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Lisää ystäviä

Ystävänpäivänä puhumme jälleen toisten 
ihmisen huomaamisesta ja näkemisestä. 

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyt-
tä ainakin ajoittain ja joka kymmenes usein 
tai jatkuvasti. Kuka tahansa voi kokea yksi-
näisyyttä. Yksinäisyyden taustalla saattaa ol-
la muutto uudelle paikkakunnalle tai uuteen 
maahan, liikkumisen esteet, puolison kuo-
lema tai ero. Vaikeassa elämäntilanteessa 
ystävät voivat kadota ympäriltä. Eniten yksi-
näisyys koskettaa ikäihmisiä ja nuoria, jotka 
jäävät helposti syrjään.

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat vuosi-
kymmenien ajan vähentäneet yksinäisyyt-
tä monilla eri tavoilla aina henkilökohtaisista 
tapaamisista erilaisiin ryhmätoimintoihin. 
Viime vuosina mukaan on tullut verkossa ta-
pahtuva ystävätoiminta. Tärkeintä on aina 
ollut kohtaaminen ja niiden ihmisten löytä-
minen, joiden sosiaaliset yhteydet jäävät 
muutoin liian vähäisiksi. 

Avuntarvitsijoita on yhä enemmän ja ystä-
vätoiminta kaipaakin uusia tekijöitä. Uusien 
mahdollisten ystävien ensimmäinen kohtaa-
minen voi tapahtua vaikkapa ystävänpäivän 
tapahtumassa. Henkilökohtainen kutsu mu-
kaan toimintaan on tutkimustenkin mukaan 
tehokkain tapa saada uusia ihmisiä vapaaeh-
toisiksi. 

Tapahtuman jälkeen kannattaa heti järjes-
tää ystäväkurssi, jota tapahtumassa voi jo 
mainostaa. Kun kurssilla on mukana ystä-
vävälittäjä, joka auttaa heti ystävänprofiilin 
luomisessa Oman sähköiseen ystävävälitys-
järjestelmään, polku mukaan pääsemiseen 
ei veny liian pitkäksi.
 
Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään ystä-
vätoiminnasta kiinnostunutta. Nähdään siis 
myös tulevat ystävät!

Kiitos sinulle, joka viet eteenpäin viestiä ys-
tävätoiminnasta ja välittämisestä! 

Hyvää ystävänpäivää toivottaen,

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sari Häkkinen, 040 581 0346, sari.hakkinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija 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

Maaret Alaranta  
Sosiaalisen  
hyvinvoinnin  
koordinaattori

M
ari Vehkalahti
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Vapaaehtoisena Punaisen Ristin osastossa

PÄÄKIRJOITUS 24.1.2020

”Punaiseen Ristiin on helppo tulla vapaaeh-
toiseksi.” 

”Osastossani huolehditaan aina erinomaisesti 
vapaaehtoisista.”

Allekirjoitatko sinä nämä lauseet oman osas-
tosi näkökulmasta? Toivottavasti moni vasta-
si kyllä. 

Harvoin kaikki menee kuitenkaan niin hyvin, 
ettei parantaa voisi. Kun kaikki osastojen 
toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, kan-
nattaa hetki paneutua hyvään vapaaehtois-
toimintaan.

Yleisin ongelma, joka vapaaehtoisuudesta 
tuodaan esille, on, että ”emme löydä uusia 
vapaaehtoisia”. Seuraavaksi mietitään, millä 
keinoin saataisiin uusia: Mistä heitä löytää? 
Miten heidät tavoittaa? Miten heidät saa si-
toutumaan?

Laadukas vapaaehtoistoiminta on kuitenkin 
paljon muutakin kuin uusien rekrytointia. Jos 
vapaaehtoisten kohtelu on laadukasta kautta 
linjan, on rekrytointikin huomattavasti hel-
pompaa. Hyvä kello kauas kuuluu!

Hyvään vapaaehtoistoimintaan kuuluvat lä-
hes kaikki samat asiat kuin hyvään työpaik-
kaankin. Vapaaehtoisista pitää huolehtia 
yhtä lailla kuin työntekijöistäkin. Vapaaehtoi-
set kuuluu perehdyttää huolella. Heille tulee 
antaa tarvittavat taidot ja työkalut, jotta he 
voivat tehdä omaa tehtäväänsä. Vapaaeh-
toisia pitää kiittää – vieläpä enemmän kuin 
työntekijöitä, koska kiitos palkan muodossa 
on poissa. Vapaaehtoistehtäviä ja -toimintaa 
on hyvä myös kehittää, niin kuin työpaikoil-
lakin kehitetään organisaatioita.

Kun uusi vapaaehtoinen tulee osastoon, mi-
ten hänet perehdytetään? Itse tehtävästä 
ehkä kerrotaan, mutta muistetaanko ker-
toa osaston muista toimista, piiristä tai koko 
Punaisen Ristin toiminnasta ja tavoitteis-
ta. Jokaisen olisi hyvä tietää perusasiat siitä, 
mihin järjestöön on tullut.

Onko osastossa kuvattu eri tehtävien sisäl-
löt? Tehtävänkuvat ovat työpaikoilla rutiinia, 

mutta ei aina vapaaehtoispuolella. Moni asia 
on kuitenkin helpompaa, kun yksinkertainen-
kin tehtävä kuvataan kirjallisesti. Ja  etukä-
teen – ennen rekrytointia! 

Vapaaehtoisten tukeminen tarkoittaa vähin-
täänkin yhteydenpitoa heihin. Sitä ettei va-
paaehtoista jätetä yksin. Samalla saadaan 
tietoa siitä, tarvitseeko hän koulutusta, yh-
teyksiä tai välineitä tehtävän laadukkaaseen 
hoitamiseen.

Kiittäminen unohtuu helposti. Harvoin sitä 
ainakaan voi tehdä liikaa. Kiitoksia on myös 
erilaisia, niin kuin kiitosten vastaanottajiakin. 
Yhdelle sopii julkinen kiittäminen porukan 
edessä, toinen lukee kiitoksen mieluummin 
jäsentiedotteesta. Yksi arvostaa pientä jou-
lulahjaa, toinen kädenpuristusta ja hymyä. 
Kiittämisen pitäisi olla kaikkien yhteinen teh-
tävä, ei yksin puheenjohtajan. Tärkeintä kii-
toksessa on kuitenkin aitous.

Kun vapaaehtoinen lopettaa tehtävässä, on 
osastolla erinomainen tilaisuus kysyä pa-
lautetta: palautetta tehtävästä, osaston toi-
minnasta, vastuuhenkilöistä. Palautetta voi 
pyytää haastattelemalla tai kyselyllä. Palaut-
teet tulisi myös käsitellä esimerkiksi kerran 
vuodessa osaston hallituksessa. Palautteiden 
perusteella tehtäviä ja toimintaa voi kehittää 
entistä paremmaksi.

Tässä on erittäin lyhyesti avattu laadukkaan 
vapaaehtoistoiminnan osa-alueita. Jos va-
paaehtoistoiminnan kehittäminen kiinnostaisi 
teidän osastossa, ottakaa yhteyttä minuun. 
Räätälöidään teille sopiva koulutus aiheesta!

Mika Asikainen 
toiminnanjohtaja 

mika.asikainen@
punainenristi.fi
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Pysähdymmekö tarpeeksi usein miettimään 
sitä, miten kohtelemme muita? Huomaam-
meko yksinäiset ihmiset ympärillämme? 
Osaston ystävänpäivässä voitte haastaa ih-
miset vähentämään yksinäisyyttä.

Ystävänpäivän viikolla 10.–16.2. kerromme ja 
keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja 
vaikutuksista. Aktivoimme ihmisiä näkemään 
ja huomioimaan ihmiset ympärillään. Kutsum-
me uusia vapaaehtoisia kursseille ja toimin-
taan, ja tietysti toivomme tavoittavamme myös 
niitä, jotka toivovat itselleen ystävää. Toivo-
tamme kaikki tervetulleiksi mukaan! 

Kampanjan uudet materiaalit – tilaa 
viimeistään 27.1.
Olemme uudistaneet kampanjan ilmettä. Todel-
listen ihmisten todelliset tarinat koskettavat, ja 
siksi uusiin materiaaleihin on kampanjan kas-
voiksi valittu aitoja ihmisiä, jotka ovat jo edellis-
vuoden kampanjan Nähdään-videoista tuttuja. 

Painetut materiaalit (mm. julisteet, roll-upit, 
banderollit ja postikortit) kuten tulee tilata Pu-
naisen Ristin verkkokaupasta (punaisenristin-
kauppa.fi) viimeistään 27.1. 

Kampanjan digitaaliset materiaalit ovat 
osastojen käytettävissä ja löytyvät Punai-
sen Ristin aineistopankista, Ystävänpäivä 2020 
-kansiosta (aineistopankki.punainenristi.fi). 
Aineistopankissa on verkkoon ja sosiaaliseen 

 YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivä on pian taas täällä!

mediaan sopivia materiaaleja kuten kuvia, ja-
kokuvia sosiaaliseen mediaan, videoita ja ban-
nereita.

Haluamme haastaa kaikki suomalaiset nosta-
maan katseensa ja huomaamaan toiset ihmiset 
ympärillään. Jakakaa ja pyytäkää jakamaan – 
yhdessä näymme ja kuulumme!
Pääviestimme on: Vain yhdessä voimme lopet-
taa yksinäisyyden. Nähdään – Toisemme.
Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtageja 
#nähdään ja #punainenristi.

Tapahtumia on hauska tehdä yhdessä
Ystävänpäivän viikko 10.–16.2. on erinomainen 
ajankohta järjestää paikallisia tapahtumia. Hy-
viksi todettuja tapahtumia ovat esim.
• Nähdään-kahvilat ja 
• Tutustu tuntemattomaan -tapahtumat. 

Suunnitelkaa porukalla ja muistakaa ottaa 
suunnitteluun mukaan myös uusia vapaaeh-
toisia. Kertokaa tapahtumista paikalliselle me-
dialle ja tarjotkaa median haastateltaviksi 
mielenkiintoisia vapaaehtoisia ja ystäväpareja.

Lisätietoja:  
• RedNet / Ystäväpäivä
• Ystävänpäivän sähköinen kampanjakirje 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 
Viestinnän asiantuntija Tuuli Daavittila,  
p. 040 5893414

Joonas B
randt
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 16.-22.3. 

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 
tänä vuonna 16.-22. maaliskuuta. 
Kampanjan viestejä ja hashtageja on 
selkiytetty. Osastosi voi olla mukana 
viikossa järjestämällä esimerkiksi kou-
luvierailun tai toritempauksen.

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on vai-
kuttaa pitkäjänteisesti asenteisiin niin, et-
tä rasismi vähenee yhteiskunnassa. Työmme 
tuloksena yhä useampi ihminen tietää, että 
rasismi on väärin. Ihmisten rohkeus vastus-
taa rasismia kasvaa.

Rasisminvastaisen viikon pääviestit
• Rasismi on väärin. 
• Jokaisella ihmisellä on oikeus elää ilman 

rasismia.
• Ole rohkea ja vastusta rasismia. 
• Rasistinen ajattelu on ristiriidassa Punai-

sen Ristin periaatteiden, inhimillisyyden ja 
tasapuolisuuden kanssa.

• Syrjinnän ehkäiseminen ja ihmisarvon 
suojeleminen ovat osa Punaisen Ristin  
perustoimintaa.

• Rasismi tarkoittaa jonkin ihmisryhmän tai 
siihen kuuluvan ihmisen pitämistä mui-
ta alempiarvoisempana esimerkiksi etni-
sen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, 
kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perus-
teella. 

• Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja  
vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko 
yhteiskuntaa. 

• Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa esim. 
syntyperä tai ihonväri eivät saa vaikuttaa 
ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutuk-
seen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Someviestinnässä käytämme ainoastaan 
yhtä hashtagia eli sosiaalisen median ai-
hetunnistetta: #rasisminvastainenviikko 
#veckanmotrasism

Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustukset
Punaisen Ristin piirit jakavat ’Ennakkoluu-
loton edelläkävijä’ -tunnustuksia rasismin-
vastaisella viikolla yhteisöille, yrityksille tai 
yksittäisille henkilöille, jotka edistävät toi-
minnallaan inhimillisyyttä ja yhdenvertai-
suutta. Toivomuksena on, että tunnustukset 
jaettaisiin heti maanantaina 16.3. Siten 

Ole rohkea ja vastusta rasismia!

voimme kertoa tunnustuksen saajista jo 
kampanjan valtakunnallisessa avaustiedot-
teessa.

Vinkit osaston tapahtumiin
Piirit ja osaston voivat lisäksi järjestää erilai-
sia teemaviikon tapahtumia, esimerkiksi:
• Teemaviikkoon liittyviä seminaareja
• Yhdenvertaisuusvisailuja tai retkiä vas-

taanottokeskuksen kanssa
• Nuorten kanssa leffailtoja teemaviikon  

aiheista
• Kouluissa visailuja / Kahoot-pelejä,  

aamunavauksia, infoa rasisminvastaisesta 
ja yhdenvertaisuutta edistävästä vuoden 
ympäri tapahtuvasta toiminnastamme

• Päiväkotien kanssa pulkkamäkiretkiä,  
piirustus- ja askartelutuokioita teema- 
viikon aiheilla

• Kaduilla, torilla, ostoskeskuksissa tai  
kirjastoissa lämpöisen mehun, rintanappi-
en ja tarrojen jakoa sekä ’ennakkoluulot 
roskikseen’ -tempauksia

Rasisminvastaisen viikon kampanjasivu Red-
netissä päivitetään tammikuun aikana osoit-
teessa rednet.punainenristi.fi/node/37180. 
Kampanjamateriaaleja (tarroja, rintamerkke-
jä, julisteita ja mobileja) voi alkaa tilata Kal-
kusta viikosta 5 lähtien.

