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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Aku Suomalainen, 040 664 3236, aku.suomalainen@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@punainenristi.fi

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon 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

Koronarajoitukset jatkuvat 

Opimme vuosi sitten keväällä hyvät uudet 
tavat välttääksemme tartuntojen lisäänty-
mistä. Pidimme turvavälejä, vältimme ko-
koontumisia, huolehdimme käsihygieniasta 
ja teimme etätöitä. Vuoden mittaan opimme 
myös käyttämään kasvomaskeja yleisillä pai-
koilla ja julkisissa kulkuvälineissä.

Vaikka rokottaminen on jo aloitettu ympä-
ri Suomen, meidän täytyy edelleen jaksaa 
noudattaa terveysturvallisuusohjeita. Eten-
kin, kun koronavirus on muuntunut ja tart-
tuu entistä herkemmin. Virusmuunnoksen 
takia THL suositteleekin, että turvaväli on 
yli kaksi metriä. Noudatetaanhan myös tätä 
isompaa turvaväliä.

Valtava kiitos kaikille vapaaehtoisille, jot-
ka sitkeästi jatkavat toimintaa, vaikka etä-

Kristiina Myllyrinne  
Terveyden ja ensiavun 
asiantuntija

N
iklas M

eltio

Kymmenet kaupungit ovat pyytäneet Punaiselta Ristiltä tukea koronarokotuksiin. Vapaaehtoiset ohjaavat 
rokotettavat oikeisiin tiloihin ja auttavat rokotteen saaneiden jälkitarkkailussa.

työskentely uuvuttaakin. Kiitos myös teille 
sadoille vapaaehtoisille, jotka tukevat kau-
punkeja koronarokotusten antamisessa. Tei-
dän avulla terveydenhuollon ammattilaiset 
voivat keskittyä rokottamiseen.

Jaksetaan noudattaa vielä THL:n ohjeistuk-
sia, niin mahdollisesti syksyllä voimme pala-
ta kasvokkain toteutettavaan toimintaan!

S
akari Piippo
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Kertovatko luvut totuuden koronavuodesta? 

PÄÄKIRJOITUS 1.4.2021

Poikkeuksellisen korona-vuoden tilastot on saatu 
koottua yhteen. Punainen Risti oli korona-vuon-
nakin todella merkittävä auttaja. Vaikka monet 
toiminnot jäivät tauolle, paljon apua myös saa-
tiin perille. Kokonaan uusia auttamistapoja otet-
tiin käyttöön. Hyvin merkittävässä roolissa aut-
tamisessamme oli LähiTapiola-yhtiöiden tekemä 
lahjoitus SPR:n koronatyöhön. Kaakkois-Suomen 
piirissä tätä avustusrahaa on jaettu edelleen 
osastojen tekemään korona-auttamiseen sekä 
vähävaraisille ruoka-apuun. 

Kaksi lukua viime vuoden tilastoissa kuitenkin 
huolettaa: jäsenmäärä jatkoi edelleen laskuaan 
ja vapaaehtoisten määrä suorastaan romahti 
koronavuonna. Jäsenmäärä laski edelleen, ollen 
vuoden lopussa 5801 ja säännöllisten vapaaeh-
toisten määrä laski peräti 20%. Onkin korkea aika 
nostaa jäsenten ja vapaaehtoisten määrän kas-
vattaminen päätavoitteeksi piirin alueella. 

Vapaaehtoismäärän lasku kertoo osittain siitä, 
että monia kasvokkain tapahtuvia auttamistoimia 
jouduttiin rajoittamaan. Riskiryhmiin luetut yli 
70-vuotiaat olivat lisäksi kokonaan ulkona kas-
vokkaisesta toiminnasta. Vapaaehtoiset eivät siis 
yksinkertaisesti päässeet toimimaan, vaikka olisi-
vat halunneet. Tämä huomioon ottaen vähennys 
olisi voinut olla vielä tilaston osoittamaa suu-
rempikin. Toki Punaisen RIstin vapaaehtoisten 
keski-ikä on myös melko korkea ja jo pelkästään 
ikääntyminen aiheuttaa vuosittain vähennystä 
vapaaehtoisten määrään. 

Nyt kun poikkeusoloja on eletty vuosi, olemme 
kaikki oppineet paljon uusia taitoja siitä, miten 
tässä tilanteessa voi toimia. Olemme oppineet 
käyttämään digityökaluja ja siirtämään toimintaa 
verkkoyhteyksiin. Etäkokouksista on tullut monil-
le eläkeläisillekin arkipäivää, vaikka vuosi sitten 
moni ei sitä olisi uskonut. Tämä ottamamme di-
giloikka kannattaa hyödyntää ja jättää nämä hyö-
dyt elämään myös koronan jälkeen. Auttamistyö-
tä voi myös koronan jälkeen tehdä verkossa! 

Kansalaisia on epidemian eri vaiheissa kehotettu 
pitämään etäyhteyttä läheisiin – siis tekemään 
ystävätoimintaa. Yksinäisyys oli maassamme suu-
ri ongelma jo ennen koronaa, mutta eristäytymi-
nen ja liikkumisen vähentäminen ovat entises-
tään pahentaneet tilannetta. Ystävätoiminnassa 
onkin ehkä kaikkein eniten kasvupotentiaalia. 
Ystävätoiminta on myös varsin matalan kynnyk-
sen auttamistyötä. Ehkä juuri ystävätoiminta saa 
vapaaehtoisten määrän nousuun. 

Jäsenten määrä ja vapaaehtoisten määrä mene-
vät usein samaa käyrää pitkin, joko nousussa tai 
laskussa. Siksi jäsenhankinta on tärkeää myös 
vapaaehtoisten määrän ylläpitämiseksi. Mitä 
isompi jäsenmäärä, sitä enemmän potentiaalisia 
auttajia meillä on. Ja toisaalta onnistunut vapaa-
ehtoishankinta tuo myös helposti uusia jäseniä. 
Piiri tulee tukemaan osastoja jäsenhankinnassa 
monin eri tavoin. Maaliskuun lopussa aloittanut 
uusi viestintäsuunnittelijamme Ilona tuo kaivat-
tua lisäapua tähän työhön.  

Auttamisen halu yhteiskunnassa ei varmasti ole 
vähentynyt, auttajia löytyy kyllä. Meidän yh-
teinen tehtävä on nyt löytää auttajat ja tuoda 
heidät mukaan Punaiseen Ristiin, joko jäseneksi 
tai vapaaehtoiseksi. Punaisen Ristin työtä arvos-
tetaan ja saamme myös paljon näkyvyyttä. Tämä 
madaltaa kynnystä ja helpottaa meidän työtäm-
me löytää uusia jäseniä ja vapaaehtoisia. Meidän 
tehtäväksi jää oikeastaan enää pyytää heitä mu-
kaan. Helppoa, eikö! 

Mika Asikainen  
toiminnanjohtaja 

Tässä ja Nyt-tiedotteen jakelu: 
Osastojen avainvapaaehtoiset (J1: nimenkirjoittajat ja J2: toiminnantarkastajat + nimetyt va-
paaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt.  Kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t). Piirin hallituksen ja toi-
mikuntien jäsenet, muut piirit, piirin alueella toimivat laitokset (Kontit, Turvatalot, vastaanotto-
keskukset, Veripalvelu), järjestön hallituksen, valio- ja toimikuntien ja valtuuston jäsenet.
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Ensiaputaidoista on hyötyä kodin ar-
jessa. Esimerkiksi kylkiasento auttaa 
tajutonta tai huonovointista.

Miten toimit, jos lapsi nielaisee jotain so-
pimatonta? Punaisen Ristin viikko on hyvä 
tilaisuus opetella ensiaputaitoja tai jakaa tie-
toa eteenpäin, jos ensiavun antaminen jo 
sujuu. Lapsiperheille suunnatun auttajakurs-
sin käynyt osaa toimia hätätilanteen sattues-
sa kotona. Ensiaputaidoista on hyötyä.

-Perheessä voidaan välttää sairaalakäyntejä, 
jos pienet haaverit osataan hoitaa itse en-
siavulla, sanoo ensiavun asiantuntija Kristii-
na Myllyrinne Punaiselta Ristiltä.

Kurssi on monelle vapaaehtoiselle tut-
tu viime vuosien Punaisen Ristin viikoilta. 
Aikaisemmin ensiaputaitoja opeteltiin kasvo-
tusten Punaisen Ristin viikon tapahtumissa. 
Ensiaputaitoja voi opetella koronan aikana it-
senäisesti etämateriaalin avulla. 

Myllyrinne kannustaa tutustumaan kotita-
pahturma.fi -sivustoon ja sieltä löytyviin ko-
din turvallisuuden tarkastuslistoihin.

-Kotona voi tehdä listan mukaisen ”turva-
kävelyn” ja kiertää paikat, joissa haaverei-
ta sattuu sekä tehdä parannuksia, Myllyrinne 
sanoo.

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.–9.5.2021

Punaisen Ristin viikolla opitaan  
ensiaputaitoja kotona 

Lapsille sattuu kolhuja ja nyrjähdyksiä 
pomppiessa ja kiipeillessä, mutta eivät aikui-
setkaan kolhuitta kotona selviä. Kodista on 
tullut monelle työpaikka, mutta työturvalli-
suudesta ei välttämättä ole osattu huolehtia 
yhtä hyvin kuin toimistoissa. Nyrjähdyksiä 
sattuu myös ulkoillessa.

Myllyrinne muistuttaa, että ensiaputaitojen 
opettelu on mukavaa tekemistä lasten kanssa. 

-Lapsista on hauskaa sitoa nyrjähdyksiä ja 
käännellä aikuisia kylkiasentoon, Myllyrinne 
kertoo.

Esimerkiksi kylkiasennon osaamisesta on 
hyötyä, jos joku menettää kotona tajuntan-
sa tai kun perheenjäsen on huonovointinen 
ja oksentelee. 

-Ensiaputaidot voivat olla tarpeen myös sil-
loin, kun tilanne ei ole kovin vakava, Mylly-
rinne rohkaisee.

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 3.-9.  
toukokuuta.

Tutustu myös:  
Punainenristi.fi/ensiapu/ensiapuohjeet,  
kotitapaturma.fi 
Lataa lapsen puhelimeen Suomi112-sovellus 
ja opeta hätänumero.

Joonas B
randt
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KIITOS VAPAAEHTOISILLE

Pluspisteet ovat tarjonneet matalan 
kynnyksen hiv-testausta ja seksuaali-
terveysneuvontaa viidellä paikkakun-
nalla. Ensimmäinen Pluspiste aloitti 
toimintansa 1993.

Aluksi toimintaa rahoitti Raha-automaattiyh-
distys ja peliyritysten yhdistymisen jälkeen 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-
kus STEA. STEA on kuitenkin linjannut, ettei 
rahoitusta myönnetä enää toimintaan, joka 
kuuluu julkisen terveydenhuollon tehtäviin.

