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Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä 

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 
Suomen Punaisen Ristin jäsenet kokoon-
tuvat Vaasan yleiskokoukseen tärkeiden 
päätösten äärelle. Yleiskokouksessa pää-
tetään yhteisestä toimintalinjauksesta, 
joka ohjaa meitä kaikkia seuraavien kol-
men vuoden ajan. 

Kokous valitsee myös järjestön uuden pu-
heenjohtajan ja luottamushenkilöt hallituk-
seen sekä valtuustoon. Yhteinen keskustelu 
ja päätöksenteko rakentavat pohjan kaikel-
le sille vapaaehtoistoiminnalle, jota tässä-
kin lehdessä esitellään. Sadat vapaaehtoiset 
ympäri Suomea ovat olleet valmistelemas-
sa toimintalinjausta viime syksystä lähtien 
kymmenissä työpajoissa ja keskustelutilai-
suuksissa. Näiden hienojen kohtaamisten 
aikana tulevien vuosien teema on tiivisty-
nyt yhteen virkkeeseen: Haluamme, et-
tä Suomen Punaisen Ristin toiminta tuo iloa, 
synnyttää toivoa ja vahvistaa ihmisten luot-
tamusta toisiinsa ja Punaisen Ristin apuun. 

Yleiskokous on avoin kaikille järjestön jäse-
nille ja ilmoittautumisaika jatkuu huhtikuun 
loppuun. Lisätietoja järjestelyistä löydät täs-
tä lehdestä. Tule vaikuttamaan yleiskokouk-
seen 5.-6.9.2020!

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@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
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PÄÄKIRJOITUS 12.6.2020

Tämän kevään muistamme todennäköises-
ti lopun ikäämme. Suomi on ollut poikkeus-
tilassa ja elämäämme on rajoitettu valtio-
vallan toimesta rajusti. Koulut olivat kiinni 
kuukauden, miljoona suomalaista on tehnyt 
etätyötä kolme kuukautta ja moni meistä 
ei ole tavannut edes iäkkäitä vanhempiaan 
helmikuun jälkeen.

Koronavirus-pandemia on saatu Suomes-
sa kuriin ja tautiin kuolleiden määrä pidet-
tyä poikkeuksellisen pienenä moneen muu-
hun maahan verrattuna. Kiitos siitä kuuluu 
meille kaikille, olemme varsin tunnollisesti 
noudattaneet määräyksiä. Myöhemmin sit-
ten vasta nähdään onko Suomen strategia 
epidemian kontrolloinnissa ollut paras, vai 
onko joku muu strategia ollut vielä parempi.
Punainen Risti on ollut mukana auttamis-
työssä koko kriisin ajan. Olemme auttaneet 
tuhansia ja tuhansia eri tavoin koronasta 
kärsineitä. Meidän piirin alueella 14 osas-
toa on ollut mukana auttamistyössä, vapaa-
ehtoisia toiminnassa on ollut mukana 316. 
On ollut hienoa taas kerran nähdä, kuinka 
pyyteettömästi auttamistyötä on tehty. Kii-
tos siitä!

Auttamistyön kesto on tässä operaatiossa 
ollut poikkeuksellisen pitkä. Tilanne on ollut 
päällä jo kolme kuukautta. Auttamiseenkin 
väsyy ja harva jaksaa olla täysillä muka-
na näin pitkään. Kaiken lisäksi pandemia ei 
välttämättä ole vielä ohi. Emme vielä tiedä 
tuleeko taudin toinen (tai jopa kolmas) aal-
to syksyllä tai talvella. Nyt kannattaakin pi-
tää huolta myös auttajista, kysellään toisil-

tamme miten jaksamme. Ja jos siltä tuntuu, 
niin ottaa vähän vapaata auttamistyöstä.
Punainen Risti sai suuren lahjoituksen ko-
rona-työhön LähiTapiola-yhtiöiltä. Meidän 
piirin alueella tätä tukea on ohjattu lähin-
nä osastojen auttamistyöhön sekä vastaan-
ottokeskusten lapsiperheiden tukemiseen. 
Olemme olleet myös mukana Mannerheimin 
lastensuojeluliiton organisoimassa keräyk-
sessä, jossa vähävaraisille lapsiperheille an-
netaan ruoka-apua. Lämpimät kiitokset Lä-
hiTapiolalle lahjoituksista – tuki on auttanut 
meitä työssämme valtavasti.

Haluamme piirinä tehdä oman osamme 
myös vapaaehtoisten jaksamisen hyväk-
si. Järjestämme syksyllä kaikissa kolmessa 
maakunnassa oman vapaaehtoisten kiitos-
tilaisuuden. Tilaisuuksiin ovat tervetullei-
ta kaikki vapaaehtoistoiminnassa mukana 
olevat, riippumatta siitä, onko osastolla ol-
lut koronaoperaatiota vai ei. Nimittäin kaik-
kia vapaaehtoisia tarvitaan taas seuraavissa 
operaatioissa. Tarkempaa tietoa näistä kii-
tostilaisuuksista tulee seuraavassa Tässä & 
Nyt:issä.

Hyvää kesää kaikille ja voimia poikkeusti-
lanteessa auttamiseen ja jaksamiseen!

Mika Asikainen
toiminnanjohtaja
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Yleiskokous pidetään Vaasassa 5.-6.9.2020. 
 
Kokoukseen ilmoittautuminen päättyy 5.7.  
Löydät sähköisen ilmoittautumislinkin Red-
netistä / Yleiskokous 2020 ja Oma Pu-
nainen Risti -järjestelmän tapahtumista. 

Majoitusten varausohjeet ovat myös RedNe-
tissä. Varaa majoitus hyvissä ajoin, koska 
hotellikiintiöt ja -hinnat raukeavat 5.7.2020.

Kokouspaikka on Botnia-halli, joka tilana 
antaa riittävän väljän ja turvavälit mahdollis-
tavan toteutusvaihtoehdon ja lisäksi paikan 
päällä huolehditaan myös riittävästä hygie-
niasta. 

Vahva suositus on, että vaikka järjestön 
sääntöjen mukaan jokaisella henkilöjäse-
nellä on oikeus olla läsnä yleiskokouksessa, 
vain äänivaltaiset edustajat saapuvat koko-
ukseen, koska epidemia ei ole syyskuussa 
todennäköisesti vielä kokonaan päättynyt ja 
kokous saadaan vietyä turvallisesti läpi. 

Epidemian aiheuttamasta epävarmuudes-
ta johtuen yleiskokouksen live-toteutussuun-
nittelun rinnalla kulkee myös mahdollisuus 
etäyhteyksien hyödyntämisestä tarpeen vaa-
tiessa. 

Kokouksen kulku
Kokouksen kesto on 2-päiväinen, mutta sen 
toteutusta tiivistetään ja osin myös asioiden 
käsittelyjärjestystä muutetaan, jotta kanssa-
käymistä voidaan rajoittaa mahdollisimman 
lyhyeen aikaan. 

Kokouksesta lähetetään live-stream, jota 
pääsevät seuraamaan kaikki asiasta kiinnostu-
neet eli jäsenet/vapaaehtoiset kotisohviltaan.

YLEISKOKOUS VAASASSA 6.-7.9.2020

Ilmoittaudu yleiskokoukseen  
ja varaa majoitus – nyt heti 

Kokouksen asialistalta jää pois henkilövaa-
leissa ehdolla olevien live-haastattelut. Nii-
den sijaan toteutetaan hallitukseen sekä 
valtuuston puheenjohtajistoon ennakkoon 
ehdolle asetetuista henkilöistä videoesittelyt, 
joihin kokousedustajat voivat tutustua en-
nakkoon linkistä RedNetin yleiskokous 2020 
sivulla. 

Kokousosallistujien käytössä on myös Even-
tos-mobilesovellus, josta ehdokkaiden esit-
telyt löytyvät. Ehdokkaista tehdään tuttuun 
tapaan myös kirjallinen esittely RedNettiin. 

Oheistapahtumat
Perinteisiä oheisohjelmia ei järjestetä, eli 
messuosasto ja ansiomitalien luovutustilai-
suus jää pois. 

Itajuhlan sijaan suunnitteilla on Botnia-hal-
lissa vapaamuotoinen illanviettotilaisuus. Tila 
mahdollistaa turvallisen yhdessäolon ja tilai-
suus tarjoaisi vapaamuotoisen kokoontumi-
sen, jota varmasti myös kaivataan.

Yhteiskuljetuksesta tiedotetaan vielä kesä-
kuun aikana. 

Lisätietoa ja materiaalit:  
https://rednet.punainenristi.fi/yleiskoko-
us2020

Yleiskokouksen tärkeät päivämäärät 

• Viimeinen Ilmoittautumispäivämäärä 
yleiskokoukseen on 5.7.2020

• Hallituksen esittämän toimintalinjaus-
luonnoksen kommentointiaika päättyy 
30.6.2020.

• Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tu-
lee jättää hallitukselle viimeistään 5.7.

• Ehdokasasettelu kokouksessa järjes-
tettäviin henkilövaaleihin päättyy 24.7.

• Kokouskutsu lähetetään piireille ja 
osastoille viimeistään 7.8.
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Vuosikokous toteutetaan Microsoftin Teams-palvelulla, jota ollaan jo hyödynnetty kou-
lutuksissa ja tapahtumissa kevään aikana, eli on monelle vapaaehtoiselle tuttu. Ko-
koukseen voi osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, jossa on nettiyh-
teys. Mahdolliset äänestykset toteutetaan Webropol-kyselyinä lähettämällä kyselylinkki 
osastojen virallisten edustajien sähköpostiin. Ilmoittautuessa jokaisen tulee siis antaa 
sähköpostiosoite, johon mahdolliset äänestyslinkit lähetetään kokouksen aikana.

Etäkokouksen lisäksi pidetään fyysinen kokous piiritoimistolla (Kouvolankatu 5-7, Kou-
vola). Piiritoimistolle saapumista ei kuitenkaan suositella osallistujille. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi kaavailtu henkilö on toimistolla henkilökunnan edustajien lisäksi.

Kokouskutsut ohjeineen lähetetään osastoille kesäkuun aikana. Kutsussa on muka-
na linkki, josta kokoukseen liitytään. Linkki lähetetään myös sähköpostitse kaikille en-
nakkoon ilmoittautuneille. Kutsu, kokousmateriaalit ja valtakirjapohja julkaistaan myös 
piirin nettisivuilla: rednet.punainenristi.fi/node/58743

Ilmoittautuminen pakollista
Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä erityisesti osaston äänivaltaisten osallistujien 
osalta (myös muut) on ennakkoilmoittautuminen kokoukseen viimeistään 17.8. 
Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/KaSu-vuosikokous-2020

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

Valtakirjojen toimittaminen
Osaston hallitus valitsee osaston viralliset edustajat. Osaston tulee sen jälkeen toi-
mittaa allekirjoitettu valtakirja tai tarkastettu ote pöytäkirjasta piirin toimistolle. Do-
kumentin voi toimittaa skannattuna (tai valokuvana) sähköpostitse tai paperipostilla. 
Dokumentin tulee kuitenkin olla perillä viimeistään torstaina 20.8.
Valtakirja on tulostettavissa Vuosikokous 2020 sivulta. 

Osastojen äänivaltaisten edustajien määrät on lähtetty puheenjohtajille.  

Harjoituskokous
Harjoituskokous järjestetään keskiviikkona 19.8. kello 18.00 alkaen. Harjoituksessa on 
mahdollista testata äänen ja kokouskäytäntöjen toimivuutta etäyhteyksien turvin. Har-
joituskokoukseen pääsee Rednetin piirin vuosikokouksen sivulta. Ilmoittautuneille lä-
hetetään myös sähköpostitse linkki harjoituskokoukseen.

Miksi etäkokous? 
Vaikka kokoontumisrajoituksia höllennettiin 1.6. alkaen niin emme tiedä, mikä tilan-
ne on elokuussa. Riskiryhmäläisten (yli 70-vuotiaat tai perussairaat) tapaamisia ei joka 
tapauksessa edelleenkään suositella, joten heitä varten etäyhteydet olisi joka tapa-
uksessa rakennettava. Kasvokkain järjestettävä kokous olisi myös menettänyt paljon 
merkityksestään, kun koko kokous olisi oltu kuitenkin kahden metrin turvaväleillä. Pii-
rin hallitus ei halunnut jäädä odottamaan korona-tilanteen kehittymistä, vaan halu-
si tehdä päätöksen jo tässä vaiheessa, jotta meillä kaikilla on hyvin aikaa valmistautua 
etäkokoukseen. 

