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Uutta vuotta ja vuosikymmentä kohti

PÄÄKIRJOITUS  20.1.2020

Vuosi on vaihtunut ja ollaan siirrytty uudel-
le vuodelle sekä uudelle vuosikymmenelle. 
Toivottavasti joulun aikana teillä oli aikaa 
lomailla, levätä ja ladata voimavaroja. 

Tuleva vuosi on tärkeitä tapahtumia täyn-
nä ja merkittävin niistä on yleiskokous, 
joka järjestetään 6.-7.6.2020 Vaasassa. Ke-
vät kuluu siis yleiskokouksen valmistelujen 
merkeissä, käsiteltäessä esityksiä tulevik-
si toimintalinjauksiksi sekä piirien edusta-
jien esittäminen Punaisen Ristin valtuuston 
ja hallituksen jäseniksi. 

Piirin vuosikokous pidetään Porvoossa 
18.4.2020, jonne toivon runsasta osanottoa 
piirimme alueelta. Kokouksessa valitaan 
uudet piirihallituksen jäsenet erovuorois-
ten tilalle. Nyt on siis ajankohtainen aika 
esittää ehdokkaita vaalitoimikunnalle, et-
tä saadaan tärkeisiin tehtäviin henkilöt va-
littua.  SPR:n puheenjohtaja Pertti Torstila, 
jonka toimikausi päättyy Vaasan yleiskoko-
uksessa, on tulossa vuosikokoukseen. Tie-
dossa on varmasti mielenkiintoinen katsaus 
menneisiin vuosiin ja mietteitä tulevaan, 
toivottavasti meitä on runsaslukuisasti vä-
keä paikalla kuulemassa.

Piirihallitus hyväksyi joulukuun kokouk-
sessa vuoden 2020 talousarvion ja toimin-
tasuunnitelman. Haluaisin tehdä tämän 
vuoden toimintasuunnitelmasta pari nos-
toa, jotka ovat mielestäni tärkeitä asioita 
piirin toiminnan näkökulmasta. Tarvitsem-
me toimintaamme mukaan lisää auttajia. 
Meillä on monia hienoja toimintaryhmiä ja 
tehtäviä, joihin tarvitsemme lisää vapaaeh-
toisia. Vuosi 2020 on nimetty piirimme jä-
senrekrytointivuodeksi. Tammi-helmikuun 
vaihteessa ja elokuun lopussa on tarkoi-
tus kampanjoida koko piirin alueella. Ava-
taan ovemme uusille toimijoille ja otetaan 
tavoitteeksi, että jokainen meistä rekrytoisi 
uuden jäsenen ja toimijan mukaan toimin-
taamme.

Osaamisen kehittäminen on myös tärkeäs-
sä roolissa ja kuten viime syksynä päätty-
nyt johtajuuskoulutus. Koulutuksesta tuli 
myönteistä palautetta ja hyviä kehittämis-
ehdotuksia, koulutusten toivottiin jatkuvan.  

Tänä vuonna järjestetään alueellisia joh-
tajuuskoulutuksia, joiden nimi on muotou-
tunut ”Hallitusvalmennuksiksi”. Kyseessä 
on ensimmäinen kerta, kun kaikki piirim-
me alueen osastojen hallituksen jäsenet 
kootaan yhteen kehittämään osastoja ja 
alueellista toimintaa. Toivon kaikkien osas-
tojen hallitusten jäsenten osallistuvan val-
mennuksiin. Jokaisen tietoa, taitoa sekä 
kokemusta tarvitaan, kun kehitetään uut-
ta yhdessä.  Haluan myös tässä samalla 
puolestani kiittää sekä johtajuuskoulutuk-
seen osallistuneita, että koulutuksen suun-
nitteluun ja toteuttamiseen osallistuneita 
vapaaehtoisia ja toimihenkilöitä. Olette 
luoneet alun hienolle uudelle koulutuksel-
le, jonka jatkumista seuraan ilolla ja ylpey-
dellä.

Meillä on edessä tapahtumarikas vuo-
si, joka antaa myös mahdollisuuden kehit-
tämiselle ja kehittymiselle. Olin syksyllä 
seminaarissa, jossa puhujana oli Perttu Pö-
lönen, nuori keksijä, futuristi ja säveltäjä 
eli lahjakas tulevaisuuden luotaaja. Pert-
tu totesi puheessaan: ”Maailmaa ei muute-
ta taistelemalla olemassa olevaa systeemiä 
vastaan. Jos haluat luoda muutoksen, luo 
vaihtoehto, joka saa vanhan systeemin 
näyttämään turhalta ja tarpeettomalta”. 
Nyt vaan yhdessä luomaan vaihtoehto-
ja toiminnan kehittymiseen, hallitusval-
mennukset antavat siihen mielestäni hyvä 
mahdollisuuden.

Hyvää ja menestyksellistä 
alkanutta vuotta 2020!

Jouni Pousi
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Lisää ystäviä
Ystävänpäivänä puhumme jälleen toisten 
ihmisen huomaamisesta ja näkemisestä. 

Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyt-
tä ainakin ajoittain ja joka kymmenes usein 
tai jatkuvasti. Kuka tahansa voi kokea yksi-
näisyyttä. Yksinäisyyden taustalla saattaa ol-
la muutto uudelle paikkakunnalle tai uuteen 
maahan, liikkumisen esteet, puolison kuo-
lema tai ero. Vaikeassa elämäntilanteessa 
ystävät voivat kadota ympäriltä. Eniten yksi-
näisyys koskettaa ikäihmisiä ja nuoria, jotka 
jäävät helposti syrjään.

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat vuosi-
kymmenien ajan vähentäneet yksinäisyyt-
tä monilla eri tavoilla aina henkilökohtaisista 
tapaamisista erilaisiin ryhmätoimintoihin. 
Viime vuosina mukaan on tullut verkossa ta-
pahtuva ystävätoiminta. Tärkeintä on aina 
ollut kohtaaminen ja niiden ihmisten löytä-
minen, joiden sosiaaliset yhteydet jäävät 
muutoin liian vähäisiksi. 

Avuntarvitsijoita on yhä enemmän ja ystä-
vätoiminta kaipaakin uusia tekijöitä. Uusien 
mahdollisten ystävien ensimmäinen kohtaa-
minen voi tapahtua vaikkapa ystävänpäivän 
tapahtumassa. Henkilökohtainen kutsu mu-
kaan toimintaan on tutkimustenkin mukaan 
tehokkain tapa saada uusia ihmisiä vapaaeh-
toisiksi. 

Tapahtuman jälkeen kannattaa heti järjes-
tää ystäväkurssi, jota tapahtumassa voi jo 
mainostaa. Kun kurssilla on mukana ystä-
vävälittäjä, joka auttaa heti ystävänprofiilin 
luomisessa Oman sähköiseen ystävävälitys-
järjestelmään, polku mukaan pääsemiseen 
ei veny liian pitkäksi.
 
Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään ystä-
vätoiminnasta kiinnostunutta. Nähdään siis 
myös tulevat ystävät!

Kiitos sinulle, joka viet eteenpäin viestiä ys-
tävätoiminnasta ja välittämisestä! 

Hyvää ystävänpäivää toivottaen,

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

Maaret Alaranta  
Sosiaalisen  
hyvinvoinnin  
koordinaattori

M
ari Vehkalahti

 YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.
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Pysähdymmekö tarpeeksi usein miettimään 
sitä, miten kohtelemme muita? Huomaam-
meko yksinäiset ihmiset ympärillämme? 
Osaston ystävänpäivässä voitte haastaa ih-
miset vähentämään yksinäisyyttä.

Ystävänpäivän viikolla 10.–16.2. kerromme ja 
keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja 
vaikutuksista. Aktivoimme ihmisiä näkemään 
ja huomioimaan ihmiset ympärillään. Kutsum-
me uusia vapaaehtoisia kursseille ja toimin-
taan, ja tietysti toivomme tavoittavamme myös 
niitä, jotka toivovat itselleen ystävää. Toivo-
tamme kaikki tervetulleiksi mukaan! 

Kampanjan uudet materiaalit – tilaa 
viimeistään 27.1.
Olemme uudistaneet kampanjan ilmettä. Todel-
listen ihmisten todelliset tarinat koskettavat, ja 
siksi uusiin materiaaleihin on kampanjan kas-
voiksi valittu aitoja ihmisiä, jotka ovat jo edellis-
vuoden kampanjan Nähdään-videoista tuttuja. 

Painetut materiaalit (mm. julisteet, roll-upit, 
banderollit ja postikortit) kuten tulee tilata Pu-
naisen Ristin verkkokaupasta (punaisenristin-
kauppa.fi) viimeistään 27.1. 

Kampanjan digitaaliset materiaalit ovat 
osastojen käytettävissä ja löytyvät Punai-
sen Ristin aineistopankista, Ystävänpäivä 2020 
-kansiosta (aineistopankki.punainenristi.fi). 
Aineistopankissa on verkkoon ja sosiaaliseen 

 YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivä on pian taas täällä!

mediaan sopivia materiaaleja kuten kuvia, ja-
kokuvia sosiaaliseen mediaan, videoita ja ban-
nereita.

Haluamme haastaa kaikki suomalaiset nosta-
maan katseensa ja huomaamaan toiset ihmiset 
ympärillään. Jakakaa ja pyytäkää jakamaan – 
yhdessä näymme ja kuulumme!
Pääviestimme on: Vain yhdessä voimme lopet-
taa yksinäisyyden. Nähdään – Toisemme.
Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtageja 
#nähdään ja #punainenristi.

Tapahtumia on hauska tehdä yhdessä
Ystävänpäivän viikko 10.–16.2. on erinomainen 
ajankohta järjestää paikallisia tapahtumia. Hy-
viksi todettuja tapahtumia ovat esim.
• Nähdään-kahvilat ja 
• Tutustu tuntemattomaan -tapahtumat. 

Suunnitelkaa porukalla ja muistakaa ottaa 
suunnitteluun mukaan myös uusia vapaaeh-
toisia. Kertokaa tapahtumista paikalliselle me-
dialle ja tarjotkaa median haastateltaviksi 
mielenkiintoisia vapaaehtoisia ja ystäväpareja.

Lisätietoja:  
• RedNet / Ystäväpäivä
• Ystävänpäivän sähköinen kampanjakirje 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 
Viestinnän asiantuntija Tuuli Daavittila,  
p. 040 5893414

Joonas B
randt
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YLEISKOKOUS VAASASSA 2020 

Kesäkuussa Vaasassa järjestettävän 
yleiskokouksen valmistelut ovat 
jo täydessä vauhdissa. Suomen 
Punaisen Ristin jäsenille yleiskokous 
merkitsee mahdollisuutta osallistua 
järjestön päätöksentekoon ja käydä 
keskusteluja arvoista ja valinnoista, 
jotka ohjaavat työtämme ihmisyyden 
puolustamiseksi.

Yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin ylin 
päättävä elin. Samalla se on yli tuhat vapaa-
ehtoista yhteen kokoava tapahtuma, joka on 
avoin kaikille jäsenille. 

Äänivaltaisten edustajien lisäksi osastot voi-
vat lähettää yleiskokoukseen myös mui-
ta jäseniä. He saavat osallistua kokoukseen 
ja viikonlopun kaikkeen ohjelmaan, mut-
ta ilman äänioikeutta. Yleiskokous tarjoaa-
kin osastoille hienon tilaisuuden tutustuttaa 
myös nuoria jäseniä muihin aktiiveihin ja jär-
jestön päätöksentekoon.

Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä

Päätöslistalla linjaukset  
vuosille 2021–2023
Yleiskokouksessa päätetään Punaisen Ristin 
strategiasta eli toimintalinjauksesta vuosil-
le 2021–2023. Lisäksi järjestölle valitaan uusi 
puheenjohtaja sekä luottamushenkilöt halli-
tukseen ja valtuustoon.

Toimintalinjaus ohjaa Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten ja työntekijöiden yhteistä työtä 
seuraavien kolmen vuoden ajan. Toimintalin-
jauksen tekemiseen osallistuu satoja ihmisiä 
järjestön kaikilla tasoilla. Kevään järjestökä-
sittelyssä 6.2.–31.3.2020 kaikilla osastoilla on 
mahdollisuus kommentoida toimintalinjausta.

Yleiskokous järjestetään Botniahallissa ja il-
tajuhlaa vietetään Scandic Waskiassa. Yli 
tuhannelle kokousvieraalle on alustavasti va-
rattu myös majoitus Vaasasta. Lisätietoja 
majoituksesta ja muista yksityiskohdista on 
luvassa, kun ilmoittautuminen avataan 6.2. 
Ilmoittautumalla 30.4. mennessä varmistat 
kokouspaikan lisäksi myös yösijan Vaasassa!
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YLEISKOKOUS VAASASSA 2020 

Yleiskokous on avoin kaikille 
jäsenille
Jokaisella osastolla on yksi äänivaltai-
nen edustaja kutakin alkavaa 200 jä-
sentä kohden. Lisäksi jokaisella piirillä 
on yksi edustaja. Äänivaltaiset edus-
tajat valitsee osaston tai piirin hallitus. 

Yleiskokoukseen voi osallistua myös 
ei-äänivaltaisena edustajana, jolloin 
pääsee seuraamaan lähietäisyydeltä 
järjestön päätöksentekoa ja saa osal-
listua kokousviikonlopun kaikkeen oh-
jelmaan.

Mitä seuraavaksi?
Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
alkaa 6.2.2020

Toimintalinjauksen luonnoksen 
järjestökäsittely päättyy 31.3.2020

Aloitteiden jättö hallitukselle  
päättyy 10.4.2020

Ehdokkaiden esittämisaika  
vaalitoimikunnalle päättyy 24.4.2020

Ilmoittautuminen yleiskokoukseen  
päättyy 30.4.2020

Linus Lindholm
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 16.-22.3. 

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 
tänä vuonna 16.-22. maaliskuuta. 
Kampanjan viestejä ja hashtageja on 
selkiytetty. Osastosi voi olla mukana 
viikossa järjestämällä esimerkiksi kou-
luvierailun tai toritempauksen.

Rasisminvastaisen viikon tavoitteena on vai-
kuttaa pitkäjänteisesti asenteisiin niin, et-
tä rasismi vähenee yhteiskunnassa. Työmme 
tuloksena yhä useampi ihminen tietää, että 
rasismi on väärin. Ihmisten rohkeus vastus-
taa rasismia kasvaa.

Rasisminvastaisen viikon pääviestit
• Rasismi on väärin. 
• Jokaisella ihmisellä on oikeus elää ilman 

rasismia.
• Ole rohkea ja vastusta rasismia. 
• Rasistinen ajattelu on ristiriidassa Punai-

sen Ristin periaatteiden, inhimillisyyden ja 
tasapuolisuuden kanssa.

• Syrjinnän ehkäiseminen ja ihmisarvon 
suojeleminen ovat osa Punaisen Ristin  
perustoimintaa.

• Rasismi tarkoittaa jonkin ihmisryhmän tai 
siihen kuuluvan ihmisen pitämistä mui-
ta alempiarvoisempana esimerkiksi etni-
sen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, 
kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perus-
teella. 

• Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja  
vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko 
yhteiskuntaa. 

• Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa esim. 
syntyperä tai ihonväri eivät saa vaikuttaa 
ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutuk-
seen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Someviestinnässä käytämme ainoastaan 
yhtä hashtagia eli sosiaalisen median ai-
hetunnistetta: #rasisminvastainenviikko 
#veckanmotrasism

Ennakkoluuloton edelläkävijä 
-tunnustukset
Punaisen Ristin piirit jakavat ’Ennakkoluu-
loton edelläkävijä’ -tunnustuksia rasismin-
vastaisella viikolla yhteisöille, yrityksille tai 
yksittäisille henkilöille, jotka edistävät toi-
minnallaan inhimillisyyttä ja yhdenvertai-
suutta. Toivomuksena on, että tunnustukset 
jaettaisiin heti maanantaina 16.3. Siten 

Ole rohkea ja vastusta rasismia!

voimme kertoa tunnustuksen saajista jo 
kampanjan valtakunnallisessa avaustiedot-
teessa.

Vinkit osaston tapahtumiin
Piirit ja osaston voivat lisäksi järjestää erilai-
sia teemaviikon tapahtumia, esimerkiksi:
• Teemaviikkoon liittyviä seminaareja
• Yhdenvertaisuusvisailuja tai retkiä vas-

taanottokeskuksen kanssa
• Nuorten kanssa leffailtoja teemaviikon  

aiheista
• Kouluissa visailuja / Kahoot-pelejä,  

aamunavauksia, infoa rasisminvastaisesta 
ja yhdenvertaisuutta edistävästä vuoden 
ympäri tapahtuvasta toiminnastamme

• Päiväkotien kanssa pulkkamäkiretkiä,  
piirustus- ja askartelutuokioita teema- 
viikon aiheilla

• Kaduilla, torilla, ostoskeskuksissa tai  
kirjastoissa lämpöisen mehun, rintanappi-
en ja tarrojen jakoa sekä ’ennakkoluulot 
roskikseen’ -tempauksia

Rasisminvastaisen viikon kampanjasivu Red-
netissä päivitetään tammikuun aikana osoit-
teessa rednet.punainenristi.fi/node/37180. 
Kampanjamateriaaleja (tarroja, rintamerkke-
jä, julisteita ja mobileja) voi alkaa tilata Kal-
kusta viikosta 5 lähtien.

Lisätietoja valtakunnallisesta kampanjasta 
ja tarvittaessa suunnitteluapua paikallisiin ta-
pahtumiin: Asiantuntija Janette Grönfors  
p. 040 669 2487

Eeva A
nundi
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KOULUTUS

Yksi Punaisen Ristin koulutusjärjes-
telmän keskeisiä kehittämisalueita on 
koulutuksissa, toiminnassa ja tehtä-
vissä kertyneen osaamisen tunnista-
minen ja tunnustaminen.

Tällä hetkellä, uusia ja entisiä koulutussisäl-
töjä kehitettäessä osaamisen tunnistaminen 
ja tunnustaminen huomioidaan muun mu-
assa siten, että määrittelemme selkeästi ja 
konkreettisesti ja tehtävien vaativuuteen pe-
rustuen tavoiteltavat osaamiset ja taidot. 
Samalla luomme pohjaa ja kriteeristöä myös 
digitaalisille osaamismerkeille!

Eivätkö diplomi ja taitopassi enää riitä?
Digitaaliset osaamismerkit ovat laajene-
va ja nykyaikainen tapa tunnustaa ja tuoda 
esiin osaamista, taitoja ja saavutuksia paljon 
monipuolisemmin kuin esimerkiksi paperi-
todistuksilla, hihamerkeillä ja taitopasseil-
la. Digitaalinen osaamismerkki mahdollistaa 
osaamisen esiin tuomisen kätevästi ja hel-
posti verkon ja sosiaalisen median kautta. 
Se voi olla erinomainen mahdollisuus mer-
kin saajalle osoittaa osaamistaan esimerkiksi 
työ- tai opiskelupaikkaa hakiessa.

Merkki koostuu visuaalisesta kuvasta ja sii-
hen liitetyistä metatiedoista. Sellaisia ovat 
esimerkiksi merkin kuvaus, osaamiskriteerit, 
myöntäjän tiedot (kuten Suomen Punainen 

Digitaaliset osaamismerkit 
vapaaehtoistoiminnan tueksi

Risti) sekä merkin voimassaoloaika.  Merk-
kiin on mahdollista liittää myös vastaanotta-
jan omia todisteita osaamisestaan. 

Osaamismerkki on siis tunnustettu eli serti-
fioitu todiste ja se kertoo saajan osaamisen 
lisäksi osaamisen tunnustajasta ja kriteereis-
tä, joilla merkki on myönnetty.

Merkin saaja päättää itse, missä yhteydes-
sä haluaa näyttää ansaitut merkkinsä muil-
le. Digitaaliset osaamismerkit voi kerätä 
niin sanottuun digitaaliseen osaamispassiin, 
jonka kautta niitä on helppo näyttää ja ja-
kaa muille. 

Kouluttajat testaamaan osaamismerkkiä
Ensimmäinen testiryhmämme on koulutta-
japätevyyden omaavat vapaaehtoiset. Ha-
kulinkki osaamismerkin hakemiseen löytyy 
RedNetistä vapaaehtoiskouluttajien ryhmäs-
tä: rednet.punainenristi.fi/node/56893.

Merkkiä testataan helmikuun ajan ja merk-
kiä hakeneet saavat pienen kyselyn liittyen 
merkin sisältöön ja hakuprosessiin. Testa-
ukseen ja saatuun palautteeseen perustuen 
laajennamme osaamismerkkikäytäntöä vuo-
den mittaan myös muihin toimintamuotoihin.
 
Lisätietoja: Koulutussuunnittelija  
Sole Noranta, p. 040 741 8605

Valtakunnalliset kouluttajapäivät  18.-19.1 Varalan Urheiluopisto, 
Tampere

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus,  
sisältöosa (suomi ja ruotsi)

24.-26.1. 

