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Piiritiedotteen toimitus: Toimittaja: piiritoimisto. Paino: LaserMedia Oy, Joensuu. Lehden 4/2020 aineistopäivä 5.10.2020. Osastot voivat lähet-
tää omat juttunsa aineistopäivään mennessä osoitteeseen: saka.osastontuki@redcross.fi  
Järjestötiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja löytyy myös piirin nettisivuilta www.punainenristi.fi/savo-karjala.  
Lehden voi myös tilata niille osaston aktiivitoimijoille, joille ei tule lehti ilmaisjakeluna. Tilaushinta 10e/vuosi

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

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

Muutos tuli - pyytämättä ja yllättäen

Meistä on moneksi

Kuka olisi vielä alkuvuodesta uskonut, että 
suunnitellessamme 40 vuotta täyttävää Näl-
käpäivää, joudumme miettimään, voidaanko 
lipaskeräystä järjestää ollenkaan.  

Onnelliseksi tilanteen tekee, että meillä on 
runsaasti tapoja organisoida digitaalisia etä-
keräyksiä. Myös tärkein asia pysyy aina sa-
mana: mitään ei tapahdu ilman teitä vapaa-
ehtoisia. Tällä kertaa Nälkäpäivän tehtävät 
voivat olla hieman erilaisia ja saattavat vaa-
tia uuden opettelua, mutta nyt jos koskaan 
vapaaehtoisia tarvitaan erilaisiin tehtäviin: 
viestimään, somettamaan, jakamaan, haas-
tamaan…

Olemme oppineet uuden tavan toimia ja koh-
data toisiamme kevään aikana koronaviruk-
sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. 

Olemme kouluttaneet, oppineet ja kokoon-
tuneet pienryhmissä. Olemme osoittaneet 
sekä ihmisinä että organisaationa jousta-
vuutta ja muutoskykyä uudessa tilantees-
sa. Olemme antaneet ruoka-apua, auttaneet 
asiointiavun asiakkaita, jatkaneet ystävä-
toimintaa uusissa muodoissa ja kohdanneet 
nuoria Sekasin-chatissä sekä vastanneet 
Auttavaan puhelimeen. Olemme pystyttä-
neet triage-yksiköitä ja ottaneet vastaan uu-
sia vapaaehtoisia. Meistä on moneksi. 

Avun, organisoitumisen ja yhteistyön tarve 
ovat vaihdelleet paljonkin eri puolilla Suo-
mea. Tämä on ollut hyvä mahdollisuus myös 
varautua ja oppia muiden kokemuksista, jos 

Korona-epidemia on osoittanut Suomen Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisten ketteryyden ja 
joustavuuden sekä kyvyn ottaa uusia vä-
lineitä haltuun. Jatketaan samaan malliin 
myös Nälkäpäivänä. Laitetaan digitaaliset 
keräykset kuntoon ja kun toivottavasti pääs-
tään lippaiden kanssa keräämään, tehdään 
tuplatulos!

Turvallista syksyn  
odotusta toivottaen

Anna Laurinsilta  
varainhankintapäällikkö

tilanne syksyn aikana jälleen aktivoituu ja 
laajenee. 

Monet yritykset ovat tukeneet meidän kaut-
tamme avun tarvitsijoita ja näin mahdollis-
taneet esimerkiksi ruoka-avun niille, joita 
koronavirustilanne on koskettanut erityisen 
paljon. Yritysyhteistyön avulla olemme myös 
saaneet uuden tilannekuvajärjestelmän 
käyttöömme oikea-aikaisen tiedon keruun ja 
tilannekuvan muodostamisen tueksi. 

Syksy tuo jälleen uusia  
tilanteita eteen. Yhdessä  
selviämme niistäkin.

Tuula Luoma  
Psykososiaalisen tuen  
suunnittelija
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PÄÄKIRJOITUS

Punaisella Ristillä poikkeuksellinen toimintavuosi
Koko maailma tuntui pysähtyvän maaliskuussa. 
Valtioneuvoston maaliskuussa koronatilanteen 
vuoksi julistama poikkeustila ja käyttöön ote-
tut rajoitukset vaikuttivat järjestöjen toimintaan 
ja toimintakykyyn riskiryhmiin kuuluvien jättäy-
tyessä taustalle tai etätoimijoiksi sekä toiminnan 
muutenkin siirryttyä verkkoon. Punaisella Ristil-
läkin on takanaan poikkeuksellinen toimintake-
vät ja -kesä, eikä paluuta vanhaan normaalin 
varmaankaan enää sellaisenaan ole.

SPR Savo-Karjalan piiri käynnisti maaliskuussa 
Sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyöpöytä-
kirjan kirjausten mukaisesti alueensa Vapepa- ja 
sote-järjestöjen koordinaatiotoimet poikkeusti-
lan ja valmiuslain astuttua voimaan. Järjestö-
koordinaation osalta toiminnassa on keskitytty 
tilannekuvan kokoamiseen ja välittämiseen se-
kä vapaaehtoisresurssin kartoittamiseen ja vä-
littämiseen viranomaisten tai kuntien tueksi niin 
pyydettäessä. Tilannekuvaa toimintaympäristös-
tämme on kerätty säännöllisesti toistuvin net-
tikyselyin Punaisen Ristin osastoilta ja muilta 
alueen yhdistyksiltä ja välitetty alueellisten ja 
valtakunnallisten viranomaisten käyttöön. Pu-
naisen Ristin osalta loppukeväästä kehitettiin ja 
otettiin käyttöön myös uusi tilannekuvajärjes-
telmä tiedonkeräystä helpottamaan - jalkautus 
osastoille jatkuu vielä syksylläkin. Punainen Ris-
ti on kevään aikana edustanut alueen järjestö-
kenttää myös lukuisissa viikoittain toistuneissa 
viranomaisten maakunnallisissa tilannekuvapa-
lavereissa, joissa järjestökentän ja vapaaehtois-
ten merkitys viranomaisten ja kuntien tukena on 
tunnustettu useammassakin puheenvuorossa.

Useita Punaisen Ristin osastoja ja niiden vapaa-
ehtoisia on osallistunut kevään aikana mm. kun-
tien koordinoimiin asiointiapurinkeihin ja kartoit-
tanut ikäihmisten tilannetta kunnan pyynnöstä 
tai järjestänyt omasta aloitteestaan ruoka-apua, 
päivystänyt auttavassa puhelimessa ja pitänyt 
yhteyttä toimintansa piirissä tai haavoittuvassa 
asemassa oleviin kanssalähimmäisiinsä. Tämän 
lisäksi SPR:n vapaaehtoiset ovat osallistuneet 
aktiivisesti turvallisuusohjeet huomioiden myös 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hätäetsintäteh-
täville, joita on kevään ja kesän aikana ollut myös 
muutamia. 

Uusi normaali on kuitenkin kehittymässä. Voim-
meko enää kohdata toisiamme Punaisen Ristin  
vanhan normaalin tavoin - HALAUKSIN? Viikko-
toiminnan siirryttyä verkkoon on jouduttu kek-
simään uusia keinoja yhteydenpitoon ja henki-
sen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Olemme vuosia 
pyrkineet ottamaan toiminnassamme digiloik-

kaa, nyt  meidät pakotettiin tähän tiikerin loik-
kaan kohti digitalisaatiota. Se tuo mukanaan 
myös varmasti paljon hyvää. Kasvokkain tapah-
tuva kohtaamisen merkitys ja vaikutus meidän 
jokaisen hyvinvoinnille on kuitenkin varmasti 
tunnistettu ja tunnustettu tosiasia. Se ei mei-
dän järjestöstämme varmasti koskaan katoa!

Kulunut kevät on ollut erityinen myös Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille. Osa on joutunut vetäy-
tymään aktiivisesta vapaaehtoisuudesta täysin 
syrjään, osa on kokenut jopa muutoksen autta-
jasta autetuksi. Osa osastoista on käynnistänyt 
uuttaa toimintaa. Moni on joutunut myös veny-
mään äärirajoille. Kokemus on ollut jokaiselle ai-
nutlaatuinen. Kesän aikana jokaisella on toivot-
tavasti ollut aikaa myös levätä ja käsitellä niitä 
tunteita, joita tämä kevät on ajatuksiimme tuo-
nut. Joillekin meistä tämä kevät on luonut jo uu-
den normaaliin. Olemme luopuneet jostain ai-
kaisemmin merkityksellisestä todeten, että se ei 
ollutkaan niin tärkeää kuin aiemmin uskoimme. 
Uusi normaali voi olla muutos, joka tuli tietä-
mättämme, mutta toivottavasti myös toivottuna.

Alamme valmistautua tulevaan yleiskokouskau-
teen, jonka teemana on vahvasti TOIVO. Toivo 
syntyi toimintalinjaukseemme jo ennen Koro-
naa. Muualla maailmalla levottomuuden ja epä-
varmuuden keskellä on haettu uskoa ja toivoa 
tulevaan. Tänä keväänä tuo toivon ajatus on var-
masti ollut meidän jokaisen ajatuksissa ja teois-
sa myös täällä kotimaassa.

Maaret Kalliota lainaten ”toiminta luo toivoa ja 
toivo toimintaa”.  ILO, TOIVO ja TOIMINTA luot-
saa myös meidät kaikki ”ristiläiset” kohti uutta 
toimintakautta.
Näillä ajatuksin on ilo lähteä koti syksyä ja tule-
vaan toimintakauteen, vaikka uudesta normaa-
lista ei vielä olekaan varmuutta mitä se meille 
tulee tarjoamaan. 

Haluamme kiittää kaikkia auttamistyöhön ja toi-
mintaan tähän mennessä osallistuneita osastoja 
ja vapaaehtoisia sekä yhteistyökumppaneitam-
me kuluneesta keväästä ja kesästä!

Piirin hallitus ja piiritoimiston henkilökunta

SPR SAVO-KARJALAN PIIRI
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Suomen Punaisen Ristin hallitus päätti 
30.3.2020, että yleiskokous siirretään 
syksyyn. Kokouspaikkana on Helsingin 
yleiskokouksen päätöksen mukaises-
ti Vaasa.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kokous jär-
jestetään mahdollisimman vastuullisesti ja 
osallistujien turvallisuudesta huolehtien. Pe-
rinteisiin järjestelyihin ja kokouksen kulkuun 
liittyvistä muutoksista tiedotetaan viipymät-
tä. Valtioneuvoston toukokuussa antamien 
kokoontumisrajoitusten mukaan yli 500 hen-
gen tilaisuudet on kielletty heinäkuun lop-
puun saakka. Elokuusta alkaen rajoituksia 
saatetaan väljentää tai kiristää, mutta varo-
vaisuuteen on aihetta.

Suositus: Vain äänivaltaiset edustajat 
saapuvat kokoukseen
Kokous pidetään Botnia-hallissa 5.-6.9. Hal-
lissa on riittävän väljää ja mahdollisuus tur-
vavälien pitämiseen. Paikan päällä huolehdi-
taan myös hygieniasta. Järjestön sääntöjen 
mukaan jokaisella henkilöjäsenellä on oikeus 
olla läsnä yleiskokouksessa. Punaisen Ristin 
hallitus kuitenkin suosittelee vahvasti, että 
tällä kertaa vain äänivaltaiset edustajat saa-
puvat kokoukseen, koska koronaepidemia ei 
ole syyskuussa todennäköisesti vielä ohi.

Kokouksen juoksutus

YLEISKOKOUS VAASASSA 5.-6.9.2020

Poikkeuksellinen yleiskokous syksyllä

Kaksipäiväisessä kokouksessa äänivaltais-
ten edustajien valiokuntatyöskentely toteu-
tetaan alkuperäisen suunnitelman mukaan, 
mutta toteutusta tiivistetään ja asioiden kä-
sittelyjärjestystä muutetaan. 

Kokouksessa ei haastatella henkilövaaleis-
sa ehdolla olevia henkilöitä. Perinteisten li-
vehaastatteluiden sijasta toteutetaan vi-
deoesittelyt henkilöistä, jotka on asetettu 
ennakkoon ehdolle hallitukseen ja valtuus-
ton puheenjohtajistoon. Kokousedustajat 
voivat tutustua videoesittelyihin RedNetin 
Yleiskokous 2020 -sivulla. 

Kokoukseen osallistujien käytössä on myös 
puhelimen Eventos-sovellus, josta löytyvät 
ehdokkaiden esittelyt. Ehdokkaista tehdään 
tuttuun tapaan myös kirjallinen esittely Red-
Nettiin. Kokouksesta lähetetään suoraa vi-
deolähetystä, jota vapaaehtoiset ja jäsenet 
voivat seurata etänä. 

Oheistapahtumat
Botnia-hallissa ei ole näyttelyosastoa eikä 
kokouksessa järjestetä ansiomitalien luovu-
tusta. Monet piirit ovat jo alustavasti suun-
nitelleet ja aikatauluttaneet luovutustilai-
suudet omalla alueellaan. Mahdollisuutta 
illanviettotilaisuuden järjestämiseen selvite-
tään. 

Seuraa yleiskokoukseen liittyviä uuti-
sia: RedNet / Yleiskokous 2020 
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Tänä vuonna Nälkäpäivä järjestetään 
40. kerran ja siihen valmistaudutaan 
hyvin poikkeuksellisissa oloissa. On 
mahdollista, että lipaskeräys onnistuu 
syksyllä vain rajoitetusti. 

