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Auttaja lähellä sinua, myös kännykässä? 

Punaisessa Ristissä todetaan usein, että ha-
luamme olla läsnä ihmisten arjessa. Näin 
saamme avun perille ja voimme vastata no-
peasti avun tarpeeseen. 

”Mutta kuinka lähellä oikeasti olem-
me ihmistä, joka maksaa ostokset 
kännykkäsovelluksella, sopii harras-
tuksensa pikaviesteillä ja viettää  
vapaa-ajan vaikka kuunnellen mu-
siikkia puhelimesta?” 

Haaste ei ole ihan helppo, koska tulevaisuu-
dessa järjestön digitaalisten palveluiden on 
oltava ihan yhtä hyviä ja helppoja kuin mui-
denkin. 

Punainen Risti on lähtenyt liikkeelle reip-
paasti, ja nyt jo yli tuhat osaston luottamus-
henkilöä ja työntekijää on rekisteröitynyt 
uuteen Oma Punaiseen Ristiin, vapaaehtois-
ten digipalveluun. Heti vuoden 2019 alusta 
uudet vapaaehtoiset voivat poimia Oma Pu-
naisesta Rististä itselleen sopivan vapaaeh-
toistehtävän. Oman avulla voimme yhdessä 
varmistaa, että järjestämme Punaisen Ris-
tin liikkeen periaatteiden mukaisesti kaikille 
halukkaille mahdollisuuden osallistua toimin-
taan.

Digitaalisuudesta ei hyödy vain uusi vapaa-
ehtoinen. Osaston vastuuväelle ja Punaisen 

Ristin työntekijöille Oma on turvallinen paik-
ka säilyttää yhteystietoja ja järjestää toimin-
taryhmät. 

Oma ei ole vain uusi järjestelmä. Olemme 
samalla muuttaneet tapoja tehdä asioita yh-
dessä. Oman suunnitteluun ja testaukseen 
on osallistunut satoja vapaaehtoisia, joiden 
kädenjälki näkyy lopputuloksessa. Yhdessä 
kehitetyt palvelut kehittyvät jatkuvasti pa-
remmiksi. 

Kiitos kaikille Oman kehitykseen 
osallistuneille! 

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Sanni Myllyaho, 020 701 2223, sanni.myllyaho@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

Ilpo Kiiskinen 
Viestintäjohtaja

Jarkko M
ikkonen
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että omat tai kaverin puheet alkavat olla 
ylikriittisiä tai kyynisiä. Ilon katoamiseen on 
aina syytä suhtautua vakavasti.

Kaikkiin toimintamuotoihimme tulisi olla 
rakennettuna sisään tukijärjestelmä. Se 
voi olla hyvinkin kotikutoinen kunhan jo-
kainen vapaaehtoinen tietää, että hänellä 
on jossain tai jonkun kanssa mahdollisuus 
jakaa kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Toi-
mintaryhmien ryhmätapaamisia ei pitäisi 
järjestää vain osaamisen kartuttamiseksi 
vaan niissä olisi tärkeä puhua myös asiois-
ta, joilla turvataan jaksamista ja ennalta-
ehkäistään väsymistä. Osaston hallituskin 
voisi hallinnon ja päätösten lisäksi puhua 
joskus omasta jaksamisestaan. Ja muiste-
taan, että lopulta kuitenkin vain minä itse 
tiedän oman tilanteeni ja rajani. Joskus on 
suurempaa rohkeutta sanoa ääneen väsy-
misensä todelliset syyt kuin yrittää loppuun 
saakka kantaa työn sankarin viittaa. Ratkai-
suja kyllä löytyy kun niitä lähdetään yhdes-
sä hakemaan.

Työntäyteinen syksy on kulunut nopeasti ja 
joulu lähestyy. Meillä on tapana toivottaa 
toisillemme rauhallista joulua. Toivon, että 
tuleva joulu on meille kaikille väsymyksestä 
vapautumisen, levon  ja voimien palautumi-
sen aikaa.

Arja Vainio 
toiminnanjohtaja

Kulkutauti nimeltä väsymys

PÄÄKIRJOITUS 9.11.2018

Kun juttelen vapaaehtoisten kanssa tai 
kuuntelen piirin työntekijöiden terveisiä 
osastoista, huomaan että yksi ilmiö on vii-
me vuosina vallannut alaa ja näyttää koko 
ajan lisääntyvän. Tämä ilmiö on väsymys.  
Se tulee vastaan kaikkialla vapaaehtoisten 
puheissa.  Oma havaintoni myös muualta 
kuin oman piirimme alueelta on, että vä-
symys on lisääntynyt ja sitä on liikkeellä 
enemmän kuin aikaisemmin. Ajoittain tun-
tuu, että se leviää kulkutaudin lailla.

Väsymys on salakavala ilmiö ja se on vaka-
vimmissa muodoissaan vaarallinen. Kuten 
työelämässä, myös vapaaehtoistyössä vä-
symys voi ottaa ihmisen valtaansa ja saada 
muotoja, joista on vaikea palautua ja kor-
jaantua entiselleen.

On tärkeää tietää ja muistaa, että väsymys 
ei ole oma irrallinen ilmiönsä ja synny itses-
tään vaan se on aina seurausta jostain. Tie-
tenkin tavallisin syy on liian suuri työmäärä. 
Niin meillä Punaisessa Ristissä kuin järjes-
töelämässä yleensäkin työt tahtovat ka-
saantua muutamille harvoille. Jos työnjakoa 
tai töiden karsintaa ei onnistuta tekemään, 
työmäärä alkaa kuormittaa ja väsymys is-
kee vaikka sinänsä kokisi työn mielekkääk-
si. Mutta syitä voi olla muitakin.  Vaikka 
usein sanotaan, että ei pidä keskittyä syihin 
vaan ratkaisuihin, väsymyksen syiden ää-
relle kannattaa ehkä rehellisesti pysähtyä. 
Väsymystä voi aiheuttaa mm. motivaation 
puute, henkilökemiat, turhautuminen, riit-
tämättömyyden tunteet jne. Oman väsy-
myksen juurille on siis tärkeää päästä, vain 
silloin asialle voi tehdä jotain.

Kukaan ei hyödy siitä, että auttajakin hyy-
tyy. Avun tarvitsija sai ehkä avun, mutta 
jos väsynyt auttaja ei ymmärrä pysähtyä, 
meillä on kohta yksi autettava lisää. Toivon, 
että osastoissa ja toimintaryhmissä olisi sen 
varsinaisen tekemisen lisäksi aikaa yhdes-
sä keskustella ja välittää toinen toistemme 
jaksamisesta, etsiä todellisia syitä väsymi-
seen. Sillä meillä on vastuu paitsi autetta-
vistamme, myös toisistamme. On todella 
korkea hetki pysähtyä, jos huomaamme 
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Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy 
avajaisilla Helsingin päärautatiease-
malta torstaina 22.11. Ylen aamu-tv 
tekee paikan päältä suoraa lähetystä. 
Tänä vuonna aamu-tv kertoo keräyk-
sestä jo ennen avajaisia ja jatkaa sitä 
päivittäin aina 21.12.2018 asti. Keräys-
tavoite tänä vuonna on 1 960 000 eu-
roa, jolla voidaan jakaa 28 000 lahja-
korttia. Lahjakortin arvo on 70 euroa.

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti 
yhdessä Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen 
ja Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupalli-
sina partnereina ovat K-ruokakaupat, S-ryh-
mä ja Lidl. 