Valmiuskouluttajien sisältöosat 3.-5.4. Nynäs

EVY-sisältöosa ja täydennyskoulutus 17.-20.9

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 18.-20.9. Oulun piirin alue

Ensiapuryhmän kouluttajakoulutus, sisältöosa 9.-11.10. 

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 16.-18.10. Nynäs

Kouluttajakoulutus, välineosa 31.10.-1.11. 

Kouluttajakoulutus, sisältöosat 21.-22.11. 

KOULUTTAJAKOULUTUS 2020
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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KOULUTUS

Opintokeskus Sivis tukee Punaisen Ris-
tin osastojen, piirien ja keskustoimis-
ton koulutusta. Tee omat tunnukset 
Sivisverkkoon, tee suunnitelma koulu-
tuksesta ja voit saada Sivikseltä talou-
dellista tukea jopa 21,50 euroa ope-
tustuntia kohden. 
 
Lue lisää ja hanki omat tunnukset: 
www.ok-sivis.fi/palvelut/opintojaksot.html

Suomen Punaisen Ristin seuraava  
nuorisodelegaattikurssi järjestetään  
22.-27.5.2020 Heinolassa. Kurssille  
voivat hakea sujuvaa englantia puhu-
vat 18-28-vuotiaat nuoret, joilla on  
kokemusta vapaaehtoistoiminnasta.  
Punaisen Ristin vapaaehtoiskokemus  
ja muu kielitaito lasketaan eduksi.
 
Vuodesta 2006 lähtien vuosittain järjestet-
ty englanninkielinen nuorisodelegaattikurs-
si valmistaa osallistujia toimimaan Punaisen 

Muutamista Suomen Punaisen Ristin koulu-
tuksista on jo olemassa opintojaksomallit eli 
esitäytetty sisältökuvaus Sivisverkossa. Tämä 
nopeuttaa ja helpottaa tukituntien hakemista. 

 

Ristin vastuullisissa vapaaehtoistehtävissä 
kotimaassa sekä nuorisodelegaatteina maa-
ilmalla. Koulutus tarjoaa osallistujille vah-
van ymmärryksen kansainvälisestä Punaisen 
Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeestä, va-
paaehtoisuudesta ja nuorten osallistumis-
mahdollisuuksista liikkeen piirissä.
 
Koulutetut nuorisodelegaatit ovat tärkeäs-
sä roolissa Suomen Punaisen Ristin kotimaan 
toiminnassa ja järjestön kehittämisessä. Va-
paaehtoistehtävissään nuorisodelegaatit 
keskittyvät usein vapaaehtoistoiminnan joh-
tamiseen ja organisointiin sekä järjestökehi-
tykseen järjestön eri tasoilla. 

Aktiivisen kotimaan vapaaehtoistoiminnan 
lisäksi nuorisodelegaatit osallistuvat kan-
sainvälisille leireille, koulutuksiin tai muihin 
tapahtumiin sekä voivat hakeutua nuoriso-
delegaattikomennuksille. Maailmalla nuoriso-
delegaattikomennukset keskittyvät yleensä 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kan-
sallisten yhdistysten vapaaehtoistoiminnan 
sekä nuorten osallistumis- ja toimintamah-
dollisuuksien kehittämiseen. 

Haku vuoden 2020 kurssille päättyy 2.3.2020 
kello 16. Hakuohjeet löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/47868

Lisätietoja: Kansainvälisen avun linjan  
koulutussuunnittelija Hanna Rajala,  
hanna-maria.rajala@punainenristi.fi,  
p. 040 772 0842.

Hei koulutuksen järjestäjä, muistathan että…

Vuoden 2020 nuorisodelegaattikurssin  
haku on nyt käynnissä

K
irsi Ö

versti
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RUOKA-APU 

Punaisen Ristin ruoka-aputoiminta 
kasvaa. Tänä vuonna käynnistettävä 
ruoka-apu.fi -palvelu antaa osastolle 
mahdollisuuden kertoa apua tarvitse-
ville helposti siitä, missä ja millaista 
apua on tarjolla.

Suomen Punainen Risti jakoi tänä vuonna 
yli 100 000 kiloa EU:n ruoka-apua. Mukana 
työssä on ollut vapaaehtoisia yli 50 osastos-
ta. Tämän lisäksi toistakymmentä osas-
toamme jakoi myös merkittävän määrän 
kauppojen ja suurkeittiöiden ylijäämä- ja 
hävikkiruokaa. Valistunut arvio on, että yli-
jäämä- ja hävikkiruuan määrä on selkeästi 
suurempi kuin EU:n ruoka-avun. 

Ylijäämä- ja hävikkiruoka-apu on jatkuvas-
ti kasvava ja monipuolistuva trendi, joka tu-
lee varmasti yhä kasvamaan ja yleistymään 
lähivuosina. Kiitokset tärkeästä työstä kuu-
luvat kaikille ruoka-apua jakaville osastoille 
ruuan alkuperästä riippumatta.

Ruoka-apu.fi vie ruoka-avun kartalle
Kirkkopalvelut ry:n Osallistava Yhteisö -han-
ke avaa tämän vuoden aikana ruoka-apu-
toimijoille ja apua tarvitseville tarkoitetun 
ruoka-apu.fi -sivuston. Sen avulla ruo-
ka-apua jakavat järjestöt voivat tuoda 
toimintansa näkyville helppokäyttöisen kart-
tapalvelun kautta. Myöhemmässä vaiheessa 
järjestöt voivat samalla kätevästi kerätä ti-
lastotietoa annetusta ruoka-avun ja sen saa-
jien määristä. Punainen Risti on Osallistava 
Yhteisö -hankkeessa mukana aiekumppanina 
ja osastojen kannattaakin liittyä palveluun 
mahdollisimman pian.

Heti alkuvaiheessa ruoka-apu.fi -palvelus-
sa voi ilmoittaa, minkälaista apua, missä ja 
milloin on tarjolla. Tämä ei siis rajoitu yksin 
ruoka-apuun, vaan palvelussa on toivottavaa 
kertoa myös muusta ruuanjakotapahtuman 
yhteydessä tarjottavasta avusta. Osaston 
kannattaa vinkata palvelussa esimerkiksi 
terveyspistetoiminnasta, jos sitä toteutetaan 
ruokajakelun yhteydessä. Ruoka-avun mää-
rän ja ruokaa hakeneiden ihmisten määrän 
raportointi ja dokumentointi onnistuu palve-

Ruoka-apu.fi tuo tiedon apua  
tarvitsevan ulottuville

lussa myöhemmin, kun siihen tarvittava lisä-
osa liitetään palveluun.

Jokaisen ruoka-avun parissa toimivan osas-
ton kannattaa liittyä palveluun, oli kyse sit-
ten ylijäämä- tai hävikkiruoasta tai EU:n 
ruoka-avusta. Ruoka-apu.fi on oiva mahdolli-
suus sekä tuoda auttamistyö näkyväksi apua 
tarvitseville että myöhemmässä vaiheessa 
dokumentoida jaetun ruoka-avun määrää. 

Koulutusta tarjolla
Ruoka-apu.fi -sivuston käyttämiseen on 
mahdollisuus saada koulutusta ja ohjeet pal-
velun käyttämisestä tulevat RedNetiin tam-
mikuussa. Palveluun on mahdollista perehtyä 
jo nyt – ole ensimmäisten joukossa ja ilmoit-
taudu tammikuun lopun webinaari- 
koulutukseen! 

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697,  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.

RedNet > Ruoka-apu

Leena Koskela

Kaikille avoin koulutus ruoka-apu.fi  
-sivuston käyttöön järjestetään 
webinaarina Skypen välityksellä 
tiistaina 28.1. kello 16.30 – 18.00. 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse:  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.
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Turvallisuutta arkeesi
tarkistuslista iäkkään ja iäkkäiden läheisten avuksi. 

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Piirros Mari Vehkalahti

Kotiympäristössä liikkuminen
Ovatko päivittäin tarvitsemasi 
käyttöesineet helposti saatavilla? 
Onko asuntosi lattia luistamaton, 
eikä se muodosta liukastumisvaa-
raa?
Onko matoissasi liukuesteet tai 
kulmat suoristavat kulmavahdit? 
Ovatko kulkureitit vapaat tava-
roista? 
Onko sähköjohdot kiinnitetty 
niin, etteivät ne ole kulkuväylällä? 
Onko asunnossasi tukevat talous-
tikkaat? 
Onko eteisessä istuin, jolla istuen 
voit riisua ja pukea jalkineet? 
Ovatko asuntosi kynnykset tar-
peeksi matalat? 
Onko WC-tilassa tarvittavat tuki-
kahvat tai -kaiteet, ja wc-istuimes-
sa tarvittaessa koroke, jotta siitä 
on hyvä nousta ylös?
Onko pesutiloissa riittävät liuku-
esteet?
Onko saunassa ja pesutiloissa 
tarvittavat tukikahvat ja -kaiteet 
sekä suihkutuoli tai ammeistuin?

Onko sänkysi sopivan korkuinen 
tai sängynlaidassa nousutuki, jotta 
voit nousta siitä helposti ylös? 
Onko käytössäsi olevat apuväli-
neet tarpeeseen sopivat, kunnossa 
ja säännöllisesti huolletut?
Ovatko sisäjalkineesi sopivan ko-
koiset, pitäväpohjaiset ja tukevat?
Onko valaistus asunnossasi riittä-
vä ja valokatkaisimia tarpeeksi? 
Onko sinulla käytössäsi yövalo, jot-
ta näet käydä myös yöllä WC:ssä? 

Toimintakyvyn ylläpitäminen 
Harjoitatko lihasvoimaa ja tasa-
painoa vähintään 2−3 kertaa 
viikossa? 
Harrastatko reipasta liikuntaa 
vähintään 2,5 tuntia viikossa tai 
rasittavaa liikuntaa vähintään
1 tunnin ja 15 minuuttia viikossa?
Käytkö säännöllisesti tarkistutta-
massa näkösi? 
Voisitko hyötyä kuulolaitteesta tai 
muista kuulemisen apuvälineistä?
Onko lääkäri tarkistanut lääkityk-
sesi viimeisen vuoden aikana? 

Otatko lääkkeesi oikeina annos-
tuksina ja oikeaan aikaan päivästä? 
Saatko riittävästi proteiinia ja 
D-vitamiinia? 
Otatko huomioon, että alkoholin-
käyttö lisää tapaturmavaaraa? 
Onko kaatumisvaarasi arvioitu?
Käytätkö tarvittaessa lonkkasuo-
jaimia?

