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ENSIAPUKOULUTUKSET KEVÄT 2017

KOUVOLA 
SPR piiritoimiston koulutustilat,Kouvolankatu 5-7, Kouvola 

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 15 / 10.-11.4. (ma-ti)
vko 17 / 25.-26.4. (ti-ke)
vko 19 / 11.-12.5. (to-pe)
vko 22 / 30.-31.5. (ti-ke)
vko 24 / 13.-14.6. (ti-ke)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 20 / 15.5. (ma)

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

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

KOTKA  
Helilän seurakuntatalo,Suntionkatu 18, Kotka

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 20 / 16.-17.5. (ti-ke)

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

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

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

LAPPEENRANTA
SPR Lappeenrannan osaston koulutustilat
Raatimiehenkatu 20 D,  Lappeenranta

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 3 / 18.-19.1. (ke-to)
vko 16 / 19.-20.4. (ke-to)
vko 19 / 8.-9.5. (ma-ti)
vko 23 / 6.-7.6. ( ti-ke)

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

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 17 / 25.4. (ti)
vko 21 / 23.5. (ti)

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

MIKKELI 
SPR aluetoimiston koulutustilat,Otavankatu 20, Mikkeli

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 15 / 11.-12.4. (ti-ke)
vko 17 / 26.-27.4. (ke-to)
vko 19 / 10.-11.5. (ke-to)
vko 22 / 30.-31.5. (ti-ke)
vko 24 / 14.-15.6. (ke-to)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16

vko 20 / 17.-18.5. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16

vko 21 /22.5. (ma)

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

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

SAVONLINNA 
SPR Savonlinnan osaston koulutustilat 
Vääräsaarenkatu 4 A, Savonlinna

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 18 / 3-4.5. (ke-to)

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

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16

vko 21 / 23.5. (ti)

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

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

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

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Ilmoittautuminen ja tarjouspyynnöt osoitteessa 
ensiapukoulutus.fi. Lisätietoja puhelimitse 020 701 2710 
tai kaakkois-suomi.mikkeli@redcross.fi
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Laura Takatalo, 020 701 2247, laura.takatalo@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: SPR 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 tunnus. Se 
suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Suojamerkin 
omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, joista Suomi 
on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitsemiseen ja valvoa 
sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Asuuko sinunkin osastossasi juhlavuoden  
auttajakurssin vetäjiä? 

Suomen Punaisen Ristin lahja 100-vuotiaalle 
Suomelle on kouluttaa tuhansia uusia ensiapu-
taitoisia auttajia tunnin mittaisella auttajakurs-
silla. Punaisen Ristin perustehtäviin kuuluu ter-
veyden ja valmiuden lisääminen lähiyhteisöissä. 
Auttajakurssi on keino lisätä yhteisön vahvuut-
ta, koska hätätilanteen sattuessa osaava aut-
taja on todennäköisemmin paikalla.

Tunnin mittaisen kurssin voi järjestää jokai-
nen osasto. Matalan kynnyksen kurssi on kai-
kille avoin ja maksuton. Kurssin yhteydessä on 
helppo esitellä oman osaston ja alueen toimin-
taa sekä kertoa myös ensiapukursseista. Uu-
sien vapaaehtoisten saaminen toimintaan on 
meidän kaikkien yhteinen tavoite.

Kurssilla opetellaan verenvuodon tyrehdyttä-
minen, hengityksen turvaaminen ja autettavan 
suojaaminen kylmältä. Tunnin aikana näytetään 
esimerkkejä ja sen jälkeen on harjoituksia, joi-
den vetämisessä auttavat toimintaohjekortit.

Kurssimateriaali ja ohjeet on suunniteltu hel-
poiksi käyttää. Ensiavun perustiedot riittävät 
ohjaajille ja piiristä saa lisätukea sekä pereh-
dytystä, jos toteuttaminen tuntuu hankalalta. 

Kurssin voi järjestää milloin tahansa vuoden ai-
kana. Tavoite on, että kursseja järjestettäisiin 
ainakin yhtä monta kuin meillä on osastoja ja 
todella hienoa olisi jos kursseja järjestettäisiin 
enemmänkin.

Ensimmäiset osastot ovat jo järjestäneet autta-
jakursseja, ja heille on tullut innostunutta pa-
lautetta osallistujilta.

Onhan sinunkin osastosi mukana?
 
Päivi Piili 
Koulutussuunnittelija, ensiapu ja terveys
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Piiritoimisto, Kouvola
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

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

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja 
Arja Vainio 
020 701 2725 , 0400 791 400  
 
Talous- ja hallintopäällikkö
Leena Puntti-Dirksen
020 701 2723, 040 504 7856

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

Toimistosihteeri 
Päivi Pelkonen  
020 701 2720, 040 668 3818

Järjestötyön suunnittelija
Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Hanna-Kaisa Lähde
020 701 2718, 040 726 6015

Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija  
Ulla Laakso 
040 860 1053

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

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja 
Sanna Pelkonen 
040 861 1136

Varainhankinnan suunnittelija  
Anna Kupiainen 
040 483 4708

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

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

kaakkois-suomi.mikkeli@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toimistonhoitaja
Johanna Rantala
020 701 2719, 040 173 6956 

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

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

Vastaanottokeskukset: 

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

YHTEYSTIEDOT
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Arvotkin arviointiin?

PÄÄKIRJOITUS 7.4.2017

Talven selkä on taittumassa ja kevät vahvistamas-
sa otettaan. Valon lisääntyessä ja päivien pidenty-
essä elämme Punaisessa Ristissäkin kevätkauden 
vilkkaimpia viikkoja, toiminta pyörii täysillä ja 
osastot valmistelevat kevätkokouksiaan.  Tämän 
kevään ohjelmaan on kuulunut myös tulevaisuu-
den pohdintaa. Kesäkuussa pidetään Suomen Pu-
naisen Ristin yleiskokous. Yleiskokouksessa hyväk-
syttävä toimintalinjaus vuosille 2018-2020 sekä 
sääntöuudistus ovat järjestökierroksella. Niihin on 
piireiltä ja osastoilta pyydetty lausuntoa maalis-
kuun loppuun mennessä. On ollut ilo havaita, että 
yhä useampi osasto on oivaltanut, että jäsenistön 
yleiskokouksessa hyväksymä toimintalinjaus toimii 
ohjenuorana myös osastojen tulevan toiminnan 
suunnittelussa, joten sen sisältöön kannattaa vai-
kuttaa.

Toimintalinjaus siis määrittää Suomen Punaisen 
Ristin ja kaikkien sen osastojen tavoitteita ja toi-
minnan painotuksia seuraavan kolmivuotiskauden 
ajan. Kaikki toimintalinjausluonnokseen tutustu-
neet ovat varmaankin huomanneet, että merkit-
täviä muutoksia ei ole tulossa. Osastoilta ei odo-
teta uusien toimintamuotojen aloittamista vaan 
olemassa olevien, hyviksi havaittujen ja tarpeesta 
nousevien toimintamuotojen vahvistamista.

Tulevan kolmivuotiskauden toiminnallisia tavoit-
teita pohdittaessa meiltä unohtuu helposti, että  
toimintalinjauksen ensimmäisillä sivuilla on paina-
vaan asiaa myös Punaisen Ristin arvoista. Kaikille 
meille ovat tuttuja maailman laajuiset seitsemän 
periaatetta, joiden tarkoitus on ohjata joka ainoan 
Punaisen Ristin toimijan tekemistä. Väitän, että 
suurin osa vapaaehtoisistakin osaa ulkomuistista 
luetella seitsemän periaatetta, mutta olemmeko 
osastona tai toimintaryhmänä pysähtyneet mietti-
mään, mitä nämä periaatteet avattuina tarkoitta-
vat ja miten/missä ne ihan konkreettisesti näkyvät 
meidän arkipäivän toiminannassamme. Samoin 
toimintalinjaukseen on kirjattu Suomen Punaisen 
Ristin toiminnalliset arvot: olemme avoin, palvelu-
altis, aikaansaava ja yhteistyökykyinen. Luulenpa, 
että näitä toiminnallisiakaan arvoja emme ole 
pysähtyneet yhdessä juurikaan miettimään.

Punainen Risti on hyvin arvolähtöinen järjestö ja 
meidän toimintaamme tulee myös mukaan sel-
laisia henkilöitä, joille arvot ovat tärkeitä. Se, että 
arvot ovat niin monessa paikassa esillä, aiheuttaa 
helposti sellaisen harhan, että arvomme ovat sel-
keät ja kirkkaat. Totuus ei liene kuitenkaan aivan 
niin auvoinen. Piirin toiminnanjohtajana saan 
jatkuvasti viestejä siitä, että vapaaehtoiset ja jopa 
avun saajat eivät koe aina arvojemme toimivan 
käytännössä.

Yksityishenkilöinä meillä saattaa olla omista 
henkilökohtaisista arvoistamme hyvinkin selkeä 
käsitys. Yhteisille, kuten tässä tapauksessa koko 
järjestön tai yksittäisen osaston arvoille on usein 
tyypillistä epämääräisyys. Jokainen tajuaa ne vä-
hän omalla tavallaan, omista lähtökohdistaan ja 
kokemuksistaan käsin.  Yhteiset arvot vaativatkin 
yhteistä keskustelua ja samalle kartalle saattau-
tumista, muutoin arvot jäävät helposti sanaheli-
näksi. Kun muodostetaan yhteinen käsitys siitä, 
mitä esimerkiksi periaatteista tasapuolisuus tai 
toiminnallisista arvoista avoimuus juuri meidän 
osastossamme tai toimintaryhmässämme näkyy, 
niin pikku hiljaa ne alkavat ohjata toimintaamme. 
On sanottu, että arvoista tulee totta vasta sitten 
kun ne teoissa eletään todeksi.

Joku voi ajatella, että täytyykö tässä vielä kaiken 
kiireen keskellä ehtiä jotain arvojakin pohtimaan. 
Uskallan kuitenkin väittää, että yhdessä käyty 
arvokeskustelu helpottaa yhdessä tekemistä ja 
antaa vapaaehtoisille vankan kivijalan auttamis-
työhön.

Arja Vainio 
toiminnanjohtaja

Tässä ja Nyt-tiedotteen jakelu: 
Osastojen avainvapaaehtoiset (J1: nimenkirjoittajat ja J2: toiminnantarkastajat + nimetyt vapaaehtoistoiminnan 
yhteyshenkilöt.  Kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t) ja promot. Piirin hallituksen ja valiokuntien jäsenet, muut piirit, 
piirin alueella toimivat laitokset (Kontit, Turvatalot, vastaanottokeskukset, Veripalvelu), järjestön hallituksen, va-
lio- ja toimikuntien ja valtuuston jäsenet.
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Olethan jo ilmoittautunut yleiskokouk-
seemme, joka pidetään 10.–11.6. Finlan-
dia-talossa Helsingissä? Kokous on tärkeä, 
sillä siellä päätetään seuraavien vuosi-
en toimintamme painotuksista ja uusista 
säännöistä sekä valitaan uudet luottamus-
henkilöt.