Muutoksia korttien jakelussa
Korttien toimituksia helpottamaan tänä vuon- 
na otetaan käyttöön uusi sähköinen tilaus-
lomake, jolla osasto voi tilata kortit itselleen 
tai suoraan kumppanille. Kortit toimitetaan 
SPR:n keskustoimistolta tilauslomakkees-
sa ilmoitettuihin osoitteisiin viikoilla 44–45. 
Tätä ennen Punaisen Ristin piirit tarkistavat 
yhdessä MLL:n piirin kanssa, että kortit ja-
kautuvat tasaisesti eikä päällekkäisyyttä tule.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kor-
tit yhteistyökumppaneiden eli kunnan so-
siaalitoimen, maahanmuuttopalveluiden, 
neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai 
muun yhteistyökumppanin kautta ja tila-
ta kortit suoraan keskustoimistosta kump-

HYVÄ JOULUMIELI 22.11.–21.12.

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy

paneille. Tällöin osastolla ei ole huolta 
henkilötietoja sisältävien lomakkeiden säily-
tyksestä eikä nimilistojen postittamista kir-
jattuna kirjeenä.

Kortit hyvissä ajoin perheille 
Perheille kortit tulee jakaa hyvissä ajoin, jot-
ta kortti ei jää matkan tai muiden joulukii-
reiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on 
voimassa 7.–26.12.2018. 
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Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi 
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 
• Twitter ja Instagram:  

#hyvajoulumieli @hyvajoulumieli
• RedNet (Hyvä Joulumieli)  

rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli 
• Lisätietoja piiritoimistosta ja  

joulumieli@punainenristi.fi

HUOM.! Korttien jako-ohjeet on päivitetty, 
joten tutustu niihin tarkoin.
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HELPOTA YKSINÄISYYTTÄ JOULUNA JA YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ

Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä 
järjestämään yhteisen Hyvä Joulu- 
mieli -tapahtuman. Tapahtuma tuo nä-
kyvyyttä ja lipaskeräysvaroja. Tapah-
tuman voi järjestää avajaispäivänä 
torstaina 22.11. tai myöhemmin keräys- 
aikana – silloin, kun ihmisiä on liik-
keellä. Myös media kannattaa kutsua 
paikalle.  

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja ma-
teriaalia löytyy RedNetistä (Hyvä Joulumie-
li) ja MLL:n Yhdistysnetistä viimeistään loka-
kuun lopussa.

Viime ystävänpäivänä 1200 uutta ih-
mistä kiinnostui ystävätoiminnasta. 

Kannustamme osastoja järjestämään tapah-
tumia ja ystäväkursseja, jotta uudet ihmiset 
pääsevät heti mukaan.  

Joulu on perinteisesti perhejuhla ja sik-
si monelle yksinäiselle vuoden pahin-
ta aikaa. Punaisen Ristin joulukahvila 
on vahva viesti siitä, että kenenkään ei 
tarvitse olla yksin. 

– Olin viime jouluaattona mukana joulukah-
vilassa Turun Halisissa ja kävijäkunta oli hy-
vin moninaista. Osalla ei ollut ketään kenen 
kanssa viettää joulua. Toiset kaipasivat te-
kemistä pitkiksi joulupyhiksi. Paljon oli myös 
niitä, jotka eivät ylipäätään vietä joulua, sa-
noo sosiaalitoiminnan suunnittelija Varpu 
Salmenrinne.

Myös Tampereella järjestettiin viime vuonna 
vaihtoehtoinen jouluaatto Sampolan kirjas-

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla  
näkyvyyttä paikkakunnilla  

Nähdään ystävänpäivänä!

Tuo joulukahvilalla iloa ja vaihtelua joulupyhiin 

Lisätietoja: 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
hyvajoulumieli 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199 
Viestinnän asiantuntija  
Sanni Myllyaho, p. 020 701 2223
MLL: suunnittelija Hanna Hokka,  
p. 075 2345 581, hanna.hokka@mll.fi

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä ja 
lue lisää kampanjasta!

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 
RedNet rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva 

tossa. Kirjaston palveluiden lisäksi kävijöillä 
oli mahdollisuus nauttia jouluisista herkuista 
ja seurustella Punaisen Ristin vapaaehtoisten 
kanssa.

Vapaaehtoisena toimiminen on myös yksi 
tapa viettää joulua. Osallistua voi myös lei-
pomalla tai esiintymällä joulukahvilassa. Hy-
vien kokemusten pohjalta tavoitteena on li-
sätä joulukahviloiden määrää. Lisätietoja ja 
vinkkejä järjestämiseen RedNetistä (Ystävä-
toiminta). Aineistopankista saa ilmoitustau-
lu- ja lehti-ilmoituspohjat tiedottamiseen. 

Lisätietoja:  
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123.
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JOULUN LAHJAT

Joulukalenteri tuo joulun odotuksen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen 
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalenterit 
ovat kuvittajien Raimo Partasen ja Martta  
Wendelinin aiheita. Kalentereita on lähetetty  
n. 130 000 kotiin. Kalenterin suositushinta  
on 12 euroa, ja sen voi ostaa myös verkko- 
kaupasta punaisenristinkauppa.fi tai  
myynti@punainenristi.fi.

Vaikuttavat lahjat
Valitsemalla Vaikuttavan lahjan annat konk-
reettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle. 

PUUROA KOKO KYLÄLLE 10 
€
Tämän lahjan avulla Punainen 
Risti voi viedä 30 kiloa vehnä-  
ja maissijauhoja sinne, missä ei 
ole riittävästi ruokaa. Lahjoituk-
sen avulla koko kylän asukkaat 
saavat puuroaterian. 

PROTEESI SYYRIAN SODAS-
SA  
VAMMAUTUNEILLE 50 €
Tällä lahjalla annat sodassa 
vammautuneelle syyrialaisel- 
le mahdollisuuden nousta  
omille jaloilleen sekä viestin, 
jonka jokainen meistä haluaa 
kuulla: Sinusta välitetään.

Tilaa tuotteet kirjautumalla osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.  
Lisätiedot ja kysymykset: myynti@punainenristi.fi tai p. 020 701 2101.

Lisää joulukortteja ja -lahjoja löydät 7.11. ilmestyvästä Avun Maailma -lehdestä.

Seinäkalenterit 
vuodelle 2019

Kirjeensulkija-
merkit

Ilahduta 
joulukortilla

Samalla osoitat lahjasi saajalle, että vä-
lität ja haluat auttaa. Vaikuttavia lahjoja 
ovat muun muassa: 

Tilaukset ja lisätiedot:
punaisenristinkauppa.fi
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OMA PUNAINEN RISTI HELPOTTAA ARKEASI

Oma on valmis osastojen käyttöön

Vapaaehtoisten uusi sähköinen tieto-
järjestelmä Oma Punainen Risti on nyt 
kaikkien käytettävissä. Uusille ja vä-
hän vähemmän uusille vapaaehtoisil-
le Oma on selkeä ja helppo tapa löytää 
mukaan, joten sen käyttöönotto kan-
nattaa!

Omasta rakentuu kokonaisuus, josta löytyy 
kaikki osaston toiminnan kannalta oleelliset 
asiat. Ympäri Suomea järjestettävissä kou-
lutuksissa osaston hallitus ja muut vastuu-
henkilöt saavat varmuutta Oman käyttöön. 
Apua saa tarvittaessa myös digikummilta, 
joka on Oman käyttöön koulutettu vapaa-
ehtoinen, joka pystyy alueellaan tukemaan 
osastoja Oman käyttöönotossa.

Terttu Ojala osallistui Porissa järjestettyyn 
digikummi- ja digimestarikoulutukseen. Hal-
lituksen jäsenenä hän on yksi avainhenki-
löistä Oman käyttöönotossa Porin osastossa. 

– Tässähän on ajatus, että lopulta kaikki on 
samassa paikassa, Ojala tuumaili tyytyväi-
senä koulutuksen jälkeen.