Piirin vuosikokous järjestetään 
etäyhteyksin 22.8. klo 13.00 

PIIRIN VUOSIKOKOUS
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LINJAUKSET JA EA-KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Punaisen Ristin hallituksessa hyväk-
syttiin tammikuussa kaksi toisistaan 
hyvin erilaista linjausta, jotka molem-
mat ovat yhtä tärkeitä. Seksuaaliseen 
häirintään ja tietosuojaa koskeviin lin-
jauksiin tutustuminen kuuluu sekä 
vapaaehtoisille että työntekijöille. Mo-
lempiin linjauksiin liittyen voi olla yh-
teydessä piiriin tai keskustoimistoon. 

Tietosuojalinjaus koskee kaikkea Punai-
sessa Ristissä tehtävää henkilötietojen 
käsittelyä. Linjaukseen liittyy myös kes-
kustoimiston, piirin ja osaston välinen 

Punaisen Ristin ensiavun koulutus-
ohjelmien mukaiset koulutukset ovat 
uudistuneet vuoden alussa. Uudistus 
koskee aluksi hätäensiapukursseja ja 
ensiapu EA 1®- ja EA 2® -koulutuksia.

Uudistuksessa on otettu käyttöön kansalli-
nen pätevyysrekisteri, jossa tieto voimassa 
olevasta ensiapukoulutuksesta ja -pätevyy-
destä säilyy. Lisäksi verkko- ja lähioppimis-
ta yhdistävät koulutukset ovat mahdollistu-

Ota haltuun tärkeät linjaukset 

Ensiapukoulutusjärjestelmä on uudistunut

kolmikantasopimus, joka pitää käsitellä 
osastoissa tämän vuoden aikana. 

Seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hy-
väksikäytön ehkäiseminen on tärkeää 
kaikkialla, myös Punaisen Ristin järjestötoi-
minnassa. Linjaus ohjeistaa toimimaan oi-
kein, jos joudut itse tai saat tietoosi jonkun 
toisen joutuneen seksuaalisen ahdistelun 
tai hyväksikäytön uhriksi. Aiheesta järjes-
tettävien koulutusten ajasta ja muodosta 
tiedotetaan myöhemmin. 

Lue lisää: RedNet / Tietosuoja

neet. Vanhoja todistuksia ei tule enää jakaa 
kurssilaisille. 

Suomen Punainen Risti ja Punainen Ris-
ti Ensiapu Oy ovat tehneet kumppanuus-
sopimuksen, jonka avulla Punaisen Ristin 
osastot ja piirit voivat jatkossakin tarjota 
vapaaehtoisilleen ja työntekijöilleen ensi-
apukoulutusta. 

Lue lisää: Ensiavunkouluttajat.fi

MobilePay ja kuukausilahjoittaminen  

MobilePay-käyttäjät Suomessa voivat ryh-
tyä vaivattomasti katastrofirahaston kuu-
kausilahjoittajiksi. Lahjoitustapa on nopea 
ja turvallinen riippumatta siitä, mihin pank-
kiin käyttäjä kuuluu. Lahjoittajaksi voi tul-
la Punaisen Ristin nettisivuilta tai suoraan 
omasta MobilePay-sovelluksesta.  

Puhelimen käyttö lahjoittamiseen ei ole si-
doksissa esimerkiksi siihen, onko älypu-
helimessa työsuhdeliittymä, sillä käyttäjä 

syöttää rekisteröitymisen yhteydessä oman 
maksukorttinsa tiedot MobilePayhin. Lahjoi-
tukset tilitetään lyhentämättömänä Punai-
selle Ristille.
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO

Arjen ensiaputaidot tulivat tutuiksi  
Punaisen Ristin viikolla

Joonas B
randt

Punaisen Ristin viikkoa vietettiin 4.-
10.5.2020. Perinteisesti toukokuun alkuun 
sijoittuvalla viikolla osastot ovat näkyneet 
paikallisesti esimerkiksi kauppakeskuksis-
sa ja toreilla. Tänä vuonna Korona-virus esti 
kaiken kasvokkain tapahtuvan toiminnan 
esittelyn ja jäsenhankinnan. 

Punaisen Ristin viikko toteutettiinkin vain 
sähköisesti. Piiri julkaisi omissa sosiaali-
sen median kanavissaan päivittäin uutisia ja 
linkkejä, joissa tuotiin esille viikon teemaa, 
lapsiperheiden kotien turvallisuutta, sekä 
Punaisen Ristin toimintaa ja jäsenyyttä. Jul-
kaisut saivat mukavasti näkyvyyttä ja osas-
tot sekä jäsenemme myös jakoivat julkaisu-
ja aktiivisesti. Kiitos siitä! 

Viikon aika bongattiin myös osastojen omia 
julkaisuja, mahtavaa! Säännöllisellä näky-
vyydellä sosiaalisessa mediassa on todis-
tetusti positiivinen vaikutus uusien vapaa-
ehtoisten ilmoittautumiseen, eli osastojen 
kannattaa jatkaa aktiivista julkaisemista 
näin teemaviikkojen ulkopuolellakin.   

Piirin tuottamia sähköisiä materiaaleja löy-
tyy edelleen RedNetistä piirin sivuilta, ala-
otsikosta toiminta. Ladattavissa mm. ohje 
Nalleneuvolan toteuttamiseen ja muistipeli 
perheen ensiaputarvikkeista. 

Luonnollisesti piirin FB-sivuilta löytyviä jul-
kaisuja voi jakaa edelleen. Viikon aikana 
julkaistut teemat ovat edelleen tärkeitä ja 
ajankohtaisia. 
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Nälkäpäivä järjestetään 40. kerran. 
Nälkä ja ruoan puute ovat yhä ajan-
kohtaisia haasteita, kuten kampanjan 
syntymävuonna 1981. Haluamme aut-
taa eteläistä Afrikkaa, mitä uhkaa nä-
länhätä. Muuttuva ilmasto aiheuttaa 
ankaraa kuivuutta, mikä tekee ruo-
an viljelystä ja karjan kasvattamises-
ta mahdotonta. Ihmiset saattavat jou-
tua sinnittelemään jopa kolme päivää 
ilman ravintoa. 

Nälkäpäivä palaa juurilleen 
Herättelemme ihmiset  
pärjäämään vähemmällä
Nälkäpäivänä palaamme kampanjan juu-
rille ja haastamme ihmiset pohtimaan ku-
lutustottumuksiaan. Innostamme ihmiset 
pelkistämään elämäänsä yhden päivän ajan 
ja lahjoittamaan säästyneet rahat heikoim-
massa asemassa oleville. Kampanjan alku-
peräinen ideahan oli syödä yhtenä päivänä 
kevyesti ja lahjoittaa säästyneet varat  
keräykseen. 

Mitä muistoja Nälkäpäivä herättää?
Nälkäpäivästä on kasvanut neljän vuosi-
kymmenen aikana keräys, jolla on erityinen 
paikka suomalaisten sydämissä. Niin on ta-
pahtunut vapaaehtoisten tekemän pitkäjän-
teisen työn ansiosta. Tarjotaan myös tänä 
vuonna uusille ja vanhoille vapaaehtoisil-
le mahdollisuus pukea päälle Punaisen Ristin 
keräysliivi ja kokea ainutlaatuisia kohtaami-
sia keräykseen lahjoittavien kanssa.

Kuva kertoo enemmän  
kuin tuhat sanaa
Kampanjaan kannattaa valmistautua jo nyt 
etsimällä omista tai osaston kuva-arkistoista 
otoksia, joissa on historian havinaa. Ne ker-
tovat keräyksen jatkuvuudesta ja herättävät 
mukavia muistoja. Kuvia voi julkaista omissa 
kanavissa ja niistä voi myös luoda suosittuja 
kuvapareja someen jaettavaksi.

Lisätietoja: Nälkäpäivä-koordinaattori 
Raisa Heinämäki, p. 040 637 3379

H
eidi Ihalainen 
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Vapaaehtoiset ovat Nälkäpäivän sydän. Ilman vapaa-
ehtoisia ei Nälkäpäivää olisi koskaan edes syntynyt. 
Kuva vuodelta 1985.

Nälkäpäivä-kerääjäsiskokset Hanna ja Mari Välimaa vuosimallia 2006 ja 2019. 

Ruokapulan ennustetaan jatkuvan vuoden 
2021 kevääseen saakka. Kun järjestämme 
menestyksekkään keräyksen, olemme osa 
historiallista avun ketjua. Nälkäpäivän tuo-
toilla perheille voidaan jakaa ruoka- ja  
käteisavustuksia. 
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KOULUTUKSET JA UUSI OPPIMATERIAALIPALVELU

Ilmainen oppimateriaalipalvelu 
tarjoaa tietoa eri ikäisille koululaisille. 
Teemoina ovat sodan säännöt, 
globaalikasvatus, ensiapu ja terveys, 
yhdenvertaisuus sekä ystävyys. 

Piireillä ja osastoilla on tärkeä rooli tavoit-
taa lasten ja nuorten kanssa työskentelevät 
aikuiset. Jaa palvelusta tietoa alueesi opet-

Punaisen Ristin uudet ja lyhyet kou-
lutukset on suunniteltu vapaaehtoisil-
le ja ne edistävät yhteisiä taitoja. Mo-
duulimaiset koulutukset on luokiteltu 
kolmeen:

1. Kaikille vapaaehtoisille yhteisiä Punaises-
ta Rististä lisätietoja antavia koulutuksia 

2. Kaikille vapaaehtoisille yhteisiä vuorovai-
kutuksesta ja ohjaamisesta lisätietoa  
antavia koulutuksia 

3. Tehtäväkohtaisia koulutuksia (esim.  
Kotoutumisen tukena)

Esimerkkejä uusista koulutuksista

Punainen Risti tutuksi (2h) korvaa Yhtei-
sen lipun alla -koulutuksen. Se sopii uusille 
vapaaehtoisille, vapaaehtoisuutta harkitse-
ville ja heille, jotka haluavat tietää enemmän 
järjestön toiminnasta.

Hei! Vuorovaikutustaidot (2h) on har-
joituspainotteinen lähikoulutus. Se antaa 

Ota käyttöön uusi oppimateriaalipalvelu 

Tutustu ja tule mukaan koulutuksiin 

tajille ja kouluille. Materiaaleja kannattaa 
hyödyntää myös piirien ja osastojen tapah-
tumissa.

Riskien keskellä ja Sodassakin on sään-
nöt -materiaaleja voi käyttää järjestön toi-
minnan ja kansainvälisen avustustyön 
esittelyyn. Visuaalisesti näyttävien ja havain-
nollisten kokonaisuuksien avulla voi perehtyä 
mm. ilmastonmuutokseen ja pakolaisuuteen. 
Materiaaleista voi helposti käyttää myös yk-
sittäisiä osioita. 

Palvelusta löytyy myös valmiita aamunava-
uksia, joiden avulla on helppo toteuttaa vaik-
kapa lyhyt kouluvierailu Nälkäpäivän aikana. 
Palveluun ei tarvitse rekisteröityä, mutta 
opettajaksi kirjautumalla saa ohjeita mate-
riaalien käyttöön ja oikeat vastaukset tehtä-
viin. Kirjautuminen on pakollista vain osassa 
materiaaleja, sillä ne on suunniteltu aikuisen 
johdolla käytäviksi.

Lue lisää: sproppimateriaalit.fi  

valmiuksia kohtaamisiin mm. messuilla ja 
kampanjatapahtumissa sekä ryhmässä toi-
mimiseen.

Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa  
(2h) antaa eväät tutkia ennakkoluuloja ja 
normeja sekä ymmärtää niiden vaikutus 
kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa.

Vapaaehtoisten voimavarapäivä (2-8h) 
on hyvinvoinnin, jaksamisen ja kiittämisen 
teemojen ympärille rakennettu koulutus. Se 
antaa mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja 
saada vertaistukea sekä valmiuksia tehdä ra-
janvetoa oman elämän eri roolien välillä. 

Kotoutumisen tukena (3h) korvaa Tulijan 
tukena -koulutuksen. Koulutuksessa käsitel-
lään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasismia 
sekä kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoi-
mintaa.