Ilmoittaudu, varaa yösija ja matka  
– nyt heti
Matkustaminen: Piirit ovat järjestäneet yhteis-
kuljetuksia. Kysy lisää omasta piiritoimistostasi. 

Ilmoittautuminen alkoi 3.2. ja päättyy 28.4. 
Avaa rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2017

Löydät Rednet-sivulta sähköisen linkin ilmoit-
tautumislomakkeeseen. Ilmoittaudu samalla 
yleiskokoukseen, iltajuhlaan ja nuorten Etkoil-
le. Samalta sivulta saat ohjeet majoitusten va-
raamiseen. 

Vaikuta päätöksiin
Toimintalinjaus 2018–2020: Mihin järjestömme 
pitäisi keskittyä tulevina vuosina? Miten maa-
ilma on muuttumassa? Mitä muutoksia meidän 
on tehtävä toimintamme suunnassa ja organi-
soinnissa? Entä millaisia muutoksia haluat jär-
jestömme sääntöihin? Osastosi on saanut eh-
dotukset postitse helmikuun 2017 alussa. 

Lauantaina 10.6. yleiskokouksen valiokunnis-
sa toimintalinjausta käsitellään niin, että kes-

YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017

Tervetuloa Helsinkiin kesäkuussa!
kitytään konkreettiseen toiminnan suunnit-
teluun. Linjauksesta päätetään sunnuntaina 
11.6. Sunnuntaina päätetään myös uusista 
säännöistä.

Henkilövalinnat (hallitus, valtuusto): Vaalikes-
kustelu pidetään lauantaina 10.6. ja valinnat 
päätetään sunnuntaina.

Viihdy ja vaikutu
Kokous avataan lauantaina musiikilla ja pu-
heilla, toimittaja Arto Nyberg juontaa.  Lauan-
tai-iltana tavataan Musiikkitalolla. Luvassa on 
hyvää musiikkia ja ruokaa. 

Ulkoile Kansalaistorilla
Aivan Finlandia-talon vieressä olevalla Kan-
salaistorilla koet elämyksiä sekä saat tietoa 
ja vinkkejä. Torilla voit muun muassa kokeil-
la ensiaputaitojasi ja etsiä vaikkapa kesävaat-
teita Kontti-kaupasta. Torilla tapahtuu paljon 
jo tiistaista 6.6. lähtien, jolloin nallesairaalan 
oviaukolla jonottaa alle kouluikäisiä nallet kai-
nalossaan. 
 
Lisätietoja:  
oma piirisi,  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous 2017,  
punainenristi.fi/ajankohtaista/yleiskokous.    

Katso myös: finlandiatalo.fi ja 
musiikkitalo.fi.

O
tto
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ille Väätäin
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Avajaishulinaa kesäkuulta 2014 Turun messukeskuksessa. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017

Tiedätkö jo, mitä gimis 
tarkoittaa?
Gimis on vanhaa stadin slangia ja tarkoit-
taa hyvää tai kivaa – ihan niin kuin Punai-
sella Ristillä vapaaehtoisena toimiminen-
kin on! 

Yleiskokouksen aikana Kansalaistorilla järjeste-
tään Gimis-tapahtumatori, missä on esillä koko 
vapaaehtoistoiminnan kirjo ja järjestön moni-
puolinen toiminta ensiaputoiminnasta ystävä-
toimintaan sekä kansainväliseen apuun.  

Helsingin keskustassa oleva tapahtumatori  
Gimis avautuu tiistaina 6.6. Ohjelmaa on tiis-
taista lauantaihin kello 11–19 ja sunnuntaina 
11.6. kello 11–16. 

Luvassa on muun muassa musiikkiesityksiä, lii-
kuntatuokioita, keskusteluohjelmaa, auttaja-
kursseja ja lastenohjelmaa.

Tervetuloa viihtymään – torilla tavataan! 
 
Lisätietoja:  
Tapahtumakoordinaattori  
Liina Sipilä, p. 040 642 8270

Muista nämä yleiskokoukseen liittyvät tärkeät päivämäärät

Tarkista heti: Oletko muistanut ilmoittau-
tua (28.4. mennessä) kokoukseen ja varata 
majoituksen. Kaakkois-Suomesta ei ole yh-
teiskuljetusta, joten varaa myös matkat. 

Maaliskuun loppuun mennessä: Osastoilla 
ja piireillä on aikaa kommentoida toiminta-
linjauksen ja sääntöjen luonnoksia. Osastot 
ja piirit saivat luonnokset helmikuun alussa. 
Samassa paketissa tulivat myös valtakirjo-
jen pohjat ja tieto äänivaltaisten edustajien 
määrästä osastoittain.

28.4. mennessä: Ehdokkaat kokoukses-
sa valittaviksi luottamushenkilöiksi esitetään 
vaalitoimikunnalle. Toimikunnassa ovat jäse-
ninä piirien äänivaltaiset edustajat.

12.5. mennessä: Osastot ja piirit saa-
vat virallisen kokouskutsun sekä esityk-
sen toimintalinjaukseksi ja esityksen uusiksi 
säännöiksi. Samassa postissa tulevat vaali-
toimikunnan ehdotus luottamushenkilöiksi 
ja kokouksen ohjelmalehtinen.  
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Kansalaistorin nallesairaalaan voi tuoda hoitoa kaipaavat nuket ja nallet.
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JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ 

Järjestä alueellasi juhlavuoden auttajakurssi
Auttajakurssin järjestäminen on helppoa ja 
hauskaa sekä hyödyllistä. Juhlavuoden kun-
niaksi suunniteltu kurssi kestää tunnin ja 
sen aikana opitaan verenvuodon tyrehdytys-
tä, hengityksen turvaamista erilaisissa tilan-
teissa ja autettavan suojaamista kylmältä. 

Vanhoista vapaaehtoisliiveistä tehdystä kas-
sista löytyvät ohjeet ja kaikki tarvittava ma-
teriaali kurssin järjestämiseen. Perustiedot 
ensiavusta riittävät kurssin vetämiseen ja ha-
lutessaan tapahtuman voi järjestää yhdessä 
toisen osaston tai piirin kanssa.

Kassissa on helpot ohjeet kurssin toteuttami-
seen. Muistitikku sisältää sähköisten ohjeiden 
lisäksi ensiapuvideot, joita voi näyttää osal-
listujille ennen harjoitusta. Toimintaohjekortit 
kertovat, kuinka ensiaputilanteissa menetel-
lään. Lisäksi kassi sisältää erilaisia sidostarvik-
keita ja suojapeitteen. Jokaisessa kassissa on 
25 todistusta auttajakurssin osallistujille. 

Muista ilmoittaa kurssille osallistuneet 
On tärkeää, että kurssin jälkeen täytetään 
verkkolomake, missä kerrotaan osallistuji-
en määrä. Kerromme uusien auttajien määräs-
tä pitkin vuotta ja vain saatujen tietojen avulla 
voimme kertoa siitä myös muille osana Suo-
mi100-juhlavuotta. Lomake löytyy osoitteesta: 
rednet.punainenristi.fi/auttajia140v 

Muistathan myös kerätä kurssin osallistujilta 
sähköpostiosoitteet ja ilmoittaa ne verkkolo-
makkeessa. Näin voimme kiittää heitä henki-
lökohtaisesti juhlavuoden päätteeksi.

Kassin voi tilata Punaisen Ristin kaupasta:  
punaisenristinkauppa.fi.

Lisätietoja:
Auttajakurssin suunnittelija    
Päivi Piili, p. 020 701 2170  
 
Piirissä Teea Lång p. 0400 156 828

Päivi K
ap

iain
en
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eiskan

en

Mari Järvisalo sitoo Ritva Kettuselle painesidettä Savonlinnan osaston järjestämällä auttajakurssilla.
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KUNTAVAALIT 8.4.2017

Kysy ja keskustele  
kuntavaaleissa

Tuo paikkakunnallesi Punai-
sen Ristin historianäyttely

Kuntavaaleissa 9.4. voimme vaikuttaa siihen, 
millaiset toimintamahdollisuudet järjestöillä ja 
kunnilla on tulevaisuudessa. Hyvinvoiva tule-
vaisuuden kunta on tietoinen järjestöistä, luo 
mahdollisuuksia toiminnalle ja tukee vapaaeh-
toistoimintaa. Vapaaehtoiset luovat yhteisölli-
syyttä, vahvistavat arjen turvallisuutta ja hyvin-
vointia kunnissa. 

Kysymyksiä, joita voi tuoda vaalikeskusteluun: 
1. Vapaaehtoiset ovat hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen voimavara
Järjestöllä on noin 500 paikallisosastoa, joissa 
toimii 40 000 vapaaehtoista. He päivystävät ja 
antavat ensiapua erilaisissa tapahtumissa, koh-
taavat yksinäisiä, tukevat maahanmuuttajien 
kotoutumista, tarjoavat tukea ja apua terveys-
pisteissä, järjestävät tempauksia seksuaaliter-
veyteen liittyen sekä kertovat päihteistä. 
• Miten kunta huomioi vapaaehtoiset ja jär-

jestöt sekä ottaa voimavaraksi arjen turval-
lisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misessä?

• Miten kunta tukee vapaaehtois- ja järjestö-
toimintaa? 

• Miten kunta kuuntelee järjestöjen ja vapaa-
ehtoisten tietoa ihmisten hyvinvoinnista?

2. Vapaaehtoiset ovat valmiina äkillisessä 
tilanteessa
Punaisella Ristillä on lakisääteinen tehtävä toi-
mia viranomaisia avustavissa tehtävissä onnet-
tomuuksissa tai yhteiskunnan häiriötilanteissa. 
Vapaaehtoisista yli 5 000 on koulutettu toimi-
maan viranomaisten tukena erilaisissa hälytys-
tilanteissa. Koordinoimme 52 järjestön muo-
dostamaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua 
(Vapepa), jonka hälytysryhmissä toimii  
22 000 vapaaehtoista valmiina viranomaisia tu-
keviin tehtäviin. 

Hyvä valmius tarvitsee osaamisen ylläpitämistä 
koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä eri toimi-
joiden ja viranomaisten kanssa. Tuekseen toi-
minta tarvitsee aktiivista yhteistyötä ja resurs-
seja, kuten välineitä ja tiloja toiminnalle. 
• Miten kunta huomioi vapaaehtoiset ja jär-

jestöt viranomaisten tukena ja osana äkilli-
sen avun valmiutta?

• Kuinka kunta tukee ja kannustaa vapaaeh-
toistoimintaa ja järjestöjen toimintaa?

Lue lisää: https://rednet.punainenristi.fi/no-
de/43800

Saatte huhtikuussa käyttöönne historiaam-
me käsittelevän, viiden kuvajulisteen pake-
tin. Julisteissa esitellään teemoittain, mitä 
olemme tehneet Suomessa kansantervey-
den vahvistamiseksi, sosiaalipalveluiden sa-
ralla, ensiavun ja valmiuden ylläpitämisek-
si sekä sota-aikoina. Viides juliste nostaa 
esiin kansainvälisen avustustyön merkittä-
vimpiä hetkiä.

