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Piiritoimisto, Kouvola
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola

Toimisto avoinna ma-pe klo 10-16
puh. 020 701 2710, 040 173 7243
fax   020 701 2711
kaakkois-suomi.kouvola@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Järjestöassistentti 
Nina Ihanainen 
020 701 2714, 040 173 7243

Järjestötyön suunnittelija
Piritta Keränen
020 701 2721, 040 582 5277

Toimistoapulainen
Tuire Keränen
020 701 2710, 040 173 7036 

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Minna Kujala
020 701 2717, 040 7448085

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Saara Kurttila
020 701 2718, 040 726 6015
 
Huoltomies
Jarkko Leskinen
040 582 0219

Taloussihteeri 
Anna Peltola 
040 509 8838

Toimistosihteeri 
Päivi Pelkonen  
040 668 3818

Talous- ja hallintopäällikkö
Leena Puntti-Dirksen
020 701 2723, 040 504 7856

Valmiuspäällikkö
Eila Siira
020 701 2724, 0400 965 407

Toiminnanjohtaja 
Arja Vainio 
020 701 2725 , 0400 791 400

 

Aluetoimisto, Mikkeli
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Toimisto avoinna ma-pe klo 10-16
puh. 020 701 2712, 040 173 6911
fax   020 701 2713
kaakkois-suomi.mikkeli@punainenristi.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja  
Tanja Hildén
0400 245 134

Toimistoapulainen
Virpi Kekkonen
020 701 2712, 040 173 6911 
 
Terveydenhuollon suunnittelija 
Teea Lång
020 701 2722, 0400 156 828 

Toimistonhoitaja
Johanna Rantala
020 701 2719, 040 173 6956
 
Täyttä Elämää Eläkkeelle -hanke aluetyöntekijä 
Tuula Narvola  
020 701 2143

JÄRJESTÖTIEDOTE 2 / 2016

Suomen Punainen Risti
Kaakkois-Suomen piiri

Vastaanottokeskukset: 

Imatran vastaanottokeskus 
johtaja Lauri Perälä
päivystyspuh. 040 860 4338
vuoksenhovi@vokki.fi 
 
Kouvolan Vastaanottokeskus  
johtaja Anna Buzaeva 
päivystyspuh. 040 846 5856
kouvolavok@vokki.fi
    
Kotkan Vastaanottokeskus (Laajakoski ja Ankkuri) 
johtaja Saija Makkonen  
Laajakoski päivystypuh. 040 864 4941
laajakoskivok@vokki.fi    
Ankkuri päivystyspuh. 040 864 4578 
annkurivok@vokki.fi
 
Mikkelin Vastaanottokeskus 
johtaja Heikki Väätämöinen 
päivystyspuh. 040 861 3575
mikkelivok@vokki.fi
    
Pieksamäen Vastaanottokeskus 
johtaja Jukka-Pekka Itkonen 
päivystyspuh. 040 861 0209
pieksamakivok@vokki.fi
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Tässä ja Nyt-tiedotteen jakelu: 
Osastojen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tilintarkastaja, jäsenmestari, tiedottaja, keräys-
johtaja, kotimaan avun, valmiustoiminnan, veripalvelun, sosiaalipalveluiden, monikulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan 
ja kouluyhteistyön yhdyshenkilö sekä ea-ryhmän johtaja ja ensiapupäivystysvastaava. Kouluttajat (ei kuitenkaan ETK:t), 
promot, piirin hallituksen ja valiokuntien jäsenet, muut piirit, piirin alueella toimivat laitokset (Kontit, Turvatalot, vastaan-
ottokeskukset, Veripalvelu), järjestön hallituksen, valio- ja toimikuntien ja valtuuston jäsenet.

Lisäkappaleita on tilattavissa piiritoimistosta, 16,00 eur/vuosikerta.
Tiedote on netissä osoitteessa kaakkois-suomi.punainenristi.fi/ ”Järjestötiedotteet”

PÄÄKIRJOITUS 30.3.2016

Elämme mielenkiintoisia ja jännittäviäkin aikoja. 
Syksyn valmiusoperaation jälkeen on ehditty hetki 
hengähtää ja vakiinnuttaa syksyllä perustettujen 
vastaanottokeskusten toimintaa. Osastojenkin 
vapaaehtoistoiminta vastaanottokeskuksissa alkaa 
pikku hiljaa löytää uomansa. Nyt juuri on ilmassa 
suuria kysymyksiä tulevaisuuden suhteen: Valmis-
tautuuko Suomen Punainen Risti uuteen turva-
paikanhakijoiden aaltoon ja valmiusoperaatioon 
vai hiljeneekö tulijoiden virta pidemmäksi aikaa, 
mistä seuraa vastaanottokeskusten verkoston su-
pistaminen. Alkuvuoden tulijamäärät ovat olleet 
jo jonkin aikaa yllättävän alhaisia, vain muutamia 
kymmeniä viikossa. Toisaalta kaikki hiemankin uu-
tisointia seuranneet tietävät, että eivät Euroopan 
porteille tulleet ihmiset ole mihinkään hävinneet. 
Johonkin he kevään hieman edettyä lähtevät. 
Tulevatko he tänne vai menevätkö jonnekin muu-
alle? Odotamme siis jännityksellä, mitä kevät ja 
kesä tuovat tullessaan. Jos hihat täytyy taas kää-
riä, olemme onneksi ihan eri lähtötilanteessa kuin 
viime syksynä.

Tulee uusi aalto tai ei, yksi on varmaa. Viime 
syksyä Suomesta turvapaikkaa hakeneet alkavat 
näinä aikoina saada turvapaikkahakemukseensa 
päätöksiä, myönteisiä tai kielteisiä. Kotouttaminen 
käynnistyy niillä paikkakunnilla, minne myöntei-
sen oleskeluluvan saaneet asettuvat asumaan. Ja 
niitä paikkakuntia on paljon enemmän kuin vas-
taanottokeskuspaikkakuntia.

Vastuu kotouttamisesta on kunnilla. Kunnat tar-
vitsevat kipeästi kotouttamista tukevaa vapaa-
ehtoistoimintaa ja on aivan varmaa, että meidän 
puoleemme käännytään.  Voimmeko sanoa, että 
emme lähde ratkomaan yhteistä haastetta. Toki 
osasto voi ilmoittaa, että emme lähde. Jokainen 
osasto tekee oman päätöksensä, mutta kieltäyty-
minen aiheuttaa varmasti hämmennystä, koska 
SPR on niin vahva osaaja ja voimakas toimija maa-
hanmuuttaja- ja pakolaisasioissa.

Resurssien vähäisyyttä ei minkään osaston pitäisi 
käyttää perusteena yhteistyöstä kieltäytymiseen. 
On nimittäin aivan varmaa, että uusia vapaaeh-
toisia löytyy myös kotouttamista tukevaan vapaa-
ehtoistyöhön. Osastolle jää kuitenkin haasteeksi 
huolehtia siitä että kun uudet toimijat löytyvät, he 
kiinnyttävät osastoon.

Näihin haasteisiin piirillä on tarjota parempaa tu-
kea osastolle kuin pitkiin aikoihin. Vuodesta 2007 
toimineen Maahanmuuttajaohjelman suojissa 
moni osastomme on jo aloittanut erinomaista 
monikulttuurisuustyötä. Maahanmuuttajaohjelma 
jatkaa hyvien mallien levittämistä, mutta sen lisäk-
si piirissä käynnistyy kevään aikana Starttivoimaa-
hanke. Sen tavoitteena on myös antaa tukea ja 
kehittää hyviä malleja niille osastoille, jotka halua-
vat lähteä mukaan kotouttamistalkoisiin.

Niin vastaanottokeskustoiminnassa kuin kotoutta-
mistyössäkin osastoille on auennut aivan uuden-
laiset näkymät osastojen väliseen yhteistyöhön. 
Osastojemme välinen yhteistyö on joissakin 
tilanteissa osoittautunut haasteellisemmaksi 
kuin yhteistyö jonkin ulkopuolisen tahon kanssa. 
Yhteistyön kehittämiseen kannattaa kuitenkin 
vakavasti panostaa  eikä lannistua ensimmäisistä 
erimielisyyksistä, sillä vain sitä kautta vahvistuu 
yhteinen valmiutemme.

Tapaamisiin piirin vuosikokouksessa!

Arja Vainio

toiminnanjohtaja
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Inka Kovanen, 020 701 2223, inka.kovanen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tunnus. Se 
suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Suojamerkin 
omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, joista Suomi 
on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitsemiseen ja valvoa 
sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Jalkapallo-ottelussa on tiukka tilanne. Vas-
takkain ovat sekajoukkueet, joista toinen on 
koottu turvapaikanhakijoista ja Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisista, ja toinen paikallisen nuo-
risotalon nuorista ja henkilökunnasta. Ahmed 
syöttää Seijalle pallon unelmapaikkaan. Seija 
juoksee pari askelta ja valmistautuu potkaise-
maan pallon maaliin. Samassa hän horjahtaa, 
ja hänen vasen nilkkansa muljahtaa.

Nilkan nyrjähdys on yleisin urheiluvamma. Nii-
tä tapahtuu vuodessa noin 37 000. Nopealla 
ensiavulla estetään vamman paheneminen ja 
edistetään toipumista. Seijan onneksi apu on 
lähellä. Pelikaveri auttaa kengän ja säärisuojan 
pois jalasta. Kylmäpakkaus kiinnitetään tukisi-
teellä. Seija istuu loppupelin jalka koholla ken-
tän laidalla. Lääkäriin ei lopulta tarvitse läh-
teä, koska nilkan päälle voi jo varata.

Tänä vuonna Punaisen Ristin viikolla rohkai-
semme erityisesti nuoria aikuisia harjoitte-
lemaan rannemurtuman ja nivelvamman en-
siapua sekä annamme vinkkejä mopokolarin 
ensiaputilanteeseen. Järjestäkää oman osas-
tonne voimin tapahtuma, jossa rohkaisette ih-
misiä kokeilemaan ensiavun antamista ja in-
nostatte heitä ensiapukurssille. 

Kurssit kannattaa mahdollisuuksien mukaan 
järjestää pian tapahtuman jälkeen. Tavoittee-
namme on, että kaikki suomalaiset osaavat 
antaa ensiapua. 

Joku päivä sinä saatat olla se, joka tarvitsee 
ensiapua. 

Turvallista ja ihanaa kevättä!

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon
suunnittelija

Ensiapua ja nyrjähdyksiä

Maailmanlaajuinen ihmisten muuttoliike näkyy 
ja tuntuu myös Suomessa. Moni turvapaikan-
hakija odottaa nyt päätöstä turvapaikasta. Vi-
ranomaiset arvioivat, että noin 40 prosenttia 
turvapaikanhakijoista saa myönteisen päätök-
sen hakemukseensa.

Päätöksen jälkeen he asettuvat eri puolil-
le Suomea aloittaakseen uuden elämän.  Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisilla ja osastoilla on 
tärkeä rooli kotoutumisen tukemisessa viran-
omaisten apuna. 

Maahanmuuttajien määrä on kasvanut, mut-
ta konstit kotoutumiseen ovat tuttuja. Tuli-
jat tarvitsevat tukea arkeen, koulutehtäviin ja 
suomen opintoihin. Tuhansien uusien vapaa-
ehtoisten avulla voimme aloittaa osastoissa 
uusia toimintoja ja lisätä jo olemassa olevia. 
Vanhastaan tutut asumisapu, läksyhelpit ja 
kansainväliset klubit ovat hyviä tapoja päästä 
mukaan toimintaan. 