Varmaa kuitenkin on, että Nälkäpäivä tul-
laan syksyllä järjestämään, sillä avun tarve 
maailmassa on koronan vuoksi kasvanut.

Nälkäkriisi maailmalla ja  
valmius kotimaassa 
Jo ennen koronaa eteläisessä Afrikassa on 
ollut käynnissä vakava nälkäkriisi. Yli 11 
miljoonaa ihmistä kärsii ruuan puutteesta 
hälyttävällä tasolla. Ihmiset saattavat jou-
tua sinnittelemään jopa kolme päivää ilman 
ravintoa. Koronapandemian tuomat haas-
teet vaikeuttavat tilannetta entisestään, 
koska  maaseudun lisäksi myös kaupun-
geissa asuvien ruokaturvattomuus kasvaa. 
Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla Punai-
nen Risti pystyy jakamaan perheille ruoka- 
tai käteisavustuksia, jonka turvin voi selvitä 
pahimman yli. 

Koronakriisin aikana Suomessa koulute-
tut vapaaehtoisemme tarjoavat asiointiapua 
riskiryhmille ja jakavat ruoka-apua hei-

Nälkäpäivästä on kasvanut neljän vuosi-
kymmenen aikana keräys, jolla on erityi-
nen paikka suomalaisten sydämissä. Niin on 
tapahtunut vapaaehtoisten tekemän pitkä-
jänteisen työn ansiosta. Tarjotaan myös tä-
nä 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 

Nälkäpäivään valmistautuminen  
poikkeusoloissa

Mitä muistoja Nälkäpäivä herättää?

koimmassa asemassa oleville. Nälkäpäivä-
nä tuomme esille valmiuden ylläpitämisen 
ja kehittämisen tärkeyden Suomessa. Myös 
jatkossa haluamme toimia tehokkaasti ko-
ronan kaltaisissa poikkeuksellisissa oloissa.

Valmistautuminen  
uudenlaiseen keräykseen
Seuraamme koronatilannetta aktiivisesti ja 
mukautamme Nälkäpäivää vallitseviin oloi-
hin. Valmistaudutaan tekemään keräystä 
yhdessä uusilla ja luovilla tavoilla. Jos lipas-
kerääminen on mahdollista, järjestetään se 
olosuhteiden sallimalla tavalla, huomioiden 
niin kerääjien kuin lahjoittajienkin turvalli-
suus. Laadimme osastoille toimintaohjeet 
lipaskeräyksen järjestämiseen ja pyrimme 
hankkimaan myös hengityssuojia sekä käsi-
desiä, joita osastot voivat tilata verkkokau-
pasta. 

Lue tästä lehdestä vinkkejä siihen, miten 
saamme yhdessä Nälkäpäivästä näkyvän 
keräyksen, vaikka kadut eivät täyttyisikään 
tavallisen vuoden tavoin punaliivisistä lip-
paita pitelevistä vapaaehtoisistamme. Ote-
taan yhdessä loikka kohti uudenlaista kerä-
ystä!

mukavia muistoja. Kuvia voi julkaista omis-
sa kanavissa ja niistä voi myös luoda suosit-
tuja kuvapareja someen jaettavaksi.

S
PR
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti viime vuonna 
n. 1,2 miljoonaa euroa. Summassa on muka-
na koulukeräyksen, osastojen digikeräysten ja 
tuotemyynnin osuus. Tuloksen takana on val-
tava määrä korvaamatonta vapaaehtoistyötä. 
Kun summan jakaa viime vuoden kerääjämää-
rällä, on jokainen lipaskerääjä kerännyt keski-
määrin 94 euroa Nälkäpäivään. Kukin kerää-
jä on kohdannut kymmeniä ja taas kymmeniä 
lahjoittajia keräysrupeamansa aikana. 

Somessa kerääminen vaatii samalla taval-
la aikaa ja panostusta, vaikka homman voi-
kin tehdä kotisohvalta käsin. Lahjoittaminen 
on teknisesti varsin helppoa ja haaste piileekin 
ihmisten innostamisessa, kun lipaskeräykses-
tä tuttu hymy ja katsekontakti, eikä edes kau-
as loistava punainen liivi ole käytettävissä. Ne 
pitää korvata jollain muulla konstilla. Valitse it-
se, mitä sosiaalisen median kanavaa käytät. 
Olipa se Facebook, Instagram, Twitter tai vaik-
ka sähköposti, seuraavat vinkit lahjoittajien 
houkutteluun pätevät kaikissa kanavissa:

1. Pyri pysäyttämään lahjoittajat. 
Keksi vetoava lahjoituspyyntöteksti. Tyyli on 
vapaa, oman persoonan likoon laittaminen 
yleensä puree.

2. Kerro keräyksestä näkyvästi. 
Käytä kuvia ja jaa keräystä usein. Muuta-

Näin innostat ihmiset lahjoittamaan somessa 
Nälkäpäivänä

ma kerta päivässä ei ole yhtään liikaa, kunhan 
muistat kiittää ja kannustaa samalla. Jaa kerä-
ystä paikkakunnan someryhmissä, etenkin jos 
se on tehty osaston nimissä.  

3. Kommunikoi lahjoittajien kanssa. 
Aivan kuten kadullakin, kiitä jokaista lahjoit-
tajaa. Etenkin Facebookissa kommunikointi on 
tärkeää - mitä enemmän kommentteja kerä-
yksesi alla on, sitä paremmin Facebook näyt-
tää keräystäsi muille.

4. Auta kaveria. 
Anna tykkäys- ja jakoapua näkemillesi keräyk-
sille. Niin ne saavuttavat enemmän näkyvyyt-
tä somessa.

Keräämisen monet keinot

1. Nettikeräys perustetaan osoitteessa 
oma.punainenristi.fi. Tietoa keräyksestä 
kannattaa jakaa kaikissa sosiaalisen me-
dian kanavissa. Voit valita keräykselle ni-
men, kuvan ja tavoitteen. Keräys teh-
dään omassa, osaston, luokan tai vaikka  
kaveriporukan nimissä. Keräyspottia voi 
seurata koko ajan.  

2. Facebook-keräys toimii nimen-
sä mukaisesti Facebookissa. Keräys nä-
kyy julkisena ja kuka tahansa keräyksen 
nähnyt voi lahjoittaa. Voit käyttää Face-
bookin kutsutoimintoa ja kutsua kaikki 
kaverisi lahjoittamaan keräykseesi. Kerä-
yspotti näkyy koko ajan.

3. MobilePay-numero kannattaa kertoa 
lahjoittajille myös silloin, kun käytät mui-
ta nettikeräyksen muotoja. Jos osastol-
lasi on oma MobilePay-numero, käytä si-
tä. Muussa tapauksessa pyydä lahjoitukset 
suoraan katastrofirahaston yleiseen nume-
roon 10900.

4. Keräystili. Osaston Nälkäpäivä-viitet-
tä käyttämällä lahjoitus kohdentuu osaston 
Nälkäpäivä-pottiin. Katastrofirahaston tili-
numero on FI52 5000 0120 4156 73. 

5. Tekstiviestilahjoitus tulee suoraan 
katastrofirahaston tilille. Viestit lähetetään 
numeroon 16499 ja viestin sisältö mää-
rittää lahjoitussumman. 5 € = SPR5, 10 € 
=  SPR10 ja 15 € = SPR. Lisää käytössä 
olevia lahjoitussummavaihtoehtoja löydät 
Rednetistä. 
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

1. MobilePay löytyy 1,3 miljoonan suomalai-
sen puhelimesta.  Jo 130:lla osastolla on oma 
MobilePay-numero, jonka avulla voi seurata 
osaston keräyspottia. Osastokohtainen numero 
tilataan verkkokaupasta. Osasto voi myös ke-
rätä yleiseen numeroon 10900. 

2. iZettlen avulla voit vastaanottaa kortti-
maksuja, jotka kertyvät osaston pottiin. Sen 
käyttämiseen tarvitaan älypuhelin, johon on 
ladattu maksuton iZettle-sovellus. Jokainen 
kerääjä voi käyttää omaa puhelintaan, mutta 
iZettle-laite pitää osaston hankkia itse. Osas-
tolle voi tilata käyttäjätunnukset osoitteesta 
keraykset@punainenristi.fi.

3. Lahjoituspyyntökirje sopii jaettavaksi 
etenkin tiheästi asutulla alueella – ellette sit-
ten saa postinkuljettajaa innostumaan jaka-

Koulut ovat olleet Nälkäpäivän kantava voima 
jo ensimmäisestä Nälkäpäivästä lähtien. Kun 
Nälkäpäivä ensimmäisen kerran järjestettiin 
Pälkäneellä vuonna 1980, lehtilakko vaikeutti 
keräyksestä tiedottamista. Koululaisten avulla 
tieto keräyksestä saatiin toimitettua yli tuhan-
teen kotiin ja kuten tiedämme, loppu on histo-
riaa.

Pyydetään koululaiset apuun tänäkin vuonna. 
Diginatiiveilta koululaisilta uusien keräystapo-
jen käyttö onnistuu luontevasti ja kotiväen li-
säksi nuoret voivat levittää sanaa keräyksestä 
sosiaalisen median kanavien kautta laajoillekin 
joukoille.

Kerätään käteisen sijaan digivaluuttaa

Koululaiset mukaan Nälkäpäivään

maan kirjeitä osaston puolesta! Rednetistä 
löytyy valmis kirjepohja, johon ei tarvitse kuin 
lisätä osaston Nälkäpäivä-viite. Halutessanne 
voitte toki kirjoittaa omankin kirjeen.

Kannustetaan nuoria tekemään keräystä oman 
näköisesti – heidän kauttaan voimme oppia 
paljon uutta!

Kouluja varten on tehty laadukkaita oppima-
teriaaleja verkkoon, jotka mahdollistavat Näl-
käpäivään ja Punaisen Ristin työhön tutus-
tumisen siinäkin tapauksessa, että koulua 
käytäisiin taas syksyllä etänä. 

Tutustu oppimateriaaleihin:  
www.sproppimateriaalit.fi. 

Em
ilia K

angasluom
a

Nälkäpäivä-koulutukset  
järjestetään etänä
Nälkäpäivän koulutukset järjestetään val-
takunnallisina etäkoulutuksina, joihin voi 
osallistua Teamsin kautta. Teamsin käyt-
tö edellyttää vain toimivaa nettiyhteyttä 
ja sähköpostia, johon voi lähettää kutsu-
linkin. Aihealueista järjestetään neljä sa-
mansisältöistä koulutusta suomeksi ja yksi 
ruotsiksi. Jokaiseen koulutukseen mah-
tuu 250 osallistujaa. Varaa paikkasi koulu-
tuksiin Nälkäpäivän Rednet-sivuilla olevien 
linkkien kautta ajoissa. Tarvittaessa koulu-
tuksia järjestetään enemmän ja niistä tie-
dotetaan sähköpostitse sekä Rednetin Näl-
käpäivä-sivuilla. 

1. Nälkäpäivä-kampanjan yleisesittely 
1,5 h
ma 17.8. ja ma 24.8. klo 14-15.30 ja klo 
17-18.30, ruotsiksi ma 31.8. klo 17.30-19

2. Nälkäpäivän somekampanjointi 1,5 h
ti 18.8. ja ti 25.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30, ruotsiksi ti 1.9. klo 17.30-19

3. Uudet maksutavat Nälkäpäivässä
ke 19.8. ja ke 26.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30, ruotsiksi ke 2.9. klo 17.30-19

4. Nälkäpäivä kouluissa
to 20.8. ja to 27.8. klo 14-15.30 ja 
klo 17-18.30, ruotsiksi to 3.9. klo 17.30-19
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AJANKOHTAISIA TALOUSASIOITA OSASTOILLE

Koronaviruksen aikana asiointiavun järjestä-
minen on voinut lisätä osastoissa maksetta-
vien kilometrikorvausten määrää. Korvauk-
set pitää ilmoittaa tulorekisteriin viimeistään 
maksukuukautta seuraavan kuukauden vii-
denteen päivään mennessä. Ilmoittaminen 
tehdään sähköisesti. Tulorekisteri ottaa vas-
taan paperi-ilmoituksia vain silloin, jos säh-
köinen ilmoittaminen ei teknisesti ole mah-
dollista. Jos osastolla on ollut satunnaisia 
korvauksia ilmoitettavana, on viranomainen 
hyväksynyt myös paperilla annetun ilmoi-
tuksen. 

Ohjeet korvausten ilmoittamiseen ja 
linkit Tulorekisterin verkkosivuille löy-
tyvät: RedNet / Osastotoimisto / Talousoh-
jeet.

Korvausten ilmoittamisen voi myös 
tehdä Verohallinnon ilmaisessa ohjel-
massa: www.palkka.fi. 

Yhtenäisen taloushallinnon järjestelmän han-
kinta osastojen käyttöön etenee pilottikäy-
töllä tämän vuoden ajan. Pilotoinnin jälkeen 
täsmentyvät mm. suunnitelma järjestelmän 
käyttöön ottamisesta ja kustannukset. Pi-
lotoitava järjestelmä mahdollistaa palkka-
laskennan ja sähköisen kirjanpidon, jossa 
vapaaehtoisten kulu- tai matkalaskut ja osto- 
ja myyntilaskut voi hoitaa verkkolaskuina.