Lisätietoja: RedNet / SPR vapaaehtois- 
kouluttajat / Kouluttajien yhteiset aineistot
Paikkakuntakohtaiset koulutukset: 
Oma Punainen Risti

S
PR
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Tarvetta koulutukselle syksylle / ensi vuodel-
le? Tilatkaa piiritoimistosta! 
Aikataulutettujen koulutusten lisäksi osas-
tot / useamman osaston rypäs voivat tilata 
koulutuksia piiristä. Ajatus on se, että osas-
tot toteavat tarpeen, kokoavat koulutetta-
vien joukon ja piiri sitoutuu järjestämään 
koulutuksen. Kummit ovat tässä teidän tu-
kenanne ja auttavat tarpeiden pohtimises-
sa. 

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

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

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

rauksista 
• suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen 

markkinoinnin sekä huolehtii riittävän 
määrän kohderyhmää olevia osallistujia 
koulutukseen.

• nimeää koulutuksen vastuuhenkilön  
• laskuttaa koulutukseen liittyvät kohtuul-

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

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

tolle käytännön asioiden sopimista var-
ten 

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

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

• rekisteröi koulutetut tietosuoja-asetus-
ten mukaisesti 

• 

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

ennen kurssia tai aiemmin)

• Minimiosallistujamäärä (suositus 7 hlö, 
mutta sovittavissa)

• Miten ja missä koulutusta markkinoi-
daan

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

mispäivän jälkeen, mikäli ilmoittautunei-
ta ei ole riittävää määrää

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

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

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

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

Tarjolla olevia koulutuksia: 

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

h)
• Mini humanitaarisen oikeuden koulutus 

(3 h)
• Humanitaarisen oikeuden peruskurssi 

(12 h) 

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

KOULUTUSTARJOTIN
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Piirin tapahtumakalenteri 2020

Piirin tapahtumakalenteri vuodelle 2020  löytyy Rednetistä: Kaakkois-Suomen piirin 
/ koulutus- ja tapahtumakalenteri 2020. Älkää käyttäkö Rednetin omaa tapahtuma-
hakua, koska suurin osa tapahtumista löytyy Oma Punaisesta Rististä ja on linkitetty 
tuohon piirin sivuilla olevaan taulukkoon. 

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

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

Näpä-startit 

Tervetuloa kuulemaan viimeisimmät kuulumiset koskien tämän vuoden Nälkäpäivä 
-keräyksen toteutuksesta ja hiomaan oman osaston / paikkakunnan suunnitelmia. 
Todennäköisesti tapaamiset toteutetaan kaikki verkossa, tai vaihtoehtoisesti piiri- ja 
aluetoimistolla, näistä seuraa vielä lisätietoa. 

Valittavana on kolmesta vaihtoehtoisestä päivästä: 
25.8. klo 17.30 – 19.30  Verkkototeutus 
26.8. klo 17.30 – 19.30 Verkkototeutus / Kouvolan piiritoimisto 
27.8. klo 17.30 – 19.30 Verkkototeutus / Mikkelin aluetoimisto 

Ilmoittautuminen Oma Punaisessa Ristissä, hae hakutoiminnolla Näpä-startti ja ilmoit-
taudu mukaan! 

Ensiapupäivystäjän peruskurssi

Kaakkois-Suomen piirin oma EA-päivystäjän peruskurssi järjestetään jälleen syksyllä. 
(huom. Korona-viruksen aiheuttamalla kokoontumis- ja koulutusrajoitus varauksella)
Koulutus koostuu kolmesta lähiopetuspäivästä ja niiden välillä suoritettavista verkko-
opinnoista.  
 
Ajankohta: la 17.10. ja la-su 14.-15.11.

Paikka: varmistumatta, mutta alustavasti Mikkelin aluetoimisto

Hinta: 70 € / hlö
Ilmoittautumislinkki julkaistaan elokuussa
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Ensiapupäivystäjän osaamisen varmistaminen 
2020

Kouluttaja Päivi Piili tarkkailee parielvytystä ja 
sydäniskurin käyttöä osaamisen varmistamisessa 
Mikkelissä. 

ENSIAPUTOIMINTA

Kolmen vuoden välein ensiapupäivystäjän 
osaamisen varmistaminen on piirin järjes-
tämisvastuussa. Tänä vuonna helmi-maa-
liskuussa järjestettiin osaamisen varmis-
tamisen tapahtumat seitsemänä päivänä 
eripuolilla piiriä. Kaikkiaan meillä Kaakkois-
Suomessa on nyt 152 päivystysoikeudellis-
ta EA-ryhmäläistä. Päivystysoikeuden tun-
nistaa uudesta kortista, jossa on näkyvillä 
vuodet 2020-2023. 

Osaamisen varmistamisessa käytiin läpi en-
siapua nivelvammojen, pienien haavojen, 
tajunnan häiriön ja tyypillisimpien sairas-
kohtauksien hoidossa. Lisäksi elvytettiin 
sekä yksin ja parin kanssa että neljän hen-
gen ryhmässä. Pääsääntöisesti voidaan to-
deta päivystäjien taitojen olevan hyvällä 
tasolla. Valtaosa päivystäjistä sai päivys-
tysoikeutensa haasteitta tuleville vuosille. 
Hyvä näin. Osaamisen varmistamisen aika-
na eri EA-ryhmistä erotti selkeästi ne, joil-

la harjoittelu on säännöllistä ja laadukasta 
ja toisaalta ne, joilla harjoittelun säännölli-
syyteen ja suunnitelmallisuuteen kannattaa 
jatkossa kiinnittää vähän enemmän huomi-
ota. Osaamisen varmistamisen tarkoitukse-
na ei ole olla pelkästään testitilanne. Sen on 
tarkoitus toimia myös harjoittelun ja ker-
taamisen paikkana. Samaan aikaan on käy-
tettävissä useamman kokeneen kouluttajan 
kokemus, apu ja neuvot. Joidenkin päivys-
täjien kanssa taitoja kerrattiin enemmän ja 
osaamista hiottiin vaadittavalle tasolle.

Olen luvannut ensiapuryhmille palautteen 
osaamisen varmistamisesta yleensä. Palau-
te sisältää lisäksi maininnan, jos oman ryh-
män kohdalla jokin tietty osa ensiavusta 
kannattaa nostaa harjoittelusuunnitelmaan 
osaamisen varmistamisessa nähdyn perus-
teella. Palautteen kirjoittaminen on jäänyt 
Korona-viruksen aiheuttamien työtehtävien 
jalkoihin, mutta se tulee ryhmiin kyllä. 

Itsestään selvyys päivystysoikeuden saami-
nen ei kuitenkaan ole. Tänä vuonna se pois-
tettiin yksittäisiltä päivystäjiltä joko fyysi-
sen suorituskyvyn rajoitusten tai suurten 
osaamispuutteiden vuoksi. Päätös ensiapu-
päivystäjän päivystysoikeuden myöntämi-
sestä tai eväämisestä perustuu valtakun-
nallisiin laatuohjeisiin, jotka on päivitetty 
vuonna 2018. Ohjeissa on määritetty vas-
tuut ja velvollisuudet niin osastolle, ensi-
apuryhmälle, yksittäiselle päivystäjälle kuin 
piirillekin. Säännöt ovat samat kaikille päi-
vystäjille koko Suomessa. Valtakunnallisesti 
päivystystoiminta on Punaisen Ristin  ensi-
apuryhmien aktiivista ja näkyvää toimintaa, 
jolla vaikutetaan järjestön maineeseen - 
niin myönteisesti kuin kielteisestikin. Tämän 
vuoksi yhtenäiset käytännöt ovat tärkeitä ja 
laatuohjeisiin tutustumista suosittelen jokai-
sen osaston hallitukselle sekä ensiapuryh-
mälle. 
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Kaakkois-Suomen piirin ensiapuryhmäläisille 
suunnattu harjoitusviikonloppu järjestettiin 
SPR:n kurssikeskuksessa Nynäsissä Heino-
lassa maaliskuun alussa. Osallistujia oli 16 
eri puolilta piiriä.  Kaksipäiväisen koulutuk-
sen aikana koulutettiin loistavalla luennolla 
ensiarvion tekemistä ja  massiivisten vuoto-
jen hallintaa. Lisäksi harjoiteltiin mm. toimi-
mista auto-onnettomuudessa, rankalaudan 
käyttöä ja siirtoja sekä peittelyitä eri teknii-
koita vertaillen. Rastiharjoituksissa keskityt-
tiin myös osaston valmiuden kokonaisuuden 
kehittämiseen ja siihen, millainen rooli ensi-
apupäivystäjillä voisi olla esimerkiksi etsin-
tätilanteissa. Tyypillisiä auttamistilanteita ei 
unohdettu päivystyspisteen harjoituksessa. 

Tänä vuonna piiri teki yritysyhteistyötä 
SafeAid:n kanssa. Kouluttajaksi saatiin Katri 
Tuutti, joka saapui paikalle uusien elvytys-
nukkejen kanssa. Elvytyksen harjoitteluun 
tulee uusi ja erityinen tuntuma, kun nukke 
antaa palautteen reaaliajassa puhallusten 
ja painallusten tekemisessä. Esittelyssä ja 
kokeiltavana oli myös Act Fast Anti-Cho-
king-harjoitusliivi, jolla voidaan harjoitella 
”oikeasti” Heimlichin-otetta. 

Saadun palautteen perusteella osallistujat 
suosittelevat vastaavanlaisiin koulutuksiin 
osallistumista. Piirin järjestämissä harjoi-
tusviikonlopuissa voidaan treenaamista 
tehdä ”isommin” ja sellaisilla välineillä, joita 
ei yksittäisistä ryhmistä välttämättä löydy. 
Jatkuva ja säännöllinen harjoittelu on kui-
tenkin osaamisen peruste oikeassa autta-
mistilanteessa. 

Ensiapua ja osaston valmiutta harjoiteltiin 
Nynäsissä 6.-7.3.

Suuri kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta 
mukanaolosta. Erityinen kiitos vapaaehtoi-
sille kouluttajille Päivi Piilille ja Harri Ihalai-
selle. 

Eila ja Jenni

ENSIAPUTOIMINTA

Alueellamme on vielä päivystäjiä, jotka oli-
vat estyneet osaamisen varmistamiseen 
osallistumaan. Myös kokonaisia päivystä-
viä ryhmiä, joilla osaamisen varmistaminen 
on kokonaan tekemättä, piiristä löytyy. Ko-
rona-virus vähentää kesäajan päivystyksiä 
merkittävästi, mutta on tärkeää muistaa et-
tei ilman päivystysoikeutta voi SPR:n ensi-
apupäivystäjänä toimia.

Koska tavoitteena on saada päivystysoike-
us kaikille halukkaille ensiapuryhmäläisille, 
piirin alueella järjestetään syyskaudella vie-

lä  mahdollisuus tulla osaamisen varmista-
miseen. Tarkempi informaatio tästä tilaisuu-
desta laitetaan ensiapuryhmille syyskauden 
alussa. Todennäköisesti tulemme järjestä-
mään yhden päivän, jonne ilmoittaudutaan 
kuten alkuvuoden tilaisuuksiinkin tehtiin. 

Jenni Ojala, terveydenhuollon suunnittelija
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Punainen Risti on yhdessä muiden toimijoi-
den kanssa saanut paljon aikaan ihmisten 
auttamiseksi koronasta johtuvassa poikke-
ustilanteessa. Osastot ovat lähteneet no-
peasti mukaan joko viranomaisilta tulleisiin 
pyyntöihin tai ideoimaan oma-aloitteisesti 
toimintaa, mille paikkakunnalla on ollut 
tarvetta. Olemme tänä keväänä pitäneet 
yhteyttä yksinäisiin, jakaneet ruoka-apua ja 
auttaneet ihmisiä selviämään uudesta arjes-
ta käymällä heidän puolestaan kaupassa ja 
apteekissa.

Avun merkitys on ollut suuri erityisesti ihmi-
sille, joiden voimavarat ovat olleet vähissä 
jo ennen epidemiaa ja poikkeusoloja. Kai-
kessa vapaaehtoistoiminnassa sekä autet-
tavien että auttajien turvallisuus on ollut 
ehdottoman tärkeää. 

Punaisen Ristin osastot toimivat  
Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat olleet ja 
ovat edelleen mukana monenlaisissa avus-
tustehtävissä. Alla esimerkkejä tuesta, jota 
paikallisosastot ovat tarjonneet alueillaan 
joko itsenäisesti, mutta useimmiten yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa tai viran-
omaisten pyynnöstä. 