Julisteista tuotetaan kaksi hieman erilaista 
erää. Niin sanotut Finetag-julisteet ovat A0-
kokoisia (841 x 1189 mm), itsestään pintaan 
kiinnittyviä ja uudelleen käytettäviä. Voitte 
pyytää Finetag-julistepaketin maksutta lainak-
si piiritoimistolta viikolta 13 alkaen.
 
Julistetta painetaan myös mitoiltaan pienem-
pänä (700 x 1000 mm). Näitä pienempiä, pa-
perisia julisteita voitte tilata verkkokaupasta 
(punaisenristinkauppa.fi) maksutta viikolta 10 
alkaen.
 
Pakettiin kuuluu näyttelyä tukeva tarinamuo-
toinen vihko, jossa kuvien taustoista kerro-
taan kuvitteellisen hoitajan päiväkirjamerkin-
töjen kautta. Teksti perustuu tositapahtumiin, 
vaikka onkin puettu fiktiiviseen muotoon.

Sama hoitaja havainnoi historiaamme myös 
Facebook-sivuillamme. Tarina on jo alkanut; 
hyppää kyytiin tykkäämällä ja jakamalla!

Varaa näyttelypaikka hyvissä ajoin
Voitte pystyttää näyttelyn osaston omiin ti-
loihin tai yhteistyökumppanin seinälle, kirjas-
toihin tai kunnantaloille milloin tahansa huh-
tikuusta lähtien. Perinteikäs Punaisen Ristin 
viikko 8.–14.5. on näyttelyn järjestämiselle eri-
tyisen hyvä ajankohta.

Näyttely toimii hyvin vaikkapa auttajakurssin 
yhteydessä. Näyttelyn ohessa on myös hyvä 
tilaisuus kertoa osaston omasta historiasta.

Lisätietoja:
Informaatikko    
Mari Vehkalahti, p. 020 701 2233

Lue lisää juhlavuodesta RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/42618
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KESÄ 2017 PUNAISESSA RISTISSÄ

Oulussa ja Helsingissä on vuoden alussa aloit-
taneet omat F2F-aluekoordinaattorit. Koordi-
naattorit huolehtivat vastuukaupungeissaan 
feissareiden rekrytoinnista, kouluttamisesta, 
työsopimuksista, työsuhdeasioista ja työnoh-
jauksesta. Vastuulla on myös matkatiimit.

Kesällä matkatiimit kiertävät asuntoautol-
la suurimpia kaupunkeja. Autot mahdollistavat 
edullisen yöpymisen ja niillä liikkuu 4–6 feis-
saria vaihtuvissa viikkotiimeissä. Esimerkik-
si Oulusta suunnataan ensimmäisellä viikon 
matkalla Rovaniemelle ja Sodankylään, toisel-
la viikolla Kajaaniin ja Iisalmeen. Helsingistä 
mennään Tammisaareen ja Hankoon. 
 
Oulun aluekoordinaattori Tuomas Mattila,  
p. 020 701 2190

Helsingin aluekoordinaattori Riku Slioor,  
p. 020 701 2338

Lisätietoja:
Keskustoimiston F2F-koordinaattori   
Vesa-Matti Salomäki, p. 020 701 2014

Punainen Risti on haluttu yhteistyökumppani 
festivaalien järjestäjille. Tarjoamme tapahtu-
miin ensiapuryhmiä ja päihdetyöhön sekä hiv/
seksuaaliterveyteen perehtyneitä.  

• Ensiapuryhmät käyttävät RedNetistä löytyvää 
sopimuspohjaa ja luvat kysytään kaikille tapah-
tumaan tuleville toimijoille samaan aikaan:  
rednet.punainenristi.fi/node/6210

• Päivystys- ja lupatilanteet ilmoitetaan hyvissä 
ajoin valtakunnalliselle festarilistalle. Terveyden 
edistämisen ohjelmien vapaaehtoiset voivat il-
moittautua samalle listalle, joka löytyy ea-ryh-
mien, festarityön, hiv-työn ja päihdetyön Red-
Net-sivuilta.

• Päivystysluvan kysyminen voidaan ohjata myös 
festarikoordinaattorille. Hän yhdistää kaikki ta-
pahtumaan tulevat toimijat.

• Osaston alueelle tulevista toimijoista ilmoite-
taan ensiapuryhmälle, tai jos he eivät päivystä, 
puheenjohtajalle.

• Kaikille festareille toimiville järjestetään koulu-
tusta Vantaalla 22.4.2017. Lue lisää:  
rednet.punainenristi.fi/node/42273

• Ota yhteyttä: festarit@punainenristi.fi

Kesäkumikampanja muistuttaa kondomin käy-
tön tärkeydestä ja tänä kesänä kampanja ko-
rostaa kunnioitusta ja luottamusta kumppa-
nia kohtaan. Kampanja järjestetään 22. kertaa 
ja avajaistapahtuma on YleXPopissa Lahdessa 
3.6. Kampanja on mukana myös Ruisrockissa, 
Weekend Festivalilla ja Blockfestissä. Festareil-
la vapaaehtoiset tapaavat nuoria ja keskuste-
levat turvallisesta seksistä ja kondomin käy-
töstä. Kondomeja jaetaan kesän aikana  
200 000 kappaletta ja tapahtumissa vapaaeh-
toiset teettävät kondomiajokorttia niin sano-
tulla seksikiskalla. 

Tule vapaaehtoiseksi!
Helsingissä järjestetään kaksipäiväinen kurs-
si hiv-ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoisuu-
desta kiinnostuneille 6.–7.5. Kurssi sisältää 
ennakkotehtävän, asiantuntijaluentoja ja ryh-
mätehtäviä. Kurssi (sis. majoituksen, ruuan ja 
kahvin) maksaa jäsenille 20 euroa. Muille hin-
ta on 40 euroa. Matkakustannuksista korva-

Feissaus saa uusia tekijöitä ja 
tehtäviä  

Festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit! 

Osallistu Kesäkumi-tapahtumiin ja koulutuksiin!

taan 40 euron ylittävältä osalta matkat edulli-
simman kulkuneuvon mukaan. 
 
Lue lisää ja ilmoittaudu:  
punainenristi.fi/tule-mukaan/hiv-tyohon

Lisätietoja:
Hiv/seksuaaliterveystyön koordinaattori  
Sanna Rantanen, p. 020 701 2172

Teem
u
 U

llgrén
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Valmennuksista uutta virtaa osastoihin

Kiinnostaisiko sinua vapaaehtoistyö omaishoitajaperheiden kanssa?

Täyttä elämää eläkkeellä - valmennukset 
ovat osastoille erinomainen tilaisuus esitel-
lä paikallista toimintaa ja saada uusia va-
paaehtoisia. Moni tulee valmennukseen ha-
kemaan tukea uuteen elämäntilanteeseen, 
mutta tietoa halutaan myös vapaaehtois-
toiminnasta. Eläkkeelle siirtyjät haluavat 
löytää työuran jälkeen mielekästä tekemis-
tä, jossa he voivat käyttää osaamistaan ja 
kokemustaan. 

Parhaimmillaan valmennukset synnyttävät uut-
ta toimintaa. Esimerkiksi Kallio-Käpylän osas-
toon Helsingissä on perustettu Täyttä elämää 
-verkosto, joka tapaa säännöllisesti osaston ti-
loissa ja suunnittelee itse toimintansa. Verkos-
to on ollut järjestämässä muun muassa joulu- 
ja ystävänpäivän kahvilaa. Vastaavaa toimintaa 
on käynnistymässä myös Savo-Karjalan piirissä 
Joensuussa. Iisalmessa taas käynnistyi omais-
hoidontukitoiminta valmennukseen osallistu-
neiden henkilöiden aloitteesta.

Täyttä elämää -valmennukset käynnistyivät 
keväällä 2015 ja tammikuussa 2017 Jyväsky-

Punainen Risti on lähtenyt mukaan Kehite-
tään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 
kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkee-
seen. Sosiaali- ja terveysministeriön hank-
keen tavoitteena on luoda omais- ja perhe-
hoitajille sekä iäkkäille ihmisille nykyistä 
yhdenvertaisemmat ja paremmin koordi-
noidut palvelut. 

Tällä hetkellä omaishoidon kehittämistyötä 
tehdään muun muassa Kaakkois-Suomen ja 
Varsinais-Suomen piireissä. Kaakkois-Suomes-
sa pilotoidaan uutta, omaishoitajille kehitet-
tyä ensiapukurssia ja koulutetaan vapaaehtoi-
sia. Tulevia kursseja on järjestetty Mikkelissä 
ja sen lähikunnissa maaliskuusta alkaen. Uusia 
vapaaehtoisia otetaan mielellään mukaan toi-
mintaan!

Kumppanuus Eksoten kanssa antaa vaikutus-
mahdollisuudet entistä inhimillisimpiin ja moni-
puolisempiin palveluihin tulevaisuudessa. Jo nyt 

omaishoitajat saavat Punaisen Ristin vapaaeh-
toisilta muun muassa vertaistukea ja koulutus-
ta ensiavusta, hoidosta sekä huolenpidosta. 

Lisätietoja:
Kaakkois-Suomen piiri omaishoitajien  
tukitoiminnan aluetyöntekijä    
Johanna Vihervaara, p. 040 860 1396 

Omaishoidon koordinaattori   
Sisko Aalto, p. 020 701 2121 

lässä pidettiin 70. valmennus. Valmennuksiin 
on osallistunut yhteensä yli 600 henkilöä.

Lisätietoja ja tiimin yhteystiedot:  
rednet.punainenristi.fi/tayttaelamaa

Ju
ssi V

ierim
aa

Tulevia tapahtumia omaishoitajille
• Hyvinvointipäivät omaistaan hoitaville 

miehille, Heinola 1.–12.5.2017
• Hyvinvointileiripäivät kaikille 

omaishoitajille, Yyterin kylpylä Pori 
4.–5.5.2017

• Satakunnan piirin järjestämä 
omaishoitajien leiri, Pastuskeri  
3.–7.7.2017
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Kouluyhteistyöstä vastaava,  
onhan sähköpostiosoitteesi  
Punaisen Ristin rekisterissä? 

Opettajille suunnattu sähköinen uutiskirje lä-
hetään nykyisin myös vapaaehtoisille, jotka 
vastaavat alueellaan kouluyhteistyöstä. Noin 
6–8 kertaa vuodessa lähetettävissä kouluai-
heisissa viesteissä on tietoa ja ideoita, joita 
voi hyödyntää tapaamisissa opettajien sekä 
oppilaitosten kanssa.

Jos sähköpostiosoitteesi puuttuu rekisteristä, 
ota yhteyttä osastoosi. Osasto täyttää J-kortit 
ja toimittaa ne piireihin, missä tiedot tallenne-
taan On Demand -järjestelmään. 

