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Järjestötiedote 6/2019

Helsingin ja Uudenmaan piiri

H
anna Linnakko

Hyvää Joulua!
God Jul!
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Vapaaehtoiset tekevät vaikuttavaa työtä. 
Myös joulun aikaan.

PÄÄKIRJOITUS 10.12.2019

Joulukuun vaihtuessa satoi maahan kaunis 
lumipeite ja pikkupakkaset alkoivat kipristellä 
poskipäitä. Joululaulut soivat ja kynttilät luo-
vat tunnelmaa. Joulun odotuksen voi tuntea 
ja nähdä ympärillään koko ajan.

Joulu valmistautumisineen näkyy usein 
mainoksissa tunnelmallisena aikana perheen 
kesken, jolloin jaetaan runsaasti lahjoja ja 
pöydät notkuvat monenmoisista herkuista. 
Ympärillämme on kuitenkin paljon ihmisiä, 
joista joulu ei näyttäydy näin idyllisenä ja 
tunnelmallisena. Tilastokeskuksen mukaan 
joka viides suomalainen kärsii yksinäisyydes-
tä. Pitkittyneestä yksinäisyyttä kokee joka 
kymmenes. Suomessa vakavasta aineellises-
ta puutteesta kärsii lähes 150 000 ihmistä. 
Köyhyys- tai syrjäytymisriskin pariin kuuluu 
890 000 suomalaista.

Vuoden vaihtumisen rutiineihin kuuluu 
tilastointi myös meidän omasta vapaa-
ehtoistoiminnastamme. Hyvä Joulumieli 
-keräyksen tuotoilla pystymme jakamaan 
saajilleen todella tärkeitä ruokalahjakortteja 
30 000 kappaletta. Juhlavuottaan viettävässä 
ystävätoiminnassa on mukana vuosittain 
noin 10 000 vapaaehtoista. Joulukahviloiden 
suunnittelu on jo käynnistynyt eri paikkakun-
nilla. Niissä on menneinä vuosina vieraillut 
kymmeniä ihmisiä per kahvila jutustelemassa 
glögin ääressä. Osa on vain piipahtanut, osa 
on viihtynyt kauemmin. Tekemämme työ on 
siis tärkeää ja erittäin tarkasti tarpeeseen 
kohdennettua. 

Varovaisen arvioni mukaan noin 25 000 
aktiivista vapaaehtoistamme tekevät vuo-
dessa satoja tuhansia tunteja vaikuttavaa 
työtä. Todennäköisesti miljoona tuntia on 
oikeampi arvio. Näihin tunteihin sisältyy sekä 
konkreettista apua että tärkeitä kohtaamisia 
inhimillisemmän maailman puolesta. On 
häkellyttävää ajatella kuinka vaikuttavaa 
toimintaa teemme. Työmme vaikuttaa lukuis-
ten ihmisten elämään positiivisesti, saattaa 

muuttaa jopa 
joidenkin elämän 
suuntaa. Näiden 
kohtaamisten 
merkityksellisyys 
välittyy ajoittain 
myös hyvin konk-
reettisesti. 

Yksi muisto viime 
vuoden joulukahvi-
lapestistä on aivan 
erityinen. Eräs vuo-
sien mittaan tutuk-
si kasvoksi tullut 
vakiokävijä jatkoi 
kanssani juttua 
kuin vuotta ei olisi ollutkaan välissä muistaen 
hyvinkin tarkasti, mitä olimme viimeksi ju-
telleet. Jäin pitkäksi aikaa miettimään miten 
tämä on mahdollista, harvoin kun keskustelut 
ihan niin tarkasti jäävät mieleen. Lopulta 
oivalsin, että yhteinen kohtaamisemme taisi 
olla hänelle niin mieleenpainuvan tärkeä. 
Vaikuttavaa, myös minulle.

Juhlapyhien lähestyessä toivon jokaiselle 
vapaaehtoiselle läheisineen rauhallisia ja ren-
touttavia hetkiä vastapainoksi arjen kiireille. 
Samalla kannustan kohtaamaan, vaikka vain 
lyhyestikin ihmisiä, joita ei tyypillisesti tapaa. 
Tai joiden kanssa ei ehdi niin usein vaihtaa 
kuulumisia. Hetken kohtaamisella voi olla 
valtava merkitys – ihan jokaiselle osalliselle.

” Ihminen tarvitsee ihmistä
ollakseen ihminen ihmiselle,
ollakseen itse ihminen.”
-Tommy Tabermann – 

Rauhaisaa joulun odotusta ja 
joulun aikaa toivotellen,

Katja Kuusela
varapuheenjohtaja
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Yhteinen jäsenhankintavuotemme 2020

Tarvitsemme Punaiseen Ristiin lisää auttajia. 
Sen vuoksi olemme nimenneet ensi vuoden 
jäsenrekryvuodeksi. Meillä on monia hienoja 
toimintaryhmiä ja tehtäviä, joihin tarvitsem-
me lisää vapaaehtoisia: ystävätoiminnan 
välittäjiä, omaishoitajien tukitoiminnan 
vapaaehtoisia, osastojen tiedottajia ja digiva-
paaehtoisia vain joitain mainitakseni.
 
Uusien jäsenten myötä järjestömme vahvis-
tuu. Heidän avullaan voi syntyä ihan uuden-
laista tekemistä ja uusia toimintaryhmiä. 
 
Tammi-helmikuun vaihteessa viikolla 5 ja 
elokuun lopulla viikolla 35 panostamme 
kampanjointiin. Pilotoimme jäsenhankintaa 
Helsingin osastoissa alkusyksyllä 2019. 
Nyt kampanjointiin panostetaan koko piirin 
alueella.
 
- Yhteinen kampanjointi lisää yhteenkuu-
luvuuden tunnetta järjestön sisällä, sanoo 
kehittämispäällikkö Mari Grus Helsingin ja 
Uudenmaan piiristä.

- Samalla myös tietoisuus Punaisen Ristin 
kotimaan toiminnoista kasvaa.
 
Osastot voivat järjestää kampanjaviikolla 
esimerkiksi avoimien ovien iltoja, toiminta-

ryhmien esittelyä tai Ystävänpäivän suun-
nittelua. Näkyvyyttä saa myyntikojuilla ja 
tempauksilla yleisillä paikoilla.  Vapaaehtois-
työtä voi esitellä yhdessä toisten osastojen 
tai järjestöjen kanssa. Näissä asioissa on 
hyvä olla ajoissa liikkeellä.

Oppilaitosten kanssa kannattaa tehdä yhteis-
työtä esimerkiksi osallistumalla lukukauden 
avajaisten yhteydessä järjestettäviin tapah-
tumiin. Herttoniemen osasto oli syyskuussa 
näkyvästi mukana Metropolia AMK:n opiskeli-
joiden Metrosport-päivässä ja Keski-Helsingin 
osasto Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
avajaiskarnevaaleissa. Tarvittaessa piiri voi 
olla tukena järjestelyissä.
 
Uusien rekrytointi aktiiviseksi
 
Tapahtumat tarjoavat myös mahdollisuuden 
hankkia uusia jäseniä saman tien. Yleisin syy 
mukaan lähtemiseen on se, että joku kysyi.
 
-Aktiivinen jäsenhankinta kuuluu jokaiselle 
meistä. Vapaaehtoiset ja osastot tsemppaa-
vat toisiaan hyvässä yhteishengessä, sanoo 
Mari.
 

Alkukesän Maailma kyläs-
sä -tapahtumassa Helsin-
gin keskustassa on mah-
dollisuus esitellä järjestöä 
yleisölle kahden päivän 
ajan.

M
ar
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-Kerätään ja jaetaan onnistumisen koke-
muksia niiltä osastoilta, joilla on myönteisiä 
kokemuksia.
 
Osaston vahvuudet tekevät siitä houkuttele-
van. Suuri merkitys on myös uusien vapaa-
ehtoisten vastaanotolla.
 
- Tärkeää on ovien avaaminen, uusien ter-
vetulleeksi toivottaminen sekä moninaisista 
mahdollisuuksista kertominen, Mari tiivistää.
- Näin uusi vapaaehtoinen kokee lämpimän 
tunnelman ja olonsa tervetulleeksi.
 
Rekryviikon tapahtumia kannattaa tuoda esiin 
mahdollisimman näkyvästi: julisteilla, sähkö-
posteilla, uutiskirjeillä, esitteillä, RedNetissä, 
somessa, Omassa ja henkilökohtaisella 
viestinnällä. 
 
Omassa kannattaa liittyä HUPin osastojen 
jäsenrekrykampanja -ryhmään.

Marja Juonala

Vinkkejä ja linkkejä 
jäsenhankintamateriaaleihin: 
• Muokattavat jäsenrekryjulisteet suomeksi 
ja ruotsiksi sekä englanniksi (tulossa), myös 
someversio (tulossa)

• Punaisen Ristin verkkokaupasta tilattavat 
Jäsenenä olet auttaja- ja muut esitteet

 • Jäsenhankintamateriaalit aineistopankissa 
aineistopankki.punainenristi.fi 

• Jäsenhankinnan nostoista/mainoksista 
kannattaa ohjata tälle kampanjasivulle: 
netapps.fi/spr-liity/

• Jäsenhankintalomake Omassa vapaaehtoi-
set.punainenristi.fi/liity-jaseneksi/1

• Jäsenasiaa ja käytännön vinkkejä jäsen-
hankintaan RedNetissä  rednet.punainenristi.
fi/node/1666

Punaisen Ristin ensiavun huomionosoitus Jaana Latvalalle
tunnustuksena ansioituneesta ensiavun annosta

Jaana Latvala vastaanotti marraskuussa Punaisen Ristin ensiavun huomionosoituksen. Hän osasi toimia oikein kun hä-
nen miehensä sai kotonaan sairauskohtauksen. Soitto 112-numeroon, heti aloitettu maallikkoelvytys ja ensimmäisen 
ambulanssin nopea paikalletulo oli lääkärien mukaan edellytys toipumiseen. Ensiavun huomionosoitus voidaan myöntää 
henkilölle tai yhteisölle, joka on neuvokkaalla ja ripeällä ensiaputoiminnalla pelastanut toisen ihmisen hengen tai osoit-
tanut auttamisrohkeutta henkeä uhkaavassa tilanteessa tai ehkäissyt vakavan vamman syntymisen. Suomen Punainen 
Risti on jakanut ensiavun huomionosoitusta jo 15 vuoden ajan.