Lisätietoja valtakunnallisesta kampanjasta 
ja tarvittaessa suunnitteluapua paikallisiin ta-
pahtumiin: Asiantuntija Janette Grönfors  
p. 040 669 2487

Eeva A
nundi
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YLEISKOKOUS VAASASSA 2020 

Kesäkuussa Vaasassa järjestettävän 
yleiskokouksen valmistelut ovat 
jo täydessä vauhdissa. Suomen 
Punaisen Ristin jäsenille yleiskokous 
merkitsee mahdollisuutta osallistua 
järjestön päätöksentekoon ja käydä 
keskusteluja arvoista ja valinnoista, 
jotka ohjaavat työtämme ihmisyyden 
puolustamiseksi.

Yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin ylin 
päättävä elin. Samalla se on yli tuhat vapaa-
ehtoista yhteen kokoava tapahtuma, joka on 
avoin kaikille jäsenille. 

Äänivaltaisten edustajien lisäksi osastot voi-
vat lähettää yleiskokoukseen myös mui-
ta jäseniä. He saavat osallistua kokoukseen 
ja viikonlopun kaikkeen ohjelmaan, mut-
ta ilman äänioikeutta. Yleiskokous tarjoaa-
kin osastoille hienon tilaisuuden tutustuttaa 
myös nuoria jäseniä muihin aktiiveihin ja jär-
jestön päätöksentekoon.

Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä

Päätöslistalla linjaukset  
vuosille 2021–2023
Yleiskokouksessa päätetään Punaisen Ristin 
strategiasta eli toimintalinjauksesta vuosil-
le 2021–2023. Lisäksi järjestölle valitaan uusi 
puheenjohtaja sekä luottamushenkilöt halli-
tukseen ja valtuustoon.

Toimintalinjaus ohjaa Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten ja työntekijöiden yhteistä työtä 
seuraavien kolmen vuoden ajan. Toimintalin-
jauksen tekemiseen osallistuu satoja ihmisiä 
järjestön kaikilla tasoilla. Kevään järjestökä-
sittelyssä 6.2.–31.3.2020 kaikilla osastoilla on 
mahdollisuus kommentoida toimintalinjausta.

Yleiskokous järjestetään Botniahallissa ja il-
tajuhlaa vietetään Scandic Waskiassa. Yli 
tuhannelle kokousvieraalle on alustavasti va-
rattu myös majoitus Vaasasta. Lisätietoja 
majoituksesta ja muista yksityiskohdista on 
luvassa, kun ilmoittautuminen avataan 6.2. 
Ilmoittautumalla 30.4. mennessä varmistat 
kokouspaikan lisäksi myös yösijan Vaasassa!
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YLEISKOKOUS VAASASSA 2020 

Yleiskokous on avoin kaikille 
jäsenille
Jokaisella osastolla on yksi äänivaltai-
nen edustaja kutakin alkavaa 200 jä-
sentä kohden. Lisäksi jokaisella piirillä 
on yksi edustaja. Äänivaltaiset edus-
tajat valitsee osaston tai piirin hallitus. 

Yleiskokoukseen voi osallistua myös 
ei-äänivaltaisena edustajana, jolloin 
pääsee seuraamaan lähietäisyydeltä 
järjestön päätöksentekoa ja saa osal-
listua kokousviikonlopun kaikkeen oh-
jelmaan.

Mitä seuraavaksi?
Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
alkaa 6.2.2020

Toimintalinjauksen luonnoksen 
järjestökäsittely päättyy 31.3.2020

Aloitteiden jättö hallitukselle  
päättyy 10.4.2020

Ehdokkaiden esittämisaika  
vaalitoimikunnalle päättyy 24.4.2020

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
päättyy 30.4.2020. Muista myös piirin 
kuljetus!

Linus Lindholm
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KOULUTUS

Yksi Punaisen Ristin koulutusjärjes-
telmän keskeisiä kehittämisalueita on 
koulutuksissa, toiminnassa ja tehtä-
vissä kertyneen osaamisen tunnista-
minen ja tunnustaminen.

Tällä hetkellä, uusia ja entisiä koulutussisäl-
töjä kehitettäessä osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen huomioidaan muun mu-
assa siten, että määrittelemme selkeästi ja 
konkreettisesti ja tehtävien vaativuuteen pe-
rustuen tavoiteltavat osaamiset ja taidot. 
Samalla luomme pohjaa ja kriteeristöä myös 
digitaalisille osaamismerkeille!

Eivätkö diplomi ja taitopassi enää riitä?
Digitaaliset osaamismerkit ovat laajene-
va ja nykyaikainen tapa tunnustaa ja tuoda 
esiin osaamista, taitoja ja saavutuksia paljon 
monipuolisemmin kuin esimerkiksi paperi-
todistuksilla, hihamerkeillä ja taitopasseil-
la. Digitaalinen osaamismerkki mahdollistaa 
osaamisen esiin tuomisen kätevästi ja hel-
posti verkon ja sosiaalisen median kautta. 
Se voi olla erinomainen mahdollisuus mer-
kin saajalle osoittaa osaamistaan esimerkiksi 
työ- tai opiskelupaikkaa hakiessa.

Merkki koostuu visuaalisesta kuvasta ja sii-
hen liitetyistä metatiedoista. Sellaisia ovat 
esimerkiksi merkin kuvaus, osaamiskriteerit, 
myöntäjän tiedot (kuten Suomen Punainen 

Digitaaliset osaamismerkit 
vapaaehtoistoiminnan tueksi

Risti) sekä merkin voimassaoloaika.  Merk-
kiin on mahdollista liittää myös vastaanotta-
jan omia todisteita osaamisestaan. 

Osaamismerkki on siis tunnustettu eli serti-
fioitu todiste ja se kertoo saajan osaamisen 
lisäksi osaamisen tunnustajasta ja kriteereis-
tä, joilla merkki on myönnetty.

Merkin saaja päättää itse, missä yhteydes-
sä haluaa näyttää ansaitut merkkinsä muil-
le. Digitaaliset osaamismerkit voi kerätä 
niin sanottuun digitaaliseen osaamispassiin, 
jonka kautta niitä on helppo näyttää ja ja-
kaa muille. 

Kouluttajat testaamaan osaamismerkkiä
Ensimmäinen testiryhmämme on koulutta-
japätevyyden omaavat vapaaehtoiset. Ha-
kulinkki osaamismerkin hakemiseen löytyy 
RedNetistä vapaaehtoiskouluttajien ryhmäs-
tä: rednet.punainenristi.fi/node/56893.

Merkkiä testataan helmikuun ajan ja merk-
kiä hakeneet saavat pienen kyselyn liittyen 
merkin sisältöön ja hakuprosessiin. Testa-
ukseen ja saatuun palautteeseen perustuen 
laajennamme osaamismerkkikäytäntöä vuo-
den mittaan myös muihin toimintamuotoihin.
 
Lisätietoja: Koulutussuunnittelija  
Sole Noranta, p. 040 741 8605

Valtakunnalliset kouluttajapäivät  18.-19.1 Varalan Urheiluopisto, 
Tampere

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus,  
sisältöosa (suomi ja ruotsi)

24.-26.1. 

Valmiuskouluttajien sisältöosat 3.-5.4. Nynäs

EVY-sisältöosa ja täydennyskoulutus 17.-20.9

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 18.-20.9. Oulun piirin alue

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus, sisältöosa 9.-11.10. 

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 16.-18.10. Nynäs

Kouluttajakoulutus, välineosa 31.10.-1.11. 

Kouluttajakoulutus, sisältöosat 21.-22.11. 

KOULUTTAJAKOULUTUS 2020
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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KOULUTUS

Opintokeskus Sivis tukee Punaisen Ris-
tin osastojen, piirien ja keskustoimis-
ton koulutusta. Tee omat tunnukset 
Sivisverkkoon, tee suunnitelma koulu-
tuksesta ja voit saada Sivikseltä talou-
dellista tukea jopa 21,50 euroa ope-
tustuntia kohden. 
 
Lue lisää ja hanki omat tunnukset: 
www.ok-sivis.fi/palvelut/opintojaksot.html

Suomen Punaisen Ristin seuraava  
nuorisodelegaattikurssi järjestetään  
22.-27.5.2020 Heinolassa. Kurssille  
voivat hakea sujuvaa englantia puhu-
vat 18-28-vuotiaat nuoret, joilla on  
kokemusta vapaaehtoistoiminnasta.  
Punaisen Ristin vapaaehtoiskokemus  
ja muu kielitaito lasketaan eduksi.
 
Vuodesta 2006 lähtien vuosittain järjestet-
ty englanninkielinen nuorisodelegaattikurs-
si valmistaa osallistujia toimimaan Punaisen 

Muutamista Suomen Punaisen Ristin koulu-
tuksista on jo olemassa opintojaksomallit eli 
esitäytetty sisältökuvaus Sivisverkossa. Tämä 
nopeuttaa ja helpottaa tukituntien hakemista.

Lisätietoa piiristä järjestöpäällikkö Piritta Ke-
räseltä.
 

Ristin vastuullisissa vapaaehtoistehtävissä 
kotimaassa sekä nuorisodelegaatteina maa-
ilmalla. Koulutus tarjoaa osallistujille vah-
van ymmärryksen kansainvälisestä Punaisen 
Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeestä, va-
paaehtoisuudesta ja nuorten osallistumis-
mahdollisuuksista liikkeen piirissä.
 
Koulutetut nuorisodelegaatit ovat tärkeäs-
sä roolissa Suomen Punaisen Ristin kotimaan 
toiminnassa ja järjestön kehittämisessä. Va-
paaehtoistehtävissään nuorisodelegaatit 
keskittyvät usein vapaaehtoistoiminnan joh-
tamiseen ja organisointiin sekä järjestökehi-
tykseen järjestön eri tasoilla. 

Aktiivisen kotimaan vapaaehtoistoiminnan 
lisäksi nuorisodelegaatit osallistuvat kan-
sainvälisille leireille, koulutuksiin tai muihin 
tapahtumiin sekä voivat hakeutua nuoriso-
delegaattikomennuksille. Maailmalla nuoriso-
delegaattikomennukset keskittyvät yleensä 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kan-
sallisten yhdistysten vapaaehtoistoiminnan 
sekä nuorten osallistumis- ja toimintamah-
dollisuuksien kehittämiseen. 

Haku vuoden 2020 kurssille päättyy 2.3.2020 
kello 16. Hakuohjeet löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/47868

Lisätietoja: Kansainvälisen avun linjan  
koulutussuunnittelija Hanna Rajala,  
hanna-maria.rajala@punainenristi.fi,  
p. 040 772 0842.

Hei koulutuksen järjestäjä, muistathan että…

Vuoden 2020 nuorisodelegaattikurssin  
haku on nyt käynnissä

K
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RUOKA-APU 

Punaisen Ristin ruoka-aputoiminta 
kasvaa. Tänä vuonna käynnistettävä 
ruoka-apu.fi -palvelu antaa osastolle 
mahdollisuuden kertoa apua tarvitse-
ville helposti siitä, missä ja millaista 
apua on tarjolla.

Suomen Punainen Risti jakoi tänä vuonna 
yli 100 000 kiloa EU:n ruoka-apua. Mukana 
työssä on ollut vapaaehtoisia yli 50 osastos-
ta. Tämän lisäksi toistakymmentä osas-
toamme jakoi myös merkittävän määrän 
kauppojen ja suurkeittiöiden ylijäämä- ja 
hävikkiruokaa. Valistunut arvio on, että yli-
jäämä- ja hävikkiruuan määrä on selkeästi 
suurempi kuin EU:n ruoka-avun. 

Ylijäämä- ja hävikkiruoka-apu on jatkuvas-
ti kasvava ja monipuolistuva trendi, joka tu-
lee varmasti yhä kasvamaan ja yleistymään 
lähivuosina. Kiitokset tärkeästä työstä kuu-
luvat kaikille ruoka-apua jakaville osastoille 
ruuan alkuperästä riippumatta.

Ruoka-apu.fi vie ruoka-avun kartalle
Kirkkopalvelut ry:n Osallistava Yhteisö -han-
ke avaa tämän vuoden aikana ruoka-apu-
toimijoille ja apua tarvitseville tarkoitetun 
ruoka-apu.fi -sivuston. Sen avulla ruo-
ka-apua jakavat järjestöt voivat tuoda 
toimintansa näkyville helppokäyttöisen kart-
tapalvelun kautta. Myöhemmässä vaiheessa 
järjestöt voivat samalla kätevästi kerätä ti-
lastotietoa annetusta ruoka-avun ja sen saa-
jien määristä. Punainen Risti on Osallistava 
Yhteisö -hankkeessa mukana aiekumppanina 
ja osastojen kannattaakin liittyä palveluun 
mahdollisimman pian.