Paloturvallisuus 
Onko asuntosi jokaisessa ker-
roksessa vähintään yksi toimiva 
palovaroitin alkavaa 60 neliömet-
riä kohti? 
Onko palovaroittimesi asennettu 
ohjeiden mukaisesti kattoon eikä 
esim. liian lähelle seiniä?
Tarkistatko palovaroittimesi 
toiminnan kerran kuussa? 
Imuroitko palovaroittimien 
ulkopuolelta pölyt ainakin kerran 
vuodessa?
Oletko uusinut asuntosi palo-
varoittimet viimeistään joka 10. 
vuosi?

Ikkunoissa on putoamisen 
estävät ikkunapidikkeet.
Mattojen alla on liukuesteet.
WC:n ja kylpyhuoneen ovessa on 
ulkopuolelta avattava lukko.
Hanat ovat termostaatti- ja 
turvahanoja.
Kylpyhuoneen lattialla ja 
ammeessa on liukuesteet.
Kylpy- ja poreamme 
tyhjennetään aina käytön 
jälkeen ja kylpytynnyri tai -palju 
peitetään.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.
Kodin sähkölaitteiden, kuten 
lamppujen, kunto on tarkistettu 
ja ne ovat turvallisia (niissä on 
CE-merkintä).
Terävät veitset ja puukot sekä 
muut työvälineet säilytetään 
lapsen ulottumattomissa.
Tulen kanssa toimimista, kodin 
sähkölaitteiden sekä veitsien ja 
työkalujen käyttöä harjoitellaan 
yhdessä aikuisen kanssa. 
Lapselle korostetaan uusien 
taitojen harjoittelua vain aikuisen 
läsnä ollessa.

Pihalla
Pihan leikkivälineet, kuten keinut 
ja kiipeilytelineet ovat turvallisia 
ja niiden kunto tarkistetaan sään-
nöllisesti.
Lasten leikkipaikka on suojassa 
liikenteeltä ja auringonpaahteelta.
Lapsi suojataan auringolta 
sopivalla vaatetuksella, ulkoilun 
ajoituksella ja suojavoiteilla.
Lapsella on vaatteet, jotka eivät 
takerru leikkivälineisiin (esim. 
hupussa ei ole nyörejä).
Trampoliinilla hypitään yksi
kerrallaan ja trampoliinin ympä-
rillä on turvaverkko.
Lapsen kanssa on sovittu missä 
hän saa liikkua ulkoillessaan. 
Lapsi käyttää asianmukaisia suo-
javarusteita kaikissa niitä edel-
lyttävissä lajeissa (esim. luistelu, 
laskettelu, pyöräily, skeittaus).
Pyöräilykypärä riisutaan käytön 
jälkeen ennen leikkeihin siirty-
mistä.
Kylpytynnyri/palju ja muut
mahdolliset vesiastiat/altaat
pidetään peitettyinä käytön 
jälkeen.

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 4–6-VUOTIAAT
Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Kotona
Lapsen ulottuvilta pidetään poissa:
•   lääkkeet ja vitamiinit
•   kemikaalit ja puhdistusaineet
•   tulitikut ja sytyttimet
•   alkoholi ja muut päihteet
•   tupakka, nuuska ja

 nikotiinikorvaustuotteet
Pesu- ja puhdistusaineet ja muut
kemikaalit säilytetään alkuperäis-
pakkauksissaan.
Huonekasvit ovat myrkyttömiä.
Sisäportaissa on:
•   liukuesteet
•   kaiteet, joiden puolat ovat 

pystyt ja riittävän tiheässä.
Portaissa liikkumista 
harjoitellaan ja niissä ei juosta 
eikä leikitä.
Jokaisessa kerroksessa on väh-
intään yksi toimiva palovaroitin 
alkavaa 60 neliömetriä kohti. 
Palovaroittimen toimivuus tar-
kistetaan kuukausittain. 
Pistorasiat on turvasuojattu tai 
suojattu tulpilla. 
Sähköjohdot on kiinnitetty 
ja pois lapsen ulottuvilta, ja 
jatkojohdot ovat puhtaana 
pölystä eikä niitä ole kytketty 
peräkkäin. 

Opetelkaa yhdessä havainnoimaan ja 
tunnistamaan vaaranpaikkoja. 

Miettikää turvallisia tapoja toimia 
riski- ja läheltä piti -tilanteissa.

pölystä eikä niitä ole kytketty 
peräkkäin. 
pölystä eikä niitä ole kytketty 

Kylpyhuone ja sauna
Lapsen kylpyveden lämpötila 
tarkistetaan aina ennen kylpyyn 
menoa.
Lasta ei koskaan jätetä 
ammeeseen ilman valvontaa 
ja kylpy- tai poreamme 
tyhjennetään aina kylvyn jälkeen.
Kylpyhuoneen hanat ovat 
termostaatti- ja turvahanoja.
Lattialla ja ammeessa on 
liukuesteet.
WC:n ja kylpyhuoneen ovessa on 
ulkopuolelta avattava lukko.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.

Lelut
Lelujen iänmukainen soveltuvuus 
tarkistetaan. Lapsen leluissa ei ole:
• pieniä, irtoavia osia
• naruja tai hihnoja
• pieniä kuulia tai palloja
• magneetteja/nappiparistoja.
Lelujen kunto tarkistetaan 
säännöllisesti ja rikkoutuneet 
poistetaan käytöstä.
Lelujen puhtaus tarkistetaan ja ne 
pestään säännöllisesti.

Pihalla
Pihan leikkivälineet, kuten keinut 
ja kiipeilytelineet, ovat turvallisia 
ja niiden kunto tarkistetaan 
säännöllisesti.
Lasten leikkipaikka on suojassa 
liikenteeltä ja auringonpaahteelta. 
Lapsi suojataan auringolta 
sopivalla vaatetuksella, ulkoilun 
ajoituksella 
ja suojavoiteilla.
Lapsella on vaatteet, jotka eivät 
takerru leikkivälineisiin (esim. 
hupussa ei ole nyörejä).
Trampoliinilla hypitään yksi 
kerrallaan ja trampoliinin 
ympärillä on turvaverkko.
Lapsi ei pidä pyöräilykypärää 
päässään kun leikkii 
leikkivälineissä.
Pihan vesiastiat ja -altaat 
tyhjennetään käytön jälkeen: 
lapsi voi hukkua muutamankin 
sentin syvyiseen veteen.
Kylpytynnyri/palju peitetään heti 
käytön jälkeen.
Pihan kasvit ovat myrkyttömiä.
Lasta ja hänen leikkimistään 
valvotaan.

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma
Piirros Antti Metsäranta

Makuuhuone ja rattaat
Pinnasängyn pinnat ovat riittävän 
lähellä toisiaan, eikä lapsi saa 
päätään niiden väliin tai pääse 
kiipeämään pois sängystä.
Lastensängyssä on laita. 
Rattaissa käytetään turvavaljaita/-
vöitä.
Lasta ei jätetä valvomatta 
rattaisiin.
Rattaiden jarrut lukitaan aina, 
pieneksikin hetkeksi.

Keittiö
Ruoan ja juoman lämpötila 
varmistetaan ennen syöttämistä. 
Maistamiseen käytetään eri 
lusikkaa karieksen leviämisen   
ehkäisemiseksi. 
Syöttötuoli on tukeva eikä lapsi 
pääse nousemaan siinä seisomaan. 
Lasta pidetään silmällä, kun hän
istuu syöttötuolissa.  
Kuumat, terävät ja painavat 
esineet sekä myrkylliset 
pesuaineet pidetään lapsen 
ulottumattomissa.
Teräviä esineitä sisältävissä 
laatikoissa on turvasulkimet.
Lieden katkaisimet on suojattu ja 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 
esim. liesisuojan avulla.

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 1–3-VUOTIAAT

Opetelkaa yhdessä havainnoimaan ja 
tunnistamaan vaaranpaikkoja. 

Miettikää turvallisia tapoja toimia 
riski- ja läheltä piti -tilanteissa.

AJANKOHTAISTA

Tämänhetkiset yhteistyömallit kunti-
en ja Punaisen Ristin osastojen välillä 
vaihtelevat paljon eri puolilla Suomea. 
Maakunta- ja soteuudistuksen edetes-
sä on hyvä hetki tehdä Punaisen Ristin 
toimintaa tunnetuksi kunnan virkamie-
hille ja luottamushenkilöille.

Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä teh-
dään ratkaisuja siitä, missä toimielimissä ja 
miten järjestöt ovat edustettuina ja miten 
niiden toimintaa tuetaan. Siksi on tärkeää, 
että asioiden valmistelua seurataan tarkkaan 
joka puolella maata. Tässä ja Nytin mennes-
sä painoon uudistusten etenemisen tavasta 
ja aikataulusta ei ollut vielä varmuutta, joten 
ajankohtaisinta tietoa kannattaa käydä kat-
somassa RedNetistä.

Piirit ovat tehneet osastojen kanssa kunta-
kierroksia, joissa tavataan viranomaisia ja 

Vuonna 2020 valtakunnallista Tapatur-
mapäivää vietetään ensimmäisen ker-
ran perjantaina 13.3. Päivän tavoittee-
na on saada ihmiset pohtimaan, millä 
keinoilla ja välineillä jokainen voi vä-
hentää tapaturmien riskiä kotona, töis-
sä ja liikenteessä. 

Osastosi voi osallistua 
Tapaturmapäivään esimerkiksi näin:

• Jakakaa eri ikäisille suunnattuja turvalli-
suuden tarkistuslistoja tapaturmariskien 
kartoittamiseen. Tarkistuslistojen avul-
la jokainen voi nopeasti kartoittaa koti- ja 
vapaa-ajan turvallisuusriskejä. Esimerkiksi 
ystävätoiminnassa ohjeita ja vinkkejä tar-
kistuslistojen käyttöön löytyy RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi /node/56442. Tapa-
turmien ehkäisymateriaalia (tarkistuslistat, 
Turvallisia Vuosia -opas, Turvallisesti koto-
na -juliste) voi tilata Punaisen Ristin verk-
kokaupasta: punaisenristinkauppa.fi .

• Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta tapa-
turmien ehkäisystä. Ohjeet löytyvät RedNe-
tistä: rednet.punainenristi.fi /node/56561. 

kuntien luottamushenkilöitä ja niissä käy-
dään keskustelua tulevaisuuden näkymistä 
ja esitellään Punaisen Ristin paikallista toi-
mintaa. Tapaamiset jatkuvat keväällä. Jos 
osastosi on kiinnostunut kuntatapaamisesta, 
kannattaa olla yhteydessä osastokummiin ja 
selvittää, miten kuntakierros omassa piirissä 
toteutetaan.