Pluspisteissä hiv-testin on saanut myös ano-
nyymisti, mikä on madaltanut monen kyn-
nystä hakeutua testattavaksi.

Pluspisteet lopettavat toimintansa  
huhtikuun lopulla

- Emme ole kyselleet liikaa kysymyksiä. Riit-
tää, että sanoo haluavansa testin, kertoo 
Seinäjoen ja Jyväskylän Pluspisteiden vas-
taava Janne Säilä.

Pluspisteiden tarjoama tuki on 
enemmän, kuin pisto sormenpäähän

Pluspisteiden vapaaehtoiset ovat tehneet 
uraauurtavaa, merkittävää ja pitkäjänteis-
tä pioneerityötä hivin ennaltaehkäisemiseksi, 
hiviin liitetyn stigman hälventämiseksi ja hiv-
tartuntaa pelkäävien tueksi.

Pluspisteillä kohdattujen pelkoja ja huolia on 
lievitetty paitsi hiv-testein, myös keskustele-
malla ja tarjoamalla tietoa ja tukea seksuaa-
literveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Vaikka Pluspisteiden toiminta päättyy, jat-
kaa Punainen Risti seksuaaliterveyden edis-
tämistyötä. Vapaaehtoiset tarjoavat tietoa 
ja tukea seksuaaliterveyden teemoista mm. 
kouluissa, tapahtumissa ja festareilla. 

Lämmin kiitos kaikille Pluspisteiden vapaaeh-
toisille, yhteistyökumppaneille ja toiminnan 
toteuttamisen mahdollistaneille.

Järjestö on viime vuonna julkaissut uu-
den tietosuojalinjauksen, sekä siihen 
liittyvän kolmikantasopimuksen, jos-
sa määritellään järjestön eri rakentei-
den tietosuojaroolit ja -vastuut. Kolmi-
kantasopimus on meidän versiomme 
lain edellyttämästä tietojenkäsittely-
sopimuksesta rekisterinpitäjän ja kä-
sittelijöiden välillä. Linjaus, sopimus ja 
lisätiedot löytyvät RedNetin tietosuoja-
sivulta, alla tiivistys osaston ja käsitte-
lijöiden yhteisistä velvollisuuksista.

Osaston vastuisiin kuuluu esimerkik-
si henkilötietojen käsittely laillisten kä-
sittelyperusteiden puitteissa, osastojen 

Osastojen tietosuojalinjaus
tietosuojayhteyshenkilöiden nimeäminen ja 
avainhenkilöiden tietosuojaosaamisen var-
mistaminen.

Osastojen tulee myös varmistaa muun mu-
assa se, että henkilöt, joilla on oikeus 
käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet nou-
dattamaan salassapitovelvollisuutta. Henki-
lötiedot, joiden käsittely on päättynyt, tulee 
myös poistaa rekisteristä.

Tietosuojalinjaus ja kolmikantasopimus tu-
lee käsitellä osaston hallituksessa (jollei vielä 
käsitelty) ja tällä käsittelyllä sitoudutaan so-
pimuksen osapuoleksi.

Petteri K
ivim

äki
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NÄLKÄPÄIVÄ 23.–25.9.2021

Nälkäpäivänä haluamme tuoda esiin 
ihmisen katastrofin keskellä. Kuka ta-
hansa meistä voi olla auttaja tai jou-
tua tilanteeseen, jossa tarvitseekin 
apua itse. Hädän keskellä tarpeemme 
ovat samanlaisia ja varsin yksinkertai-
sia: tarvitsemme ruokaa, vettä ja suo-
jaa. Tehdään yhdessä toiveikas kam-
panja, ja varmistetaan, että Punainen 
Risti on valmiina auttamaan joka päivä 
‒ tarvittiin apua sitten täällä Suomes-
sa tai kauempana.

Lipaskeräys toteutetaan 23.-25.9.

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään tuttuun 
tapaan syyskuun viimeisellä kokonaisella vii-
kolla torstaista lauantaihin 23.-25.9. Tuol-
loin toivomme, että punaliiviset lipaskerääjät 

Espoon ruotsinkielisen osaston puheenjohtaja Lisa Fordell ja varapuheenjohtaja Anders Helsing ovat kokeneita lipas-
kerääjiä ja saaneet upeita tuloksia myös MobilePaylla, iZettlellä ja nettilippaalla. Onnistumisen resepti on yksinkertai-
nen: lahjoituksia pitää pyytää ahkerasti! 

Nälkäpäivänä varmistetaan,  
että Punainen Risti on valmiina auttamaan 
joka hetki, kaikkialla maailmassa

täyttävät katukuvan näyttävästi, tarvittaes-
sa maskein varustettuna ja turvavälit huomi-
oiden. Tästähän meillä on jo viime syksyltä 
kokemusta, jolloin turvallisuusohjeiden nou-
dattamisessa onnistuttiin loistavasti! 

Lipaskerääjien rekrytointi kannattaa 
aloittaa jo keväällä 

Lipaskerääjät ovat kampanjan toiseksi te-
hokkain mainosmuoto heti televisiomai-
nonnan jälkeen, jonka lisäksi keräys on 
myös tuottoisa tapa kerätä varoja. Jos tuot-
toa suhteutetaan kävijämäärään, lahjoitet-
tiin viime vuonna lipaskerääjille jopa hieman 
enemmän käteistä, kuin vuonna 2019. 

Lipaskerääjien näkyminen runsaslukuisina 
katukuvassa antaa myös tärkeän viestin sii-

H
eidi Juslin-S

andin



7

NÄLKÄPÄIVÄ 23.–25.9.2021

Toukokuu

Nälkäpäivän suunnittelu  
ti 18.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 25.5. klo 17.30-19

Syväsukellus kerääjärekrytointiin  
ke 19.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ke 26.5. klo 17.30-19

Tutustuminen eri keräystapoihin   
to 20.5. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi to 27.5. klo 17.30-19

Elokuu

Nälkäpäivä 2021 yleisesittely  
ma 16.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ma 23.8. klo 17.30-19

Uudet keräystavat tuottaviksi  
ti 17.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 24.8. klo 17.30-19

Näkyvästi kadulla ja somessa  
ke 18.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ke 25.8. klo 17.30-19

Koulut mukaan Nälkäpäivään  
to 19.8. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi to 26.8. klo 17.30-19

Syyskuu

Tilannekatsaus ja pikapalaute  
to 30.9. klo 17.30-19,  
ruotsiksi ti 5.10. klo 17.30-19

Nälkäpäivän kaksikielinen kuuma linja  
torstaisin 2., 9. ja 16.9. klo 17-18 

Lokakuu

Lopputyöt ja raportointi  
ti 19.10. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 26.10. klo 17.30-19

Marraskuu

Tulokset ja opit  
ti 23.11. klo 13-14.30 ja klo 17.30-19, 
ruotsiksi ti 30.11. klo 17.30-19

Nälkäpäivän valtakunnallisten 
etäkoulutusten aikataulu

tä, että Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat 
paikalla ja valmiina auttamaan. Paikallisen 
auttamisvalmiuden varmistamisen kannal-
ta onkin olennaisen tärkeää, että osastoissa 
satsataan kerääjärekrytointiin, mieluiten jo 
hyvissä ajoin keväällä.

Sanansaattaja vauhdittamaan 
Nälkäpäivä-heijastimen myyntiä

Käteisen käytön väheneminen on tosiasia, 
joka pakottaa meidät uudistamaan varain-
hankinnan tapoja. Tänä vuonna uusi avaus 
on Nälkäpäivä-heijastin, joka lanseerataan 
jo elokuun puolella. Heijastinta myy-
dään yhteistyökumppaneiden toimipisteis-
sä ja Punaisen Ristin verkkokaupassa. Tar-
kat myyntipaikat selviävät kevään edetessä. 
Heijastimen kasvoksi on lupautunut upea 
eturivin suomalaisnäyttelijä. Elokuussa selvi-
ää kuka on kyseessä!

Nälkäpäivänä kampanjoidaan syyskuun 
alusta lokakuun loppuun

Vaikka lipaskeräys kestää edelleen kolme 
päivää syyskuun lopulla, pyrimme innosta-
maan ihmisiä lahjoittamaan Nälkäpäivään eri 
kanavia pitkin koko syys- ja lokakuun ajan. 
Osastojen kohdalla tämä tarkoittaa mm. si-
tä, että nettikeräämiselle on aikaa peräti 
kaksi kuukautta. Viime vuonna uusilla mak-
sutavoilla kerättiin vielä aika pieniä summia, 
mutta muutamat osastot onnistuivat kasvat-
tamaan tuottoja oikein mukavasti. Näitä op-
peja ja kokemuksia on nyt kerätty talteen ja 
jaetaan kaikkien hyödynnettäviksi tulevissa 
koulutuksissa. 

Koulutuksista vertaistukea, vinkkejä ja 
uutuutena Nälkäpäivän kuuma linja

Viime vuonna suositut Nälkäpäivän etä-
koulutukset saavat jatkoa ja täydennystä. 
Ilmoittaudu koulutuksiin Nälkäpäivän Red-
net-sivuilla olevien ilmoittautumislinkkien 
kautta. Syyskuussa on lisäksi tarjolla Näl-
käpäivän kuuma Teams-linja kolmena lipas-
keräystä edeltävänä torstai-iltana. Siellä voi 
pyytää apua vaikkapa teknisiin ongelmiin tai 
vaikka ihan vaan jutella ja inspiroitua mui-
den paikalla olevien vapaaehtoisten Nälkä-
päivä-suunnitelmista. Nälkäpäivä tehdään 
yhdessä, koko maassa! 
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TAPAHTUU VERKOSSA

Valtakunnallinen kotisivustomme 
punainenristi.fi ja rodakorset.fi 
ovat uudistuneet. Uusia sivuja on 
rakennettu uutterasti noin vuoden 
verran, ja kokonaisuus on nyt julkaistu 
kahdella kielellä.

Punainenristi.fi palvelee monia

Punainenristi.fi on suunniteltu palvelemaan 
erityisesti lahjoittajia sekä ihmisiä, jotka ovat 
kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta.

Uudet vapaaehtoiset ohjataan sivustolta 
Oma-palveluun, jossa he voivat kertoa omis-
ta kiinnostuksen kohteistaan ja pääsevät 
mukaan vapaaehtoistoimintaan sekä kou-
lutuksiin. Sivuston avulla pääsee myös liit-
tymään jäseneksi ja tekemään lahjoituksen 
entistä sujuvammin.

Punainenristi.fi palvelee myös avuntarvitsi-
joita, tiedonhakijoita, mediaa ja rahoittajia 
sekä järjestön yhteistyökumppaneita.

Miltä uusi punainenristi.fi sinusta näyttää? 
Kerro siitä meille!

Onko Suomen Punaisen Ristin tervey-
den edistämisen toiminta sinulle tut-
tua? Haluatko terveyttä ja hyvinvointia 
tukevia vinkkejä, tietoja ja taitoja hyö-
dynnettäväksi vapaaehtoistehtävissä-
si ja omassa elämässäsi yleisesti? Tule 
suorittamaan terveyden edistämisen 
verkkoperehdytys!