Heti alkuvaiheessa ruoka-apu.fi -palvelus-
sa voi ilmoittaa, minkälaista apua, missä ja 
milloin on tarjolla. Tämä ei siis rajoitu yksin 
ruoka-apuun, vaan palvelussa on toivottavaa 
kertoa myös muusta ruuanjakotapahtuman 
yhteydessä tarjottavasta avusta. Osaston 
kannattaa vinkata palvelussa esimerkiksi 
terveyspistetoiminnasta, jos sitä toteutetaan 
ruokajakelun yhteydessä. Ruoka-avun mää-
rän ja ruokaa hakeneiden ihmisten määrän 
raportointi ja dokumentointi onnistuu palve-

Ruoka-apu.fi tuo tiedon apua  
tarvitsevan ulottuville

lussa myöhemmin, kun siihen tarvittava lisä-
osa liitetään palveluun.

Jokaisen ruoka-avun parissa toimivan osas-
ton kannattaa liittyä palveluun, oli kyse sit-
ten ylijäämä- tai hävikkiruoasta tai EU:n 
ruoka-avusta. Ruoka-apu.fi on oiva mahdolli-
suus sekä tuoda auttamistyö näkyväksi apua 
tarvitseville että myöhemmässä vaiheessa 
dokumentoida jaetun ruoka-avun määrää. 

Koulutusta tarjolla
Ruoka-apu.fi -sivuston käyttämiseen on 
mahdollisuus saada koulutusta ja ohjeet pal-
velun käyttämisestä tulevat RedNetiin tam-
mikuussa. Palveluun on mahdollista perehtyä 
jo nyt – ole ensimmäisten joukossa ja ilmoit-
taudu tammikuun lopun webinaari- 
koulutukseen! 

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697,  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.

RedNet > Ruoka-apu

Leena K
oskela

Kaikille avoin koulutus ruoka-apu.fi  
-sivuston käyttöön järjestetään 
webinaarina Skypen välityksellä 
tiistaina 28.1. kello 16.30 – 18.00. 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse:  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.
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Trygghet i din vardag
checklista till hjälp för äldre och deras närstående. 

Olycksexpert i innehållet: utvecklingschef Riitta Koivula, Institutet för hälsa och välfärd
Teckning Mari Vehkalahti

Att röra sig i hemmiljön
Är de föremål som du behöver 
dagligen lättillgängliga? 
Är golvet i din bostad halkfritt, 
så att det inte utgör en halkrisk?
Har du halkskydd under mattor och 
kantskydd för vassa kanter? 
Är alla gångvägar fria från föremål? 
Är elsladdarna fästa så att de inte 
korsar golvet där du går? 
Har du en stabil hushållsstege i 
bostaden? 
Finns det en stol eller bänk i hallen 
som du kan sitta på för att ta på och 
av dig skorna? 
Är trösklarna i din bostad tillräckligt 
låga? 
Finns det nödvändiga handtag 
i toalett- och badrum och har 
toalettstolen vid behov en insats, så 
att det är enkelt att ta sig upp?
Finns det tillräckliga halks
kydd i tvättrummet?
Finns det i bastun och tvättrummet 
nödvändiga stödhandtag och -räcken 
samt en duschstol eller badkarsstol?
Är din säng tillräckligt hög eller har 
sängkanten ett stöd, så att du enkelt 
kan resa på dig? 
Är de hjälpmedel du har tillgång 
till ändamålsenliga, i skick och 

kontrolleras de regelbundet?
Har du inneskor i rätt storlek och är 
de stadiga med stabila sulor?
Är belysningen i din bostad tillräcklig 
och � nns det tillräckligt många 
brytare? 
Använder du nattlampa, så att du 
ser när du eventuellt går på toaletten 
också nattetid? 

Upprätthållande av 
funktionsförmågan 
Tränar du din muskelkraft och ditt 
bal anssinne minst 2–3 gånger i 
veckan? 
Utövar du rask motion minst 2,5 
timmar i veckan eller tyngre motion 
i minst 1 timme och 15 minuter i 
veckan?
Går du på regelbundna synkontroller? 
Skulle du ha nytt av en hörapparat 
eller andra hörselhjälpmedel?
Har en läkare under det senaste året 
gått igenom din medicinering? 
Tar du alltid dina mediciner med rätt 
dosering och vid rätt tidpunkt under 
dagen? 
Får du i dig tillräckligt med proteiner 
och D-vitamin? 

Tar du hänsyn till att alkoholbruk 
ökar risken för olyckor? 
Har risken för att du ska ramla 
bedömts?
Använder du vid behov höftstöd?

Brandsäkerhet 
Har varje våning i din bostad minst 
en fungerande brandvarnare för varje 
påbörjad 60 kvadratmeter? 
Har brandvarnarna monterats enligt 
anvisningarna i taket och inte till 
exempel för nära väggar?
Kontrollerar du brandvarnarens 
funktion en gång i månaden? 
Dammsuger du minst en gång per 
år bort damm som ansamlats utanpå 
brandvarnaren?
Har du bytt ut brandvarnarna i din 
bostad minst en gång vart tionde år?
Tror du att du skulle höra 
brandvarnaren nattetid eller behöver 
du en vibrationsvarnare som extra 
trygghet?
Är din utrustning för första 
släckningsinsatser tillgänglig och vet 
du hur man använder den?
Skulle du tryggt kunna ta dig ut från 
bostaden i händelse av en brand? 

Att röra sig i hemmiljön
Är de föremål som du behöver 
dagligen lättillgängliga? dagligen lättillgängliga? 
Är golvet i din bostad halkfritt, 
så att det inte utgör en halkrisk?så att det inte utgör en halkrisk?
Har du halkskydd under mattor och 
kantskydd för vassa kanter? kantskydd för vassa kanter? 
Är alla gångvägar fria från föremål? 
Är elsladdarna fästa så att de inte 
korsar golvet där du går? 

Är alla gångvägar fria från föremål? 
Är elsladdarna fästa så att de inte 
korsar golvet där du går? 
Har du en stabil hushållsstege i 
bostaden? 
Finns det en stol eller bänk i hallen 
som du kan sitta på för att ta på och 

låga? 
Finns det nödvändiga handtag 
i toalett- och badrum och har 

att det är enkelt att ta sig upp?
Finns det tillräckliga halks
kydd i tvättrummet?kydd i tvättrummet?
Finns det i bastun och tvättrummet 
nödvändiga stödhandtag och -räcken 

Är din säng tillräckligt hög eller har 
sängkanten ett stöd, så att du enkelt 
kan resa på dig? 
Är de hjälpmedel du har tillgång 
till ändamålsenliga, i skick och 

kontrolleras de regelbundet?
Har du inneskor i rätt storlek och är 
de stadiga med stabila sulor?de stadiga med stabila sulor?
Är belysningen i din bostad tillräcklig 
och � nns det tillräckligt många 
brytare? 
Använder du nattlampa, så att du 
ser när du eventuellt går på toaletten 

funktionsförmågan 
Tränar du din muskelkraft och ditt 
bal anssinne minst 2–3 gånger i 

dagen? 
Får du i dig tillräckligt med proteiner 
och D-vitamin? 

Utövar du rask motion minst 2,5 
timmar i veckan eller tyngre motion 

Går du på regelbundna synkontroller? 
Skulle du ha nytt av en hörapparat 
eller andra hörselhjälpmedel?
Har en läkare under det senaste året 
gått igenom din medicinering? gått igenom din medicinering? 
Tar du alltid dina mediciner med rätt 
dosering och vid rätt tidpunkt under 

av dig skorna? 
Är trösklarna i din bostad tillräckligt 
låga? 

Ikkunoissa on putoamisen 
estävät ikkunapidikkeet.
Mattojen alla on liukuesteet.
WC:n ja kylpyhuoneen ovessa on 
ulkopuolelta avattava lukko.
Hanat ovat termostaatti- ja 
turvahanoja.
Kylpyhuoneen lattialla ja 
ammeessa on liukuesteet.
Kylpy- ja poreamme 
tyhjennetään aina käytön 
jälkeen ja kylpytynnyri tai -palju 
peitetään.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.
Kodin sähkölaitteiden, kuten 
lamppujen, kunto on tarkistettu 
ja ne ovat turvallisia (niissä on 
CE-merkintä).
Terävät veitset ja puukot sekä 
muut työvälineet säilytetään 
lapsen ulottumattomissa.
Tulen kanssa toimimista, kodin 
sähkölaitteiden sekä veitsien ja 
työkalujen käyttöä harjoitellaan 
yhdessä aikuisen kanssa. 
Lapselle korostetaan uusien 
taitojen harjoittelua vain aikuisen 
läsnä ollessa.

Pihalla
Pihan leikkivälineet, kuten keinut 
ja kiipeilytelineet ovat turvallisia 
ja niiden kunto tarkistetaan sään-
nöllisesti.
Lasten leikkipaikka on suojassa 
liikenteeltä ja auringonpaahteelta.
Lapsi suojataan auringolta 
sopivalla vaatetuksella, ulkoilun 
ajoituksella ja suojavoiteilla.
Lapsella on vaatteet, jotka eivät 
takerru leikkivälineisiin (esim. 
hupussa ei ole nyörejä).
Trampoliinilla hypitään yksi 
kerrallaan ja trampoliinin ympä-
rillä on turvaverkko.
Lapsen kanssa on sovittu missä 
hän saa liikkua ulkoillessaan. 
Lapsi käyttää asianmukaisia suo-
javarusteita kaikissa niitä edel-
lyttävissä lajeissa (esim. luistelu, 
laskettelu, pyöräily, skeittaus).
Pyöräilykypärä riisutaan käytön 
jälkeen ennen leikkeihin siirty-
mistä.
Kylpytynnyri/palju ja muut 
mahdolliset vesiastiat/altaat 
pidetään peitettyinä käytön 
jälkeen.

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 4–6-VUOTIAAT
Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Kotona
Lapsen ulottuvilta pidetään poissa:
•   lääkkeet ja vitamiinit
•   kemikaalit ja puhdistusaineet
•   tulitikut ja sytyttimet
•   alkoholi ja muut päihteet
•   tupakka, nuuska ja 

 nikotiinikorvaustuotteet
Pesu- ja puhdistusaineet ja muut 
kemikaalit säilytetään alkuperäis-
pakkauksissaan.
Huonekasvit ovat myrkyttömiä.
Sisäportaissa on:
•   liukuesteet
•   kaiteet, joiden puolat ovat 

pystyt ja riittävän tiheässä.
Portaissa liikkumista 
harjoitellaan ja niissä ei juosta 
eikä leikitä.
Jokaisessa kerroksessa on väh-
intään yksi toimiva palovaroitin 
alkavaa 60 neliömetriä kohti. 
Palovaroittimen toimivuus tar-
kistetaan kuukausittain. 
Pistorasiat on turvasuojattu tai 
suojattu tulpilla. 
Sähköjohdot on kiinnitetty 
ja pois lapsen ulottuvilta, ja 
jatkojohdot ovat puhtaana 
pölystä eikä niitä ole kytketty 
peräkkäin. 

Opetelkaa yhdessä havainnoimaan ja 
tunnistamaan vaaranpaikkoja. 

Miettikää turvallisia tapoja toimia 
riski- ja läheltä piti -tilanteissa.

Kylpyhuone ja sauna
Lapsen kylpyveden lämpötila 
tarkistetaan aina ennen kylpyyn 
menoa.
Lasta ei koskaan jätetä 
ammeeseen ilman valvontaa 
ja kylpy- tai poreamme 
tyhjennetään aina kylvyn jälkeen.
Kylpyhuoneen hanat ovat 
termostaatti- ja turvahanoja.
Lattialla ja ammeessa on 
liukuesteet.
WC:n ja kylpyhuoneen ovessa on 
ulkopuolelta avattava lukko.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.

Lelut
Lelujen iänmukainen soveltuvuus 
tarkistetaan. Lapsen leluissa ei ole:
•  pieniä, irtoavia osia
•  naruja tai hihnoja
•  pieniä kuulia tai palloja
•  magneetteja/nappiparistoja.
Lelujen kunto tarkistetaan 
säännöllisesti ja rikkoutuneet 
poistetaan käytöstä.
Lelujen puhtaus tarkistetaan ja ne 
pestään säännöllisesti.

Pihalla
Pihan leikkivälineet, kuten keinut 
ja kiipeilytelineet, ovat turvallisia 
ja niiden kunto tarkistetaan 
säännöllisesti.
Lasten leikkipaikka on suojassa 
liikenteeltä ja auringonpaahteelta. 
Lapsi suojataan auringolta 
sopivalla vaatetuksella, ulkoilun 
ajoituksella 
ja suojavoiteilla.
Lapsella on vaatteet, jotka eivät 
takerru leikkivälineisiin (esim. 
hupussa ei ole nyörejä).
Trampoliinilla hypitään yksi 
kerrallaan ja trampoliinin 
ympärillä on turvaverkko.
Lapsi ei pidä pyöräilykypärää 
päässään kun leikkii 
leikkivälineissä.
Pihan vesiastiat ja -altaat 
tyhjennetään käytön jälkeen: 
lapsi voi hukkua muutamankin 
sentin syvyiseen veteen.
Kylpytynnyri/palju peitetään heti 
käytön jälkeen.
Pihan kasvit ovat myrkyttömiä.
Lasta ja hänen leikkimistään 
valvotaan.