Lisätietoja:
Varainhankinnan suunnittelija   
Eeva Arrajoki, p. 020 701 2274

Varmista paikkasi KOMIA!-leirillä  

Ilmoittautuminen ainutlaatuiselle ja kaikil-
le avoimelle ensiavun suurleirille on meneil-
lään. Huhtikuun loppuun mennessä osallis-
tumismaksu on 110 euroa ja sen jälkeen 150 
euroa. Maksua vastaan saa majoituksen, ruo-
kailut ja rajattoman osallistumisen leirin oh-
jelmaan. Leiri järjestetään Kauhavalla entisen 
lentosotakoulun hulppeissa maisemissa ja ti-
loissa. Tule ja ota mukaan ystäväsi, läheisesi 
ja perheesi! 

Lue lisää: rednet.punainenristi.fi/komia

Tule Maailma kylässä  
-festivaalille!

Punainen Risti on festivaaleilla näyttävästi mu-
kana kotimaan ja kansainvälisten ohjelmiensa 
sekä Veripalvelun voimin. Tänä vuonna teema-
na on kansalaisyhteiskunta. Punaisen Ris-
tin luonteen ytimessä on paikallinen läsnäolo 
maapallon kaikissa kolkissa ja tiivis osallisuus 
niin paikallisyhteisöissä kuin kansalaisyhteis-
kunnan ylätasoilla. Festivaali järjestetään Kai-
saniemen puistossa Helsingissä 27.–28.5.  

Lue lisää: maailmakylassa.fi

Lisätietoja:
Kansainvälisen vaikuttamistyön ja  
viestinnän suunnittelija    
Pekka Reinikainen, p. 020 701 2081

Ensiapukoulutusta koululaisille  

Punainen Risti ja LähiTapiola tarjoavat elvy-
tyskoulutuksen 30 000 koululaiselle ympä-
ri Suomea. Koulutuksessa 5.–6.-luokkalaiset 
opettelevat elvytyksen perusteita ja avun hä-
lyttämistä. Koulutuksen jälkeen lapset voi-
vat lainata elvytyspakkausta, joka jää koulujen 
käyttöön. Koulutukset jatkuvat ympäri Suo-
mea koko vuoden.

Lue lisää: sankarikoulutus.fi

Lisätietoja:
Ensiapukoulutuksen päällikkö   
Mirja Sjöberg, p. 0400 787 135

Vuoden 2017 Maailma kylässä juhlistaa kansalaisyhteiskun-
taa. Alueellisena painotuksena on Latinalainen Amerikka.

Tatu
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VARAINHANKINNAN UUSIA TUULIA

Uusi persoonallinen nettilipas

Käteisen käytön vähentyessä rahankeräyk-
seen on löydettävä uusia keinoja. Monet osas-
tot ovatkin jo ottaneet nettilippaan käyt-
töönsä muun muassa hätäapukeräyksissä ja 
Nälkäpäivänä. 

Suomenkielinen nettilipas on uudistunut. Ke-
räyskohteita on nyt useita ja lippaalle voi va-
lita haluamansa kuvan, mikä tekee keräämi-
sestä aiempaa henkilökohtaisempaa. Lippaan 
perustaja voi myös aina kiittää lahjoituksen 
saatuaan.  

Nettilipas soveltuu erinomaisesti merkkipäi-
väkeräyksiin, jos päivänsankari haluaa antaa 
merkkipäivälahjansa hyvään tarkoitukseen. 
Tutustu uudistuneeseen nettilippaaseen osoit-
teessa oma.punainenristi.fi.

MobilePayn uudet numerot 

Punaisen Ristin MobilePayn lahjoitusnumerot 
ovat muuttuneet. Nyt MobilePay-älypuhelinso-
velluksella voi lahjoittaa haluamansa summan 
joko katastrofirahastoon tai kotimaan toimin-
taan. MobilePay on hyvä vaihtoehto lahjoit-
tamiseen silloin, kun käteistä ei ole. Lahjoi-
tuskanavana MobilePay on vielä melko uusi ja 
monelle tuntematon, mutta käteisen käytön 
vähentyessä se tulee entistä tärkeämmäksi. 
Viime syksynä MobilePaylla oli ainakin jo 360 
000 käyttäjää. MobilePayn hyvä puoli on, ettei 
lahjoituksesta koidu kustannuksia lahjoittajal-
le eikä Punaiselle Ristille.

Punaisen Ristin MobilePay 
-lahjoitusnumerot ovat:

• 1001 – lahjoitus katastrofirahastoon
• 2002 – lahjoitus kotimaan työn  

tukemiseen

Ohjeet lahjoittajalle:

1. Avaa MobilePay-sovellus ja kirjaudu sisään.
2. Syötä summa.
3. Paina ”Valitse vastaanottaja” ja  
 syötä numero 1001 tai 2002. Valitse  
 vastaanottajakenttä ja valitse ”Jatka”.
4. Hyväksy maksu pyyhkäisemällä näytön  
 alareunasta.

Lue lisää MobilePay-sovelluksesta: punainen-
risti.fi/uutiset/20170124/mobilepaylla-lahjoit-
taminen-onnistuu-ilman-kateista 

Myy Vaikuttavia lahjoja

Merkkiteko muuttui viime vuonna Vaikuttavak-
si lahjaksi ja sillä voi tukea katastrofirahastoa 
tai kotimaan toimintaa. Osasto voi myös myy-
dä Vaikuttavia lahjoja ja ne voi tilata verkko-
kaupasta maksutta, kun tilaaja on kirjautunut 
verkkokauppaan osastotunnuksin. Myyntituot-
to maksetaan keräystilille, kun lahjat on myy-
ty. Maksuohjeet tulevat tilauksen yhteydes-
sä ja ne löytyvät myös RedNetin ryhmästä SPR 
Tuotemyynti. Vaikuttavan lahjan esitteitä voi 
myös tilata osastolle jaettavaksi. 

Keräystiimi Nälkäpäivään

Nälkäpäivän palautekyselyn mukaan keräys-
tiimin perustaminen osastoon on tärkeää. Ke-
räysjohtaja kaipaa tuekseen ryhmää, jonka 
kanssa voi ideoida ja jakaa vastuuta. Uusi-
en kerääjien rekrytoimiseen tarvitaan etenkin 
isommilla paikkakunnilla paljon väkeä ja kerä-
yksestä viestiminen on yhtä tärkeä tehtävä. 

Nyt on hyvä hetki koota osastoon porukka, 
joka vastaa keräyksen suunnittelusta, toteut-
tamisesta ja viestinnästä. Jokaisen kannattaa 
miettiä omaa rooliaan. Jos kaikkia ei tarvita li-
paskeräämään, niin mitä muuta esimerkiksi 
ensiapuryhmä voisi tehdä? Entä he, jotka ei-
vät halua tarttua keräyslippaaseen, mutta ha-
luavat olla mukana Nälkäpäivässä? Keräykses-
tä tulee antoisa, kun jokainen saa mieluisan 
tehtävän itselleen.

Myös vanha lahjoitusnumero 040 1358 800 on käytössä 
vielä ainakin tämän vuoden.
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AJANKOHTAISTA KAAKKOIS-SUOMESSA 

Ilmoittautumiset sähköisesti 
Kaakkois-Suomen piirikin on siirtynyt nyky- 
aikaan, jatkossa kaikkiin piirin järjestämiin 
koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittaudutaan 
sähköisesti. Tilaisuudet löytyvät myös  
entistä helpommin yhteen osoitteeseen 
koottuna. Piirin koulutus- ja tapahtuma- 
kalenteri löytyy:  
rednet.punainenristi.fi/node/42947

Kaakkois-Suomi tiedottaa

Piirin alueen osastojen luottamushenkilöille on 
avattu oma ryhmä: Kaakkois-Suomi tiedottaa. 
Jatkossa ryhmästä löytyy materiaalia osasto-
jen käyttöön sekä esim. piirin vuosikokousma-
teriaalit ja muuta tiedotettavaa. 

Suurin osa materiaalista näkyy ainoastaan 
RedNettiin kirjautuneille ja ryhmään liittyneille 
jäsenille. Joten liittyminen kannattaa nyt! Ryh-
mään hyväksytään ainoastaan hallituksen jä-
senet (hyväksymiseen menee muutama arki-
päivä). 

Kaakkois-Suomi tiedottaa ryhmän suora osoi-
te on https://rednet.punainenristi.fi/node/1033 
, mutta se löytyy kätevästi myös Rednetin Toi-
mintaryhmistä. 

Mitä haluaisit ryhmästä löytää? Vinkkaa järjes-
tötyön suunnittelija Piritta Keräselle. 

Ystävätoiminnan tueksi perustet-
tu ystävätiimi 

Kaakkois-Suomen piirissä ei ole edelleenkään 
sosiaalipalvelusuunnittelijaa, jonka tehtävä-
kenttää ystävätoiminnan tuki ja kehitys on 
perinteisesti kuulunut. Työntekijän edelleen 
puuttuessa ystävätoimintaa tukemaan on pe-
rustettu Ystävätiimi. Puoleemme saa kääntyä 
niin ystävätoiminnan peruskurssien järjestä-
misen kuin toiminnan kehittämiseen liittyvis-
sä asioissa. 

Tämä järjestely on voimassa toistaiseksi. Eläm-
me edelleen toivossa, että saamme tulevai-
suudessa täydennystä riveihimme. 

Ystävätiimiin kuuluvat ja osastojen yhteyden-
ottoja odottelevat: 

Johanna Vihervaara 
omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä 

Piritta Keränen 
järjestötyön suunnittelija 

Ulla Laakso
vapaaehtoistoiminnan  suunnittelija 

Aluetyöntekijä Johanna Vihervaa-
ra opintovapaalla

Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyönteki-
jä Johanna Vihervaara on opintovapaalla 1.4.- 
31.5.2017. 

Opintovapaan aikana voitte olla yhteydessä 
omaishoitajien tukitoimintaan liittyvissä asi-
oissa valtakunnan koordinaattori Sisko Aal-
toon p. 040- 081 5518/ sisko.aalto@redcross.
fi tai suunnittelija Elisa Vesteriseen p. 040-142 
6599/ elisa.vesterinen@redcross.fi

OSSI-hankkeeseen liittyvissä asioissa voitte 
olla yhteydessä järjestötyön suunnittelija Pi-
ritta Keräseen p. 040- 582 5277/ piritta.kera-
nen@redcross.fi

Konfliktit ja vaikea kuivuus koettelevat 
Itä-Afrikkaa. Ruoka- ja vesipula on hä-
lyttävä. Auta lahjoittamalla!

Ruoan ja puhtaan juomaveden puute uhkaa 
miljoonien ihmisten terveyttä.
 
Auta lahjoittamallatilisiirrolla katastrofirahas-
ton tilille FI06 2219 1800 0680 00. Saaja: Pu-
nainen Risti. Viite: 5209 tai punainenristi.fi
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UUSI KASVO PIIRITOIMISTOSSA

Anna Kupiainen 

Hei! Olen työskennellyt piiritoimistolla Kouvo-
lassa varainhankinnan suunnittelijana helmi-
kuun alusta lähtien.  

