Vainio 
020 701 2725 , 0400 791 400  
 
Talous- ja henkilöstöpäällikkö Anna Peltola  
(perhevapaalla)  

Järjestöpäällikkö Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277 

Järjestöassistentti Nina Ihanainen 
020 701 2714, 040 173 7243 
 
Talous- ja henkilöstösihteeri Päivi Pelkonen  
020 701 2720, 040 668 3818

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Anna Buzaeva 
040 726 6015 

Sosiaalipalvelusuunnittelija /  
Omaishoitajien tukitoiminta 
Riina Ahonen  
040 860 1396 

Hanketyöntekijä (Alaikäisenä yksin Suo-
meen tulleiden turvapaikanhakijoiden tuki-
hanke) 
Jani Saarela 
040 860 1053

Valmiuspäällikkö Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407 
 
Terveydenhuollon suunnittelija 
Sanna Pelkonen 
020 701 2722, 0400 156 828 

Siistijä / huoltohenkilö 
Päivi Kukkola 
040 173 7243

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Toimisto avoinna sopimuksen mukaan

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

Vastaanottokeskukset: 

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

YHTEYSTIEDOT

Punainen Risti Ensiapu Oy 
Teollisuuskatu 6, 2.krs

Hallintosihteeri Johanna Rantala 
040 173 6956 

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja  
Tanja Hildén
0400 245 134 

Tässä ja Nyt-tiedotteen jakelu: 
Osastojen avainvapaaehtoiset (J1: nimen-
kirjoittajat ja J2: toiminnantarkastajat + 
nimetyt vapaaehtoistoiminnan yhteyshen-
kilöt.  Kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t) ja 
promot. Piirin hallituksen ja valiokuntien 
jäsenet, muut piirit, piirin alueella toimivat 
laitokset (Kontit, Turvatalot, vastaanotto-
keskukset, Veripalvelu), järjestön hallituk-
sen, valio- ja toimikuntien ja valtuuston jä-
senet.
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Ystävätoiminta 60 vuotta 

JUHLA 
25.5.2019, 

JYVÄSKYLÄN PAVILJONKI 
Lämpimästi tervetuloa juhlistamaan Suomen Punaisen Ristin 

60-vuotiasta Ystävätoimintaa! 
”Nähdään – toisemme.” 

 
 
 

 
 
OHJELMA 
  
10.30–12.30 Tutustuminen Jyväskylään, opastetut kiertoajelut  
11.30–13.30 Lounas kiertoajelun päätteeksi Paviljongissa  
Lounas sisältää salaatin, pääruoan sekä kahvin 
 
Minimessut ja myyntipöytä aulassa  
 
YSTÄVÄJUHLA 
  
14.00–14.15  Valtiovallan tervehdys  
14.15–14.25  Ystävätoimintaa 60 vuotta  
14.25–14.55  Kohtaamisia  
  Marja Korhonen, Saarijärvi  
14.55–15.15  Musiikkiesitys  
15.15–16.00  Juhlakahvit  
16.00–16.15  Kiitos ystäville  
  Kristiina Kumpula, pääsihteeri  
  Suomen Punainen Risti  
16.15–17.00  Juhlakonsertti  
  Club for Five 

Ilmoittautuminen: 
https://www.lyyti.fi/reg/SPRn_ystavatoiminnan_60vuotisjuhla_0099  