Ystävävälittäjänä ja omaishoitajien tukitoi-
minnan ryhmänvetäjänä Ojala on tarttu-
massa jo innolla Oman uuteen sähköiseen 
ystävävälitysjärjestelmään. Vaikka Oma kul-
kee kätevästi mukana myös älypuhelimessa, 
se ei korvaa ihmisten välistä vuorovaikutus-

ta: Ojalalle on selvää, että ihmistä tarvitaan 
edelleen – niin välittäjinä kuin vapaaehtoisi-
na muissa tehtävissä.

– Ei tämäkään tee itsekseen mitään, Ojala 
toteaa Omasta.

Osastojen Oman käyttöönotto kannattaa 
tehdä seuraavien vaiheiden kautta:
1. Valitkaa osastoonne Oman pääkäyttäjä, 

eli digimestari.
2. Osallistukaa digikummi- ja digimestari-

koulutukseen tai johonkin Oman aloitus-
työpajaan.

3. Miettikää, mikä on kunkin vastuuhenki-
lön tehtävä ja rooli Oman käytössä.

4. Tehkää profiilinne Omaan, ilmoittakaa 
piirille, että aloitatte Oman käyttöönoton 
ja pyytäkää piiristä tarvittavat käyttäjä-
tasot (J1-henkilöille ja digimestarille).

5. Luokaa toimintaryhmät ja merkitkää nii-
hin ryhmänvetäjät.

6. Viekää osastonne tapahtumia, koulutuk-
sia jne. Omaan.

7. Sopikaa ystävävälitysjärjestelmän käyt-
töönotosta.

8. Viestikää osastollenne Omasta ja kan-
nustakaa kaikkia tekemään sinne profiili.

9. Tukekaa ja auttakaa vapaaehtoisianne 
Oman käyttöönotossa.

Lisätiedot: rednet.punainenristi.fi/oma
Oma tuki, Oma.tuki@redcross.fi
Piirissä: Piritta Keränen 040 582 5277 
/ piritta.keranen@redcross.fi

M
aija Pokkinen

Porin osaston aktiivi Terttu Ojala on innostuneena mukana ottamassa Omaa osaston käyttöön. – Tässä on paljon 
mahdollisuuksia, kun löytää oikeat polut ja täpät, hän iloitsee. 
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HIV- JA SEKSUAALITERVEYSTYÖ

Hiv- ja seksuaaliterveystyön päämää-
ränä on ollut jo 30 vuoden ajan eh-
käistä hiv-tartuntojen ja seksitautien 
leviämistä, sekä tukea ja edistää väes-
tön seksuaaliterveyttä. 

Työ aloitettiin vuonna 1988 Immuunika-
to-projektilla, jossa Punaisen Ristin tervey-
denhuoltohenkilöstö ja kouluttajat jakoivat 
hiv- ja aidstietoutta ympäri Suomen. Sama-
na vuonna aloitettiin hiv-puhelinneuvonta, 
jossa SPR:n vapaaehtoiset tukivat ja neu-
voivat ihmisiä hiv- ja seksuaaliterveysasiois-
sa. Kymmenien vuosien työhön on mahtunut 
paljon maahanmuuttajien ja turvapaikan-
hakijoiden parissa tehtävästä työstä hiv-
positiivisten naisten tukiryhmätoimintaan, 
äitiysneuvolahenkilökunnan koulutuksiin ja 
vuosittaisiin kesäkumikampanjoihin. Vuon-

Kiinnostaako vapaaehtoistyö hiv- ja 
seksuaaliterveystyön parissa? Löydä 
oma tapasi olla mukana!

Hiv- ja seksuaaliterveystoiminnan keskiös-
sä ovat Pluspistetoiminta, koulu- ja nuoris-
oyhteistyö, festarityö sekä chat-neuvonta. 
Pluspisteissä vapaaehtoiset terveydenhuol-
lon ammattilaiset tekevät anonyymiä hiv-
testausta viidessä eri kaupungissa. Koulu- ja 
nuorisoyhteistyönä Punaisen Ristin koulute-
tut vapaaehtoiset pitävät koululaisille kon-
domiajokortteja ja kumikouluja. Festareilla 
vapaaehtoiset kertovat seksuaaliterveydestä 
festarikansalle jakaen heille myös kesä- 
kumeja. 

Tuoreimmassa SPR:n hiv- ja seksuaaliter-
veystyön muodossa, terveyden edistämi-
sen chatissa, kenen vain on mahdollista 
keskustella nimettömästi päihteisiin ja sek-
suaaliterveyteen liittyvistä aiheista. Chat-
keskusteluja ohjaavat Punaisen Ristin 
koulutetut päihdetyön ja seksuaaliterveys-
työn vapaaehtoiset. Terveyden edistämisen 
chat aloitetaan 1.10.2018, ja sitä järjestetään 
aina parillisina viikkoina maanantaisin klo 
19-20.30 Tukinet-sivustolla. 

Hiv- ja seksuaaliterveystyötä jo 30 vuotta

Hiv- ja seksuaaliterveystyön  
toimintamuodot vapaaehtoisille 

na 1993 SPR aloitti Pluspistetoiminnan, jossa 
tehdään anonyymia, matalan kynnyksen hiv-
testausta nykyään viidessä eri kaupungissa. 
Tänä päivänä muita toimintamuotoja Plus-
pistetyön lisäksi ovat koulu- ja nuorisoyh-
teistyö, festarityö sekä chat-neuvonta.

Hiv- ja seksuaaliterveystoimintaan pääsee 
mukaan käymällä hiv- ja seksuaaliterveys-
työn verkkokurssin ja lähiopetuksena to-
teutettavia moduulikoulutuksia. Tulevista 
koulutuksista ja eri vapaaehtoistyömuodoista 
löytyy lisää tietoa RedNetistä.

Lisätiedot:
RedNet: rednet.punainenristi.fi/hiv 
Terveyden edistämisen suunnittelija  
Marianne Hietaranta, 020 7012172,  
marianne.hietaranta@redcross.fi 

M
arianna Tarvainen
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ela
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LYHYESTI TERVEYDESTÄ

Ehkäisevän päihdetyön teema- 
viikko tulee 5.–11.11.2018

Punainen Risti koordinoi jälleen tänä vuon-
na Ehkäisevän päihdetyön teemaviikon to-
teuttamista Ehyt ry:n kanssa. Puheeksiot-
tamiseen kannustaminen jatkuu, mutta nyt 
kohteena ovat nuoret ja teemana nuuska. 
Nuuskan käyttö on lisääntynyt merkittävästi 
ja se on tupakointia haitallisempaa. Osastoja 
kannustetaan toteuttamaan erilaisia tapah-
tumia yksin tai yhteistyössä muiden jär-
jestöjen kanssa. Päihdeinfovisasta tehdään 
nuuskaan painottuva versio osastojen käyt-
töön. Sen toteuttamisesta saa ohjeet piireis-
tä päihdetyön yhdyshenkilöiltä. Osasto saa 
myös pienen korvauksen visan toteuttami-
sesta. Viikon julisteita voi tulostaa viikon si-
vuilta tai noutaa piiritoimistoista.