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Makuuhuone ja rattaat
Pinnasängyn pinnat ovat riittävän 
lähellä toisiaan, eikä lapsi saa 
päätään niiden väliin tai pääse  
kiipeämään pois sängystä.
Lastensängyssä on laita. 
Rattaissa käytetään turvavaljaita/-
vöitä.
Lasta ei jätetä valvomatta 
rattaisiin.
Rattaiden jarrut lukitaan aina, 
pieneksikin hetkeksi.

Keittiö
Ruoan ja juoman lämpötila 
varmistetaan ennen syöttämistä.  
Maistamiseen käytetään eri  
lusikkaa karieksen leviämisen   
ehkäisemiseksi. 
Syöttötuoli on tukeva eikä lapsi  
pääse nousemaan siinä seisomaan. 
Lasta pidetään silmällä, kun hän 
istuu syöttötuolissa.  
Kuumat, terävät ja painavat 
esineet sekä myrkylliset 
pesuaineet pidetään lapsen 
ulottumattomissa.
Teräviä esineitä sisältävissä 
laatikoissa on turvasulkimet.
Lieden katkaisimet on suojattu ja 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 
esim. liesisuojan avulla.

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 1–3-VUOTIAAT

Opetelkaa yhdessä havainnoimaan ja 
tunnistamaan vaaranpaikkoja. 

Miettikää turvallisia tapoja toimia 
riski- ja läheltä piti -tilanteissa.

AJANKOHTAISTA

Tämänhetkiset yhteistyömallit kunti-
en ja Punaisen Ristin osastojen välillä 
vaihtelevat paljon eri puolilla Suomea. 
Maakunta- ja soteuudistuksen edetes-
sä on hyvä hetki tehdä Punaisen Ristin 
toimintaa tunnetuksi kunnan virkamie-
hille ja luottamushenkilöille.
 
Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä teh-
dään ratkaisuja siitä, missä toimielimissä ja 
miten järjestöt ovat edustettuina ja miten 
niiden toimintaa tuetaan. Siksi on tärkeää, 
että asioiden valmistelua seurataan tarkkaan 
joka puolella maata. Tässä ja Nytin mennes-
sä painoon uudistusten etenemisen tavasta 
ja aikataulusta ei ollut vielä varmuutta, joten 
ajankohtaisinta tietoa kannattaa käydä kat-
somassa RedNetistä.

Piirit ovat tehneet osastojen kanssa kunta-
kierroksia, joissa tavataan viranomaisia ja 

Vuonna 2020 valtakunnallista Tapatur-
mapäivää vietetään ensimmäisen ker-
ran perjantaina 13.3. Päivän tavoittee-
na on saada ihmiset pohtimaan, millä 
keinoilla ja välineillä jokainen voi vä-
hentää tapaturmien riskiä kotona, töis-
sä ja liikenteessä. 

Osastosi voi osallistua 
Tapaturmapäivään esimerkiksi näin:

• Jakakaa eri ikäisille suunnattuja turvalli-
suuden tarkistuslistoja tapaturmariskien 
kartoittamiseen. Tarkistuslistojen avul-
la jokainen voi nopeasti kartoittaa koti- ja 
vapaa-ajan turvallisuusriskejä. Esimerkiksi 
ystävätoiminnassa ohjeita ja vinkkejä tar-
kistuslistojen käyttöön löytyy RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/56442. Tapa-
turmien ehkäisymateriaalia (tarkistuslistat, 
Turvallisia Vuosia -opas, Turvallisesti koto-
na -juliste) voi tilata Punaisen Ristin verk-
kokaupasta: punaisenristinkauppa.fi.

• Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta tapa-
turmien ehkäisystä. Ohjeet löytyvät RedNe-
tistä: rednet.punainenristi.fi/node/56561. 

kuntien luottamushenkilöitä ja niissä käy-
dään keskustelua tulevaisuuden näkymistä 
ja esitellään Punaisen Ristin paikallista toi-
mintaa. Tapaamiset jatkuvat keväällä. Jos 
osastosi on kiinnostunut kuntatapaamisesta, 
kannattaa olla yhteydessä osastokummiin ja 
selvittää, miten kuntakierros omassa piirissä 
toteutetaan.

Keskustoimisto on tehnyt osastojen toimin-
nan kuvaamisen tueksi erilaisia pohjia, joista 
löytyy yleistä tietoa Punaisen Ristin valta-
kunnallisesta toiminnasta. Niihin voi täy-
dentää osastokohtaiset tiedot toiminnan 
esittelyä varten. 

Löydät viestintäpohjat ja tietoa uudistuksen 
etenemisestä RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/52671

• Oiva idea osallistua Tapaturmapäivään on 
järjestää tapahtuma kaatumistapaturmien 
ehkäisemiseksi eri terveyden edistämisen 
toiminnoissa, esimerkiksi terveyspistees-
sä. Ohjeet kaatumisriskin kartoittamiseen 
löytyvät RedNetistä: rednet.punainenristi.
fi/node/55140

• Muita välineitä tapaturmien ehkäisyyn löy-
tyy osoitteesta tapaturmapaiva.fi. 

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kam-
panjan suunnittelusta ja järjestämisestä 
vastaa tapaturmien ehkäisyverkosto. Punai-
nen Risti koordinoi verkostoa ja vastaa to-
teutuksesta yhteistyössä muiden verkoston 
toimijoiden kanssa.

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

Osastot tutuiksi kunnille

Tapaturmapäivä 13.3. Turvallisesti kotona

www.kotitapaturma.fi

Arjen viisaat valinnat vähentävät tapaturmia.
Tässä talossa on monia vaaranpaikkoja. Korjaa tilanne ja välty tapaturmilta!

• Katolla ollessa varmistus 
putoamisen varalta.

• Ei tupakointia vuoteessa.

• Lääkkeet, alkoholi ja 
myrkylliset aineet poissa 
lasten ulottuvilta.

• Jokaisessa kerroksessa 
alkavaa 60 neliömetriä 
kohden yksi palovaroitin.

• Vaatteita ei kuivateta 
saunassa.

• Lieden lähelle ei helposti 
syttyvää materiaalia.

• Sähkölaitteiden pistoke on 
irti, kun niitä ei käytetä.

• Palavia kynttilöitä 
valvotaan.

• Sammutusvälineet ovat 
helposti saatavilla ja niiden 
käyttö on opetettu koko 
perheelle.

• Siisteys ja järjestys luovat 
turvallisuutta kodissa. 
Irtomattojen alla on 
liukuesteet.

Miten sinä  
parantaisit tämän 
kodin turvallisuutta?

Turvallisuutta vauvallesi
TARKISTUSLISTA ALLE 1-VUOTIAAT

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Nukkuminen, vaunut ja 
hoitotilanteet
Lapsi nukutetaan selällään kätkyt-
kuoleman riskin vähentämiseksi. 
Pinnasängyn pinnat ovat riittävän 
lähellä toisiaan, eikä lapsi saa pää-
tään niiden väliin tai pääse kiipeä-
mään sängystä.
Pinnasängyn laidat pidetään yl-
häällä ja pinnasängyn pohja las-
ketaan alemmaksi, kun lapsi alkaa 
opetella seisomaan nousua.
Sängyssä tai lastenvaunuissa ei ole 
mitään, mihin lapsi voisi tukehtua 
tai kuristua kääntyessään (esim. 
pehmolelut, tyynyt, narut).
Kantokoppaa/-kassia tai turvakau-
kaloa ei lasketa muualle kuin lat-
tialle.
Ulkona vauvaa nukutettaessa vau-
nut on sijoitettu niin, etteivät ne 
pääse kaatumaan tai vierimään. 
Rattaissa ja vaunuissa käytetään 
turvavaljaita/-vöitä.
Vaunut on sijoitettu ulkona suo-
jaisaan paikkaan varjoon niin, ettei 
niiden sisälämpötila nouse liian 
kuumaksi, ja vaunut suojataan 

ulkona harsolla tai turvaverkol-
la hyönteisten ja muiden eläinten 
vuoksi.
Lasta valvotaan ulkona nukkumi-
sen aikana.
Lasta ei jätetä hetkeksikään yksin 
hoitopöydälle, sohvalle tai muuhun 
paikkaan, jossa on putoamisen vaara.
Hoitopöytä on tukeva ja korkea-
reunainen.
Lasta ei jätetä television ääreen: 
suodattamaton ärsyketulva voi 
vaurioittaa lapsen hermoston ke-
hitystä.
Lasta käsitellään varoen ja hellän 
rauhallisesti, eikä häntä koskaan 
ravistella.

Keittiö
Lapselle tarjottavan ruoan ja juo-
man lämpötila varmistetaan ennen 
syöttämistä. Maistamiseen käyte-
tään eri lusikkaa karieksen leviä-
misen ehkäisemiseksi.
Pikkulapselle tarjotaan ruoka so-
seena tai isoina tankoina tukevassa 
pystyasennossa tukehtumisriskin 
ehkäisemiseksi. 

Syöttötuoli on tukeva, eikä lapsi 
pääse nousemaan siinä seisomaan. 
Lasta pidetään silmällä, kun hän 
istuu syöttötuolissa.
Lasta ei pidetä sylissä, kantorepus-
sa tai -liinassa samaan aikaan, kun 
käsitellään kuumaa juomaa tai ruo-
kaa tai käytetään veitsiä tai saksia.
Keittiön tasoilla olevat kuumat, te-
rävät ja painavat esineet sekä myr-
kylliset pesuaineet pidetään lapsen 
ulottumattomissa.
Keittiön teräviä esineitä sisältävis-
sä laatikoissa on turvasulkimet.
Lieden katkaisimet on suojattu ja 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 
esim. liesisuojan avulla.
Lapsi ei pääse kiipeämään keittiön 
pöydälle tai muille tasoille. 

Kylpyhuone ja sauna
Kylpyhuoneen hanat ovat termos-
taatti- ja turvahanoja.
Lapsen kylpyveden lämpötila tar-
kistetaan aina ennen kylpyä.
Lasta ei jätetä koskaan kylpy- tai 
poreammeeseen ilman valvontaa ja 
kylpy- ja poreamme tyhjennetään 
aina kylvyn jälkeen.
Lattialla ja ammeessa on liukues-
teet.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.

Lelut
Lelujen soveltuvuus alle 1-vuoti-
aalle on tarkistettu. 
Lapsen leluissa ei ole:
• pieniä, irtoavia osia
• naruja tai hihnoja
• pieniä kuulia tai palloja
• magneetteja tai nappiparistoja.
Lelujen ja tutin kunto tarkiste-
taan säännöllisesti ja rikkoutuneet 
otetaan pois käytöstä.
Lelujen ja tutin puhtaus tarkiste-
taan ja ne pestään säännöllisesti.

Turvallisia
vuosia

Tietoa tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäille ja heidän läheisilleen
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PIIRIN JÄRJESTÖSEMINAARI JA VUOSIKOKOUS

Tervetuloa piirin järjestöseminaariin ja vuosikokoukseen 
Mikkeliin 25. - 26.4.

Punaiselle Ristille vahvistetaan kesäkuussa uusi kolmen vuoden toimintalinjaus vuosille 
2021-23. Myös piirille tehdään kolmivuotinen suunnitelma, joka perustuu järjestön lin-
jauksiin. Piirin suunnitelmaan kerätään näkemyksiä osastoilta helmi - maaliskuussa toteu-
tettavalla kyselyllä.

Lauantaina 25.4. kokoonnumme Mikkelin Anttolanhoviin (Hovintie 224, 52100 Anttola) laa-
timaan yhdessä piirin tavoitteita ja toimia seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Osastoille jär-
jestetyn kyselyn tulokset toimivat työn pohjana. 

Seminaari alkaa kello 10.00 ja päättyy kello 16.00. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki 
piirin osastojen vapaaehtoiset ja jäsenet. Lauantai-iltana on ohjelmassa mukavaa ulkoilua 
ja yhdessäoloa.

Vuosikokous 

Piirin vuosikokous pidetään sunnuntaina 26.4. kello 9:00 alkaen Anttolanhovissa. Vuosi-
kokouksessa päätösvaltaa käyttävät osastojen äänivaltaiset edustajat, jotka osastojen 
hallitusten tulee nimetä etukäteen.

Hinnat: 

• Koko viikonloppu (sis. majoituksen ja tarjoilut) 100 eur / hlö
• Lauantain seminaari (sis. aamiainen, lounas ja kahvi) 20 eur / hlö
• Sunnuntain kokouspaketti (sis. aamiainen ja lounas) 15 eur / hlö
• Kokous kokouskahveilla maksuton 

Piiri kustantaa kullekin osastolle yhden hengen kokouspaketin majoituksineen 
(2hh) koko viikonlopuksi. 

Kokouskutsut ja -materiaalit lähetetään osastoille myöhemmin keväällä. 

Ilmoittautuminen lauantain seminaariin ja vuosikokoukseen 27.3. mennessä Rednetin  
tapahtumakalenterin kautta. Kuten ennenkin, pelkkään vuosikokoukseen voi osallistua  
ilman ennakkoilmoittautumista. 

Tervehdys piirin talouskammarista!

Olen palannut takaisin talous- ja henkilös-
töpäällikön tehtäviin perhevapailta vuoden 
alussa. 

Päivi Pelkosen työsuhde päättyy tammikuun 
loppuun, joten jatkossa osastojen talous-
asioissa ja matkalaskuongelmissa palvelen 
teitä täällä itsekseni.