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys on 
Punaisen Ristin vapaaehtoiskoulutus. Se on 
tarkoitettu kaikille terveyden edistämisestä ja 
siihen liittyvistä Punaisen Ristin vapaaehtois-
toiminnoista kiinnostuneille. Verkkoperehdytys 
tarjoaa kattavan kokonaiskuvan Punaisen Ris-
tin terveyden edistämisen toiminnasta, johon 
kuuluvat päihdetyö, seksuaaliterveystyö, ta-
paturmien ehkäisytyö ja Terveyspisteiden tar-
joama terveysneuvonta. Opintokokonaisuus 
tarjoaa lisäksi tietoja, taitoja ja valmiuksia, joi-

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys
ta voi hyödyntää toimiessaan Punaisen Ristin 
terveyden edistämisen vapaaehtoisena, muissa 
Punaisen Ristin vapaaehtoistehtävissä ja tietys-
ti omassa elämässä.

Verkkoperehdytyksen suorittamiseen on hy-
vä varata 2−3 tuntia ja voit suorittaa kurssin 
oman aikataulusi mukaisesti. Suorittamisesta 
saa todistuksen.

Verkkoperehdytyksen suoritettuasi voit osal-
listua toimintamuotokohtaisille perus- ja jat-
kokursseille sekä etsiä sopivia ja juuri sinua 
itseäsi kiinnostavia toiminnan paikkoja moni-
puolisesta Punaisen Ristin terveyden edistämi-
sen vapaaehtoiskentästä Suomessa.

Tervetuloa mukaan suorittamaan  
verkkoperehdytystä osoitteeseen:  
bit.ly/TEverkkoperehdytys

Uusi sivusto on suunniteltu niin, että se olisi 
helppokäyttöinen ja saavutettava mahdolli-
simman monelle käyttäjälle – myös älypuhe-
limella.

Mitä seuraavaksi?

Verkkosivustojen luonteeseen kuuluu, että 
ne eivät koskaan tule täysin valmiiksi, vaan 
sivusto siirtyy nyt kehittämisvaiheeseen. 
Osana jatkuvaa kehittämistä sivustolla teh-
dään pienkehitystä, ja sinne tuodaan vuoden 
2021 aikana englanninkielistä sisältöä. Siihen 
saakka kaikki aiemmin julkaistu englannin-
kielinen materiaali pysyy ennallaan osoit-
teessa redcross.fi.

Jatkuvan kehittämisen mukaisesti otamme 
myös mielellämme vastaan palautetta kaik-
keen sivustoon liittyvästä. Missä voisimme 
parantaa? Palautetta voi lähettää verkkosi-
vulomakkeella: punainenristi.fi/palaute
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 UUDELLEENSIJOITETUT

Suomen valtion pakolaiskiintiö on 
1050 henkilöä vuodelle 2021. Suo-
mi ottaa kaikkein haavoittuvimmas-
sa asemassa olevia pakolaisia, ja pa-
kolaiskiintiössä painotetaan perheiden 
sekä vaikeassa asemassa olevien nais-
ten ja lasten valintaa.

Suomen Punainen Risti on ollut uudelleen-
sijoitettujen pakolaisten tukena jo 1970-lu-
vulta lähtien. Olemme vastassa jokaista 
Suomen kiintiössä valittua pakolaista jo 
maahan saapumisen yhteydessä Helsinki-
Vantaan lentoasemalla.

Pakolaisten uusilla kotipaikkakunnilla Pu-
naisen Ristin osastot ovat järjestäneet ak-
tiivisesti esimerkiksi ystäväkursseja, joiden 
avulla uudet tulijat saavat paikallisia ystäviä 
tukemaan kotoutumista. Vapaaehtoiset ovat 
myös toimineet kuntien työntekijöiden tuke-
na pakolaisten vastaanotossa.

Uudelleensijoitetut ja Punainen Risti -kou-
lutusmoduuli on tarkoitettu pakolaisten pa-

Koulutuksilla lisää vapaaehtoisia 
uudelleensijoitettujen tueksi

rissa toimiville vapaaehtoisille. Koulutuksen 
tavoitteena on muun muassa lisätä vapaa-
ehtoisten tuntemusta uudelleensijoitetuista 
eli kiintiöpakolaisista. Koulutuksen avulla va-
paaehtoiset saavat valmiuksia toimia pako-
laisten tukena Punaisen Ristin periaatteiden 
mukaisesti.

Tämän koulutuksen lähtövaatimuksena on 
Tervetuloa yhteiseen tarinaan -verkkokou-
lutus. Kiintiöpakolaisten ystävätoiminnasta 
kiinnostuneille suositellaan lisäksi maahan-
muuttotoiminnan ns. peruskurssia eli  
Kotoutumisen tukena –koulutusta (3h) ja  
Ystävätoiminnan peruskurssia (3h).

Uudelleensijoitetut ja Punainen Risti -mo-
duuli on kahden tunnin mittainen koulutus, 
jota monikulttuurisuuskouluttajat voivat kou-
luttaa.

Ajankohtaisia koulutuksia voi etsiä Oma Pu-
nainen Risti -sivuilta, jossa kannattaa myös 
markkinoida tulevia koulutuksia!

H
arri M

äenpää
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PUNAINEN RISTI JA MUUMIT

Kevätkalenteri 2021 on syntynyt ha-
lusta tukea Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoisia ja aktiiveja stressaavina 
aikoina. SPR ei olisi mitään ilman mo-
tivoituneita ja hyvinvoivia vapaaehtoi-
siaan. Haluamme siis kevätkalenterin 
kautta kertoa, kuinka te olette meille 
tärkeitä! 

Tove Jansson oli innokas lukija jo pie-
nestä pitäen. Kun muut olivat jo men-
neet nukkumaan, hän luki taskulam-
pun valossa peiton alla, sillä hän ei 
malttanut jättää kiehtovia tarinoi-
ta kesken. Tämä uteliaisuus ja intohi-
mo lukemista kohtaan ovat innosta-
neet ”A:sta Ö:hön Muumien matkassa” 
-hankkeen perustamiseen, jonka tar-
koituksena on sytyttää lukemisen ja 
kirjoittamisen kipinä kaikenikäisissä 
ihmisissä ympäri maailmaa. 

Myös Suomen Punainen Risti on aloitta-
nut yhteistyön Moomin Charactersin kans-
sa ja liittynyt mukaan tähän monivuotiseen 
ja kansainväliseen hankkeeseen. Muumien 
avulla edistämme kaikenikäisten ihmisten lu-

Lempeyttä, iloa ja itseymmärrystä kevääseen 
kevätkalenterista! 

Punainen Risti matkassa Muumien kanssa

Kalenterin luukut kannustavat ottamaan 
hetken aikaa itselle ja omalle hyvinvoinnil-
leen. Tilaaja saa tilaamispäivästä lähtien 
viikoittain yhden sähköpostiluukun, jossa 
on jokin terveyttä ja hyvinvointia edistävä 
vinkki, harjoitus tai lahja. Kalenteri kestää 
tilaamispäivästä kolme kuukautta eli kah-
dentoista viestin verran.

Ensimmäinen viesti on lähtenyt jo helmi-
kuun ensimmäisellä viikolla. Kalenterin voi 
kuitenkin tilata huhtikuun loppuun asti.

Kalenterin voi tilata tästä linkistä:  
spr.punainenristi.fi/kevatkalenteri

Kaikki harjoitukset julkaistaan helmikuun 
alussa kootusti osoitteessa www.sproppi-
materiaalit.fi otsikolla “Sinulle: hyvinvointia 
ja jaksamista tukevia harjoituksia”. Kevät-
kalenteri 2021 on toteutettu LähiTapiolan 
rahoittamana.

lloisin terveisin, 
Suomen Punaisen Ristin kevättontut

ku- ja kirjoitustaitoa, jotka ovat tärkeitä tai-
toja itseilmaisun kannalta ja ne laajentavat 
ihmisten ymmärrystä maailmasta. Lisäksi jo 
varhaisessa iässä syntynyt rakkaus sanoihin 
kasvattaa ihmisten empatiaa, uteliaisuutta ja 
inhimillisyyttä maailmassa. 

”A:sta Ö:hön Muumien matkassa” -hanke 
kokoaa yhteen yrityksiä ja järjestöjä ympäri 
maailman. Yhdessä eri yhteistyökumppanei-
den kanssa Moomin Characters -yhtiö tulee 
tarjoamaan työkaluja ja inspiraatiota luke-
misen ja kirjoittamisen ilon levittämiseen. 
Kyseessä on monivuotinen yhteistyö, joten 
Muumit tulevat edistämään myös Punaisen 
Ristin työtä pitkäkestoisesti ja näkymään eri-
laisissa yhteyksissä. Kerromme yhteistyön 
etenemisestä myöhemmin lisää.

Joonas B
randt
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KAVERITAITO-OHJELMA

Punainen Risti on kehittänyt Kaveritai-
toja -ohjelman nuorten ystäväparitoi-
minnan tueksi. Verkkopohjainen ohjel-
ma löytyy osoitteesta punainenristi.fi/
kaveritaitoja. Ohjelmassa ystäväpari 
tutustuu kaveritaitojen eri teemoihin 
animaatiovideoiden sekä monipuolis-
ten tehtävien avulla yhteensä kuuden 
tapaamiskerran ajan. Kaveritaitoja 
-ohjelmaa voi toteuttaa ystäväparitoi-
minnan lisäksi itsenäisesti, ryhmätoi-
minnassa tai oppilaitoksissa. 

Koulutus Kaveritaitoja -ohjelman 
hyödyntämisessä ystävätoiminnassa  
6.5. klo 17-19:30; ilmoittautumiset:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10459 

Lisäkoulutusmateriaaliksi nuorten ystävinä 
toimiville vapaaehtoisille on valmistumassa 

Uusia työkaluja ja koulutuksia ystävävälityksiin 
nuorten ystävätoiminnan edistämiseksi

nuorten mielenterveysteemainen itseopis-
kelumateriaali. Koulutusmateriaali ja Kave-
ritaitoja -ohjelma on kehitetty yhteistyössä 
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. 
Materiaalien ruotsinkieliset versiot ilmesty-
vät kevään 2021 aikana.

Kaveritaitoja nuorille -hanke järjestää kaikille 
osastoille avoimen ystävävälittäjäkoulutuk-
sen. Koulutus on suunnattu uusille ystä-
vävälittäjille, jotka tulevat osaksi osaston 
ystävävälitystiimiä vastaamaan nimenomaan 
nuorista ystäväpareista. Koulutuksessa käy-
dään läpi nuorille ystäväpareille tyypillisiä 
haasteita ja keinoja tavoittaa nuoria ystävää 
tarvitsevia ja vapaaehtoisia. 