Lisätietoja: www.ept-verkosto.fi/
kysyminenkannattaa.fi

Valtakunnallinen  
hiv-neuvontapuhelin  
eläköityi toistaiseksi

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisen 
hiv-neuvontapuhelimen toiminta on päätty-
nyt toistaiseksi. Suomen Punainen Risti halu-
aa kiittää lämpimästi kaikkia vapaaehtoisia, 
jotka ovat 30 vuoden aikana antaneet osaa-
mistaan ja aikaansa antaakseen tukea ja 
neuvontaa lukuisille ihmisille. Te olette teh-
neet hienoa työtä hiv-tartuntojen leviämi-
sen ehkäisemiseksi neuvoen ja tukien ihmi-
siä! Muut tuen ja neuvonnan muodot ovat 
ajaneet puhelinpäivystyksen ohi. Kysynnän 
laskun vuoksi neuvontapuhelimen päivys-
tysaikoja on vuosien varrella harvennettu ja 
vuosien 2017–2018 aikana neuvontapuheli-
meen on soitettu enää keskimäärin kerran 
päivystysvuoron aikana.

Valmistaudu sote- ja 
maakuntauudistukseen!

Näillä näkymin maakuntavaalit pidetään tou-
kokuussa eurovaalien yhteydessä. Onko 
osastosi valmis sote-uudistukseen? Ei huol-
ta! Sote- ja maakuntauudistukseen valmis-
tautumisessa osastoja tukee materiaalipa-
ketti, johon voi tutustua RedNetissä.

Lisätiedot:
rednet.punainenristi.fi/node/52671 
Terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö 
Maria Viljanen,  
020 701 2165, maria.viljanen@redcross.fi

Terveyden edistämisen 
yhteyshenkilö lähiyhteisöjen 
terveyttä ja toimintakykyä 
lisäämässä

Terveyden edistäminen vahvistaa ihmisten 
terveyttä ja toimintakykyä, jotka puolestaan 
auttavat ihmisiä selviytymään paremmin 
kriisi- ja häiriötilanteissa sekä sen jälkeises-
sä palautumisvaiheessa. Tulevana vuonna 
terveyden edistämisen ohjelmassa keskity-
tään edistämään aivoterveyttä ja vähentä-
mään päihteiden käytöstä aiheutuvia hait-
toja. Kannustamme osastoja nimeämään 
yhteyshenkilöitä, jotka ohjaavat ja motivoi-
vat terveyden edistämisestä kiinnostunei-
ta vapaaehtoisia osallistumaan Terveyspis-
teiden, päihdetyön ja seksuaaliterveystyön 
toimintoihin sekä muihin terveysohjelmiin, 
kuten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien eh-
käisyyn. Yhteyshenkilöille tarjotaan tehtä-
vään koulutusta ja lähetetään ajankohtaista 
tietoa terveyteen liittyen. Lisätietoja tehtä-
västä saa RedNetistä osastotoimistosta tai 
piiristä terveydenhuollon vastuuhenkilöltä.

RedNet:  
rednet.punainenristi.fi/node/25196 

ept-verkosto.fi
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KIITOS VAPAAEHTOISILLE

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus  

19.-20.1. Tampere

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 1.-3.3. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 22.-25.8. Nynäs

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

12.-14.4. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Nuoriso 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.

Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuneille! 
Teidän ansiostanne lipaskeräys tuotti arviolta 
1 170 000 euroa. Oli hienoa nähdä, miten kä-
teisen vähetessä moni osasto oli ottanut kä-
teiselle vaihtoehtoisia maksutapoja haltuun. 
Useissa lippaissa oli käytössä mobiilimaksa-
misen mahdollisuudesta kertova mainos ja 
yhä useampi keräsi lahjoituksia nettilippaal-
la.

Käteisen väheneminen näkyy varmasti mo-
nen osaston omassa Nälkäpäivä-tulokses-
sa. Jokainen Punaisen Ristin keräysliivit 
päällensä pukenut kerääjä on kuitenkin elä-
vä mainos Nälkäpäivälle, mikä näkyy myös 
tekstiviesti- ja verkkolahjoituksissa. Lipas-
kerääjien meille tuomaa näkyvyyttä emme 
pystyisi koskaan rahalla ostamaan. Olkaa yl-
peitä itsestänne! 

PS. Nälkäpäivään voi lahjoittaa vielä loka-
kuun loppuun saakka, minkä vuoksi kerä-
yksen lopullinen tulos selviää vasta vuoden 
lopulla.

Satakunnan piirin vapaaehtoiset lähtivät roh-
keasti kokeilemaan uutta toimintamuotoa 
Porin SuomiAreenassa heinäkuussa. Sata-
kunnan piirin ja vapaaehtoisten yhteisessä 
pilotissa kehitettiin katukyselystä uutta väli-
nettä Punaisen Ristin vaikuttamistyölle. 

Vaikuttamistyö koetaan usein lobbaamiseksi, 
mutta tässä kokeilussa se tarkoittaa ihmis-
ten kohtaamista, keskustelua ja mielipiteiden 
kuulemista. Kahden tunnin pikakoulutuk-
sen saaneet vapaaehtoiset ja työntekijät ky-
syivät lähes 300 vastaantulijalta mielipiteitä 
omaan turvallisuuteensa liittyvistä asioista. 
Vastaukset talletettiin saman tien kännykällä 
tai paperilomakkeella. 

Katukyselystä kehitetään mallia avuntarpeen 
ja mielipiteiden kartoittamiseen, olipa ky-
seessä asennekampanja tai laaja sähkökat-
ko. Mallin kehittämistä jatketaan Punaisen 
Ristin viikolla. Mitä vastauksista sitten pal-
jastui? Esimerkiksi, että 85% vastaajista ker-
toi tarkistaneensa tai parantaneensa kotinsa 
turvallisuutta viimeisen vuoden aikana.

Lisätiedot: Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen, 
020 701 2015

Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti 
arviolta 1 170 000 euroa

Vapaaehtoisten katukyselystä 
väline vaikuttamistyöhön 
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA ALKAA 2019

Ruoka-avusta on muodostunut lukui-
sille vähävaraisille elinehto. Ruoka-
apuun säännöllisesti turvautuvia on 
arvioitu Suomessa olevan yli 100 000.
 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakavat sään-
nöllisesti vähävaraisille ruoka-apua jo 9 paik-
kakunnalla. Jaettavat elintarvikkeet saadaan 
pääasiassa lahjoituksina paikallisilta yhteis-
työkumppaneilta: kaupoilta, tukuilta, elin-
tarviketeollisuudelta ja alkutuotannosta. 
Valmiita aterioita saadaan lahjoituksina kou-
luilta, keskuskeittiöiltä ja lounasravintoloilta. 
Lisäksi EU:n hallinnoiman ruoka-avun jaka-
miseen osallistuu 32 osastoa. EU ruoka-apu 
koostuu säilykkeistä ja kuivatuotteista.
 
Selvityksemme mukaan ruoka-avun ansios-
ta vähävaraiset kotitaloudet pystyivät ruu-
asta säästyneillä rahoilla ostamaan tärkeitä 
lääkkeitä, tukemaan lapsensa harrastamista 
ja maksamaan laskunsa ajoissa. Ruoka-avun 

Oletko valmiina hankkimaan uusia jä-
seniä? Tammikuussa alkaa valta-
kunnallinen jäsenhankintakampan-
ja, johon haastamme sinut ja osastosi 
mukaan.
 
Tuoreen jäsenkyselyn perusteella jäsenyys 
ja vapaaehtoisuus koetetaan vahvasti liitty-
vän toisiinsa. Ylivoimaisesti tärkein jäseneksi 
liittymisen peruste on vapaaehtoisena toimi-
minen. Toiseksi eniten vaikuttaa ystävä tai 
tuttava, joka pyytää liittymään. Kolmantena 
syynä mainittiin osallistuminen Punaisen Ris-
tin kurssille.