Muutamia esimerkkejä siitä, mitä olemme 
yhdessä tehneet eri puolilla Kaakkois-Suo-
men piiriä. Osa toiminnoista jatkuu vielä, 
osa ollaan valmiina käynnistämään uudel-
leen tarpeen vaatiessa. 

• Savonlinnassa jaetaan ruokakasseja vä-
hävaraisille yhteistyössä diakoniatyön 
kanssa. 

• Iitissä ja Hirvensalmella toimii ruokaja-
kelut, joissa molemmissa jaetaan kau-
poista saatavaa ylijäämäruokaa apua 
tarvitseville. Myös Mikkelissä on käyn-
nistynyt ylijäämäruuan jakelu.

• Lappeenrannassa on toteutettu Ope-
raatio Kauppakassia yhteistyössä Nuor-
kauppakamarin, Eksoten ja Manner-
heimin Lastensuojeluliiton kanssa. 
Operaatiossa on ollut jaossa ruokakas-

seja tai ruokalahjakortteja niitä tar-
vitseville.  Käynnissä myös paikallinen 
pienkeräys toiminnan rahoittamisek-
si. Avuntarvitsijat on tavoitettu Eksoten 
kautta.  

• Kymenlaaksossa on toteutettu  MLL 
Kaakkois-Suomen piirin aloitteesta eri-
tyisesti yrityksille suunnattu keräys, 
jonka tuotot käytetään vähävaraisten 
lapsiperheiden ruokalahjakortteihin. 

• Kouvolassa vapaaehtoiset ovat mukana 
kaupungin koordinoimassa asioimisapu-
ringissä auttamassa kauppa- ja apteek-
kiasioiden hoidossa sekä soittoringissä, 
jonka avulla kartoitetaan iäkkäiden kun-
talaisten tilannetta ja tuen tarvetta. 

• Rantasalmella osasto toteuttaa niin 
ikään asiointiapua niille, joiden ei ole 
itse turvallista käydä kaupassa tai ap-
teekissa.

• Savitaipaleen osasto on ollut jo viikko-
ja mukana auttavassa puhelimessa ja 
asioimisavussa kunnan alueella. Puheli-
messa saa apua myös poikkeustilanteen 
aiheuttamissa käytännön asioissa. 

• Joroisissa ja Pertunmaalla jatkuu EU-
ruokajakelut. Poikkeava tilanne on tuo-
nut myös ruokajakeluun erilaisia ja tiu-
kempia toimintaohjeita, mutta apu ei 
pysähdy. 

LähiTapiolan Savo-Karjalan ja Kaakkois-
Suomen alueyhtiöt ovat tukeneet piirin aut-
tamistoimintaa merkittävällä lahjoituksella. 
Avustus on ohjattu eteenpäin osastoille ja 
lahjoituksen turvin osastot ovatkin voineet 
auttaa apua tarvitsevia. 

Alueen ruokajakeluihin saatiin merkittävä 
lisäys, kun Punaisen Ristin kautta jaetta-
vaksi lahjoitettiin kuivaruokaa ja hygienia-
tuotteita. Lahjoittajina olivat Nestlé, Ikea, 
Coca Cola ja Tokmanni. Kaakkois-Suomen 
piirin alueelle lahjoitusruokaa tuli n. 4000 
kg, joka jaettiin alueen ruoka-apua antavien 
paikallisosastojen kautta avuntarvitsijoille.

Ihmisten tukena monin eri tavoin 
 - poikkeuksellinen kevät 2020 

IHMISTEN TUKENA 
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Kaakkois-Suomen piirin korona operaatiossa 
on tähän mennessä ollut 14 osastoa muka-
na auttamassa tavalla tai toisella, avunsaa-
jia on ollut 2220 henkeä ja vapaaehtoisia 
mukana auttamassa 316 henkeä. 22 uutta 
vapaaehtoista on saatu mukaan toimintaan. 
Auttamistoiminta on tällä hetkellä hivenen 
hiipumassa kun rajoituksia on purettu. Iso 
kiitos kaikille ketkä olette olleet mukana 
auttamassa tähän mennessä!

Rajoitusten osittainen purkaminen tulee 
näyttämään mihin suuntaan koronatilanne 
menee. Paljon puhutaan toisesta aallosta, 
jää nähtäväksi mitä tapahtuu. Ollaan kui-
tenkin valmiudessa, seurataan tilannetta 
mediasta ja reagoidaan tarvittaessa nopeal-
lakin aikataululla.

Ystävätoiminnalla yksinäisyyttä 
vastaan
Pitkään jatkunut poikkeustilanne on lisännyt 
yksinäisyyttä etenkin riskiryhmiin kuuluvien 
henkilöiden keskuudessa. Punaisen Ristin 
ystävätoiminnassa mukana olevat ystävä-
vapaaehtoiset ovat jatkaneet yhteydenpitoa 
ystäviinsä myös koronavirusepidemian ai-
kana puhelimitse. Kasvokkaiset tapaamiset 
ovat tauolla, mutta vaihtoehtoisia tapoja 
tavoittaa yksinäisiä kehitetään koko ajan. 
Uusia vapaaehtoisia koulutetaan puhelin- tai 
verkkoystäviksi. 

Useilla paikkakunnilla on toteutettu aamu-
kahvit soittorinkitoimintaa, jossa vapaa-
ehtoinen soittaa ryhmäpuhelun 4-5 yksi-
näiselle muutaman kerran viikossa, jolloin 
juodaan yhdessä kahvit ja jutellaan muka-
vista aiheista. Ystävätoimintaan on tullut 
myös uusia vapaaehtoisia, jotka aloittavat 
toiminnan puhelinystävänä. Heinäkuussa 
alkaa myös verkossa tapahtuva kohtaamis-
paikkatoiminta, jonka tavoitteena on vähen-
tää yksinäisyyttä nuorten keskuudessa.

Uusia tapoja koulutuksissa ja 
tapaamisissa  
Koska kasvokkainen toiminta jäi tauolle, 
niin yhtäkkiä oltiin aivan uuden edessä 
myös koulutusten ja tapaamisten kanssa. 
Miten toimitaan, kun ei voidakaan tavata 
kasvokkain ja kokoontua yhteen. Miten pe-
rehdytetään uudet ihmiset toimimaan? 

Hetkellinen epäusko valtasi monen mielen, 
mutta ei kun haasteita kohti ja toteutta-

maan koulutusta etänä verkossa. Epäilyk-
siä etäkoulutus herätti myös osallistujissa: 
osaanko, kehtaanko, entä jos töppään? Sa-
mat fiilikset siis linjojen molemmissa päissä. 

Ensimmäinen koulutus sai perhoset lente-
lemään vatsassa, mutta rohkeasti liikkeelle 
ja havainto: tämähän sujuu! Saman havain-
non tekevät myös osallistujat, minä osaan, 
minä pystyn! Aikamoisia voimaantumisen 
tunteita puolin ja toisin. Chat-kenttä laulaa, 
puheenvuoroja käytetään ja aika menee 
kuin siivillä. Opitaan yhdessä uutta tapaa 
tehdä ja kohdata. 

Muutenkin tässä tilanteessa on virinnyt lois-
tavia innovaatioita, miten tuetaan niitä, joi-
den täytyy olla kotona, miten ollaan läsnä, 
vaikkei ollakaan samassa paikassa. 

Kamalasta tilanteesta huolimatta tämä 
saattaa tuoda jotain hyvää siihen, miten 
hahmotamme ajan käytön ja liikkumisen 
jatkossa. Voidaanko tästä ottaa hyviä käy-
täntöjä tekemiseen? Aivan varmasti. 

Onko järkevää ajaa satoja kilometrejä 
päästäksemme yhteisen asian tai oppimi-
sen äärelle aina – jos sen voi hoitaa etäyh-
teyksin? Tämä säästää myös osallistujia, 
kuinka paljon helpompaa on tulla mukaan 
omalta kotisohvalta silloin kuin se omaan 
kalenteriin sopii. Ja kun koulutus tai 
kokous päättyy, voi helposti jatkaa omia 
hommia kotona tai ehtiä vielä ulkoilemaan, 
eikä edessä ole pimeä kotimatka. Kaikki 
hyötyvät, eniten myös ympäristö, kun 
autoilu paikasta toiseen jää vähemmälle.

Kaikkea ei voi missään nimessä siirtää verk-
koon. Kasvokkain kohtaaminen, kättelemi-
nen ja halaaminen ovat edelleen tärkeitä, 
mutta kaikkea sopusoinnussa. Jatkossa on 
varmastikin tarjolla erilaisia tapoja kohdata, 
kouluttautua, keskustella ja jakaa ideoita 
ja ajatuksia. Digitaalisuus, mitä ollaan nyt 
opeteltu kannattaa hyädyntää niiltä osin 
kuin mahdollista. 

Yhdessä olemme vahvoja, jatketaan hyvää 
toimintaa ja kutsutaan mukaan myös uusia 
auttajia!

IHMISTEN TUKENA 
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Kuusankosken osastossa kuten muuallakin 
kasvokkainen ystävätoiminta on ollut tauol-
la, mutta verkkoystävätoiminta on jatkunut 
normaalisti. On mukava kirjoitella ystävän 
kanssa puolin ja toisin kuulumisia. Ystävät 
kirjoittavat anonyymisti esimerkiksi sähkö-
postin kautta keskenään. Luotettavan verk-
koystävän kanssa voi jakaa niin yksinäisyy-
den tuntemukset kuin selän kolotukset. Toi-
minta on ajasta ja paikasta riippumatonta. 

Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piiri oli 
saanut postikortteja Paletti Oy:ltä lahjoituk-
sena. Kuusankoskella lähetettiin 43 korttia 
ystäväasiakkaille ja omaishoidon tukitoimin-
nassa mukana oleville. Koululaiset Inka (10 
v.) ja Saaga (8 v.) tekivät lisäksi 40 korttia 
jaettavaksi johonkin palvelutaloon. Tällä 
kertaa kortit saivat Mäkikylän palvelukes-
kuksen asukkaat. Tytöt haastavat piirin alu-
een koululaiset tekemään kortteja kesällä 
ja näin ilahduttamaan johonkin paikallisen 
palvelutalon asukkaita. 

Kasvokkaisen toiminnan päättymisen jäl-
keen aktiivisesti mukana olevat ystävä-
vapaaehtoiset perustivat viisi ryhmää ja 
soittivat muille ystävävapaaehtoisille kysel-
len kuulumisia. Ryhmästä yksi soitti noin 
kymmenelle ystävälle huhtikuun lopussa ja 
tiedusteli, miten korona-aika on vaikuttanut 
heidän elämään. 

Ystävät olivat kokeneet korona-ajan poik-
keusoloista huolimatta ajatuksella, tästäkin 
selvitään. Uutisointia oli seurattu paljon ja 
osallistuttu piirin verkkokoulutuksiin ja -pa-
lavereihin. Aika oli kulunut kotiaskareissa, 
pihatöissä, ulkoilussa ja puhelimitse oltu 
yhteyksissä ystäviin ja ystäväasiakkaisiin. 
Kaivattiin tärkeitä lasten ja lastenlasten ha-
lauksia Toiveena oli, että kunpa vain pian 
voitaisiin palata normaaliin elämään.

Kuusankosken osaston ystäviä on mukana 
myös valtakunnallisessa Auttavassa puheli-
messa.
Puhelimeen voivat soittaa kaikki kansalai-
set omista huolistaan. Yksinäisyys on usein 
soittajien puheenaiheena ja he ovat olleet 
kiitollisia tästä palvelusta. Soittajalle niin 
kuin vastaajalle on soiton lopussa jäänyt 
hyvä mieli. Soittaja on tullut kuuluuksi ja 
saanut puhua omista sen hetken mielessä 
olevista asioista.