Koulutus järjestetään 27. ja 29.4.  
klo 17-19. Ilmoittautumiset:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10460 

V
ilm

a S
appinen
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Piirin vuosikokous ja seminaari 25.4.  

Piirin kokous ja sitä edeltävä seminaari järjestetään yksipäiväisenä ja etäyhteyksin 
sunnuntaina 25.4.

Vapaaehtoisia ja vaikuttamista -seminaari

Päivä aloitetaan seminaarilla klo 9.30. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki piirin va-
paaehtoiset. Seminaarissa keskustelemme Toimintalinjauksen tavoitteista piirin ja 
osastojen näkökulmasta. Lyhyen alustuksen jälkeen jakaudumme työpajoihin, jokai-
nen valitsee ilmoittautumisen yhteydessä mieleisen aiheen. Työpajojen purussa kuul-
laan muiden pajojen antia ja voidaan keskustella vielä kaikki yhdessä esiin nousevis-
ta ajatuksista. 

Työpajat: 
1. Vaikuttaminen osaksi toimintaamme

Työpajassa keskustellaan yhdenvertaisuudesta, yksinäisyydestä ja ilmastonmuutok-
sesta. Etsimme keinoja vaikuttavaan viestintään. Mitä osastossa voitaisiin tehdä? 
Minkälaista tukea osasto tarvitsee? Miksi meidän täytyy toiminnan lisäksi myös olla 
vaikuttajia? Miten tavoitamme vaikuttamisesta kiinnostuneet vapaaehtoiset?

2. Laatua vapaaehtoistoimintaan
Milloin vapaaehtoistoiminta on laadukasta? Entä mitä asioita voimme meidän osas-
tossamme helpoiten parantaa? Tule kuuntelemaan vapaaehtoistoiminnan kehityk-
sestä ja vie vinkit käytäntöön! Alustajana piirin toiminnanjohtaja Mika Asikainen, 
jolla on vuosien kokemus vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä.

3. Lisää jäseniä ja vapaaehtoisia
Jäsenhankinta ja uusien vapaaehtoisten löytäminen ovat osastojen toiminnan jat-
kumisen kannalta nyt avainasia. Kuulet tässä osiossa piirin uusista tukitoimis-
ta osastojen jäsenhankinnalle ja työpajaosiossa pohdimme yhdessä, mitkä olisivat 
juuri nyt tehokkaimmat toimet tämän kehittämiseksi. 

4. Valmius 
Mitä tarkoitetaan, kun keskustellaan osaston kokonaisvalmiudesta? Millaiset teki-
jät lisäävät osaston valmiutta toimia omalla paikkakunnallaan? Kuuluuko valmiuden 
pohtiminen ja ylläpitäminen vain hälytysryhmissä toimiville vapaaehtoisille? Tässä 
työpajassa käsitellään valmiutta ja sen parantamista ihan jokaisen vapaaehtoisen 
asiana. Tervetulleita ovat siis aivan kaikki osastossa toimivat, vapaaehtoisuuden 
roolista riippumatta. Tule mukaan kertomaan ajatuksiasi ja päivittämään tietämys-
täsi.  

5. Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet

Ketkä pääsevät osallistumaan Punaisen Ris-
tin toimintaan? Olemmeko aidosti yhdenver-
taisia? Minkälaisia ”korokkeita” meillä on tar-
jolla? Tule pohtimaan, miten saadaan ovet 
auki uusille vapaaehtoisille? 

PIIRIN VUOSIKOKOUS
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Piirin vuosikokous ja seminaari 25.4.  
Vuosikokous 

Piirin vuosikokous pidetään sunnuntaina 25.4. kello 13.00 alkaen etäyhteyksin. 

Vuosikokous toteutetaan Microsoftin Teams -palvelulla. Kokoukseen voi osallistua tie-
tokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, jossa on nettiyhteys. Mahdolliset äänestykset 
toteutetaan myös sähköisesti (äänestyslinkit lähetetään virallisille edustajille sähkö-
postiin, joten ilmoittautuessa jokaisen tulee antaa toimiva, henkilökohtainen sähkö-
postiosoite).

Fyysinen kokouspaikka on piiritoimistolla (Hallituskatu 7F, Kouvo-la). Piiritoimistolle 
saapumista ei kuitenkaan suositella osallistujille, sinne kokoontuu vain kokouksen toi-
mihenkilöt.

Kokouskutsut ohjeineen on lähetetty osastojen puheenjohtajille. 

Kutsu, kokousmateriaalit ja valtakirjapohja julkaistaan myös piirin nettisivuilla:  
rednet.punainenristi.fi/node/61834

Ilmoittautuminen pakollista

Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä osaston virallisten äänivaltaisten edustajien 
osalta on ennakkoilmoittautuminen viimeistään 20.4.

Kokousta pääsee seuraamaan myöhemmin julkaistavasta linkistä, mutta ilman ennak-
koilmoittautumista esimerkiksi äänestäminen ei onnistu.

Valtakirjojen toimittaminen

Osaston hallitus valitsee osaston viralliset edustajat. Osaston tulee valintojen jälkeen 
toimittaa allekirjoitettu valtakirja tai tarkastettu ote pöytäkirjasta piirin toimistolle. 

Dokumentin voi toimittaa skannattuna sähköpostin liitteenä tai paperipostilla. Doku-
mentin tulee kuitenkin olla perillä viimeistään torstaina 22.4.

Valtakirja on tulostettavissa Vuosikokous 2021 sivulta.

Ilmoittautuminen sekä seminaariin että kokoukseen 20.4. mennessä 
osoitteessa: www.lyyti.in/vuosikokous_ja_seminaari_2021

Lämpimästä tervetuloa! 

PIIRIN VUOSIKOKOUS
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Järjestössämme on tehty jo pitkään kehi-
tystyötä yhtenäisen talouden ja hallinnon 
seurannan, raportoinnin ja tarkastustoi-
minnan osalta ja nyt voimme tarjota myös 
osastoille taloushallinnon tukipalveluita ja 
yhteisen järjestelmän taloushallinnon hoi-
tamiseen, seurantaan ja raportointiin. 

Viime syksyn ja loppuvuoden aikana olem-
me testanneet Finagon Procountor Talous-
hallinto-ohjelmiston käyttöön ottoa mu-
kana olleiden pilottiosastojen kanssa ja 
tehneet ohjelmistossa SPR:n raportoinnissa 
tarvittavia muutoksia. Nyt pääsemme var-
sinaiseen järjestelmän käyttöön. 

Järjestelmä mahdollistaa paperitositteis-
ta luopumisen ja helpottaa siten laskujen 
tarkastamista ja hyväksymistä ja manu-
aalinen työ vähentyy. Järjestelmää on tar-
koitus ottaa käyttöön mahdollisimman kat-
tavasti yleiskokouskauden aikana.

Verkossa voi hoitaa mm. ostolaskujen kä-
sittelyn, kirjanpidon, matka- ja kululaskut, 
myyntilaskutuksen, palkanlaskennan, ta-

Taloushallinnon järjestelmä ja palvelut 
osastoille

louden seurannan ja sähköisen arkistoin-
nin. Ohjelma on käytössä ajasta ja paikas-
ta riippumatta verkossa eikä vaadi erillisiä 
ohjelmistoasennuksia eikä laitehankintoja.

Käytölle on valittavissa erilaisia vaihtoehto-
ja osaston tarpeen mukaan. Järjestön yh-
teisten tukipalveluiden myötä vapaaehtoi-
set voivat keskittyä enemmän varsinaiseen 
auttamistyöhön hallinnollisen työn sijaan.

Yhtenäinen järjestelmä ja käytännöt tuo-
vat selkeyttä raportointiin ja mahdollistavat 
taloustietojen ajantasaisemman, nopeam-
man ja helpomman tilastoinnin myös koko 
järjestön käyttöön, mikä lisää avoimuutta 
ja läpinäkyvyyttä ja vaikuttaa myös järjes-
tön luotettavuuteen rahoittajien ja lahjoit-
tajien näkökulmasta. 

Lisätietoja  
Anna Peltola  
talous- ja henkilöstösuunnittelija  

tai suoraan liisa.karhu@redcross.fi

TALOUSHALLINNON PALVELUT

Asiantuntijana 
Filosofi, FT, VTT, tutkija 

Frank Martela 

"Toisten tukeminen tekee myös 
auttajasta onnellisemman"

Webinaari

Maailman terveyspäivänänä 7.4.2021 klo 18-19

vapaaehtoistoiminnan terveyttä ja hyvinvointia
lisäävästä voimasta.

Filosofi Frank Martela on tutkinut mm. hyväntahtoisuutta eli
halua tehdä hyvää, onnellisuutta ja merkityksellisyyden

kokemusta ja sitä, kuinka merkityksellisyyden tunne syntyy
yhteydessä toisiin.  

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin viimeistään 30.3.2021 
https://www.lyyti.in/Frank_Martela_2021
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Viestintäsuunnittelija 
Ilona Manninen

Tervehdys aktiivit ja vapaaehtoiset! 

Aloitan Kaakkois-Suomen piirin viestintä-
suunnittelijana maalis–huhtikuun taittees-
sa. On hienoa saada liittyä Punaisen Ristin 
verkostoon, tukemaan vapaaehtoisia ar-
vokkaassa auttamistyössä. 

Ennen Punaista Ristiä olen toiminut mo-
nenlaisissa viestintätehtävissä muun muas-
sa Kouvolan kaupungin ja Yleisradion pal-
veluksessa. Kouluttauduin hiljattain myös 
palvelumuotoilijaksi, jonka ihmislähtöistä 
ja asiakasymmärrykseen nojaavaa otetta 
pyrin hyödyntämään myös Punaisen Ristin 
riveissä. Vapaa-aikani vierähtää pitkälti 
kolmen pojan äitihommissa ja vanhaa taloa 
remontoiden Kouvolan Kaunisnurmella.

Sinä olet tärkeä toimija piirimme viestin-
nässä: puhujana, kuuntelijana, kirjoit-
tajana, kuvaajana – kaikessa vuorovai-
kutuksessa. Olethan yhteydessä minuun 
viestintään liittyvissä asioissa! Pohditaan 
yhdessä keinoja, joilla osastonne viestin-
tää ja viestiä viedään eteenpäin parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Ilona

Ilonan yhteystiedot:   
p. 044 459 8577 
sähköposti: ilona.manninen@redcross.fi

Jäsenhankintaan tar-
vitaan meitä jokaista

Punaisen Ristin toiminta perustuu vapaa-
ehtoisuuteen. Jotta olemme valmiina aut-
tamaan koko piirin alueella, tarvitsem-
me jokaiselle paikkakunnalle vapaaehtoisia 
auttajia. Ihmisten halu auttaa ei ole vähen-
tynyt, mutta kilpailu ihmisten vapaa-ajasta 
on kyllä koventunut. Meidän tulee kertoa 
entistä näkyvämmin Punaisen Ristin autta-
mistyöstä, jotta onnistumme vahvistamaan 
rivejämme lähivuosina.