Kotoisin olen täältä Kouvolasta, jossa vietin 
lapsuuteni ja nuoruuteni. Opiskelemaan suun-
tasin Lappeenrantaan, missä viihdyin kuutisen 
vuotta ennen kuin palasimme mieheni töiden 
perässä takaisin Kymenlaaksoon. Koulutuksel-
tani olen Kauppatieteiden maisteri. Valmistuin 
Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kol-
misen vuotta sitten pääaineenani johtaminen. 
Aiemman työurani olen tehnyt pankkialal-
la, jossa viimeiset vuodet työskentelin mark-
kinoinnin ja viestinnän parissa. Punaisen Ris-
tin toiminta ei ollut minulle ennakkoon kovin 
tuttua, mutta uskon, että tästä seikasta on 
työssäni vain hyötyä. Uusi työni ja toimistol-
ta löytyvät mukavat työkaverit ovat autta-
neet minua sulautumaan hyvin mukaan järjes-
tön arkeen.

Vapaa-aikani kuluu Nano-koirani kanssa. Nano 
on rodultaan Lancashiren Heeleri ja energiaa 
riittää monen koiran edestä. Olemme kokeil-
leet yhdessä erilaisia harrastuksia ja nykyisin 
meidät voi löytää agility-hallilta tai lenkkipo-
lulta.     

Odotan innolla, mitä vuosi tuo tullessaan. Au-
rinkoista kevättä kaikille! 

Anna 

Kaakkois-Suomen piiri on aloitta-
nut Sankarikoulutukset

Osana itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlintaa 
Suomen Punainen Risti ja LähiTapiola toteut-
tavat Sankarikoulutus-kampanjan v. 2017 ai-
kana.

Aikuisille mahdollistamme hätäensiapukoulu-
tuksen, joka koostuu verkko-osuudesta ja lä-
hijaksosta. Lähijaksolla opetellaan hätäensi-
aputaitoja pienryhmissä. Kouluttajana toimivat 
piirimme ensiavun- ja terveystiedon koulutta-
jat.

Elvytyskoulutus 5.-6. luokkalaisille

SPR on räätälöinyt oppilaille LähiTapiolan tuel-
la koulutuksen, johon kuuluu verkko-opiskelua 
ja harjoittelua koulussa. Koulutukseen kuuluu 
mm. toiminta tajuttoman auttamisessa ja pai-
neluelvytysharjoitus. Kouluille LähiTapiola lah-
joittaa elvytyssettejä, joiden avulla oppilaat 
tulevat koulutuksen jälkeen opettamaan elvy-
tystaitoja omalle perheelleen.

Lisätietoa Sankarikoulutuksesta: 
www.sankarikoulutus.fi
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Kaaakossa sanottiin näyttävästi: EI RASISMILLE!

RASISMINVASTAINEN VIIKKO 

järjestettyyn keskustelutilaisuuteen, jossa jär-
jestäjänosapuolena oli myös SPR:n piiri. Kes-
kustelu oli vilkasta, siinä sivuttiin turvapaikka-
prosessia, paperittomuutta ja asenneilmapiirin 
muutoksia 90- luvulta nykypäivään. 

Tiistaina 21.3 oli ohjelmaa nuorisolle.  Pieksä-
mäellä järjestettiin Elävä kirjasto ja annettiin 
nuorisolle mahdollisuus toteuttaa digitaalisin 
menetelmin oma yhdenvertaisuutta edistäviä 
kannanottoja Kulttuurikeskus Poleenissa. Tem-
pauksesta vastasivat yhteistyössä SPR:n pai-
kallisosto, Pieksämäen nuorisotoimi ja Erdnod-
hankkeen mediakasvatuspaja. Kouvolassa ja 
Kotkassa oli nuorille suunnattua ohjelmaa Oh-
jaamoissa. Kouvolassa vietettiin kansainvä-
listä iltaa Leijonan-sydän elokuvan ja eri mai-
den maistiaisten muodossa. Seuraavana iltana 
Kouvolan Ohjaamossa jatkettiin tyttöjen illalla. 
Keskiviikkona Kotkan Merikeskus Vellamossa 
tutustuttiin kertomuksiin ja kuviin Lesboksen 
rannoilta suurimman turvapaikanhakija-aal-
lon ajalta. Illalla vietettiin Venehallissa kurdien 
Newroz -uuden vuoden ja kevään juhlaa.

Torstaina 23.3 Mikkelin kauppakeskus Stellas-
sa tempaistiin rasismia vastaan avoimin kes-
kustelutilaisuuksin ja #minäpäätän kuvin. Kou-
volassa pidettiin avoin maahanmuuttoasioiden 
neuvoston kokous ja sen päälle Kouvolan kun-
tavaaliehdokkaat kaikista puolueista ja sitou-
tumattomista ryhmistä pääsivät vaalitenttiin 
monikulttuurisista asioista Kaikkien vaalit ti-
laisuudessa Kouvolan valtuustosalissa. Tapah-
tuma keräsi yleisö kohtuudella ja yleisö oli 
todella aktiivinen ja osallistuva koko vaalipa-
neelin ajan. Tapahtumassa otettiin myös #mi-
näpäätän- kuvia. 

Koripallomatsi Kouvot vs Helsinki Seagulls 3.3. 2017

Elokuvateatteri Studio 123 täyttyi Kaurismäen elokuvan 
ilmaisesityksessä

Rasisminvastaista viikkoa vietettiin jälleen 20. 
– 26. 3.2017. Tällä kertaa erittäin ilahdutta-
vaa oli se, että tapahtuma-aika laajeni edellis-
viikon sunnuntaista seuraavan viikon maanan-
taille, kun Kotkassa järjestettiin Maailmojen 
messu Kotkan kirkossa jo sunnuntaina 19.3. 
Tämän jälkeen oli tarjolla kansainvälisiä ma-
kuja Kansainvälisessä POP UP-ravintolassa. 
Kouvolan Kuusankoskella puolestaan oli ra-
sisminvastainen kauppakeskustempaus vielä 
maanantaina 27.3. 20017, jonka järjesti SPR:n 
Kuusankosken osasto. Todellisen varaslähdön 
otti kouvolalainen koripallojoukkue Kouvot, 
joilla oli näyttävästi kampanjamme esillä Hel-
singissä järjestetyssä liigamatsissa jo maalis-
kuun alussa. 

Haminassa oli koko viikon mahdollisuus kirjas-
tolla jättää omia rasisminvastaisia lupauksia 
postilaatikkoon. Lupaukset kerätään myöhem-
min syksyllä ja toimitetaan huhtikuussa valit-
taville uusille päättäjille. Tiistaina 21.3 Hami-
nassa oli rasisminvastaisen viikon huipennus, 
kun kirjastolla esiteltiin turvapaikanhakijoiden 
tarinoita digitaalisessa muodossa. Tallenne on 
nähtävissä myös Youtube-palvelussa Anni Are-
niuksen nimellä ja otsikolla ”Meidän tarinam-
me.”

Maanantain kohokohtana Kouvolassa oli Kou-
volan kaupungin, Monikulttuurisuuskeskus 
Sagan ja elokuvaryhmä Edvinin yhdessä tar-
joama ilmaisnäytös Kaurismäen Toivon tuol-
la puolen elokuvasta. Elokuva keräsi yleisöä 
niin paljon, että elokuvateatterin sali oli ai-
van täynnä ja muutamia lisäpenkkejä joudut-
tiin laittamaan katsojille. Elokuvan jälkeen li-
ki 30 kastojaa osallistuivat Kuusankoskitalolla 
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Kotkassa pidettiin jo perinteeksi muodostunut 
kansainvälisten kansallispukujen muotinäytös 
kauppakeskus Pasaatissa lauantaina ja Kouvo-
lassa oli koko viikon Korttelikodeilla nähtävil-
lä piirustusnäyttely: Suomi, kotimaa, lupaus ja 
ystävyys. 

Lisäksi viikon aikana useammalla paikkakun-
nalla ja useammassa tapahtumassa oli mah-
dollista ottaa itsestään tai porukastaan kan-
taaottava #minäpäätän tägätty somekuva ja 
ainakin Hirvensalmella kerättiin lupauksia lu-
pauslaatikkoon. 

Upeinta tämänkin vuoden Rasisminvastaises-
sa viikossa oli se, että monialaiset verkostot, 
kunnat, kaupungit, erityisesti niiden nuoriso-
toimet sekä alueella vaikuttavat urheiluseurat 
ja joukkueet ovat ottaneet asiakseen vastus-
taa rasismia ja tukea yhdenvertaisuutta yh-
dessä SPR:n toimijoiden kanssa.  

Kattavan katsauksen Rasisminvastaisen viikon 
tapahtumista Kaakon alueella saatte Faceboo-
kista: EI RASISMILLE Kaakossa- tapahtumasta. 

Hanna-Kaisa Lähde

RASISMINVASTAINEN VIIKKO 

Satu Kurri Saagasta tekee hyvän päätöksen
Valtuustosalissa seuraava yleisö oli todella aktiivista

Haminassa oli koko viikon mahdollisuus kirjastolla jät-
tää omia rasisminvastaisia lupauksia postilaatikkoon.
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Osastot voivat tukea paperitto-
mia monin tavoin 

Suomeen on syntymässä uusi haavoittuvas-
sa asemassa olevien ihmisten ryhmä. He ovat 
niin sanottuja paperittomia. Ihmisestä tulee 
paperiton esimerkiksi silloin, kun hän on saa-
nut kielteisen turvapaikkapäätöksen, eikä hän 
enää saa vastaanottopalveluita. Osa kielteisen 
päätöksen saaneista henkilöistä, joita ei voida 
palauttaa kotimaahansa vastoin heidän tahto-
aan, jää Suomeen. He jäävät usein turvaverk-
kojen ulkopuolelle.
Uusin paperittomien ryhmä muodostuu kun 
osa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneis-
ta jää Suomeen, eikä heitä voida palauttaa ko-
timaahansa vastoin tahtoaan. Osa kielteisen 
päätöksen saaneista turvapaikanhakijoista 
ei uskalla palata kotimaansa huonon turvalli-
suustilanteen vuoksi. Heikon asemansa vuok-
si paperittomat ovat vaarassa joutua erilaisiin 
hyväksikäyttötilanteisiin ja rikoksen uhriksi. 
Selvitäkseen he saattavat tehdä pimeitä töitä. 

Paperittomien auttaminen on viranomaisten 
tehtävä. Perustuslain 19. pykälän mukaan ”Jo-
kaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisar-
voisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus 
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpi-
toon”. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään 
ruokaa, katon pään päälle ja tiettyjä terveys-
palveluja. Lapsilla on oikeus käydä koulua. Pe-
rustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on 
turvattava tämä perusoikeus. Nämä oikeudet 
kuuluvat kaikille Suomessa oleskeleville riip-
pumatta heidän oikeudellisesta asemastaan. 
Monissa kunnissa tilanne on kuitenkin uusi, ja 
palvelujen saatavuus ja laajuus vaihtelee. 