Kotoutumisen tukeminen alkaa jo vastaanot-
tokeskuksissa. Useat hankerahoitukset ja yh-
teistyö järjestöjen kanssa tarjoavat monia 
mahdollisuuksia esimerkiksi liikuntatoimin-
taan, lasten aktiviteetteihin tai vaikkapa koti-
taloustoimintaan yhdessä Marttojen kanssa. 

Vuoden alussa Punainen Risti sai Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä rahoituksen nuorten en-
siaputoiminnalle vastaanottokeskuksissa. En-
siaputaitoja tarvitsevat niin kotimaahansa pa-
laavat kuin tänne jäävät. 

Kutsumalla maahanmuuttajat mukaan ensi-
apuryhmiin, terhokerhoi-
hin tai ystävätoimintaan 
voitte saada uutta puhtia 
toimintaan! 

Marita Salo
Järjestöjohtaja

Uudet tulijat, tutut konstit
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 9. – 15. TOUKOKUUTA

Ensiapu alkaa uskalluksesta – kaikki mukaan!

Punaisen Ristin viikolla harjoitellaan ensiapua ja innostetaan ihmisiä ensiapukursseille. 
Valtakunnallisesti vietettävä viikko on osastoille loistotilaisuus saada näkyvyyttä ja houku-
tella toimintaan uusia vapaaehtoisia. Isot ja pienet tapahtumat ovat tervetulleita. 

Punaisen Ristin viikolla toukokuussa kohde-
ryhmänä ovat erityisesti nuoret ja nuoret ai-
kuiset. Liikennetapaturmista joka kolmas 
sattuu nuorille, vaikka heidän osuutensa väes-
töstä on vain kuudennes. Myös liikunta- ja ur-
heiluvammat ovat nuorilla yleisiä.

Ensiapukurssin käynyt nuori osaa vältellä tapa-
turmia ja varautua niihin ennalta. Samalla nuo-
ria voi houkutella mukaan osaston toimintaan. 
Tavoitteemme on tuplata nuorten vapaaehtois-
ten määrä vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Vinkit tapahtumiin
Tapahtumia voi ja kannattaa kohdentaa muil-
lekin kuin nuorille. Perinteiseen Osaa auttaa 
–tapahtumamalliin on tänä vuonna lisätty kak-
si uutta rastia. Aiempien vuosien tapaan kukin 
osasto voi poimia malleista itselleen sopivat: 

1. Arki kunnossa? -listasta voi tarkistaa 
 varautumisensa arjen vaaratilanteisiin, ja 
 sitä voi jakaa tapahtumissa. 

2. Ensiapulaukun esittely sopii kaikille osas-
 toille, ja sitä voi toteuttaa missä tahansa: 
 kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla sekä 
 yhteistyökumppaniemme LähiTapiolan ja 
 S-ryhmän tiloissa Prismoissa, S-marketeissa 
 tai ABC-asemilla.

3. Osaa auttaa -taitorataan on lisätty kaksi 
 uutta kuvallista rastitaulua: nivelvamman ja 

 rannemurtuman ensiapu. Taitoradalla voi 
 myös toteuttaa Avaa hengitystiet -rastia, 
 Arki kunnossa? -listaa ja esitellä ensiapu-
 laukkua.  

4. Vastaanottokeskusten kanssa voi myös
 toteuttaa tapahtumia. Arki kunnossa
 -lista ja kolme rastia on käännetty neljäl-
 le kielelle (arabia, farsi, dari ja somalia). 
 Turvapaikanhakijat oppivat ensiaputaitoja, 
 ja osasto voi saada uusia vapaaehtoisia.

5. Mopokolari-rasti on uusi, nuorille suun-
 nattu rasti. ABC-asemilla toteutettuna se 
 löytää kohderyhmänsä. 

Miettikää etukäteen, miten houkuttelette ih-
misiä ensiapukursseille tai muuhun toimin-
taan. Ensiapukurssi kannattaa järjestää pian 
tapahtuman jälkeen ja vinkata päivämääristä jo 
tavattaessa. Myös Pop up -tapahtumia voi jär-
jestää jo touko-kesäkuussa ennen kesälomia. 

Muistattehan viestiä tapahtumista tapahtuma-
kalenterissa ja vinkata niistä myös medialle! 
Sosiaalisessa mediassa saa näkyvyyttä 
hashtägeillä #OsaaAuttaa, #PunainenRisti ja 
#ensiapu. 

Tapahtumissa kannattaa jakaa ICE- ja arvonta/
yhteydenottokortteja. Niistä saatuja yhteystie-
toja voimme käyttää muun muassa uusien jä-
senten hankkimiseen. Ammattitaitoisen teletii-
mimme yhteydenotot on otettu hyvin vastaan! 
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Keravan osasto harjoitteli viime vuonna ensiapua pyörän 
ja auton kolaritilanteessa.

Punaisen Ristin viikolla voi vaikka esitellä ensiapulaukkua 
ja kertoa osaston toiminnasta.
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Hopulle loppu!

Perjantaina 13.5. vietetään valtakunnal-
lista Tapaturmapäivää. 

Punainen Risti vastaa päivän toteutuksesta 
yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten  
toimijoiden kanssa.

Päivän teemana on Hopulle loppu, koska 
tapaturmien taustalla on usein kiire. Tavoit-
teena on, että mahdollisimman moni  
pysähtyy viettämään kiireetöntä hetkeä 
perjantaina 13.5. klo 13 ja jakaa tästä  
hetkestä kuvan sosiaaliseen mediaan  
käyttämällä aihetunnistetta #hopulleloppu.

Lue lisää ja katso kampanjavideot 
tapaturmapäivä.fi

• Tilaa materiaalit 22.4. mennessä ensijai-
 sesti verkkokaupasta 
 www.punaisenristinkauppa.fi 
• Lue lisää Punaisen Ristin viikon kampanjas-
 ta ja Osaa auttaa -tapahtumamallista 
 RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/viikko

Lisätietoja: 
Kampanjakoordinaattori
Sari Byman, 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen, 020 701 2126,
niina.hirvonen@punainenristi.fi

Tiedottaja
Inka Kovanen, 020 701 2223,
inka.kovanen@punainenristi.fi

PÄIVITETYT ENSIAPU- JA ELVYTYSOHJEET

Vanhat niksit käyttöön ensiavussa

Helmikuussa julkaistiin päivitetyt elvytys- 
ja ensiapuohjeet maallikoille ja hoitoalan 
ammattilaisille. Suomen Punaisen Ristin  
julkaisemat maallikon ensiapuohjeet  
palauttavat välillä käytöstä poistetut  
mutta hyväksi havaitut niksit käyttöön. 

Suomen Punainen Risti osallistui syksyn ai-
kana aktiivisesti asiantuntijaryhmän jäsene-
nä työhön, jossa Euroopan elvytysneuvoston 
elvytys- ja ensiapuohjeet päivitettiin suoma-
laisen ensiapukoulutuksen ohjeiksi. Uudet 
ohjeet koskevat myös ensiapuryhmiä ja ensi-
auttajia, ja ne otettiin heti käyttöön myös Pu-
naisen Ristin koulutuksissa.
 
Vastedes opetetaan muun muassa perinteis-
tä lastoittamista, jos raajassa epäillään olevan 
murtuma.
 
– Toivottavasti osastojen ja piirien kätköistä 
löytyy vielä ”vanhan ajan” pahvilastoja, jotka 
ovat parhaita apuvälineitä murtuman tukemi-
seen. Jos sellaista ei ole mukana, on tyydyt-
tävä tukemaan raajaa käsin, sanoo Punaisen 
Ristin ensiavun asiantuntija Kristiina Mylly-
rinne. 
 
Ensiapuryhmille järjestetään piireissä tilaisuuk-
sia, joissa kerrotaan uusista ensiapuohjeista. 

Merkittäviä muutoksia ovat hapen annon ja 
tukikaulurin pois jääminen sekä kiristyssiteen 
paluu. Lääkkeiden antamiseen nyt julkaistut 
ensiapuohjeet eivät tuo muutoksia.

Deffaamista asukasiltoihin
 
Ensiapu- ja elvytysohjeiden julkaisun yhtey-
dessä teimme median kanssa useita hyviä 
opetusvideoita, joita kannattaa ryhmäillois-
sa hyödyntää. Osastot voivat myös järjestää 
alueen asukkaille avoimia harjoitustilaisuuk-
sia, joissa pääsee kokeilemaan defibrillaattorin 
käyttöä. Tästä on hyviä kokemuksia jo Pohjois-
Suomesta, jossa paikallinen SPR:n terveyspis-
te on aloittanut väestön opastamisen defibril-
loinnin saloihin.
 
• Tutustu uusiin elvytys- ja ensiapuohjeisiin 
 punainenristi.fi/opi-ensiapua,
 ensiapuryhmille ohjeet Rednetistä. 

Lisätiedot:
Ensiavun asiantuntija 
Kristiina Myllyrinne, 020 701 2168,
kristiina.myllyrinne@punainenristi.fi

Terveydenhuollon suunnittelija 
Niina Hirvonen (ensiapuryhmät), 020 701 2126 
niina.hirvonen@punainenristi.fi
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KOTOUTUMISEN TUKI

Isot pyörät pyörimään - moninkertaistetaan kotoutumisen tuki

Työ, opiskelu ja rakkaus ovat perinteisesti olleet tärkeimmät syyt muuttaa Suomeen. 
Viime vuonna ennätyksellisen moni tuli turvapaikanhakijana. Moni kunta saakin pian uusia 
asukkaita, kun osa hakijoista saa myönteisen päätöksen. 

Päävastuun kotoutumisesta kantavat viran-
omaiset, mutta Suomen Punainen Risti tukee 
heitä tässä tehtävässä. Meillä on pitkä koke-
mus kotoutumista tukevasta vapaaehtoistoi-
minnasta. Tuki on erityisen tärkeää nyt, kun 
viranomaisten työ viivästyy tulijoiden suuren 
määrän vuoksi. 

Kun aiemmin kotoutumisen tuki alkoi vasta 
kuntapaikan saamisen jälkeen, alkaa se nyt jo 
vastaanottokeskuksista. Samalla otamme kan-
taa ja puhumme monikulttuurisen Suomen 
puolesta, rasismia vastaan. 
 
Näitä teemme jo nyt: 
• Ystävätoiminta: maahantulijat saavat paikal-
 lisia tuttavuuksia, mikä helpottaa asettumista.

• Kieli- ja läksykerhot: vapaaehtoiset autta-
 vat oppimaan kieltä, mikä on avainasia 
 kotoutumisessa.

• Kansainväliset klubit: tutustutaan ja teh-
 dään asioita yhdessä. 

• Asumisapu: konkreettinen tapa avustaa
 alkuvaiheen arjen hallinnassa.

Moninkertaistetaan toiminta 

Jotta mahdollisimman moni maahanmuuttaja 
saa tukea, meidän on moninkertaistettava ko-
toutumista tukeva vapaaehtoistoiminta ympä-
ri Suomen. Yllä esiteltyihin toimintamuotoihin 
on olemassa valmiit mallit, ja niiden toteut-
tamiseen saa tukea piirien maahanmuuttaja-
ohjelman työntekijöiltä. Toimintaa tukemaan 
koulutettiin lisäksi viime syksynä lähes sata 
vapaaehtoista kouluttajaa.