Toimintalinjauksessa päätetty kasvutavoi-
te jäsenille, vapaaehtoisille ja nuorille on 
mahdollista saavuttaa vain, jos kaikki läh-
tevät mukaan. Tilatkaa siis Punaisen Ristin 
kaupasta uudistettuja jäsenflyereita ja va-

tarvitsijoista yli kolmasosalla on toimeentu-
loon vaikuttava pitkäaikaissairaus, viides-
osalla mielenterveysongelmia ja jopa 40 
prosentilla on velkaongelmia. Ruoka-apu on 
välttämätöntä niille, joita julkinen auttamis-
järjestelmä ei ole onnistunut tukemaan.
 
Ruoka-aputoiminnalla päästään tekemään 
arvokasta auttamistyötä kaikkein heikoim-
massa asemassa olevien hyväksi, mikä on 
tuonut osastoille jopa kymmenittäin uusia 
aktiivisia vapaaehtoisia. Olisiko osastonne 
kiinnostunut jakamaan ruoka-apua? Ota yh-
teyttä!
 
Lisätietoa:
Jari-Pekka Hietsilta  
(jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi) 
sekä rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu 
Sivustolle on koottu ohjeita ja tietoa ruoka-
aputoiminnasta sekä perehdytysmateriaaleja 
vapaaehtoisille.
 

rautukaa jakamaan kampanjaa omissa ja 
osastonne Facebook-profiileissa.

Kasvaakseen 100 jäsenen osaston tulee saa-
da 8–10 uutta jäsentä, 300 jäsenen osaston 
vastaavasti 25–30 jäsentä. Miten tähän pääs-
tään? Jäsenmestareilta kootun kokemuksen 
mukaan vastaus on kiteytetysti tämä: pyytä-
mällä, kertomalla toiminnasta ja pyytämäl-
lä uudestaan.

Nyt on aika kääntää jäsenmäärä nousuun 
omassa osastossasi ja koko Punaisessa Ris-
tissä!

Lisätietoja: 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/1666
Projektipäällikkö Tapani Tulkki,  
0400 933 966

Ruoka-apu on kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien auttamista

Jäsenhankintakampanja avaa vuoden 2019
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NÄLKÄPÄIVÄ - JÄLKIPUINTI

Nälkäpäivänä hieno kenttätulos  
–  Kiitokset! 
Operaatio Nälkäpäivä on jälleen kerran vie-
ty kunnialla läpi. Lopullinen tulos piirimme 
kenttäkeräyksestä on noin 99 000 €, eli pie-
noista korotusta edellisvuoteen!  Valtavat kii-
tokset aherruksesta koko osastokentälle – te 
teette tästä totta vuosi toisensa jälkeen ja 
mahdollistatte Punaisen Ristin auttamisval-
miuden! 

Tulos on hyvä, varsinkin kun tiedossa on se, 
että lipaskeräyksen lisäksi entistä enemmän 
lahjoituksia ohjautuu ”suoraan” netin ja mui-
den sähköisten lahjoituskanavien kautta, ei-
kä se näy suoranaisesti kenttäkeräyksen 
tuloksessa.  Valtakunnallisesti kenttäkeräys-
tuotti 1 170 000 euroa. Sähköiset ja suorat 
lahjoituskanavat ovat olleet auki vielä loka-
kuun, kokonaistulos hipoo jo 2,6 miljoonaa!

Monessa osastossa onnistuttiin erinomaises-
ti ja tulos on sen mukainen, jopa 20 osastoa 
onnistui nostamaan omaa tulostaan viime 
vuodesta. Erityisen iloinen olen mm. Kouvo-
lan osastosta, joka muutaman laihemman 
vuoden jälkeen nousi taas kohdilleen!  
Hienoa varmaa työtä tehdään useamman 
ihmisen voimin monessa osastossa, ja ke-
räystapoja kehitetään jatkuvasti vanhojen 
rinnalle. Pieksämäen voisi nostaa täs-
sä esimerkiksi, nousua on ollut jo useam-
pana vuonna, nyt tuloksena huikea yli 11 
000 euroa. Osasto järjestää lipaskeräyk-
sen lisäksi myyntitapahtumia ja Nälkäpäi-
vä -konsertin. Keräysjohtajalla on myös 
hyvä tiimi tukenaan, yhdessä tekemällä 
taakka ei käy liian raskaaksi. Samalla re-
septillä toimii moni muukin osasto ja tu-
losta syntyy, hienoa! 

Perinteisen käteisen keräämisen rinnalle 
kehitellään jatkuvasti uusia lahjoitusmuo-
toja. Osassa osastoja kokeiltiinkin roh-
keasti uusia tapoja, mm. Mobile Payta ja 
korttipäätettä, jolla lahjoitusten vastaan-
otto sujui ilman käteistä rahaa. Käyttöko-
kemukset olivat hyviä, vaikka ehkä tämä 
vuosi vielä meni harjoittelun piikkiin, ensi 
vuonna uudelleen! Hirvensalmella lahjoi-
tettiin aktiivisimmin kortilla. 

Näkyvyyttä saatiin tänä vuonna jo useam-
malla paikkakunnalla ’hiljaisilla kerääjillä’, eli 
paikalliset tunnetut patsaat saivat oman lii-
vin Nälkäpäivän ajaksi. Lupa patsaan liivityk-
seen pitää aina kysyä, ja tämä ei ollutkaan 
ihan helppo rasti kaikilla paikkakunnilla, kun 
kunnassa ei tiedetty, kuka luvan lopulta an-
taa. No, patsaat saivat liivinsä ja ehkä ensi 
vuonna vielä useampi patsas pääsee mu-
kaan useammalla paikkakunnalla? 

Vaikka käteislahjoittaminen ehkä vähenee 
tulevina vuosina, on lipaskerääjien tuoman 
näkyvyyden arvo edelleen valtava. Jokainen 
kerääjä on elävä mainos ja saman mediati-
lan / huomion ostaminen maksaisi maltaita. 
Eli edelleen hymyilevät kerääjät ovat Nälkä-
päivän tärkeä osa myös jatkossa! Huoleh-
ditaan vielä tehokkaammin valinnanvaraa 
lahjoittajille, niin Nälkäpäivä elää ja voi hy-
vin.  

Kuusankoskella Tukinuittaja-patsas sai liivinsä 
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NÄLKÄPÄIVÄ - JÄLKIPUINTI / LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUKSET

Keräyssuunnitelmien päivitys

Nyt Nälkäpäivän jälkeen onkin hyvä päivit-
tää keräyssuunnitelma tämän vuoden koke-
musten aja ajatusten perusteella. Nälkäpäivä 
toimii myös keräyssuunnitelman tsekkaus-
pisteenä ja keräysvalmiuden harjoituksena. 

Keräyssuunnitelman merkitys korostuu äkil-
lisissä hätäapukeräyksissä, joissa keräys 
käynnistetään nopeasti ilman suurempia en-
nakkovalmisteluja. Ja voihan tulla eteen ti-
lanne, missä osaston keräysjohtaja ei syystä 
tai toisesta olekaan ”remmissä”. Tällöin hy-
vällä keräyssuunnitelmalla keräys saadaan 
toteutettua. 

Tärkeä osa keräyssuunnitelmaa on uusien 
kerääjien vastaanotto. Pääsikö kaikki teille il-
moittautuneet (joko sähköisesti tai kasvotus-
ten) keräämään? Otettiinko kaikkiin yhteyttä 
ja kutsuttiin mukaan? Jollei, tämä täytyy 
korjata suunnitelmissa, kuka tai ketkä huo-
lehtivat siitä, että kaikki halukkaat saavat 
osallistua. Siitä voi aueta pidempikin vapaa-
ehtoistaival, jos alku sujuu lutvikkaasti. 

Onko teillä jo keräysjohtaja ja –tiimi? 