Kuusankoskella alkoi myös aamukahvit soit-
torinkitoiminta. Soittoringissä vapaaehtoi-
nen soittaa ryhmäpuhelun 4-5 yksinäisyyttä 
kokevalle henkilölle pari kertaa viikossa. 
Puhelun aikana on tarkoitus jutella mukavia 
ja luoda kiva yhteinen hetki. Kuusankoskel-
la on aloitettu kaksi soittorinkiä. Tekniikka 
on ihmeellinen. Aluksi oli vaikeuksia ryh-
mäyttää 4-5 ystävää, mutta harjoitus on 
tehnyt meistä mestareita. On ollut mukava 
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Koronakaranteeniaika Kuusankosken osaston ystävätoiminnassa

Turvavälit kunnossa! Kuusankosken ystävätoimjoita. Kuva Hannu J. Vest
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Kaupan ylijäämäruokien ja EU-ruokien jake-
lu jouduttiin keskeyttämään osastossamme, 
kun tieto pandemian vakavuudesta tuli tie-
toon. Reilun kahden vuoden aikana jo vakiin-
tuneelle hakijajoukolle lopetus iski ikävällä 
tavalla. Heille kaksi kertaa viikossa tarjou-
tunut tilaisuus saada apua tiukkaan talou-
denpitoon oli ollut iso asia. Meitä kaikkia 
hämmentävästä ja pelottavastakin tilantees-
ta päästiin kuitenkin  parissa viikossa yli, ja 
aloimme miettiä  uutta turvallisempaa ta-
paa jatkaa jakelua. Selvää oli, että hakijoita 
ei voitu entiseen tapaan päästää  sisätiloihin 

valikoimaan noutopöydästä itse. Ruoat pitää 
pussittaa valmiiksi ja toimittaa joko perille 
asti tai sitten ne tullaan hakemaan turvavä-
lit säilyttäen ulkona. Ensimmäinen haaste oli 
löytää nuorempia vapaaehtoisia ruokien la-
jitteluun ja kasseihin laittoon. Onnistuimme 
löytämään kuusi nuorta vapaaehtoista ja sil-
lä päästiin alkuun.  Kuten tavallista, myös 
ruokajakelussa mukana olleet vapaaehtoi-
semme olivat riskiryhmään kuuluvia eläke-
ikäisiä.  

Jakelu toimii yhteistyössä Mikkelin Viadi-
an kanssa. Heidän panoksen-
sa on meille korvaamaton. 
Osaston omin voimin emme 
selviäisi ruokien hausta ruo-
kaa toimittavista naapurikun-
tien kaupoista, koska kylän 
omasta S-kaupasta saatu ruo-
ka ei riitä. Viadialla on pal-
kattua henkilökuntaa ja tilava 
pakettiauto tätä varten. Työn-
jako on selkeä ja toimii hie-
nosäädön jälkeen mainiosti. 
Viadia hakee autollaan ruoat 
kaupoista ja toimittaa ne ja-
kelupaikalle. Osastomme va-
paaehtoiset lajittelevat ne 
kasseihin ja toimittavat kassit 
koteihin. Ruokien kuljetusta 

Kuusankosken osaston pienet koululaiset Inka 10 v. ja 
Saaga 8 v. Haaman. Kortteja he tekivät 46 kpl, ja ne 
jaetaan Mäkilylän palvelukeskukseen

rupatella edes puhelimitse, kun kasvokkain 
tapaamiset on nyt kielletty korona-karan-
teenin takia.

Ystäviä osallistui Kymenlaaksossa aloitet-
tuun ”Mitä kuuluu” -soittorinkipalveluun 
yli 80-vuotiaille asukkaille. Vastaajat oli-
vat todella kiitollisia saamistaan soitoista. 
Heistä oli mukavaa saada jutella hetki omia 
kuulumisiaan. Lisäksi soittajat antoivat yh-
teystietoja, mistä he voivat saada tarvitta-
essa apua kauppa- ja apteekkipalveluun tai 
puhelinnumeron mihin voivat soittaa, mikäli 
tarvitsee jossain muussa asiassa apua.

Helena Lukkarinen 
Kuusankosken osasto 
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Korona-ajan ruokajakelu Hirvensalmen osastossa
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Savitaipaleella osasto otti yhteyttä maalis-
kuussa eri kyliin lähinnä innostaakseen ky-
läläisiä miettimään, onko riskiryhmiin kuu-
luvia ihmisiä, jotka saattaisivat jäädä ilman 
apua. Tämä viesti otettiin vastaan hyvin 
myönteisesti.

Ystävätoimijat ovat olleet yhteydessä puhe-
limitse ystäviinsä viikottain.

Osasto ryhtyi yhteistyökumppaniksi Aut-
tavan puhelimen  järjestämiseksi kunnan 
kanssa. Kaksi viikkoa osasto päivysti iltaisin 
klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-16. Sen jäl-
keen päivystys siirtyi osastollemme koko-
naan eli myös päivävuorot. 

varten osastomme  on antanut Viadian käyt-
töön riittävän määrän isoja kylmälaukkuja, 
joihin kaupat laittavat ruoat valmiiksi jo kyl-
mätiloissaan. Säilyvyyden lisäksi etuna on, 
että  meidän ei tarvitse kierrättää pahvilaa-
tikoita.   

Tuoreruokien jakelupäivä on kerran viikos-
sa. Lisäksi jakelusta yli jääneet pakastus-
kelpoiset ruoat laitetaan pakastimiin, joista 
seurakunnan diakonissa, kunnan sosiaali-
työntekijät ja omat valitut vapaaehtoisem-
me käyvät omatoimisesti kassittamassa niitä 
ja toimittavat koteihin. Viikoittain jaettavi-

en  ruokakassien määrä on nykyisellään 
keskimäärin 80 kappaletta. 

Korona-tilanteen seurauksena kunnas-
samme, samoin kuin koko Etelä-Savos-
sa, ruoka-apua tarvitsevien määrä on 
lisääntynyt runsaasti. Uusia kaupan yli-
jäämäruokien jakelupaikkoja on sen ta-
kia järjestetty myös naapurikuntiin. 
Pullonkaulaksi on kasvamassa ylijää-
märuoan riittävyys alueella. Pääsihtee-
rin hienolla myötävaikutuksella olemme 
saamassa K- ja S-ryhmän kauppojen li-
säksi myös Mikkelin Lidl-kaupat toimit-
tajaksi. Lisäjaettavaa osastomme sai 
piiristä, kun meille toimitettiin Nestlen 

lahjoittamia hygieniatarvikkeita ja kaikkea 
muuta hauskaa ja tarpeellista pikkumuka-
vaa. Olemme terästäneet ruokakasseja myös 
osaston ostamilla vihanneksilla ja hedelmil-
lä, joita emme saa ilmaisruoissa. Kiitos Lähi-
Tapiolan piirille antamasta rahalahjoituksen, 
olemme voineet tehdä myös muita tarpeel-
lisia hankintoja ilman, että osaston talous 
joutuisi lujille.  

Tulevaisuus näyttää, kuinka kauan jatkamme 
nykyisellä mallilla ja milloin voimme pala-
ta takaisin entiseen. Vai tuleeko tästä pysyvä 
malli myös sitten? 

Kalevi Puukko
Hirvensalmen osasto              

Ylijääneet ruuat laitetaann pakastimeen

Osastomme teki aloitteen kunnalle kaikki-
en yli 70-vuotiaitten kontaktoimisesta puhe-
limitse. Kunta kontaktoi 70-79-vuotiaat ja 
Eksote yli 79- vuotiaat. 

Kaikkien näiden toimenpiteiden jälkeen on 
huomattu, että ihmisistä huolehditaan täällä 
hyvin joko naapuri- tai sukulaisapuna. Ke-
säkuussa harkitaan puhelimen päivystysai-
koja vähentämistä.

Toimintaa on organisoinut kaksi koordinaat-
toria ja puhelinvastaajat sekä asiointiapuun 
lupautuneet vapaaehtoiset. Uusia toimijoita 
on muutama liittynyt joukkoon.

Eija Karine 
Savitaipaleen osasto 

Puhelinauttamista Savitaipaleella 
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Covid-19 epidemian saapuminen Suomeen 
keskeytti Savonlinnan osaston aktiivisen 
toiminnan hetkeksi.

1.4. hallituksen jäsen Heli Salkkola kyse-
li sähköpostilla hallituksen jäseniltä mieli-
pidettä korona-ajan avustamisesta. Säh-
köpostikokouksen jälkeen tilattiin järjestön 
kautta maskeja, hanskoja ja käsidesiä toi-
mintaa varten. Myös järjestön ohjeet tulivat 
monille tutuiksi ennen toiminnan aloittamis-
ta ja ne kerrattiin vielä jokaisella ruoka-apu 
jakokerralla.

Korona-ajan avustaminen alkoi osaston 
omilla varoilla hankituilla ruokakasseilla. 20 
kassia koottiin K-market Kirkkokadun kau-
pasta ja seurakunnan diakonia toimitti kas-
sit tarvitseville. 

11.4. hallituksen päätöksellä haettiin Lähi-
Tapiolan avustusta piiristä. Yhteistyökump-
panina oli seurakunnan diakoniatyö.

Ruoka-avusta kerrottiin paikallisissa lehdis-
sä, joten avuntarvitsijat osasivat ottaa suo-
raan yhteyttä diakoniatyöntekijään. Seura-
kunnan diakoniatyö valitsi avunsaajat. 

Viikolla 17  aloitettiin ruokakassien jaka-
minen seurakunnan diakoniatyön kanssa. 
Noin 25 euron arvoisia ruokakasseja on toi-
mitettu 80 kpl ensimmäisellä LähiTapiolan 
avustuserällä.  Tavarat pakattiin Tokmanin 

IHMISTEN TUKENA 

Ruoka-apua Savonlinnassa

lahjoittamiin Pisaraharjoitus-sankoihin ja 
Prisman lahjoittamiin kestokasseihin.  Jako 
tapahtui osaston autosta seurakuntakeskuk-
sen luona tai osa toimitettiin suoraan kotiin. 
Toukokuun alussa saatiin järjestön kautta 
kuivamuonaa ja hygieniatarvikkeita lahjoi-
tuksena Tokmanilta, Ikealta, ColaCola’lta ja 
Nestle’ltä.  Näitä tuotteita on lisätty avus-
tuskasseihin. 

Avuntarve tuntuu olevan suuri, joten haim-
me vielä lisää LähiTapiolan avustusrahaa. 
Toiminta on jatkunut viikoittain.  Mukana on 
ollut tähän mennessä viisi ensiapuryhmä-
läistä ja kolme ystävätoimijaa.

Avustustyö on sujunut joustavasti ja on 
ilo jakaa ruokapaketteja, kun näkee että 
se menee tarpeeseen, kertoo Savonlinnan 
osaston varapuheenjohtaja Sirpa Kauppi-
nen.   

Sankot valmiina jakoon! 
Kuva Päivi Piili

Ensiapuryhmästä 
Heli Salkkola tyy-
tyväisenä, kaikki 
tuli jaetuksi.

Ystävätoimija, 
Arja Pesonen. Iloi-
nen Ruokakassien 
jakaja.

kuvat Päivi Piili
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Kuulumisia Lappeenrannasta 
 
Muutoksissa nähdään miten ihminen ky-
kenee sopeutumaan ja toimimaan muut-
tuneiden vaatimusten kanssa. Tämä kevät 
osoitti, että me ruohonjuuritasollakin työs-
kentelevät osaamme sopeutua.  
 
Koronamääräysten astuttua voimaan, taju-
simme, että kaikki meidän SPR:n Piristäjien 
hyvät suunnitelmat jatkaa ikäihmisten ul-
koiluttamista sairaaloissa ja palvelutaloissa, 
partioida kauppakeskuksessa sekä aloittaa 
riksakausi hiukan aikaisemmin keväällä 
kariutuivat yllättäen.  Aika nopeasti meiltä 
kyseltiin kaupassakäyntiapua, mutta erit-
täin suuri osa meidän Piristäjistä on itse-
kin hallituksen rajamaa riskiryhmää, joten 
emme tehneet tästä apumuodosta julkisesti 
mitään suurta numeroa kun resurssit olivat 
pienet ja suositukset alkuun hyvin sekavat.  
 
Uutisia seuratessa tajusin, että ihmiset tu-
levat tarvitsemaan apua, ja paljon. Etenkin 
lomautukset ja irtisanomiset, sekä niiden 
korvausten viivästyminen tulisi vaikutta-
maan monen elämään. Pääsiäinen oli lähes-
tymässä, tuli vahva tunne, että jotain tarttis 
tehdä.  
 