Vinkkejä osastoille:
• Varmistakaa uusien vapaaehtoisten pääsy
 mukaan toimintaan.

• Jos aiemmin järjestitte yhden Tulijan ystävä
 nä ja tukena –kurssin per vuosi, järjestäkää 
 nyt useampi. 

• Asumisapua ja kielikerhoja non stop
 -periaatteella. Jos osaston omat voimat ja 
 uudet vapaaehtoiset eivät riitä, haastakaa 
 mukaan oppilaitosten opettajat ja opiskelijat.

 

• Lisätkää yhteistyötä eri järjestöjen kanssa,
 ja kutsukaa mukaan myös Suomessa jo 
 pidempään asuneet maahanmuuttajat.

• Työ- ja talkootoimintaa turvapaikanhakijoil-
 le on jo kehitetty, mutta uusia mahdolli-
 suuksia kaivataan edelleen! 

Tukea toiminnan lisäämiseen

Alkamassa on myös useita hankkeita, joiden 
avulla toimintaa laajennetaan ja tehostetaan. 
Vastaanottokeskukset voivat kevään aika-
na saada rahoitusta esimerkiksi turvapaikan-
hakijoiden monipuoliseen liikuntaan. Olemme 
myös saaneet rahoituksen vastaanottoyksi-
köissä asuvien nuorten ensiapukoulutukseen, 
jota osastot voivat järjestää. 

Lisäksi olemme kumppanina Lukiolaisten liiton 
ystävähankkeessa, jonka tavoitteena tutustut-
taa toisiinsa turvapaikanhakijanuoria ja suo-
malaisnuoria. Osastot voivat myös hakea 300 
euron toiminta-avustusta tai 2 000 euron pro-
jektiavustusta kotoutumisen tuen toimintaan. 
Lisätietoja piiristä. 

Lisätiedot:
Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö,
Johanna Matikainen, p. 020 701 2179, 
johanna.matikainen@punainenristi.fi

Rema Hussein Ali Nourelddein opettaa Kauhavan vastaan-
ottokeskuksen koulussa suomea.
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FEISSARIT KESÄKIERTUEELLA 

Feissarit tarjoavat elämyksiä festareilla

Kokeneista feissareista koottu tiimi  
hurauttaa kesällä matkaan ja suuntaa 
kohti festareita ja pienempiä kaupunkeja. 

Kesän monenlaisissa tapahtumissa feissarit 
tarjoavat tapahtumavieraille mahdollisuuden 
kokea virtuaalitodellisuuden avulla millaista on 
elämä katastrofialueilla ja testata selviytymis-
taitojaan Escape Room -konseptia mukaile-
vassa Escape Carissa. Elämysten tuottamisen 
lisäksi feissarit rekrytoivat festarivieraista kuu-
kausilahjoittajia ja lipaskerääjiä.

Kesätapahtumien välillä matkatiimi vierailee 
matkan varrella olevissa pienemmissä kaupun-
geissa, joissa he tarjoavat mahdollisuutta aut-
taa kuukausilahjoittajaksi liittymällä. Escape 
Car tulee olemaan tuttu näky festareiden li-
säksi myös pikkukaupunkien toreilla.

Tervetuloa kokemaan elämyksiä kanssamme 
ainakin seuraavissa tapahtumissa:

Lisätiedot: 
Face to face –koordinaattori 
Juho Keskitalo, p. 020 701 2189,
juho.keskitalo@punainenristi.fi

Nälkäpäivä-koordinaattori 
Raisa Heinämäki, p. 020 701 2202,
raisa.heinamaki@punainenristi.fi

KOTOUTUMISEN TUKI

Kimmo Holopainen

Asumisapua ulkoilusta kodinkoneisiin

Yhdestä kahteen kotikäyntiä ja 10 ryhmä-
tapaamista. Niistä koostuu Oulun osaston 
kehittelemä ja mallintama asumisapu- 
paketti.

Asiakkaina ovat kiintiöpakolaiset tai jatkossa 
yhä useammin oleskeluluvan saaneet turva-
paikanhakijat. Pyyntö avusta tulee kaupungin 
maahanmuuttajapalvelusta tai vastaanotto-
keskuksesta. 

- Tavoitteena on luoda mahdollisimman in-
tensiivinen alku kotoutumiselle, kertoo Oulun 
osaston vapaaehtoinen Sanna Tuorila.

Asumisapu rakentuu 10-viikkoisen ohjelman 
ympärille. Ensimmäinen kotikäynti pyritään 
tekemään parin päivän sisällä muutosta. Sit-
ten on vuorossa 10 teemailtaa, joissa käydään 
ryhmissä läpi mm. alueen palveluita, perheen 
roolia, terveyttä sekä jaetaan Suomi-tietoutta.

Kotikäynnilla taas käydään läpi kodin perus- 
asioita ja tutustutaan vaikka kodinkoneiden 
käyttöohjeisiin. Samalla käydään lähikaupassa.

- Yksi tärkeimmistä asioista on varmistaa, että 
tulija on syönyt, nukkunut ja käynyt ulkona. Jos-
kus uusi tilanne voi olla niin outo ja pelottava, 
ettei nukkumisesta ja syömisestä tule mitään. 

Oulussa asumisapua pyörittää yhteensä noin 
70 koulutettua vapaaehtoista, joista 7 on 
koordinaattoreita ja noin 10 toimii tulkkina. 
Vähempikin riittää. 

- Toiminnan voi aloittaa, jos on yksi koordi-
naattori ja kolme muuta vapaaehtoista, Tuori-
la kannustaa. 

Kaupungilta on tullut runsaasti kiitosta asumis-
avusta. Tuorilan mukaan myös moni autettu ha-
luaa myöhemmin tulla itse vapaaehtoiseksi. 

- Jos ihmistä on kerran autettu, hän haluaa it-
sekin olla auttamassa. 

Oulun osaston tuore innovaatio on turvapai-
kanhakijoiden vapaaehtoistoimintaa koordinoi-
va ja koulutusta tarjoava Salama-Tiimi. Toimin-
taan voi tutustua osoitteessa salamatiimi.fi.
Tuorilan mukaan kotoutumisen tukeen on nyt 
panostettava isosti, eikä aikaa ole hukattavaksi. 

- Nyt tarvitaan ennen kaikkea rohkeutta kää-
riä hihat ja aloittaa toiminta.

Lisätiedot: 
Oulun osaston
monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö
Sanna Tuorila, p. 044 013 0301,
monikulttuurisuus@oulunosasto.fi

• YleXPop
• Splash Games
• Sataman Yö
• Himos Juhannus
• Iskelmä Festivaali
• Tangomarkkinat
• Jysäri
• Summer Up
• Porin Jazz
• SuomiPop Festivaali
• Tammerfest • Down By The Laituri
• Pyhän Olavin Päivä • We Love The 90´s
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Äkkilähtö 2016 -valmiusharjoitus on Punai-
sen Ristin vuoden suurimpia tapahtumia ja 
jokaiselle mukana olevalle vapaaehtoiselle 
ainutlaatuinen tekemisen paikka. Toivotta-
vasti myös sinun osastosi on mukana!

Nyt meillä on mahdollisuus saavuttaa ja innos-
taa mukaan valtava määrä nuoria osaston toi-
mintaryhmiin. 

Harjoitukseen osallistuvien osastojen yhte-
yshenkilöille on lähetetty maaliskuun uutis-
kirjeen mukana lyhyt sähköinen kysely. Kyse-
lyn tarkoituksena on kartoittaa, miten pitkällä 
osastot ovat valmisteluissaan. Osastosi voi 
käyttää kysymyksiä oman Äkkilähtö-projektin-
ne ”muistilistana”, jonka avulla harjoitukseen 
osallistuvat ryhmät voivat tarkistaa, ovatko 
valmistelut aikataulussa. 

On hyvä jutella isommalla porukalla ainakin 
seuraavista asioista:
• ovatko yhteistyökoulu ja -pelastuslaitos
 selvillä

• mitä muita yhteistyökumppaneita on saatu 
 mukaan

• tarvitaanko valmisteluryhmään lisää vapaa-
 ehtoisia

• oletteko tutustuneet osastojen evakuointi-
 ohjeeseen

• mitä toimintaa koululla järjestetään harjoi-
 tuspäivänä

• ovatko koulun oppilaskunta ja/tai vanhem-
 painyhdistys mukana suunnittelussa ja

• mitä apua ja tukea harjoituksen järjestämi-
 seen tarvitaan piiriltä tai keskustoimistolta.

Äkkilähtö 2016 -harjoituksen valmistelut täydessä vauhdissa: 
vastaa kyselyyn!

Kyselyn tuloksista piiri ja keskustoimisto saa-
vat tiedon siitä, missä mennään ja mihin osas-
tot tarvitsevat vinkkejä ja tukea. Muistathan, 
että järjestelyihin voi saada lisävoimia esimer-
kiksi alueella toimivista nuorisodelegaateis-
ta tai kansainvälisen henkilöreservin avustus-
työntekijöistä! Yhteyden delegaatteihin saa 
piirin kautta. Edelleen myös muita uusia va-
paaehtoisia kannattaa rekrytoida aktiivisesti 
mukaan.

Lisätietoja Äkkilähdöstä saa RedNetin  
Äkkilähtö 2016 -sivulta, piiristä ja
projektipäällikkö Petra Alijärveltä: 
petra.alijarvi@punainenristi.fi tai 
p. 020 701 2176.

P.S. Jos osastollasi on vielä intoa osallistua, 
mutta ette ole ilmoittautuneet, ottakaa
yhteyttä Petraan!

Teem
u
 U

llgrén

Äkkilähtö 2016 on Punaisen Ristin valtakunnallinen val-
miusharjoitus, joka toteutetaan lokakuussa yläkouluissa 
ympäri Suomen. Juuri nyt harjoituksen valmistelu on osas-
toissa vilkkaimmillaan.

Kohta koko Suomi leikkii! 

Terhokerhoissa heittäydytään leikin pyör-
teisiin yhdessä eri sukupolvien kesken. Ter-
hokerhoja on jo lähemmäs 300 ympäri Suo-
men, yli 220 kunnassa. Kerhot ovat olleet 
innostava ja helppo toimintamuoto myös 
vastaanottokeskuksissa eri puolilla 
maata. 

Vielä ehtii mukaan, jos omalla paik-
kakunnalla ei ole Terhokerhoa. Ker-
hon perustamiseen saa apua alueen 

leikkilähetiltä ja toiminnan tueksi on tarjolla 
monipuolista materiaalia sekä toimintaraha.

Uutiskirjeemme tarjoaa tuoreet kuulumiset ja 
muistutuksen kunkin alueen tulevista Terho-

kerhojen kokoontumisista käteväs-
ti sähköpostiin. Uutiskirjeen voi tilata 
nettisivuiltamme.

Nähdään Terhokerhossa!
www.terhokerho.fi

TERHOKERHOT
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KERÄYSUUTISIA

Viime Nälkäpäivä osoitti, että käteistä rahaa 
on yhä liikkeellä ja lipaskeräys kannattaa. Kä-
teisen väheneminen on silti tosiasia, jota 
emme voi sivuuttaa. 