Monessa osastossa on saatu keräystoimin-
taan puhtia siitä, että toiminnassa onkin 
kunnon tiimi ja siinä selkeästi jaetut vastuu-
alueet. Kuka hallitsee some-maailman, kuka 
koulut? Kenellä on taikasanat uusien kerää-
jien rekrytoinnissa ja kenellä kontaktit yri-
tysmaailmaan? Voisiko osastolla olla ihan 
erillisiä keräystoiminnan vastuunkantajia ja 
vapaaehtoisia? 

Osa ekaa kertaa keräämässä, kiva kokemus. Ensi vuon-
na uudestaan? Kyllä! 

Näiden asioiden äärelle kokoonnumme kevääl-
lä keräysjohtajien kanssa. Ajatuksena olisi läh-
teä tutustumaan taas pitkästä aikaa Punaisen 
Ristin keskusvarastoon Kalkkuun, olisiko hyvä? 
Vai jotain muuta?  Toiveita voi tässä vaihees-
sa suunnittelua esittää, mikä palvelisi teidän 
osastoa parhaiten?  

Kiittäen, 
Piritta Keränen 
keräyspäällikkö

Lippu korkealle 2019 -koulutukset 
- Eväät hyvään osaston arkeen ja 
pyörittämiseen

Tilaisuudet on tarkoitettu osastojen luottamus-
henkilöille ja avainvapaaehtoisille, erityises-
ti uutena aloittaville tai suhteellisen tuoreille 
luottamushenkilöille! 
Koulutus on kaksiosainen:
Osa I: Luottamushenkilön perehdytys teh-
täviin. Perehdytyksessä käsitellään mm. 
luottamushenkilöiden roolia ja tehtäviä jär-
jestössämme, suunnittelu- ja päätöksen-
tekojärjestelmiä hyvin toimivan osaston 
näkökulmasta sekä pikaperehdytykset toimin-
tamuodoista ja vastuutehtävistä. 
Osa II: Sääntöpläjäys, tietosuoja-asiat ja Oma 
Punainen Risti osaston vapaaehtoisten hallin-
taa ja tiedotusta. Tämä kokonaisuus on hyvä 
myös pidemmänkin uran luottamustehtävissä 
tehneille. . 

Koulutukset pidetään iltatilaisuuksina klo 17.30 
– 20.30
22. ja 24.1. Mikkelin seutu
29. ja 31.1. Lappeenrannan alue
5. ja 7.2. Kouvola – Kotka akseli

Ja päivätilaisuuksina klo 10.00 – 17.00 
(II-osio alkaa lounastauon jälkeen)
26.1. Pieksämäen seutu
9.2. Savonlinnan seutu 

Hinta 5 € / osio / hlö (sis. koulutus ja kahvit)
Tarkemmat paikat ja ilmoittautuminen joko 
RedNetin toimintakalenterin tai Oma Punaisen 
Ristin kautta. 

Lisätiedot: järjestöpäällikkö Piritta Keränen
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ENSIAPUKUULUMISIA

Ensiapupäivystäjän peruskurssi Mikkelissä
Ensiapuryhmätoiminta järjestössä on alka-
nut 1957. Eri puolella Suomea toimii 250 en-
siapuryhmää joissa 3 500 vapaaehtoista. 
Ensiapuryhmät järjestävät vuosittain ensi-
apupäivystyksen lähes 3 000 tapahtumaan 
ja niissä annetaan ensiapua noin 15 000 
hengelle. 

Suomen Punainen Risti (SPR) ja Sosiaali- ja 
terveysministeriö (STM) ovat allekirjoittaneet 
yhteistyöpöytäkirjan vuonna 2014 koskien 
ensiaputoimintaa, ensiapukoulutusta sekä 
varautumista. Yhteistyöpöytäkirjan perus-
teella Suomen Punainen Risti SPR ylläpitää 
ja kouluttaa vapaaehtoisryhmiä, jotka tuke-
vat sosiaali- ja terveydenhuollon viranomais-
ten toimintaa.

Ensiapupäivystykset ovat järjestölle monella 
tapaa erittäin tärkeitä. Ensiapupäivystyksissä 
päivystäjät tottuvat toimimaan johdettuna 
ryhmänä vaativissakin tilanteissa. Päivystyk-
set tuovat osastolle tuloja vuosittain. Tällä 
rahalla kehitetään niin ensiapuryhmän kuin 
osastonkin toimintaa. Ensiapupäivystykset 
tuovat näkyvyyttä osastolle sekä järjestöl-
le ja rakentavat samalla Punaisen Ristin aut-
tamisimagoa. Ensiapupäivystäjälle toiminta 
puolestaan on rakas harrastus. Häneltä vaa-
ditaan osaamista, hyvää toimintakykyä ja 
taitoja, mutta samalla harrastus antaa paljon 
elämyksiä ja oikeita auttamisen tilanteita. 
Ensiapupäivystäjän peruskurssin tehtävä on 

antaa perusauttamisvalmiudet ja ymmär-
rys päivystystoiminnan laajuudesta ja vaa-
tivuudesta. Ensiapupäivystäjän koulutus on 
kolmivaiheisen sisältäen verkossa tehtävät 
itsenäiset opiskelun ja kaksi lähijaksoa. Jo-
kaisen kurssilaisen tulee läpäistä osaamisen 
varmistaminen ennen kuin heistä voi tul-
la ensiapupäivystäjiä. Piirin alueella järjeste-
tään suunnitellusti kaksi ensiapupäivystäjän 
peruskurssia, toinen alkukeväästä ja toi-
nen loppusyksystä. Jos tarvetta useammalle 
kurssille esintyy sellainen pyritään järjestä-
mään. 

Syksyn kurssi oli Mikkelissä Omatorin tiloissa 
päättyen 28.10. Kurssin suoritti onnistunees-
ti 15 upeaa ja motivoitunutta ensiapuryh-
mäläistä 7 eri osastosta: Rantasalmi 5, 
Savonlinna 1, Joroinen 2, Parikkala 3, Lap-
peenranta 1, Mikkeli 1. Lisäksi kurssilla oli 
Savo-Karjalan piiristä 2 osallistujaa. 
Kurssilla olis sopiva sekoitus untuvikkoja ja 
kokemusta. Ihaltavaa oli huomata miten vin-
kit vaikkapa ”donitsin” teossa helposti nou-
sivat ryhmässä kotiin vietäviksi.  Savolaisten 
sutkautuksia oppivat ymmärtämään jopa ky-
menlaaksolaiset. Radiopuhelin tuli tutuksi ja 
kummallisen kiireinen ensiapupäivystyskään 
ei saanut kurssilaisia luovuttamaan. 

Vapaaehtoiskouluttajien rooli on kurssien te-
ossa elintärkeä. Nyt kurssia olivat kanssa-
ni mahdollistamassa ETK Sirpa Asikainen, 

Kirsi Koikkalainen auttaa Ani Virkki-Damskia, taus-
talla Lea Moller (vas) ja Hilja Korhonen

Kouluttajat ETK Sirpa Asikainen ja ensiapuryhmien 
kouluttaja Harri Ihalainen



15

Suomen Punaisen Ristin ensiavun 
huomionosoitus 2018 Pieksämäelle

Ensiavun huomionosoituksen saanut Tyyne osasi 
toimia oikein, kun pikkuveli tarvitsi apua

Kouvola ja uu-
nituore ensi-
apuryhmien 
kouluttaja Hari 
Ihalainen, Kuu-
sankoski.  Heil-
le kiitos uusien 
vapaaehtoisten 
kouluttamises-
ta osana omaa 
vapaaehtoistoi-

mintaa!

että tarinassa oli itseasiassa useita sankarei-
ta. Tyynen toiminnan lisäksi samalta luokal-
ta oli kunnostautunut toinekin oppilas. Hän 
oli koulumatkalla kohdannut vieraan mie-
hen makaamassa orapihlaja-aidan takana. 
Mies oli tarvinut apua sairaskohtaukseen ja 
oppilas oli osannut soittaa hätäilmoituksen 
yleiseen hätänumeroon. Lisäksi hän oli jää-
nyt odottamaan apua miehen seuraksi. Am-
bulanssi oli ajanut ensin tapahtumapaikan 
ohitse ja oppilas oli sen viittomalla paikalle 
opastanut.  