Keskustoimisto on tehnyt osastojen toimin-
nan kuvaamisen tueksi erilaisia pohjia, joista 
löytyy yleistä tietoa Punaisen Ristin valta-
kunnallisesta toiminnasta. Niihin voi täy-
dentää osastokohtaiset tiedot toiminnan 
esittelyä varten. 

Löydät viestintäpohjat ja tietoa uudistuksen 
etenemisestä RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi /node/52671

• Oiva idea osallistua Tapaturmapäivään on 
järjestää tapahtuma kaatumistapaturmien 
ehkäisemiseksi eri terveyden edistämisen 
toiminnoissa, esimerkiksi terveyspistees-
sä. Ohjeet kaatumisriskin kartoittamiseen 
löytyvät RedNetistä: rednet.punainenristi.
fi /node/55140

• Muita välineitä tapaturmien ehkäisyyn löy-
tyy osoitteesta tapaturmapaiva.fi . 

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kam-
panjan suunnittelusta ja järjestämisestä 
vastaa tapaturmien ehkäisyverkosto. Punai-
nen Risti koordinoi verkostoa ja vastaa to-
teutuksesta yhteistyössä muiden verkoston 
toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: Terveyden edistämisen 
suunnittelija Saara Aakko, p. 040 480 6973

Osastot tutuiksi kunnille

Tapaturmapäivä 13.3. Turvallisesti kotona

www.kotitapaturma.fi

Arjen viisaat valinnat vähentävät tapaturmia.
Tässä talossa on monia vaaranpaikkoja. Korjaa tilanne ja välty tapaturmilta!

• Katolla ollessa varmistus 
putoamisen varalta.

• Ei tupakointia vuoteessa.

• Lääkkeet, alkoholi ja 
myrkylliset aineet poissa 
lasten ulottuvilta.

• Jokaisessa kerroksessa 
alkavaa 60 neliömetriä 
kohden yksi palovaroitin.

• Vaatteita ei kuivateta Vaatteita ei kuivateta V
saunassa.

• Lieden lähelle ei helposti 
syttyvää materiaalia.

• Sähkölaitteiden pistoke on 
irti, kun niitä ei käytetä.

• Palavia kynttilöitä 
valvotaan.

• Sammutusvälineet ovat 
helposti saatavilla ja niiden 
käyttö on opetettu koko 
perheelle.

• Siisteys ja järjestys luovat 
turvallisuutta kodissa. 
Irtomattojen alla on 
liukuesteet.

Miten sinä  
parantaisit tämän 
kodin turvallisuutta?

Turvallisuutta vauvallesi
TARKISTUSLISTA ALLE 1-VUOTIAAT

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

Nukkuminen, vaunut ja
hoitotilanteet
Lapsi nukutetaan selällään kätkyt-
kuoleman riskin vähentämiseksi. 
Pinnasängyn pinnat ovat riittävän 
lähellä toisiaan, eikä lapsi saa pää-
tään niiden väliin tai pääse kiipeä-
mään sängystä.
Pinnasängyn laidat pidetään yl-
häällä ja pinnasängyn pohja las-
ketaan alemmaksi, kun lapsi alkaa 
opetella seisomaan nousua.
Sängyssä tai lastenvaunuissa ei ole 
mitään, mihin lapsi voisi tukehtua 
tai kuristua kääntyessään (esim. 
pehmolelut, tyynyt, narut).
Kantokoppaa/-kassia tai turvakau-
kaloa ei lasketa muualle kuin lat-
tialle.
Ulkona vauvaa nukutettaessa vau-
nut on sijoitettu niin, etteivät ne 
pääse kaatumaan tai vierimään. 
Rattaissa ja vaunuissa käytetään 
turvavaljaita/-vöitä.
Vaunut on sijoitettu ulkona suo-
jaisaan paikkaan varjoon niin, ettei 
niiden sisälämpötila nouse liian 
kuumaksi, ja vaunut suojataan 

Lapsi nukutetaan selällään kätkyt
kuoleman riskin vähentämiseksi. 

ulkona harsolla tai turvaverkol-
la hyönteisten ja muiden eläinten 
vuoksi.
Lasta valvotaan ulkona nukkumi-
sen aikana.
Lasta ei jätetä hetkeksikään yksin 
hoitopöydälle, sohvalle tai muuhun 
paikkaan, jossa on putoamisen vaara.
Hoitopöytä on tukeva ja korkea-
reunainen.
Lasta ei jätetä television ääreen: 
suodattamaton ärsyketulva voi 
vaurioittaa lapsen hermoston ke-
hitystä.
Lasta käsitellään varoen ja hellän 
rauhallisesti, eikä häntä koskaan 
ravistella.

Keittiö
Lapselle tarjottavan ruoan ja juo-
man lämpötila varmistetaan ennen 
syöttämistä. Maistamiseen käyte-
tään eri lusikkaa karieksen leviä-
misen ehkäisemiseksi.
Pikkulapselle tarjotaan ruoka so-
seena tai isoina tankoina tukevassa 
pystyasennossa tukehtumisriskin 
ehkäisemiseksi. 

Syöttötuoli on tukeva, eikä lapsi 
pääse nousemaan siinä seisomaan. 
Lasta pidetään silmällä, kun hän 
istuu syöttötuolissa.
Lasta ei pidetä sylissä, kantorepus-
sa tai -liinassa samaan aikaan, kun 
käsitellään kuumaa juomaa tai ruo-
kaa tai käytetään veitsiä tai saksia.
Keittiön tasoilla olevat kuumat, te-
rävät ja painavat esineet sekä myr-
kylliset pesuaineet pidetään lapsen 
ulottumattomissa.
Keittiön teräviä esineitä sisältävis-
sä laatikoissa on turvasulkimet.
Lieden katkaisimet on suojattu ja 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 
esim. liesisuojan avulla.
Lapsi ei pääse kiipeämään keittiön 
pöydälle tai muille tasoille. 

Kylpyhuone ja sauna
Kylpyhuoneen hanat ovat termos-
taatti- ja turvahanoja.
Lapsen kylpyveden lämpötila tar-
kistetaan aina ennen kylpyä.
Lasta ei jätetä koskaan kylpy- tai 
poreammeeseen ilman valvontaa ja 
kylpy- ja poreamme tyhjennetään 
aina kylvyn jälkeen.
Lattialla ja ammeessa on liukues-
teet.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 
kuuman kiukaan lähellä.

Lelut
Lelujen soveltuvuus alle 1-vuoti-
aalle on tarkistettu.
Lapsen leluissa ei ole:
• pieniä, irtoavia osia
• naruja tai hihnoja
• pieniä kuulia tai palloja
• magneetteja tai nappiparistoja.
Lelujen ja tutin kunto tarkiste-
taan säännöllisesti ja rikkoutuneet 
otetaan pois käytöstä.
Lelujen ja tutin puhtaus tarkiste-
taan ja ne pestään säännöllisesti.

Pinnasängyn pinnat ovat riittävän 
lähellä toisiaan, eikä lapsi saa pää

mään sängystä.
Pinnasängyn laidat
häällä ja pinnasängyn pohja las

Lasta valvotaan ulkona nukkumi
sen aikana.
Lasta ei jätetä hetkeksikään yksin 
hoitopöydälle, sohvalle tai muuhun 
paikkaan, jossa on putoamisen vaara.
Hoitopöytä on tukeva ja korkea
reunainen.

kaa tai käytetään veitsiä tai saksia.
Keittiön tasoilla olevat kuumat, te
rävät ja painavat esineet sekä myr

istuu syöttötuolissa.
Lasta ei pidetä sylissä, kantorepus
sa tai -liinassa samaan aikaan, kun 

pääse nousemaan siinä seisomaan. 
Lasta pidetään silmällä, kun hän 
istuu syöttötuolissa.

Syöttötuoli on tukeva, eikä lapsi 
pääse nousemaan siinä seisomaan. 

Kylpyhuone ja sauna
Kylpyhuoneen hanat ovat termos
taatti- ja turvahanoja.taatti- ja turvahanoja.
Lapsen kylpyveden lämpötila tar
kistetaan aina ennen kylpyä.kistetaan aina ennen kylpyä.
Lasta ei jätetä koskaan kylpy- tai 
poreammeeseen ilman valvontaa ja 

aina kylvyn jälkeen.
Lattialla ja ammeessa on liukues
teet.teet.
Saunassa kiukaan ympärillä on 
turvakaide eikä vaatteita kuivata 

Lapsen leluissa ei ole:

Lelujen ja tutin kunto tarkiste
taan säännöllisesti ja rikkoutuneet 
otetaan pois käytöstä.
Lelujen ja tutin puhtaus tarkiste
taan ja ne pestään säännöllisesti.

Turvallisuutta vauvallesi
TARKISTUSLISTA ALLE 1-VUOTIAAT

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma 
Piirros Antti Metsäranta

häällä ja pinnasängyn pohja las
ketaan alemmaksi, kun lapsi alkaa 
opetella seisomaan nousua.
Sängyssä tai lastenvaunuissa ei ole 
mitään, mihin lapsi voisi tukehtua 
tai kuristua kääntyessään (esim. 
pehmolelut, tyynyt, narut).
Kantokoppaa/-kassia tai turvakau-
kaloa ei lasketa muualle kuin lat-
tialle.
Ulkona vauvaa nukutettaessa vau-
nut on sijoitettu niin, etteivät ne 
pääse kaatumaan tai vierimään. 
Rattaissa ja vaunuissa käytetään 
turvavaljaita/-vöitä.
Vaunut on sijoitettu ulkona suo-
jaisaan paikkaan varjoon niin, ettei 
niiden sisälämpötila nouse liian 
kuumaksi, ja vaunut suojataan 

reunainen.
Lasta ei jätetä television ääreen: 
suodattamaton ärsyketulva voi 
vaurioittaa lapsen hermoston ke-
hitystä.
Lasta käsitellään varoen ja hellän 
rauhallisesti, eikä häntä koskaan 
ravistella.

Keittiö
Lapselle tarjottavan ruoan ja juo-
man lämpötila varmistetaan ennen 
syöttämistä. Maistamiseen käyte-
tään eri lusikkaa karieksen leviä-
misen ehkäisemiseksi.
Pikkulapselle tarjotaan ruoka so-
seena tai isoina tankoina tukevassa 
pystyasennossa tukehtumisriskin 
ehkäisemiseksi. 

rävät ja painavat esineet sekä myr
kylliset pesuaineet pidetään lapsen 
ulottumattomissa.
Keittiön teräviä esineitä sisältävis
sä laatikoissa on turvasulkimet.
Lieden katkaisimet 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 
esim. liesisuojan avulla.
Lapsi ei pääse kiipeämään keittiön 
pöydälle tai muille tasoille. 