Ensiavun huomionosoi-
tuksen luovuttivat piirin 
puheenjohtaja Jouni Pousi, 
toiminnanjohtaja Petri Kau-
kiainen ja ensiaputoimin-
nan koordinaattori Niina 
Hirvonen. Kuvassa keskellä 
Jaana Latvala ja miehensä 
Markku Hiltunen. 

Tu
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TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU

• Jäsenhankintakampanja
27.1.-2.2.
• HUPin nuorten foorumi 25.1. 
• J1, J2-kortti ja toimintatilas-
tot piiritoimistoon viimeistään 
31.1.

• Ehdokkaiden esittämisaika 
HUPin vaalitoimikunnanlle 
päättyy 3.2.
• Hallitusvalmennus, alueelliset 
johtajuuskoulutukset 8.2.
• Ystävänpäivä 14.2. 
• Osaston valmiussuunnitelma 
piiritoimistoon viimeistään 
29.2.
• Ilmoittautuminen yleiskoko-
ukseen alkaa 6.2.
• Toimintalinjauksen luonnok-
sen järjestökäsittely alkaa 6.2.

• Nuorten yleiskokous 13.-15.3. 
Rovaniemi 
• Rasisminvastainen viikko 
16.-22.3.
• Toimintalinjauksen luonnok-
sen järjestökäsittely päättyy 
31.3.
• Osaston kevätkokous viimeis-
tään maaliskuun aikana 

HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU

• Piirin vuosikokous 18.4. 
• Kevätkokouspöytäkirja 
piiritoimistoon heti kokouksen 
jälkeen tai viimeistään 30.4
• Yleiskokousaloitteiden jättö 
hallitukselle päättyy 10.4.
• Ehdokkaiden esittämisaika 
yleiskokouksen vaalitoimikun-
nalle päättyy 24.4.
• Ilmoittautuminen yleiskoko-
ukseen päättyy 30.4.

• Punaisen Ristin viikko 4.-10.5.
• HUPin osastojen yleiskokous-
edustajien tapaaminen 19.5., 
Helsinki 

• Yleiskokous 6.-7.6., Vaasa

HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU

• Jäsenhankintakampanja
24.-30.8. 

• Hallitusvalmennus, alueelliset 
johtajuuskoulutukset 5.9.
• HUPin nuorten foorumi 19.9.
• Nälkäpäivä-keräys 24.-26.9.
• Piiri toimittaa seuraavan 
vuoden aikataulut osastojen 
toiminnan suunnittelua varten.
• Ansiomerkkihakemukset 
piiriin 15.9. mennessä

LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU

• Vuoden 2021 toiminnan suun-
nittelu osastossa aloitettu.

• Ansiomitalihakemukset piiriin 
1.11. mennessä
• Osaston syyskokous viimeis-
tään marraskuun aikana. 
• HUP-foorumi ja marraskuun 
Jazz 14.11.
• Hyvä joulumieli -keräys alkaa

• Osaston syyskokouspöytä-
kirja piiritoimistoon heti koko-
uksen jälkeen tai viimeistään 
15.12.

 OSASTON VUOSI 2020

Tähän kalenteriin vuodelle 2020 on päivämääriä, jotka osastossa 
kannattaa merkitä muistiin!
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Vuosi alkaa olla lopuillaan, syyskokoukset on 
tätä kirjoittaessani pidetty ja osastojen halli-
tuksiin on valittu uusia luottamushenkilöitä. 
Haluan toivottaa kaikille uusille luottamus-
henkilöille onnea uusiin ja tärkeisiin tehtäviin. 
Tehtävissä jatkaville sekä niistä luopuville 
luottamushenkilöille kiitos panoksestanne, 
teette tärkeää työtä toimiessanne osaston 
hallituksessa.

Välillä on kaikessa kiireessäkin hyvä pysähtyä 
miettimään toimintamme perusteita. Kaikki, 
mitä me Punaisessa Ristissä teemme, niin 
vapaaehtoisina, työntekijöinä kuin luotta-
mushenkilöinä, vaikuttaa siihen, millainen 
järjestö Punainen Risti on ja millaisena se 
näyttäytyy. Niin meille toiminnassa mukana 
oleville kuin muillekin. Jokainen meistä 
kantaa vastuuta tekemisestään ja siitä, että 
toimintamme on vastuullista ja eettisten 
periaatteiden mukaista.

Eettinen ja vastuullinen toiminta näkyy 
kaikissa teoissa ja valinnoissa: siinä kuinka 
hoidamme tehtävämme, millä tavoin koh-
taamme muut ihmiset ja miten huolehdimme 
periaatteiden toteutumisesta omassa ja koko 
järjestön toiminnassa.

Uutta toimintavuotta aloitettaessa osaston 
hallituksissa ja kaikissa toimintaryhmissä olisi 
hyvä käydä läpi Punaisen Ristin eettiset oh-
jeet ja keskustella, mitä ne tarkoittavat oman 
toimintanne näkökulmasta. Miten lisätään 
ihmisten välistä ymmärrystä, yhteistyötä 
ja luottamusta, miten rakennetaan hyväk-
syvää, kannustavaa ja keskinäiseen tukeen 
perustuvaa vuorovaikutusta. Miten pysytään 
avoimena uusille ajatustavoille ja arvioidaan 
työskentelytapoja? Toki parhaimmatkaan 
eettiset ohjeet eivät ratkaise kaikkia tilan-
teita. Meistä jokainen kantaa itse vastuun 
toiminnastaan, mutta otetaan yhteiseksi 
tavoitteeksi vuodelle 2020, että ollaan reiluja 
toisillemme.

* * *

Vaalitoimikunta valmistelee parhaillaan piirin 
vuosikokouksessa 2020 suoritettavia vaaleja 
(ks. tämän lehden sivut 8 - 9). Vuosikokouk-
sessa ensi keväänä on erovuorossa puolet eli 
viisi piirin hallituksen jäsenistä. Kokouksessa 

Ollaan reiluja toisillemme

valittavien hallituksen jäsenten toimikausi 
kestää vuoden 2022 vuosikokoukseen 
saakka. Punaisen Ristin luottamushenkilöiltä 
edellytetään sitoutumista Punaisen Ristin pe-
rusperiaatteisiin sekä halua edistää Punaisen 
Ristin tarkoituksen toteuttamista. 

Minulta on kysytty, minkälaista osaamista 
piirin hallituksessa tarvitaan? Yleisesti ottaen 
hallituksessa tulee olla riittävästi kokemusta 
ja asiantuntemusta järjestön toiminnan 
arvioimiseksi ja ohjaamiseksi. Hallituksen jä-
senillä tulisi olla monipuolista ja laajaa osaa-
mista yhteiskunnan eri aloilta ja mahdollisuus 
käyttää riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn 
ja asioihin perehtymiseen.  

Hallitustyössä pääsee osaltaan valmiste-
lemaan päätösten tekemistä, toiminnan ja 
talouden suunnittelua ja tuomaan osastojen 
ja jäsenistön näkemystä päätösten tekemi-
seen. Tavoitteena on keskusteleva, avoin ja 
yhteistyökykyinen hallitus, jossa yhdessä te-
kemällä kehitetään Punaisen Ristin toimintaa 
Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella.

* * *

Ennen uuteen vuoteen ja kevään toimintoihin 
siirtymistä on aika rauhoittua joulun viettoon 
ja nauttia hetken rauhallisesta joutenolosta. 
Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta, jat-
ketaan ensi vuonna levännein ajatuksin ja 
mielin. 

Toivotan teille kaikille hyvää ja rauhallista 
joulua sekä menestystä vuoteen 2020!

Jouni Pousi
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VAALITOIMIKUNTA

Vaikuttamisen paikkoja tarjolla

Tehkää ehdotuksia vuosikokouksessa 2020 
valittavista luottamushenkilöistä
Vaalitoimikunta valmistelee parhaillaan 
piirin vuosikokouksessa v. 2020 suoritettavia 
vaaleja. Vuosikokouksessa ensi keväänä on 
erovuorossa puolet eli viisi piirin hallituksen 
jäsenistä. Kokouksessa valittavien hallituksen 
jäsenten toimikausi kestää vuoden 2022 vuo-
sikokouksen loppuun.

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään 
ehdotuksia vuosikokouksessa valittavista luot-
tamushenkilöistä. Järjestön luottamustoimeen 
voidaan valita vain järjestön henkilöjäsen. 
Suomen Punaisesta Rististä annetun ase-
tuksen (nro 827/2017) 18 ja 19 §:n mukaan 
luottamushenkilöitä ehdolle asetettaessa tulee 
ehdokkailta edellyttää 

• sitoutumista Punaisen Ristin perusperiaat-
teisiin 
• halua edistää Punaisen Ristin tarkoituksen 
toteuttamista 

Tämän lisäksi tulee toimielinten kokoonpanos-
sa ottaa mahdollisimman tarkoin huomioon 

• alueellinen ja kielellinen edustus 
• kummankin sukupuolen ja eri ikäryhmien 
edustus

Piirin hallituksessa tarvitaan 
monipuolista osaamista ja kokemusta

Punaista Ristiä lähellä olevan viranomais-
toiminnan (esimerkiksi pelastustoimi, 
sosiaalitoimi, maahanmuuttoasiat) tuntemus 
on hyödyksi ehdokkaille. Ehdokkaalla voi am-
matin, työn tai harrastuksen kautta olla hyö-
dyllistä osaamista esimerkiksi digitaalisesta 
viestinnästä ja markkinoinnista, sosiaalisesta 
mediasta, taloushallinnosta tai juridiikasta. 