Suomi.fi-valtuudet korvaavat Katso-valtuu-
det sähköisen asioinnin tunnistautumisessa. 
Punaisen Ristin yksiköillä ei ole vielä mah-
dollisuutta ottaa valtuuksia käyttöön. Kun 
mahdollisuus tulee, osastoja tiedotetaan he-
ti vaadittavista toimenpiteistä ja tarvittavis-
ta asiakirjoista.

Huhtikuusta alkaen yrityksillä on ollut oikeus 
saada toiselta yritykseltä verkkolasku. Verk-
kolaskulaki on velvoittava elinkeinotoimintaa 
harjoittavalle, jonka liikevaihto on yli 10 000 
euroa.  Punaisessa Ristissä laki koskettaa 
vain niitä osastoja, joilla em. ehto toteutuu.

Kilometrikorvausten  
ilmoittaminen tulorekisteriin 

Taloushalliinnon järjestelmä  
osastojen käyttöön

Suomi.fi-valtuudet Sähköinen laskutus 
yrityksille 

M
aiju Pohjanheim

o

Osastot saavat asiasta lisää tietoa ja järjes-
telmän käyttöön siirtymiseen liittyvän kyse-
lyn.  Pilottikäytön kokemusten perusteella 
tehdään lopullinen järjestelmävalintapäätös. 

Lisätietoja: Osastokirjanpidon tiiminvetäjä 
Liisa Karhu, p. 040 642 1925 tai  
sprosastokirjanpito@punainenristi.fi
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS JA YRITYSYHTEISTYÖ TOKMANNIN KANSSA

Osastot ovat voineet tilata Hyvä Joulu-
mieli -lahjakortit jo parin vuoden ajan 
sähköisesti ja ne on toimitettu suoraan 
kortteja jakaville kumppaneille, kuten 
sosiaalitoimistoille. Menetelmä on to-
dettu erittäin toimivaksi ja selkeäksi 
myös osastojen näkökulmasta, koska 
näin toimimalla vältetään luovutuslo-
makkeiden täyttäminen ja palauttami-
nen.

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla. Ta-
voitteena on, että mahdollisimman mo-
ni osasto tilaa kortit suoraan kumppanien-
sa osoitteisiin. Osasto voi liittää kortteihin 
oman tervehdyksensä. Perheille kortin ohes-
sa lähetettävä tervehdys tulee toimittaa yh-
teistyökumppanille riittävän ajoissa, jotta se 
ehtii lahjakortin matkaan.  

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä paik-
kakunnalla toimivien MLL:n yhdistysten 
kanssa ja sopia korttien tilaamisesta kump-
paneille. Näin mahdollisimman moni kump-
pani saa kortteja ja mahdollisimman moni 
perhe apua. Myös päällekkäisyyksiltä välty-
tään. 

Tokmanni ja Suomen Punainen Risti ovat 
aloittaneet yhteistyön, jonka tavoittee-
na on edistää ihmisten ja yhteisöjen hy-
vinvointia sekä vähentää yksinäisyyttä ja 
syrjäytymistä. Tokmanni toimii Suomes-
sa yli sadalla paikkakunnalla ja on vah-
vasti mukana ihmisten arjessa.

Tokmanni tukee ystävätoimintaa ja osallistuu 
yksinäisyyden vastaiseen työhön. Tokmanni 
antaa tukea esimerkiksi Joulukahviloiden jär-
jestämiseen. Osasto saa avustusta kahvilan 
kulujen kattamiseen ja keskustoimisto maksaa 
raportoinnin jälkeen osastolle aiheutuneet ku-
lut. Ohjeistus Joulukahviloiden järjestämiseen 
ja raportointiin löytyy RedNetistä: Ystävätoi-
minta / Tapahtumamallit. 

Nälkäpäivä näkyy Tokmanneissa
Tokmanni on kumppanina myös Nälkäpäiväs-
sä ja yhteistyö mahdollistaa uudenlaisia koh-

Lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille

Kauppaketju Tokmanni tukee yksinäisyyttä torju-
vaa vapaaehtoistoimintaa

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla 
näkyvyyttä 
Osastot ja yhdistykset voivat yhdessä jär-
jestää omalla paikkakunnallaan Hyvä Joulu-
mieli -tapahtuman. Tapahtumalla saa kerä-
ykselle ja auttamistyölle hyvää näkyvyyttä 
sekä lisävaroja lahjakortteihin. Tarkemmat 
ohjeet ja vinkit tapahtuman järjestämiseen 
toimitetaan osastoille syyskuussa. Tiedote-
pohja ja muut viestintämateriaalit tulevat 
jakoon myöhemmin syksyllä. Kaikki materi-
aali lisätään RedNetin Hyvä Joulumieli -ryh-
mään. 

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään va-
roja, joiden avulla Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto ja Punainen Risti jakavat ruo-
kalahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille. 
Kampanjan kumppanina toimii Yle. 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257  
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

taamisia kampanjan aikana. Nälkäpäivä tulee 
näkymään Tokmannin myymälöissä ja kaup-
paketju tukee keräystä digitaalisissa lahjoitus-
kanavissa. 

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa 
Tokmanni on lahjoittanut Punaisen Ristin kaut-
ta hygieniatarvikkeita avunsaajille ja tarjon-
nut logistista apua avustusten kuljettamisessa 
eri puolelle Suomea. Tokmanni ja Suomen Pu-
nainen Risti aloittivat kumppanuusyhteistyön 
syksyllä 2019 ja yhteistyö jatkuu ainakin 2021 
saakka.

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257
Varainhankinnan asiantuntija  
Maija Keskinen, p. 040 675 8931
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LYHYESTI

Vapaaehtoistoiminta joutui myllerrykseen 
maaliskuun alkupuolella, kun Suomi siir-
tyi poikkeustilaan. Avun tarve ei kuitenkaan 
loppunut ja käytännössä tämä tarkoitti uu-
sia tekemisen tapoja sekä digitaalisten työ-
välineiden käyttöä ihan uudella tavalla.

Järjestössä onkin koettu nyt ennennäkemä-
tön digiloikka, joka on näkynyt myös Oma 

Voi hyvin auttaaksesi muita – ilmoittau-
du psykososiaalisen tuen seminaariin Hel-
sinkiin. Seminaari järjestetään 3.10. kel-
lo 10-17 Forum Parkissa. Osa seminaarista 
striimataan ja siihen voi osallistua etänä. 
Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia tee-
moja, kuten henkistä ja fyysistä turvalli-
suutta vapaaehtoistoiminnassa. 

Ilmoittaudu:   
https://www.lyyti.fi/reg/seminaari201003

Vastaanottotoiminnasta ja kotoutumi-
sen tukemisesta kiinnostuneet vapaaehtoi-
set voivat tehdä Kotoutumisen tukena -pe-
ruskurssin  joko lähi- tai etäkoulutuksena. 
Lähikoulutuksena moduuli kestää 3 tuntia 
ja etänä 2,5 tuntia. Koulutuksessa käsitel-
lään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasis-

Tapaturmapäivää vietetään perjantaina 
13.11. Tapaturmapäivä herättää jokaisen 
pohtimaan, miten vähentää tapaturmien 
riskiä kotona, töissä ja liikenteessä. Kam-
panjasivustolla Kotitapaturma.fi 
on vinkkejä tapaturmien ehkäisyyn ja vaa-
ranpaikkojen kartoittamiseen. Lisäksi sivus-
tolta löytyy tilastotietoa ja ilmaista aineis-
toa, kuten kuvia ja julisteita. Kuukausittain 

Oman kautta uusien auttajien aalto

Tervetuloa psykososiaalisen tuen seminaariin

Uudet materiaalit etäkoulutukseen

Kikkailut on kikkailtu! 

Punaisen Ristin käyttäjämäärissä. Maalis-
kuun alun jälkeen Omaan on luotu yli 2 000 
profiilia. Luku kertoo sekä lisääntyneestä 
Oman käyttöönotosta järjestön sisällä että 
isosta määrästä aivan uusia auttajia. Kai-
ken kaikkiaan Omaan on luonut profiilinsa 
jo lähes 10 800 vapaaehtoista.

Joonas B
randt

mia sekä esitellään kotoutumista tukevaa 
vapaaehtoistoimintaa. Koulutus antaa val-
miudet toimia kotoutumista tukevassa va-
paaehtoistoiminnassa. Kouluttajina toimivat 
Punaisen Ristin monikulttuurisuuskoulutta-
jat ja koulutusmateriaalit löytyvät RedNetin 
monikulttuurisuuskouluttajien sivuilta. 

julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita. 

Materiaalia tapaturmien ehkäisemiseen 
liittyen voi tilata ilmaiseksi Punaisen Ristin 
verkkokaupasta: Punaisenristinkauppa.fi. 

Seuraa kampanjaa ja tule osallistumaan: 
www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/
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OIL SPILL -HANKE

Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoisi-
aan osallistujiksi laajoihin ja pitkäkes-
toisiin auttamistilanteisiin, kuten öl-
jyonnettomuuksiin Itämeren alueella. 

Turun yliopiston koordinoimaan OIL SPILL 
-hankkeeseen kuuluu yhteensä 13 kumppa-
nia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Virosta, 
Latviasta ja Liettuasta. Punaisen Ristin lisäk-
si Suomesta mukana ovat Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos, Neste ja Suomen ympäristö-
keskus. Lisäksi yhteistyötä tehdään erityi-
sesti WWF Suomen ja Suomen Palopäällys-
töliiton kanssa.

Punaisen Ristin tehtäviin kuuluu koulutus-
ten ja harjoitusten suunnittelu sekä yhteis-
työn edistäminen alueellisten pelastuslai-
tosten kanssa. Hyviä käytäntöjä jaetaan 
hankkeessa toimijoiden kesken ja hank-
keessa luotavaa toimintamallia voidaan jat-
kossa hyödyntää rantaöljyntorjunnan lisäk-
si myös muissa laajoissa ja pitkäkestoisissa 
tilanteissa.

Uudet öljyntorjunnan ja johtamisen 
koulutukset vapaaehtoisille
Hankkeen aikana on järjestetty joukkueen-
johtajakoulutusta vapaaehtoisille. Syksyllä 
2020 hankkeessa pilotoidaan WWF:lle öljyn-
torjunnan kouluttajakoulutus sekä Punai-

Valmius öljyonnettomuuksiin paranee

selle Ristille Ensiapu ja öljyntorjunta -koko-
naisuus, jonka kautta ensiapuryhmät ovat 
valmiudessa öljyntorjuntatilanteisiin.

Hankkeessa ovat mukana Vapepan öljyntor-
junnan yhteistyöryhmät Varsinais-Suomes-
sa (pilottialue) sekä Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa. Uusien ryhmien perustamis-
ta muille alueille tuetaan kiinnostuksen mu-
kaan. Hanke kestää 30.6.2021 saakka.

Tule mukaan koulutuksiin ja 
harjoituksiin!
WWF:n öljyntorjuntajoukkojen tueksi tar-
vitaan useiden muiden toimialojen vapaa-
ehtoisia, jotka saavat peruskoulutuksensa 
omissa järjestöissään. Kaikille öljyntorjun-
nasta kiinnostuneille suositellaan öljyntor-
junnan peruskurssin käymistä, vaikka toimi-
sikin rannan puhdistuksen sijaan johto- tai 
tukitehtävissä. WWF:n kursseista saa lisätie-
toa öljyntorjuntajoukkojen sivuilta: wwf.fi/
vapaaehtoistyo/oljyntorjuntajoukot

Vapaaehtoisten muista koulutuksista ja har-
joituksista tiedotetaan Vapepan tapahtuma-
kalenterissa: vapepa.fi/tapahtumakalenteri

Lisätietoa: Hankesuunnittelija  
Heta Hyvärinen, p. 040 191 3393

Joonas B
randt
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Yhteistyön voimalla ruoka-apua lapsiperheille

Ruokapussi sisältöineen, 200 ruokapussia odottaa seurakunnan kappelissa.