Aloitamme tositoimet uusien jäsenten ja 
vapaaehtoisten löytämiseksi tänä kevää-
nä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestäm-
me työpajan, jossa innostamme osastoja 
jäsenhankintaan. Uuden viestintäsuunnit-
telijan myötä alamme parantaa Punaisen 
Ristin näkyvyyttä Kaakkois-Suomen me-
dioissa. Jos emme saa jalansijaa ihmisten 
uutisvirrassa, emme ole myöskään ihmis-
ten mielissä vapaaehtoistyön kohteena.

Tuotamme osastoille myös kättä pidempää 
jäsenhankintaa varten. Tapahtumissa jaet-
tava liittymislomake on yksi helppo kei-
no lisätä jäseniä. Suunnitelmissa on myös 
pyytää kaikkia nykyisiä jäseniä apuun uu-
sien etsinnässä. Kevään aikana varmis-
tamme, että sähköiset liittymiskanavamme 
ovat kunnossa. Suurin osa ihmisistä liittyy 
jäseneksi suoraan netissä tänä päivänä ja 
sen pitää olla mahdollisimman helppoa.

Muitakin toimia on piirissä suunnitteil-
la. Vuosikokouksen seminaarissa käydään 
läpi niitä toimia, joita osastot voivat tehdä 
uusien löytämiseksi. Seminaariin voi tulla 
kuulolle, vaikka ei vuosikokoukseen osallis-
tuisikaan. Yhdessä toimimalla saamme kyl-
lä jäsenmäärän käännettyä kasvu-uralle!

Mika Asikainen

PIIRIN UUSIA KASVOJA JÄSENHANKINTA
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Äiti kadoksissa
Tammikuun lopussa D soitti ja pitkästä ai-
kaa hänen äänessään oli iloinen sointi. 
Kaksi hänen sukulaistaan oli päässyt pa-
kenemaan toiseen, rauhallisempaan maa-
kuntaan ja soittaneet tänne Suomeen ja 
kertoneet että D:n äiti on elossa. Muuta-
mia viikkoja myöhemmin D:n äiti itse soitti 
ja hän kertoi olevansa hoidossa paikallisen 
Punaisen Ristin kenttäsairaalassa ja voi-
vansa olosuhteisiin nähden tyydyttävästi.  

Vesa Tapio

kirjoittaja on Kaakkois-Suomen piirin alueella 
toimivan osaston vapaaehtoinen

Helpotusta epätietoisuuteen

Punainen Risti tarjoaa helpotusta epätie-
toisuuteen auttamalla erilleen joutuneita 
perheenjäseniä löytämään toisensa ja pitä-
mään keskenään yhteyttä. Näin järjestöm-
me on toiminut perustamisestaan lähtien. 
Sota-alueilla työtä johtaa Punaisen Ristin 
kansainvälinen komitea (ICRC). Se tekee 
vuosittain noin 10 000 uutta henkilötiedus-
telua (tracing) ja välittää yli 500 000 vies-
tiä (Red Cross Message). Kaikki Punaisen 
Ristin ja Punaisen Puolikuun kansalliset yh-
distykset (192) osallistuvat perheyhteyksi-
en palauttamiseen. Suomen Punainen Risti 
on osa tätä maailmanlaajuista verkostoa. 
Teemme vuosittain noin 300 henkilötiedus-
telua yli 30 maassa. Viestejä välitämme 
Suomesta vuosittain noin 50. 

HENKILÖETSINTÄ

Tutustuin muutamia vuosia sitten maa-
hamme saapuneeseen pakolaisperheeseen. 
He olivat matkanneet pitkän ja vaarallisen 
matkan afrikkalaisesta kotimaastaan Vä-
limeren yli Italiaan, josta heidät siirrettiin 
EU-maiden sopimien pelisääntöjen puitteis-
sa tänne Suomeen. Alussa tapasin heitä 
päivittäin ja kun he muuttivat toiselle paik-
kakunnalle, ystävyytemme on säilynyt ja 
olen voinut auttaa heitä etänä monissa ar-
kielämän pikku haasteissa.

Syksyllä 2020 perheen äiti D soitti minul-
le ja kertoi että hänen äitinsä nykyisessä 
asuinmaassa on käynnissä poliittinen krii-
si ja hän pelkää sen johtavan verenvuoda-
tukseen.  Muutaman viikon kuluttua hänen 
soitostaan tulikin tietoja aseellisista yh-
teenotoista D:n äidin asuinpaikan lähetty-
villä.  Taisteluiden takia kaikki puhelin- ja 
tietoliikenneyhteydet alueelle katkesivat lä-
hes täydellisesti ja D:llä ei ollut enää mah-
dollisuutta olla yhteydessä sairaan äitinsä 
kanssa täältä Suomesta käsin.  Tämä ikävä 
tilanne jatkui yli vuodenvaihteen ja D:n se-
kä hänen perheensä huoli oli tietysti suuri.  
Tammikuun alkupuolella ehdotin D:lle, et-
tä kokeilisimme äidin tavoittamista Punai-
sen Ristin henkilötiedustelun sekä Punaisen 
Ristin viestin (Red Cross message) avulla.

 Otin yhteyttä Annaan piiritoimistossa ja 
kerroin hänelle tilanteen. Anna kertoi huo-
lemme keskustoimistossa henkilötiedus-
telua hoitaville ihmisille ja sieltä oltiinkin 
minuun yhteydessä jonkun ajan kuluttua ja 
kerrottiin eri tavoista saada yhteys kadon-
neeseen. Alueen oma kansallinen Punainen 
Risti oli päässyt osaan taistelujen 
alle jääneistä alueista ja oli aloit-
telemassa avustustoimintaa. So-
tatila ja muut poikkeukselliset 
olosuhteet vaikeuttivat kansalli-
sen Punaisen Ristin toimintaa suu-
resti, mutta toivoa paremmasta 
oli ilmassa. Myöskin maan sisäiset 
viestiyhteydet olivat pikkuhiljaa 
avautumassa ja keskustoimistosta 
neuvottiin D:tä pyytämään maas-
sa asuvia tuttavia soittelemaan 
kadonneelle äidille siinä toivos-
sa, että puhelu menisi jossain vai-
heessa läpi.
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Tällainen on Punaisen Ristin viesti

Punainen Risti auttaa perheenjäseniä myös 
pitämään yhteyttä toisiinsa, kun normaali 
posti tai tietoliikenne ei sodan tai onnetto-
muuden vuoksi toimi. Järjestömme välit-
tää viestejä siihen asti, kunnes yhteydet 
normalisoituvat. Viesti kirjoitetaan valmiille 
lomakkeelle. Se saa sisältää vain henkilö-
kohtaisia tai perheen kuulumisia valokuvi-
neen – politikointi on kiellettyä. Viestiin ei 
voi liittää myöskään esimerkiksi rahaa ei-
kä lääkkeitä.

Jos vapaaehtoisena huomaat tarpeen hen-
kilötiedustelulle, ole yhteydessä piiritoimis-
toon Annaan anna.buzaeva@redcross.fi tai 
keskustoimiston suunnittelija Aki Väilään 
aki.vaila@punainenristi.fi

Koronarokotuksissa avustaminen

Merja ja Hilkka Joroisissa aulaoppaina/rokotusavus-
tajina. Hilkka oli alkupäässä päästämässä rokotetta-
via sisään ja Merja loppupäässä valisti lepotauosta ja 
opasti rokotetut oikeasta ovesta ulos.
Joroisten osasto on avustamassa kolmena päivänä 
viikossa rokotusaikoina. Vuorossa on ollut aina kak-
si henkilöä. Pääasialliset tehtävät ovat olleet rokotuk-
siin tulevien henkilöiden ohjaaminen ja opastaminen.
Oman osaston väen lisäksi on pyydetty myös muita 
toimijoita mukaan vapaaehtoisiksi auttajiksi.

Lisätietoja myös netissä: https://www.
punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/ka-
donneiden-loytamiseen/punaisen-ristin-
viesti-red-cross-message/

Onneksi tilanne ratkesi ilman henkilötie-
dustelun apua, mutta kaikilla ei tietysti käy 
näin hyvin.  Jos teillä on autettavia tai ys-
täviä, jotka ovat joutuneet jostain syystä 
eroon perheenjäsenistään, on henkilötie-
dustelu varteenotettava vaihtoehto heidän 
löytämiseksensä. Henkilötiedustelu tai Pu-
naisen Ristin viesti on hyvä työkalu silloin 
kun etsittävän henkilön kotimaassa olot 
ovat sellaiset, että muiden keinojen käyttä-
minen on vaikeaa.  

Anna Buzaeva  
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 

Rokotusten määrä lisääntyy koko ajan ja 
avunpyyntöjä avustaviin tehtäviin voi tulla 
osastoille suoraan. Vapaaehtoisten tehtä-
vät ovat esim. rokotukseen tulevien hen-
kilöiden sisään päästäminen, ohjaaminen 
ja opastaminen. Vapaaehtoiset eivät roko-
ta ketään. Koronarokotuksissa avustamisen 
edellytys on, ettei vapaaehtoinen kuulu ris-
kiryhmään. Sairaana ei tällekään auttamis-
tehtävälle tule tietenkään lähteä. 

Jos teille tulee kysely/pyyntö avustustehtä-
viin, olkaa aina heti yhteydessä piiritoimis-
toon terveydenhuollonsuunnittelija Jenni 
Ojalaan tai valmiuspäällikkö Eila Siiraan. 
Autamme teitä asian tiimoilta, esimerkiksi 
sopimuksen tekemisessä terveydenhuollon 
edustajan kanssa. 

Rokotuksissa avustaminen on hyvä mah-
dollisuus rekrytoida myös kokonaan uusia 
vapaaehtoisia ja jäseniä osastoon. Uusien 
vapaaehtoisten perehdyttäminen järjestyy 
osaston ja piirin yhteistyöllä. 

Ne osastot jotka ovat jo mukana auttamas-
sa ilmoittakaa kerran viikossa piiriin teke-
männe vapaaehtoiskertojen ja - tuntien 
määrä sähköpostilla Jennille tai Eilalle.

KORONAROKOTUKSET

Jarm
o K

ujanpää
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Piirin hallitus nimesi kolme ensimmäis-
tä työryhmää ja toimikuntaa ja näiden toi-
minta pyörähti käyntiin maaliskuussa. 
Ryhmissä pohditaan terveyden edistämis-
tä ja monikulttuurisuutta piirin alueella se-
kä kehitetään piirin taloutta. Järjestö- ja 
nuorisotoimikuntaan ei saatu riittävästi ha-
kijoita, joten niiden osalta pohditaan vielä, 
mitä tehdään. Kerromme tässä vähän tar-
kemmin mitä toimikuntien työhön kuuluu.