Vaalitoimikunta suosittelee, että kaikki 
osastot tekevät ehdotuksia. Ehdokkaita oman 
piirinsä luottamushenkilön vaalia varten 
voivat asettaa myös järjestön henkilöjäsenet. 
Tuttujen ja kokeneiden hallituksen jäsenten 
lisäksi vaalitoimikunta suosittaa etsittävän 
uusia ehdokkaita ja uudenlaista osaamista 
myös jo nyt osastossa aktiivisesti toimivan 
joukon ulkopuolelta. 

Ehdotukset 3.2.2020 mennessä

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään 
ehdotuksensa viimeistään maanantaina 
3.2.2020 vaalitoimikunnan sihteerille Tuula 
Korhoselle, sähköposti tuula.korhonen@
punainenristi.fi tai täyttämällä ehdokaslomake 
netissä (linkki lomakkeeseen löytyy netistä 
hup.punainenristi.fi). Määräajan jälkeen 
tulleita ehdotuksia vaalitoimikunta ei ota 
huomioon.

Ehdotuksesta on selvittävä kaikki tarvittavat 
tiedot: ehdokkaan nimi, osasto, syntymäaika, 
yhteystiedot, koulutus ja ammatti, mah-
dollinen erityisosaaminen sekä perustelut. 
Ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan CV. 
Ehdotuksesta on käytävä ilmi myös ehdo-
tuksen tehnyt osasto ja puheenjohtajan (tai 
muun vastuuhenkilön) yhteystiedot sekä tieto 
ehdokkaan suostumuksesta.

Vaalitoimikunta toivoo, että osastoissa ja 
osastojen yhteisissä tapaamisissa keskus-
tellaan ehdokkaista ja varmistetaan, että 
jokaiselta alueelta löytyy ehdokkaita piirin 
hallitukseen. Piirin nettisivuilla ja faceboo-
kissa olevia ilmoituksia voi mielellään jakaa, 
jotta tieto tavoittaisi mahdollisimman monen 
hallitustyöskentelystä kiinnostuneen.

Vuosikokouksessa valitaan lisäksi kaksi 
tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 
Vaalitoimikunta tulee esittämään vuosiko-
koukselle, että tilintarkastajiksi valitaan 
Punaisen Ristin yleiskokouksen suosituksen 
mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy:n 
(PwC) ehdottamat KHT-tilintarkastajat.  

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin vuosikoko-
uksessa 18.4.2020 valittavista luottamus-
henkilöistä ja tilintarkastajista lähetetään 
osastoille vuosikokouskutsun liitteenä. 
Ehdotusta tehdessään vaalitoimikunta ottaa 
huomioon erilaiset järjestön kannalta tärkeät 
näkökulmat (esimerkiksi ehdokkaan kokemus 
ja tuntemus Punaisen Ristin toiminnasta, 
erilaiset sidosryhmät, asiantuntemus), jotka 
osastojen toivotaan tuovan esiin ehdotusta 
tehdessään.

VAALITOIMIKUNTA
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VAALITOIMIKUNTA

Piirin hallituksen kokoonpano
Erovuorossa vuosikokouksessa 2020

Tiina Hörkkö, Korso
Max Lindholm, Helsingfors svenska
Teuvo Määttä, Töölö
Pekka Piri, Tapiola
Satu Wallenius, Mäntsälä

Toimikausi jatkuu vuosikokoukseen 
2020 

Puheenjohtaja Jouni Pousi, Kallio-Käpylä
Varapuheenjohtaja Katja Kuusela, Pohjois-
Helsinki

Jäsenet

Anders Blomberg, Kehä-Espoo
Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa
Veera Niemi, Hyvinkää
Maria Nygren, Pohjois-Helsinki
Ria Sarasti, Tuusula

Vaalitoimikunnan yhteystiedot
Puheenjohtaja
Marika Laukkanen, Länsi-Helsinki
sähköposti laukkanenmarika1@gmail.com
puh. 040 653 1547

Varapuheenjohtaja
Jukka Mäkelä, Suomenlinna
sähköposti jukka.makela@wolttigroup.fi
puh. 040 532 3301

Jäsenet
Linda Basilier, Kyrkslätt svenska
sähköposti linda.basilier@gmail.com
puh. 050 322 1790

Vesa Kirjavainen, Länsi-Helsinki 
sähköposti vesku.kirjavainen@gmail.com
puh. 040 572 0156

Hannele Kokotti, Pohjois-Helsinki 
sähköposti hannele.kokotti@compesita.inet.fi
puh. 040 533 7404

Katri Rannisto, Keski-Espoo
puh. 050 337 6292
sähköposti katrirannisto@gmail.com

Tuula Rönkkö, Borgå - Porvoo
puh. 040 522 4622
sähköposti tuula.ronkko@gmail.com

Piirin hallituksen tehtävät
(Piirien johtosääntö 6 §)
Piirin hallituksen tehtävänä on:
1) kutsua koolle ja valmistella piirin kokous, 
ja valvoa kokouksen päätösten täytäntöönpa-
noa;
2) huolehtia siitä, että osastot saavat toi-
mintaa ja taloudenhoitoa varten osaavan ja 
riittävän tuen;
3) hyväksyä piirin toimintasuunnitelma ja 
talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle;
4) valvoa piirin omaisuuden ja talouden 
hoitoa ja huolehtia, että piirin varainhoito on 
luotettaval-la tavalla järjestetty;
5) päättää piirin kiinteän omaisuuden hankin-
nasta ja muista huomattavista investoinneis-
ta; 
6) järjestää henkilöstön edustus piirin 
hallituksessa sekä sen alaisissa piirin hallin-
toelimissä jär-jestön hallituksen vahvistamien 
periaatteiden mukaan;
7) ottaa ja erottaa piirin toiminnanjohtaja 
sekä muu palkattu henkilöstö;
8) tarvittaessa määrätä samalla alueella 
toimivien osastojen tarkoituksenmukaisesta 
työnjaosta ja ratkaista mahdolliset erimie-
lisyydet kuultuaan asianomaisten osastojen 
hallituksia;
9) määrätä osaston omaisuuden hoidosta 
SPR-asetuksen 24§:ssä säädetyissä tilanteis-
sa;
10) valita piirin edustaja järjestön yleiskoko-
ukseen;
11) vahvistaa osastojen äänivaltaisten edus-
tajien määrä piirin kokouksissa;
12) huolehtia alueellaan Punaisen Ristin 
valmiussuunnittelun koordinoimisesta;
13) asettaa alaisiinsa laitoksiin johtokunnat ja 
päättää niiden toiminnasta;
14) valvoa osaltaan alueellisesti, että Punai-
sen Ristin, Punaisen Puolikuun ja Punaisen 
Kristallin nimeä ja tunnusta ei käytetä sään-
nösten vastaisesti;
15) huolehtia muista niistä piirin hallituksen 
tehtävistä, joista säädetään SPR-asetuksessa 
ja määrätään työjärjestyksessä, taloussään-
nössä ja johtosäännöissä; sekä
16) päättää muista toiminnanjohtajan esitte-
lemistä asioista.

Piirin hallitus voi asettaa määräämäänsä 
tehtävää varten määräajaksi valio- tai toimi-
kuntia.
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OSASTOJEN KASVU -HANKE

Johtajuuskoulutus 2019-2020

Johtajuuskoulutus vuodelta 2019 on 
saatu päätökseen. Kehitystyö jatkuu 
ensi vuonna kaikille osastojen hallituk-
sen jäsenille suunnattuina alueellisina 
koulutuksina eli hallitusvalmennuksena.

HUPin ensimmäinen, neljänä päivänä 
järjestetty Johtajuuskoulutus päättyi 16.11. 
Koulutuksesta pidettiin ja se keräsi hienosti 
kiinnostuneita joka kerralla. Saimme kuulla 
useita korkeatasoisia puheenvuoroja ja tar-
kastella johtajuutta erityisesti Punaisen Ristin 
näkökulmasta. 

Koulutuksen kaikki puheenvuorot videoitiin 
ja käytämme niitä kehittämistyössä tulevien 
vuosien aikana. Valmista ei ole, eikä ole 
tarkoitus tullakaan. Johtajuuskoulutus ja ensi 
vuonna alkava hallitusvalmennus keskittyvät 
siihen, että meillä on taitoja ja joustavuutta 
elää jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että myös Johtajuus-
koulutus muuttuu ja elää ajassa - tarpeiden 
ja toiveiden mukaisesti.

Olemme saaneet pitkin matkaa hyviä 
kehittämisehdotuksia osallistujilta sekä kan-
nustusta jatkaa samaan malliin. Työryhmä on 
koostunut useasta osaavasta vapaaehtoisesta 
sekä piiritoimiston väestä. Kehittämistyötä 
on tehty pitkin matkaa, keskustellen ja ym-
päristöä kuunnellen, esimerkiksi vuoden 2018 
Puheenjohtajaseminaarissa.

Kiitos vielä lämpimästi palautteista ja kiitos 
kaikille teille, jotka olette osallistuneet tavalla 
tai toisella Johtajuuskoulutuksen kehittämis-
työhön ja kommentointiin. Jatketaan tätä 
hyvin alkanutta muutosta: pidetään kiinni 
vanhasta vankasta kivijalasta ja kurotellaan 
sen päältä rohkeasti kohti uutta, nykyaikaista 
järjestöä. 

Ensi vuonna järjestämme alueellisia johta-
juuskoulutuksia, jotka kulkevat nyt nimellä 
”Hallitusvalmennus”. Toimintakausien alkuun 
sijoittuvat koulutuspäivät ovat 8.2. ja 
5.9.2020. Valmennukset korvaavat kauden 
ensimmäiset osastofoorumit. Kyseessä 
on ensimmäinen kerta, kun kaikki HUPin 
osastojen hallitusten jäsenet kootaan yhteen 
kehittämään osastoja ja alueellista toimintaa. 