Keittiön teräviä esineitä sisältävis
sä laatikoissa on turvasulkimet.

opetella seisomaan nousua.
Sängyssä tai lastenvaunuissa ei ole 
mitään, mihin lapsi voisi tukehtua 

pehmolelut, tyynyt, narut).
Kantokoppaa/-kassia tai turvakau
kaloa ei lasketa muualle kuin lat

Ulkona vauvaa nukutettaessa vau
nut on sijoitettu niin, etteivät ne 
pääse kaatumaan tai vierimään. 
Rattaissa ja vaunuissa käytetään 
turvavaljaita/-vöitä.turvavaljaita/-vöitä.
Vaunut on sijoitettu ulkona suo
jaisaan paikkaan varjoon niin, ettei 

Lasta ei jätetä television ääreen: 
suodattamaton ärsyketulva voi 

hitystä.
Lasta käsitellään varoen ja hellän 
rauhallisesti, eikä häntä koskaan 

Lapselle tarjottavan ruoan ja juo
man lämpötila varmistetaan ennen 

Pikkulapselle tarjotaan ruoka so
seena tai isoina tankoina tukevassa 

esim. liesisuojan avulla.
Lapsi ei pääse kiipeämään keittiön 
pöydälle tai muille tasoille. 

Lieden katkaisimet 
lapsen kurkottelu liedelle estetty 

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 4–6-VUOTIAAT
Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: 
Piirros Antti Metsäranta

pölystä eikä niitä ole kytketty 
peräkkäin. 

Sisällön tapaturma-asiantuntijana kehittämispäällikkö Riitta Koivula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lasten ja nuorten turvallisuusohjelma: thl.fi/lastenturvallisuusohjelma
Piirros Antti Metsäranta

Turvallisuutta lapsellesi
TARKISTUSLISTA 1–3-VUOTIAAT

pölystä eikä niitä ole kytketty 

Tässä talossa on monia vaaranpaikkoja. Korjaa tilanne ja välty tapaturmilta!

esim. liesisuojan avulla.esim. liesisuojan avulla.

Turvallisia
vuosia

Tietoa tapaturmien ehkäisemiseksi iäkkäille ja heidän läheisilleen
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Puheenjohtaja Jouni Pousi: 
Toimijoitten äänen kuuluttava

AJANKOHTAISTA

Viime keväänä Punaisen Ristin Helsingin ja 
Uudenmaan piiri sai uuden puheenjohtajan  
Jouni Pousista. Alku on ollut hänen mu-
kaansa vauhdikasta ja nyt hän on valmis-
tautunut tämän vuoden isojen asioiden 
käsittelyyn.
 
Piirihallituksen tärkein tehtävä on Pousin 
mielestä tämä: - Meillä on erilaisia toimin-
ta-alueita ja toimijoitten äänen pitäisi kuu-
lua. 

Yksi mahdollisuus päästä vaikuttamaan 
on piirihallituksen jäsenyys. Tänä kevää-
nä hallitukseen valitaan viisi uutta jäsentä 
osastojen vapaaehtoisista.  
 
Haku- ja valintaprosessi ovat käynnissä ja 
piirin vuosikokous päättää uusista jäsenis-
tä huhtikuussa.
 
- Toivon että uudet jäsenet ovat motivoitu-
neita hallitustyöskentelyyn. Halu ja tahto 
edistävät yhteistä asiaa.
 
Keväällä valmistaudutaan Punaisen Ristin 
yleiskokoukseen. Sen jälkeen aletaan val-
mistella järjestön uuden toimintalinjauksen 
täytäntöönpanoa. Piirihallitus kokoontuu 
kuutisen kertaa vuodessa.
 
- Jatkossa voisi olla hyvä pitää 1-2 kertaa 
vuodessa kehittämispäivä, jossa voisim-
me käydä tarkempaa keskustelua piirihalli-
tuksen toiminnasta ja kehittämisestä, Pousi 
miettii.
  
Hyppy liikkuvaan junaan
 
Pousilla on pitkä tausta Punaisessa Ris-
tissä. Hän kokenut vapaaehtoinen ja kou-
luttaja sekä toiminut myös järjestön 
työntekijänä. Silti puheenjohtajana aloitta-
mista hän kuvailee ”hyppäämiseksi kulke-
vaan junaan”.
 
- Tilannekuva on nyt saatu ja tietää mis-
sä mennään. Paljon asioita on hyvin, mutta 
toki kehittämisen paikkojakin löytyy.

Kentällä koetaan Pousin saaman palaut-
teen mukaan, etteivät vapaaehtoiset ole 
aina päässeet vaikuttamaan tai heille ei ole 
viestitty asioista riittävästi. Esimerkiksi en-
siapupäivystäjien matkakulukorvausten 
muutokset herättivät närää ja päätyivät 
Pousin pöydälle.

Pousi korostaakin vapaaehtoisten ja toimi-
henkilöitten vuorovaikutuksen kehittämis-
tä. Hän haastaa myös tiedon jakamisen 
kulttuuria.

- Viesti kulkee, mutta jaetaanko sitä? Ke-
nelle se menee?
 
Esteitä voi olla osaston sisälläkin, esimer-
kiksi toimintaryhmän ja osaston hallinnon 
välillä. 

Erilaisia ristiriitatilanteita on myös tuotu 
Pousin tietoon. Tilanteet voivat tulehtua, 
jos ongelmiin ei yhdessä haeta ratkaisua, 
vaan annetaan niiden itsekseen edetä ja 
hautua.
 
- Meillä pitää olla rohkeutta puuttua asi-
aan. Eikä pidä sanoa kenellekään rumasti, 
mutta asiat tulisi saada ratkaistua etupai-
notteisesti, ennen kuin tilanne etenee huo-
nommaksi ja on aina vaikeampi ratkaista.
 
Puheenjohtaja on miettinyt, miten kiistoja 
ratkaistaisiin yhdessä avoimesti ja reilusti. 
Aina kun ihmiset tekevät yhdessä asioita, 
tulee erimielisyyksiä, niiltä ei voida välttyä, 
se on toki selvää. Ydinkysymys on, kuinka 
niihin löydetään yhdessä ratkaisu.
 
- Yksi keino voisi olla sovittelumenette-
ly, jossa olisi mukana kolmas, riidan ul-
kopuolinen henkilö ja asiaa pystyttäisiin 
käymään rauhassa läpi. Näitä keinoja voisi 
hyvin pohtia esimerkiksi tulevissa hallitus-
valmennuksissa, jotta saataisiin piiriimme 
yhteinen toimintatapa tällaisiin tilanteisiin.

Marja Juonala
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Punaisen Ristin osastojen vapaaehtoisten ensiapukoulutus 

Uusi järjestelmä otettiin käyttöön 
vuodenvaihteessa
Suomen Punaisen Ristin ensiavun kou-
lutusohjelmien mukaiset koulutukset 
uudistuivat vuoden 2020 alussa. Pu-
nainen Risti Ensiapu Oy:n järjestämien 
koulutusten uudistus koskee alkuvai-
heessa Punaisen Ristin koulutusoh-
jelmien mukaisia hätäensiapukursse-
ja sekä ensiapukurssi EA 1®- ja EA 2® 
-koulutuksia. 

Uudistus hyödyttää kurssin järjestäjää ja 
osallistujia monin tavoin. Näkyvimpänä etu-
na kurssilaisille on se, että jatkossa voi-
massa oleva ensiapukoulutus rekisteröidään 
pätevyysrekisteriin, jossa tieto säilyy, vaik-
ka ensiaputodistus katoaisi tai henkilö vaih-
taa työpaikkaa. 

Suomen Punaisen Ristin omien vapaaehtois-
ten koulutukset siirtyvät heti vuoden alusta 
uuteen koulutusjärjestelmään

Uuden koulutusjärjestelmän koulutuksista 
valtaosa suuntautuu suomalaisten työpaik-
kojen työturvallisuuden parantamiseen ja 
kansalaisille. Suomen Punaisen Ristin omat 
vapaaehtoiset pääsevät heti alusta asti siir-
tymään uuden koulutusjärjestelmän piiriin. 
Punaisen Ristin vapaaehtoisten koulutuksen 
järjestämisen perustana on koko järjestöä 
koskeva kumppanuussopimus, jonka Suo-
men Punainen Risti on tehnyt Punainen Ris-
ti Ensiapu Oy:n kanssa. Sopimus helpottaa 
ensiapua kouluttavien osastojen hallinnollis-
ta taakkaa, ja mahdollistaa uuden koulutus-
järjestelmän hyödyntämisen heti vuodesta 
2020 alkaen. 

Erityishinta Punaisen Ristin osastoille

Yhteisen kumppanuussopimuksen avul-
la Suomen Punaisen Ristin osastot, piirit ja 
muut järjestöyksiköt voivat jatkossakin tar-
jota omille vapaaehtoisilleen, työntekijöilleen 
ja muille erityiskohderyhmille laadukasta en-
siapukoulutusta kohtuullisin kustannuksin.

Punaisen Ristin osastoissa toimivan laajan 
vapaaehtoisverkoston ensiapuosaaminen on 
järjestön valmiudelle ensiarvoisen tärkeää. 
Tämän vuoksi järjestön vapaaehtoisille tar-
jottava, yleishyödyllinen ja valmiutta edistä-
vä koulutus tarjotaan erityishintaan. Suomen 
Punaisen Ristin vapaaehtoisille tarjottavan 
ensiapukoulutuksen kustannukset eivät siis 
koulutusuudistuksessa oleellisesti muutu. 

Järjestöllisen ETK-kouluttajan 
kurssimaksut maksaa Punainen Risti 

Koulutusjärjestelmän uudistus vaikuttaa 
myös pääsääntöisesti järjestön omien va-
paaehtoisten kouluttamiseen keskittyneiden 
ETK-kurssin suorittaneiden ensiapukoulut-
tajien täydennyskoulutukseen. Ensisijaisesti 
osaston, piirin tai keskustoimiston järjestä-
miä koulutuksia toteuttavien järjestön ETK-
kouluttajien täydennyskoulutuksen maksaa 
se järjestöyksikkö, jolle hän pääsääntöises-
ti kouluttaa.

Osastojen ja piirien kouluttajien osalta jär-
jestön ETK-kouluttajien rekisteriä ylläpitävät 
piiritoimistot. Tarkemmasta toteutustavasta 
tiedotetaan osastoja myöhemmin. Piiri tukee 
osastoja tarvittaessa osallistumalla täyden-
nyskoulutuksen kustannuksiin.
 