Terveyden edistämisen työryhmä 

Terveyden edistämisen työryhmään kuulu-
vat seuraavat henkilöt:  
Marja-Liisa Jäppinen, Pieksämäki 
Päivi Laitinen, Rantasalmi 
Sirpa-Helena Pesonen, Hirvensalmi 
Hilkka Ullah, Joroinen 
Hanna Vehviläinen, Lappeenranta 
Jenni Ojala, piiritoimisto

Työryhmän ensimmäisenä tehtävänä on 
määritellä toiminnan tavoitteet sekä toi-
menpiteet niihin pääsemiseksi. Yleises-
ti voidaan jo nyt todeta, että työryhmä 
toivoo helpottavansa terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämistä osastojen toimin-
nassa.  Koolla on joukko motivoituneita 
vapaaehtoisia, joita yhdistää osastotoi-
minnan tuntemus ja halu olla kehittämäs-
sä sitä. Toimikunnan toimintakausi jatkuu 
toukokuun loppuun 2022. Jos sinulla on ky-
symyksiä toimikunnasta tai ideoita sen 
edistämiksi teemoiksi, voit olla yhteydessä 
terveydenhuollon suunnittelijaan Jenniin.  

Monikulttuurisuustoimikunta

Toimikuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt: 
Leena Kettunen,  Kuusankosken osasto 
Irma Leino, Pieksämäen osasto 
Tapio Miinin, Simpeleen osasto 
Hanna Vehviläinen, Lappeenrannan osasto 
Anna Buzaeva, piiritoimisto

Toimikunta kehittää piirin monikulttuuri-
suustoimintaa yhdessä piirin työntekijän 
Anna Buzaevan kanssa: Miten piirinä pää-
semme valtakunnallisiin tavoitteisiin ja 
edistämme yhdenvertaisuutta ja moninai-
suutta?

Toimikuntatyö käyntiin 
Ensimmäisessä kokouksessaan toimikunta 
teki päätöksen Ennakkoluuloton edelläkä-
vijä – diplomin saajasta (osana Rasismin-
vastaisen viikon kampanjaa). Anna esitteli 
maahanmuutto- ja vastaanottotoimintaa 
Suomen Punaisessa Ristissä ja lisäksi kes-
kusteltiin SPR:n maahanmuuttajaohjelman 
tavoitteista. Toimikunnan työn tavoitteek-
si tälle vuodelle otetaan monikulttuurisuus-
kouluttajien rekrytoinnin ja kouluttajien 
lisääminen. Anna esittelee SPR monikult-
tuurisuusmoduulit toimikunnan jäsenille 
seuraavassa Teams-tapaamisessa huh-
tikuussa. Jos sinulla on kysymyksiä tai 
ehdotuksia näihin asioihin liittyen, voit lä-
hestyä sekä Annaa että toimikunnan jäse-
niä.

Taloustoimikunta

Toimikuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt: 
Jaakko Honkanen, Mikkeli 
Lauri Melto, Kuusankoski 
Johannes Moisio, Taipalsaari 
Eero Tiihonen, Mikkeli 
Anna Peltola, piiritoimisto 
Mika Asikainen, piiritoimisto

Taloustoimikunnassa pohdittavaksi tu-
lee piirin talouden tasapainottaminen. 
Tällä hetkellä piirin talous on melko ta-
sapainossa, mutta olemme taloudellisesti 
riippuvaisia valtion tuista sekä vastaanot-
tokeskustoiminnasta saatavasta korvauk-
sesta. Piirin taloutta rasittaa myös kaksi 
tarpeettomaksi jäänyttä liikehuoneistoa, 
joista pyritään eroon. Toimikunnan tehtä-
vänä on tehdä suunnitelmia sen varalle, 
että joko valtion tuet pienenevät tai vas-
taanottotoimintaa supistetaan. Molempiin 
kohdistuu tällä hetkellä suuria painei-
ta. Toimikunta pohtii myös mahdollisia uu-
sia varainhankinnan  muotoja piirille. 

TOIMIKUNNAT
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Huomionosoitusten 
hakuun muutoksia
Järjestön hallitus on  hyväksynyt uuden päi-
vitetyn huomionosoitusohjeen. Ohjeet löyty-
vät RedRedNetin Osastotoimistosta: https://
rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto . Ja 
sieltä Vapaaehtoisten kiittaminen

Suurin muutos aiempaan on se, että jatkos-
sa osastot toimittavat ansiomitaliesityksensä 
piiriin jo 15.9. mennessä entisen 31.10. si-
jaan.

Ninalta saatte myös tiedon aiemmin myön-
netyistä ansiomerkeistä ja -mitaleista, jotta 
voitte huomioida määräajat ennen hakemis-
ta. 

Huolellisesti täytetyt anomukset palautetaan 
postitse tai sähköpostilla Nina Ihanaiselle, 
kuten ennenkin. 

Punaisen Ristin apu maailmalla ja kotimaassa 

Webinaarit 3. ja 5.5. klo 17.30 – 19.00 

3.5. aiheena on Punaisen Ristin kansainvälinen apu

Mitä kansainvälinen apu on? Miten autamme ihmisiä selviämään katastrofeista ja 
rakennamme terveellisiä ja turvallisia yhteisöjä eri puolilla maailmaa? Millaisilla re-
sursseilla voimme varmistaa tehokkaan auttamisen siellä missä apua tarvitaan? 
Illan alustajana ja omista kokemuksistaan kertomassa kansainvälisen avun dele-
gaatti Heikki Väätämöinen. 

5.5. aiheena on Punaisen Ristin kotimaan valmius- ja auttamistyö 

Millaisissa auttamistilanteissa olemme täällä mukana, miten toimimme viranomais-
ten apuna onnettomuustilanteissa ja miten varaudumme erilaisiin tehtäviin. Ja en-
nen kaikkea, miten toimintaan pääsee myös itse mukaan.  
Illan alustajana piirin valmiuspäällikkö Eila Siira.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa:  vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10861

Mikä se Oma Punai-
nen Risti olikaan? 
1. Vapaaehtoisten tietojärjestelmä, joka 

antaa uusia työvälineitä vapaaehtois-
tehtävien hoitamiseen.

2. Vapaaehtoisen väylä etsiä sopivia kou-
lutuksia, toimintaa ja tapahtumia.

Uudet vapaaehtoiset ilmoittautuvat entistä 
enemmän mukaan sähköisiä väyliä pitkin 
ja Oma on juuri se kanava. Onhan teidän 
osasto valmiina ottamaan heihin yhteyttä? 

Vinkit Oman käyttöön ja uusien vapaaeh-
toisten vastaanottoon löytyy:  
rednet.punainenristi.fi/oma

Omaan liittyvissä asioissa teitä auttavat 
Annika Korpinen ja Piritta Keränen 

Ibrahim Malla, Saara Mansikkamäki, Paula Pihlava
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RedChat

Tiukat rajoitukset ja kokoontumisrajoituk-
set ovat haastaneet piirit ja osastot mietti-
mään uusia toimintatapoja. Yksi kehitteillä 
oleva toimintamuoto Kaakkois-Suomen pii-
rillä on RedChat kohtaamispaikka, joka toi-
mii Discord alustalla. Ajatuksena on, että 
ihmiset voivat kohdata RedChatissä toi-
siaan, keskustella arjen asioista tai mis-
tä vain mieltä askarruttavista jutuista. Va-
paaehtoiset valvovat keskustelua ja pitävät 
huolen, että keskustelu on asiallista sekä 
he pitävät keskustelua yllä, jolloin kaikki-
en on helppo osallistua käynnissä olevaan 
keskusteluun. 

Chattiin on jaettu eri kanavia, joissa on 
omat keskustelut mm. omaishoitajille, nuo-
rille sekä hyvinvointi teemakanava, jos-
sa voi jutella kuka vain aiheesta kiinnostu-
nut. Yksi henkilö voi toki osallistua useaan 
keskusteluun eri kanavilla. Sen sijaan että 
RedChat olisi auki vain tiettyinä aikoi-
na, voivat keskustelut elää kanavilla mi-
hin vuorokauden aikaan tahansa. Vapaa-
ehtoisten ei myöskään tarvitse olla paikalla 
ennalta sovittuina aikoina, joskin keskus-
teluun kannattaa tupsahdella säännöllisin 
ajoin. 

Tämän lisäksi meillä on joka toinen keski-
viikko RedWednesday puhekanavalla tee-
mailta, johon pyydämme asiantuntija pu-
hujia. Illat ovat vuorovaikutuksellisia, 
jolloin osallistujat voivat kysyä kysymyksiä 

tai vaihtaa omia kokemuksia. Puhe iltojen 
aiheina ovat kevään aikana mm. oma hy-
vinvointi korona-aikana, omaishoito, liikun-
ta osana hyvinvointia sekä erilaisuus. Red-
Wednesdayn iltoihin voivat osallistua kaikki 
aiheesta kiinnostuneet.

Me piirillä koordinoimme RedChat toimin-
taa, mutta kaikki innokkaat vapaaehtoiset 
voivat tulla mukaan! Tarvitsemme lisää va-
paaehtoisia valvomaan RedChattia sekä, 
jos teillä on hyviä ideoita ja yhteyksiä Red-
Wednesday teemailtoihin, niin Annikaan tai 
Riinaan voi olla asian tiimoilta yhteydessä. 

Toivomme myös, että jaatte RedChat mai-
noksia eri somekanavilla kun niitä tulee 
vastaan, niin saamme näkyvyyttä ja asiak-
kaita omille kanaville. 

Ystävien olohuone

Nyt ystävävapaaehtoisilla on mahdollisuus 
tavata toisiaan virtuaalisesti kerran kuus-
sa ystävien olohuoneessa. Iltojen aikana 
jutellaan vapaamuotoisesti osastojen kuu-
lumisista, kerrotaan ajankohtaisista asi-
oista ja suunnitellaan yhdessä tulevaa. Ta-
paamiset järjestetään Team sovelluksella 
ja mukaan pääset ilman erillistä ilmoittau-
tumista. Linkin tapahtumiin löydät piirin ta-
pahtumakalenterista. 

Tervetuloa mukaan keskiviikkona 21.4. ja 
19.5. klo 17.30. Mukaan toivotaan kaikkia 
monimuotoisen ystävätoiminnan vapaaeh-
toisia.

Ystävätoiminnan ajankohtaisia

YSTÄVÄTOIMINTA

Lisätietoja kaikista toiminnois-
ta: 

Riina Pasi 
sosiaalitoiminnan suunnittelija

Annika Korpinen  
omaishoidon tukitoiminnan suun-
nittelija 
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Soittokaveritoiminta

Kaakkois-Suomen piiri aloittaa keväällä 
soittokaveritoiminnan. Toiminnan tavoittee-
na on vähentää Kymenlaaksossa asuvien 
ikäihmisten ja omaishoitajien yksinäisyyt-
tä. Toiminnalla halutaan tavoittaa eten-
kin syrjäseutujen ja osastoverkoston ulot-
tumattomissa olevia yksinäisyyttä kokevia 
henkilöitä. Vapaaehtoiseksi soittokaveriksi 
voi lähteä mistäpäin piiriä tahansa. Toimin-
taa koordinoi joukko vapaaehtoisia ympäri 
piiriä etäyhteyksiä hyödyntäen. 