On toivottavaa ja tavoiteltavaa, että osaston 
jokainen hallituksen jäsen osallistuu. Jokai-
sen tietoa ja taitoa tarvitaan, kun kehitetään 
uutta. Hallituksen jäsenet ovat oman osas-
tonsa ja alueensa parhaita tietäjiä.

Ensimmäisen Valmennuspäivän teema on 
Unelmien osasto. Aamupäivällä aiheena on 
oman osaston kehittäminen ja iltapäivällä 
pohditaan osastojen välistä yhteistyötä sekä 
alueellista kehittämistä.

Mari Grus

Johtajuuskoulutuksen kolmeen koulutuspäivään osallistuneet saivat todistuksen. Todistuksen saaneita oli yhteensä 38. 
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Hallitusvalmennus  8.2.2020
Hallitusten jäsenet koolle ensimmäistä kertaa: tsemppiä, intoa, tehtävien jaka-
mista, yhdessä tekemistä. Valmentajina upeat vapaaehtoiset ja osastokummit. 
Avun tarve on muuttunut. Vapaaehtoiset ovat muuttuneet. Pyydämme nyt kaikkia 
mukaan muutokseen – rakennetaan yhdessä hieno, nykyaikainen Punainen Risti

Päivän ohjelma:

klo 9.30   Aamubrunssi
klo 10-14                 Positiiviset tunteet osastossa
    Unelmien osasto
                            Alueellinen kehittämissuunnitelma vuodelle 2020
klo 14 alkaen   Kevyttä suolaista ja kahvia sekä jutustelua

Valmennukset alueittain

Helsinki: Punaisen Ristin koulutustila. Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs. 
Valmentajina Sini Marttinen, Mari Grus, Farzaneh Hatami Landi

Espoo: Haukilahden lukio. Tekniikantie 3. 
Valmentajina Tuula Boffour, Katja Kuusela, Mia Niemelä

Vantaa: Korson asukastalo. Korsontie 2. 
Valmentajina Juhana Päivärinta, Sole Noranta, Ari Hakala

Itä-Uusimaa: Porvoon osaston toimitila. Jokikatu 25, Porvoo
Valmentajina Taru Hakanen, Emilia Jokiaho

Keski-Uusimaa: (paikka tarkentuu). 
Valmentajina Susanna Lehtovaara, Mehalet Yared

Länsi-Uusimaa: Lohjan osaston toimitila. Kalevankatu 7-9, Lohja
Valmentajina Taina Raiski, Stefano Rigatelli ja Sanna Saarto

Västra-Nyland: Föreningshuset, Karis,
Valmentajina Vera Lillrank, Heidi 
Juslin-Sandin

Ilmoittautumiset 
viimeistään 31.1.2020: 

www.lyyti.in/08022020

VALMENTAJAT TOIVOTTAVAT 
TEIDÄT LÄMPIMÄSTI 
TERVETULLEEKSI!
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MARRASKUUN JAZZ

Marraskuun Jazzeilla ennätysmäärä osallistujia

Marraskuun puolivälissä vietettiin toista 
kertaa vapaaehtoisten kiitostilaisuutta, 
Marraskuun Jazzeja, ravintola Hima&Salissa 
Ruoholahdessa. Juhla keräsi suuren määrän 
osallistujia, 120 upeaa vapaaehtoista, osa 
lapsen tai kumppanin kanssa. Jazzeista onkin 
muodostunut mukava tapa nähdä muita 
vapaaehtoisia rennossa tunnelmassa.

Pääesiintyjä Trio Tone soitti kolme settiä ja 
saimme jälleen nauttia näiden kolmen nuoren 
naisen taitavasta ja samettisesta tulkinnas-
ta. Alkuun soitettiin pienimmille vieraille 
muutama lastenlaulu, jonka jälkeen nähtiin 
useammankin jalan keinahtelevan pöydän 
alla jazzin tahdissa. Kenties ensi vuonna 
juhlitaan suuremmissa tiloissa, jotta mahdu-
taan paremmin jaloittelemaan ja päästään 
tanssilattialle asti.

Ravintola Hima&Sali oli valmistanut 
noutopöydällisen herkullisia ruokia, josta 
mainittakoon ainakin korianterikatka-
ravut, joita oli vain pakko hakea lisää. 
Ja jälkiruokana olleesta suklaakakusta 
ei voi edes puhua haaveilematta vielä 
yhdestä palasta. Illan päätteeksi jokainen 
sai vielä kukkia mukaansa kotimatkaa 
ilahduttamaan. Viimeiset yli jääneet kukat 
eräs työntekijämme jakoi kotimatkallaan 
iloisesti yllättyneille kanssamatkustajille.

Illan aikana oli mahdollisuus myös painaa 
itselleen rintamerkkejä, joita moni innos-
tui tekemään, lapset useampia kappaleita. 

Lasten nurkkaus oli tämän vuoden uutuus 
ja se olikin suosittu. Punainen Risti on koko 
perheen järjestö ja se näkyi mukavasti. Myös 
nuorisoa oli mukana.

Väkimäärä kaksinkertaistui viime vuodesta ja 
palautteet ovat olleet vain kannustavia, joten 
jatketaan Jazzeja myös ensi vuonna. Voitte-
kin jo merkitä kalentereihinne Marraskuun 
Jazzit 14.11.2020. Päivän aikana on tarkoitus 
järjestää myös toimialatapaamisia, koulutus-
ta ja lyhyitä puheenvuoroja, joten kannattaa 
tulla porukalla kauempaakin. Jokaiselle löytyy 
varmasti kiinnostavaa osallistuttavaa.

Marraskuun Jazzeilla oli myynnissä arpoja, 
joiden tuotto 341,38 euroa lahjoitettiin Ka-
tastrofirahastolle. 

M
osi H

erati
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Tervetuloa ensiapupäivystäjien koulutuspäivään! 

Osaamisen varmistaminen 2020

Piiri järjestää keväällä 2020 kaikille ensi-
apupäivystäjille (myös terveydenhuollon 
ammattilaisille) noin 3,5 tunnin harjoitusta-
pahtuman. Ohjelma sisältää myös osaamisen 
varmistamisen ja mukavaa yhdessä oloa. 
Samalla kaikki saavat uudet päivystyskortit. 
HUPSIS (= ensiapupäivystysten ja muiden 
ensiapuryhmien tapahtumien hallintajärjes-
telmä) päivitetään harjoituspäivien jälkeen 
(päivystäjä/harjoittelija). 

Tapahtumista pyritään tekemään rentoja, 
opettavaisia ja hauskoja. Tapahtumia järjes-
tetään eri puolella piiriä (alla olevien lisäksi 
vielä yksi paikka varmistuu). 

- La 18.1.2020, Lohja 
- La 25.1.2020, Porvoo 
- La 1.2.2010, Nurmijärvi 
- Pe 7.2.2020, Helsinki 
- La 8.2.2020, Espoo 
- To 5.3.2020, Helsinki 

Tavoite
- Kaikki ensiapupäivystäjät hallitsevat hätä-
ensiavun antamisen 
- Kaikki ensiapupäivystäjät saavat hätäen-
siaputaidoista palautetta yhdenmukaisin 
perustein 

Ilmoittaudu
Jokaiseen tapahtumaan tehdään oma 
ilmoittautumislinkki. Kerrallaan otetaan 12-36 
ensiapupäivystäjää harjoittelemaan riippuen 

paikasta ja kouluttajien määrästä. 
Paikat varataan ilmoittautumis-
järjestyksessä. Samana päivänä 
saattaa olla kaksi tapahtumaa.

Verkkokurssi
Kaikki ne, jotka eivät ole suorit-
taneet v. 2018-2019 ensiapupäi-
vystäjän peruskurssiin liittyvää 
verkkokurssia, suorittavat lyhyehkön 
verkkokurssin ennakkoon.

Valokuvaus
Pue sisäpäivystysvaatteet (liivi, 
punainen/musta/valkoinen paita) 
päällesi. Kaikista osallistujista ote-
taan tapahtuman aikana valokuva. 

Valokuvista tehdään jokaiselle uusi ensiapu-
päivystäjän kortti.

Opetukselliset rastit
- Vauvan elvytys
- Lapsen elvytys
- Aivoverenkiertohäiriöisen ensiapu
- Rintakipuisen ensiapu

Osaamisen varmistaminen
- Parielvytys 
- Ryhmäelvytys 
- Ensiapu pikkuvammoissa 
- Nilkan nyrjähdys 
- Pieni palovamma 
- Haava 
- Itsehoitoa tukevan lääkkeen luovutus 

Rentoa yhdessä tekemistä 
Kahvin/teen äärellä saatte ideoida vuoden 
2020 piirin ensiapukilpailuja, joista tehdään 
mahdollisimman osallistavat, hauskat ja 
innostavat.

 Koulutuspäivän tarkoituksena on 
- Tukea oppimista 
- Korostaa hätäensiavun toimintaprotokollaa 
- Yhtenäistää ensiapuopetusta ja harjoittelua 
- Innostaa ensiapupäivystäjänä toimimiseen 

Tiedustelut: Niina Hirvonen, niina.hirvonen@
punainenristi.fi tai puh. 0400 428 918

ENSIAPURYHMÄT
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Sinustako Punaisen Ristin rinnepäivystäjä? 
Oletko onnellinen lasketellessasi tai lau-
taillessasi? Haluatko myös toimia Punaisen 
Ristin vapaaehtoisena? Osaatko ensiapua? 
Jos vastauksesi on KYLLÄ kaikkiin kolmeen 
kysymykseen, sinussa on ainesta rinnepäi-
vystäjäksi! 

Rinnepäivystäjä on ensiavun vapaaehtoinen, 
joka laskettelee tai lautailee, auttaa louk-
kaantuneita laskettelijoita rinteessä ja antaa 
heille hätäensiapua. Jos pidät laskettelusta 
ja haluat yhdistää siihen toisten auttamisen, 
tule Punaisen Ristin vapaaehtoiseksi rinne-
päivystäjäksi, me koulutamme sinut! 