Järjestön ETK-kouluttajana toimiminen edel-
lyttää sopimusta piirin tai osaston kanssa. 
Sopimuksessa kouluttaja sitoutuu toimit-
tamaan piirille vuosittain raportin koulu-
tustensa luonteesta ja koulutusmäärästä. 
Raportoinnilla varmistetaan, että koulutta-
jat keskittyvät Punaisen Ristin valmiuden 
kehittämisen näkökulmasta tärkeiden vapaa-
ehtoisille suunnattujen koulutusten järjestä-
miseen.

Järjestön ETK-kouluttajien erityisasemalla 
varmistetaan, että Punaisen Ristin vapaaeh-
toistoiminnan käytössä on tarpeeksi osaavia 
ETK-kouluttajia.
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Järjestön ETK-kouluttaja ei siis lähtökohtai-
sesti itse joudu maksamaan koulutustaan. 

Osastojen järjestämät 
varainhankinnalliset ensiapukurssit

Osastot voivat kerätä varoja toimintaansa 
myös uudessa koulutusjärjestelmässä. Täs-
sä tapauksessa osastojen varainhankinnal-
liset ensiapukurssit järjestetään samoilla 
säännöillä kuin muidenkin kaupallista en-
siapukoulutusta järjestävien koulutusor-
ganisaatioiden kurssit. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että yleishyödylliseen koulutuk-
seen tarkoitettua edullisempaa sertifioin-
tihintaa ei voi käyttää näiden koulutusten 
yhteydessä. 

Punainen Risti kehittää valmiuttaan jatku-
vasti henkilökunnan, kouluttajien ja ensiavun 
vapaaehtoisten hyvällä yhteistyöllä
 
Ensiapukoulutus on tärkeä osa Punaisen 
Ristin valmiutta vastata erilaisiin avun tar-
peisiin. Päivystyksistä, koulutuksista ja en-
siapuryhmien toiminnasta kertyy paljon 
sellaista tietoa, joka auttaa toiminnan kehit-
tämisessä. Tätä tarkoitusta varten keväällä 
2020 kootaan jäsenistölle ja vapaaehtoisille 

suunnattavaan ensiapukoulutukseen keskit-
tyvä yhteistyöfoorumi. 

Punaisen Ristin keskustoimisto kutsuu foo-
rumiin osastot ja piirit. Yhteistyöfoorumin 
lähtökohtana on varmistaa, että laajan va-
paaehtoiskentän osaaminen ja kehitysideat 
huomioidaan Punaisen Ristin ensiapukoulu-
tusten kehittämisessä. 

Foorumin tavoitteena on löytää hyviä yh-
tenäisiä toimintatapoja ja seurata uuden 
koulutusjärjestelmän käyttöönottoa ja toi-
mintamallin soveltuvuutta järjestöllisen ensi-
apukoulutuksen tarpeisiin. Foorumi voi tukea 
osaamisellaan myös sellaisia osastoja, jot-
ka eivät ole aiemmin pystyneet järjestämään 
ensiapukoulutusta, mutta voivat tehdä sen 
uudistuneen toimintamallin tukemana. Foo-
rumi toimii jatkossa myös alustana Auttaja-
kurssien ja vastaavien koulutusjärjestelmän 
ulkopuolella toimivien kevyempien kansalais-
taitokurssien mallien kehittämisessä. 

Punainen Risti kouluttaa ensiaputaitoisia kansalaisia ympäri maan. Kuva auttaja-kurssilta.
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OSASTOJEN PALVELUKYSELY 2019

Piiritoimiston asiakaspalvelua kehite-
tään osana osastojen kasvuhanketta. 
Osastojen palvelukyselyn avulla kar-
toitettiin viime vuoden lopulla osasto-
jen ja niissä toimivien vapaaehtoisten 
kokemuksia piiritoimiston antamas-
ta tuesta ja palveluista. Kysely on teh-
ty aiemmin neljä kertaa, vuosina 2004, 
2008, 2012 ja 2016.

Palvelukysely lähetettiin 5.11.2019 sähköises-
ti niille osastojen J1- ja J2-korttiin merkityil-
le yhteyshenkilöille, joiden sähköpostiosoite 
oli tiedossa. Vastausaikaa oli reilu kuukausi, 
9.12.2019 saakka. 

Vastaanottajia oli yhteensä 464, heistä suo-
menkielisiä oli 373 ja ruotsinkielisiä 91. Vas-
tauksia saatiin 134 kpl, vastausprosentti oli 
28,9 % (24 % vuonna 2016). Suomenkieli-
seen kyselyyn vastaisi 107 henkilöä (vasta-
usprosentti 28,7 %) ja ruotsinkieliseen 27 
(vastausprosentti 29,7 %). Iso kiitos kaikille 
vastanneille!

Piirissä oli kyselyä tehtäessä 52 toimivaa pai-
kallisosastoa, niistä 46 eri osastosta tuli ky-
selyyn vähintään yksi vastaus. Vastaajista 

57,6 % oli pääkaupunkiseudulta, loput 43,4 
% muualta Uudeltamaalta. 

Vastaajien luottamustehtävät 
osastoissa 

Vastaajista osastonsa puheenjohtaja toimi 
21, varapuheenjohtajana 16 ja sihteerinä 13. 
Suurin osa vastaajista oli osaston hallituksen 
jäseniä, heitä oli 55. 

Vastaajat olivat olleet yhteydessä piiritoi-
mistoon hyvin monenlaisissa asioissa. Eni-
ten mainintoja saivat hallinto- ja talousasiat, 
sääntömääräiset asiat, materiaalit, keräyk-
set ja koulutukset. Yhteydenotot tapahtu-
vat pääasiassa sähköpostilla tai puhelimitse, 
paljon asioita käsitellään myös henkilökoh-
taisissa tapaamisissa, esimerkiksi osasto-
foorumeissa, koulutuksissa tai  piiritoimiston 
työntekijän vieraillessa osastossa. 

Palvelut arvioitiin entistä paremmiksi, 
mutta harvempi vastaaja kokee 
saavansa riittävästi palvelua

Vastaajia pyydettiin antamaan yleisarvosa-
na piiritoimiston palveluista käyttämällä kou-

Osastojen palvelukysely

Ystävällistä, asiantuntevaa, nopeaa ja hidasta
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OSASTOJEN PALVELUKYSELY 2019

luarvosanoja 4 – 10. Vastausten keskiarvo oli 
tyydyttävä 8,0 (7,7 v. 2016). 

Vastaajista 71,4 % (79 % v. 2016) koki saa-
neensa riittävästi palvelua. Lisää apua toi-
vottiin erityisesti jäsenhankinnassa, uusien 
vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja viestinnäs-
sä. Paljon toivottiin myös taustatukea, esi-
merkiksi uuden toiminnan käynnistämisessä 
tai osaston toiminnan aktivoimisessa.

- Ilahduttavaa oli, että esimerkiksi tiedot-
tajien ja sihteerien kokemus piiritoimiston 
avusta parani. Olemme kuitenkin panneet 
merkille, että erityisesti osastojen puheen-
johtajat kokevat saavansa liian vähän apua 
erilaisissa tilanteissa. Muutos kolmen vuoden 
takaiseen tilanteeseen on huomattava, sa-
noo toiminnanjohtaja Petri Kaukiainen.

- Luemme avoimet vastaukset tarkasti, ja 
keskustelemme osastokummien kesken siitä, 
mitä voimme tehdä tilanteen korjaamisek-
si. Teemme parhaamme ollaksemme entistä 
paremmin osastojen vapaaehtoisten tukena, 
hän lupaa. 

Ystävällistä, asiantuntevaa, 
nopeaa ja hidasta

Vastaajia pyydettiin myös kuvailemaan pii-
ritoimiston palveluja kolmella adjektiivilla. 
Useimmin toistuvat sanat olivat ystävällinen 
ja vänlig. Mielenkiintoista oli, että vastauk-
sissa toistuivat lähes yhtä monta kertaa sa-
nat nopea ja hidas. Useita kertoja mainittiin 
myös asiantunteva, avulias ja tehokas, toi-
saalta monet pitivät piiritoimistoa etäisenä, 
vähän kankeana ja byrokraattisena.

Neljä osastofoorumia vuodessa on 
sopivasti

Alueellisia osastofoorumeita järjestetään 
seitsemällä eri alueella noin neljä kertaa 
vuodessa. Osastofoorumit on tarkoitettu kai-
kille vapaaehtoisille, niissä keskustellaan 
ajankohtaisista asioista, esitellään tulevia 
kampanjoita ja osastojen vapaaehtoiset ta-
paavat toisiaan.

Vastaajista 2/3  oli osallistunut osastofoo-
rumiin. Osastofoorumeissa nähdään pal-
jon mahdollisuuksia, vaikka kehitettävääkin 
löytyy. Vastaajien mielestä osastofooru-

mit parantavat tiedonkulkua piiritoimistosta 
osastoille ja parantavat tiedonkulkua osas-
tojen välillä. Monet toivoivatkin, että niihin 
kutsuttaisiin ja osallistuttaisiin laajemmin ja 
että osastofoorumin päätöksistä tiedotettai-
siin. 

Osastofoorumien määrää (= neljä kertaa 
vuodessa) piti sopivana lähes 80 % vastaa-
jista. 

Osastokummit ja oman toiminnan 
yhteyshenkilöt tiedetään

Piiritoimistossa on seitsemän osastokummia, 
jotka ovat piirin työntekijöitä. Osastokum-
mien tehtävänä on tukea osastoja toimin-
nan kehittämisessä. Osastokummit käyvät 
omissa kummiosastoissaan vähintään ker-
ran vuodessa ja pitävät muutoinkin yhteyttä 
osastoihinsa. 

Yli 80 % vastaajista tiesi oman osaston-
sa kummin. He olivat myös tavanneet kum-
min ja pitivät tapaamista hyödyllisenä. Myös 
oman toimintamuotonsa yhteyshenkilön tiesi 
suurin osa (yli 80 %) vastaajista.

Tässä ja nyt tärkeä tietokanava

Tässä ja nyt -lehteä lukevat lähes kaikki vas-
taajat (yli 90 %), he myös pitävät lehteä 
hyödyllisenä. Piirin Facebook-sivu sen sijaan 
ei ollut vastaajille yhtä tuttu, vain 42,4 % 
vastanneista kertoi seuraavansa piirin uutisia 
Facebookissa. Aika moni kommentoi, ettei 
ole lainkaan mukana sosiaalisessa mediassa. 
Piirin kuulumisia pitää siis jatkossakin jul-
kaista useammalla eri kanavalla. 