Outokummussa heräsi huoli lapsiperheis-
tä, kun koronan takia monen perheen toi-
meentulo muuttui epävakaaksi. Lapset jäi-
vät kotiin opiskelemaan. Ruoka-apu tuntui 
parhaalta tavalta auttaa Outokumpulaisia 
perheitä. Yhdessä Mannerheimin Lastensuo-
jelu Liiton, seurakunnan, Perheiden paikan, 
Rikkaveen kyläyhdistyksen ja Lions Club Ou-
tokumpu/kuparin kanssa päätimme järjes-
tää ruokakeräyksen 200 lapsiperheelle. Ruo-
kapussit oli määrä jakaa äitienpäiväksi, 
lauantaina 9.5.
K-markettiin laitoimme ruokakärryt 3 viikok-
si, johon jokainen vapaaehtoinen kaupassa 
kävijä sai ostaa ruokatuotteita. Ruokatuot-
teita saimme kärryistä noin 2 kpl per ruoka-
pussi, mm. näkkäriä, jauhoja, hernekeittoa, 
kahvia, kaakaota ja makaronia.
Ruokakeräyksessä  oli mukana myös yhdis-
tyksiä ja yrityksiä, yhteensä yli 50. Ruokaa 
kertyi niin paljon, että jokainen perhe sai 
kaksi ruokakassia. Kassien mukana jaettiin 
myös niin Tokmannin Punaiselle Ristille lah-
joittamia ruoka- ja hygieniatarvikkeita, kuin 
Outokummun osaston lahjoittamia tuottei-
ta. Saimme myös mainoksen someen, pari 
lehtijuttua ja mainosta paikallislehteen sekä 

kuljetusapua ruokien kanssa eri toimijoilta. 
Ihmisiltä löytyi auttamisen halua.  
Ruokakasseista halusimme sellaiset että 
perhe saisi valmistaa useamman lämpimän 
ruoan ja leipoakin jotain. Valmiit ruokapus-
sit sisälsivät mm. perunaa, porkkanaa, jau-
helihaa, makkaraa, kananmunaa, kurkkua, 
tomaattia, hedelmiä, leipää, manna- ja riisi-
puuroa, italianpataa, öljyä, jauhoja ym..
Ruokien pussitus tapahtui seurakunnan ti-
loissa. Pari ihmistä pussitti kuivat aineet ja 
hedelmät jakoa edeltävänä päivänä.
Ruoanjako-aamuna kannoimme ruokapussit 
linja-autoon ja linja-auto ajoi parkkiin Kum-
mun koululle. Koulun pihalla täytimme vielä 
ruokapusseihin saapuneet lihatuotteet, Tok-
mannin lahjoittamat tavarat sekä rasialliset 
reserviläisten keittämää hernekeittoa.  Ruo-
kien jaossa ja liikenteen ohjauksessa mei-
tä oli 11 henkilöä.  Kolmen tunnin aikana 
jaoimme ruokapussit lapsiperheille turval-
lisuutta noudattaen. Lisäksi 30 perheelle 
veimme ruoat oven taakse. Palaute perheiltä 
oli todella hyvää. Yhteistyössä on voimaa!

Teksti ja kuvat:  
Marika Jussila, Outokummun osasto
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Marika Jussila ja Mauno Kokkonen paikan päällä jakamassa ruokapusseja, Täysi tohina paikan päällä
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Tervehdys täältä Karjalan kunnailta!
Kirjoittelen muutaman rivin kertoakse-
ni teille mitä jutun otsikko pitää sisäl-
lä.

Nimeni on Markku Kasurinen, synnyin 
Tuupovaaran Hoilolan kylässä 57 vuot-
ta sitten. Ensimmäiset vuodet vietin 
Talikkajärven rajavartioasemalla, van-
hemmat kun molemmat olivat töissä 
siellä.

Sieltä matka vei vuonna 1966 Polvijärvel-
le, jossa hurahti nuoruus. Sitten tulikin pieni 
pätkä töissä oloa Puolustusvoimilla ja vuon-
na 1985 pääsin Rajavartiolaitoksen palve-
lukseen rajavartijan hommiin. Se rupeama 
kesti melkein 31 vuotta ja 1.4.2016 alkoi 
täysipäiväinen vapaaehtoisen ”ura”.

Niin, toimintani Punaisessa Ristissä alkoi 
huhtikuussa 2000. Se onkin sitten vienyt ai-
kani, rahani, vaatteeni ja vereni. Tuonut kyl-
lä paljon enempi, kun tarkemmin mietin asi-
aa.
”Kotiosastoni” on ollut koko ajan Uimaharju. 
Siellä aloittelin ensiapuryhmässä Ollin Ramin 
alaisuudessa ja niin kuin monella muullakin 
ensiapuryhmäläisellä, ura alkoi potilaana ea-
harjoituksessa.
Mikä ihme siinä on, että se vain jotenkin 
koukuttaa siihen hommaan mukaan. Päivää-
kään en ole katunut. No ehkä jonkun ker-
ran, mutta vain hetken.
SPR:n puolella olen ollut osaston kaikis-
sa luottamustehtävissä. Tällä hetkellä olen 
osaston kirstunvartijana ja ensiapuryhmän-
johtajana.
Savo-Karjalan piirin hallituksessa olen ollut 
vajaa neljä vuotta, tällä hetkellä tauolla ny-
kyisen työtehtävän vuoksi. 
Piirin hallitusaika on ollut yksi parhaista ko-
kemuksistani Punaisen Ristin saralla. Siellä 
on ikään kuin näköalapaikalla miten ja kuin-
ka piirillä menee. Olen päässyt osallistu-
maan mielenkiintoisiin kokouksiin ja päätök-
sentekoon sekä saanut uusia tuttavuuksia 
ihan roppakaupalla.

VAPEPA 
SPR:n kautta pääsin kätevästi mukaan Va-
pepan toimintaan, olihan ea-ryhmä ilmoitet-
tu hälytysryhmäksi. Toiminta kiinnosti sii-
nä määrin, että kävin etsinnän peruskurssia, 

Vapaaehtoisesta valmiussuunnittelijaksi

viestikurssia ja vaikka sun mitä.  Valmius-
kouluttajakurssi tuli käytyä, mutta kurssien 
pito osaltani on jäänyt vähäiseksi, muuta-
maa taajamaetsintäkurssia lukuun ottamat-
ta.

Nyt sitten vähitellen päästään otsikon aihee-
seen:

Alkuvuotta 2020 on värittänyt vähintäänkin 
erikoinen ajanjakso: Suomeen rantautui hel-
mi-maaliskuun vaihteessa maailmalta CO-
VID-19 virus, kansan suussa korona. Se pis-
ti meidän jokaisen elämän sekaisin jollakin 
muotoa. Kuka joutui ikänsä tai sairauten-
sa vuoksi karanteeninomaisiin olosuhteisiin, 
osa oli karanteenissa ulkomaan reissun ta-
kia, joku teki etänä töitä tai opiskeli. Meille 
tuli uusi normaali.
Suomi rupesi varautumaan pahimpaan, hal-
litus otti käyttöön poikkeusoloja koskevaa 
lainsäädäntöä, kaivettiin suunnitelmat esille.
Myös SPR reagoi valmiusjärjestönä tilantee-
seen. Piireissä nostettiin valmiutta ja osas-
tot käynnistivät auttamistoimintaansa, kukin 
kykyjensä ja voimavarojensa mukaan.

Katse kohti…kameraa



15

Piirin toiminnanjohtaja Kaisu Haataja soit-
teli minulle maaliskuun puolivälissä ja kyse-
li osa-aikaiseen valmiussuunnittelijan teh-
tävään. Tehtävä alkaisi 23.3 ja kestäisi 
toukokuun loppuun. Tai mahdollisesti kesän 
yli. Viikkotuntimäärä olisi alkuvaiheessa 24.

Perusteena Kaisulla oli, että minulla olisi 
kentän ja sen eri osa-alueet hyvin tunteva-
na vapaaehtoisena edellytykset selvitä teh-
tävästä, tiedä häntä.
Rahoitus tehtävään tuli ulkopuoliselta ta-
holta, tässä tapauksessa LähiTapiola Idän 
suunnalta. Rahoitus piti sisällä paljon muu-
takin liittyen korona-auttamistoimintaan.
Miettimisaikaa sain kolme tuntia koska ihan 
siltä istumalta en osannut päättää. Klo 13 
puhelin kilahti ja ilmoitin olevani käytettä-
vissä ko. tehtävään. Pikkasen hirvitti ruveta 
tehtävään muutaman eläkevuoden jälkeen, 
vaikka olinkin omasta mielestä aika hyvin 
perillä vallitsevasta tilanteesta ja tulevasta 
työkentästä. Mutta uusi tehtävä ja uudet ku-
jeet, haasteita kohti.
Savo-Karjalan piiritoimistolla oli sisäisesti 
rukattu organisaatiota ja oli perustettu val-
miustiimi, johon kuuluivat valmiuspäällik-

kö Mika sekä terveydenhuollon suunnittelija 
Jenni. Minun tehtävä olisi toimia tässä tii-
missä apuna.
Alkuun meni totuteltaessa Teamsin käyt-
töön, koska teimme kaikki etätöitä kotikont-
toreilta käsin. Etäkokouksia / -palavereja 
riitti joka päivällä useita, oman porukan, vi-
ranomaisten tai eri järjestöjen kanssa.
Pidin yhteyttä osastoihin, milloin soittelin tai 
laitoin sähköpostia. Kyselin osastojen aut-
tamistoiminnasta tai suojaintarpeista yms. 
Toivottavasti en häiriöksi asti.
Kuopio-avussa olin piirin linkkinä mutta eipä 
siinä ollut kuin ihmetellä miten hienosti asiat 
Savossa hoituivat. Siitä kuuluu iso kiitos Si-
pilän Mikolle ja muille toimijoille.

Toukokuun alkupuolella tuli aika keskustel-
la tarvitaanko työpanostani vielä piirissä. 
Niinpä Kaisu vei asian piirin hallituksen rat-
kaistavaksi ja pesti jatkuu vuoden 2020 lop-
puun. 
Toivottavasti minusta on ollut apua niin val-
miustiimille, piirin muille työntekijöille kuin 
Savo-Karjalan piirin osastoille ja vapaaehtoi-
sille.
Piirin kaikki työntekijät joutuivat osallistu-
maan koronaoperaation hallintaan koronati-
lanteen alussa, kuka enempi, kuka vähempi. 
Nyt, kesäkuun lopulla, tilanne on rauhoittu-
nut. 
Olen saanut toimia vapaaehtoisena hienos-
sa järjestössä ja sitä kautta pääsin kokei-
lemaan ihan uutta; pääsin vapaaehtoisesta 
valmiussuunnittelijaksi.

Tätä juttua kirjoitellessa on kesä-heinäkuun 
vaihde, katse tulevaisuuteen koronan suh-
teen, mutta mitään ei uskalla ennustaa. 
Kukaan ei tiedä päihitettiinkö ensimmäinen 
aalto meidän suomalaisten paremmalla itse-
kurilla ja annettujen ohjeiden noudattami-
sella naapurivaltioihin verrattuna vai ehken 
sopivassa määrin ilmakehästä tulevan uv-
säteilyn ansiosta? Eikä kukaan tiedä tuleeko 
toinen aalto?
Tiedä häntä kun asiantuntijatkin ovat näkö-
jään eri mieltä.

Mukavaa loppukesää ja pysytään terveinä

Tilaisitko tältä mieheltä suojaimet?
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Työelämämentorointia kokeiltiin uutena va-
paaehtoistoiminnan muotona Joensuussa ke-
väällä 2020. Työelämämentoroinnin tavoit-
teena on madaltaa maahan muuttaneiden 
kynnystä siirtyä suomalaiseen työelämään ja 
avata työelämän kirjoittamattomiakin sään-
töjä/tapoja. Vapaaehtoisille suunnaton työ-
elämämentoroinnin koulutus on luotu SPR 
Varsinais-Suomen piirissä ja varsinaista käy-
tännön toimintaa hahmoteltiin Joensuus-
sa yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Toiminta 
koulutuksineen on ns. lyhytkestoista vapaa-
ehtoistoimintaa, jossa yhteistyötä voi teh-
dä esim. eri ammattiliittojen ja kielikurssien 
kanssa. Alla tarinaa tapahtuneesta ja lopus-
sa vapaaehtoisten ajatuksia toiminnasta:

Vapaaehtoisille pidettiin työelämämentori 
-koulutus tammikuussa 2020. Koulutukseen 
osallistui yhteensä viisi toiminnasta kiinnos-
tunutta henkilöä, joista neljä päätti lähteä 
vapaaehtoiseksi mentoriksi. Alun perin tar-
koitus oli järjestää mentorointia suomen kie-
len kursseilla olevilla, työharjoitteluun siir-
tyville maahan muuttaneille, mutta koska 
korona, niin lopulta vapaaehtoiset mentoroi-
vat vastaanottokeskuksessa asuvia turva-
paikanhakijoita, joilla on halu päästä töihin 
Suomessa. Vapaaehtoiset muodostivat kak-
si paria, joten vastaanottokeskuksessa pyö-
ri kevään aikana kaksi mentorointiryhmää. 
Ryhmä kokoontuivat 4 kertaa kevään aika-
na, toisessa ryhmässä kävi vierailija yritys-
elämän puolelta.