Punaisen Ristin toimintaa ohjaa järjestön tär-
kein periaate, inhimillisyyden periaate, avun 
tarpeessa olevien ihmisten auttamisesta. Pu-
nainen Risti auttaa kaikkein haavoittuvimmas-
sa asemassa olevia ihmisiä kaikkialla maail-
massa. Viranomaisten tarjoama apu on hyvin 
suppeaa ja siksi Punaisen Ristin osasto voi an-
taa arvokasta apua eri muodoissa. 

Lisätietoja ja toimintavinkkejä saat piirin yh-
teyshenkilöltä, kummeilta tai toiminnanjohta-
jalta. 
 
Yhteyshenkilö: Ulla Laakso 
ulla.laakso@redcross.fi 
p. 040 860 1052

PAPERITTOMAT

Nälkäpäiväkin kurkkii taas kesän 
takana! 

Mitä Nälkäpäivän suhteen on hyvä tehdä jo 
nyt keväällä? Muistilista keräystiimille: 
Kerääjärekrytointi / yhteistyötahot:
• yhteydet kouluihin ja oppilaitoksiin: järjes-

tetäänkö keräys siellä vai saammeko op-
pilaita / opiskelijoita mukaan keräämään?  
Syksyllä olemme myöhässä! 

• miten voimme hyödyntää paikallisia yrityk-
siä? Yhteydenotot niihin.

• Saisimmeko kerääjiä / tekijöitä eri yhtei-
söistä / järjestöistä jne? 

• Auttajakurssien hyödyntäminen myös ke-
rääjärekrytoinnissa! 

Nälkäpäivä-tapahtuma? 
• Järjestämmekö myyntitapahtuman keräyk-

sen yhteyteen? Suunnittelu käyntiin hyvis-
sä ajoin, vinkkejä ja tukea saa piiristä kum-
meilta ja keräyspäällikkö Piritta Keräseltä.  

• Onko tulossa muiden järjestämiä tapahtu-
mia / tilaisuuksia, missä voisimme kerätä 
Nälkäpäivän aikoihin? 

Keräyssuunnitelma kunnossa? 
• Jollei, sen päivittämisen aika on nyt. Onko 

alueelle tullut uusia mahdollisuuksia kerä-
yspaikoiksi? 

• Osaston oma netti- / mobiilikeräys? 
• Miten juhlavuosi näkyy keräyksessä? 

Kaikki keräystoimintaan liittyvä materiaali ja 
vinkit löytyy Rednetistä: 
 http://rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva

Loppukesästä hiotaan keräystä kuntoon 
seuraavissa Näpä-starteissa: 
22.8. klo 18.00 Anjalankosken ABC-asema
23.8. klo 18.00 Imatra 
24.8. klo 18.00 Mikkelin aluetoimisto 

Starteissa ehtii vielä saada ideoita ja suunni-
tella kerääjärekryä, tiedotusta ja yhteistyö-
tä naapuriosastojen kanssa. Tilaisuuksiin ovat 
tervetulleita kaikki keräyksen toteuttajat. Ti-
laisuudet ovat maksuttomia, Ilmoittautumiset 
viikkoa aikaisemmin RedNetin tapahtumaka-
lenterin kautta. 

Missä muualla? Kutsukaa meidät ideoimaan! 

ps. Nälkäpäivän etkot Mikkelissä 9.9.2017 
Kirkkopuistossa! Mukana myös nallesairaala. 

NÄLKÄPÄIVÄ 2017
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”Oi niitä aikoja”

Otsikko kuvastaa sitä miellyttävää ja välitön-
tä tunnelmaa, mikä koettiin perinteisen Ystä-
vänpäivän kahvittelussa, minkä SPR:n Sippolan 
osasto järjesti osaston puheenjohtajansa  Ant-
ti Kirtolan johdolla Myllykosken Päiväkeskuk-
sessa. Otsikko on vain yksi niistä monista lau-
luista, joita Kotitarvesoittajat laulattivat Martti 
Laineen äänen ja kitaran säestämänä. Muut 
mukana olleet soittoniekat olivat hanuristit 
Teuvo Ristola ja Seppo Tarhala sekä Voitto Uo-
tila banjoineen. 

Kahvittelun ohessa esiintyi myös Viialan päivä-
kodin 5 –vuotiaat lapset Mervi Aholan ohjauk-
sessa. Lapset  esittivät erilaisia kuvaelmalau-
luja, mitkä saivat noin puolen sadan paikalle 
saapuneen aikuisen hymyt irtoamaan. Paritun-
tinen yhdessä olo virkisti läsnäolijoiden miel-
tä ja kehoa. 

teksti ja kuvat Paavo Mikkonen

Punaisen Ristin Sippolan osaston  Kirsti Rautio kaataa 
kahvia Ystävän päivän tilaisuudessa Elvi Mänttärille. Heik-
ki Mänttäri oikealla on jo saanut kuppinsa täyteen.

Viialan Päiväkodin lapsia ohjaajansa Mervi Aholan kanssa 
esityksessään

YSTÄVÄNPÄIVÄ 2017

KOHTI YLEISKOKOUSTA – kes-
kustelu- ja perehdytysillat

Tilaisuudet on tarkoitettu yleiskokoukseen 
osallistuville osastojen virallisille edustajil-
le sekä muille kiinnostuneille.  

Illan kulku on kaksiosainen. Ensimmäi-
nen osio toimii perehdytyksenä virallisille 
edustajille, kuinka yleiskokouksessa toimi-
taan ja vaikutetaan. 

Toisessa osiossa keskustellaan yleiskoko-
uksessa käsiteltävistä asioista meidän pii-
rin osastojen näkökulmasta. Keskustelussa 
mukana  mm. henkilövalinnat, toimintalin-
jaus tuleviksi kolmeksi vuodeksi ja sääntö-
uudistus. 

Illat pidetään:
16.5. klo 18.00  Kouvola, piiritoimisto 
23.5. klo 18.00  Mikkeli, aluetoimisto 

Ilmoittautumiset RedNetin tapahtumaka-
lenterin kautta viikkoa aikaisemmin. 

Ystävä- ja monikulttuurisuus-
toiminnan vapaaehtoisten vir-
kistyspäivät 25. – 26.8. Mikke-
lissä 

Kaikki monimuotoisen ystävätoiminnan ja 
monikulttuurisuustoiminnan vapaaehtoiset 
ovat tervetulleita virkistymään ja koulut-
tautumaan Mikkeliin elokuun lopulla. 

Tarkemmat tiedot lähetetään osastoille 
ja julkaistaan piirin tapahtumakalenteris-
sa, mutta merkitkää päivät ylös jo nyt. Oh-
jelma rakennetaan niin, että osallistua voi 
perjantai – lauantaiksi tai vain lauantaiksi. 
Toivottavasti näemme isolla porukalla! 

Toiveita koulutusaiheiksi saa toimittaa: pi-
ritta.keranen@redcross.fi

TULEVIA TAPAHTUMIA
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Vastaanottokeskusten verkosto supistuu

ottokeskukset. Edellisen syksyn kaaoksen 
jälkeen oli alkuvuodesta 2016 tarkoitus ryhtyä 
vakiinnuttamaan keskusten toimintaa. Valta-
valla kiireellä perustetut keskukset tarvitsivat 
vielä muutostöitä, henkilöstön perehdyttämis-
tä sekä toimintaohjeiden luomista ja yhtenäis-
tämistä. Tuskin olimme päässeet tämän va-
kiinnuttamistyön alkuun kun jo supistukset 
käynnistyivät. Yllättäen turvapaikanhakijoiden 
tulo tyrehtyi heti alkuvuodesta erittäin nope-
asti ja suunnitteilla olevien keskusten perus-
tamistyöt keskeytettiin. Laajentumisen sijasta 
vuodesta 2016 tulikin supistusten vuosi.

Vuonna 2016 paikat ja keskukset vähenivät

Kevätkaudella supistukset eivät vielä kovin ra-
justi koskettaneet meidän piiriämme vaik-
ka muualta jo suljettiin kokonaisia keskuksia. 
Pieksämäen ja Kotkan  vastaanottokeskuksis-
sa pienennettiin paikkalukua. Loppukeväästä 
tuli tieto, että Kouvolan vastaanottokeskuk-
seen kuuluva Valkealan yksikkö suljetaan elo-
kuun lopussa ja Kotkan vastaanottokeskuk-
seen kuuluva Ankkuri vuoden lopussa. Näiden 
lisäksi paikkalukua vähennettiin vielä syksyn 
aikana Kouvolasta ja Mikkelistä.

Vuoden 2016 alkupuolella siis suljettiin kes-
kuksia vain osittain, mutta syyskuussa tuli sit-
ten jo ensimmäinen päätös kokonaisen kes-
kuksen lopettamisesta: Maahanmuuttovirasto 
päätti  lakkauttaa Pieksämäen vastaanotto-
keskuksen maaliskuun 2017 loppuun mennes-
sä. Vielä ennen vuoden vaihdetta saatiin tieto, 
että Mikkelin keskus menee kiinni kesäkuun 
2017 lopussa. Tämän vuoden puolella on jo 
ehtinyt tulla tieto, että Kouvolan vastaanotto-
keskus suljetaan elokuun lopussa. Vielä ei ole 
varmaa, miten käy kahdelle jäljellä olevalle eli 
Kotkan ja Imatran keskukselle, mutta näyttää 
siltä että supistukset eivät lopu tähänkään. 
Vastaanottokeskusten kapasiteetti seuraa tiu-
kasti tarvetta ja uusien turvapaikanhakijoi-
den määrät ovat edelleen pysyneet alhaisina. 
Kun vuonna 2015 turvapaikanhakijoiden koko-
naismäärä oli 32 500, vuonna 2016 tulijoita oli 
enää 5700. Tämän vuoden alkupuolella tulija-
määrät ovat edelleen pysyneet varsina alhai-
sina, mutta kuluvan vuoden lopullista ennus-
tetta on vaikea antaa ja tilanne voi muuttua 
nopeastikin.

Syksy 2015 muutti nopealla aikataululla 
Suomen Punaisen Ristin toimintaa. Tuolloin 
alkanut turvapaikanhakijoiden tulva käyn-
nisti järjestössä suurimman sodan ajan jäl-
keisen valmiusoperaation. Muutamassa 
kuukaudessa SPR avasi valtakunnallisesti 
kaikkiaan yli 100 yksikköä, joko hätämajoi-
tuksia tai varsinaisia vastaanottokeskuksia.