Minut tavoittaa puhelimitse numerosta 
040 509 8838 tai sähköpostilla anna.pelto-
la@redcross.fi

Mukavaa kuluvaa vuotta!

Anna Peltola

mailto:anna.peltola@redcross.fi
mailto:anna.peltola@redcross.fi
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Tarvetta koulutukselle? 
  - tilatkaa piiritoimistosta 
Aikataulutettujen koulutusten lisäksi osastot 
/ useamman osaston ryppäät voivat tilata 
koulutuksia piiristä. Ajatus on se, että osas-
tot toteavat tarpeen, kokoavat koulutetta-
vien joukon ja piiri sitoutuu järjestämään 
koulutuksen. Kummit ovat tässä teidän tu-
kenanne ja auttavat tarpeiden pohtimises-
sa. 

Jokaisen koulutuksen asioista sovitaan erik-
seen ja tehdään sopimus koulutuksen jär-
jestämisestä. 

Työnjako pääpiirteissään: 
Osasto / useamman osaston rypäs:
• kartoittaa tarpeet omalla alueellaan
• sopii koulutuksesta piirin kanssa riittä-

vän ajoissa (minimissään 2 kk ennen)
• huolehtii pitopaikan ja tarjoilujen va-  

rauksista 
• suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen 

markkinoinnin sekä huolehtii riittävän 
määrän kohderyhmää olevia osallistujia 
koulutukseen.

• nimeää koulutuksen vastuuhenkilön  
• laskuttaa koulutukseen liittyvät kohtuul-

liset tarjoilukulut piiriltä kahden viikon 
kuluessa koulutuksen päättymisestä (el-
lei koulutuksen pitopaikka laskuta suo-
raan).

Piirin vastuuhenkilö:
• sopii kouluttajan kanssa koulutuksesta
• toimittaa kouluttajan yhteystiedot osas-

tolle käytännön asioiden sopimista var-
ten 

• hoitaa kurssimateriaalit 
• huolehtii Sivis-ilmoituksen teosta
• tukee osaston markkinointia, mm. tie-

dottamalla lähiosastoille / piirin viesti-
missä, on mukana markkinoinnin suun-
nittelussa tarvittaessa 

• rekisteröi koulutetut tietosuoja-asetus-
ten mukaisesti 

• 

Jokaisesta kurssista sovitaan vähintään 
seuraavat asiat:
• Viimeinen ilmoittautumispäivä (viikkoa 

ennen kurssia tai aiemmin)

• Minimiosallistujamäärä (suositus 7 hlö, 
mutta sovittavissa)

• Miten ja missä koulutusta markkinoi-
daan

• Maksaako koulutus osallistujille jotain
• Yhteyshenkilöt (osasto + piiri)
• Koulutus perutaan viimeisen ilmoittautu-

mispäivän jälkeen, mikäli ilmoittautunei-
ta ei ole riittävää määrää

Suosittelemme osastoa hinnoittelemaan 
kurssit osallistujille niin, että jäsenyys vai-
kuttaa hintaan. Esim. niin, että kurssi on 
jäsenille maksuton ja muille 20€. Tällöin 
osasto saa kurssin myötä myös uusia jäse-
niä.

Koulutustarjottimen kurssien hinnoit-
telu 2020: 
• Iltakurssi (3-4 h) 80 € (sis. koulutus, 

materiaalit, aloituskahvi)
• Päivän kestävä koulutus 120 € (sis. kou-

lutus, materiaalit ja kahvit x 2. Tilaaja/
osallistujat vastaavat mahd. lounaasta)

Tarjolla olevia koulutuksia: 

• Henkisen tuen peruskurssi (8 h)
• Henkisen tuen jatkokurssi (8 h)
• Henkisen tuen kurssi ystäville (3h)
• Ystävätoiminnan peruskurssi (3 h) 
• Ystävätoiminnan jatkokurssi (6h)
• Ystävänä omaishoitoperheessä (3-4 h)
• Kotimaan avun koulutus (3 h)
• Luottamushenkilöiden perehdytys (3 h) 
• Yhteisen Lipun alla (3 h) 
• Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa (3 

h)
• Mini humanitaarisen oikeuden koulutus 

(3 h)
• Humanitaarisen oikeuden peruskurssi 

(12 h) 

Tarkemmat kuvaukset ja kohderyhmät löy-
tyvät Rednetistä piirin sivuilta: 
punainenristi.fi/kaakkois-suomi

KOULUTUSTARJOTIN
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Osaston sääntömääräiset asiat alkuvuodesta

Tässä vielä muistutuksena nyt alkuvuoden 
sääntömääräsiä hoidettavia. Kiitos kaikille, 
jotka ovat nämä jo toimittaneet tai juuri toi-
mittamassa! 

Syyskokouksen 2019 pöytäkirja liittei-
neen piiritoimistoon

Sääntöjen mukaan osastot toimittavat al-
lekirjoitetun ja tarkastetun syyskokouksen 
pöytäkirjan liitteineen piiriin kokouksen jäl-
keen. Nämä voi joko postittaa tai lähet-
tää sähköpostin liitteenä skannattuna. Näitä 
puuttuu vielä jonkun verran.
 
Osaston nimenkirjoittajat, luottamus- 
ja yhteyshenkilöiden ilmoittaminen

Muistattehan, että osasto ilmoittaa luotta-
mus- ja yhteyshenkilöiden (nk. J1-ja J2-kor-
tit) tiedot valtakunnalliseen rekisteriin heti 
tehtyjen valintojen jälkeen. Kortit voi toi-
mittaa piiritoimistoon joko postitse tai säh-
köpostitse. Huom! J1-kortissa pitää olla 
allekirjoitus.

Huomaattehan, että osaston hallituksel-
la on mahdollisuus valtuuttaa keskuudes-
taan kaksi nimenkirjoittajaa puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja toi-
minnanjohtajan lisäksi. Osaston sihteeri ei 
ole automaattisesti osaston nimenkirjoittaja. 
Hänet voidaan kuitenkin valtuuttaa nimen-
kirjoittajaksi olettaen, että hän on osaston 
hallituksen jäsen.

J1-kortti on nimenkirjoittajien rekisteröin-
tiä varten.  
J2-kortilla ilmoitetaan osaston muut yhte-
yshenkilöt. Oma Punainen Risti -järjestelmän 
käyttöönoton ja toisaalta EU:n tietosuoja-
lainsäädännön myötä meidän tulee tietää 
vastuu- ja yhteyshenkilöt. Tämän takia yh-
teyshenkilölistaan on lisätty Osaston Oma 
Punainen Risti -järjestelmän pääkäyttäjä ja 
tietosuojayhteyshenkilö. 

Muistakaa valita myös uudet yhteys-
henkilöt (J2):

Oma yhteyshenkilö 
Osaston Oma pääkäyttäjä on Oma Punai-
nen Risti -järjestelmän pääkäyttäjä osas-
tossa. Hän pystyy antamaan ja poistamaan 
käyttöoikeuksia osaston vastuuvapaaehtoisil-
le ja on piirin ja keskustoimiston yhteyshen-
kilö Oma -järjestelmään ja sen kehitykseen 
liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi hän tukee 
mahdollisuuksiensa mukaan osaston vapaa-
ehtoisia Oman käytössä.

Tietosuojayhteyshenkilö
Osaston tietosuojayhteyshenkilö vastaa 
osaston tietosuojakäytännöistä, sekä ylläpi-
tää dokumentaatiota osaston henkilötietojen 
käsittelystä. Yhteyshenkilön rooliin kuuluu 
myös varmistaa osaston vastuuvapaaehtois-
ten tietosuojaosaamisen sekä kaikkien osas-
ton vapaaehtoisten sitoutuminen vaitiolo- ja 
salassapitovelvollisuuteen. 

Toiminta- ja koulutustilastot tammi-
kuun loppuun mennessä

Jokainen osasto on saanut sähköpostin, jos-
sa olevan linkin avulla osasto voi täyttää 
tietonsa. Jos jostain syystä osasto ei ole ky-
seistä sähköpostia saanut, niin tiedot voi 
täyttää internetissä osoitteessa: rednet.pu-
nainenristi.fi/osastotoimisto.
Tiedot täytetään 1.1 - 31.1.2020 välisenä ai-
kana!

Osaston kevätkokouksen jälkeen osastot 
toimittavat piiriin osaston kevätkokouksen 
pöytäkirjan liitteineen (tilinpäätös, toiminta-
kertomus, toiminnantarkastuskertomus) 

Taloustietolomake täytetetään ja palaute-
taan piiriin maaliskuun loppuun mennessä.  

Lisätietoja:
järjestöpäällikkö Piritta Keränen 

Kaikki tarvittavat lomakkeet ja liitteet löyty-
vät sähköisessä muodossa Rednetin osasto-
toimistosta. 

JÄRJESTÖTOIMINTA
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Tarjolla tiedotuskoulu-
tusta
Osastojen viestinnän tueksi on valmistunut 
kaksi viestintäkoulutuksen kokonaisuutta. 
Osastot voivat tilata koulutuksia joko oman 
osaston väelle tai muutaman osaston ryp-
päälle pidettäväksi. 

Osastoviestinnän perusteet (3 t) 
Sisältönä perustietoa ja vinkkejä osaston 
paikalliseen näkyvyyteen eri medioissa. 

Sosiaalinen media (2 t)
Sisältönä keskeiset sosiaalisen median ka-
navat ja miten osasto voi niitä hyödyntää 
parhaalla mahdollisella tavalla.  

Nämä paketit voi pitää erikseen esim. yh-
den illan osioina, tai niistä voidaan yhdistää 
5 h mittainen koulutuspäivä. 

Tänä vuonna koulutukset ovat osastoil-
le maksuttomia (mahdollisista tarjoiluista 
osasto vastaa itse). 

Koulutustilaukset ja tiedustelut: 
järjestöpäällikkö Piritta Keränen 

Valmiina yleiskokouk-
seen! 
Kohti yleiskokousta -illat

Osastoille järjestetään kaksi tilaisuutta, 
joissa sekä perehdytään yleiskokouksessa 
vaikuttamiseen ja ihan käytännön kokous-
tamiseen, mutta myös keskustellaan mei-
dän piirin osastojen ajatuksista ja yhteisistä 
näkemyksistä niin toimintalinjauksen kuin 
luottamushenkilöehdokkaidenkin suhteen. 

Tilaisuudet pidetään: 
Ma 11.5. Kouvolan piiritoimisto klo 18.00
Ti 12.5. Mikkelin aluetoimisto klo 18.00

Ilmoittautuminen Oma Punaisen Ristin ta-
pahtumien kautta viikkoa aikaisemmin. 

Yhteiskuljetus 

Piiristä järjestetään bussikuljetukset Vaa-
saan yleiskokoukseen. Busseja lähtee to-
dennäköisesti kaksi, alustavat reitit ja hin-
nat tiedotetaan osastoille helmikuun aikana. 
Lopulliset reitit varmistuvat sen mukaan, 
mistä lähtijöitä on ja reitit kulkevat sujuvas-
ti.
 
Yhteiskuljetukseen ilmoittaudutaan myö-
hemmin julkaistavan linkin kautta.
 
Huom! Kuljetukset menevät perjantaina 
(lähtö jo aamusta / aamupäivästä), joten 
huomioikaa tämä ja varatkaa vapaata sekä 
majoitukset perjantaista lähtien. Paluukulje-
tus lähtee kokouksen päätyttyä sunnuntai-
na. Jos et voi lähteä jo perjantaina, matka 
täytyy hoitaa omin voimin.

Sinustako järjestö-
kouluttaja? 
Järjestökoulutuksella on tärkeä rooli osasto-
jen toiminnassa. Tätä toteuttamaan tarvit-
semme pari uutta järjestökouluttajaa, olisit-
ko sinä kiinnostunut? 

Järjestökouluttajana pääset esimerkik-
si perehdyttämään uusia vapaaehtoisia toi-
mintaan, varmistamaan osastojen järjes-
tötoiminnan ja sääntömääräisten asioiden 
osaamista tai kehittämään osastojen toi-
mintaa. 

Järjestökouluttajalta edellytetään vahvaa 
kokemusta järjestötoiminnasta joko Pu-
naisessa Ristissä tai muissa järjestöissä. 
Järjestökouluttaja hallitsee sääntökirjan 
koukerot, mutta myös innostavan vapaaeh-
toistoiminnan kulmakivet. 

Kouluttajan tehtävään sitoutuva käy Punai-
sen Ristin kouluttajakoulutuksen (aikatau-
lu löytyy sivulta 8) ja jatkossa saa mahdol-
lisuuden osallistua niin valtakunnallisiin kuin 
piirin omiin kouluttajapäiviin. Kouluttaja-
palkkioita tehtävästä ei makseta, matkus-
tamisesta ym. aiheutuvat kulut toki korva-
taan. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä järjestöpäällik-
kö Piritta Keräseen, niin jutellaan lisää! 