Vapaaehtoiset Tiina Toivola ja Niina Laine 
osallistuivat Suomen Punaiset Ristin Savo-
Karjala piirin järjestämään Maahanmuutta-
jien työelämänmentorointi – koulutukseen. 
Koulutuksen tarkoituksena oli antaa heille 
valmiuksia toimia mentorina maahanmuut-
tajille, kun he ovat hakeutumassa ensim-
mäistä kertaa työelämään Suomessa. Vapaa-
ehtoisten kokemus koulutuksesta oli kaiken 
kaikkiaan myönteinen. Tiinan ajatuksia kou-
lutuksesta: ”Koulutuksessa kävimme läpi 
kattavasti suomalaista työelämää; lakisää-
teisistä asioista, työpaikan kulttuuriin. Kou-
lutuksen sisältö oli kattava ja helposti ym-
märrettävä.” Niinan ajatuksia koulutuksesta: 
”Koulutus toimi hyvänä sisäänajona hom-
maan ja mentoreiden tapaaminen ja koke-

musten jakaminen oli tärkeää. Tällaiseen toi-
mintaan on helppo sitoutua.” Koulutuksen 
jälkeen vapaaehtoiset ryhtyivät pitämään 
Maahanmuuttajien työelämänmentoroin-
ti - kurssia oman työparinsa kanssa. Kurssi-
en sisällön he saivat suunnitella itsenäises-
ti. Molempien vapaaehtoisen kokemus itse 
mentoroinnista oli myönteinen ja kokemus 
oli antoisa, vaikkakin koronavirus vaikut-
ti myös tämänkin toiminnan järjestämiseen 
ja muutti siten alkuperäisiä suunnitelmia. 
Myös osallistujien määrään pienenevästi vai-
kutti erityisesti kurssin loppuvaiheessa se, 
että osallistujat olivat siirtymässä toiseen 
vastaanottokeskukseen. Tiinan ajatuksia 
mentoroinnista: ”Vaikka kurssi ei edennyt-
kään täysin niin kuin oli suunniteltu, antoi se 
kuitenkin minulle ymmärrystä ja lisäsi mie-
lenkiintoani auttaa työelämään siirtyviä maa-
hanmuuttajia. Koulutuksessa huomasin, mi-
ten tärkeää maahanmuuttajille on, että on 
henkilö, jolta voi kysyä kaikkia asioita työ-
elämään liittyen”. Osallistujien kiinnostus 
suomalaiseen työelämään ja palo tehdä töitä 
oli Tiinan mukaan merkittävää. Seuraavassa 
Niinan ajatuksia mentoroinnista: ”Kokemuk-
sena mentorointi oli pelkästään myönteinen. 
Vaikka ryhmän koko oli pieni ja pieneni lop-
pua kohti, toiminnasta oli hyötyä niin ryhmä-
läisille kuin itselleni. Oli suorastaan ihanaa 
tavata ja tutustua mukaviin, asioista kiinnos-
tuneisiin turvapaikanhakijoihin. Kaikki olivat 
vahvasti halukkaita työelämään. Haasteet 
työnhaussa ovat kovat, asenneilmapiiri kun 
on mitä on. Sydämestäni toivon, että pol-
ku olisi heille helpompi, motivaatiota työn-
tekoon olisi.” Niina koki antoisammaksi ker-
raksi yrittäjävierailun, jossa yrittäjä kertoi 
ajatuksiaan liittyen työelämän vaatimuksiin, 
sekä odotuksista työntekijää kohtaan. Yrittä-
jä myös arvioi osallistujien tekemät CV:t. Va-
paaehtoisten ensimmäisen mentorointi ko-
kemuksen ollessa nyt takana, he mielellään 
ovat mukana mentoroimisessa myös tulevai-
suudessa.

Etsiikö sinun osastosi uutta toimintaa? Olisi-
ko osastosi kiinnostunut auttamaan maahan 
muuttaneita kohtaamaan suomalaisen työ-
elämän? Ole yhteydessä Piituun:  
piia.jounila@redcross.fi / 040 737 2179

Työelämämentorointi -  
kohti suomalaista työelämää!
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SPR Omaishoitajien tukitoiminta järjestää yhteistyössä Muistiliiton kanssa kahden (2) tunnin 
”Työvälineitä muistiperheen tukemiseen vapaaehtoisille” -webinaarin. Webinaari on tarkoitettu 
lisäämään tietoa ja valmiuksia Punaisen Ristin omaishoitaja-, ystävä- ja terveystoiminnassa 
mukana toimiville vapaaehtoisille muistisairaiden sekä heidän läheisten kohtaamiseen 
liittyvässä auttamistoiminnassa. 
 

 
Aika:  keskiviikko 16.9.2020 klo 13-15 
 
Paikka:  Teams -verkkoympäristö 
 

 
 Koulutuksen keskeinen sisältö: 
             

• Muistiviuhkan teemat: Kelan etuudet, kunnan palvelut, oikeudellinen ennakointi ja 
vertaistuki (apuväline muistisairaan ohjaus- ja neuvontatyön tueksi) 

• Tutustuminen Muistiliiton materiaaliin, Minun oikeuteni- Opas muistisairaan ihmisen ja 
hänen läheisensä asioihin   

• Puheeksi ottaminen hoitotahdosta ja edunvalvontavaltuutuksesta 
• Hyödyllisten verkkosivujen ja sovellusten esittely (neuvontapisteisiin ja ryhmätoimintaan) 

 
 
Ilmoittautuminen 
 

 webinaariin 11.9. mennessä Oma Punaisen Ristin kautta:  
https://spr-vati-web.azurewebsites.net/event/7627 
tai omalle piirin omaishoitajatoiminnan työntekijälle. Webinaari nauhoitetaan, joka lähetetään 
myöhemmin osallistujille. 
 

                  Webinaarin linkki lähetetään viikolla 38 osallistujille. 
Ennakkomateriaali postitetaan ennen webinaaria. Ilmoitathan kotiosoitteesi, mihin voimme 
toimittaa sen. 

 
Kouluttaja: Muistiliitto, suunnittelija Outi Ronkainen 
 
Tervetuloa osallistumaan! 

 
 
 
 

       

TYÖVÄLINEITÄ MUISTIPERHEEN TUKEMISEEN – 
WEBINAARI VAPAAEHTOISILLE 
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Tapahtumakalenteri Savo-Karjalan piiri   

Syyskuu
1.9. Keräysjohtajankoulutus (etäkoulutus)
9.9. SPR Savo-Karjalan piiri webinaari Valmius/ SPR Yleinen
9.9. Kotoutumisen tukena, Teams (kouluttajat Turusta) 
9.9. SPR Savo-Karjala piiri Mikä ihmeen Punainen Risti? – webinaari 
9.9. Puheenjohtaja-tapaaminen (Teams)    
14.9. Perheyhteyksien palauttaminen - valtakunnallinen webinaari 
14.9. Osastoinfo (Teams)
15.9. Maailman ensiapupäivä   
16.9. Vapepa Pohjois-Karjala toiminnansuunnitteluilta (etäkokous) 
16.9. Vapepa Pohjois-Savo toiminnansuunnitteluilta (etäkokous) 
16.9. Minun valintani/työvälineitä muistiperheen tukemiseen - webinaari, Teams
16.9. Piirinhallitus 
23.9. SPR Savo-Karjalan piiri Valmius & Vapepa - webinaari, Teams 
24.9. Vapepan pelastuspalvelun peruskurssi (etäkoulutus)
24.-26.9. Nälkäpäivä  
30.9. Nälkäpäivän kiitoskahvit (Teams) 
 

Lokakuu
1.10. Nälkäpäivän kiitoskahvit (Teams)
1.-2.10. Omaishoitajien hyvinvointipäivät, Vuokatti Katinkulta 
3.-4.10. Päihdetyön varhaisen puuttumisen koulutus, Joensuu 
3.10. SPR:n psykososiaalisen tuen seminaari, Helsinki 
5.10. Kohtaamisen merkitys kotoutumisessa - valtakunnallinen webinaari, Teams 
6.10. Sosiaalipalvelut, Joensuu 
7.10. Sosiaalipalvelut, Kuopio
6.10. Kotoutumisen tukena, Teams (kouluttajat Turusta)
7.10. SPR Savo-Karjalan piiri webinaari Sospa, SPR Yleinen
7.10. SPR Savo-Karjalan piiri Mikä ihmeen Punainen Risti? - webinaari 
8.10. Punainen Risti tutuksi - järjestökoulutus uusille vapaaehtoisille (etäkoulutus) 
10.10. Henkisentuen koulutuspäivä, Outokumpu 
12.10. Osastoinfo (Teams)
14.10. Paperittomat ja Punaisen Ristin – verkkokoulutus (kouluttajat Joensuusta)
16.-18.10. Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus, Heinola 
20.10. Kotimaanavun koulutus (etäkoulutus) 
21.10. SPR Savo-Karjalan piiri Ystävätoiminta & omaishoitajien - webinaari 
27.10. Kotoutumisen tukena, Teams (kouluttajat Porista)
27.-28.10. Valtakunnallinen omaishoitajatoiminnan kutsuseminaari, Tampere 
30.10-1.11. Vapepa johtajakoulutus, Lammi 
vkot 43-46 Kummitapaamiset 

Marraskuu
4.11. SPR Savo-Karjalan piiri webinaari Nuoret, SPR Yleinen
4.11. SPR Savo-Karjala piiri Mikä ihmeen Punainen Risti? - webinaari  
9.11. Osastoinfo (Teams)
11.11. Valtakunnallinen tapaturmapäivä  
             Hyvä Joulumieli – keräys 
11.11. Osastoviestinnän perusteet (etäkoulutus) 
11.11. Puheenjohtaja-tapaaminen (Teams)
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13.11. Nenäpäivä
14.-15.11. Päihdetyön varhaisenpuuttumisen koulutus, Kuopio 
16.11. Paperittomat, ihminen ihmiselle - valtakunnallinen webinaari, Teams 
18.11. SPR Savo-Karjalan piiri Punainen Risti - Nuoret Maailmalla webinaari, Teams 
19.11. Some-koulutus (etäkoulutus) 
27.11. Piirinhallitus 
28.11. Piirinhallituksen strategiaseminaari  
 

Joulukuu 
1.12. Maailman AIDS-päivä 
1.12. Valmiuspäivystäjätapaaminen, Joensuu
2.12. Valmiuspäivystäjätapaaminen, Kuopio 
2.12. SPR Savo-Karjalan piiri webinaari Terveys, SPR Yleinen 
2.12. SPR Savo-Karjalan piirin Mikä ihmeen Punainen Risti? - webinaari
5.12. Vapaaehtoisuuden päivä 
9.12. Puheenjohtaja-tapaaminen
11.12. Piiritoimiston joulukahvit 
12.-13.12. Vapepa Johtoryhmäkoulutus
14.12. Rasismi koskettaa – valtakunnallinen webinaari, Teams 
16.12. SPR Savo-Karjala piiri Punainen Risti - Kätilönä maailmalla webinaari, Teams 
16.12. SPR Savo-Karjalan piiri webinaari Terveys/Terveys
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Näpä2019. Kuvaaja: Katja Eskman.

Nälkäpäiväkeräyksestä uusia toimijoita osastoon?

Nälkäpäivän kiitoskahvit  
30.9. ja 1.10.!

- Piiritoimisto pitää etäyhteydellä kiitos-
puheen ja kertoo Punaisen Ristin toi-
minnasta kutsuen mukaan vapaaehtoi-
seksi. 
- Lähetä kutsu omille kerääjillesi, tai ota 
etäyhteys osaksi omia kiitoskahvejanne
- Jokaiselle rekrytoivat kiitoskahvit jär-
jestäneelle osastolle Nälkäpäivän syn-
tymäpäiväkakku (max. 40e) piirin piik-
kiin!
Lisätietoja: kirsi.piiparinen@redcross.fi

Lehden ilmestyessä Nälkäpäiväkeräyksen 
valmistelut ovat osastoissa täydessä vauh-
dissa. Keräys on paitsi näkyvimpiä yhteisiä 
ponnistuksiamme kotimaassa, myös järjes-
tömme tämän hetken tärkein pop-up-va-
paaehtoisuuden muoto. Tänä vuonna keräys 
täyttää 40 vuotta, ja meillä on paitsi syy-
tä juhlaan, myös  poikkeuksellinen vuosi ko-
ronapandemian varjossa ylipäätään tehdä 
keräystä.

Tämän vuoden yhteinen kehityskohtamme 
on ollut kerääjärekrytointi. Oma Punaisen 
Ristin hyödyntäminen vapaaehtoisten rekry-
toinnissa erilaisiin tehtäviin Nälkäpäivänä ta-
pahtuu tänä vuonna varmasti ensimmäis-

tä kertaa täydellä teholla. Tänään kirjoittelen 
teille kuitenkin enemmän siitä, mitä tapah-
tuu kerääjille Nälkäpäivän jälkeen. 
Kerääjäksi ryhtyminen on monelle vapaaeh-
toiselle helppo tapa tehdä vapaaehtoistyötä. 
Kynnys lähteä mukaan on matala, ja joku on 
aina mukana myös ensimmäistä kertaa. Uu-
sien kerääjien pikakouluttamiseen löytyy hy-
vät vinkit Rednetistä, mutta kerääjää kan-
nattaa muistaa myös muuten. Ystävällinen 
vastaanotto ja kiittäminen ovat itsestäänsel-
vyyksiä. Moni kutsuu kerääjiä myös jäsenek-
si, tai mukaan osaston muuhun toimintaan. 
Tämä onkin se tapa, jota voisi vielä enem-
män harjoitella -jotta muistamme tehdä sen 
kiireessäkin. 
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Tässäpä vinkkilistaa ja muutama hyvä tärppi 
vapaaehtoisrekrytointiin:
 
1. Pyydä ihmisiä kerääjäksi
• Soittokierros vapaaehtoisille tai jäsenille, mainos kaupan ilmoitustaululle, jaettava 
flyer, jne.

2. Pyydä kerääjää jäseneksi 
• Helpoiten liittyminen tapahtuu netissä. 

3. Pyydä kerääjää luomaan vapaaehtoisprofiili Omaan 
• Voit samalla perustaa kerääjille oman ryhmän, ja kutsua kätevästi ja tietoturvalli-
sesti heidät mukaan myös ensi vuonna! 

4. Kiitä kerääjää! 
• Paikan päällä kiittämisen lisäksi voit lähettää kiitokset Oman kautta, somessa, tai 
sähköpostilla. Kutsu kerääjät osaston kiitoskahville.