Valmiusoperaatio Kaakkois-Suomen piirissä

Piirit lähtivät mukaan valmiusoperaatioon var-
sin erilaisista lähtökohdista. Turvapaikanhaki-
joiden määrät olivat edellisinä vuosia pysytel-
leet varsin alhaisella tasolla, noin 3000-3500 
henkilöä/vuosi. Siinä vaiheessa kun tulijoiden 
määrä alkoi nousta, vastaaottokeskuksia Suo-
messa  ylläpitivät valtio itse, muutamat kun-
nat ja SPR. SPR:n 12 piiristä vain neljällä oli 
syksyllä 2015 toiminnassa oleva vastaanotto-
keskus. Meidän omassa piirissämme on vuo-
sikymmenten saatossa ollut vankkaa koke-
musta, onhan meidän alueellemme perustettu 
mm. kaikkien aikojen ensimmäinen Suomen 
Punaisen Ristin vastaanottokeskus Joutsenoon 
1990-luvulla. Sittemmin keskuksia oli muita-
kin, mm. Vehkalahdella ja Valkealassa. Vas-
taanottokeskusten määrää on aina sanellut 
hyvin tiukasti todellinen tarve ja Kaakkois-
Suomen piirikin oli joutunut luopumaan kes-
kuksistaan. Kun syksyllä 2015 ryhdyttiin toi-
meen, piirillä ei ollut omia keskuksia yli 15 
vuoteen. Näin ollen vastaanottokeskustoimin-
nan osaaminen oli käytännössä hävinnyt. Läh-
dettiin siis liikkeelle aivan tyhjästä kuten toki 
moni muukin piiri. 

Vuoden 2015 syyskuun lopun ja joulukuun vä-
lisenä aikana perustettiin piirimme alueelle 
kaikkiaan kahdeksan yksikköä, joista kolme eli 
Anjalankosken Keltakangas, Haminan Myllyho-
vi ja Pieksämäki olivat hätämajoituksia. Varsi-
naisia vastaanottokeskuksia perustettiin viisi: 
Kouvola, Kotkan Leikari, Mikkeli, Pieksämäki 
ja Imatra. Kotkan Leikarin toiminta lopetettiin 
nopeasti ja sen tilalle tuli Kotkaan Laajakos-
ken ja Ankkurin yksiköt. Paikkoja keskuksis-
samme oli vuoden vaihteessa 1540.

Siirtyminen vakiintuneeseen toimintaan

Jo alkuvuodesta 2016  meillä oli sellainen ti-
lanne,  että kaikki hätämajoitukset oli lope-
tettu ja jäljellä olivat vain varsinaiset vastaan-

VASTAANOTTOKESKUKSET 
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Vok-vapaaehtoisten kohtalo

Syksyn 2015 valmiusoperaatio toi mukanaan 
valtavan joukon uusia vapaaehtoisia, valta-
kunnallisesti kaikkiaan noin 8000 ja meidänkin 
piirimme alueelle useita satoja. Osa uusista 
vapaaehtoisista ilmoittikin tulevansa mukaan 
vain alkuvaiheeseen, esimerkiksi avuksi lahjoi-
tusten käsittelyyn tai keskusten avaamiseen. 
He ovat jo jääneet toiminnasta pois, ja halusi-
vat alun alkaenkin olla tilapäisapuna alkuvai-
heessa.

Osa uusista vapaaehtoisista halusi pitkäkes-
toisempaan toimintaan ja ovat edelleen muka-
na vastaanottokeskusten vapaaehtoistoimin-
nassa kuten vetämässä kerhoja, opettamassa 
suomen kieltä tai tukihenkilöinä. Vastaanotto-
keskusten sulkeutuessa näille vapaaehtoisille 
pitäisi löytää uutta tekemistä osastoissa. Mo-
net osasto potevat kroonista vapaaehtoispu-
laa ja meillä ei oikein olisi varaa menettää näi-
tä toimijoita. 

Vaikutus valmiuteen
Olen moneen kertaan todennut, että jos Suo-
meen saapuisi uusi turvapaikanhakijoiden 
aalto, kykenisimme koko järjestönä ja myös 
omassa piirissämme nyt paljon tehokkaam-
paan ja nopeampaa toimintaan. Syksyn 2015 
valmiusoperaatio oli valtaisa oppimisen paik-
ka, oikea valmiuden korkeakoulu ja olemme 
nyt paljon viisaampia siinä, mitä ja miten kan-
nattaa asiat tehdä, meillä on valmiina viran-
omais- ym. kontaktit jne. 

VASTAANOTTOKESKUKSET 

Nyt olisi myös hyvä aika käydä keskustelua 
osastojen maahantulovarautumisesta. Valmi-
usoperaatio osoitti, että osastot eivät olleet 
omissa valmiussuunnitelmissaan huomioineet 
tällaista valmiuden muotoa. Osa vastaanotto-
keskuspaikkakuntien osastoista kokosi upe-
asti rivinsä ja ne lähtivät auttamaan asian vie-
raudesta huolimatta, mutta osa ei selkeästi 
kokenut asiaa omakseen. Vapaaehtoisten työ-
tä ei myöskään helpottanut se, että kaikissa 
vastaanottokeskuksissa henkilöstö ei ymmär-
tänyt vapaaehtoisuuden tärkeyttä ja yhteistyö 
kangerteli tästä johtuen.

Maahantulovarautuminen ei ole vain niiden 
osastojen asia, joiden paikkakunnalla on vas-
taanottokeskus tai hätämajoitus. Riittävän 
suuren valmiusoperaation käynnistyessä va-
paaehtoisia saatetaan tarvita avuksi hyvinkin 
laajalta alueelta. Tätä keskustelua olemme nyt 
käynnistämässä osastojen kanssa ja mukana-
oloa maahantulovarautumisessa on tärkeää 
pohtia kun päivitetään osaston valmiussuun-
nitelmaa. Maailma tuntuu olevan entistä levot-
tomampi paikka ja ihmiset lähtevät yhä san-
kemmin joukoin pakoon sotaa ja kurjuutta. On 
siis enemmän kuin todennäköistä, että meil-
lä on jossain vaiheessa edessämme uusi tur-
vapaikanhakijoihin liittyvä valmiusoperaatio ja 
silloin kaikkia tarvitaan.

Arja Vainio
toiminnanjohtaja

Tässä ja nyt aikataulu 
2017  

3/2017 Ilmestyy 25.8.2017 
 Deadline materiaaleille 11.8.2017 

4/2017 Ilmestyy 17.11.2017 
 Deadline materiaaleille 3.11.2017 

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

Piirin ensiapukilpailut ja  
-tapahtuma 9.9. Mikkelissä

Piirin ensiapukilpailut järjestetään Mikkelissä,
klo 9.00 alkaen. Kaikki piirin ensiapuryhmät  
ilmoittautuvat luonnollisesti mukaan testaamaan 
oman ryhmän osaamista, vai mitä? Vaihto- 
ehtoina on kilpailusarja tai harjoitussarja, joten 
tervetuloa mukaan isoon yhteiseen harjoituk-
seen! Joukkueen koko on 1 + 4. 

Ilmoittautumiset viimeistään 31.5. mennessä pii-
rin nettisivujen tapahtumakalenterin kautta.  
Lisätietoja terveydenhuollon suunnittelija Teealta.

Kisojen yhteydessä juhlitaan 140-vuotiasta  
Punaista Ristiä, tapahtumassa tarjolla auttaja-
kursseja, Nälkäpäivän etkot, Nallesairaalaa ja  
toiminnan esittelyä!  Tulkaa kaikki viettämään 
mukavaa Punaisen Ristin päivää!

Tervetuloa joukolla mukaan kisailemaan!
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Pvm Tapahtuma / koulutus Kohderyhmä Paikka

7.-8.4. Henkisen tuen peruskurssi Vastaanottokeskuksen työntekijät ja 
osastojen vapaehtoiset

Imatra

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

Mikkeli

8.4. Tukea ystävätoiminnan haastavissa 
tilanteissa

Ystävätoimijoille Kouvola

22.4. Piirin vuosikokous Kouvola

25.4. Kotimaan avun koulutusilta Osaston kotimaan avun, valmiustoimin-
nan yhdysh.

Kouvola

27.4. Lääkekoulutus Ensiapupäivystäjät Savonlinna

5.-6.5. Henkisen tuen jatkokurssi Peruskurssin suorittaneet vapaaehtoi-
set ja työntekijät

Mikkeli

6.5. Ensiapupäivystäjän peruselvytyskurs-
si

Ensiapupäivystyksissä toimiville vapaa-
ehtoisille

Kouvola

9.5. Lääkekoulutus Ensiapupäivystäjät Lappeenran-
ta

8.-14.5. PUNAISEN RISTIN VIIKKO

16.5. Kohti yleiskokousta Osastojen kokousedustajat Kouvola

23.5. Kohti yleiskokousta Osastojen kokousedustajat Mikkeli

19.-20.5. Ensiapupäivystäjän peruskurssi Ea-ryhmäläisille, jotka haluavat toimia 
ensiapupäivystäjinä

Savitaipale

30.5. Ossi -hankepaja Aiheesta kiinnostuneet Savonlinna

31.5. Ossi -hankepaja Aiheesta kiinnostuneet Mikkeli 

10.-11.6. YLEISKOKOUS Osastojen viralliset edustajat ja tarkkai-
lijat

Helsinki

22.8. Näpä-tsemppi Osaston keräysaktiivit Kouvola

23.8. Näpä-tsemppi Osaston keräysaktiivit Imatra

24.8. Näpä-tsemppi Osaston keräysaktiivit Mikkeli 

25.-26.8. Ystävä- ja monikulttuurisuustoimijoi-
den virkistyspäivä

Ystävä- ja monikulttuurisuustoiminnan 
vapaaehtoiset

Mikkeli 

2.9. Piirin suunnitteluseminaari Piirin työntekijät ja luottamushenkilöt

6.9. Läksykerhon ohjaajakoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Kouvola

7.9. Läksykerhon ohjaajakoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Mikkeli

9.9. Piirin ensiapukilpailut + SPR 140-vuot-
ta tapahtuma

Ea-ryhmäläiset Mikkeli

14.-16.9. NÄLKÄPÄIVÄ kaikki 

22.-23.9. Henkisen tuen peruskurssi Osastojen vapaaehtoiset ja työntekijät Mikkeli

TAPAHTUMAKALENTERI 2017
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TAPAHTUMAKALENTERI 2017

23.9. Treenikehän vetäjäkoulutus Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Mikkeli

29.-30.9. Henkisen tuen peruskurssi Osastojen vapaaehtoiset Lappeenran-
ta

30.9. Ystävätoiminnan lyhytkoulutus Mikkeli

2.-9.10. Valtakunnallinen vanhusten viikko

6.-7.10. Järjestöparlamentti Osastojen luottamushenkilöt Mikkeli 

7.10 ja 
20.-21.10

Ensiapupäivystäjän peruskurssi Ea- ryhmälisille, jotka haluavat toimia 
ensiapupäivystäjinä

Mikkeli

10.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Kouvola

10.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Pieksämäki

11.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Mikkeli

11.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Karhula 

11.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Hartola

12.10. Alueellinen osastotapaaminen Osastojen avainvapaaehtoiset Lappeenran-
ta

14.10. Tulijan ystävänä ja tukena Monikulttuurisuusvapaaehtoiset Mikkeli

27.-
28.10.

Henkisen tuen peruskurssi Osastojen vapaaehtoiset Kouvola

15.11. Kotimaan avun koulutusilta Osaston kotimaan avun, valmiustoimin-
nan yhdysh.

Lappeenran-
ta

9., 14. ja 
16.11.

Henkisen tuen jatkokurssi Peruskurssin suorittaneet vapaaehtoi-
set ja työntekijät

Kouvola

18.-
19.11.