JÄRJESTÖTOIMINTA



16

Ensiapupäivystäjien osaamisen varmistami-
nen vuonna 2020
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Yksi näkyvin Punaisen Ristin tekemän va-
paaehtoistyön muoto on varmasti ensiapu-
päivystykset yleisötapahtumissa. Osastojen 
ensiapuryhmien ja yksittäisen päivystä-
jänkin harjoittelua ja toimintaa ohjataan 
ja valvotaan valtakunnallisten suositusten 
mukaisesti. Näin toimien halutaan taata 
päivystäjien osaaminen ja päivystysten 
laadukkuus koko Suomessa. Yksittäisen 
päivystäjän osaaminen varmistetaan vuosit-
tain, päivystysoikeudellisen päivystäjän tun-
nistaa kuvallisesta henkilökortista. Kerran 
kolmessa vuodessa osaamisen varmistami-
nen on piirin vastuulla ja välivuosin ensi-
apuryhmät suorittavat testaamisen itsenäi-
sesti. Tänä vuonna piiri järjestää osaamisen 
varmistamisen ja jakaa päivystäjien henki-
lökortit kolmelle seuraavalle vuodelle. 

Osaamisen varmistaminen tapahtuu harjoi-
tustilanteissa käytännössä ensiapua antaes-
sa. Kyseessä ei siis ole mikään painostava 
tenttaustilaisuus tai pelottava raadin edessä 
annettava työnäyte. Käytännön tekeminen 
ja harjoittelu on tuttua jokaiselle ensiapu-
päivystäjälle, koska ryhmissä harjoitellaan 
kerran tai kaksi kuukaudessa. Osaamisen 
varmistamisessa tehtävärastia johtaa kui-
tenkin kouluttajaoikeuden omaava vapaa-
ehtoinen, joka tarkkailee tilannetta ja antaa 
siitä palautettakin.

Osaamisen varmistamiseen ilmoittaudutaan 
henkilökohtaisesti oheisella inkillä:  
www.lyyti.in/osaamisenvarmistaminen2020

Kaikkiaan osaamisen varmistamiseen on 
varattu kaksi lauantaipäivää ja viisi arki-
iltaa eri puolilla Kaakkois-Suomen piiriä. 
Jokainen testaamispäivä on jaettu 
1,5h pituisiin jaksoihin. Yhteen 
jaksoon mahtuu ilmoittautumaan 
aina 10 testattavaa, eikä heidän 
tarvitse olla samasta ensiapuryh-
mästä. Tällä järjestelyllä pyrimme 
välttämään turhaa jonottamista 
ja tekemään tilaisuudesta mah-
dollisimman sujuvan päivystäjille. 
Vahva luottamus on siihen, että 
kaikkiaan näistä 25:stä puolen-
toista tunnin mittaisesta jaksosta 
jokainen päivystäjä löytää itsel-
leen sopivan ajankohdan. 

Osaamisen varmistamisen ajankohdat 
ja paikkakunnat: 

lauantai 8.2. klo: 9.45-16.15 
Mikkeli (aluetoimisto)

torstai 13.2. klo: 16.45-20.15  
Kotka (EA-ryhmän harjoitustila)

lauantai 15.2. klo: 9.45-16.15  
Kouvola (piiritoimisto)

keskiviikko 19.2. klo: 16.45-20.15  
Kouvola (piiritoimisto, tämä ilta on ensisijai-
sesti rinnepäivystäjille)

torstai 20.2. klo: 16.45-20.15  
Mikkeli (aluetoimisto)

tiistai  3.3. klo: 16.45-20.15  
Imatra (osaston tilat)

tiistai 10.3. klo: 16.45-20.15  
Kouvola (piiritoimisto)

Testaamisessa tullaan kiertämään rastihar-
joituksia pareittain, ryhmäelvytysrastilla 
toimii kaksi paria yhdessä. Rasteilla käsitel-
tävät aiheet ovat: 

• elvytys parin kanssa
• elvytys neljän hengen ryhmässä
• tajunnan häiriö, hengityksen turvaami-

nen ja varmistaminen
• pikkuvammat (nivelvamma ja suurehko 

haava), itsehoitolääkkeen luovuttaminen 
autettavalle (lääkeluvalliset päivystäjät 
suorittavat tämän)

• opetuksellinen rasti: vauvan ja lapsen 
elvytys, sairaskohtaukset 

ENSIAPURYHMÄT

https://www.lyyti.in/osaamisenvarmistaminen2020
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Ennen osaamisen varmistamiseen osallistu-
mista ryhmissä voidaan harjoitella erityises-
ti testattavia aiheita. Tarvittaessa RedNetis-
tä löytyy ohjeita pari- ja ryhmäelvytykseen 
sekä tajunnan häiriön rasteille. Ensiapu-
oppaasta voidaan kerrata pikkuvammojen 
ensiapua, lasten elvytystä sekä sairaskoh-
tauksia. Lääkkeiden luovuttamisessa päi-
vystäjällä saa olla mukanaan päivystäjän 
taskuohje, joka olisi aidossakin tilanteessa 
käytettävissä. 

Toisinaan kuulee päivystäjän olevan huo-
lissaan, mitä tapahtuu, jos ensimmäisellä 
yrittämällä rasti ja oikean ensiavun antami-
en ei onnistukaan. Jokaisella päivystäjällä 
on tietysti mahdollisuus tehdä uudestaan. 
Yleensä toisella kerralla jännityskin on hel-
pottanut sen verran, että aito osaaminen 
näkyy selvästi. 

Hyväksytyn testauksen jälkeen päivystäjille 
tehdään uudet päivystäjäkortit heti paikan 
päällä. Korttia varten jokainen päivystäjä 
valokuvataan tilaisuudessa. Vuonna 2020 
saatavat kortit ovat voimassa kolme vuotta 
2020-2021-2022. Oheistus osaamisen var-
mistamisesta ja päivystäjän henkilökortista 
on muuttunut viime vuonna. Tämän vuoksi 
piiri kustantaa päivystäjien kortit vuonna 
2020. Kolmen vuoden päästä teetettävät 
kortit laskutetaan vuorostaan osastoilta.  

Muistutuksena vielä varustelista osaamisen 
varmistamisen tilaisuuteen: 

• päivystysliivi
• musta paita liivin alle
• henkilökohtainen elvytysmaski, jos sel-

lainen päivystäjällä on
• rennot vaatteet

Innolla odotan tapaavani kaikki piirimme 
ensiapupäivystäjät alkuvuoden aikana! 

Jenni Ojala

InAction 

Vuoden 2019 viimeisessä Tässä ja Nyt:ssä 
kerroimme InAction hankkeesta. Kyseessä 
on siis ensiapukoulutus, jota tarjotaan piirin 
alueiden yläkoulujen 8-luokkalaisille.  
InAction hankkeessa tavoitteena on kou-
luttaa nuoret ensiavun osaajiksi ja saada 
hätäensiapukurssi osaksi yläkoulujen ar-
kea. Koulun kautta tarjottu ensiapukoulutus 
mahdollistaa kaikkien vuosiluokan nuorten 
osallistumisen taustoistaan riippumatta. En-
siapukoulutetut nuoret ovat osa koulun tur-
vallisuutta ja osa kansalaisvalmiutta omalla 
paikkakunnallaan.  Ensiaputaitojen koulut-
taminen on osa nykyistä peruskoulujen ope-
tussuunnitelmaakin. 

InAction -kurssi koostuu kahden oppitunnin 
mittaisesta teoriasta verkkoympäristössä, 
joka luokassa tehdään opettajan vetämänä. 
Tämän jälkeen koululla järjestetään neljän 
tunnin mittainen toiminnallinen osuus, jossa 
ensiaputaitoja harjoitellaan käytännössä pe-
linohjaaja-kouluttajan johdolla.  

Pelinohjaaja-kouluttajana voi toimia 
ensiavun kouluttaja, osaston aktiivi-
nen ensiapuryhmäläinen tai vaikka en-
siaputaidot hyvin hallitseva opiskelija.  
Pelinohjaaja-kouluttajalle maksetaan 
toteutuneesta neljästä toiminnallises-
ta tunnista palkkio. Huomioitavaa on, että 
pelinohjaaja-kouluttajana toimiminen edel-
lyttää mahdollisuutta olla arkipäivänä koulu-
tuntien aikana koululla. Ajankohdan jokainen 
pelinohjaaja-kouluttaja voi sopia luokan 
kanssa kuitenkin itse. Samoin kukin saa itse 
päättää maantieteellisen alueen, jonka sisäl-
lä voi kouluilla käydä. 

Kouvolassa piiritoimistolla järjestetään ha-
lukkaille InAction pelinohjaaja-kouluttajille 
koulutus su 9.2. Koulutus on ilmainen ja päi-
vän aikana tehdään kouluttajasopimus piirin 
ja vapaaehtoisen välille. 

Piirin terveydenhuollon suunnittelija Jenni 
Ojala vastaa mielellään kysymyksiin InActi-
on hankkeeseen ja toimintaan liittyen. Olkaa 
yhteydessä! 

IN ACTION
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Osasto terveyden edistäjänä

Terveyden edistämisen ohjelma Suomen 
Punaisessa Ristissä jakaantuu neljään osa-
alueeseen; tapaturmien torjuntaan, päih-
detyöhön, seksuaaliterveystyöhön sekä ter-
veyspisteiden perustamiseen ja ylläpitoon. 
Ohjelma on osa toimintaa, joka toteutuu 
erityisesti paikallisesti osastoissa, mutta 
myös esimerkiksi kesäfestareilla.

Terveyden edistämisen toteuttaminen osana 
osaston arkea ei vaadi suuria ponnisteluja 
tai mittavaa vapaaehtoisten määrää. Osas-
toissa tehdään tälläkin hetkellä säännölli-
sesti paljon sellaista vapaaehtoistyötä, jon-
ka vaikutuksesta lähimmäisten hyvinvointi, 
terveys tai elämänlaatu paranevat. Yksi sel-
keimmistä esimerkeistä on mielestäni ystä-
vätoiminta. Samalla kun ennaltaehkäistään 
yksinäisyyttä tai syrjäytymistä, edistetään 
mielenterveyttä tai vaikkapa ylläpidetään 
yleiskuntoa yhteisellä kävelyretkellä tai tuo-
lijumpalla. Kokemukseni mukaan tätä puol-
ta toiminnasta ei kuitenkaan monestikaan 
tunnisteta tai ainakaan sanota ääneen. Al-
kaneen vuoden aikana toivon kovasti muu-
tosta tähän! 

Terveyden edistämisen teemoja voi toteut-
taa myös teemapäivänä tai ns. pop up -ta-
pahtumana. Osasto voi valita haluamansa 
teeman päivän aiheeksi esimerkiksi turi-
natupaan, kohtaamispaikkaan, ruokajake-
luun, terveyspisteelle jne. Valtakunnallisesti 
on tarjolla paljon materiaaleja esimerkiksi 
koti- ja kaatumistapaturmien ehkäisyyn, 
sydän- ja aivoterveyteen sekä oman al-
koholin käytön arviointiin. Valmiiden ma-
teriaalien pohjalta ja niiden ympärille on 
helppoa alkaa muodostaa pienimuotoista 
teemapäivää. Aina tapahtumia tai teema-
päiviä ei tarvitse toteuttaa yksin. Olisiko 
paikkakunnallanne yhteistyömahdollisuuksia 
esimerkiksi toisen osaston, potilasjärjestön 
tai paikkakunnan terveysaseman kanssa? 
Piirin työntekijänä olen myös osastonne 
apuna terveyden edistämisen toteuttamisen 
ideoinnissa ja suunnittelussa. Seuraavaa 
valtakunnallista tapaturmapäivää vietetään 
perjantaina 13.3.20. Nyt osastoilla on hyvää 
aikaa suunnitella keväälle jokin tempaus ta-
paturmapäivään liittyen. Samalla osasto saa 
paikallista näkyvyyttä seudullaan. Otatteko 

tämän leikkimielisen haasteen vastaan?

Piirissä toimii tällä hetkellä vapaaehtoinen 
päihdetyön kouluttaja. Hän tulee mielellään 
kertomaan ja kouluttamaan vaikkapa päih-
teiden käytön puheeksiotosta tai päihtyneen 
kohtaamisesta. Tässä on hieno mahdolli-
suus esimerkiksi ensiapuryhmille, ystäville 
tai henkisen tuen vapaaehtoisille. Onnis-
tuisiko vapaaehtoisten päihdeteemainen 
koulutusilta teidän osastossa tai yhteistyönä 
naapuriosastojen kanssa?

Terveyden edistämisen yhteyshenkilö 

Vain harvalla osastolla piirissämme on ni-
mettynä terveyden edistämisen yhteys-
henkilöä. Keskusjärjestöstä tulee piiriin 
materiaalia ja ohjeita/vinkkejä terveyden 
edistämisen toteuttamiseen. Terveyden 
edistämisen vapaaehtoisille on olemassa 
myös oma koulutuksensa, mutta alkuun riit-
tää hyvin pelkkä kiinnostus asiaa kohtaan. 
Toivon hartaasti, että osastot nimeäisivät 
itselleen terveyden edistämisen yhteyshen-
kilön ja ilmoittaisivat hänen yhteystietonsa 
meille piiriin. Helpoiten tämä tapahtuu J2 
-kaavakkeella, jossa se on valmiina kohtana 
täytettävänä. 

Toivon, etteivät osastojen vapaaehtoiset 
emmi ottaa yhteyttä minuun, jos halua-
vat keskustella terveyden edistämistyöstä 
omalla paikkakunnallaan. Varmasti yhdessä 
ideoimalla ja suunnittelemalla löydetään 
osastollenne ja paikkakunnalle sopivin tapa 
terveyden edistämisen toimintojen toteutta-
miseen. 