Miten pääsen rinnepäivystäjäksi? 
Koska rinnepäivystäjät työskentelevät 
laskettelurinteissä, vaatimuksena on hyvä 
laskettelutaito, vähintään 18 vuoden ikä ja 
voimassa oleva EA 1®todistus. Näiden lisäksi 
päivystäjän tulee olla Punaisen Ristin jäsen ja 
suorittaa hyväksytysti rinnepäivystyskurssi. 

Aikataulu ja koulutuspaikka 
Koulutus järjestetään Peuramaalla tammi-
kuussa 2020. Koulutukseen kuuluu itsenäiset 
verkko-opinnot ja kolme lähipäivää. Koulutus 
antaa sinulle valmiudet toimia rinnepäivys-
täjänä.  Lähipäivät järjestetään Peuramaalla 
19.1.2020 ja 25.-26.1.2020.
 
Punaisen Ristin rinnepäivystyskurssin pituus 
on 30 tuntia, jotka muodostuvat kolmesta 
lähiopetuspäivästä ja verkkokurssista. Kurssi 
sisältää EA 2- kurssin. 

Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat Pu-
naisen Ristin rinnepäivystäjän henkilökortin, 
joka on edellytys rinnepäivystäjän toimimi-
seen. Rinnepäivystäjänä saat aina maksutto-
man hissilipun. Jokaiselle rinnepäivystäjälle 
nimetään omien toiveiden mukaisesti koti-
rinne (suositus Peuramaa), jossa kaudessa 
tulee päivystää vähintään 30 tuntia.

Koulutuksen sisältö 
Koulutus alkaa verkkokurssilla, jota voit 
tehdä oman aikataulusi mukaisesti ennen 
jälkimmäistä lähijaksoa. Verkkokurssissa 
käydään läpi Punaisen Ristin arvot, rinnepäi-
vystystoiminnan laatuohjeita, turvallisuutta, 
vaitiolovelvollisuutta ja käsihygieniaa. 

Lähipäivien aikana syvennät ensiapuosaamis-
tasi. Opit esimerkiksi: 

- turvallisuudesta huolehtimista rinneonnet-
tomuuksissa 
- radiopuhelimen käyttöä 
- pienten haavojen ensiapua ja kotihoito-
ohjeiden antamista 
- sairaskohtauksen saaneen ensiapua 
- lapsen elvytyksen 
- elvytyksen ryhmässä 
- alilämpöisyyden ehkäisyä 
- murtumien tukemista 
- autettavan kuljettamista rinteestä 
- autettavan seurantaa, tarkkailua ja kirjaa-
mista 
- raportointia ensihoidolle 

Koulutuksen hinta on 100 euroa. Hinta 
sisältää verkkokurssin, lähijakson ohjelman, 
materiaalit, kurssin liittyvät hissiliput ja 
todistukset. Hinta ei sisällä majoituksia, 
ruokailuja tai matkakuluja. 

Tiedustelut: Niina Hirvonen, niina.hirvonen@
punainenristi.fi tai puh. 0400 428 918

Ilmoittautuminen kurssille
Ilmoittaudu Peuramaan rinnepäivystyskurssil-
le 12.1.2020 mennessä: 

RINNEPÄIVYSTÄJÄT
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InAction! Pelinohjaajakoulutus

Aika: Sunnuntai 1.3.2020 klo 10-15
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki

InAction! on kasiluokkalaisten ensiapu-
koulutus, joka toteutetaan virtuaalisen 
seppo-pelialustan avulla. Opettaja voi valita 
koulutuksesta lyhyen tai pitkän version. Lyhyt 
versio on kahden tunnin verkkokoulutus, 
jonka luokka tekee itsenäisesti. Pidempi 
kuuden tunnin koulutus koostuu kahden 
tunnin verkkokoulutuksesta ja neljän tunnin 
ensiapupelistä. Peliä vetää Punaisen Ristin 
InAction! pelinohjaaja.

Ensiapupelin aikana nuoret kiertävät pienryh-
missä ympäri koulua tekemässä ensiapuun 
liittyviä tehtäviä. Tehtävien vastaukset (esim. 
kuva sidoksesta, video kylkiasentoon kääntä-
misestä) lähetetään kouluttajalle, joka arvioi 
vastaukset ja antaa pisteet.

Helsingin ja Uudenmaan piirissä InAction! to-
teutetaan yhteistyössä HOK-Elannon kanssa. 
Koulutusta tarjotaan HOK-Elannon alueella, 
johon kuuluu Helsinki, Espoo, Vantaa, Nurmi-
järvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Hyvinkää 
ja Mäntsälä.

InAction! pelinohjaajalta vaaditaan hyviä 
sosiaalisia taitoja, täysi-ikäisyyttä ja nuorten 
kanssa viihtymistä! Sen lisäksi hyvistä 
ensiaputaidoista, tietoteknisistä taidoista 
ja Punaisen Ristin toiminnan tuntemisesta 
on apua. Koulutuksia pidetään eri puolilla 
piiriå, joten autonkäyttömahdollisuudesta on 
hyötyä.

InAction! pelinohjaaja saa

- Pelinohjaamisesta palkkion (15 euroa/tunti, 
yhden pelin kesto 4 tuntia).
- Matkakorvaukset tarvittaessa.
- Tukea pelinohjaamiseen työntekijöiltä ja 
muiden pelinohjaajien verkostolta.
- Säännöllistä täydennyskoulutusta.
- Mielekkään ja kiinnostavan tehtävän, jossa 
voi oppia lisää ensiapua, kehittyä koulut-
tajana, toimia nuorten kanssa ja tutustua 
samanhenkisiin ihmisiin.

Lisätiedot: Maaria Kuitunen, sähköposti 
maaria.kuitunen@redcross.fi tai puh. 040 725 
1815

KOULUTUS

Organisationskurs: 
Nyfiken på Röda Korset

Kom med på kurs/info-tillfälle den 1.2.2020i 
FRK Ekenäs-Tenala avdelnings möteslokal 
Basen, Trollbergsvägen 12, Ekenäs

På kursen går vi igenom historia, principerna, 
vilka olika verksamhetsformer det finns inom 
Röda Korset m.m. Kaffe bjuds.

Mera information och anmäl dig senast den 
24.1. till Margita Lemström, tel 044 264 2583 
eller e-post margita.lemstrom@brev.fi. 

Kursen ordnas i samarbete med studiecentra-
len Sivis

Uusien kouluttajien tapaaminen 

Aika: Torstai 30.1.2020 klo 17.30-19.30

Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki. 

Illan aikana etsitään yhdessä vastauksia 
mieltä askarruttaviin avoimiin kysymyksiin, 
tutustutaan toisiin ja pohditaan tulevaa. 
Miten kurssi polkaistaan käyntiin? Missä vai-
heessa kouluttajana astut kehiin? Mitä sinulta 
kouluttajana odotetaan? Mitä itse saat? Miksi 
Opintokeskus Sivis on meille tärkeä? 

Tapaaminen on tarkoitettu Helsingin ja 
Uudenmaan piirin alueella toimiville järjestö-, 
ystävätoiminnan-, nuoriso- , monikulttuuri-
suus-, päihdetyön, terveyden edistämisen, 
henkisen tuen ja humanitaarisen oikeuden 
kouluttajille ja eläkevalmentajille. 

Ilmoittautuminen 22.1. mennessä: vapaaeh-
toiset.punainenristi.fi/event/667

Kerrothan ilmoittautumisesi yhteydessä myös 
mahdollisista allergioista. Ilmoittautuneille 
lähetetään ennen ajankohtaa tarkemmat 
sisäänpääsyohjeet. 

Lisätiedot: Emilia Jokiaho, sähköposti emilia.
jokiaho@redcross.fi, puh. 040 594 2142.
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Osastojen vastuuhenkilöiden 
peruskurssi

Aika: Lauantai 29.2.2020 klo 9.45-17.00

Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, 
Hietaniemenkatu 7, 5. krs, Helsinki.

Mikä on Punaisen Ristin tehtävä ja vastuu 
järjestönä, mitä tarkoittaa kun asiaa lähesty-
tään vapaaehtoisen ja paikallisosaston näkö-
kulmasta käsin? Mistä tarvittaessa voi pyytää 
tukea ja mitä olemassa olevaa voi hyödyntää 
omassa roolissa toimiessaan?

- Uusille osastojen hallitusten jäsenille ja 
vastuuhenkilöille (toimintaryhmien vetäjät, 
muut vastuuhenkilöt), avoin kiinnostuneille
- Koulutuksessa paneudutaan Punaiseen 
Ristiin järjestönä ja erityisesti osaston vas-
tuuhenkilöiden rooleihin ja tehtäviin.
- Etukäteen ei tarvitse tietää mitään koko 
järjestöstä; kysymällä, tekemällä, ideoimalla 
ja myös koulutuksissa saa lisätietoa.

Sisältöjä:

- Periaatteet ja arvot toiminnassa
- Luottamushenkilöiden tehtävät ja vastuut
- Osaston vuosi ja talous
- Uusi vapaaehtoinen
- Vaikuttaminen ja viestintä
- Oma Punainen Risti ja tietosuoja
- Säännöt ja Punaisen Ristin merkki

Kurssi on maksuton osastojen vapaaehtoisil-
le, kurssilla tarjotaan kevyt lounas. Ilmoit-
tautuminen: 20.2. mennessä: www.lyyti.in/
Vastuuhenkilo290220. 
Lisätiedot: Emilia Jokiaho, sähköposti emilia.
jokiaho@punainenristi.fi, puh. 040 594 8142.

Uusien vapaaehtoisten rekrytointiin

Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutukset ilmoit-
tautumisohjeineen löydät Oma Punainen Risti 
-tietojärjestelmästä: www.punainenristi.fi/
oma. 

Valtakunnallisten kampanjoiden kautta uudet 
vapaaehtoiset ohjautuvat suoraan Omaan 
etsimään toimintaa. Kannattaa huolehtia, 
että osastosi toiminta on esillä Omassa. Jos 
tarvitset apua Oman käyttöönotossa ole 
yhteydessä piiritoimistoon. 