Kyselin yhtenä iltana Facebookin Lappeen-
ranta-ryhmässä, saako apua tarvitseva mis-
tään pikaisesti ruoka-apua? Kysymykseeni 
tuli vastauksia, että jotkut hyväntekeväi-
syysjärjestöt auttavat kyselijöitä, mutta itse 
hain jotain organisoidumpaa, sellaista, että 
tietosuoja on kunnossa ja avusta ei päätä 
”joku vaan” vaan taho, joka ymmärtää asi-
oista jotain. Kysymykseni luki myös Eksoten 
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Reetta 
Tourunen, meidän SPR:n Piristäjien yhteys-
henkilö keskussairaalasta. Hän viestitti, että 
ota huomenna yhteyttä. No, soitin hänelle 
seuraavana päivänä ja hän kyseli heti, että 
”onko sinulla jokin idea?”  
Vastasin, että idea oli, mutta mitenköhän 
tämän nyt toteuttaisi. Siitä lähti sitten mei-
dän #operaatiokauppakassi liikkeelle. Idea 
oli yksinkertainen, mutta mistä rahat? 
 
Hain toimistosihteerimme Sirkun avustuk-
sella pienkeräysluvan. Hain luotollisen tilin 
meille paikallisesta K-market Rakuunasta. 
Laitoin markkinointi-ihmisenä Facebook-
keräyskampanjan saman tien pystyyn,  

graafikko-ystäväni piirsi kampanjaan myös 
mukavan logon. Rahaa saatiin kerättyä n. 
1500 euroa, eli ei hirveästi, mutta pääsim-
me alkuun. Moni muukin taho keräsi rahaa 
ja ihmiset pelkäsivät yleisestikin taloutensa 
puolesta. Saimme kuitenkin Eksoten yhteis-
työkumppaniksi ja pienen säätämisen kaut-
ta loimme toimivan mallin. Eli me kaupassa 
kävijät saamme Eksotelta perheiden tiedot, 
ei nimiä vaan pelkästään perheen koon, 
mahdollisten lasten iät ja ruokarajoitteet 
sekä -toiveet. Teemme ostokset ja Eksoten 
kuski vie sitten merkityt ruokakassit perille 
suoraan perheille. Muutamalle ikäihmiselle 
kuski oli käynyt viemässä jopa suoraan jää-
kaappiin, kun vanhusten voimat eivät riittä-
neet edes kassien kantamiseen.  
 
Muutama kysyikin alkuun, että miksi ette 
jaa lahjakortteja? No koska korona. Mo-
nissa perheissä on riskiryhmäläisiä, jotka 
eivät saa saada tartuntaa. Lapset ja nuoret 
olivatkin yhtäkkiä kotona, ja vanhemmat/
vanhempi ei päässytkään enää kauppaan. 
Lisäksi nettikaupoissa oli viikon jono kaup-
pakassille ja taksien ostopalvelu oli kallista 
pidemmän päälle. Ja näillä ihmisillä ei ole 
varaa ylimääräisiin maksuihin.  
 
Osa meidän super Piristäjistä, jotka ovat it-
sekin hallituksen määrittämää riskiryhmää, 
auttoivat yksinäisiä juttelemalla heille pu-
helimessa. Yksikin Piristäjä kertoi, että hän 
puhuu joka päivä erään yksinäisen rouvan 
kanssa puhelimessa. 
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Operaatio kauppakassin kautta toimitimme 
myös 200 tuoretta pullaa hotelli Marjolasta 
kahteen eri palvelukotiin. Ne oli yksittäispa-
kattu ja jokaisessa oli erikseen pääsiäistoi-
votus.  
 
Meillä on ollut mukava ja tehokas SPR:n 
Piristäjien ydinporukka tekemässä näitä 
ostosreissuja, vaikka onhan meillä yhteis-
työkumppaneina myös aktiivinen MLL:n 
Kaakkois-Suomen osasto sekä Lappeenran-
nan Nuorkauppakamari.  
 
Ajatuksena on ollut, että #yhessämyöol-
laaenemmän eli me eri järjestöjen tekijät 
yhdessä ja me kaupunkilaiset yhdessä 
olemme enemmän ja tehokkaampia, kun 
teemme yhteistyötä. Myös SPR:n piiristä 
on tullut hyvin apua ja kannustusta. Lisäksi 
saimme Lähi-Tapiolan SPR:lle jakamasta 
potista 3000 euroa näihin ostoksiin. Fazer 
Lappeenranta lahjoitti meille yhdellä 
puhelinsoitolla parikymmentä laatikkoa ma-
keisia, joita on pakattu mukaan jokaiseen 
kauppakassiin. Lisäksi saimme oman osuu-
temme SPR:n isosta avustuskuormasta, 
jossa oli Nestlen, Coca-Colan, Tokmannin 
ja Ikean lahjoittamia tuotteita. Näitä olem-
me nyt pakanneet mukaan perheille. Näitä 
lahjoitustuotteita meni myös Ruokolahdelle. 
Sieltä kunnan työntekijä haki omalla vapaa-
ajallaan lastin näitä tuotteita jaettavaksi 
Ruokolahden seurakunnan ruokakassien 
yhteydessä. Olivat kovin kiitollisia lahjoitus-
tuotteiden hyvästä laadusta.  
 
Kauppakassien saajilta olemme saaneet 
myös palautetta. On oltu tyytyväisiä siihen, 
että saadaan laadukasta ruokaa, ei mitään 

jämiä. Erikoistoiveet kuten paljon vihan-
neksia, paljon hedelmiä, erikoisruokavali-
on tuotteet, lapselle saippuakuplia, kalaa 
jne. on oikeasti toteutettu. Vanhempi väki 
lähettää meille siunausta, monelta tulee 
lämpimiä kiitoksia jo etukäteen ja myös täl-
lainen viesti tuli: ”kyynelsilmin auon näitä 
pussukoita ja tytär kiljuu vieressä riemusta. 
Kaikki tunteet läsnä tässä päivässä. Suurel-
la kiitollisuudella, xx” 
 
Tähän päivään mennessä apua on saanut 
#operaatiokauppakassin kautta 69 perhettä 
ja 232 hlöä.  Lisäksi 37 perhettä sai mei-
dän kauttamme SPR:n lahjoitustarvikkeita 
Ruokolahdella, ja MLL sai lahjoituksena 55 
lahjakorttia jaettavaksi lapsiperheille tämän 
kampanjan avulla.  
Nyt voimme ainakin hetkeksi siirtyä kesän 
aikana lahjakorttien jakoon, koska karan-
teenimääräykset on (toistaiseksi) purettu. 
Katsotaan syksyllä tilanne uudelleen. 
 
Tätä projektia on ollut ilo tehdä, vaikka 
välillä työn ohessa asioiden hoitaminen on 
haasteellista. Mutta onneksi on ahkerat ja 
luotettavat ihmiset ympärillä. 

Elämä on palaamassa osittain vanhoihin, 
osittain uusien haasteiden luomiin uomiinsa. 
Se on kuitenkin varmaa, että meidän pop-
poo on valmis sopeutumaan ja auttamaan. 

Mia Hiltunen 
Lappeenrannan osasto, Piristäjät  
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Asiointiapua riskiryhmäläisille
19.3. soitti kuntamme valmiuspäällikkö oli-
siko Punaisen Ristin Rantasalmen osas-
to kiinnostunut asiointiavun organisoin-
nista kunnassamme. Ohjeet asiointiapuun 
olivat tulleet, joten oli helppo vastata, että 
olemme kiinnostuneet ja kertoa miten me-
neteltäisiin. Teimme hallituksessa päätök-
sen WhatsAppissa ja kahden tunnin päästä 
meillä oli jo ringissä useita henkilöitä. Pyy-
simme mukaan Leijonia ja Rotareita, maa-
nantaina porukkaa oli koossa jo lähes 20 
henkilöä. Kunta ilmoitti Rantasalmen Leh-
dessä ja liikkeisiin jaettiin ilmoituksia jo ai-
kaisemmin. Mukana toiminnassa oli myös 
Terveystalo ja puhelut otti vastaan palve-
luohjaaja. Ensimmäisten kuljetusten jälkeen 
puheluiden vastaanotto siirtyi osastolle. So-
vimme tilausten vastaanoton tiistaiksi, ke-
räilyn ja kuljetukset keskiviikoille. 

Kävimme K- ja S-Marketin päälliköiden 
kanssa keskustelun heille parhaiden sopi-
vasta keräilyajasta ja muista asiointiapuun 
liittyvistä asioista. Esimerkiksi rahaa emme 
käsittele vaan jokaisella pitää olla tili avat-
tuna. Apteekin kanssa totesimme parhaak-
si tavaksi sen, että asiakas soittaa suoraan 
Apteekkiin ja me haemme suljetun pussin, 
jossa päällä kuitattava lappu, jonka palau-
tamme apteekkiin. Näin toimien asiakkaat 
ja kuljettajat ovat olleet tyytyväisiä ja asi-
akkaan lääkkeet pysyvät salassa.

Ensimmäisen kuljetuksen teimme asiak-
kaalle 24.3. Asiointiapu on toiminut viikos-
ta 13 alkaen ja toimii edelleen. Toiminta 
on muutenkin tärkeää, asiakas saa jutel-
la vieraamman henkilön kanssa, esimerkiksi 
omaishoitajille erittäin tarpeellinen ”henki-
reikä.” Olemme sopineet kunnan valmius-
päällikön kanssa, että toimintaa jatketaan 
niin kauan, kun on kysyntää, sillä kuntam-
me väkiluku moninkertaistuu normaalikesi-
en aikana. Toukokuun aikana mökkiläisiä on 
runsaasti palannut paikkakunnalle, mikä ta-
vallaan kasvattaa riskiä, mutta he ovat pie-
nelle kunnalle erittäin tärkeitä palvelutason 
ylläpitäjiä. 

Piristystä korteilla 
laitoksissa 
oleville
Innostuim-
me korttiasi-
asta ja hal-
litus päätti 
kirjoitella kort-
teja laitoksissa 
asuville. 

Sovimme asias-
ta ja kirjoitimme 
kortteja kolmeen 
vanhusten ja 
kahteen ke-
hitysvam-
maisten hoi-
tokotiin, 
sairaalaan, 
omaishoitajil-
le ja kotihoidon 
asiakkaille. Yh-
teensä 176 kort-
tia. 

Runosuonen 
omaava aktiivimme Tuula kirjoitteli runoja 
askarreltavaksi kortteihin,  houkutellen toi-
siakin mukaan. Palaute on ollut ihanaa. Mo-
nen henkilön korttilaatikot tyhjenivät tässä 
urakassa, sillä hallituksen jäsenet ym. ystä-
vät lahjoittivat omia korttejaan piiristä saa-
miemme korttien lisäksi.

Iloa ruokalahjakorteilla monelle
Rantasalmella on ollut Etelä-Savon korkein 
työttömyysaste nyt koronan aikana, ja sosi-
aalitoimen kanssa keskusteluissa tuli esille 
nuorten vaikea tilanne työttömyyden takia. 
Haimme LähiTapiolan avustuksesta rahaa ja 
saimme hankittua paikallisiin marketteihin 
20 lahjakorttia ruokatarvikkeisiin, jotka sosi-
aalitoimi jakaa pahimmissa pinteessä oleville 
touko-kesäkuun aikana. Tippa tuli silmään it-
sellekin, kun vein kortteja työntekijälle, joka 
oli erittäin kiitollinen lahjakorteista. Seuraa-
vana oli tulossa toimistolle henkilö, joka oli 
hyvin tiukassa tilanteessa ja tämä lahjakort-
ti oli pelastus. Helpotimme myös työntekijän 
arkea samalla. 
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Me auttajat olemme saaneet iloa arkeemme 
niistä kiitoksista mitä olemme saaneet paik-
kakuntalaisilta antamastamme avusta.

Seija Hytönen 
Rantasalmen osasto 

SPR Auttava puhelin avattiin keskiviikkona 
1.4. klo 9.00 tarkoituksena tukea ihmisiä 
Korona -viruksen keskellä eläessä. Palvelu 
on avoinna ma-pe klo09.00-21.00 ja kou-
lutetut vapaaehtoiset päivystävät neljässä 
kolmen tunnin vuorossa,jokaisessa vuo-
rossa 5 vapaaehtoista.

Vapaaehtoisia on koulutettu n. 200 koko 
Suomessa. 19 vapaaehtoista päivystää 
auttavassa puhelimessa meidän piirimme 
osalta tällä hetkellä.

Kaikkiaan puheluita on 1.6.2020 alkaen 
raportoitu n.1500 kappaletta.

Puhelujen keskeisimmät huolenaiheet 
ovat pysyneet samoina koko päivystyksen 
ajan. Kolmasosa kaikista soitoista liittyy 
yksinäisyyteen ja haluun juttukaverille.

Auttava puhelin jatkaa toimintaansa ke-
säkuun loppuun asti. Jatkosta päätetään 
myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää auttavan puhe-
limen toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä 
Annaan tai Jenniin.