Uuteen keräyslupatarraan on nyt painettu 
tekstiviestilahjoituspyyntö. Summaksi valittiin 
10 euroa. Suurempi summa (15 €) koettiin  
liian isoksi, kun sitä testattiin keräysliivitar-
roissa. Pienemmästä summasta menisi taas 
liikaa keräyskuluja. 

Tekstiviestilahjoittamisen avulla voimme myös 
pitää yhteyttä ihmisiin, jotka ovat jo osoit-
taneet luottavansa Punaiseen Ristiin. Teks-
tiviestillä lahjoittaneen numero jää keskus-
toimistolle talteen, ja voimme pyytää häntä 
lahjoittamaan uudelleen, kun seuraava  
katastrofi iskee. Esimerkiksi Nepal-keräyksen 
yhteydessä tämä toimi erittäin hyvin. 

Tänä keväänä olemme myös soittaneet teksti-
viestilahjoituksen tehneille ja kutsuneet heitä 
mukaan kuukausilahjoittajiksi, jäseniksi ja va-
paaehtoisiksi. Tulokset ovat olleet erinomai-
sia. Kymmenen prosenttia tavoittamistamme, 
Nälkäpäivänä tekstiviestilahjoituksen tehneis-
tä on nyt ryhtynyt kuukausilahjoittajiksi.

Lipaskerääjälle voi nyt lahjoittaa
myös tekstiviestillä

Opiskelijaryhmä testasi viime  
Nälkäpäivänä erilaisia tapoja 
pyytää lahjoitusta käteisen 
sijaan, lipaskeräyksen yh-
teydessä. Tekstiviestilahjoitus 
nousi selkeäksi suosikiksi.

Uudet vapaaehtoiset 
mukaan yhteydenpitorinkiin

Kiitos kaikille, jotka ovat toimittaneet ke-
rääjien henkilötietolomakkeet tallennetta-
vaksi kerääjärekisteriin! Voimme nyt pitää 
yhteyttä kerääjävapaaehtoisiimme aivan 
uudella tavalla. 

Keskustoimistosta voidaan lähettää viestiä ke-
rääjärekisterissä oleville silloin, kun haluamme 
kiittää heitä keräykseen osallistumisesta, ker-
toa mitä kerätyillä varoilla on tehty tai kun ha-
luamme kutsua heitä mukaan seuraavaan ke-
räykseen. 

Lahjoituspyyntökirjeitä kerääjille ei lähde, el- 
leivät he ennestään jo ole lahjoittajarekisteris-
sämme. Jos ette vielä ole toimittaneet kerää-
järekisteriin haluavien kerääjien yhteystietoja 
piiriin, tehkää se nyt. 

Kerääjärekisteri vahvistaa Punaisen Ristin val-
miutta toimia silloin, kun hätä on suurin ja va-
paaehtoisten aika vähissä. Viime Nälkäpäivänä 
monilla ei ollut entiseen tapaan aikaa soitella 
kerääjille, kun vastaanottokeskusten perusta-
minen oli kiireisimmillään. 

Kun kerääjien yhteystiedot löytyvät rekisteris-
tä, voi keskustoimiston henkilökunta auttaa 
kerääjien kutsumisessa, jotta kaikki halukkaat 
auttajat saataisiin mukaan toimintaan. 

Nyt on hyvä aika muutenkin kartuttaa kerää-
jiä. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi vastaanot-
tokeskusten henkilökuntaan, jotta turvapai-
kanhakijat voidaan kutsua lipaskerääjiksi, kun 
seuraavan kerran kerätään. Viimeistään ensi 
Nälkäpäivänä!

Lisätiedot:
Varainhankinnan suunnittelija 
Mia Ekström-Huttunen,
p. 020 701 2193,
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi

Lipaskerääjät Sagar Thapa (vas.) ja Krishna K.C. 
keräsivät rahaa Nepalin maanjäristyksen uhrien 
auttamiseksi viime huhtikuussa.Ta

tu
 B

lo
m

q
vi

st
 



11

YSTÄVÄTOIMINTA

Moni ikäihminen jäisi yksin ilman vapaaehtoisia

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ystävät tavoittavat kaikista yksinäisimpiä ikäihmisiä.  
Lisää ystäviä tarvitaan koko ajan!

Moni ikäihminen jäisi vaille juttuseuraa tai ul-
koiluapua ilman vapaaehtoisia ystäviä, selviää 
Punaisen Ristin teettämästä kyselystä. Joulu-
tammikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi yli 400 
Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtois-
ta ympäri Suomen.

24 prosenttia kyselyyn vastanneista vapaaeh-
toisista ei ollut varma, vieraileeko ikäihmisen 
luona vapaaehtoisen lisäksi omaisia tai mui-
ta läheisiä ja ystäviä. Eniten tarvetta ikäihmi-
sillä oli juuri keskustelukumppanille ja ulkoi-
luavulle.

– Huomaan, että ystävälleni on todella tär- 
keää, että joku kuuntelee häntä, auttaa arkipäi-
vän asioinneissa ja on ylipäätään läsnä, kertoo 
yksi kyselyyn vastannut vapaaehtoinen.

65 prosenttia laitoksissa vierailevista vapaaeh-
toisista oli sitä mieltä, ettei laitoksen henkilö-
kunnalla ollut tarpeeksi aikaa iäkkäiden asuk-
kaiden virkistystoimintaan sekä ulkoilemisessa 
avustamiseen.

Sosiaalisen hyvinvoinnin ja seniorityön asian-
tuntija Anita Hartikka pitää kyselyn tuloksia 
huolestuttavina.

– Ikäihmisen kokonaishyvinvoinnin kannal-
ta on tärkeää, että arjen rutiiniin kuuluu myös 

Punaisen Ristin ystävätoiminnassa on yli 
8 000 vapaaehtoista. Vuosittain avun 
ystävätoiminnasta saa yli 26 000 ihmistä. 
Teettämämme kysely osoittaa, että ystävä-
toiminnalle on suuri tarve. 

Jos osastonne kaipaa tukea ystävätoimin-
nan aloittamiseen, tukea saa oman alu-
een piiristä tai keskustoimistosta. Ystäviä 
kaipaavat ikäihmisten lisäksi nyt erityises-
ti maahanmuuttajat. Myös miehiä kaivataan 
ystäväksi! 

Ystäviksi kaivataan myös miehiä

Keräsimme helmikuussa jälleen tietoa va-
paaehtoisiltamme siitä, miten vapaaehtoi-
suus on sujunut ja ovatko kaikki saaneet tar-
vitsemaansa tukea sekä kannustusta. Meitä 
kiinnostaa tietää, olemmeko onnistuneet 
luomaan hyvät edellytykset vapaaehtoistoi-
minnalle. Haluamme kuulla, mitkä asiat va-
paaehtoisten mielestä ovat hyvin ja missä 
voisimme olla parempia, jotta voisimme jat-
kuvasti parantaa toimintaamme.

Vapaaehtoisten tyytyväisyyskyselyn tulosten 
avulla kehitämme vapaaehtoistoimintaamme, 
ja tulokset vaikuttavat myös tulevien yleisko-
kouspäätösten ja toimintalinjauksen valmis-
teluun. Tulokset julkaistaan huhtikuussa Red-
Netissä.

Kiitos kaikille, jotka vastasivat kyselyyn ja 
osaltanne autatte meitä kehittämään järjes- 
töämme entistäkin paremmaksi!

Vapaaehtoisten tyytyväisyyskysely – kiitos vastaajille

kohtaamisia toisen ihmisen kanssa. Varsinkin 
muistisairaille erilaiset virikkeet ja kohtaami-
set ovat erittäin tärkeitä. Kyselyn perusteel-
la näyttää siltä, että Punaisen Ristin ystävätoi-
minta tavoittaa myös kaikkein yksinäisimpiä 
ikäihmisiä, Hartikka sanoo.

Lisätiedot:
Sosiaalisen hyvinvoinnin ja
seniorityön asiantuntija 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123,
anita.hartikka@punainenristi.fi

VAPAAEHTOISKYSELY
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KOULUTUSTA

Vapaaehtoisten kiitosgaala 
3.12.2016

Kutsumme kaikki Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset mukaan vapaaehtoisten kiitos-
gaalaan lauantaina 3.12.2016. Kirjaathan 
päivämäärän jo nyt ylös.

Lisätietoja paikasta sekä ohjelmasta tulee 
kevään mittaan, ja virallinen kutsu lähtee 
liikkeelle alkusyksystä. 

Juhlitaan yhdessä! 

KOULUTTAJAKOULUTUS 2016 / UTBILDARUTBILDNING 2016

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk
ennen koulutuksen alkua. / Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån - minst
1 månad före början av kursen.

Kouluttajapäivät:
Kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja
jatkokoulutus      30.-31.1.  Turku

Valmiuskouluttajien sisältöosa   8.-10.4.  Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 1.10.-4.11.  Verkkokoulutus

Välineosa:
”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä1   5.-6.11.  Nynäs

Sisältöosat:
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö
• Monikulttuurisuus
• Sosiaalipalvelu
• Nuoriso
• Päihdetyö      26.-27.11.  Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus  29.-30.10.  Nynäs

Tulevat  
PROMO-koulutukset

PROMO yhteinen osa Turussa 5.–6.3.2016, 
lisätietoja:
https://rednet.punainenristi.fi/protu

PROMO monikulttuurisen toiminnan sisältöosa 
Turussa 16.–17.4.2016, lisätietoja: 
https://rednet.punainenristi.fi/mopro

Promokoulutustiedot päivittyvät jatkuvasti.
 
Lisätietoja PROMO-koulutuksista saat omas-
ta piiritoimistostasi tai RedNetin Promo-sivulta 
https://rednet.punainenristi.fi/promot

#Tuplataan!

#Tuplataan-kampanjan tavoitteena on kak-
sinkertaistaa nuorten vapaaehtoisten määrä 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Kampanjan 
ilmapalloja, tarroja ja tatuointeja voi tilata il-
maiseksi keskustoimistolta. Tuotteita kannat-
taa hyödyntää uusien nuorten vapaaehtois-
ten rekrytoinnissa osastoissa ja piireissä. 

Tilauksen voi tehdä osoitteeseen
kirsi.salo@punainenristi.fi.
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UUSIA KASVOJA PIIRISSÄ

Teea Lång
Aloitin työni SPR:llä 1.2.2016 terveydenhuollon 
suunnittelijana. Toimipisteeni on Mikkeli.

Olen kauan sitten valmistunut ensin perushoitajak-
si, sitten sairaanhoitajaksi ja vuonna 2013 valmis-
tuin terveystieteiden maisteriksi (opettajalinja + hal-
linnollinen pätevyys) Itä-Suomen yliopistosta.

Työurani, jota on takana reilut 20 vuotta, olen teh-
nyt päivystyksessä sairaanhoitajana. Lisäksi olen 
toiminut yksityissektorilla osastonhoitajana. 

Harrastuksiini kuuluu keväästä syksyyn juoksu ja 
ajan myös moottoripyörällä. Lisäksi ajelen kesäisin 
isäni museoajoneuvoilla (Opel Kadet vm. 1963, Ang-
lia vm. 1958. ) Luen dekkareita ja mielelläni matkus-
telen ympäri maailmaa. 

Anna Peltola 
Olen Anna ja aloittanut maaliskuussa taloussihteerinä Kou-
volan piiritoimistolla. Vastaan tällä hetkellä pääasiassa henki-
löstöhallintoon ja palkkoihin liittyvistä asioista.