Koulutusten suunnitteluun ja 
koordinointiin

Kouluttajille ja koulutusta järjestäville 
osastoille koulutusten koordinointiin on 
luotu koontitaulukko, jota päivitetään kerran 
viikossa. Koontitaulukon löydät piirin sivuilta 
www.hup.punainenristi.fi > Vapaaehtoisille > 
koulutuksen järjestäjille.

Suunnitellessasi kevään 2020 kursseja, voit 
koontitaulukosta tarkistaa, että kurssi ei 
mene päällekkäin lähiosastosi kanssa. Löydät 
netistä myös koulutuksen järjestäjän muisti-
listan, josta saat hyviä neuvoja ja vinkkejä. 

Kouluyhteistyön kehittämispäivä

Aika: keskiviikko 15.1.2020 klo 17.30-19.30
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki

Kaikille koulujen kanssa yhteistyötä tekeville 
vapaaehtoisille, esimerkiksi kouluyhteistyön 
yhdyshenkilöille, kouluvierailioille, Läksyhelp-
piohjaajille ja nuorisotoiminnan yhdyshenki-
löille. 

Illan aikana luvassa ajankohtaisia asioita, 
uusia materiaaleja ja ideoita, kuulumisten 
vaihtoa ja toisilta oppimista :) 

Ilmoittautuminen: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/2080. 

Lisätiedot: Maaria Kuitunen, sähköposti 
maaria.kuitunen@redcross.fi tai puh. 
040 725 1815.

Nuorten ryhmänohjaajakoulutus 15.2 

Ohjaatko nuorten ryhmää, mutta kaipaisit 
avuksesi lisää tietoja ja taitoja? Haluatko 
tulla mukaan johonkin nuorten ryhmään 
ohjaajaksi, mutta et ole vielä saanut koulu-
tusta aiheesta? Kokoamme mukaan uudet 
ja uudehkot ryhmänohjaajat ja käymme läpi 
tärkeitä taitoja ryhmänohjauksesta. Tule 
mukaan koulutukseen la 15.2 lo 10-16
Hietaniemenkadulle Helsinkiin. 

Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.fi/
reg/Ryhmanohjaaja_150220
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Koulutukset järjestetään 
yhteistyössä Opintokeskus 
Siviksen kanssa.

Mielenterveyden ensiapu ®1 –kurssi 
ystävätoiminnan vapaaehtoisille

Aika: lauantai ja sunnuntai 11.-12.1.2020 klo 
9-16 molempina päivinä
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki

Koulutuksessa osallistuja:
-saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen 
vaikuttavaista tekijöistä
-rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheis-
ten mielenterveydestä
-saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vas-
toinkäymisistä

Koulutuksen osiot:

1) Mielenterveys on osa terveyttä ja hyvin-
vointia
2) Tunnetaidot
3) Elämän monet kriisit
4) Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
5) Elämänhallinta

Osallistujat saavat Mielenterveys elämäntai-
tona - Mielenterveyden ensiapu 1 –käsikirjan 
sekä osallistumistodistuksen. Koulutuksen 
pitää Suomen Mielenterveysseuran valtuut-
tama ohjaaja Senja Multala, joka toimii myös 
Punaisen Ristin vapaaehtoisena ja koulutta-
jana. Koulutus on suunnattu Punaisen Ristin 
ystävätoiminnan vapaaehtoisille. Mukaan 
otetaan 8-25 henkilöä.

Kurssin hinta on Punaisen Ristin jäsenille 
ilmainen, muille 25 euroa. 
Ilmoittautumiset 19.12.2019 mennessä lyyti-
linkistä: https://www.lyyti.in/MEA1_2019.

Lisätiedot: Mehalet Yared, mehalet.yared@
redcross.fi. 

Koulutuksen sisällöstä löydät lisätietoa: 
mieli.fi/fi/mielenterveydenensiapuyksi. 

Turvakoutsivalmennus Helsingissä

Aika: Ke 4.3.2020 klo 16.30-20
Paikka: Punainen Risti keskustoimisto, 
Tehtaankatu 1a , 00140 Helsinki

Punainen Risti ja Osallistava turvallisuus 
maahanmuuttajille hanke (OTE-M) järjestävät 
yhdessä vapaaehtoisille Turvakoutsivalmen-
nuksen.

Haluatko edistää kodin turvallisuutta omassa 
tai läheistesi kodissa, organisaatiossasi, tai 
vapaaehtoistoiminnassa? Oletko kiinnostunut 
ryhmien ohjaamisesta ”koutsauksesta” tur-
vallisuusasioissa? Osallistu kodin turvallisuus-
valmennukseen, jonka aiheena on koti- ja 
vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy.

Valmennuksesta saat käyttöösi materiaalia 
ja menetelmiä kodin turvallisuusaiheisten 
tilaisuuksien järjestämiseen. Valmennukseen 
osallistujan toivotaan pitävän kodin turval-
lisuuden edistämiseen esimerkiksi toteutta-
malla tilaisuuksia, tapahtumia tai infoja. 

Turvakoutsi -tilaisuuksien teemoja 
voivat olla esimerkiksi: 

- kaatumisen ehkäisy ikääntyneille
- pysy pystyssä liukkailla keleillä
- onko kotini turvallinen? 
- kodin turvavälineitä

Koulutus soveltuu hyvin sosiaalipalvelun, 
terveydenedistämisen toimijoille ja kaikille 
muille aiheesta kiinnostuneille. Aikaisempaa 
kokemusta ei tarvita. 

Lisätiedot: Saara Aakko, saara.aakko@
redcross.fi tai puh. 040 480 6973

Ilmoittautuminen: 

KOULUTUS
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Ystävätoiminnan peruskurssit

Kurssi 1:  
Aika: tiistai 7.1.2020 klo 17.30-20.30 Ystävä-
toimintaa kaksin tai ryhmässä
Paikka: Punaisen Ristin Kallio-Käpylän osas-
ton toimitila, Hämeentie 85-89, Helsinki
Lisätiedot: marja.pakaste@kolumbus.fi.

Kurssi 2:  
Aika: torstai 16.1.2020, klo 17.30-20.30 
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki
Lisätiedot: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/4557. 

Kurssi 3: 
Aika: lauantai 8.2.2020 Ystävätoiminnan 
peruskurssi ja koto-moduuli (kotoutumisen 
tuki)
Paikka: Tuusula
Lisätiedot: marja.ronkko@hotmail.com 

Kurssi 4:   
Aika: maanantai 10.2.2020 klo 17.30-20.30
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki
Lisätiedot: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/4558 

Kurssi 5: 
Aika: torstai 5.3.2020 klo 17-20.30
Paikka: Kivelän monipuolinen palvelukeskus, 
Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki

Kurssilla tutustutaan myös Kivelän monipuo-
lisen palvelukeskuksen toimintatapoihin ja 
tehdään tutustumiskäynti osastolle. Kivelässä 
voi toimia vapaaehtoisena oman aikataulun 
mukaan viikoittain tai satunnaisesti talon 
tapahtumissa. Lisätiedot: senja.multala@
hotmail.com

Vänkurs på Arbis

Tid: Torsdag 13.02.2020 kl. 16.30 - 19.30
Plats: Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan 3, 
Helsingfors

Vill du ha en meningsfull sysselsättning där 
du känner att du behövs? Vill du dela med 
dig glädje åt andra genom att bara vara dig 
själv och vara närvarande? Om ditt svar är 
ja, delta nu i en grundkurs i vänverksamhet 
arrangerad av Finlands Röda Kors. Via denna 
3h kurs har du färdigheterna till att bli en 
vän åt någon som behöver just dig. Via Röda 

Korsets vänverksamhet kan du lindra en 
annan människas ensamhet genom att bli 
vän t.ex. till en åldring, handikappad eller 
invandrare. Du kan även gå med i en grupp 
av vänner där du har stöd av andra frivilliga, 
eller eskortera äldre till deras läkartider. Vän-
kursen ger baskunskaper i frivilligverksam-
het, interaktion och olika verksamhetsformer.

Kursprogram:
- vad är frivilligverksamhet?
- Finlands Röda Kors och vänverksamheten
- interaktion och mötande av människor
- hur man går till väga för att bli en vän

Mera information: Nina Pyykkönen, nina.
pyykkonen@outlook.com

Ystävätoiminnan jatkokurssi 
Hyvinkäällä 

Aika: Lauantai 18.4.2020 klo 10-16
Paikka: Onnensilta, Siltakatu 6, Hyvinkää

Haluatko syventää ystävätoiminnan 
peruskurssilla opittuja tietoja ja taitoja? 
Haluatko saada työkaluja ystävätoiminnassa 
kohtaamiisi haastaviin tilanteisiin? Tervetuloa 
ystävätoiminnan jatkokurssille!

Kurssi on tarkoitettu vapaaehtoisille, jotka 
ovat jo ainakin hetken toimineet vapaaeh-
toisena ystävänä. Päivän tavoitteena on 
syventää tietoja ja taitoja toimia ystävänä, 
antaa työkaluja haastaviin tilanteisiin, antaa 
apuvälineitä ystäväasiakkaan oman toimi-
juuden tukemiseen ja havainnollistaa omasta 
hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä 
keinojen avulla. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: spr.hyvinkaa.
ystavat@gmail.com tai puh. 045 104 4774 
(puhelinpäivystys ma klo 19-21).

Kouluttaja Ulla Laakso. Järjestäjä Hyvinkään 
osasto yhteistyössä piirin kanssa.