Jenni Ojala 
terveydenhuollon suunnittelija

TERVEYDEN EDISTÄMINEN
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Kummitoiminnassa uudet tuulet 
vuonna 2020

Jokaisella osastolla on nimetty kummi pii-
ritoimistossa. Olemme saaneet uusia työn-
tekijöitä remmiin, ja valtakunnallinen kum-
mitoiminnan kehitys on tuonut mukanaan 
uusia tuulia toimintaan, niin päädyimme ni-
meämään kummiosastot uudelleen. 

Joillekin osastoille kummi on vaihtunut lu-
vattoman usein, joillakin on sama kum-
mi ollut matkassa jo pidempään. Toivotaan, 
että tulevat ajat olisivat seesteisempiä ja 
kummit pääsisivät osaston arkeen mukaan 
vähän pidemmäksi aikaa.

Kummitoiminnassa painopiste tulee ole-
maan yksittäisten osastojen tukeminen yh-
teisissä asioissa, kuten osaston toiminnan 
ja auttamisvalmiuden kehittäminen, va-
paaehtoisten rekrytoinnin tuki, viestinnän 
suunnittelu jne. Kummiin voi olla yhteydes-
sä kaikissa mieltä askarruttavissa kysymyk-
sissä. 

Toimialakohtainen tuki säilyy edelleen toi-
mialan työntekijällä, ja keneen tahansa pii-
ritoimistossa saa edelleen olla yhteydessä. 
Nimetty kummi on vähän paremmin peril-
lä omista osastoistaan, toimii tiedotuskana-
vana ja on käytettävissä, vaikka kampanjoi-
den suunnitteluapuna yms. Kummi on juuri 
teidän osastoa varten! 

Kummit ovat yhteyksissä omiin osastoihinsa 
alkuvuoden aikana, vai ehdittekö te ensin 
kutsumaan kummin kylään? Eli tullaan tu-
tuiksi ja opitaan tuntemaan toisemme! 

Kummiosastot vuoden 2020 alusta ovat 
seuraavat:
Mika Asikainen:
Anttola, Hartola, Iitti, Sippola ja Sysmä

Piritta Keränen:
Imatra, Kouvola, Kuusankoski, Lappeenran-
ta, Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna ja Per-
tunmaa

Riina Ahonen:
Enonkoski, Hirvensalmi, Joroinen, Rantasal-
mi, Sulkava ja Taipalsaari

Anna Buzaeva:
Karhula, Kotka, Mäntyharju, Ylämaa, Kan-
gasniemi ja Hamina

Jenni Ojala:
Kerimäki, Punkaharju, Juva, Puumala, Savi-
taipale ja Virolahti-Miehikkälä (meillä on ai-
van uusi osasto vuoden 2020 alusta!)

Eila Siira:
Haukivuori, Parikkala, Rautjärvi, Simpele ja 
Ristiina

Kaikkien yhteystiedot löytyvät tämänkin tie-
dotteen takasivulta. 

KUMMITOIMINTA
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Ystävänpäivänä on 
mahdollisuus tehdä 
toimintaa näkyväksi

Onhan osastosi mukana järjestämässä ystä-
vänpäivän tapahtumaa? Tapahtuma voi olla 
ystäväkahvila tai jokin muu paikkakunnallesi 
sopiva tempaus, josta ihmiset saavat tietoa 
ystävätoiminnasta. Tapahtuman jälkeen on 
hyvä olla sovittuna jatkoa, mihin potentiaali-
sia uusia vapaaehtoisia kutsutaan mukaan. 

Vielä ehtii piiristä tilata ystäväkurssin hel-
mikuun lopulle tai osasto voi järjestää avoi-
met ovet tai Punainen Risti tutuksi illan tai 
jonkun muun tapahtuman, jossa uudet va-
paaehtoiset pääsevät mukaan toimintaan. 
Huomioithan, että kun tapahtuma löytyy 
Oma Punainen Risti -järjestelmästä, niin 
saadaan mahdollisimman paljon näkyvyyttä 
ystävätoiminnalle. Jos et osaa itse sinne ta-
pahtumaa luoda, ilmoita tapahtumasta sosi-
aalitoiminnan suunnittelijalle. 

Nähdään -toisemme!

Riina Ahonen 

Kaveritaitoja nuorille 
 -hanke

STEA on alustavan päätöksen mukaises-
ti myöntänyt Punaiselle Ristille uuden Kaveri-
taitoja nuorelle -hankkeen, jonka tavoitteena 
on vähentää nuorten yksinäisyyttä, lisä-
tä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia 
kehittämällä kasvotusten ja verkossa ta-
pahtuvaan Nuori nuorelle -ystävätoimintaan 
vuorovaikutustaitoja parantavat oma-apu- ja 
valmentavat ohjelmat. Hankkeessa kehite-
tään kohtaamispaikkatoimintaa sekä vapaa-
ehtoisten osaamista ja tukea.

Kaveritaitoja on valtakunnallinen hanke, jon-
ka kesto on kolme vuotta. Alustavan suunni-
telman mukaan Kaakkois-Suomi on mukana 
hankkeessa vuodet 2020 ja 2022. Kaakkois-
Suomen piiri sitoutuu kehittämään kynnyk-
setöntä kohtaamispaikkatoimintaa. 

Kohtaamispaikkoja perustetaan yhteistyössä 
Ohjaamoiden kanssa. Hankkeessa tuotetaan 
toimintamalli nuorten kohtaamispaikkatoi-
mintaan sekä koulutusmalli kohtaamispaik-
kojen vapaaehtoisille. Hankkeen tavoitteena 
on rekrytoida toimintaan uusia vapaaehtoi-
sia. 

Jos osastosi on kiinnostunut olemaan muka-
na hankkeessa, ottakaa yhteyttä sosiaalitoi-
minnan suunnittelija Riina Ahoseen. 

YSTÄVÄTOIMINTA

Tässä ja nyt aikataulu 2020 

Pienet muutokset mahdollisia. 

2/2020 Ilmestyy        27.3.2020 
Deadline materiaaleille     12.3.2020

3/2020 Ilmestyy       28.8.2020
Deadline materiaaleille    13.8.2020
 
4/2020 Ilmestyy       6.11.2020 
Deadline materiaaleille     22.10.2020 

Otamme mielellämme vastaan juttuja ja il-
moituksia myös osastoista. Materiaalien 
toimitus: piritta.keranen@redcross.fi  
 
Tiedote on luettavissa myös netissä osoit-
teessa: 
 kaakkois-suomi.punainenristi.fi/ ”Järjestö-
tiedotteet”

Maksuttoman jakelulistan lisäksi osastot 
voivat tilata ylimääräiset kappaleet ensi 
vuoden numeroista hintaan 20 € / vuosi. 

Tilaukset: 
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi



21

Rantasalmen osaston ystävätoimintaa

Perinteisen ystävätoiminnan rinnalle olem-
me kehitelleet erilaisia tapaamismuotoja 
tulleiden vinkkien ja toiveiden mukaan. 

Rantasalmen osaston joululaulajat

Kun osallistuu palavereihin ja kuuntelee 
muiden aikaansaannoksia, voi löytää uusia 
toteuttamiskelpoisia ideoita. Meillä sellainen 
oli joulutervehdykset omaishoitajien ja hoi-
dettavien luona. Jo loppukesällä puheenjoh-
taja esitteli asian ja innokkaita osallistujia 
ilmoittautui heti melkoinen joukko.

Pyysimme kunnan palve-
luohjaajaa kyselemään 
mahdollista halukkuutta 
kotikäynteihimme. Kir-
jeitä lähti yhdeksäntoista 
ja seitsemän omaishoita-
japerhettä kutsui meidät 
kotiinsa. 

Jaoimme tehtävät niin, 
että yleensä kolme hen-
kilöä vieraili kussakin 
paikassa. Viemisenä meil-
lä oli työelämäpalvelun 
poikien tekemä valaistu 
joulusydän, glögiä, pipa-
reita, laulua ja rupattelua. 
Saimme jossain leikkiä 
hiki hatussa Soihdut sam-

muu, juttua ja yhteislaulua riitti jokaisessa 
paikassa.  

Palaute vierailuista on ollut lämmintä ja kii-
tollista, puhumattakaan siitä oikeasta jou-
lutunnelmasta, mitä itse saimme käynneil-
lämme.  Jokainen meistä, jotka tehtävään 
osallistuivat, lienee valmis samaan iloon ja 
ilon luomiseen muille myös tulevan joulun 
aikaan.

Turinatupa/ terveyspiste

Tänä vuona olemme aloittamassa Turinatu-
van yhteistyössä Eläkeliiton, Eläkkeensaa-
jien sekä Rantasalmen Tules ry kanssa. Tu-
rinatupa on avoinna kerran kuukaudessa ja 
joka toinen kerta toiminta on terveyspiste-
vetoinen. Paikka on avoin jokaiselle seuraa 
ja rupattelukaveria kaipaavalle. 

Ystäväkoulutuksen jälkeen palaverissa esi-
tettiin Turinatuvan tarpeellisuutta ja kun 
mukaan saatiin myös muita järjestöjä, teh-
tiin päätös aloittaa. 

Myös kunnan taholta on toivottu matalan 
kynnyksen kokoontumispaikkaa. Paikallinen 
taksiyrittäjä tarjoaa kyytiä sitä tarvitseville. 
Odotamme innolla ensimäistä Turinatupa 
tapahtumaa, ja sitä saammeko sinne turi-
noijia mukaan. 

Rantasalmen osastosta Tuula ja Seija

             kuvat Seija Hytönen

OSASTOKUULUMISIA 
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Punainen Risti kotoutumisen tukena

Suomeen muuttaneet ihmiset voivat tarvita 
maahanmuuton alkuvaiheessa tukea kotou-
tumiseensa. Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
voivat olla tukemassa maahan saapuneiden 
kotoutumista järjestämällä erilaista toimin-
taa.

Asumisapu on Punaisessa Ristissä kehitet-
ty vapaaehtoistoiminnan muoto, jonka tar-
koituksena on tukea pakolaisten ensivaiheen 
kotoutumista, mutta sopii sellaisenaan kai-
kille muillekin asumisapua tarvitseville. Asu-
misavun tarkoituksena on edistää uusien 
tulijoiden elämänhallintaa tukemalla omaan 
kotiin asettautumista sekä tutustumista 
asuinympäristön palveluihin ja ihmisiin.
Vaikka Suomessa olisi jo asuttu jonkun ai-
kaa, saattaa moni meille tuttu asia tuntua 
uudesta asukkaasta vieraalta. Silloin tarvi-
taan tukea ja perehtymistä. Avun tarve voi 
liittyä vaikkapa pesuvuoron varaamiseen 
pyykkituvassa, pyöräkellarin löytämiseen tai 
pakastimen sulattamiseen. Yhtä hyvin apua 
voi kaivata lähikaupassa asiointiin tai roski-
en lajitteluun. 

Kuusankosken osaston vapaaehtoiset ovat 
olleet mukana tukemassa maahan muutta-
neita jo vuodesta 2015. Vapaaehtoiset ovat 
auttaneet useita kymmeniä perheitä ja yksit-
täisiä ihmisiä. Vapaaehtoisten ja tuettavien 
määrä vaihtelee, viime syksynä seitsemän 
vapaaehtoista auttoi 31 ihmistä!

Alla on kahden osastolaisen tarinat heidän 
vapaaehtoistoiminnastaan: Leena Ket-
tunen toimii osastossa kiintiöpakolaisten 
tukitoiminnan yhdyshenkilönä ja Hannu 
J. Vest on ollut korvaamattomana apuna 
monelle ja monelle maahanmuuttajanuo-
relle ja perheelle. 

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat lisätie-
toja Asumisapu- tai muista toimintamuo-
doista!

Anna Buzaeva 
Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä

Hannu J. Vest:

Ensimmäistä kertaa 

Vietnamin sota oli juuri loppunut ja Suomen 
valtio otti vastaan ns. venepakolaisia. Elet-
tiinköhän silloin vuotta 1979.

Olin Lauttasaaressa vastaanottamassa heitä, 
kun bussi toi hymyileviä ihmisiä muovikas-
seineen – joissa oli kaikki heidän omaisuu-
tensa. Joku oli opettanut heitä sanomaan 
”hjyvaa paevaa”. Illalla mietitytti, mahtuisiko 
minun omaisuuteni muovikasseihin.

Sunnuntaipäivä sattui olemaan vähän läm-
pimämpi päivä kuin kesäpäivät sinä kesänä 
muutoin. Istuimme nurmikolla ja keksimme 
laulaa suomalaisia kansanlauluja, se vähä 
mitä osasimme ulkoa. He innostuivat laula-
maan omia laulujaan ja 20 sanan englannin-
kielen varastollaan sinnikkäästi yksi poika 
löysi vastauksen kysymyksemme siitä, mistä 
he laulavat. Rakkaus. Sota. Rakkaus ja sota. 

40 vuotta myöhemmin 

Tänä kesänä Kuusankoskella olemme Punai-
sen Ristin nimissä opastaneet eritrealaisia 
valtion valitsemia kiintiöpakolaisia käymään 
kaupassa, liikkumaan bussilla (oli siinä opet-
telemista minullekin!!) ja avaamaan tukkeu-
tunutta käsienpesualtaan viemäriä.