Kolmas sankari kokonaisuudessa on ehdot-
tomasti luokanopettaja Susanna joka omal-
la erityisen aktiivisella  opetuksella oppilaille 
tärkeitä taitoja opettanut. 

Huomionosoitus vietiin toiminnanjohtaja Ar-
ja Vainion kanssa perille Pieksämäelle peril-
le toteuttamalla Tyynen muistamisen lisäksi 
koko luokalle pieni opetustuokio muutamien 
lahjojen kera. Oppimisen into ja innostus ti-
lanteesta tekivät kokemuksesta ainakin meil-
le toimittajille ikimuistoisen kokemuksen. 
Auttamisen halu, asenne ja ennakkoluulot-
tomuus todellakin olivat elävän iloisina läsnä 
kolmasluokkalaisten arjessa. 

Niin kuin sananlasku sanoo ”Nuorissa on tu-
levaisuus”. Tämän upean kokemuksen pe-
rusteella se on positiivisen valoisa!

Sanna
terveydenhuollon suunnittelija

Vielä kerran Onnea kurssin suorittaneille!
Samalla onnittelut myös osastoille, teillä on 
upeita ja  motivoituneita vapaaehtoisia ensi-
apuryhmissä. 

Terveisin,
Terkku-Sanna

Sideharsorullasta tehtyä 
rekvisiittaa...

Suomen Punainen Risti myöntää vuosittain 
hakemuksesta ensiavun huomionosoituksen. 
Tänä vuonna se kunnia Kaakkois-Suomen 
piirissä oli moninkertainen vaikka huomi-
onosoituksia oli yksi. Varsinainen ensiavun 
huomionosoitus myönnettiin tapahtumahet-
kellä 8-vuotiaalle Pieksämäkeläiselle Tyynelle 
joka oli auttanut hengitysvaikeuksiin jou-
tunutta 6-vuotiasta pikkuveljeään. Tyynen 
oikeaoppisen toiminnan johdosta apu eh-
ti paikalle ajoissa ja pikkuveli selvisi henkeä 
uhkaavasta tilanteesta hienosti. 

Soitettuani huomionosoitusta anoneelle Kon-
tiopuiston koulun luokanopettaja Susanna 
Touruselle puhelimessa jutellessa kävi ilmi 

ENSIAPUKUULUMISIA
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Ensimmäistä kertaa Punkaharjulla
  -maahanmuuttajien ja Punaisen Ristin 
   yhteinen bussiretki
Simpeleen keskustasta starttasi bussi koh-
ti Savonlinnaa aurinkoisena aamuna al-
kukesästä. Bussiin oli noussut paikallisia 
maahanmuuttajia sekä SPR Simpeleen osas-
ton väkeä. Eksoten maahanmuuttopal-
veluista mukana oli Titta Piikki. Yhteensä 
matkalaisia oli 18.

Sää suosi kulkijoita, oli mitä kaunein ja läm-
pimin kesäpäivä. Ensimmäinen etappi oli Sa-
vonlinna, jossa ihasteltiin satamaa ja toria. 
Joitakin ostoksia tehtiin ja jäätelökioskille oli 
jonoa.

Punkaharju ihastutti

Matkaa jatkettiin kohti Punkaharjua. Suoma-
laisenakin näki harjumaisemien kauneuden 
entistä paremmin, kun mukana oli niitä, joil-
le tämä oli ensimmäinen, ihastusta herättävä 
kokemus Punkaharjusta.

Bussi pysähtyi Kotieläinpiha Hepokattiin, jo-
ka sijaitsee Punkaharjun Vaaherkummussa. 
Lapset löysivät heti tekemistä polkutrakto-
reiden ja keinujen parissa. Aikuiset nauttivat 
juttelusta vehreässä pihapiirissä. Pian paikan 
isäntä Yrjö Utti vei porukan kierrokselle koti-

eläinpihaan. Kanat, lampaat, ponit, vuohet ja 
kanit toivat iloa erityisesti lapsille.

Muuttaako vai eikö muuttaa Simpeleel-
tä?

Lounas syötiin Hepokatin ravintolassa ja jut-
tu luisti ruokailun lomassa. Puheissa sivuttiin 
myös eritrealaisten ja syyrialaisten tule-
via suunnitelmia. Oli tiedossa, että moni on 
muuttamassa pois Simpeleeltä, ja että osa 
oli jo lähtenyt.

Suurin syy muuttoihin on, että Simpeleellä ei 
ole mahdollisuutta suomen kielen jatko-opin-
toihin eikä muuhun myöhempään koulutuk-
seen. Erityisesti perheellisille kulkeminen 
Imatralle suomen kielen kursseille ja pitkiksi 
venyvät päivät ovat olleet ongelmallisia las-
tenkin takia.

Tilanne elää, mutta tällä hetkellä Simpe-
leelle on jäämässä viisi perheetöntä pako-
laista.  SPR:läiset ovat kulkeneet yhteistä 
polkua eritrealaisten ja syyrilaisten kanssa 
toista vuotta. Bussimatkalla oli siis iloisten 
tunnelmien lisäksi mukana myös haikeutta. 
Osoitteita kuitenkin vaihdettiin, joten yhteys 

säilynee jatkossakin.

Kirsi Vento

Punkaharjulla Kotieläinpiha Hepoka-
tissa mieluisinta puuhaa oli lampai-
den syöttäminen.

kuva Kirsi Vento

OSASTOISSA TAPAHTUU
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Retkigallup 16.6.2018

1. Mitä pidit retkestä?
2. Milloin tulit Suomeen? Mitä teit viimeeksi?
3. Mikä Simpeleellä on parasta?
4. Onko jotain huonoa?
5. Muutatko? Miksi?
6. Mitä haluat sanoa simpeleläisille?

Doha, 18

1. Retki oli tosi hyvä. Kaikki oli kivaa.
2. Tulin Simpeleelle 5. toukokuuta 2017. Kä-
vin koulua Imatran yhteislukiossa, joka on 
englanninkielinen IB-lukio.
3. Simpele on rauhallinen paikka, ja luonto 
on kaunis.
4. En voi löytää saman ikäisiä ystäviä. Myös-
kään kauppoja ei ole paljon - kaikki nuoret 
haluavat aina mennä katsomaan vaatteita ja 
kaikkia tavaroita.
5. Muutan pois. Tärkein asia on, että haluan 
opiskella aikuislukiossa. Ja isä haluaa löytää 
työn. Meillekin muutto on surullista.
6. Iso kiitos!

Million, 10
1. Kiva retki! Kivointa 
oli uiminen.
2. Kävin koulua Sim-
peleellä, 4. luokka.
3.  Parasta on kou-
lu ja jalkapallo. Olen 
saanut paljon kave-
reita.
4. -
5. Meidän perhe 
muuttaa Kotkaan. Osaatko sanoa, miksi? 
Koska tämä on metsää.

Ruta, 22
1. Hyvä retki! Parasta 
oli tori ja katsella järviä. 
Eläimet.. kaikki. Söin 
paljon salaattia.
2. Tulin Simpeleelle 1 
vuosi ja 3 kk sitten. Kä-
vin koulua Imatralla, 
suomen opintojen mo-
duuli kaksi.