Promo - yhteinen ja sisältöosat Vapaaehtoistoiminnan ohjaajat

18.11. Ensiapupäivystäjän peruselvytyskurs-
si

Ensiapupäivystyksissä toimiville vapaa-
ehtoisille

Mikkeli

1.12. Kiitosjuhla Kouvola Kaikki vapaaehtoiset Kouvola

1.12. Kiitosjuhla Mikkeli Kaikki vapaaehtoiset Mikkeli

1.12. Kiitosjuhla Imatra Kaikki vapaaehtoiset Imatra

Kevät 
+ syksy 
2017

Vapaaehtoinen omaishoitajan tukena Kaikille jotka haluavat lisää tietoa 
omaishoitajuudesta

Kouvola, 
Mikkeli, Savi-
taipale

Kevät 
+ syksy 
2017

Kanssakulkijat – vapaaehtoisten pari-
työskentelyn malli 

Kaikille jotka haluavat lisää tietoa va-
paaehtoisten parityöskentelyn mallista

Kouvola, 
Mikkeli, Savi-
taipale
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Jäsenmaksut 2017:
Vuosijäsen 20,00 eur 
Nuorisojäsen   10.00 eur   (alle 29 v.)  
Ainaisjäsen 300,00 eur
 

Samassa taloudessa asuvat voivat myös liittyä 
perhejäseniksi. Ensimmäinen jäsen maksaa nor-
maalin vuosijäsenyyden, muut samassa osoittees-
sa asuvat aikuiset perheenjäsenet 10 eur ja nuori-
sojäsenet 5 eur. 

OSSI -hankeinfot Mikkelissa ja Savonlinnassa 

sa. Kurssin aihealueena on myös arjen turval-
lisuus, sillä kotona tapahtuvien tapaturmien 
osuus tapaturmista on suurin.

Hankkeen ensisijainen tarkoitus on tuoda pii-
rille ja paikallisosastoille uusia toimintamah-
dollisuuksia sekä yhteistyökumppaneita. Han-
ke antaa mahdollisuuden ideoida ja kokeilla 
rohkeasti uusia toimintamalleja. Osastojen vä-
linen yhteistyö korostuu kun toimintaa halu-
taan järjestää monipuolisesti piirin alueella. 
Olisiko teidän osastolla kiinnostusta järjes-
tää alueella ensiapukurssi omaishoitajille? 
Tai kiinnostusta monipuolistaa ystävätoimin-
taa tarjoamalla Kanssakulkijat-toimintaa, jos-
sa vapaaehtoispari vievät virkistystä omaishoi-
toperheen kotiin?

Pidämme alueen osastoille yhteisen infon 
sekä työpajan hankkeen tuomista mahdolli-
suuksista:

Savonlinna ti 30.5. klo 17.30 alkaen 
(Vääräsaarenkatu 4, Savonlinna) ja

Mikkeli ke 31.5. klo 17.30 alkaen 
(Otavankatu 20, Mikkeli)

Tervetuloa mukaan ideoimaan porukalla mitä 
hanke voisi tarjota juuri teidän osastolle! Lisää 
tietoa saat osallistumalla yhteiseen iltaan. 

Ilmoittautuminen 24.5. mennessä RedNetin 
tapahtumakalenterin kautta. Ilmoitathan myös 
mahdollisen erityisruokavalion.

Lisätietoja:
Johanna Vihervaara p. 040-860 1396/ johan-
na.vihervaara@redcross.fi tai Piritta Keränen p. 
040-582 5277/ piritta.keranen@redcross.fi

Tervetuloa kuulemaan ”Etelä-Savon asia-
kaslähtöinen palveluohjausverkosto ja 
osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OS-
SI-hanke 2016- 2018)”- hankkeesta.

Hankkeen taustalla on Sosiaali- ja terveys-
ministeriön kärkihanke ”Kehitetään ikäihmis-
ten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa”. 
Kaakkois-Suomen piirin alueella hanketta to-
teutetaan vuosina 2016- 2018 ja hanketta 
hallinnoi Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspal-
veluiden kuntayhtymä ESSOTE. Hankkeessa on 
mukana useita tahoja eri sektoreilta Etelä-Sa-
von ja Etelä-Karjalan alueelta. Hanke on val-
takunnallisesti ainoa laatuaan keskittymällä 
omaishoitoperheiden palveluiden parantami-
seen sekä yhtenäistämiseen maakunnan alu-
eella. Yhtenä osatavoitteena on luoda Omais- 
ja perhehoidon osaamiskeskus OSSI, joka tuo 
yhteen julkisen, yksityisen sekä kolmannen 
sektorin toimijat. 

Kaakkois-Suomen piirille on myönnetty hanke-
suunnitelman mukainen hankerahoitus hank-
keen ajalle ja piiri on mukana seuraavien ko-
konaisuuksien kautta: terveyden edistäminen 
ja haittojen ennaltaehkäisy (mm. räätälöidyt 
koulutukset omaishoitajille, kuten ensiapu ja 
kotona hoitaminen) sekä hyvinvointia tukevi-
en toimintojen järjestäminen ja tarjoaminen 
monimuotoisen ystävätoiminnan kautta.

Ensimmäinen omaishoitoperheiden tarpeisiin 
räätälöity ensiapu-kurssi pidettiin 27.3. Mikke-
lissä ja vastaanotto oli hyvä. Kurssin sisältöä 
on suunniteltu kohderyhmän tarpeisiin erityi-
sesti kotona hoitamisen näkökulmasta. Kurs-
sin tavoitteena on antaa tietoa ja kannustaa 
reagoimaan ajoissa ensiaputilanteissa. Harjoit-
telu madaltaa kynnystä toimia tositilantees-

Jäsenmaksujen jakoperusteet pysyvät samoina 
kuin vuonna 2016:
Uusien vuosijäsenten liittymisvuoden jäsenmaksu 
tilitetään kokonaan osastolle. 

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

Alle 18-vuotiaiden jäsenten jäsenmaksu tilitetään 
kokonaan osastolle vuoden 2016 tapaan. 
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Laura Takatalo, 020 701 2247, laura.takatalo@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: SPR 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 tunnus. Se 
suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Suojamerkin 
omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, joista Suomi 
on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitsemiseen ja valvoa 
sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Asuuko sinunkin osastossasi juhlavuoden  
auttajakurssin vetäjiä? 

Suomen Punaisen Ristin lahja 100-vuotiaalle 
Suomelle on kouluttaa tuhansia uusia ensiapu-
taitoisia auttajia tunnin mittaisella auttajakurs-
silla. Punaisen Ristin perustehtäviin kuuluu ter-
veyden ja valmiuden lisääminen lähiyhteisöissä. 
Auttajakurssi on keino lisätä yhteisön vahvuut-
ta, koska hätätilanteen sattuessa osaava aut-
taja on todennäköisemmin paikalla.

Tunnin mittaisen kurssin voi järjestää jokai-
nen osasto. Matalan kynnyksen kurssi on kai-
kille avoin ja maksuton. Kurssin yhteydessä on 
helppo esitellä oman osaston ja alueen toimin-
taa sekä kertoa myös ensiapukursseista. Uu-
sien vapaaehtoisten saaminen toimintaan on 
meidän kaikkien yhteinen tavoite.

Kurssilla opetellaan verenvuodon tyrehdyttä-
minen, hengityksen turvaaminen ja autettavan 
suojaaminen kylmältä. Tunnin aikana näytetään 
esimerkkejä ja sen jälkeen on harjoituksia, joi-
den vetämisessä auttavat toimintaohjekortit.

Kurssimateriaali ja ohjeet on suunniteltu hel-
poiksi käyttää. Ensiavun perustiedot riittävät 
ohjaajille ja piiristä saa lisätukea sekä pereh-
dytystä, jos toteuttaminen tuntuu hankalalta. 

Kurssin voi järjestää milloin tahansa vuoden ai-
kana. Tavoite on, että kursseja järjestettäisiin 
ainakin yhtä monta kuin meillä on osastoja ja 
todella hienoa olisi jos kursseja järjestettäisiin 
enemmänkin.

Ensimmäiset osastot ovat jo järjestäneet autta-
jakursseja, ja heille on tullut innostunutta pa-
lautetta osallistujilta.

Onhan sinunkin osastosi mukana?
 
Päivi Piili 
Koulutussuunnittelija, ensiapu ja terveys

N
iklas M

eltio
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Piiritoimisto, Kouvola
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

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

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja 
Arja Vainio 
020 701 2725 , 0400 791 400  
 
Talous- ja hallintopäällikkö
Leena Puntti-Dirksen
020 701 2723, 040 504 7856

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

Toimistosihteeri 
Päivi Pelkonen  
020 701 2720, 040 668 3818

Järjestötyön suunnittelija
Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Hanna-Kaisa Lähde
020 701 2718, 040 726 6015

Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija  
Ulla Laakso 
040 860 1053

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

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja 
Sanna Pelkonen 
040 861 1136

Varainhankinnan suunnittelija  
Anna Kupiainen 
040 483 4708

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

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

kaakkois-suomi.mikkeli@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toimistonhoitaja
Johanna Rantala
020 701 2719, 040 173 6956 

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

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

Vastaanottokeskukset: 

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

YHTEYSTIEDOT
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ENSIAPUKOULUTUKSET KEVÄT 2017

KOUVOLA 
SPR piiritoimiston koulutustilat,Kouvolankatu 5-7, Kouvola 

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 15 / 10.-11.4. (ma-ti)
vko 17 / 25.-26.4. (ti-ke)
vko 19 / 11.-12.5. (to-pe)
vko 22 / 30.-31.5. (ti-ke)
vko 24 / 13.-14.6. (ti-ke)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 20 / 15.5. (ma)

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

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

KOTKA  
Helilän seurakuntatalo,Suntionkatu 18, Kotka

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 20 / 16.-17.5. (ti-ke)

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

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

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

LAPPEENRANTA
SPR Lappeenrannan osaston koulutustilat
Raatimiehenkatu 20 D,  Lappeenranta

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 3 / 18.-19.1. (ke-to)
vko 16 / 19.-20.4. (ke-to)
vko 19 / 8.-9.5. (ma-ti)
vko 23 / 6.-7.6. ( ti-ke)

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

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16
vko 17 / 25.4. (ti)
vko 21 / 23.5. (ti)

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

MIKKELI 
SPR aluetoimiston koulutustilat,Otavankatu 20, Mikkeli

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 15 / 11.-12.4. (ti-ke)
vko 17 / 26.-27.4. (ke-to)
vko 19 / 10.-11.5. (ke-to)
vko 22 / 30.-31.5. (ti-ke)
vko 24 / 14.-15.6. (ke-to)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16

vko 20 / 17.-18.5. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16

vko 21 /22.5. (ma)

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

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

SAVONLINNA 
SPR Savonlinnan osaston koulutustilat 
Vääräsaarenkatu 4 A, Savonlinna

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16
vko 18 / 3-4.5. (ke-to)

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

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16

vko 21 / 23.5. (ti)

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

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

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

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