Suomikamu-kurssit

Suomikamu voi olla ystävä maahanmuut-
tajalle tai maahanmuuttajaperheelle. 
SuomiKamu on tärkeä tuki suomalaiseen 
elämänmenoon ja yhteiskuntaan tutustu-
misessa. Ilta kuukaudessa riittää, sitoudu 
puoleksi vuodeksi kerrallaan.  
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Kurssi 1: 
Aika: torstai 9.1.2020 klo 17-20  
Paikka: Tikkurilan asukastila, Lummetie 2 A, 
Vantaa
Lisätiedot: Aulikki Tertsunen, aulikkit@hot-
mail.com, 040 709 6220

Kurssi 2: 
Aika: keskiviikko 15.1.2020 klo 17-20
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki
Lisätiedot: suomikamu@outlook.com  

Kurssi 3: 
Aika: tiistai 28.1.2020. klo 17-20 
Paikka: Entressen kirjasto, sininen huone, 
Siltakatu 11, Espoo
Ilmoittautumiset: https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/4536

Kurssi 4: 
Aika: lauantai 14.3.2020 klo 10-13 
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki
Lisätiedot: suomikamu@outlook.com 

Kurssi 5: 
Aika: maanantai 30.3.2020 klo 17-20
Paikka: Entressen kirjasto, sininen huone, 
Siltakatu 11, Espoo
Lisätiedot: suomikamusprespoo@gmail.com 

Kurssi 6: 
Aika: torstai 14.5.2020 klo 17-20
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki
Lisätiedot: suomikamu@outlook.com 

Henkisen tuen peruskurssit 

Henkisen tuen vapaaehtoiset auttavat kuun-
telemalla ihmisiä, jotka ovat erittäin vaikeas-
sa tilanteessa. Äkillisen elämänmuutoksen, 
kuten onnettomuuden tai katastrofin, kohda-
tessa pelkkä läsnäolo riittää. Henkisen tuen 
vapaaehtoiset ovat osa ensihuoltoryhmää. 
Henkisen tuen vapaaehtoisena on tärkeää, 
että oma elämäsi on tasapainossa. 

Kurssi 1: 
Aika: lauantai 7.3.2020 klo 9-17
Paikka: Keski-Helsingin osasto, Hietaniemen-
katu 7 B 5. krs, Helsinki
Lisätiedot: marenatiaskorpimattila@gmail.
com, puh. 045 180 7953

Kurssi 2: 
Aika: lauantai 9.5.2020 klo 9-17
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7b, 5.k rs, 00100 Helsinki
Lisätiedot: marenatiaskorpimattila@gmail.
com

Kurssi 3: 
Aika: lauantai 5.9.2020 klo 9-17
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki
Lisätiedot: marenatiaskorpimattila@gmail.
com

Kurssi 4: 
Aika: lauantai 10.10.2020 klo 9-17
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki
Lisätiedot: marenatiaskorpimattila@gmail.
com

Henkisen tuen jatkokurssit

Kurssi 1:  
Aika: lauantai 6.6.2020 klo 9-17
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki
Lisätiedot: marenatiaskorpimattila@gmail.
com, puh. 045 1807953

Kurssi 2: 
Aika: lauantai 12.9.2020 klo 9-17
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki
Lisätiedot: marenatiaskorpimattila@gmail.
com, puh. 045 1807 953

* * *

Lisää kursseja 
löydät www.
vapaaehtoiset.
punainenristi.
fi. Kursseja jär-
jestetään myös 
muualla Uudel-
lamaalla yhteis-
työssä osastojen 
ja kouluttajien 
kanssa.
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Muistisairaan kohtaaminen

Aika: tiistai 31.3.2020 klo 17.30-20.30
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki 

Kurssilta saat lisävalmiuksia muistisairaan ihmisen kanssa toimimiseen. Kurssi on tarkoitettu 
jatkokoulutukseksi mm. ystävätoiminnan vapaaehtoisille, mutta myös muille kiinnostuneille. 
Kurssin sisältö:

- Muistin toiminta
- Etenevät muistisairaudet
- Muistisairauksien vaikutus ihmiseen 
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille hinta on 25 euroa. Lisätiedot: Emilia 
Jokiaho, sähköposti emilia.jokiaho@redcross.fi, puh. 040 594 8142

Läksyhelppi-ohjaajakoulutus

Aika: maanantai 24.2.2020 klo 17-20
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki

LäksyHelpin ohjaajat auttavat esimerkiksi 
peruskoulun oppilaita, suomen kieltä opet-
televia tai peruskoulun opintoja suorittavia 
aikuisopiskelijoita. Ohjaajat miettivät kotiteh-
täviä yhdessä opiskelijan kanssa, auttavat ja 
kannustavat. 

LäksyHelppi -koulutus sisältää kolmen tunnin 
koulutusosion ja itseopiskelumateriaalin, joka 
lähetetään ilmoittautuneille. Materiaali on 
hyvä käydä läpi ennen koulutukseen tuloa. 
Koulutuksessa saat perustietoa Punaisesta 
Rististä ja LäksyHelppi -toiminnasta. Kurssilla 
käsitellään myös S2-opetusta, koulunkäynnin 
tukemista, oppimisvaikeuksia, vuorovai-
kutusta, moninaisuutta ja vapaaehtoisena 
toimimista. 

Koulutuksen sisältö:

- LäksyHelppi -ohjaajan moninainen 
toimintaympäristö
- Ohjaamisen taito
- Toimiminen Punaisen Ristin ja LäksyHelpin 
vapaaehtoisena

Lisätiedot: Päivi Mäkinen, sähköposti paivi.
makinen@redcross.fi tai puh. 040 8431021. 
Ilmoittautuminen: vapaaehtoiset.punainen-
risti.fi/event/4528

Kehitä vuorovaikutustasi -koulutus

Aika: tiistai 24.3.2020 klo 17.30-20.30
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki

Mikä tekee kohtaamisesta aidon? Kuunteletko 
vastataksesi vai kuunteletko ymmärtääksesi? 
Kaikilla meistä on vahvuuksia ja haasteita 
vuorovaikutustaidoissa. 

Vuorovaikutus tarkoittaa kaikkea sitä, millä 
tavalla olemme toisten ihmisten kanssa. 
Vapaaehtoistoiminnassa hyvät vuorovai-
kutustaidot ovat erityisen tärkeitä, jotta 
viihdymme toisten kanssa ja olemme valmiita 
kohtaamaan uusia ihmisiä. 

Koulutus antaa valmiuksia ryhmässä toimi-
miseen ja autettavan kohtaamiseen, mutta 
myös erilaisiin pikakohtaamisiin messuilla, 
kampanjoissa, rekrytoinnissa. Kurssi on 
tarkoitettu kaikille, jotka ovat valmiita haas-
tamaan itsensä ja halukkaita vahvistamaan 
omia taitojaan.  

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille hinta on 25 euroa.
Ilmoittautuminen 16.3. mennessä: vapaaeh-
toiset.punainenristi.fi/event/4559. 

Lisätiedot: Senja Multala, senja.multala@
hotmail.com, puh. 044 350 4180
Järjestäjä: Keski-Helsingin osasto yhteistyös-
sä piirin kanssa. 

 KOULUTUS
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Punaisen Ristin valtakunnalliset kouluttajapäivät 
pidetään 18.-19. tammikuuta Vaaralan urheilu-
opistossa. Ohjelmaan kuuluvat mm:
• koulutuslinjakohtaiset täydennyskoulutukset
• valmennus uusien koulutusmoduulien 

vetämiseen
• yhteisiä kouluttajataitoja edistävät teemat.

Ilmoittautuminen käynnistyy lokakuun loppupuo-
lella ja loppuu loppiaisen jälkeen.

Sinustako viestinnän vapaaehtois kouluttaja?
Punainen Risti alkaa kouluttaa vapaaehtoisia 
viestinnän kouluttajia vahvistamaan osastojen 
viestintää. 
 Kouluttajan tehtävänä on kouluttaa muille 
vapaaehtoisille vapaaehtoisviestinnän moduuleja, 
joita on valmiina kaksi: osastoviestinnän perus-
teet (3 t) ja sosiaalinen media (2 t). Jatkossa 

moduuleja tuotetaan lisää.
 Viestinnän kouluttajan tehtävä sopii hyvin 
vapaaehtoiselle 
• jolla on valmiiksi jonkin linjan kouluttaja-

pätevyys
• jolla on viestinnän alan työkokemusta TAI 

viestinnän alan koulutus TAI runsaasti 
kokemusta monipuolisesta ja nykyaikaisesta 
vapaaehtoisviestinnästä

• joka on innostunut vahvistamaan oman 
osastonsa lisäksi myös naapuriosastojen 
viestintää ja rohkaisemaan osastoja uusien 
viestintätapojen käyttöön.

Ensimmäinen täydennyskoulutus viestintä-
kouluttajiksi haluaville järjestetään tammikuun 
kouluttajapäivillä. Mukaan voi ilmoittautua oman 
piiritoimiston kautta. Piiri ehdottaa osallistujat ja 
keskustoimisto tekee lopulliset valinnat. 

Tervetuloa mukaan vahvistamaan Punaisen Ristin 
viestintää ja näkyvyyttä!
Lisätietoja omasta piiritoimistosta tai viestinnän 
asiantuntija Noora Kerolta: p. 040 581 1063

Valtakunnalliset 
kouluttajapäivät 18.-19.1.
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Aika: maanantai 10.2.2020 klo 17.30-20.30
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hietaniemen-
katu 7 B, 5. krs, Helsinki

Koulutus on kohdennettu erityisesti opiskelijoille, 
mutta se on avoin myös kaikille muille. Jos haluat 
osaston edustajana tulla mukaan kertomaan 
toimintaryhmästäsi, ole yhteydessä! 

Punaisen Ristin vapaaehtoisena

- Olet osa paikallista ja koko maailman laajuista 
avun ketjua. Samalla pääset hyödyntämään omaa 
osaamistasi ja oppimaan ihan uutta!
- Saat kiinnostavan harrastuksen, hyvää mieltä 
tulevaisuuteen tähtäävästä työstä, verkostoa ja 
ystäviä. 
- Halutessasi saat myös todistuksen vapaaehtois-
toiminnasta.
- Lahjoitat aikaasi sinulle sopivan määrän, esimer-
kiksi kaksi tuntia viikossa.

Voit valita seuraavista kolmesta toiminnasta sen,  
josta haluat kuulla lisää: 

1. Läksyhelppi – vapaaehtoisuus
- Suomen Punaisen Ristin LäksyHelppi-kerhon 
ohjaajana toimit moninaisen ja tasa-arvoisen 
yhteiskunnan puolesta. 
- Autat lapsia, nuoria ja aikuisia kotitehtävien 
parissa.