Toiminnassa ideana on muodostaa puhelin-
ystäväpareja, jotka keskustelevat säännöl-
lisesti. Toiminta voi jatkua myöhemmin pe-
rinteisenä ystävätoimintana, jos molemmat 
osapuolet tätä toivovat ja etäisyydet ei-
vät ole liian pitkät, mutta se ei ole toimin-
nan ensisijainen tarkoitus. Toimintaan on 
tarkoitus markkinoida sellaisille henkilöille, 
jotka eivät ennestään ole ystävätoiminnan 
asiakkaita.

Toiminta lähti käyntiin Socomin Helmi hy-
vää elämää ikääntyneenä -hankkeen kans-
sa tehdyn yhteistyön tuloksena. Etelä-
Karjalan alueella sosiaali- ja terveyspiirin 
toimesta järjestetään vastaavanlaista toi-
mintaa, jossa osastot ovatkin jo hyvin mu-
kana.

Jos kiinnostuit tehtävästä, ilmoittaudu mu-
kaan täältä: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/10487

Omaishoitajien tukitoiminta

Omaishoidon hankkeen osalta on sen to-
teuttaminen ollut hieman haastavaa tänä 
vaikeana aikana. Yksi ongelma on että 
omaishoitajat ovat nyt jos koskaan oman 
jaksamisensa rajoilla, mutta kaikki vertais-
ryhmät ovat olleet jo pitkään tauolla, mi-
tään virkistystapahtumia ei ole voitu jär-
jestää ja kunnallisen sopimuksen tehneillä 
omaishoitajilla jäävät vapaapäivät pitämät-
tä. Vaikka kohtaamisia ei ole voitu toteut-
taa, on piirillä suunniteltu omaishoitajille 
toimintaa soittokaveritoiminnan ja RedCha-
tin lisäksi, jota on mahdollista toteuttaa 
etänä.

Huhtikuussa alkaa TarinoidenVoima -kir-
jallisuusterapia ryhmä, jota pitää logo-
terapeutti ja kirjallisuusterapia opiskeli-
ja Arja Vainio. Ryhmä koostuu 4-8 hengen 
omaishoitajista, jotka ovat vielä työelä-
mässä, ryhmä kokoontuu yhteensä viisi 
kertaa kevään aikana ja kaikki tapaamiset 
ovat Teams yhteyden välityksellä. Ryh-
mään otetaan omaishoitajat ilmoittautu-
misjärjestyksessä, ryhmään mahtuu vielä, 
joten TarinodenVoima- kirjallisuusterapia-
ryhmää saa jakaa eteenpäin.

Huhtikuussa alkaa myös Xamk:n kanssa yh-
teistyössä toteutettu kurssi, joka on suun-
niteltu erityisesti omaishoitajille, joskin 
kuka vain on voinut kurssille ilmoittautua. 
Hyvinvointia kuvataiteesta -kurssi keskit-
tyy hyvän, rauhallisen ja luovan elämän-
ympäristön löytämiseen ja kokemiseen eri-
laisten visuaalisten tehtävien avulla. Kurssi 
on suunniteltu niin, että kurssille on ollut 
mahdollista osallistua myös omaishoidetta-
van kanssa, mikäli hänen vointinsa sen sal-
lii. Kurssilta saa opintopisteet ja se on elä-
keläisille ja työttömille maksuton. Kurssi on 
suunniteltu niin, että se tapahtuu etänä ja 
osallistujat voivat tehdä tehtäviä omilla väli-
neillä, mitä heidän kotoaan löytyy.

Facebook ryhmä ilostuttajat ovat halunneet 
tehdä pääsiäiskortteja Punaiselle Ristille ja 
mietimme tähän kohderyhmäksi omaishoi-
tajia, jotka varmasti ilahtuvat pienestä 
muistamisesta. Rantasalmen osasto halusi 
lähteä mukaan ilahduttamaan omaishoita-
jia ja heille tuleekin pääsiäiseksi kasa kort-
teja jaettavaksi omaishoitajille. 

YSTÄVÄTOIMINTA
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Ensiapupäivystäjien osaamisen 
varmistaminen vuosina 2021 ja 
2022

Tänä ja ensi vuonna päivystäjien osaami-
sen varmistaminen tapahtuu omissa en-
siapuryhmissä. Se suositellaan tehtävän 
yhteistyössä toisen osaston kanssa ristiin 
niin, että toisen osaston ETK tai ensiapu-
ryhmän kouluttaja on mukana osaamisen 
varmistamisessa. Viime vuonna päivystä-
jäkortin saaneet päivystäjät voivat päivys-
tysoikeutensa päivittää tällä ohjelmalla. Jos 
uutta päivystyskorttia ei ole (tehty vuosil-
le 2020-2023) päivystysoikeuden saamisek-
si tulee olla yhteydessä piiriin.  

Osaamisen varmistamisesta vastaavan tu-
lee olla ensiapuryhmätoiminnan tunteva 
ETK, eli ensiavun ja terveystiedon koulut-
taja, ensiapuryhmän kouluttaja tai koke-
nut ryhmänjohtaja. Hän ei siis vastaa yksin 
osaamisen varmistamisen toteuttamisesta, 
mutta lopulta hyväksyy kunkin tehtävän lä-
päistyksi. Jos osaamisen varmistamisen to-
teuttaa ryhmänjohtaja yksin (ilman ETK:ta 
tai ryhmänkouluttajaa) siitä tulee olla yh-
teydessä piirin terveydenhuollon suun-
nittelijaan jo etukäteen, jotta käytännöt 
voidaan sopia.  

Totuttuun tapaan ryhmänjohtaja raportoi 
piiriin osaamisen varmistamisen toteutumi-
sesta, toimittamalla nimilistan ryhmäläisis-
tä terveydenhuollon suunnittelijalle. 

Tänä ja ensi vuonna pakollisia rasteja ovat 
pari- ja ryhmäelvytys, terveysturvallisuus 
auttamistilanteessa sekä allergiset reakti-
ot  ja anafylaktinen sokki. Materiaali löy-
tyy täältä: https://rednet.punainenristi.fi/
node/8294 . Se on myös lähetetty EA-ryh-
mänjohtajille sähköpostilla. Osaamisen 
varmistamisen lisäksi EA-ryhmä harjoitte-
lee joko etäryhmäilloissa tai läsnäoloillois-
sa muista ensiavun teemoja Laatuohjeen 
antaman aikataulun mukaan. Säännöllinen 
harjoittelu on edellytys päivystysoikeuden 
säilymiselle. 

Piiri järjesti ryhmänjohtajien tapaamisen 
etäiltana 24.3., jossa osaamisen varmista-
misen materiaalit käytiin yhdessä läpi ja 
niistä sai esittää kysymyksiä. Koska kaikki 
ryhmänjohtajat eivät päässeet paikalle, ilta 
uusitaan 14.4. klo:17.30-18.30. 

Ensiapuryhmien etäryhmäillat

Piiri järjestää ensiapuryhmille etäryhmäil-
toja Teams:ssa kuun viimeisenä maanan-
taina klo: 18.-19.30 toukokuulle saakka. 
Ilmoittautuminen ryhmäiltoihin joko Hup-
siksessa (Kaakkois-Suomen vapaaehtoiset 
ryhmässä) tai OMA:ssa. Iltojen aiheet: 

29.3. paleltumat, hypotermia ja kylmältä 
suojaaminen

26.4. päivitetyt elvytysohjeet (jos elvytys-
ohjeiden päivitystyö ei ole vielä valmis, ai-
he muutetaan)

31.5. kirjaaminen ja raportointi päivystyk-
sessä 

Ensimmäinen etäryhmäilta pidettiin 22.2. ja 
aiheena oli suuret verenvuodot ja sokki

Illan materiaali löytyy täältä:  
rednet.punainenristi.fi/node/61885 

Tallenne ryhmäillasta on katsottavissa täällä:  
www.youtube.com/watch?v=4-uV_ry8bLM 

Jenni Ojala 
terveydenhuollon suunnittelija

Ensiapuryhmätoiminta

ENSIAPURYHMÄT
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Ruoka-aputoiminta auttaa kaikkein haavoit-
tuvimmassa asemassa olevia ihmisiä
Korona tilanne on kasvattanut 
ruoka-avun tarvetta kaikkialla. 
Lomautukset ja talousvaikeudet 
ovat tuoneet ruoka-avun piiriin 
perheitä, jotka eivät aikaisem-
min ole apua tarvinneet. Ruoka-
apua antavien osastojen määrä 
on myös kasvanut kaakkois-Suo-
men piirissä vuoden aikana. 

Ruoka-avun muotoja ovat EU-
ruoka-apu, hävikkiruoan jake-
lu, erilaiset ruoka-apukeräykset 
ja -tempaukset. Miten asiat ovat 
omalla paikkakunnallasi? Jär-
jestääkö joku taho ruoka-apua 
ja voisiko osasto tarjota apuaan ja lähteä 
ruokajakeluun mukaan? Tai onko niin, ettei 
ruokaa jaeta? Voisiko osasto siinä tapauk-
sessa aloittaa jakelun? Nyt ruoka-aputoi-
mintaa käynnistäville osastoille on tarjolla 
rahallista tukea sekä piiristä että keskus-
toimistosta. LähiTapiolan mahdollistamaa 
tukea voi saada laitehankintoihin tai ruoka-

aputapahtuman järjestämiseen. Jos osas-
tossasi on kiinnostusta ja mahdollisuus 
lähteä mukaan ruoka-aputoimintaan, olkaa 
yhteydessä.

Riina Pasi  
sosiaalitoiminnan suunnittelija 

RUOKA-APU

Pysy Pystyssä -kampanja saavutti muka-
vasti näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa

Talvisen jalankulun turvallisuuteen keskit-
tyvää Pysy pystyssä- kampanjaa vietet-
tiin jälleen tammikuussa. Kampanjaviikolla 
mm. julkaistiin liikennemerkit, joilla ohjat-
tiin ajattelemaan turvallisuuteen liittyviä 
asioita.  Kampanja käytiin piirin alueella 
pääasiassa sosiaalisessa mediassa, face-
bookissa ja instagramissa. Julkaisuilla ta-
voitettiin satoja ihmisiä päivittäin, osastot 
ja vapaaehtoiset myös jakoivat julkaisuja 
aktiivisetsi. 