Koulutukseltani olen taloushallinnon Tradenomi ja kotoi-
sin Anjalasta. Vapaa-aikani kuluu järjestötoiminnan parissa, 
jumppaseuran ja kyläyhdistyksen toiminnassa. Liikunta onkin 
hyvää vastapainoa toimistotyölle.

Vapaa-aikanani minua liikuttaa myös 6-vuotias labradorin-
noutaja Paku.

Saara Kurttila 
Aloitin helmikuun puolivälissä Anna Buzaevan sijai-
sena monikulttuurisuustoiminnan kehittäjänä hä-
nen siirryttyä Kouvolan vastaanottokeskuksen joh-
tajaksi. Toimipisteeni on Kouvola. Minuun voi olla 
yhteydessä kaikkeen monikulttuurisuustoimintaan 
liittyvässä; olipa sitten kyseessä toiminnan käyn-
nistäminen, sen haasteet tai hyvien kokemuksien 
jakaminen!

Punainen Risti oli minulle jo entuudestaan tuttu 
järjestö vapaaehtoistoimintani kautta. Olen ollut 
mukana monikulttuurisuustoiminnassa sekä osas-
ton hallitustyöskentelyssä. 

Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri. Opis-
kelin pääaineenani kehitysmaatutkimusta ja opin-
noissani perehdyin myös maahanmuuttajien kotou-
tumisen kysymyksiin.  

Harrastan aktiivisesti ja monipuolisesti urheilua 
sekä luonnossa liikkumista. Minut tavoittaa myös 
kulttuuririentojen parista.
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antamaan eväitä päätöksenteon pohjak-
si. Työntekijä on aina mukana myös kunnan 
kanssa käytävissä yhteistyöneuvotteluissa. 
Ohjelmaan on mahdollista lähteä mukaan 
kesken vuottakin. Toiminnalle laaditaan vain 
oma toimintasuunnitelmansa, jonka hallitus 
hyväksyy ja joka liitetään osaston toimin-
tasuunnitelman liitteeksi. Työntekijä suun-
nittelee toimintaa myös osaston ystäväpal-
velun kanssa: etsitään yhdessä yhteiset 
hyödyt ja toiminnan paikat.

Keneltä tietoa ja tukea?

Omaishoitajien tukitoiminnan aluetyönteki-
jänä aloittaa 1.4. sosionomi Johanna Vi-
hervaara. Heti ensitöikseen Johanna on 
yhteydessä niihin osastoihin, jotka olivat 
mukana ensimmäisellä kierroksella. Kaikki 
omaishoitajien tukitoimintaan mukaan läh-
töä miettineet voivat vaikka välittömästi olla 
yhteydessä Johannaan tai piirin toiminnan-
johtajaan, joka tapauksessa Johannakin lä-
hestyy jo kevään aikana ainakin niitä osas-
toja, joissa on perusystävätoimintaa.

Miksi mukaan?

Yleiskokouksen hyväksymässä toiminta-
linjauksessa oli voimakkaana painopistee-
nä ystävätoiminnan monimuotoistaminen. 
Omaishoitajien tukitoiminta vastaa suoraan 
tähän tavoitteeseen. Puhumme usein sii-
tä, että meidän tulisi entistä paremmin kye-
tä vastaamaan paikallisiin tarpeisiin. Monilla 
paikkakunnilla osastommekin tietävät, että 
omaishoitajat eivät heidän alueellaan saa 
riittävästi apua ja tukea. 
Kokemukset muista piireistä kertovat, että 
omaishoitajien tukitoiminta vetää uusia va-
paaehtoisia. Ehkä juuri kansalaisten yhtei-
nen huoli tästä vaativaa työtä tekevästä 
joukosta saa auttamishaluiset ihmiset liik-
keelle.
Olemme pitkään omassa piirissämme sur-
reet sitä, että meillä ei ole ollut sosiaali-
palvelusuunnittelijaa tukemassa osastojen 
ystävätoimintaa. Omaishoitajien tukitoimin-
nan kautta myös perusystävätoimintaa vah-
vistuu ja parhaimmillaan koko osasto vah-
vistuu – tästäkin on jo vankkaa näyttöä 
muualta päin Suomea.

Arja Vainio
toiminnanjohtaja

Mitä ihmeen tukitoimintaa?

Vuoden tauon jälkeen Kaakkois-Suomen pii-
rissä käynnistyy uudelleen omaishoitajien tu-
kitoiminta. Tällä Raha-automaattiyhdistyksen 
rahoittamalla ohjelmalla tuetaan omaishoi-
tajia jaksamaan heidän raskaassa työssään. 
Omaishoitajien tukitoimintaa on järjestös-
sämme ollut jo pitkään. Vuosien aikana on 
ehditty kehittää runsaasti sellaisia toiminta-
malleja, joilla vapaaehtoisten avulla autetaan 
omaishoitajia jaksamaan. Tuki omaishoitajille 
voi esimerkiksi olla erilaista virkistystoimintaa, 
ystävänä tai tukihenkilönä toimimista tai on-
gelmia ennaltaehkäisevää/jaksamista turvaa-
vaa koulutusta.
Piirissämme on tosiaan ollut aiemmin tätä 
toimintaa noiden viiden vuoden ajan. Tällöin 
toimintaa toteutettiin yhtenäisellä maantie-
teellisellä alueella Etelä-Savossa, Mikkelin ja 
sen lähialueiden osastoissa. Nyt lähdemme 
uudelleen liikkeelle aivan erilaisella periaat-
teella: mukaan toimintaan pääsevät kaik-
ki halukkaat osastot riippumatta osaston si-
jainnista.
Omaishoitajien tukitoimintaa tehdään tiiviis-
sä yhteistyössä kunnan kanssa ja monilla 
paikkakunnilla hyviä yhteistyökumppanei-
ta on löytynyt myös muista omaishoitajajär-
jestöistä.
Omaishoitajien tukitoiminta voi olla omaa 
erillistä toimintaansa, mutta hyvin luonte-
vasti se asettuu osaksi osaston perusystä-
vätoimintaa. Osaston ystävätoimintaa saa 
hyötyä yhteisistä koulutuksista ja yhteisistä 
tapahtumista. Esimerkiksi ystävätoiminnan 
peruskurssi järjestetään siten, että osal-
listujat voivat koulutuksen päätteeksi va-
lita lähtevätkö he mukaan perusystävätoi-
mintaan vai omaishoitajien tukitoimintaan. 
Omaishoitajuudesta on saatavilla ystävil-
le tärkeää lisätietoa. Niiden osastojen nä-
kyvyys on selkeästi noussut, jotka ovat toi-
minnassa mukana, koska omaishoitajuus 
kiinnostaa ja kansalaiset ovat huolissaan tä-
män ryhmän jaksamisesta. Mukanaolo oh-
jelmassa tarjoaa siis myös mahdollisuuden 
vaikuttamiseen.

 Miten mukaan?

Osaston mukaan lähtö omaishoitajien tuki-
toimintaan edellyttää aina hallituksen pää-
töstä. Aluetyöntekijä tulee hallituksen ko-
koukseen kertomaan mistä on kyse ja 

OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA
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ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ

Kaakkois-Suomen piiri palkitsi Imatran yh-
teislukion opiskelijakunnan ja Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisen Eija Partin Ennakkoluulo-
ton edelläkävijä -tunnustuksella 

Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piiri 
myönsi Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnus-
tuksen Imatran yhteislukion opiskelijakunnalle 
ja SPR:n Imatran osaston vapaaehtoiselle Eija 
Partille. Valinnasssa korostettiin turvapaikan-
hakijoiden parissa tehtävää työtä. 

Imatran yhteislukion opiskelijakunta suunnit-
teli ja toteutti ennakkoluulottomasti ja oma-
aloitteisesti laskiaisriehan Imatran Vuoksenho-
vin vastaanottokeskuksen nuorille. Opiskelijat 
olivat hankkineet lahjoituksina pullat ja mehut 
tilaisuuteen. He toimivat innostuneesti ja an-
toivat vastaanottokeskuksen nuorille ainutlaa-
tuisen mahdollisuuden tutustua suomalaisten 
tapaan nauttia lumesta. Samalla nuoret edis-
tivät ihmisten yhdenvertaista ja ennakkoluulo-
tonta kohtelua suomalaisessa yhteiskunnassa.

Eija Partti on toiminut pitkäjänteisesti ja mo-
nipuolisesti turvapaikanhakijoiden inhimillisen 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Hän on järjestä-
nyt Imatran vastaanottokeskuksessa erittäin 

aktiivisesti vapaaehtoistoimintaa, kuten ker-
hoja, opetusta ja tapahtumia sekä vastannut 
myös lahjoitustavaroiden keräämisestä. Työl-
lään turvapaikanhakijoiden hyväksi Eija Part-
ti on osoittanut ennakkoluulotonta suhtau-
tumista erilaisuuteen ja edistänyt ihmisten 
hyvinvointia. 

Suomen Punainen Risti myöntää rasisminvas-
taisella viikolla Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustuksia yhteisöille ja yksittäisille henki-
löille, jotka ovat edistäneet ihmisten yhden-
vertaista kohtelua.

Ennakkoluuloton edelläkävijä – tunnustukset 
luovutettiin 23. maaliskuuta Imatran vastaan-
ottokeskuksen tiloissa. 

Saara Kurttila 

ENNAKKOLUUTON EDELLÄKÄVIJÄ -PALKINTO IMATRALLE

Palkitut Imatran Yhteislukion opiskelijakunnan edustajat 
Aino Miikki ja Riina Tanskanen sekä SPR Imatran osaston 
Eija Partti 
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Kouvolan vastaanottokeskuksen arkea 
ohjaajan näkökulmasta

Kouvolan vastaanottokeskuksen tilat ovat 
täyttyneet turvapaikanhakijoista ja toiminta 
on pyörähtänyt hienosti käyntiin. Työtiimimme 
koostuu ammattitaitoisista ohjaajista ja työn-
kuva on selkiytynyt matkan varrella. Itse aloi-
tin maahanmuuttajien parissa toimimisen jo 
muutamia vuosia sitten ja olen toiminut SPR:n 
Anjala-Inkeroinen osaston varapuheenjohtaja-
na. Joudun jättämään luottamustehtävän ny-
kyisen toimenkuvani myötä, mutta osastomme 
jatkaa toimintaa entiseen malliin monikulttuu-
risuuden parissa.

Vastaanottokeskuksemme on ns. hajautettu 
malli ja se tuotti ohjaajille alkuun omia haas-
teita. Asiakkaita asuu eri alueilla ja ainoastaan 
Valkealan pisteessä asutaan yhteisömallissa 
ja jaetaan keittiö- sekä wc-ja suihkutilat. Oh-
jaajan työpäivä on monipuolinen ja välillä jopa 
haastavakin. Ohjaajana huolehdin, että vas-
taanottokeskuksen arki saadaan toimimaan ja 
vastaanottokeskuksen sekä asukkaiden olo on 
mahdollisimman turvallinen. Ohjaajien työn-
sarka on laaja ja monipuolinen: toimistotöis-
tä erilaisten korjaustarpeiden huomioimiseen, 
uusien asiakkaiden majoituspaikkojen ja va-
rustepakettien valmistelusta poliisin kuule-
misten järjestelyyn, kuljetuksista tiedonjaka-
miseen ja sen varmistamiseen, että kaikilla 
asiakkailla on kaikki hyvin. 