Anna Buzaeva

Auttava puhelin 

Turvavälit kunnossa. Avustusruokien lajittelua Kouvolassa. 
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Ruoka-apua jakavista osastoista on noussut huoli 
apuun turvautuvien ihmisten määrän kasvusta 
sekä jaettavan ruuan vähyydestä. Valtakunnalli-
sesti tähän on reagoitu kartoittamalla mahdolli-
sia tahoja, jotka voisivat lahjoittaa ruokaa  
Punaisen Ristin jaettavaksi. 

Huhtikuun lopulla saatiinkin Nestléltä jaetta-
vaksi iso lahjoituserä, noin 30 000 kg ruokaa. 
Lisäksi Coca Cola lahjoitti hygieniatuotteita. 
Lahjoitus erät saapuivat Punaisen Ristin logis-
tiikkakeskukseen Kalkkuun. Lahjoituksen perille 
toimittamista selvitettiin. Kalkku pystyi toimitta-
maan lähialueet, mutta kauempana sijaitsevien 
piiren osalta piti keksiä toimen ratkaisu ja koska 
olemme jo tehneet Tokmannin kanssa yhteis-
työtä aiemmin kysyimme, voisiko Tokmanni toi-
mittaa lahjoituksen eteenpäin. Tokmanni suostui 
ja halusi myös itse olla lahjoittamassa hygienia 
tuotteita. Mukaan lahjoittajien joukkoon saatiin 
myös Ikea.

Kaakkois-Suomen piirin lahjoitusmäärä oli noin 
4 000kg, joka jaettiin avuntarvitsijoille osastois-
sa, joissa ruoka-apua annetaan: Hirvensalmella, 
Iitissä, Joroisissa, Lappeenrannassa, Pertunmaal-
la ja Savonlinnassa. Osa näistä osastoista on tul-
lut mukaan ruoka-aputoimintaan vasta korona-
tilanteen myötä huomattuaan tarpeen alueella, 
osa on ollut mukana toiminnassa jo pitemmän 
aikaa.

Lahjoituserä saapui Kouvolan Tokmanniin, josta 
ruoka kuljetettiin Kouvolan Korttelikotiyhdis-
tyksen toimesta Kuljetus Tuurin tiloihin, jossa 
Kouvolan ja Kuusankosken osaston vapaaehtoiset 
lajittelivat tavarat lähtövalmiuteen. Iitin osasto 
nouti tavarat omalla kyydillään, muille Kouvolan 
osaston vapaaehtoiset toimittivat lastin perille. 
Kuljetuskalustosta voimme kiittää Nappa Machine 
Oy:tä.

Lahjoituksen perille saaminen vaati laajaa yhteis-
työtä niin osastojen välillä kuin muiden paikal-
listen toimijoidenkin kanssa. Yhteistyöllä saatiin 
aikaiseksi hieno juttu, josta oli apua sadoille apua 
tarvitseville ympäri piiriä. Kiitos kaikille mukana 
olleille tahoille!

Yritysyhteistyötä jatketaan tällä hetkellä piiristä 
käsin ja lähestytään alueen yrityksiä ruokalah-
joitusten tiimoilta. Toivotaan että saadaan lisää 
tällaisia lahjoituksia, tosin hieman pienemmillä 
logistisilla haasteilla.

Ruoka- ja hygieniatarvikelahjoitus

IHMISTEN TUKENA  
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1. Osaston kevätkokous 
Jollei jo pidetty, niin osaston kokous on 
mahdollista toteuttaa 1.6. kesäkuuta 
alkaen virallisten kokoontumisohjeiden 
mukaisesti (alle 50 osallistujaa) myös 
läsnäolokokouksena. Vahva suositus 
kuitenkin on, että riskiryhmille ja muil-
le etäosallistumista suosiville tarjotaan 
myös mahdollisuus osallistua kokouk-
seen etänä. 

• Kaikilla osaston jäsenillä on oikeus 
tulla kokouspaikalle, mutta suositel-
laan vahvasti, että mahdollisimman 
moni osallistuu etäyhteydellä, var-
sinkin riskiryhmiin kuuluvat. Ohjeis-
tusta turvaväleistä ja hygieniasta tu-
lee myös noudattaa. 

• Ohjeet etäyhteyden toteuttamisesta 
ja kokousjärjestelyistä on lähetetty 
puheenjohtajille.

• Tarvittaessa kevätkokous voidaan 
siirtää alkusyksyyn. Tilinpäätöksen 
vahvistamiseksi myös Punaisessa 
Ristissä on kuitenkin syytä noudat-
taa yhdistyslaista tehtyä väliaikais-
ta poikkeusta, ja pitää kevätkokous 
viimeistään syyskuun loppuun men-
nessä. Jos osasto on päättänyt ke-
vät- ja syyskokouksen pitämisestä 
yhdessä, kyseinen kokous tulisi jär-
jestää näissä aikarajoissa. Kevät- ja 
syyskokoukset tulee pitää erillisinä 
peräkkäisinä kokouksina, vaikka ne 
järjestettäisiin samana päivänä.

2. Edustajat piirin vuosikokoukseen ja 
yleiskokoukseen 
Muistakaa valita osaston viralliset edus-
tajat piirin vuosikokoukseen 22.8. ja 
yleiskokoukseen 5.-6.9. 

3. Tietosuoja kolmikantasopimus  
Osastojen puheenjohtajille on lähetetty 
tietosuojalinjaus sekä kolmikantasopi-
mus henkilötietojen käsittelystä. Uusi 
tietosuojalinjaus määrittelee tietosuoja-
periaatteet ja -vastuut järjestössämme. 
Hallituksen hyväksymä tietosuojalinjaus 
koskee kaikkea Punaisessa Ristissä ja 
Punaisen Ristin lukuun tehtävää henki-
lötietojen käsittelyä, riippumatta tieto-
jen alkuperästä, sisällöstä tai käyttötar-
koituksesta.  

Linjauksen lisäksi laki edellyttää järjes-
töltä kolmikantasopimusta, joka määrit-
tää tarkasti henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvän vastuunjaon.  
 
Tietosuojalinjaus ja kolmikantasopimus 
ovat tärkeä osa yhteistä tekemistämme 
koko järjestössä. Tämän vuoksi tieto-
suojalinjaus ja kolmikantasopimus on 
käsiteltävä myös osastoissa vuoden 2020 
aikana. 
 
Sopimuksen käsittelystä on löydyttävä 
merkintä hallituksen pöytäkirjasta. Osas-
to myös ilmoittaa käsittelypäivämäärän 
vastaamalla valtakunnallisen kyselyn 
kautta (linkki toimitettu puheenjohtajille) 
 
Lisätietoja asiasta järjestöpäällikkö. 
 
Osastojen tukimateriaalit löytyvät Red-
Netin tietosuojasivulta https://rednet.
punainenristi.fi/tietosuoja

4. Osaston tietosuojayhteyshenkilön 
nimeäminen  
Osana järjestön tietosuojalinjausta joka 
osastoissa tulee olla nimetty tietosuo-
jayhteyshenkilö. Osa osastoista on tä-
män jo nimennyt, muttä jollette vielä ole, 
teettehän sen tämän vuoden loppuun 
mennessä. Henkilön valitsee siis osaston 
hallitus ja valinta tulee olla kirjattu pöy-
täkirjaan.  
 
Ilmoittakaa henkilö valinnan jälkeen piiri-
toimistoon: kaakkois-suomi.kouvola@pu-
nainenristi.fi. Uutta J2 korttia ei tarvitse 
toimittaa, päivitämme tiedot toimistolla. 

Osaston hallituksen To Do -lista 

Webinaari tietosuoja-asioista 
Osastojen tietosuojayhteyshenkilöille ja 
muille aiheesta kiinnostuneille järjestetään 
verkkokoulutus maanantaina 17.8. klo 
17.30 – 19.30 

Koulutuksessa käydään läpi järjestön tie-
tosuojaperiaatteet, eri toimijoiden vastuut 
ja tehtävät ja ohjeet tietosuoja-asioiden 
varmistamiseksi osastossa. Tilaa on myös 
kysymyksille. 

Ilmoittautuminen Oma Punaisessa Ristissä / 
piirin rednet-sivuilla olevat tapahtumakalen-
teriin kautta. 

OSASTON SÄÄNTÖMÄÄRÄISET  
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Piirin henkilökunta tutuksi 
Seuraavassa esittelyssä olemme me, eli piirin henkilökunta ja meidän keskeiset työtehtä-
vänsä. Halusimme myös kertoa, mikä työssä on parasta ja mitä ajatuksia haluamme teille 
vapaaehtoisille välittää. 

Hei!
Olen Anna Peltola, piirin talous- ja henkilöstösuunnitteli-
ja. Olin viime vuoden perhevapailla ja vuoden alusta pala-
sin takaisin työn ääreen. Työtehtäväni liittyvät pääasiassa 
talouden ja henkilöstöhallinnon tehtäviin, kuten ostolaskui-
hin, laskutukseen, budjetointiin sekä työsopimuksiin, rek-
rytointiin ja työsuhde-etuihin. Lisäksi toimin henkilöstöön 
liittyvien järjestelmien, kuten M2-matkalaskujärjestelmän 
pääkäyttäjänä piirissä. Tehtäväni on myös neuvoa ja auttaa 
osastoja talousasioissa, toimin myös piirin hallituksen sih-
teerinä sekä toiminnanjohtajan sijaisena.

Parasta työssäni on vaihtelevat päivät, jokainen päivä on 
erilainen. Rutiinitehtävien lisäksi aina yleensä tulee eteen 
jotain uutta selvitettävää ja kun tähän keksii ratkaisun, se 
on kovin palkitsevaa!

Vapaaehtoisille sellaisia terveisiä, että ottakaa yhteyttä jos jokin asia mietityttää tai 
osastossa on esimerkiksi koulutustarvetta talousasioissa. Yritetään yhdessä sitten kek-
siä ratkaisu asiaan!

Hei!
Olen Mika Asikainen, piirin toiminnanjohtaja. Iso 
osa työstäni on esimiestyötä: toimin piiritoimiston 
työntekijöiden sekä vastaanottokeskusten johtaji-
en esimiehenä. Yritän parhaani mukaan huolehtia, 
että työntekijöillä ovat oman työn tavoitteet selvil-
lä ja että heillä on työkalut sekä riittävä osaaminen 
suoriutua tehtävistään. Tärkeää on huolehtia myös 
työssä jaksamisesta sekä hyvästä työilmapiiristä.

Vastaan myös piirin hallinnosta, esimerkiksi hal-
lituksen kokousten valmistelusta ja asioiden esit-
telystä siellä. Toimin myös kummina muutamalle 
osastolle piirin alueella.

Oikeastihan toiminnanjohtaja on vastuussa kaikes-
ta toiminnasta piirin alueella, mutta onneksi mi-
nulla on todella osaavia alaisia, jotka kantavat vastuusta omat isot osansa. Minun tehtä-
väksi jää vain ohjata laivaa oikeaan suuntaan ja katsoa, että laiva ei ala vuotaa mistään 
kohdasta.

Odotan kovasti, että pääsen tapaamaan osastojen vapaaehtoisia ja jäseniä. Se on paras-
ta tässä työssä, kun pääsee tekemisiin niiden kanssa, jotka toimivat ruohonjuuritasolla. 
Viestini kaikille vapaaehtoisille on, että puhukaa rohkeasti tutuille ja vieraammille Punai-
sen Ristin vapaaehtoistoiminnasta ja houkutelkaa uusia toimijoita mukaan. Kaikille, jot-
ka haluavat auttaa toisia, löytyy varmasti sopivaa tekemistä. Samalla voimme varmistaa 
sen, että olemme tulevaisuudessakin valmiina auttamaan.
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Hei! 
Olen Riina Ahonen. Toimin sosiaalitoiminnan suun-
nittelijana ja työnkuvaani kuuluu kaikki ystävätoi-
mintaan liittyvät asiat: vapaaehtoisten tukeminen 
ja neuvominen, koulutukset, toiminnan kehittämi-
nen, sähköinen ystävävälitys, vankilavierailutoimin-
ta jne. Lisäksi vastuualueeseeni kuuluu tänä vuonna 
alkanut Kaveritaitoja nuorille -hanke, jossa kehite-
tään kohtaamispaikkatoimintaa yksinäisille nuorille. 
Ystävätoiminnan lisäksi vastaan henkisen tuen kou-
lutuksista sekä ruoka-aputoiminnasta ja toimin pii-
rissä toisena Oma Punainen Risti järjestelmän pää-
käyttäjänä. Tämän lisäksi toimin osastokummina 
Enonkosken, Hirvensalmen, Joroisten, Rantasal-
men, Sulkavan ja Taipalsaaren osastoille. 