KOTOUTUMISEN TUKI
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Yksi heistä valmistui Lahdessa heidän kirk-
konsa (ei muslimi) diakoniksi ja meidät oli 
kutsuttu juhla-aterialle. Sanotaan, että kol-
mas kerta toden sanoo, mutta en minä vielä-
kään osaa syödä siististi kolmella sormella.
Tuli puhetta siitä, kuinka vanha kukin on. Ky-
syjä sanoi olevansa 21 vuotias ja kuultuaan 
minun ikäni hän purskahti nauruun. Eritre-
assa kukaan ei kuulemma elä noin vanhaksi. 
Tukkani on jo harmaa.

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

Leena Kettunen
Kuusankosken osasto, kiintiöpakolaisten tu-
kitoiminta (Asumisapu)

Olen saanut tutustua tämän vuoden aika-
na kuuteen elämänmyönteiseen nuoreen ih-
miseen. Olen käynyt heidän kanssaan mm. 
ostoksilla ja erilaisissa tapahtumissa. Olen 

vieraillut heidän kotonaan useaan otteeseen, 
nauttinut vieraanvaraisuudesta, monenlaisis-
ta herkuista ja antoisista keskusteluista. Nä-
mä nuoret ovat tulleet Suomeen saadakseen 
asua, käydä koulua ja tehdä töitä rauhalli-
sessa maassa, sillä tämä toive ei ole toteu-
tunut heidän kotimaassaan; he ovat tulleet 
tänne kiintiöpakolaisina.
 
Olen tutustunut myös lähes ikäiseeni nais-
ihmiseen, jota olen auttanut asumiseen 
liittyvissä asioissa, käynyt ostoksilla ja kes-
kustellut tulkin välityksellä useaan ottee-
seen; näin hän on vähitellen oppinut meidän 
tapojamme. Myös hän on tullut maahamme 
kiintiöpakolaisena saadakseen rauhallisen 
ikääntymisen ja vanhuuden vakaissa oloissa, 
jota hänen kotimaansa ei voi tarjota.

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

Kuvat: Hannu J. Vest ja Leena Kettunen

KOTOUTUMISEN TUKI
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aika tapahtuma/koulutus kohderyhmä paikka 

tammikuu 

18.1. Henkisen tuen peruskurssi Vapepan hälytysryhmissä toimiville Kouvola

18.-19.1. Kouluttajapäivät (VK) Vapaaehtoiskouluttajat Tampere

helmikuu 

3. ja 5.2. Lippu korkealle -koulutus Osastojen luottamushenkilöt Kouvola-Kotka

8.2. EA-päivystäjän osaamisen varmistaminen ensiapupäivystäjät Mikkeli

9.2. Lippu korkealle -koulutus Osastojen luottamushenkilöt Savonlinna

9.2. InAction pelinohjaajakoulutus tulevat vapaaehtoiset pelinohjaajat Kouvola 

10. ja 12.2. Lippu korkealle -koulutus Osastojen luottamushenkilöt Mikkeli

11.2. 112-päivä Osastojen toimintaryhmät

13.2 EA-päivystäjän osaamisen varmistaminen ensiapupäivystäjät Kotka

14.2. Ystävänpäivä (kampanja koko viikko)

15.2. EA-päivystäjän osaamisen varmistaminen ensiapupäivystäjät Kouvola

17. ja 19.2. Lippu korkealle -koulutus Osastojen luottamushenkilöt Imatra

19.2 EA-päivystäjän osaamisen varmistaminen ensiapupäivystäjät, ensisijaisesti rinne-
päivystäjät

Kouvola

20.2. EA-päivystäjän osaamisen varmistaminen ensiapupäivystäjät Mikkeli

20.2. Vapepan peruskurssi Kaikille hälytystoiminnasta kiinnostuneille Mikkeli

22.2. Lippu korkealle -koulutus Osastojen luottamushenkilöt Pieksämäki

maaliskuu 

2.3. Puheenjohtajien työnohjausstartti Osastojen puheenjohtajat Kymenlaakso

3.3. EA-päivystäjän osaamisen varmistaminen ensiapupäivystäjät Etelä-Karjala

4.3. Puheenjohtajien työnohjausstartti Osastojen puheenjohtajat Etelä-Karjala

5.3. Puheenjohtajien työnohjausstartti Osastojen puheenjohtajat Etelä-Savo

6. - 7.3. EA- ja valmiusviikonloppu osastojen ea ja valmiusvapaaeht. Nynäs

10.3. EA-päivystäjän osaamisen varmistaminen ensiapupäivystäjät Kouvola 

13.3. Valtakunnallinen tapaturmaperjantai terveyden edistämisen vapaaehtoiset kaikkialla 

16.-22.3. Rasisminvastainen kampanja avoin kaikille Pieksämäki

21.-22.3. Ensihuollon jatkokurssi Ensihuollon peruskurssin käyneet Kouvola

24.3. Alueellinen ystävätapaaminen ja digitärskyt Savonlinna

26.3. Alueellinen ystävätapaaminen ja digitärskyt Lappeenranta

28.-30.3. Valtakunnalliset terveyspistepäivät terveyspisteiden vapaaehtoiset

huhtikuu 

3.-5.4. Kouluttajakoulutus: valmiussisältö Tulevat valmiuskouluttajat

6.4. Alueellinen ystävätapaaminen ja digitärskyt Pieksämäki

18.4. EA-tapaaminen Ensiapuryhmien johtajat ja päivystysyh-
teyshenkilöt

paikka avoin

25.-26.4. Etsintäkurssi Kadonneen henkilön etsinnästä kiinnos-
tuneille

Mäntyharju

25.4. Järjestöseminaari Mikkeli

26.4. Piirin vuosikokous Mikkeli

TOIMINTA-AIKATAULU 2020
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toukokuu

vk. 19 Punaisen Ristin viikko kaikki kaikkialla 

11.5. Kohti yleiskokousta-ilta Yleiskokouksen osallistujat Kouvola 

12.5. Kohti yleiskokousta-ilta Yleiskokouksen osallistujat Mikkeli 

15.-17.5. EA 3 -kurssi I.osa Ensiapuryhmäläiset Savo-Karjala

16.5 Moku vetäjien suunnittelu-ja virkistyspv Moku ryhmien vetäjät ja aktiivivapaaehtoiset Kangasniemi

21.-24.5. EA 3 -kurssi II.osa Ensiapuryhmäläiset Savo-Karjala

23.5. Ystäväseminaari Imatra

23.5. Terveyden edistämisen tapaaminen terveyden edistämisen vapaaehtoiset Imatra

kesäkuu 

5.-7.6. Yleiskokous Viralliset edustajat + tarkkailijat Vaasa 

elokuu 

22.8. Piirin suunnitteluseminaari Piirin hallitus + henkilökunta

25.8. Näpä-startti Keräystoiminnan vapaaehtoiset Etelä-Savo

26.8. Näpä-startti Keräystoiminnan vapaaehtoiset Etelä-Karjala

27.8. Näpä-startti Keräystoiminnan vapaaehtoiset Kymenlaakso

syyskuu 

1-6.9 EA-ryhmänjohtajakoulutus Nynäs

12.9. Puheenjohtajaparlamentti Osastojen puheenjohtajat ja varapu-
heenjohtajat 

17.-20.9. Ensivaste kouluttajakoulutus 
(SPR-SPEK-SMPS)

Nynäs

18.-20.9. Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 
(SPR-SPEK-SMPS)

Nynäs

19.-20.9. Ensivaste harjoitusviikonloppu 
(SPR-SPEK-SMPS)

Nynäs

24.-26.9. Nälkäpäivä 40-vuotiskeräys kaikki kaikkialla

lokakuu 

6.10. Alueellinen ystävätapaaminen ja digitärskyt Mikkeli

8.10. Alueellinen ystävätapaaminen ja digitärskyt Sysmä

8.-11.10. Ensiapuryhmien kouluttajakoulutus Nynäs

13.10. Alueellinen ystävätapaaminen ja digitärs-
kyt

Kouvola-Kotka

17.10. EA-päivystäjän peruskurssi, osa I uudet EA-päivystäjät Kouvola

marraskuu 

vk 45 Ehkäisevän päihdetyön viikko terveyden edistämisen vapaaehtoiset kaikkialla 

6.11. Nenäpäivä 

13.11. Valtakunnallinen tapaturmaperjantai terveyden edistämisen vapaaehtoiset kaikkialla 

14.-15.11. EA-päivystäjän peruskurssi, osa III uudet EA-päivystäjät Kouvola

joulukuu 

Hyvä Joulumieli - kampanja 

TOIMINTA-AIKATAULU 2020
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Ensihuollon jatkokurssi 
21.-22.3.
Hotelli Sommelo, Kuusankoski

Kurssi on tarkoitettu kaikille ensihuol-
lon peruskurssin käyneille. Kurssilta saa 
lisätietoja ja taitoja toimimiseen ensi-
huollon auttamistilanteissa.

Kurssi on maksuton osastolaisille. 

Sitovat ilmoittautumiset 6.3. mennessä

Lisätietoja kurssista valmiuspäälliköltä 
ja RedNetin koulutus- ja tapahtumaka-
lenterista

Ensiapu -ja valmiusviikon-
loppu 6.-7.3.

Nynäs, Heinola

Koulutus on tarkoitettu kaikille ensiapu-
ryhmäläisille.

Viikonlopun aikana harjoitellaan ensiapu-
taitoja ja perehdytään valmiuteen harjoi-
tusten muodossa.

Saapuminen Nynäsiin perjantaina klo 
17.00 ja lauantaina lopetellaan n. klo 
16.00

Hinta 70,00 € sisältäen ruuat ja yöpymi-
sen.

Ilmoittautuminen 24.2. mennessä:  
www.lyyti.in/Ensiapu_ja_valmiusviikon-
loppu_1993

EA 3 -kurssi 
Savo-Karjalan piiri järjestää EA3 -kurssin toukokuussa. Kurssi on avoin myös Kaak-
kois-Suomen piirin ensiapupäivystäjille, piiri ei järjestä kuluvana vuonna omaa EA3 
-kurssia. 

Päivämäärät: 15.-17.5. ja 21.-24.5. 

Kurssin hinta on noin 450€ (Tarkka hinta ei ole vielä tiedossa)

Kurssi järjestetään Savo-Karjalan piirin alueella, tarkka paikka ei ole vielä tiedossa. 
EA3 -kurssin pohjavaatimuksena on voimassa oleva Punaisen Ristin EA-2-kurssi, EA-
päivystäjäoikeus,18 v ikä, normaali fyysinen ja psyykkinen terveys ja jaksaminen. 

Kurssista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä piiriin jenni.ojala@redcross.fi 

Kaakkois-Suomen piiri / koulutus- ja tapahtumakalenteri 2020

Piirin tapahtumakalenteri vuodelle 2020 löytyy Rednetistä: Kaakkois-Suomen piiri / 
koulutus- ja tapahtumakalenteri 2020. 

Tapahtumat löytyvät myös Oma Punaisesta Rististä, eli vapaaehtoiset.punainenristi.fi 
Olethan jo rekisteröitynyt vapaaehtoiseksi sinne? Jollet, tee se pian! 
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Piiritoimisto, Kouvola

Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

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

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja Mika Asikainen 
0400 251 389 
 
Talous- ja henkilöstöpäällikkö 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 

Siistijä / huoltohenkilö 
Päivi Kukkonen 
040 173 7243

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

Piirin varapuheenjohtaja 
Johannes Moisio 
040 015 4382
u.j.moisio@gmail.com

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.



Lippu korkealle 2020!
- Osastojen vastuuhenkilöiden peruskurssit

 
Koulutus on tarkoitettu kaikille osastojen vastuunkantajille, kuten hallituksen jäsenille, 
yhteyshenkilöille ja muille vastuuhenkilöille osastoissa. Etukäteen ei tarvitse tietää, otetaan 
yhdessä asioista selvää! 

Koulutuksen sisältönä mm. 
• periaatteet ja arvot toiminnan pohjana 
• luottamushenkilöiden tehtävät ja vastuut 
• osaston vuosi ja talous 
• uudet vapaaehtoiset – rekrytointi ja vastaanotto 
• Oma Punainen Risti 
• tietosuoja-asiat 
• säännöt ja Punaisen Ristin merkki 

Koulutukset pidetään joko iltatilaisuuksina (kesto kaksi iltaa)
klo 17.30 – 20.30 seuraavilla paikkakunnilla: 
3. ja 5.2. Kouvola, Anjalankosken ABC
10. ja 12.2. Mikkeli, aluetoimisto
17. ja 19.2. Imatra, Imatran osaston toimitila

ja päivätilaisuutena klo 10.00 – 17.00:
9.2. Savonlinna, Savonlinnan osaston toimitila
22.2. Pieksämäki, hotelli Savonsolmu
 
Hinta 10 €, sisältäen voileipäkahvit. 

Ilmoittautuminen eriyisruokavalioineen viikkoa aikaisemmin. 

Ilmoittautumiset Oma Punaisen Ristin kautta. Mene osoitteeseen https://vapaaehtoiset.pu-
nainenristi.fi/events. Kirjoita Nimi-hakukenttään ’Lippu Korkealle’ ja valitse mieleisesi paik-
kakunta ja täytä omat tietosi. Ilmoittautua voi myös ilman Oma-profiilia. 
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