Meidän vastaanottokeskuksessa on paljon 
lapsiperheitä ja heidän kanssaan ohjaaja te-
kee ensiarvoisen tärkeää työtä neuvomalla ja 
opastamalla lastenkasvatukseen, päivärytmin 
säännöllisyyden löytämiseen ja säänmukai-
seen pukeutumisen oppimiseen. Kouluikäiset 
lapset ovat aloittaneet valmentavilla luokilla ja 
kaikki lapset menevät innoissaan kouluun joka 
päivä. Alle kouluikäisten lasten vanhemmat 
saavat opetusta Monikulttuurikeskus Saagan 
järjestämillä Suomen kielen kursseilla. 
 
Ohjaajan työ on antanut minulle hienon mah-
dollisuuden toimia turvapaikanhakijoiden pa-
rissa ja näin voin omalta osaltani auttaa ko-
toutumisessa. Työmme on asiakastyötä ja 
nimenomaan ihmisten parissa toimimista, jol-
loin tunteetkin nousevat joskus pintaan. On 
kuitenkin muistettava, että ohjaajan työ on 

ammatillista sosiaalityötä ja toimintaamme oh-
jaavat maahanmuuttoviraston ohjeet ja säädök-
set. Lopuksi haluan liittää tähän loppuun Kimmo 
Oksasen runon: 

Vieraat
He ovat vieraita ihmisiä
he ovat kotoisin kaukaa
en tiedä heistä mitään
mitä heillä oikein on mielessään?
Heidän ihonsa väri on eri
heidän hiustensa väri on eri
heidän silmiensä väri on eri
he ovat kuin tulisivat eri planeetalta
Heidän tapansa ovat outoja
He pälyilevät minua kulmiensa alta
he kuiskuttelevat keskenään
Mitä he oikein aikovat?
He puhuvat outoa kieltä
jota en ymmärrä
Aion kyllä opetella kielen
sitten osaan kysyä: ”Voinko auttaa?”
  Nimeni on Said, tulen Syyriasta.

Tarja Rantanen, ohjaaja

Asiakkaita on 317, Joista yksittäisiä ihmisiä on 135 ja 
43 perhettä. Kansalaisuudelta suurin osa irakilaisia, 
sitten afgaanit ja somalit.

Kouluikäiset lapset ovat kaikki valmistavissa luokissa, 
ja he käyvät koulua päivittäin. Kaikki aikuiset asiak-
kaat käyvät suomen kielen opetuksessa neljä tuntia 
viikossa, joka on virallinen. Sitä toteuttaa Kouvolan 
aikuiskoulutuskeskus ja monikulttuurisuus Saaga os-
topalveluna. Saagan opetuksessa ovat ne äidit ja isät, 
kenellä on alle kouluikäisiä lapsia, koska Saaga pystyy 
tarjoamaan lastenhoitoa oppinunnin ajaksi. Turvapai-
kanhakijoilla ei ole oikeutta kunnalliseen päivähoi-
toon. 

Virallisen opetuksen lisäksi suomenkieltä opettavat 
myös vapaaehtoiset. Toiset pitävät ryhmätoimintaa 
myös lapsille. Suurin apu, mitä saadaan vapaaehtoi-
silta, on tukihenkilötoiminta. Monta ystävyyssuhdet-
ta on syntynyt, mutta toimintaan mahtuu uusia, sillä 
kaikille ei suomalaista ystävää riittänyt. Mutta kaikki 
sitä haluavat!

VOK on tehnyt aikuisten turvapaikanhakijoiden koulu-
tus- ja ammattikartoituksen. Meillä on paljon raken-
nusmiehiä ja insinöörejä, kuljettajia, myyjiä, mutta 
myös lakimiehiä, opettajia, toimittajia, poliiseja jne.

ESITTELYSSÄ KOUVOLAN VASTAANOTTOKESKUS  
Ohjaajan ja vapaaehtoisten kokemuksia
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Pelkistä suodatinpusseista on vähän 
vaikea valmistaa kahvia...
- kokemuksia vapaaehtoistoiminnasta

Kun lokakuisena iltapäivänä ensimmäisen ker-
ran tapasimme tulevan tukiperheemme Kelta-
kankaan vastaanottokeskuksessa, emme vielä 
tienneet miten lämmin ja rikas ystävyys oli al-
kamassa.

Vastassamme oli perhe, äiti ja kaksi poikaa, 
jotka olivat ymmärrettävästi ”vähän pihalla”. 
Katseista oli havaittavissa hämmennystä, ih-
metystä ja ehkä vähän pelkoakin: keitä nuo 
oudot ihmiset toppavaatteissan ja pipoissaan 
ovat?  

Vaikka me olimme jo olleet Keltakankaalla lait-
tamassa paikkoja kuntoon ja tunsimme olo-
suhteet, olimme vähän ihmeissämme itsekin. 
Perheen ”kotina” oli yksi luokkahuone, jossa 
naapuriluokkaan aukeava oviaukko oli peitetty 
verhoilla ja vilteillä. Perheen omaisuus - vaat-
teet ja mahdolliset astiat - lojuivat lattialla ja 
sängyn alla muovikasseissa ja pahvilaatikossa. 
Kenttävuoteilla oli lakanat ja ohuet viltit. Kol-
mivuotiaalla oli muutama lelu, se oli jotenkin 
lohdullista. Toki tiesimme järjestelyn väliaikai-
seksi ja halusimmekin herättää perheen luot-
tamuksen ja auttaa heitä ymmärtämään tilan-
teen.  

Ilta oli jo pimennyt ja sää an-
kean sateinen, mutta topakas-
ti läksimme heti ensimmäisellä 
tapaamisellamme ulos. Kä-
velylenkki ei ollut pitkä, mut-
ta sen aikana saimme selvitet-
tyä jo monta asiaa: lasten iät ja 
toistemme nimet - melkein ni-
mikaima kolmivuotiaan kanssa 
- ja sen, että me olimme sisa-
ruksia. Että Suomessa hiihde-
tään talvella, viereinen hiihtä-
jäpatsas esiteltiin. Tärkeimmät 
siis. Ilman yhteistä kieltä.

Vierailimme Keltakankaalla vii-
kottain, monesti useammankin 
kerran viikossa. Tapaaminen oli 
kerta kerralta sydämellisempi. 
Halaamisesta ei meinannut vä-
lillä tulla loppua! Käsikynkässä 
kuljimme käytävillä ailaavjuun 
säestyksellä.Yksi ensimmäisistä 
viemisistämme oli aapinen, jota 

heti aloimme yhdessä päntätä. Opetteleminen 
lähtee kirjainten ääntämisestä ja kirjoittami-
sesta. Lukemisen suuntakin on uusi. Myös it-
setehdyt kirjainmuistikortit olivat kovassa käy-
tössä.

Perheemme kanssa söimme tilaisuuden tul-
len yhdessä lounasta. Kyselimme kuulumiset 
ja vaikkei yhteistä kieltä ollut, emme antaneet 
sen haitata. Tarvittaessa turvauduimme pii-
rustuksiin, mimiikkaan ja tulkin tai puhelimen 
käännösohjelman apuun. Samoilla reissuilla 
autoimme myös yhteisruokailun järjestämises-
sä ja lahjoistustavaroiden lajittelussa.
 
Ulkoilimme aina kun mahdollista, aurinkoise-
na päivänä oli ilo löytää itsestään kelpo jalka-
palloilija! Läheisessä leikkipuistossa koeteltiin 
itse kunkin käsivoimia rekissä roikkumalla ja 
päätä karusellissa, joka pyöritys jätettiin suo-
siolla nuoremmille. Vastaanottokeskuksen as-
falttipiha toimi hyvin ruutuhyppelyyn. Yksi 
liidulla piirretty lentsikka ja ruudukko ei kui-
tenkaan riittänyt, kun pihalla yhtäkkiä teu-
hasi yli kymmenen lasta. Jokaiselle sai piirtää 
omansa ja vähän siinä jo tönittiinkin. Käytim-
me sovittelukykyämme lempeästi parhaamme 
mukaan ja ”auktoriteettiamme” reilusti: ko-
mensimme pipottomat lapset takaisin sisälle 
pukemaan enemmän vaatetta päällensä. Pa-
luumatkalla autossa ihmettelimme, ovatkohan 
irakilaislapset jotenkin kuumaverisempiä kuin 

Käsityöt yhdistää
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suomalaiset, kun eivät millään malttaneet pu-
kea hattuja päähänsä, käsineitä käteensä tai 
laittaa takin vetoketjua kiinni. No, kunhan tal-
vi koittaa, niin eiköhän asia korjaannu, ajatte-
limme.
Mitä tutummaksi tultiin, sitä luottavaisem-
maksi ystävyys kasvoi. Pyrimme mahdollisuuk-
siemme mukaan välittämäään huolenaiheita 
myös perheen asioista vastaaville. Mutta ha-
lusimme ja mielestämme onnistuimmekin va-
kuuttamaan äidin siitä, että asiat kyllä järjes-
tyvät, mutta kärsivällisyyttä tarvitaan. Sitä 
tarvitaan tietysti myös meiltä, aina emme pys-
ty täyttämään perheen toiveita ja aina emme 
edes täysin ymmärrä mitä toivotaan. Napa-
kasti, mutta lempeästi saimme vakuutella, että 
muutto Keltakankaalta Tähteeseen on paitsi 
välttämätön myös ehdottomasti perheen par-
haaksi. 
 

Sitten tulikin jännittävä muuttopäivä. Emme 
säästelleet voimiamme emmekä polttoainet-
ta, kun hankimme Tähteen kotiin huonekaluja 
ja tarvikkeita ja laitoimme sen asuttavaan kun-
toon. Ja nopeasti! Edellisen asukkaan tavaroi-
ta kannettiin aamulla pois, ja jo samana iltana 
perhe muutti puhtaalta tuoksuvaan, kauniisti 
(suomalaisittain) sisustettuun kotiinsa. Tulppa-
nikimppu ja palavat kynttilät pöydälle asetel-
tuna. Äidin ja poikien loistavat silmät ja ilonki-
ljahdukset oli ihana kiitos ja sai silmäkulmat 
kostumaan. 

Vaikka tilaa ei ole valtavasti, on kotia möb-
leerattu jo pariinkin otteeseen ja lisää matto-
ja hankittu. Paljas lattia ei selvästi ole irakilais-
ten juttu. Liikennematto olikin mukava löytö 
ja on nyt leikkipaikkana kätevästi pöydän alla. 
Lähikirpparit ovat saaneet hyvää uutta asia-
kaskuntaa! Sydämessä läikähti, kun 
kolmevuotias antoi kirppisnukel-
leen nimeksi Noora...
Vierailemme Tähteessä perheen 
luona joko yhdessä tai erikseen vä-
hintään kerran viikossa. Läksyt ten-
tataan, kaupassa käydään tarvit-
taessa ja muutenkin hoidellaan 
yhdessä asioita. Alkuun tutustu-
tettiin perhe autolla lähikauppoihin 
ja kävelemällä kerhoihin. Vanhem-
man pojan koulun alettua - kyllä 
sitä odotettiinkin! - on äiti rohkais-
tunut kulkemaan kaupoissa ja kau-
pungilla myös itsekseen. Eikä pit-
kähkö matka kielikouluunkaan ole 
ollut ongelma.