Työssäni on parasta se kun voin kokea olevani osa jotain sellaista toimintaa, jolla on ih-
misille merkitystä. Nautin siitä kun voin auttaa muita ja kehittää toimintaa. Innostun itse 
herkästi ja olen iloinen, jos voin tartuttaa innostusta myös muihin. 

Toivoisin, että kaikki vapaaehtoiset muistaisivat kaksi asiaa. Ensinnäkin sen että maailma 
muuttuu ja kehittyy ja meidän täytyy olla kehityksessä mukana, jos haluamme jatkaa toi-
mintaa. Näillä silmälaseilla pitäisi katsella toimintaamme jatkuvasti ja reagoiva ympäröi-
vään maailmaan. Toisena ja vähintäänkin yhtä tärkeänä asiana pidän sitä, että jokainen 
muistaisi omat rajansa: milloin on aika levätä ja huolehtia itsestä. On lupa sanoa ei, kun 
siihen on tarvetta ilman huonoa omaatuntoa. 

Hei!
Olen Anna Buzaeva, monikulttuurisuustoiminnan kehittä-
jä. Maahanmuuttaja – ohjelma käynnistyi piirissämme vuon-
na 2007 , jolloin minä tulin Punaiseen Ristiin töihin. Vuosia on 
kertynyt melkein 13, vaikka välillä olen hoitanut piirissämme 
muitakin tehtäviä.

Työtehtäviini kuuluvat mm. kaikki monikulttuurisuustoimin-
taan liittyvät asiat. Tuen vapaaehtoisia esimerkiksi maahan-
muuttajien kotoutumistoiminnan käynnistämisessä ja kehit-
tämisessä. Näitä piirimme alueella ovat: tukihenkilötoiminta, 
lasten läksykerhot, suomen kielen kerhot ja keskusteluker-
hot, kansainväliset klubit, kokkikerhot, lapsi-äitikerhot, taide-
kerhot yms.

Koordinoin ja tuen myös säilöönottoyksikön vapaaehtoisia 
vierailijoita. Vapaaehtoiset toimivat Lappeenrannan ja Savi-
taipaleen osastoissa. Tämä ryhmätoiminta on ainutlaatuinen, 
sillä ryhmiä on vain kaksi koko Suomessa. 

Rasisminvastainen toiminta, kuten kampanja, yhdenvertaisuuskoulutukset ja muu asen-
ne- ja vaikuttamistyö kuuluvat myös työtehtäviini. Toimin myös Paperittomat – toiminnan 
yhdyshenkilönä piirissämme. Jos teillä on kysyttävää SPR toiminnasta paperittomille tai 
saatte avunpyyntöjä – ottakaa rohkeasti yhteyttä minuun.

Viestini vapaaehtoisille: olette upeita! Ihailen miten paljon jaksatte nykykiireisessä elä-
mässä ajatella ja auttaa muita ihmisiä. Arvostan ja kunnioitan. Ja kiitän omasta ja kaikki-
en niiden puolesta, jotka ovat saaneet teiltä apua! 
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Tervehdys, 
Olen Jenni Ojala ja tehtävänimikkeeni piirissä on ter-
veydenhuollon suunnittelija. Vastuualueelleni kuuluu 
osastojen terveyden edistämisen työ sekä ensiapuryh-
mien toiminta. Viime aikoina myös terveysuhkaan va-
rautuminen sekä suoraan Korona-virukseen liittyvät 
asiat ovat täyttäneet työpäiviäni.  

Terveyden edistämisen saralla toivon, että esimerkik-
si kotitapaturmien torjunta vaikkapa henkilökohtaisen 
ohjauksen ja neuvonnan kautta olisi osa jokaisen va-
paaehtoisen arkipäiväistä toimintaa. Useakaan tervey-
den edistämisen teeman puheeksiotto ei vaadi tervey-
denhuoltoalan koulutusta, ainoastaan vapaaehtoisen 
henkilökohtaisen kiinnostuksen aihetta kohtaan. Kaut-
tani saa materiaaleja kaikkiin terveyden edistämisen 
painopisteisiin liittyen; tapaturmien torjuntaan sekä 
seksuaali- ja päihdeneuvontaan. Luonnollisesti tuen työssäni olemassa olevia terveyspis-
teitä ja autan uusien pisteiden perustamisessa. 

Ensiapuryhmien toiminnan tuleminen tarkoittaa yksinkertaistettuna laadun varmistamis-
ta ensiapupäivystyksissä. Tasalaatuisuus koko piirissä edellyttää kaikkien ryhmien sään-
nöllistä harjoittelua, riittävää kouluttautumista ja säännöllistä osaamisen varmistamista. 
Piirin ja minun roolini on mahdollistaa ja tukea ryhmiä näissä asioissa. 

Luonnollisesti toimin myös osastokummina. Kummiosastojani ovat Juvan, Kerimäen, 
Punkaharjun, Puumalan, Savitaipaleen ja Virolahti-Miehikkälän osastot.

Työsuhteeni on nyt kestänyt 6kk ja ehdottomasti parasta on ollut saada tutustua Punai-
seen Ristiin järjestönä sekä sen monipuolisuuteen valtakunnallisena toimijana ja vaikut-
tajana. On ollut häkellyttävän hienoa saada tutustua piirimme vapaaehtoisiin, nähdä ja 
tuntea se sydämenpalo jolla erilaisia toimintoja osastoissa toteutetaan.  Uusia ja haasta-
viakin tilanteita on ehtinyt eteeni sattua jo useampia, mutta saamani apu ja opastus on 
lämmittänyt sydäntäni valtavasti. 

Vapaaehtoisille haluan sanoa ääneen tekemäni havainnon aktiivisten toimijoiden määräs-
tä. En ole tavannut osastoa tai ryhmää, josta viesti olisi ollut ”Meillä on paljon toimijoita, 
kukaan ei kuormitu liikaa”. Yhdessä meidän pitää siis kehitellä uusia ja ehkä hieman vil-
lejäkin keinoja uusien vapaaehtoisten rekrytointiin ja toisaalta toiminnassa pitämiseen. 
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Hei, 
Olen Eila Siira ja toimin valmiuspäällikkönä.Työ-
tehtäviini kuuluu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
( Vapepa) koordinaatio, Punaisen Ristin valmius-
toiminta osastoissa ja piirissä. Lisäksi olen viiden 
osaston kummi.

Vapepa toiminta on viranomaisia tukevaa häly-
tystoimintaa. Poliisille annettavaa apua kadon-
neen henkilön etsinnöissä. Sosiaalitoimelle an-
nettavaa apua ensihuollollisissa tehtävissä jne…

Valmiuteen liittyy valmiussuunnittelun lisäksi 
myös valmiuskoulutukset ja hälytysryhmien tu-
keminen. Suunnittelu, koulutus ja valmiudessa 
oleminen turvaavat nopean auttamisen niin pai-
kallisesti kuin alueellisesti.

Olen tehnyt jo pitkän uran (19 vuotta) Punaisel-
la Ristillä ja työ antanut minulle paljon. On ollut 
hienoa olla tällaisessa järjestössä töissä. Autta-
misen halu ja se miten mahtavia ja innostuneita 
vapaaehtoisia toiminnassa on mukana tuo minul-

le paljon hyvää mieltä. Kun kuulen miten hälytystehtävällä joskus yön pimeinä tunteina 
tai tulipalon jälkeen on selvitty ja autettu lähimmäistä tavalla tai toisella, voin vain nöy-
ränä kiittää ja kumartaa vapaaehtoisille.

Hienoa kun jaksatte olla mukana toiminnassa. Pitäkää pieni pilke silmäkulmassa ja pu-
haltakaa yhteen hiileen vapaaehtoistoiminta ei saa olla liian vakavaa toimintaa. 

Hei,
Olen Nina ”Ninni” Ihanainen. Toimin järjes-
töassistenttina ja työnkuvaani kuuluu: pii-
rin puhelimeen vastaaminen/ asiakaspalvelu 
ja neuvoa ja auttaa osastoja, jäsenrekisteri, 
huomionosoitukset, J1 ja J2-korttien tallenta-
minen ,henkilökortit ym. toimistotöitä.

Työssäni on parasta saada auttaa ja palvel-
la vapaaehtoisia. Jokainen päivä on erilainen. 
Olen viihtynyt työssäni jo 31 vuotta.

Te kaikki vapaaehtoiset teette suurenmoista 
työtä järjestössä, vaikka monella on oma lei-
pätyö, niin jaksatte vielä toimia järjestössäkin 
vapaa-ajalla. Haluan kiittää teitä kaikkia tasa-
puolisesti ja halauksin!
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Hei!
Olen Piritta Keränen ja työskentelen järjestö-
päällikkönä. Vuosia järjestössä on takana, mutta 
edelleen sydämeni sykkii Punaiselle Ristille.

Saan työssäni vastata järjestö- ja vapaaehtois-
toiminnan kehityksen kokonaisuudesta piirin alu-
eella. Se pitää sisällään mm. sen, että osasto-
jen toiminta on laadukasta, järjestön ideologian 
ja sääntöjen mukaista. Kuulostaa ehkä tylsältä, 
mutta sitä se ei ole, kun perusta on kunnossa, 
sen päälle on hyvä rakentaa innostavaa vapaa-
ehtoistoimintaa. Tuen siis osastojen luottamus-
henkilöitä osaston luotsaamisessa ja perehdytän 
heidät tehtäviinsä ja sääntökoukeroihin. Järjes-
tötukeen kuuluu myös vapaaehtoistoiminnan jär-
jestelmät, olen pääkäyttäjänä Oma Punaises-
sa Ristissä ja Rednetissä, eli tuen ja perehdytän 
sekä piirin henkilökuntaa että vapaaehtoisia näiden käytössä. Tietosuoja on tärkeä osa 
toimintaa, olen piirin alueen tietosuojayhteyshenkilö. 

Keräystoiminnan koordinointi (Nälkäpäivä, keräysvalmiuden kehittäminen ja hätäapuke-
räykset) on iso osa työtäni ja ilolla johdattelen piiriä kohti 40. Nälkäpäivää! 
Muita minun vastuulla olevia asioita piirissä on vapaaehtoisten kouluttajakoulutus, vuo-
sikokouksen järjestelyt, osastojen yleiskokousasiat, Tässä ja Nyt -järjestötiedote ja hu-
manitaarisen oikeuden koulutus.  

Kummiosastojani ovat Imatra, Kouvola, Kuusankoski, Lappeenranta, Mikkeli, Pieksämä-
ki, Savonlinna ja Pertunmaa.

Syy miksi olen pysynyt Punaisessa Ristissä näin kauan on se, että ei ole tämän hienom-
paa järjestöä missä olla töissä. Auttamishalu, mikä ilmenee vapaaehtoisissa hankalissa-
kin tilanteissa aikaa ja paikkaa katsomatta on mykistävää niin kotimaassa kuin maail-
manlaajuisestikin katsottuna. Upeaa saada olla mukana. 

Haluan sydämestäni kiittää kaikkia teitä vapaaehtoisia, jotka kannatte vastuuta ja mah-
dollistatte vapaaehtoistoiminaan ja auttamisen omalla paikkakunnalla. Olette huikei-
ta! Vapaaehtoistoiminta on vahvasti muutoksessa tällä hetkellä ja usein ajatellaan, ettei 
se ole enää vetovoimaista. Minä uskon, että auttamishalua löytyy edelleen, tapa teh-
dä ja osallistua voi olla erilainen. Jos järjestönä kykenemme ottamaan tekijät vastaan ja 
tarjoamaan erilaisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille sopivia tapoja olla 
mukana, silloin olemme edelleen vahvoja. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme. 
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Piiritoimisto, Kouvola

Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

Toimisto avoinna kesän aikana sopimuksen 
mukaan  
puh. 040 173 7243
 
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

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 Ahonen  
040 860 1396 

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

Siistijä / huoltohenkilö 
Päivi Kukkonen 
040 173 7243

 

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

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.

Aluetoimisto, Mikkeli

Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Toimisto avoinna sopimuksen mukaan

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

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