- Voit toimia lähes 20 eri toimintapaikassa Helsin-
gissä tai muualla pääkaupunkiseudulla

2. Sosiaalinen hyvinvointi 
- Taloudellinen, sosiaalinen ja teknologinen eriar-
voistuminen on syventynyt yhteiskunnassamme. 
Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on tärkeä rooli syr-
jäytymisen ehkäisemisessä ja yhdenvertaisuuden 
edistämisessä paikallisesti. 
- Auttamisen tapoja on monia ja jokaisen teon ei 
tarvitse pelastaa maailmaa; riittää, kun kohtaam-
me avuntarvitsijan ja tuemme hänen pääsyä avun 
piiriin. 
- Kurssin jälkeen mahdollistamat auttamismuodot: 
nuorten ryhmätoiminta, matalankynnyksen koh-
taamiskahvilat tai terveyspistetoiminta.

3. Viestintävapaaehtoisuus
- Viestinnän peruskurssilla perehdytään vapaa-
ehtoisten paikallisiin viestintätehtäviin. Mistä 
viestitään, millä kanavilla, millaisella ilmeellä ja 
mielikuvilla? Entä mitä tehtäviä ja tavoitteita on 
sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä? 
- Viestintävapaaehtoisena saat todella hyvää 
käytännön kokemusta, voit hyödyntää jo olemassa 
olevaa omaa osaamistasi ja oppia toiminnan ja 
koulutusten kautta uutta. 

Ilmoittaudu mukaan 2.2. mennessä: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/3896. 

Silmät Ristissä -koulutusilta opiskelijoille
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AJANKOHTAISTA

Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri 
myöntää Ennakkoluuloton edelläkävijä -tun-
nustuksen järjestön ulkopuoliselle henkilölle, 
ryhmälle tai yhteisölle, joka piirin alueella on 
toiminut esimerkillisesti yhdenvertaisuuden 
ja moninaisuuden edistämiseksi. Tunnustus 
jaetaan rasisminvastaisella viikolla 2020.

Helsingin ja Uudenmaan piiri on jakanut 
huomionosoituksen yhdeksän kertaa. Sen 
ovat aiemmin saaneet Helsingin kaupunki 
(v. 2011), Rebecca Holm (v. 2012), Rosa 
Åkerlund (v. 2013), Golalah Lotfollahi (v. 
2014), Reija Lampi-Parvela, Johanna Kivi 
sekä Espoon Tähtiniityn koulun 5A-luokka (v. 
2015), Linnea Mynttinen (v. 2016), Synniva 
Drake (v. 2017), Helsingin monikulttuurisen 
päiväkeskus Mosaiikin vapaaehtoiset (v. 
2018) ja Hassen Hnini (2019).

Tunnusten saamisen perusteena voi olla 
yksittäinen teko tai pitkän linjan toiminta. 
Ehdotuksia tunnustuksen saajiksi otetaan 
vastaan 19.1.2020 saakka.

Kenestä 
Ennakkoluuloton 
edelläkävijä?

Vuoden nuori toimija

Onko osastossasi tai toimintaryhmässäsi nuo-
risojäsen, joka on ollut erityisen aktiivinen 
vuoden 2019 aikana? Vuoden nuori toimija 
-tunnustuksen vastaanottajan tulee olla 
merkittävällä tavalla kehittänyt tai ylläpitänyt 
Punaisen Ristin toimintaa osasto-, piiri- tai 
valtakunnallisella tasolla toimijana tai luot-
tamushenkilönä. Toiminnan ei ole tarvinnut 
olla nuorisotoimintaa vaan tunnustuksen voi 
saada mitä tahansa Punaisen Ristin toimintaa 
edistänyt nuorisojäsen. Voit lähettää ehdo-
tuksesi 19.1 mennessä täyttämällä ehdokas-
lomakkeen netissä. 

Vuoden nuori toimija -tunnustus on jaettu 
viisi kertaa. Tunnustuksen ovat saaneet Siaka 
Dibba, Itä-Helsingin osasto, Noora Aho, Laa-
jasalon osasto, Veera Viksted, Etelä-Lohjan 
osasto, Kukka Aho, Kehä-Espoon osasto ja 
Nea Asula, Pohjois-Helsingin osasto.

Millä tavalla ehdottamasi henkilö on kehit-
tänyt tai ylläpitänyt toimintaa ja miksi hän 
ansaitsisi Vuoden nuori toimija -palkinnon?

Nea Asula sai vuoden nuori toimija -tunnustuksen 
vuosikokouksessa 2019.

Testaamme tässä lehdessä QR-
koodin toimivuutta pitkien ja joskus 
hankalienkien linkkien sijaan. 

Mitä mieltä olet, kannattaisiko 
meidän jatkossa suosia QR-koodia? 
Kommentit voi lähettää sähköpostilla 
tuula.korhonen@redcross.fi 
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Piiritoimisto 
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Å 020 701 2000 

Koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat
Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, 00100 Helsinki
(sisäänkäynti Lapuankadun ja Perhonkadun kulmas-
ta)

Valmiuspäivystys 
Hätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettuna, pii-
rin valmiuspäivystäjän tavoittaa numerosta 020 377 
710.
 
Sähköposti 
hup.neuvonta@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

• Alitalo Erna, projektityöntekijä, Koti Hyvinkäällä 
-hanke Å 040 162 8938 

• Grus Mari, kehittämispäällikkö 
Å 040 672 0300, osastojen kasvu -hanke, osasto-
kummitoiminta, osastofoorumit

• Hakala Ari, järjestöpäällikkö Å 040 594 8141
vapaaehtoistoiminnan tuki, osastokummitoiminta,  
osastofoorumijärjestelmä, järjestötoimintaan liittyvä 
yritysyhteistyö, tietosuoja

• Hatami Landi Farzaneh, projektityöntekijä, yksin-
tulleiden alaikäisten tuki -projekti Å 040 675 1140 

• Heinonen Helena, järjestöavustaja Å 040 594 8143
jäsen- ja luottamushenkilörekisterit, materiaalitoimi-
tukset, jäsentarrat ja jäsenluettelot

• Hirvonen Niina, ensiaputoiminnan koordinaattori 
Å 0400 428 918 ensiapuryhmät, ensiapubussi, ensi-
apupäivystykset (var.) 

• Hollstein Jarmo, valmiuspäällikkö Å 0400 465 162
vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio, valmi-
usasiat, viranomaisyhteistyö, kotimaan apu

• Holm-Cûzdan Helena, järjestöavustaja 
Å 040 635 8350

• Jokiaho Emilia, koulutussuunnittelija 
Å 040 594 8142  vapaaehtoiskoulutus, osastojen 
kummitoiminta, promo- ja kouluttajakoulutus

• Juonala Marja, osastotiedottaja Å 040 185 7501
osastojen ja viestintävapaaehtoisten tuki

• Juslin-Sandin Heidi, ohjelmapäällikkö, keräyspääl-
likkö Å 0400 599 047
osastojen kummitoiminta, keräystoiminta, sosiaali-
toiminnan koordinaatio

• Koskijoki Maria, projektikoordinaattori
Å 040 725 1102 
yksintulleiden alaikäisten tuki -projekti

• Kuhlefelt Eva, kotouttavan toiminnan 
projektityöntekijä Å 040 648 6785

• Kuitunen Maaria, projektikoordinaattori Å 040 725 
1815, InAction, yläkoulujen hätäensiapuohjelma

• Lempinen Markku, ea-päivystysvastaava 
Å 040 749 4659 ensiapupäivystystilaukset ja 
-päivystysten koordinaatio 

• Mäkinen Päivi, kerhokoordinaattori Å 040 843 1021 
Läksyhelppi, Reddie Kids ja Terho-kerhot 

• Niemelä Mia, nuorisotoiminnan suunnittelija 
Å 040 562 7201 nuorisotoiminnan tuki, humanitaari-
seen oikeuteen liittyvät asiat, kouluyhteistyö, seksu-
aaliterveystyö, osastokummitoiminta

• Saarto Sanna, kotoutumistuen koordinaattori Å 040 
843 0004 kotoutumista tukevan toiminnan tuki ja 
koulutus

 • Oittinen Sari, omaishoitajien tukitoiminnan alue-
työntekijä Å 040 548 0377
omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordinaa-
tio, omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus 

• Pokkinen Maija, projektisuunittelija, Oma Punainen 
Risti, pilotointi ja jalkautus Å 040 822 0676 

• Rigatelli Stefano, monikulttuurisuustoiminnan ke-
hittäjä Å 040 821 6210 
monikulttuurisen toiminnan tuki ja kehittäminen

• Saberi Ali, projektityöntekijä, yksintulleiden ala-
ikäisten tuki Å 040 668 3373 

• Tammi Elina, ohjelma-avustaja, keräyssihteeri
Å 040 642 9015

• Veijola Jenni, projektityöntekijä, yksintulleiden 
alaikäisten tuki -projekti Å 040 685 0633

• Yared Mehalet, ystävätoiminnan kehittäjä 
Å 040 571 5601
osastojen ystävätoiminnan tuki, osastokummitoi-
minta, osastofoorumit

Johto ja hallinto

• Kaukiainen Petri, toiminnanjohtaja Å 044 545 1146 
hallinto ja talous, piirin hallitus, sääntömääräiset 
kokoukset, piirin vastaanottokeskukset

• Korhonen Tuula, tiedotussihteeri Å 040 548 9471
Tässä ja nyt, RedNet, huomionosoitukset, sääntö-
määräiset kokoukset, piirin hallituksen sihteeri

• Moisio Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 040 620 7823

• Poukka Jari, talouspäällikkö Å 040 536 6285

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI
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Tehtiin 
hommat 

kaatosateessa 
ja  litimärkinä, 
mutta hymyssä 

suin!

Meillä 
oli upea porukka ja hieno ryhmänjohtaja.