Perheessä ei kukaan juo kahvia, mutta me ko-
vina kahvikissoina kyllä. Niinpä perheen äiti oli 
ensimmäistä vierailukertaamme varten hank-
kinut kahvia ihan meitä varten. Vesi oli jo kie-
hunut, kun hän tuli keittiöstä päätä pyörittäen 
näyttämään meille kahvipakettia: mitä ihmet-
tä? Paketin kannessa oli kyllä houkutteleva 
kuva höyryävästä kahvikupista, mutta sisäl-
lä - suodatinpusseja! Naurussa ei ollut pitele-
mistä, oli ihanaa kuulla myös lasten hervoton-
ta iloa! Seuraavalla kerralla toimme tuliaisiksi 
murukahvipaketin. Suodatinpusseillekin löytyi 
myöhemmin käyttöä uunituoreiden ”pizzalei-
pien” kääreenä. Vierailuilla on aina pöytä ko-
reana, tarjolla on ruokaa, makeisia, leivonnai-
sia. Pikavisiitiltäkään ei poistuta ilman, että 
edes baklavan maistaisi.

Pian puoli vuotta olemme saaneet yhdessä ja-
kaa monta mukavaa asiaa: kirkkokonsertti jou-
luna, uuden vuoden juhlintaa, laskiasriehaa lu-
mipyryssä, irakilaista ja suomalaista ruokaa, 
ratsastusta, leffoja, läksyjä, suomen kielen 
opiskelua, askartelua ja käsitöitä, kirppislöytö-
jä, kerhoiltoja, kauppareissuja, illanviettoja ja 
vaikka mitä.

Ja jos ei tänä keväänä enää ehditä pilkkimistä 
kokeilla, niin sitä ja monta muuta ikimuistoista 
yhteistä hetkeä on taatusti odotettavissa. Ja 
sitä pipon pukemista.

Kiitos Zaman, Khalil ja Noor

Terttu Toivonen 
Noora Siivonen
 

KUULUMISIA KOUVOLAN VASTAANOTTOKESKUKSESTA
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MITEN KOTOUDUN ELÄMÄÄN PAKOLAISTEN KANSSA

kettäin perheen äidiltä. Tällaiselle ompelutum-
pelolle on mukavaa, että joku lyhentää hou-
sunlahkeet. Moni afganistanilainen on tehnyt 
10 tunnin työpäiviä 6 päivänä viikossa hikipa-
jassa tai pienessä ompelimossa Iranissa.  Sikä-
läisen uudenvuoden aikaan kevätpäiväntasa-
uksen maissa on ehkä pitänyt selvitä 4 tunnin 
yöunilla, kun monet tilaavat uusia vaatteita. 
Jotkut nuoret ovat keränneet kasvihuonees-
sa kovimpaan sesonkiaikaan kurkkuja viikos-
ta toiseen ilman ainuttakaan vapaapäivää, 
kaukana perheestä. Tämäkin tyttö on toisella 
kymmenellä ollut kasvihuoneessa hommissa. 
Kun seudulla on kesällä 45 asteen lämpötilo-
ja, voi kuvitella, millaista on ollut työskennellä 
kasvihuoneessa.

Tytön sisko on vastikään tehnyt bolania, suo-
laista leivonnaista, jota olemme saaneet läm-
pimäisiksi. Melkein jo osaamme erottaa maus-
teista, mistä perheestä mikäkin bolani on 
peräisin, kun niitä on juhlissa tarjolla kaikki-
en tekemänä. Joku maustaa bolanin kuminal-
la, joku toinen chilillä. Olen saanut kurssitus-
ta bolanin teossa niin kuin pitkän, irtojyväisen 
riisinkin oikeaoppisessa keittämisessä, mutta 
vielä ei ole ihan oppi hallussa. Vastavuoroises-
ti olen näyttänyt kiisselin ja kääretortun teke-
mistä. 

On lauantaipäivä. Ovikello soi, Abbas ja Hadi  
seisovat oven takana. Heillä on jo lainasaap-
paat jalassa ja lämpimät käsineet kädessä. Ta-
kana näkyy pari muuta kaveria, taitavat olla 
Mikkelistä. Heillä on tennarit jalassa. Mahtaa-
ko meiltä löytyä lisää saappaita – lumen alla 
jäällä on vettä. Tervehdimme kädestä, kuten 
täälläpäin on tapana. Olen tottunut siihen, 
että pojat katsovat tervehtiessä vähän sivuun, 
koska heidän kulttuurissaan ei ole hyvien ta-
pojen mukaista katsoa vieraita naisia suoraan 
kasvoihin. Hymy kuitenkin on paras tervehdys 
puolin ja toisin. 

Sanon, että mies on jo kokemassa verkkoja 
jään alla - kun olette valmiit, tulkaa sitten kah-
ville ja teelle. 

Ehdin vähän laittaa tarjottavaa pöytään, kun 
Fatime soittaa. Vaihdamme kuulumisia. Aika-
ni kyseltyäni ilmenee, että on varsinaista asi-
aakin: matematiikka taas tekee elämän vai-
keaksi, kokeetkin tulossa. Lupaan kysyä Eilalta 
(eläkkeellä olevalta matikanopelta), voisiko 
tyttö mennä hänen luokseen oppiin. Annan Ei-
lan numeron, jos tytöllä olisi seuraavalla ker-
ralla rohkeutta soittaa opettajalle itse. Sikä-
li kuin on puhelimessa saldoa. Se, että ei aina 
ole rahaa ostaa saldoa, voi tehdä elämän han-
kalaksi. Suomessa kuitenkin jokaisella on oi-
keus hankkia SIM-kortti, toisin kuin Iranissa, 
jossa afganistanilaisilla ei ole lupaa hankkia 
sen paremmin SIM-korttia kuin ajokorttiakaan. 
Kiitän tyttöä vielä ompeluavusta, jota sain äs-

TERVEISET HIRVENSALMELTA

Talvikalastusta. Saalis oli hauska, päästiin tunnistamaan 
neljä eri kalalajia – made, säyne, lahna ja hauki. Kalasta-
jat Ali, Abbas, Hadi, Heidar ja Asrar
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Ihmettelen, miksi af-
ganistanilaista ja per-
sialaista ruokakulttuu-
ria ei esitellä meillä 
lehdissä tai televisi-
ossa, vaikka siinä on 
niin monenlaista herk-
kuruokaa, eikä liian 
mausteista. Noh, chiliä 
tietysti, mutta sitähän 
voi käyttää maun mu-
kaan. Olen afganista-
nilaisten ystävieni in-
noittamana ruvennut 
kasvattamaan chilejä 
kasvihuoneessa. Pur-
joa tulee nykyään lai-
tettua kasvamaan rei-
lusti, että sitä riittää 
annettavaksi bolanin 
tekoon. Kesäkurpitsoistahan tulee aina ylituo-
tantoa, ja ne tai talvikurpitsat ovat niin ikään 
bolanin aineksia. Olen myös oppinut, että äi-
dit kannattaa päästää vapaasti keräämään 
puutarhaan, sillä he löytävät käyttöä sellai-
sellekin, josta ei itse ehkä ole niin innostunut, 
kuten vahingossa kylvämästäni maustefenko-
lista. 

Pojat tulevat miehen kanssa jäältä. Kalojen ni-
met ovat jo hallussa. Ei tullut kuin yksi hau-
ki ja yksi siika, tietää Abbas sanoa. Siika aina 
poikia naurattaa. Siika on halal, mutta sika on 
haram. Käymme pöytään. ”Ja hattu pois pääs-
tä!”, komentaa mies yhtä poikaa, joka istuu 
pöytään lierihattu päässä. Melkein kaikki juo-
vat kahvia. Afganistanilainen teekulttuuri väis-
tyy kahvinjuojien maassa, ainakin vieraisilla. 
Kotosalla afgaaniperheissä juodaan sentään 
yleensä teetä, ja sitä mekin juomme vierailuil-
la.

Heljä Tilli  
SPR Hirvensalmen osasto

TERVEISET HIRVENSALMELTA

Tekeillä on afganistanilaista lammas- riisipataa, biria-
nia. Menossa on vaihe, jossa taikinalla tiivistetyn pa-
dan kannen päälle kasataan kuumia hiiliä, jotka an-
tavat lämpöä myös päätä käsin. Työläs resepti, mutta 
huippuhyvää! Kauhan varressa on Ali Mir Ali ja oikeal-
la äiti Roquie Mir Ali.  

Monikulttuurisuustoiminnan ak-
tiivien koulutus- ja virkistyspäi-
vä Mikkelin seudulla 11.6.

11.6 järjestetään monikulttuurisuus-
toiminnassa mukana oleville aktiiveil-
le toiminnallinen koulutus- ja virkistys-
päivä. 

Päivä tarjoaa mahdollisuuden uusiin 
ideoihin, yhteiseen kokemusten vaih-
toon sekä virkistäytymiseen. Lisää tie-
toa tapahtumasta lähetetään osasto-
jen monikulttuurisuusyhteyshenkilöille 
lähempänä tapahtumaa.
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Viisi tapaa liittyä jäseneksi:
- Internetissä: www.punainenristi.fi/jasen
- Lähettämällä tekstiviestin: JÄSEN NIMESI 
OSOITTEESI JA SYNTYMÄAIKASI (ppkkvvvv) 
numeroon 16499. Jäsenmaksu 20 e veloi-
tetaan puhelinlaskullasi. Huom. ainoastaan 
vuosijäsenille!
- Jäsenesitteen tai -flyerin lomakkeella. Pa-
lautusosoite on Keskustoimisto, mistä lä-
hetetään jäsenmaksu liittyjälle jonkun ajan 
kuluttua. - Maksamalla jäsenmaksun tilil-
le: FI0622191800067846.  Viestikentässä 
nimi, osoite ja syntymäaika.
- Kasvokkain paikallisissa tapahtumissa. 
Liittyä voi käteismaksulla. Tiedot täytetään 
kopioivalle jäsenmaksulomakkeelle, mistä 
yksi kappale jää maksajalle, yksi osastolle, 
yksi toimitetaan välittömästi  piiriin, missä 
jäsenen tiedot kirjataan. 

JÄSENHANKINTA

JÄSENHANKINTA VAUHTIIN VIIMEISTÄÄN NYT! 

Vinkkejä jäsenhankintaan:
Alla muutamia osastoissa hyväksi koettuja 
vinkkejä, joilla saatte potkua jäsenhankintaan. 
Kaikkein tärkeintähän on muistaa pitää jäse-
nyys esillä kaikissa kohtaamisissa ja pyytää 
ihmisiä mukaan henkilökohtaisesti. Yleisin syy 
mukaan lähtemiseen on se, että joku kysyi!
• Käyttäkää 5 minuuttia jäsenyyden mainosta-
miseen kaikissa järjestämissänne tilaisuuksis-
sa.
• Liittäkää kaikkiin esityksiinne yksi dia jäsen-
hankinnasta, joka löytyy RedNetin jäsenhan-
kintaosiosta.
• Muistuttakaa jäsenyydestä uusia ja vanhoja 
vapaaehtoisia.
• Järjestäkää osaston avoimien ovien ilta, jos-
sa kerrotte jäsenyydestä. Muistattehan käteis-
kuittivihkot!
• Jos osastollanne on Facebook- tai kotisivut 
kertokaa siellä jäsenyydestä ja liittäkää linkki 
sivuille punainenristi.fi/jasen
• Ladatkaa Facebookin kansikuvaksenne Red-
Netistä löytyvä jäsenhankintakuva
Kaikki jäsenhankinnan materiaalit ja uusimmat 
tuulet löytyy RedNetistä osoitteesta:
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta

Kevät on jäsenhankinnan kannalta parasta ai-
kaa, joten verkot kannattaa viritellä vesille!  