5. Pyydä kerääjää mukaan toimintaan 
• Hyvä tapa aloittaa on osallistua piirin järjestämään Punainen Risti tutuksi -we-
binaariin 8.10. ja/tai osaston uusien iltaan. Jos uusia on paljon, järjestä osastoosi 
oma Punainen Risti tutuksi -koulutus!

Kaikki joukolla jäseniä
hankkimaan!

Savo-Karjalan piiri kannustaa jäsenhankintaan!

Jokaisen 10% tavoitteen saavuttaneen osaston 
onnistumiset ja vinkit jaetaan muille osastoille

Kaikkien 10% tavoitteen saavuttaneiden osastojen 
kesken arvotaan vuosikokouspaketteja vuoden 2021 

juhla-vuosikokoukseen!
1 x 3 henkilöä/osasto
1 x 2 henkilöä/osasto
1 x 1 henkilö/osasto

Kuva: Benjamin Suomela

Osasto voi estää jäsenmääränsä laskemisen 
hankkimalla 10% uusia jäseniä vuodessa. 100 jäsenen 
osastossa tämä tarkoittaa 10 uutta jäsentä vuoden 
aikana.

Kun jäsenhankinnan aloittaa NYT, on aikaa vielä runsain mitoin
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Sain soiton piirin toimistolta ja toivomuk-
sen kirjoittaa LähiTapiola Idän ja SPR Savo-
Karjalan piirin yhteistyöstä ja sen taustois-
ta järjestää kesätöitä nuorille. Juttupyyntö 
meni jotensakin näin: ”Kerro vähän itsestä-
si, yhteistyöstämme, miksi Punainen Risti ja 
miten on mennyt”.  Mielelläni kerron.

Kotoisin olen Helsingistä ja itäsuomalais-
tuin avioliiton myötä jo yli kolmekymmen-
tä vuotta sitten.  Itä-Suomi on minun paik-
kani, saan elää ja asua ihmisen kokoisella 
paikkakunnalla, nauttia luonnosta. Työura 
vierähti matkatoimistossa, siitä viimeiset 25 
vuotta yrittäjänä. Historia, kielet, matkusta-
minen ja penkkiurheilu ovat lähellä sydän-
tä, lenkilläkin yritän käydä, enkä voi vastus-
taa dekkareiden lukemista. Monenlaisessa 
järjestötoiminnassa olen aina ollut muka-
na. Vakuutusyhtiössä hallitustyötä on ker-
tynyt yli 15 vuotta, ensin Lähivakuutukses-

Luovuttaminen ei ole meidän juttu

SPR Savo-Karjalan Piirin ja LähiTapiola  
Idän yhteistyö toimi ja nuoret saivat töitä

sa ja nyt jo kahdeksatta vuotta LähiTapiola 
Idässä. 

LähiTapiola Itä on asiakkaidensa omistama 
itsenäinen alueyhtiö, joka kuuluu LähiTapio-
la-ryhmään. Olemme vahva ja vastuullinen 
paikallinen toimija Pohjois-Karjalassa sekä 
Ylä- ja Koillis-Savossa, lähellä asiakkaitam-
me. Me puhumme Elämänturvayhtiöstä.

Pari vuotta sitten yhtiöön perustettiin hal-
lituksen käyttörahasto, johon laitettiin pe-
sämunaksi miljoona euroa.  Teemme lah-
joituksia hallituksen päätöksin alueemme 
hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistämi-
seksi. Painopistealueita ovat lapset, nuoret, 
vanhukset, koulutus ja yrittäjyys. Tuolloin 
perustettiin myös vetämäni yhteiskuntavas-
tuutyöryhmä, jossa ideoimme ja mietimme 
lahjoituskohteita.

Kuva Ilomantsista,  vas. 
Liisa Kaitero, Irma Par-
viainen, Timo Poikonen, 
Mari Pykäläinen Ilomant-
sin upeissa maisemissa.
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Nuoret ja vanhukset kohtaavat

Idea kulki työnimellä `Nuoret ja vanhukset 
kohtaavat`, halusimme tukea nuoria ja pi-
dimme tärkeänä vuorovaikutusta eri ikäpol-
vien välillä. Varasimme tähän 80 000 euroa, 
joka on lähes puolet elämänturvatekoihin 
tänä vuonna varatusta summasta. Toteutus-
tavaksi valitsimme työtuntilahjoitukset osas-
toille, palkanmaksut mobiilisovellus Work Pi-
lotsin kautta, näin nuorelle alkaa muodostua 
myös oma CV. Mukana olevat osastot saisi-
vat erillisen lahjoituksen lapsi- ja nuoriso-
työhön, toimintatapana tämä olisi osallistava 
ja uudenlainenkin.

Miksi sitten Punainen Risti?  Meille LähiTapi-
ola Idässä on täysin keskeistä, että kump-
pani on vastuullinen ja luotettava. Piirillä on 
kattava ja ennen kaikkea toimiva osasto-
verkosto, vaikutamme samalla alueella, jo-

ten kesätyö vanhusten parissa voisi toteutua 
mahdollisimman usealla paikkakunnalla. Li-
säksi Suomen Punainen Risti on LähiTapiola-
ryhmän valtakunnallinen kumppani, voimme 
näin tuoda yhteistyön uudelle paikalliselle 
tasolle, ihmisten arkeen. Itsekin rivijäsene-
nä olen nähnyt Punaisen Ristin toimintaa ja 
arvostus on suuri, tiedän, että voi luottaa ja 
homma toimii.

Näillä ajatuksin sitten jo viime syksynä pyy-
sin Sarkkisen Karilta audienssia piiriin, jo-
ka järjestyikin nopealla aikataululla. Esittelin 
ajatustamme piirin toimistossa, mietimme 
yhdessä käytännön toteutusta ja työnjakoa, 
siitä se yhteistyö lähti liikkeelle ja vielä ja-
lostuikin matkan varrella.

Päätimme yhdessä järjestää nuorten rek-
ryjä varten tietoiskuja eri kouluihin Ystä-
vänpäivänä, samalla nuorille kerrottaisiin 
säästämisestä. Sain olla mukana Juuan tilai-
suudessa, jonka Aila Kallinen oli hienosti jär-
jestänyt, koululaiset oli kutsuttu valtuusto-
saliin kuuntelemaan tietoiskua.

Kaikki oli siis valmista kesää varten, osastot 
olivat aktiivisesti mukana, työpaikat oli so-
vittu ja nuoretkin jo valittu. 

Koronakaan ei lannistanut 

Sitten tuli korona, joka mullisti kaiken, niin 
meillä kuin koko yhteiskunnassa. Ensiksi pe-
ruuntui Katajabasketin peliin suunniteltu 
lahjoitustilaisuus, se oli kuitenkin murheista 
pienin. Koronarajoitukset tulivat voimaan ja 
hyvin pian oli selvää, että työt hoivakodeis-
sa peruuntuvat. Yhteinen tahtotila siitä, et-
tä nuorille luvattuja kesätöitä ei peruta, syn-
tyi nopeasti. Osastoissa otettiin nuorten asia 
omaksi ja tehtiin iso työ uusien työtehtävien 
löytämiseksi, se onnistui ja lähes 50 nuor-
ta sai kun saikin kesätyötä. Lupausta nuo-
rille ei petetty, se tuntuu hyvältä, osastoille 
suurkiitos siitä.

Kutsu Ilomantsiin kävi, kun Timo Poikonen 
pyysi minut mukaan juhannusjuhliin Van-
husten Tuki ry:n kesäterassille ja samalla ta-
paamaan nuoria, Siniä ja Aleksia työssään.
Moni vanhus oli pitkään aikaan ensi kertaa 
ulkona, syötiin makkaraa, nautittiin kauniis-
ta säästä ja jutusteltiin, mukavaa oli. ”Pu-
nainen Risti teki minusta kansainvälises-
ti ajattelevan ihmisen”, sanoi osuvasti rouva, 
joka osoittautui entiseksi Punaisen Ristin ak-
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tiiviksi. Hieno kommentti. Hieno oli myös Si-
nin ja Aleksin asenne työhön, kun kahden 
viikon yhtenäinen työjakso muuttui sirpalei-
seksi toista kuukautta kestäväksi rupeamak-
si. Liisa Kaiteron ja Irma Parviaisen panos 
uusien työjärjestelyiden koordinoimisessa ja 
onnistumisessa oli keskeinen. Mukana me-
nossa Ilomantsissa oli myös toimittaja Ar-
mas Härkönen, joka teki juhlissa juttua nuo-
rista ja yhteistyöstämme Pogostan Sanomiin 
ja Karjalaiseen.

Osa tällaista yhteistyötä on näkyvyys, näin 
saadaan lisättyä ihmisten tietoisuutta Punai-
sen Ristin arvokkaasta työstä myös paikalli-
sesti. Toiminnan monipuolisuus tulee tutum-
maksi, näin kenties voi löytyä uusia jäseniä 
ja tukijoita. Lehtijuttuja onkin saatu läpi mu-
kavasti, joten tieto on kulkeutunut. 

Tätä kirjoittaessani iso osa nuorista on jo 
työnsä tehnyt, kaikki on mennyt hyvin ja 
erityisen ilahduttavaa on ollut, että loppujen 
lopuksi moni työtehtävä kuitenkin tavalla tai 
toisella liittyi vanhusten auttamiseen. Tä-
mä ponnistus ei olisi onnistunut ilman osas-
tojen ja piirin venymistä, yhteistä tahtoa tu-
kea nuoria. Luovuttaminen ei ole meidän 
juttu, mutkia oli matkassa ja silti onnistuim-
me. Olen ollut yhteyksissä useiden osasto-
jen vapaaehtoisten kanssa ja saanut iloista 
palautettakin, vielä kerran kiitokset kaikil-
le mukana olleille, tätä on ollut ilo tehdä yh-
dessä kanssanne.

Mari Pykäläinen
LähiTapiola Itä, yhteiskuntavastuutyöryhmä, 
hallituksen jäsen
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Maaliskuussa koronaviruksen ja siihen liit-
tyvien rajoitusten ajaessa ihmiset kotiin ja 
etäilemään, nousi myös huoli ihmisten jak-
samisesta sosiaalisten kontaktien ja mm. 
joidenkin palvelujen vähetessä. LähiTapiolan 
lahjoituksen myötä Punainen Risti tarttui tä-
hän haasteeseen avaamalla auttavan puhe-
limen. Sen tarkoitus oli tarjota nimenomaan 
keskusteluapua ja henkistä tukea sitä tar-
vitseville. Terveysneuvontaa tai mielenter-
veyspalveluita tarvitsevat asiakkaat ohjat-
tiin hakeutumaan terveyspalvelujen piiriin. 
Auttavassa puhelimessa vapaaehtoiset toi-
mivat tutun sanonnan mukaan ”ihmisenä ih-
miselle”.

Auttava puhelin konseptina on avattu joi-
tain kertoja aiemminkin. Tällä kertaa tilanne 
oli uusi, kun vapaaehtoisten päivystäminen 
kotoa pystyttiin toteuttamaan uusin tekni-
sin järjestelyin. Myös vapaaehtoisille järjes-
tetyt purkukeskustelut työvuorojen jälkeen 
järjestettiin etänä; Teamsin avulla, valmi-
usryhmään kuuluvien psykologien toimesta. 
Vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen 
olikin tärkeää huomioida, sillä paitsi että toi-
minta itsessään on kuormittavaa, se tehtiin 
yksin kotona, ilman paikalla olevia vapaaeh-
toiskollegoja.