3. Kesä... ja ihmiset hyvät. Simpele on kau-
nis.
4. Ei Prismaa eikä Lidliä.
5. Ehkä muutan pois, ehkä jään Simpeleelle. 
Miksi lähtisit? Koulun käyminen Imatralla on 
vaikeaa, on vain yksi bussi Imatralle ja yksi 
tulee kotiin. Imatran kurssi loppuu kello kak-
si ja bussi tulee takaisin vasta kello viisi.
6. Terveisiä!

Alaa, 33
1. En ollut retkellä.
2. Tulin Simpeleel-
le marraskuussa 2016.  
Olin suomen kurssil-
la Imatralla. Menin sin-
ne omalla autolla. Ajoin 
ajokortin Suomessa. 
Vapaa-ajalla olen minun 
lasten kanssa kotona.
3-4. Kaikki hyvin. Kaik-
ki ihmiset ovat mukavia 
sekä ystävällisiä ja puhuvat minun kanssa, 
mutta ei ole paljon kauppoja.
5. Muutamme Vantaalle. Koska minä opiske-
len Imatralla ja matkustan joka päivä 100 ki-
lometriä. Se maksaa paljon. Lapset joutuvat 
olemaan päiväkodissa pitkän aikaa. Ja olen 
tosi väsynyt, jos matkustan joka päivä. Vai-
mo Batool lisää, ettei ole oikein löytynyt ys-
täviä SPR:läisten lisäksi.
6. Paljon kiitoksia, koska ihmiset auttoivat 
paljon minua ja minun perhettäni. Kaikki ih-
miset Simpeleellä ovat ystävällisiä ja muka-
via. Paljon kiitoksia!

Päivitys 2.10.2018
Kesän aikana muuttoautoja kulki Simpeleel-
tä eri kaupunkeihin. Tällä hetkellä jäljellä on 
kolme eritealaista pakolaista, jotka kulkevat 
päivittäin bussilla suomen kurssille Imatralle. 
Ruta on yksi heistä.

OSASTOISSA TAPAHTUU
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Tarjolla tilattavaksi: 
Säännöt ja tietosuoja-asiat tu-
tuksi – koulutusilta 

Tämän vuoden sääntökoulutuksiin osal-
listui mukava määrä osastojen luotta-
mushenkilöitä, mutta vielä on osastoja, 
joissa uusia sääntöjä ei ole käsitelty. 

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

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

Sovitaan päivä ja tavataan! 

Piritta Keränen 
järjestöpäällikkö 

Tässä ja nyt aikataulu 2019 

 
1/2018 Ilmestyy  25.1.2019 
Deadline materiaaleille to 10.1.2019

2/2018 Ilmestyy  29.3.2019 
Deadline materiaaleille  to 14.3.2019

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

AJANKOHTAISIA

Syksyn sääntömääräinen 
muistilista 

Osaston syyskokous  

Osaston syyskokous on sääntöjen mu-
kaan pidettävä marraskuun loppuun men-
nessä. Osaston hallitus kutsuu kokouksen 
koolle, kokouskutsu on toimitettava jäsenil-
le joko henkilökohtaisena viestinä tai julkai-
semalla kutsu osaston alueella leviävässä 
sanomalehdessä viimeistään viikkoa ennen 
kokousta. 

Sääntöjen mukaan osastot toimittavat 
allekirjoitetun ja tarkastetun syyskoko-
uksen pöytäkirjan liitteineen kokouk-
sen jälkeen Nämä voi joko postittaa tai 
lähettää sähköpostin liitteenä skannat-
tuna.  
 
Syyskokouksen asiakirjamallit löytyy Red-
Netistä ryhmästä Kaakkois-Suomi tiedottaa 
(vaatii kirjautumisen ja ryhmään liittymi-
sen). Käyttäkää valmiit pohjat hyväksenne! 
 
Kokousasioissa auttaa järjestöpäällikkö Pi-
ritta Keränen ja toiminnanjohtaja Arja Vai-
nio. 

Otamme mielellämme vastaan juttuja ja il-
moituksia myös osastoista. Materiaalien 
toimitus: piritta.keranen@redcross.fi  
 
Tiedote on luettavissa myös netissä osoittees-
sa: 

 kaakkois-suomi.punainenristi.fi/ ”Järjestötie-
dotteet”

Maksuttoman jakelulistan lisäksi osastot 
voivat tilata ylimääräiset kappaleet ensi 
vuoden numeroista hintaan 16 € / vuosi. 
Tilaukset: 
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi
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Piiritoimisto, Kouvola
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

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

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Toiminnanjohtaja Arja Vainio 
020 701 2725 , 0400 791 400  
 
Talous- ja henkilöstöpäällikkö Anna Peltola 
020 701 2726, 040 509 8838 

Järjestöpäällikkö Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277 

Järjestöassistentti Nina Ihanainen 
020 701 2714, 040 173 7243 
 
Toimistoapulainen Jani Saarela
020 701 2710, 040 173 7036 
 
Toimistosihteeri Päivi Pelkonen  
020 701 2720, 040 668 3818

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
Anna Buzaeva 
040 726 6015 

Hanketyöntekijä   
(Starttivoimaa -hanke ja 
Alaikäisenä yksin Suomeen tulleiden 
turvapaikanhakijoiden tukihanke)  
Riina Ahonen 
040 860 1053

Valmiuspäällikkö Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407 
 
Sosiaalipalvelusuunnittelija /  
Omaishoitajien tukitoiminta 
Johanna Vihervaara 
040 860 1396 
 
Terveydenhuollon suunnittelija 
Sanna Pelkonen 
020 701 2722, 0400 156 828 

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 
Johtaja Heikki Väätämöinen 
Päivystyspuh. 040 861 3575
Mikkelivok@Vokki.fi

YHTEYSTIEDOT

Punainen Risti Ensiapu Oy 
Teollisuuskatu 6, 2.krs

Hallintosihteeri Johanna Rantala 
040 173 6956 

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja  
Tanja Hildén
0400 245 134 

Tässä ja Nyt-tiedotteen jakelu: 
Osastojen avainvapaaehtoiset (J1: nimen-
kirjoittajat ja J2: toiminnantarkastajat + 
nimetyt vapaaehtoistoiminnan yhteyshen-
kilöt.  Kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t) ja 
promot. Piirin hallituksen ja valiokuntien 
jäsenet, muut piirit, piirin alueella toimivat 
laitokset (Kontit, Turvatalot, vastaanotto-
keskukset, Veripalvelu), järjestön hallituk-
sen, valio- ja toimikuntien ja valtuuston jä-
senet.
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Tärkeitä päivämääriä vuodelle 2019: 
14.2.2019  Ystävänpäivä
vk. 12   Rasismin vastainen toimintaviikko
5. – 7.4.2019 Superkoulutusviikonloppu 

• kaikille vapaaehtoisille suunnattu koulutusviikonloppu, missä 
jokainen voi valita itseään kiinnostavat aihealueet. Osallistua 
voi myös vain osaan viikonloppua, mutta enemmän saa irti 
osallistumalla koko viikonloppuun!

27.4.2019  Piirin vuosikokous
vk. 19  Punaisen Ristin viikko
25.5.2019  Ystävätoiminta 60 vuotta -juhla 
26. – 28.9.2019 Nälkäpäivä
26.10. 2019  Valtakunnallinen valmiusharjoitus 
30.11.2019  Valtakunnallinen vapaaehtoisten kiitosgaala 

Vuoden 2019 koulutukset ja tapahtumat tulevat näkyviin RedNettiin piirin 
sivuille ja Oma Punaiseen Ristiin joulukuun aikana. Käykää tutustumassa!


	_GoBack