Jäsenhankinnan tueksi on olemassa kaksi esi-
tettä: 
Flyer esittelee lyhyesti jäsenyyden pähkinän-
kuoressa ja mukana on entiseen tapaan liit-
tymislomake, jonka voi palauttaa maksutta 
postitse keskustoimistoon. Flyerin rinnalla on 
laajempi Näytä, että välität -jäsenesite. Sitä 
voidaan hyödyntää esimerkiksi uusien jäsen-
ten ja vapaaehtoisten perehdyttämisessä. Se 
on myös oiva tietopaketti  heille, jotka ovat 
kiinnostuneita jäsenyydestä ja kaipaavat lisä-
tietoa.

Punaisen Ristin viikon tapahtumissa jäsen-
hankinnan tueksi jäsenlahjat tilattavissa 
piiritoimistosta:

Piiri tukee osastojen jäsenhankintaa niin, että 
voitte tilata ennakkoon uuden jäsenen liitty-
mislahjoja (pieni ensiapupakkaus ja tervetu-
loa –kirje), ja käyttää sitä houkuttimena uu-
sille jäsenille. Jäsenlahjan voi antaa kun jäsen 
on todennetusti liittynyt jäseneksi. Tehokkain 
tapa tässä on käteisellä tai tekstiviestillä  liit-
tyminen. Merkitkää piiriin tulevaan jäsenlo-
makkeeseen tieto, jos olette jäsenlahjan jo 
toimittaneet. 
Liittymislahjatilaukset: kaakkois-suomi.kouvo-
la@redcross.fi hyvissä ajoin ennen Punaisen 
Ristin viikkoa. Käyttämättä jääneet liittymis-
lahjat palautetaan piirin ja jaetuista toimitaan 
nimilista piiriin. 

Jäsenmaksut 2016:

Vuosijäsen 20,00 eur 
Nuorisojäsen   10.00 eur   (alle 29 v.)  
Ainaisjäsen 300,00 eur
 

Samassa taloudessa asuvat voivat myös liittyä 
perhejäseniksi. Ensimmäinen jäsen maksaa nor-
maalin vuosijäsenyyden, muut samassa osoit-
teessa asuvat aikuiset perheenjäsenet 10 eur ja 
nuorisojäsenet 5 eur. 

Jäsenmaksujen jakoperusteet pysyvät samoi-
na kuin vuonna 2015:

Uusien vuosijäsenten liittymisvuoden jäsenmak-
su tilitetään kokonaan osastolle. 

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

Alle 18-vuotiaiden jäsenten jäsenmaksu tilite-
tään kokonaan osastolle vuoden 2015 tapaan.

Huomioittehan, että jäsenmaksujen tilitys-
ten edellytyksenä on se, että osasto on toi-
mittanut kaikki sääntömääräiset lomakkeet 
piiritoimistoon! 
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PIIRIN VUOSIKOKOUS JA MINISEMINAARI MIKKELISSÄ
Aika  Lauantai 23.4.
Paikka  Yliopistokeskus, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli

OHJELMA 
 
9.30 - 10.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvi
10.00 - 12.00 Miniseminaari ”Osastojen kokonaisvalmius”
12.00 - 13.00 Ruokailu ja kahvi  (valtakirjojen tarkastus) 

13.00   Vuosikokous
  Sääntömääräiset asiat
  Huomionosoitusten jako

Vuosikokouksessa suoritetaan jäsenten valinta piirin hallitukseen. 
Osaston hallitus voi esittää ehdokasta/ehdokkaita piirin hallitukseen. Ehdottaa voi oman 
tai minkä tahansa osaston jäsentä, kunhan ehdokkaan suostumus on varmistettu. Ehdo-
tukset lähetetään vaalitoimikunnan käsittelyä varten toiminnanjohtaja Arja Vainiolle 31.3. 
mennessä.

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

NÄLKÄPÄIVÄKIN KURKKII TAAS 
KESÄN TAKANA! 

Mitä Nälkäpäivän suhteen on hyvä tehdä jo 
nyt keväällä? 
* yhteydet kouluihin ja oppilaitoksiin: järjes-
tetäänkö keräys siellä vai saammeko oppilai-
ta / opiskelijoita mukaan keräämään?  Syk-
syllä olemme myöhässä! 
* miten voimme hyödyntää paikallisia yrityk-
siä? Yhteydenotot niihin.
* Saisimmeko kerääjiä / tekijöitä eri yhtei-
söistä / järjestöistä jne? 
* Järjestämmekö myyntitapahtuman keräyk-
sen yhteyteen? Suunnittelu käyntiin hyvis-
sä ajoin. 

Kaikki keräystoimintaan liittyvä materiaali lja 
vinkit öytyy Rednetistä:  
 http://rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva

Loppukesästä hiotaan keräys vielä kun-
toon seuraavissa Näpä-starteissa: 
 
16.8. klo 18.00 Anjalankosken ABC-asema 
18.8. klo 18.00 Mikkelin aluetoimisto  
23.8. klo 18.00 Imatran osaston tila  
 
Ilmoittautumiset viikkoa aikaisemmin piiritoi-
mistoon.

YSTÄVÄVÄLITYKSEN 
KOULUTUS 

pidetään kahden illan koulutuksena 
aluetoimistolla Mikkelissä 16. ja 19.5. 
klo 17.30 – 20.30. 

Koulutus on tarkoitettu ystävätoimin-
nan vastuuhenkilöille ja –välittäjille. 

Koulutuksen tavoitteena on: 
- antaa työkaluja ystävävälityksen or-
ganisoimiseksi
- edistää ystävävälityskäytäntöjen su-
juvuutta ja siten vapaaehtoisten ystä-
vävälittäjien jaksamista
- vahvistaa ystävävälittäjän tietoja ja 
taitoja ystävävälityksen käytännön-
työn näkökulmasta
- yhtenäistää Punaisen Ristin ystävävä-
litysten käytäntöjä 

Koulutuksen hinta on 15 eur / hlö. 

Ilmoittautumiset piiritoimistoon 11.5. 
mennessä. Kahvitarjoilu. 
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TOIMINTA-AIKATAULU KEVÄT-KESÄ 2016

Pvm Tapahtuma / koulutus Kohderyhmä Paikka

Huhtikuu

2.4. Ensihuollon peruskurssi Osaston toimijat Kouvola

9.4 EA-päivystäjien peruselvytyskurssi Ea-päivystyskurssi suoritettuna Mikkeli

14.4 Lappeenrannassa ea-ryhmien tapaa-
minen

Lähikuntien ea-ryhmät Lappeenranta

19.4 Mikkelissä ea- ryhmien tapaaminen Lähikuntie ea-ryhmät Mikkeli

23.4. Piirin vuosikokous Mikkeli 

Toukokuu 

3.5 Savonlinnassa ea-ryhmien tapaaminen Lähikuntien ea-ryhmät Savonlinna

13.-14.5. EA-päivystäjän peruskurssi Ea 2- kurssi suoritettuna Mikkeli

vk. 19 Punaisen Ristin viikko kaikkialla 

16. ja 
19.5.

Ystävävälittäjä –koulutus Ystävävälittäjät ja vastuuhen-
kilöt

Mikkeli 

Kesäkuu

11.6. Monikulttuurisuustoiminnan vapaaeh-
toisten koulutus- ja virkistyspäivä

Monikulttuurisuustoiminnan ak-
tiivit

Mikkelin seutu

Elokuu

6. - 11.8. Ryhmänjohtaja kurssi EA, ensihuolto ja henkinen tuki Nynäs

10. - 14.8. EA-3 kurssi EA-ryhmäläiset ?

16.8. Näpä-startti Keräystoiminnan aktiivit Anjalankoski

18.8. Näpä-startti Keräystoiminnan aktiivit Mikkeli 

23.8. Näpä-startti Keräystoiminnan aktiivit Imatra

26.-27.8. Vapepa-leiri Hälytysryhmissä toimivat Kymenlaakso

Syyskuu

3.9. Ystävätoimijoiden virkistys- ja koulu-
tuspäivä

Vapaaehtoiset ystävätoimijat Mikkelin seutu

12.9. Maailman ensiapupäivä

15. – 17.9. Nälkäpäivä-keräys Kaikki kaikkialla 

TOIMINTA-AIKATAULU
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KOUVOLA 
SPR piiritoimiston koulutustilat
Kouvolankatu 5-7, 45100 Kouvola 

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16

vko 14 / 7.-8.4. (to-pe)
vko 16 / 18.-19.4. (ma-ti)
vko 18 / 2.-3.5. (ma-ti)
vko 20 / 18.-19.5. (ke-to)
vko 22 / 30.-31.5. (ma-ti)
vko 24 / 14.-15.6. (ti-ke)

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

vko 19 / 10.-11.5. (ti-ke)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16

vko 20 / 20.5. (pe)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12

vko 14 / 4.4. (ma)

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

KOTKA  
Helilän seurakuntatalo
Suntionkatu 18, 48600 Kotka

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16

vko 19 / 12.-13.5. (to-pe)

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

vko 16 / 20.-21.4. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16

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

LAPPEENRANTA
SPR Lappeenrannan osaston koulutustilat
Raatimiehenkatu 20 D, 53100 Lappeenranta

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16

vko 16 / 19.-20.4. (ti-ke)
vko 19 / 9.-10.5. (ma-ti)
vko 23 / 7.-8.6. ( ti-ke)

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

vko 14 / 7.-8.4. ( to-pe)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16

vko 17 / 25.4.(ma)
vko 21 / 27.5. (pe)

MIKKELI 
SPR aluetoimiston koulutustilat
Otavankatu 20, 50130 Mikkeli

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16

vko 15 / 11.-12.4. (ma-ti)
vko 18 / 3.-4.5. (ti-ke)
vko 21 / 25.-26.5. (ke-to)
vko 23 / 9.-10.6. (to-pe)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 20 / 18.-19.5. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16

vko 14 / 6.4. (ke)

Hätäensiapukurssi 4 t / klo 8-12

vko 19 / 12.5. (to)

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

SAVONLINNA 
SPR Savonlinnan osaston koulutustilat 
Vääräsaarenkatu 4 A, 57130 Savonlinna

Ensiapukurssi EA 1®  (16 t) / klo 8-16

vko 16 / 20.-21.4. (ke-to)

Ensiapukurssi EA 2®  (16 t) / klo 8-16
vko 15 / 13.-14.4. (ke-to)

Hätäensiapukurssi 8 t / klo 8-16

vko 19 / 11.5. (ke)

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

Toteutamme myös kuorma- ja linja-auton 
kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta: 
ensiapu. Lisätietoja ensiapukoulutus.fi

Ryhmäkurssit:
Yleisökurssien lisäksi järjestämme räätälöityä 
ensiapukoulutusta ryhmille ryhmän tarpeiden ja 
toimialan mukaan.

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

ENSIAPUKOULUTUKSET 2016