Toisaalta lahjoituksen turvin kehitetty tek-
niikka mahdollisti sen, että vapaaehtoi-
sia toimintaan pystyi osallistumaan kaik-
kialta Suomesta. Puhelimen aukioloaika 
– maanantaista perjantaihin klo 9-21 – jaet-
tiin työvuoroihin, joista jokaisessa päivys-
ti 5 vapaaehtoista. Auttavaan puhelimeen 
ilmoittautuikin nopeasti suuri määrä henki-
sen tuen vapaaehtoista, eikä kaikkia kevään 
mittaan mukaan haluavia pystytty ottamaan 
toimintaan mukaan. Vapaaehtoisten mää-
rän rajaamisella pyrittiin toiminnan mielek-
kyyteen: jo tuolla päivystäjämäärällä vuorot 
täyttyivät nopeasti, ja osa joutui odotta-
maan vapaata vuoroa. Toisaalta kevään ede-
tessä ja kesän alkaessa päivystäjien määrä 
väheni, jolloin oli hyvä, että toimintaan kou-
lutettuja vapaaehtoisia oli enemmän.
Yksi aktiivisista päivystäjistä Savo-Karjalan 
alueella oli kokenut vapaaehtoisemme, Ylä-
Savon henkisen tuen ryhmässä toimiva Leila 
Honkala. Leila itse kertoo kokemuksestaan 
auttavassa puhelimessa seuraavasti:
”Omassa puhelimessa tehtävä työ tun-

Ihmisenä ihmiselle auttavassa puhelimessa

tui itselle luontevalta, sillä olen ollut aiem-
min puhelinauttaja-toiminnassa muussa va-
paaehtoistoiminnassa. Myös ammatillinen 
kokemus auttoi vapaaehtoistehtävän hoita-
misessa.
Auttavalle puhelimelle oli selkeästi tilaus-
ta, ja se oli arvokas jatke mielenterveystyön 
palveluille. Auttavan puhelimen etuja olivat 
mm. se, että soittokertoja tai puhelun kes-
toa ei oltu rajattu. Osa soittajista soittikin 
useamman kerran, ja soittojen myötä ihmis-
ten ajatukset tuntuivat muuttuvan myöntei-
semmiksi. Joistakin jäi sellainen kuva, et-
tä he pärjäsivät oman elämänsä haasteiden 
kanssa sen turvin, että saivat soittaa ja pu-
hua. Myös nimettömyys ja se, että puhelus-
ta ei jää merkintöjä asiakirjoihin, madalsi 
kynnystä puhua omista ongelmista. Toisaal-
ta joillekin soittajille oli haastavaa, kun ei 
tiennyt, kuka milloinkin puhelimeen vastaa.
Oli hätkähdyttävää huomata, kuinka paljon 
ihmiset kärsivät yksinäisyydestä. Myös ny-
kyisen työelämän raakuus näyttäytyi puhe-
luissa. Soittajien ja keskustelun aiheiden kir-
jo oli laaja; koronaan liittyvistä ahdistuksen 
tai pelon tunteista puhuttiin itseasiassa mel-
ko harvassa puhelussa. Toisaalta yksi esiin 
noussut huolen ja närkästyksen aihe oli se, 
että terveydenhuollon palveluihin ei toisi-
naan päässyt, kun ei sairastanut koronaa.
Vapaaehtoisen näkökulmasta auttava puhe-
lin oli järjestetty ainutlaatuisen hyvin. Joka 
päivä käytiin Teamsin kautta purkukeskus-
telu. Ryhmässä, psykologin johdolla käydyt 
keskustelut olivat hyvä tuki vapaaehtoisteh-
tävässä. Toisaalta jaksamista auttoi myös 
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Olen Ira Leo ja aloi-
tin maaliskuun 
alussa Savo-Kar-
jalan piirissä osa-
aikaisena vapaa-
ehtoistoiminnan 
kehittäjänä. Osalle 
teistä saatankin ol-
la jo ennestään tut-
tu, sillä työskente-
lin aiemmin piirissä 
nuorisotoimin-
nan sekä järjestö-
toiminnan parissa, 

josta jäin vanhempainvapaalle syksyllä 2018.

Nyt olen viime keväästä lähtien saanut työs-
kennellä uusien mielenkiintoisten työteh-
tävien parissa Paperittomat -hankkeessa. 
Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa pape-
rittomuudesta sekä luoda toimintamallit, joil-
la paperittomia henkilöitä voimme piirin alu-
eella parhaiten tukea. Hanke kestää tämän 
vuoden loppuun ja saa rahoituksen STEA:lta.
 

Keitä paperittomat ovat? 
Paperittomuutta on vaikea määritellä tarkasti 
ja se voi viitata eri tilanteisiin. Keskeistä pa-
perittoman asemassa on kuitenkin se, että 
hänellä ei ole oikeutta oleskella maassa tai 
oleskeluoikeus on jollain tavoin tulkinnanva-
rainen tai epävarma ja tämä vaikuttaa hänen 
mahdollisuuksiinsa turvautua julkisiin palve-
luihin. 

Paperittomat ovat erityisen haavoittuvassa 
asemassa siitä syystä, että heillä ei ole sa-
moja oikeuksia kuin suomalaisilla eivätkä he 
ole normaalin sosiaaliturvan piirissä. Monil-
la ei ole varaa ostaa ruokaa, lämpimiä vaat-
teita tai lääkkeitä ja osalla ei ole edes kattoa 
pään päällä.

Paperittomilla ei useinkaan ole tietoa omis-
ta oikeuksistaan ja he eivät välttämättä pys-
ty hoitamaan itseään koskevia asioita jos ei-
vät osaa suomen kieltä tai tunne suomalaista 
yhteiskuntaa. Paperittomilla onkin suuri riski 
joutua erilaisen hyväksikäytön ja muun riis-
ton kohteeksi. Heillä on myös vaarana ajau-

Paperittomat -hanke

se, että työtä tehtiin vuoroissa: silloin pystyi 
orientoitumaan omaan vuoroon päivystää. 
Koin myös, että tässä vapaaehtoistehtäväs-
sä on ollut mahdollisuus itse kehittyä.
Etänä tehtäviä vapaaehtoistehtäviä kannat-
taa kehittää jatkossakin! Auttava puhelin ja 
esim. aamukahvirinki ovat hyviä auttami-
sen muotoja sellaisille vapaaehtoisille, joil-
le kotona tehtävä työ sopii syystä tai toi-
sesta parhaiten. Yksi pohdittava/kehitettävä 
asia voisi olla mahdollisuus henkisen tuen 
jatkamiseen muutaman kerran puhelimitse 
päivystystilanteessa annetun henkisen en-
siavun jälkeen. Myös purkukeskustelujen 
tärkeys korostui, ja niiden käyttöä mm. ys-
tävä- ja ensiapuryhmätoiminnassa olisikin 
syytä kehittää.
Auttavassa puhelimessa toimi rautainen 
joukko vapaaehtoisia! Soittajilta saadun pa-
lautteen perusteella he kokivat, että heitä 
kohdeltiin nimenomaan ihmisinä, ei potilai-
na. Auttajina toimimme rinnalla kulkijoina.”
Punaisen Ristin auttava puhelin suljettiin 

26.6. Puhelimessa päivysti yhteensä 153 va-
paaehtoista auttajaa. Päivystystunteja ker-
tyi kaikkiaan 3186, joiden aikana raportoitu-
ja puheluita tuli kaikkiaan 1946. Puhelujen 
keskeisimmät huolenaiheet olivat yksinäi-
syys (19%), halu vain puhua jonkun kanssa 
(14%) ja koronatilanteen aiheuttama ahdis-
tus tai pelko (11%). (Lähde: Loppuraportti. 
SPR Auttava puhelin)
Lämmin kiitos jokaiselle auttavassa puheli-
messa päivystäneelle vapaaehtoiselle!

Teksti:  
Jenni Honkanen
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Oletko jo liittynyt ’SPR Savo-
Karjalan piirin vapaaehtoiset’ 
suljettuun    Facebook -
ryhmään? 

 

tua itse rikoksiin selviytyäkseen arjesta. 
Tällä hetkellä keskeinen paperittomien ryh-
mä ovat turvapaikanhakijat, jotka ovat saa-
neet kielteisen päätöksen turvapaikkahake-
mukseensa, mutta eivät poistu maasta eikä 
viranomainenkaan heitä pysty maasta pois-
tamaan. Kaikki eivät voi, uskalla tai halua 
palata kotimaanhansa vaarallisen tilanteen 
tai henkilökohtaisten syiden vuoksi. Tästä 
ryhmästä puhutaan myös uuspaperittomina.
Savo-Karjalan piirin alueella olevat kaik-
ki vastaanottokeskukset lopettavat Maa-
hanmuuttoviraston päätöksellä toimintan-
sa vuoden 2020 loppuun mennessä. Paiholan 
vastaanottokeskus sulki ovensa kesäkuun lo-
pussa ja Siilinjärvellä sijaitseva Tarinan vas-
taanottokeskus sekä Lieksan Märäjälahden 
vastaanottokeskus sulkeutuvat vuoden lo-
pussa. Tällä hetkellä Maahanmuuttoviras-
to on suosittanut, että kaikkien asiakkaiden 
vastaanottopalveluita on jatkettu koronati-
lanteesta johtuen elokuun loppuun. 

Vaikka vastaanottokeskukset alueellamme 
sulkeutuvatkin ei tarve paperittomien tuke-
miselle pääty. Paperittomaksi voi päätyä mo-
nin tavoin kielteisen oleskelu- tai turvapaik-
kapäätöksen lisäksi. Esimerkiksi henkilön 
viisumi tai oleskelulupa voi umpeutua ja jos-
kus lupaa oleskeluun ei ole edes haettu. 
Paperittomien auttaminen on ensisijaisesti 
viranomaisen tehtävä ja paperittomille kuu-
luvat perustuslakiin kirjatut välttämätön toi-
meentulo ja huolenpito. Paperittomien osalta 
Kela, kunnan sosiaalitoimi tai viime kädes-
sä sosiaalipäivystys huolehtivat välttämät-
tömien palveluiden tarjoamisesta, joita on 
esimerkiksi hätämajoitus, maksusitoumus 

ruokakauppaan ja kiireelliseksi luokitelta-
va terveydenhoito. Viranomaisten lisäksi kol-
mannen sektorin toimijat ovat isossa roolissa 
paperittomien tukemisessa. 

Me Punaisena Ristinä voimme tukea paperit-
toman toimintakykyä ja jaksamista vaikeas-
sa tilanteessa. Voimme myös neuvoa perus-
asioiden kuten sosiaali- ja terveydenhuollon 
saamisessa, kertoa oikeuksista ja tukea nii-
den palveluiden saamisessa, joihin paperitto-
malla on oikeus. Emme kuitenkaan ota kan-
taa turvapaikkaprosessiin, anna oikeudellista 
neuvontaa, taloudellista apua tai toistuvaa 
materiaalista apua. Sen sijaan voimme olla 
ohjaamassa henkilöä paikkaan, josta hän voi 
saada apua. 
Isossa roolissa toimintaamme on myös val-
takunnallinen ja alueellinen verkostoyhteis-
työ muiden järjestöjen sekä viranomaisten 
kanssa. Esimerkiksi Joensuussa ja Kuopiossa 
toimivat alueelliset paperittomat-verkostot, 
joiden kesken jaetaan kokemuksia ja hae-
taan yhteisiä toimintamalleja, joilla paperit-
tomia voidaan parhaiten tukea. 

Jos haluat kuulla lisää paperittomuudesta se-
kä millainen rooli Punaisella Ristillä on pape-
rittomien henkilöiden tukemisessa, laitathan 
päivämäärän 14.10. ylös kalenteriisi. Jär-
jestämme silloin verkkokoulutuksen aihees-
ta. Ilmoittelemme koulutuksesta tarkemmin 
syksyn aikana. 
Mukavaa syksyä ja alkavaa toimintakautta 
teille kaikille! 

Terveisin,
Ira
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Alkuvuodesta 2020 kaikki tuntui olevan nor-
maalisti. Yhtäältä metsää paloi Australiassa, 
ennätyksellinen kuivuus näännytti ihmisiä 
Zimbabwessa ja napajäätiköt jatkoivat sula-
mistaan. Toisaalta Suomessa elettiin rauhal-
lista kevättä, eikä kukaan osannut aavistaa, 
miten eräs koronaviruksiin luettavan mikro-
bin aiheuttama tauti ja sen uhka muuttaisi 
meidän jokaisen arkea.

Palasin aurinkoiseen Kuopioon Keski-Euroo-
pan matkaltani maaliskuun alkupäivinä, eli 
silloin, kun ensiapuryhmässä piti tervehtiä 
kyynärpäillä ja COVID-19 alkoi tuottaa tu-
hoa Pohjois-Italiassa. Se oli kuitenkin vasta 
alkusoittoa.

”Eduskunta päätti poikkeusolojen lainsää-
däntöön siirtymisestä ensimmäistä kertaa 
rauhan oloissa. Eduskunta hyväksyi valmi-
uslain käyttöönottoasetukset keskiviikkoilta-
na.” (Yle Uutiset 18.3.2020)

Punaisen Ristin Kuopion osaston kotimaan 
valmiustiimi alkoi pitää säännöllisiä pu-
helintapaamisia. Pilvipalvelu Google Dri-
veen avattiin sähköiseen yhteiskäyttöön 
tilannekuvajärjestelmä, ja tilannepäiväkir-
jan ensimmäiset sanat 18.3. klo 19.00 oli-
vat ”Konferenssipuhelu. Keskusteltu osas-
ton valmiudesta auttaa. Päätetty kartoittaa 
osaston resursseja.” 

Vapaaehtoistoimintaa poikkeusoloissa

Kuopion kaupunki kutsui koolle Teams-ko-
koukseen lukuisia järjestöjä ja yhdistyksiä 
kaupungin alueelta. Yhteiskunta tuntui py-
sähtyneen ja avun tarpeesta oli pelkkiä vil-
lejä arvauksia. Vapaaehtoistoiminta laitettiin 
pysähdyksiin, mutta viranomaisille luvat-
tiin auttamisvalmiuden jatkuminen. Sään-
nöllinen kokoustaminen kaupungin ja seura-
kunnan kanssa alkoi. Muodostui kaupungin 
johtama yhteistyökuvio, joka nyt tunnetaan 
nimellä Kuopio-apu.