Kiitos kaikille kampanjan näkyvyyttä edis-
täneille! Toivottavasti jo pian saamme kul-
kea teillä ja poluilla sulalla maalla ja ilman 
nastakenkiä. 
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Aika Tapahtuma/koulutus Kohderyhmä

huhtikuu

6.4. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset

7.4. ”Toisten tukeminen tekee myös auttajasta onnelli-
semman” webinaari vapaaehtoistoiminnan terveyt-
tä ja hyvinvointia lisäävästä voimasta

kaikki vapaaehtoiset

8.4. Humanitaarinen oikeus tutuksi Kaikki aiheesta kiinnostuneet

8.4. Koulutus festareilla toimiville 1/3 Festareilla toimivat vapaaehtoiset

10.4. Ystävävälittäjien koulutus Ystävävälittäjät

13.4. Tietosuojakoulutus Henkilötietoja käsittelevät vapaahtoi-
set

15.4. Vapaaehtoiseksi Punaiseen Ristiin Uudet vapaaehtoiset

15.4. Kotimaan avun koulutusilta Kotimaan avun ja valmiustoiminnan 
yhdyshenkilöt

15.4. Koulutus festareilla toimiville 2/3 Festareilla toimivat vapaaehtoiset

17.4. koulutus festareilla toimiville 3/3 Festareilla toimivat vapaaehtoiset

21.4. Ystävien olohuone Ystävätoimijat, omaishoidon vapaaeh-
toiset

25.4. Piirin seminaari Kaikki piirin vapaaehtoiset

25.4. Piirin vuosikokous Nimetyt vuosikokousedustajat

26.4. EA-ryhmien etäryhmäilta Ensiapuryhmäläiset

28.4. Vapaaehtoisten voimavarailta Kaikki vapaaehtoiset

toukokuu

vk 18 Punaisen Ristin viikko

3.5. Punaisen Ristin apu - kansainvälinen avustustyö Kaikki aiheesta kiinnostuneet

4.5. Osastoinfo Kaikki vapaaehtoiset

5.5. Punaisen Ristin apu - kotimaan valmius- ja autta-
mistyö

Kaikki aiheesta kiinnostuneet

10.5. Vapaaehtoiseksi Punaiseen Ristiin Uudet vapaaehtoiset

11.5. Kohti nälkäpäivää - kaupunkiosastot Kaupunkiosastojen keräysaktiivit

19.5 Ystävien olohuone Ystävätoimijat, omaishoidon vapaaeh-
toiset

29.5. Kevätseminaari Ystävä- , TE- , kotoutumisen tuen ja 
omaishoidon tukitoiminnan vapaaeh-
toiset

31.5. Ea-ryhmien etäryhmäilta Ensiapuryhmäläiset

elokuu

26.8. Osastoviestinnän perusteet Kaikki viestintää toteuttavat vapaaeh-
toiset

27.-29.8. Piirin Vapepa-leiri Kaikille hälytysryhmäläisille

30.8. Punaisen Ristin apu - kotimaan valmius- ja autta-
mistyö

Kaikki aiheesta kiinnostuneet

syyskuu

1.9. Punaisen Ristin apu - kansainvälinen avustustyö Kaikki aiheesta kiinnostuneet

7.9. Somen käyttö osastoissa Kaikki viestintää toteuttavat vapaaeh-
toiset

TOIMINTA-AIKATAULU 2021
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Koulutukset järjestetään 
yhteistyössä Opintokes-
kus Siviksen kanssa

Aika Tapahtuma / koulutus kohderyhmä

8.9. Ea-ryhmien etäryhmäilta Ensiapuryhmäläiset

14.9. Ystävätoiminnan peruskurssi Ystävätoiminnasta kiinnostuneet uudet 
vapaaehtoiset

22.9. Nuorten kohtaamispaikan vapaaehtoisten perehdy-
tys

Nuorten kohtaamispaikkatoiminnasta 
kiinnostuneet vapaaehtoiset

23.-25.9. Nälkäpäivä -keräys Kaikki mukana

21.9. Ea-päivystäjän peruskurssi teorialuento 1 Tulevat päivystäjät 

27.9. Ea-päivystäjän peruskurssi teorialuento 2 Tulevat päivystäjät 

29.9. Ea-päivystäjän peruskurssi teorialuento 3 Tulevat päivystäjät 

lokakuu

5.10. Ea-päivystäjän peruskurssi teorialuento 4 Tulevat päivystäjät 

6.10. Ea-ryhmien etäryhmäilta Ensiapuryhmäläiset

9.10. Osastojen viestintäpäivä

9.-10.10. Ea-päivystäjän peruskurssi harjoituspäivät Tulevat päivystäjät 

13.10. Vapaaehtoisten voimavarailta Kaikki vapaaehtoiset

12. ja 
14.10.

Ystävätoiminnan jatkokurssi Ystätoiminnan vapaaehtoiset

15.-16.10. Valmius- ja EA viikonloppu Hälytysryhmät, EA-ryhmät 

marraskuu

8.11. Ea-ryhmien etäryhmäilta Ensiapuryhmäläiset

4.11. Ystävätoiminnan täydennyskoulutus: Muistisairaan 
kohtaaminen

Ystätoiminnan vapaaehtoiset

19.-21.11. Koulutus- ja kiitosviikonloppu Kaikki vapaaehtoiset

21.-28.11 Omaishoitajien viikko Omaishoidon vapaaehtoiset

joulukuu

Hyvä Joulumieli -kampanja 

1.12. Ea-ryhmien etäryhmäilta ensiapuryhmäläiset

TOIMINTA-AIKATAULU 2021

Toistaiseksi kaikki koulutukset toteutetaan verkossa, ainakin kevään 2021 osalta. 
Syksyn tapahtumien toteutukset selviävät myöhemmin, seuraa Rednetin tapahtu-
makalenteria ja Oma Punaisessa Ristissä olevia tapahtumatietoja. 

Piirin tapahtumakalenteri vuodelle 2021  löytyy Rednetistä: Kaakkois-Suomen piiri 
/ koulutus- ja tapahtumakalenteri 2021. 
Älkää käyttäkö Rednetin omaa tapahtumahakua, koska suurin osa tapahtumista 
löytyy Oma Punaisesta Rististä ja on linkitetty tuohon piirin sivuilla olevaan tau-
lukkoon. 

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

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



26

Osastoinfot 

Kaikille osastojen vapaaehtoisille avoimet 
osastoinfot järjestetään joko kuun ensimmäi-
senä tiistaina. Infoissa käsitellään kulloinkin 
ajankohtaisia asioita ja tilaa on myös vapaa-
ehtoisten kysymyksille / osastojen ideoille. 

Infot pidetään klo 17.30 – 18.30 
tiistaina 6.4.2021 
tiistaina 4.5.2021 

Osallistuminen ei vaadi etukäteisilmoittau-
tumista, osallistumislinkki löytyy Rednetistä 
piirin sivuilta:  
rednet.punainenristi.fi/node/61376

Henkinentuki ystäville -koulutus  
22.4. klo 17.30

Henkinen tuki ystäville -koulutus on tar-
koitettu ystävätoiminnan vapaaehtoisille, 
mutta mukaan saa tulla muutkin aiheesta 
kiinnostuneet. Tavoitteena on, että koulu-
tuksen jälkeen osallistuja:

• Tietää ja tunnistaa erilaisia kriisejä

• Osaa kohdata ja tukea ystäväasiakasta eri-
laisissa elämäntilanteissa

• Tunnistaa omat voimavarat ja rajat, saa 
apua omaan jaksamiseen ja ystävänä toimi-
miseen

• Osaa hakea apua eri tilanteisiin ja ohjata ys-
täväasiakasta eteenpäin, tarvittaessa am-
mattiavun piiriin

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7582

Humanitaarisen oikeuden ilta  
8.4. klo 17.00 - 20.00

Tervetuloa huma-
nitaarisen oikeu-
den iltaan, joka 
toteutetaan ver-
kossa. Illassa tu-
tustutaan sodan 
oikeussääntöihin, 
kansainvälisiin suo-
jamerkkeihin ja Pu-
naisen Ristin avustustyöhön.

Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden sopimuksilla py-
ritään rajoittamaan aseellisten selkkaus-
ten vaikutuksia. Tiedon levittäminen sodan 
säännöistä on Punaisen Ristin perustehtä-
viä.

Sodan oikeussäännöt suojelevat niitä, 
jotka eivät osallistu sodankäyntiin. Oi-
keussääntöjen ydinajatuksena on, että so-
tatoimet voi suunnata vain sotilaallisiin 
kohteisiin. Kansainvälinen yhteisö on val-
tuuttanut Punaisen Ristin suojelemaan ja 
auttamaan sodan jalkoihin jääneitä siviile-
jä, sotavankeja ja haavoittuneita sotilaita. 

Ilmoittautuminen:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10792

Tietosuojakoulutus 
13.4. klo 17.30 - 19.00

Tervetuloa erityisesti Kaakkois-Suomen pii-
rin osastojen tietosuojayhteyshenkilöille ja 
muille osastoissa henkilötietoja käsittele-
ville vapaaehtoisille tarkoitettuun pereh-
dytykseen osaston tietosuojavastuista ja 
käytännöistä.

Koulutuksessa käydään läpi järjestön tie-
tosuojaperiaatteet, eri toimijoiden vastuut 
ja tehtävät sekä ohjeet tietosuoja-asioiden 
hoidolle. Tilaa on myös osallistujien kysy-
myksille.

Ilmoittautuminen:  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10793

KOULUTUKSIA
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Piirin henkilökunta:

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

Järjestöpäällikkö 
Piritta Keränen 
040 582 5277 

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

Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Riina Pasi
040 860 1396 

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

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija 
Annika Korpinen  
040 860 1413

Viestintäsuunnittelija 
Ilona Manninen 
044 459 8577

Vastaanottokeskukset: 

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

YHTEYSTIEDOT

SUOMEN PUNAINEN RISTI 
KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI

Käynti- ja postiosoite: 
Hallituskatu 7F, 4 krs, 45100 Kouvola 

Toimisto avoinna arkisin klo 9.00 - 15.00
040 173 7243

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli
Avoinna sopimuksen mukaan

 
Sähköpostiosoitteet: 
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

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

Tässä ja nyt aikataulu 2021

Pienet muutokset mahdollisia.  

3/2021 Ilmestyy 3.9.2021 
 Materiaalit     19.8. mennessä
4/2021 Ilmestyy 5.11.2021 
 Materiaalit     21.10. mennessä

Otamme mielellämme vastaan juttuja ja ilmoi-
tuksia myös osastoista. Materiaalien toimitus: 
ilona.manninen@punainenristi.fi  
 
Tiedote on luettavissa myös netissä osoittees-
sa: kaakkois-suomi.punainenristi.fi/ ”Järjestö-
tiedotteet”

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

Tilaukset: kaakkois-suomi.kouvola@punainen-
risti.fi
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TEEMANA HYVINVOINTI

AAMUPÄIVÄLLÄ 
LUENNOIMASSA SATU SILVO

ILTAPÄIVÄLLÄ TYÖPAJAT 

OMAN MIELENKIINNON MUKAAN

Ilmoittautumiset 16.5 mennessä
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10846

KevätSeminaari

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN
YSTÄVÄTOIMINNAN, OMAISHOIDON,

TERVEYDEN EDISTÄMISEN JA
MONIKULTTUURISUUS TOIMINNAN

VAPAAEHTOISILLE

29.5.2021 Klo. 9.30-15
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