Kuopion kaupungin alueella toimii useita Pu-
naisen Ristin osastoja. Puhelinkierroksen 
jälkeen Kuopion osaston mukaan lähtivät 
Juankosken, Maaningan ja Nilsiän osastot. 
Kaikkien neljän osaston yhteyshenkilöt al-
koivat organisoida omia vapaaehtoisiaan tie-
tämättä, mitä oikeastaan edes tullaan te-
kemään. Yhteydenpito kaupungin, piirin ja 
osastojen välillä jatkui.
Kun viimein todettiin, että Punainen Ris-
ti alkaa Kuopiossa keskittyä auttamistoi-
minnassaan ikääntyneisiin ja lapsiperhei-
siin, piti alkaa miettiä käytännön toteutusta. 
Kysymyksiä tuntui olevan enemmän kuin 
vastauksia: Mistä vapaaehtoiset? Entä 
riskiryhmäläisten huomiointi? Keneltä suoja-
varusteet? Kuinka hälytetään? Miten rapor-
toidaan? Ehkä kaikkein polttavin kysymys 
koko kevään ajan oli kuitenkin se, kuin-
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ka varmistetaan sekä auttajien että autetta-
vien turvallisuus koko toiminnan ajan. Tur-
vallisuuden johtaminen lähtee lopulta hyvin 
tavallisista asioista: käsien pesu ja desinfi-
ointi, suojavarusteet, fyysinen etäisyys, tur-
hien kohtaamisten välttäminen, hyvä pereh-
dytys ja oikea koulutus.

Kuopio-apuun osallistuneet vapaaehtoiset 
suorittivat kevään aikana lähes 270 tarkis-
tuskäyntiä ikääntyneiden ovilla. Apu otettiin 
vastaan hyvillä mielin ja kahviakin tarjottiin 
– tarjouksiin ei tosin valitettavasti turvalli-
suussyistä voitu tarttua. Tarve keskustelu-
avulle paistoi läpi ja sitä tarjottiin Kuopio-
avussa yhteistyönä seurakuntien kanssa. 
Viikkojen kuluessa alkoi muodostua haaste 
siitä, kuinka turvataan vapaaehtoisten riit-

tävyys ja jaksaminen. Apua saatiin uusista 
koulutetuista vapaaehtoisista sekä muuta-
masta kaupungin työntekijästä, jotka osal-
listuivat kertaluontoisesti. 

Eräänä aurinkoisena kevätpäivänä Kolmis-
opin Tokmannin takapihalla kuhisi. Suoja-
käsineisiin pukeutuneet vapaaehtoiset pur-
kivat, lajittelivat, pakkasivat ja kuljettivat 
tuhansia kiloja hygieniatarvikkeita ja ruoka-
apua. Kuopion kaupunki sai perhetyölleen 
jaettavaksi 1500 kg edestä avustustarvik-
keita. Loput tarvikkeet jakautuivat Savo-
Karjalan piirin alueella eri osastoille.

Koronakriisi on aiheuttanut hetkellisesti va-
paaehtoistoimintaan merkittäviä muutoksia. 
Digiloikka, kohtaamisten puute ja turvat-
tomuuden tunne ovat olleet vahvasti läs-
nä kevään ajan. Ihmisten auttamisenhalu ei 
kuitenkaan ole kadonnut. Päinvastoin, osas-
toihin on ilmoittautunut ennätysmäärä uu-
sia vapaaehtoisia. Nyt kamppaillaankin sen 
äärellä, mitä tapahtuu seuraavaksi ja kuin-
ka vapaaehtoisia voidaan hyödyntää jatkos-
sa. Laajamittainen maahantulo 2015 osoitti 
meille sen, että uusien vapaaehtoisten si-
touttaminen vaatii meiltä kehittymistä yhä 
edelleen. 

Kiitos sinulle, että olet mukana auttamassa!

Mikko Sipilä
Kirjoittaja on Punaisen Ristin Kuopion  
osaston kotimaan avun yhteyshenkilö
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Moikka!
Olen Outokumpulainen 18-vuotias opiskelija 
Outokummusta. Suoritan kolmoistutkintoa, 
eli lukio- ja ammattikouluopintoja samanai-
kaisesti. Ammattikoulun puolelta alaksi vali-
koitui sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 
eli siis minusta tulee isona lähihoitaja, tosin 
haaveissa on jatkaa opintoja joko ammatti-
korkeakoulussa tai yliopistossa. En osaa vie-
lä sanoa mikä minusta sitten tulee isona, 
mutta joka tapauksessa sosiaali- ja terveys-
ala vetää puoleensa, joten arvelisin ja myös 
unelmoin, että joku päivä löydän itseni opis-
kelemasta vaikkapa ensihoitoa tai esimer-
kiksi lääketiedettä. Opiskelujen ohessa olen 
tehnyt töitä paikallisessa K-Marketissa.

Punaisen Ristin toimintaan lähdin mukaan 
tammikuussa 2019. SPR:n toiminta on ai-
na jollain tavalla vaikuttanut mielenkiintoi-
selta ja järjestön arvot, periaatteet ja ta-
voitteet sopivat hyvin yksiin omieni kanssa. 
Tammikuussa 2019, päätin sitten ottaa yh-
teyttä Outokummun osaston puheenjohta-
jaan sähköpostitse ja hän sitten toivotti mi-
nut tervetulleeksi osaston ensiapuiltaan. 
Ensiapuilta oli jännittävä kokemus ja vielä 
ovella kävi mielessä pitäisikö kääntyä takai-
sin. Onneksi en kuitenkaan kääntynyt, sil-
lä olisin monta jännittävää, mutta mahtavaa 
kokemusta köyhempi ja moni mahtava per-
soona olisi jäänyt tapaamatta. SPR harras-
tuksena on antanut minulle omalla tavallaan 
mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä ihmise-
nä, sekä antanut mahdollisuuden toteuttaa 
itseäni, sillä ihmisten auttaminen on minul-
le tärkeää. SPR:n toiminnassa näkyy, kuin-
ka yhteistyössä on voimaa. Yhteisöllisyy-
den ja auttamishalun yhdistelmä on jotain 
sellaista, jonka avulla voimme tehdä maa-
ilmasta hieman paremman ja inhimillisem-
män paikan elää. Järjestön toiminnassa mu-
kana oleminen on opettanut esimerkiksi, 
kuinka tärkeässä roolissa suvaitsevaisuus ja 
hyväntahtoinen vuorovaikutus on ihmisten 
välisissä kohtaamisissa. Itse koen, että sai-
raanhoito- ja hoivatyössä jokaisen tulisi hal-
lita juuri tuo edellä mainittu suvaitsevainen 
ja hyväntahtoinen kohtaaminen.

SPR:n kaltaiset, puolueettomat ja suvaitse-
vaiset järjestöt ovat erittäin tärkeitä, erityi-
sesti tällaisina poliittisesti hieman epävar-
moina aikoina, sillä maailmassa tarvitaan 
tahoja, jotka auttavat ja ovat läsnä pyyteet-

Vapaaehtoinen esittäytyy

tömästi, riippumatta iästä, sukupuolesta, 
ihonväristä tai mistään muustakaan piirtees-
tä tai asiasta ihmisen persoonallisuudessa. 
Pidetään siis mielessä vastaisuudessakin, 
mikä SPR on ja millaisia tavoitteita ja pää-
määriä meillä järjestönä on.

SPR on järjestö erityisesti sinulle, joka halu-
at auttaa muita ja kuulua mahtavaan poruk-
kaan! Ehkä parasta tässä järjestössä on, et-
tä kaikki saavat olla juuri sellaisia kuin ovat 
ja olla toiminnassa mukana juuri sen ver-
ran, kuin on aikaa ja voimavaroja. Toiminta 
on täysin vapaaehtoista, eikä liittyminen si-
do mihinkään, toki luvatut asiat pitää hoitaa 
mutta se nyt on itsestään selvää.

Matias Sallinen 18.v, Outokummun osasto
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Hei,
Minun nimeni on Venla Piitulainen ja 
olen 22-vuotta. Olen kotoisin Joensuus-
ta päin. Aloitin heinäkuussa Suomen 
Punaisen Ristin Savo-Karjalan piiri Joen-
suun toimipisteellä uutena toimistotyön-
tekijänä.

Uusia Piiriläisiä!

Kun aloitin piirillä vapaaehtoistoiminnan ke-
hittäjänä syksyllä 2018, tiesin jo silloin, että 
syksyllä 2020 koittaa lähtö koulun penkille. 
Silloin tämä hetki tuntui kovin kaukaiselta, 
mutta nopeasti hurahti kaksi vuotta!

Vaikka tähänastinen työrupeamani Punaisel-
la Ristillä on ollut verrattain lyhyt, on se ollut 
hieno näköalapaikka tähän järjestöön. Edel-
leen olen sitä mieltä, että #spr_parastaikinä! 
Ja siitähän kiitos kuuluu teille ihanille, ahke-
rille ja uskomattomia asioita aikaansaaville 
vapaaehtoisille sekä toki huipuille kollegoil-
le ja työkavereille. Kun Punaisen Ristin toi-
mintaa tarkastelee koko piirin näkökulmasta, 
on helppo nähdä, kuinka pienistä auttamisen 
puroista muodostuu inhimillisyyden hyöky. 
Olen saanut nähdä, kuinka oikeasti jokaisen 
osaston ja jokaisen vapaaehtoisen panoksel-
la - juuri niin suurella tai pienellä, kuin juuri 
sillä hetkellä on mahdollista antaa – on mer-
kitystä. Siksi haluan osoittaa kiitokseni jokai-
selle matkalla tapaamalleni vapaaehtoiselle: 
kiitos, että juuri sinä olet mukana rakenta-
massa inhimillisempää maailmaa meidän 
kanssa!

Jään siis 1.9. alkaen opintovapaalle. Yllä ole-
van pohdinnan jälkeen on kuitenkin todetta-
va, erästä legendaarista vapaaehtoista mu-
kaillen, että nainen voi lähteä Punaisesta 
Rististä, mutta Punainen Risti ei lähde nai-
sesta. Edes väliaikaisen katkoksen aikana. 
Eli työt loppuvat hetkeksi, mutta voi olla, et-
tä joitain vapaaehtoishommia teen opintojen 
ohellakin. Halusitte tai ette. Hymyillään siis 
kun tavataan!

Syksyn ajan tehtäviäni hoitavat kollegat pii-
ritoimistolla. Ensiapuryhmätoimintaan liitty-
vissä asioissa voit siis olla yhteydessä viikko-
päivystäjään, puhelimitse 0400 158 390 tai 
sähköpostilla saka.osastontuki@redcross.fi. 
Viimeistään alkuvuodesta tullee tieto, kuka 
ensiapuryhmätoimintaa tukee kevätkaudella.
Toivon teille jokaiselle turvallista, hauskaa, 
inspiroivaa, kehittävää ja inhimillisyyden-
täyteistä toimintavuotta!

Terveisin
Jenni Honkanen, vapaaehtoistoiminnan ke-
hittäjä, ensiapuryhmätoiminta

Kiitos ja näkemiin!



Savo-Karjalan piiri
Asiakaspalvelu osastoille
ma-pe klo 9-15
Palvelunumero 040 015 8390
saka.osastontuki@punainenristi.fi 

Joensuun toimisto
Kauppakatu 35, 80100 Joensuu 
Toimisto avoinna: ti - to klo 10 -14

Kuopion toimisto
Puijonkatu 9, 70100 Kuopio
Toimisto avoinna sopimuksen mukaan

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Henkilöt ja vastuualueet

Toiminnanjohtaja      
Kaisu Haataja 050 032 2910

Järjestöpäällikkö
Kirsi Piiparinen 040 023 9649 
henkilöstöhallinto, M2-pääkäyttäjä, 
kummitoiminta, järjestötyö

Valmiuspäällikkö
Mika Korppinen 040 064 8268 
valmiustoiminta, Vapepa-koordinaatio,
viranomaisyhteistyö, keräykset, kotimaan apu

Toimistotyöntekijät

Venla Piitulainen 040 139 5606
kiinteistö, viestintä, vuosikokous

Katja Eskman 040 706 4048
Laskutus, kirjanpito,  
talous ja hallinto, toiminnantarkastus

Tanja Lehikoinen   040 487 4666
arkiston siirto, järjestö- ja jäsenasiat,  
huomionosoitukset

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjät

Jenni Honkanen 040 554 0587
ensiapuryhmätoiminta (poissa 1.9.2020-31.5.2021)

Tuija Hänninen 050 502 0773
ystävätoiminta, henkinen tuki, kouluttaja-asiat, avus-
tukset, EU-ruoka-apu, kotimaanapu, varainhankinta

Jaana Vilhunen 040 095 5556
omaishoitajien tukitoiminta

Piia Jounila  040 737 2179
monikulttuurisuustoiminta 

Hanna Putkonen 050 407 5816
terveyden edistäminen  
(seksuaaliterveys, päihdetyö, terveyspisteet)

Ira Leo 040 353 6805
Paperittomat -hanke

Ensiapukoulutusmyynti, 
Punainen Risti Ensiapu Oy

Teollisuuskatu 15, 80100 Joensuu

Ensiapukoulutusmyynti
koulutus.itainen@redcross.fi

Aluepäällikkö
Annamari Komulainen 0400 158 397

Hallintosihteeri
Aila Niemi 040 775 3503

Pluspisteet
  
Joensuu, Kauppakatu 35
Pluspiste päivystys tiistaisin 17-19 040 028 6637 

Kuopio, Puijonkatu 9
Pluspiste päivystys tiistaisin 17-19 050 430 4633

Pluspistevastaava
Hanna Putkonen 050 407 5816 

Kontti-kierrätystavaratalot

Voimatie 10, 80100 Joensuu 
Jalkanen Susanna 040 739 8789
 
Leväsentie 2, 70780 Kuopio
Voutilainen Merja 040 801 0199