Tuula Korhonen

”Osastokummin on tärkeä pe-
rehtyä  ja olla tietoinen osas-
ton vahvuuksista ja varsinkin 
haasteista.”
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AJANKOHTAISTA

Haemme Punaisen Ristin 
keskustoimistoon, varainhankinnan 
yksikköön 

OSA-AIKAISTA 
PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ 
(opettaja/opettajaksi opiskeleva)

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.3.-
30.4.2020. 

Haemme alakouluopetuksen tuntevaa opet-
tajaa tai opiskelijaa ideoimaan ja tuottamaan 
digitaalisia kampanjamateriaaleja ja oppi-
tuntitehtäviä Nälkäpäivä-keräykseen liittyen. 
Kohderyhmänä ovat esikoululaiset sekä 2. 
luokkien ja 4-6. luokkien oppilaat. 

Materiaalit ja tehtävät toteutetaan Cloubin 
digitaalisella oppimisalustalla, jota käyttää 
myös Otavan Oppilaan maailma.

Toivomme hakijalta pedagogista osaamis-
ta sekä kokemusta oppituntien ja digitaalis-
ten tuntimateriaalien suunnittelusta. Cloubin 
alustan tuntemisesta on tehtävässä suurta 
hyötyä.

Työaika on keskimäärin 8 h/vko. Työ teh-
dään pääosin itsenäisesti verkossa ja ha-
kijalla tulee olla mahdollisuus työskennellä 
omalla tietokoneella. Lisäksi on joitakin ta-
paamisia toimistollamme Helsingissä. 

Työstä maksetaan tuntiperusteinen korvaus, 
joka määräytyy valitun henkilön kokemuk-
sen mukaan. 

Lisätietoja tehtävästä antaa puhelimitse 
040 181 3920 Eeva Arrajoki keskiviikkona  
12.2.2020 klo 12-14.

Lähetä lyhyt hakemus palkkatoiveineen ja 
CV viimeistään 14.2.2020 sähköpostitse: ee-
va.arrajoki@punainenristi.fi.

Ansiomerkkihakemukset 
17.2.2020 mennessä

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkki voi-
daan myöntää vapaaehtoiselle jäsenelle tun-
nustuksena ansiokkaasta toiminnasta.

Ansiomerkin myöntämisen edellytyksenä on 
SPR:n jäsenyys ja se, että henkilö on vähin-
tään kuuden vuoden ajan osallistunut järjes-
tön toimintaan.

Ansiomerkkejä haetaan lomakkeella, joka 
löytyy netistä osoitteesta rednet.punainen-
risti.fi > osastotoimisto. Samalla lomakkeel-
la voi anoa myös pöytäviiriä ja hädän kolmet 
kasvot pienoisveistosta. Osastotoimistossa 
on lisäksi tarkempaa tietoa SPR:n huomion-
osoituksista.

Ansiomerkkihakemukset on toimitettava pii-
ritoimistoon viimeistään 17.2.2020. Hake-
mukset toimitetaan osoitteella Suomen 
Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, 
Tuula Korhonen, Salomonkatu 17 B, 5. krs,
00100 Helsinki tai sähköpostilla tuula.korho-
nen@punainenristi.fi.

Aktiivimerkit myöntää osaston hallitus

Osaston hallitus myöntää aktiivimerkit, Pu-
naisen Ristin jäsen tai osaston toiminta-
ryhmä voi tehdä ehdotuksen aktiivimerkin 
(entinen harrastusmerkki) myöntämisestä 
joko Punaisen Ristin osaston tai piirin halli-
tukselle.

Aktiivimerkin saaminen edellyttää SPR:n jä-
senyyden lisäksi vähintään kolmen vuoden 
aktiivista osallistumista SPR:n toimintaan.

Osaston hallitus käsittelee ja myöntää aktii-
vimerkkejä kahdesti vuodessa ennen osas-
ton kevät- ja syyskokousta
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KOULUTUS

Osastojen vastuuhenkilöiden 
peruskurssi

Aika: Lauantai 29.2.2020 klo 9.45-17.00

Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, 
Hietaniemenkatu 7 B, 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. 

Koulutukset järjestetään 
yhteistyössä Opintokeskus 
Siviksen kanssa.

Kehitä vuorovaikutustasi  -koulutus

Aika: Tiistai 24.3.20 klo 17.30-20.30
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hie-
taniemenkatu 7 B, Helsinki

Vuorovaikutus tarkoittaa kaikkea sitä, mil-
lä tavalla olemme toisten ihmisten kanssa. 
Vapaaehtoistoiminnassa hyvät vuorovaiku-
tustaidot ovat erityisen tärkeitä. Koulutus 
antaa valmiuksia ryhmässä toimimiseen ja 
autettavan kohtaamiseen, mutta myös eri-
laisiin pikakohtaamisiin messuilla, kampan-
joissa, rekrytoinnissa. 

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille hinta on 25 euroa. Ilmoittau-
tuminen 16.3. mennessä: vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/4559. 

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

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: 

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 
piiriä, 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
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KOULUTUS

Läksyhelppi-ohjaajakoulutus

Kurssi 1: maanantai 24.2.2020 klo 17-20
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki

Kurssi 2: maanantai 2.3. klo 17-20
Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahden-
katu 4, 00100 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

Selkokielinen puhe, 
vuorovaikutus ja kirjoittaminen

Aika: 21.4. klo 17.30-20.30
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, Helsinki. 

- Miksi minun kannattaa käyttää selkokieltä, 
kun toimin maahan muuttaneen vapaaehtoi-
sena ystävänä? 
- Kuinka tuen toista vapaaehtoista osallistu-
maan keskusteluun, kun hänen äidinkielensä 
on muu kuin suomi?
- Kuinka voin yksinkertaistaa omaa puheta-
paani, kun toimin ryhmän ohjaajana tai kou-
lutan uusia vapaaehtoisia?
- Miten varmistan, että mainosta on helppo 
lukea, kun yritän saada uusia vapaaehtoisia 
mukaan toimintaan?  

Selkokieltä tarvitsee yli puoli miljoonaa ih-
mistä Suomessa. Selkokieli on yleiskiel-
tä luottavampi ja ymmärrettävämpi suomen 
kielen muoto. Selkokielikoulutuksista saat 
perustietoa, rohkeutta ja valmiuksia kohda-
ta selkokielen käyttäjä erilaisissa tilanteissa. 
Selkokieltä tarvitsevat mm. maahanmuut-
tajat (suomen kielen oppimisen alkuvai-
heessa), lapset ja nuoret joilla on kielellinen 
erityisvaikeus, henkilöt joilla on oppimisen 
vaikeuksia, muistisairaat ja kehitysvammai-
set henkilöt, henkilöt joilla on afasia.

Selkokielikoulutukset on suunnattu kaikil-
le Punaisen Ristin toimijoille, esim. LäksyHel-
pin ohjaajille, maahanmuuttajien ystäville, 
kielikerhojen vetäjille, tukikummeille, eri toi-
mintalinjojen kouluttajille, tiedottajille, jä-
senmestareille, ensiapuryhmien vetäjille ja 
muille osastojen vastuuhenkilöille. Avoin kai-
kille kiinnostuneille. Koulutukset järjestetään 
yhteistyössä Selkokielikeskuksen kanssa.

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille hinta on 25 euroa. Ilmoittautumi-
nen 13.4. mennessä. 

Lisätiedot: Emilia Jokiaho, sähköposti emilia.
jokiaho@redcross.fi tai puh. 040 594 8142.

Keräystoiminnan koulutukset v. 2020

• Lauantai 14.3.2020 klo 10-15.30 
Keräys- ja avustustoiminnan peruskoulutus

Kenelle: keräysjohtajat, keräystiimiläiset ja 
kotimaan avun yhteyshenkilöt
Missä: Mika Waltari -sali, Töölön kirjasto
Ilmoittautuminen viimeistään ke 4.3.2020: 
https://www.lyyti.in/Avustustoiminnan_kou-
lutus_140320

• Sunnuntai 13.9.2020 klo 10-14 
Nälkäpäivä-info. Tarkemmat tiedot ja kutsut 
asianomaisille lähetetään sähköpostitse lä-
hempänä ajankohtaa.
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KOULUTUS

Digikummin peruskoulutus 
(webinaarit)

Aika: Keskiviikkoisin 11.3., 18.3., 25.3. ja 
15.4. klo 18-19.30 
Ilmoittaudu 4.3. mennessä: vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/5017 

Digikummien peruskoulutus toteutetaan val-
takunnallisena verkkokoulutuksena ja se ra-
kentuu neljästä webinaarista, sekä osastossa 
toteutettavasta oppimistehtävästä, joka jae-
taan ja puretaan verkkoalustan kautta.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat 
auttaa ja tukea muita digitaalisten välineiden 
entistä tarkoituksenmukaisemmassa käytös-
sä osastossa ja toivoisit saavasi vahvistusta 
ja lisää osaamista digikummina toimimiseen. 
Pohjavaatimuksena koulutukseen on Oma 
Punainen Risti -vapaaehtoisjärjestelmän käy-
tön hallinta.

Digikummien peruskoulutuksessa perehdy-
tään Oman uusien ominaisuuksien lisäksi 
muun muassa Ossiin - vapaaehtoisten uu-
teen sähköiseen yhdistystyökaluun - sekä 
osastojen tukemiseen muiden digitaalisten 
työkalujen, kuten sosiaalisen median käy-
tössä. Lisäksi käydään läpi muun muassa 
uusien vapaaehtoisten vastaanottoa digitaa-
lisuutta hyödyntäen, verkkovapaaehtoisten 
tukemista ja pohditaan, miten diginoviisitkin 
saataisiin pysymään mukana kehityksessä.

Webinaarit järjestetään Zoomin kautta, saat 
sähköpostiisi ohjeet ja linkin webinaariin liit-
tymiseen viimeistään webinaaria edeltäväl-
lä viikolla.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 4.3. 
mennessä. Lisätiedot: Maija Pokkinen, säh-
köposti maija.pokkinen@redcross.fi tai puh. 
040 822 0676

Koulutuksen sisältö

Webinaari 1
- Muuttuva maailma – digitalisoituvat järjes-
töt
- Digitalisaatio vaatii johtamista
- Digikummi osastojen tukena – kohti digio-
saavaa ja digimyönteistä osastoa.
- Muutosvastarinta osana muutosta

Webinaari 2
- Mistä kaikki sai alkunsa – SPR:n digitaali-
sen ekosysteemin synty
- Oman kehitys, missä nyt mennään?
- Osasto Ossin käyttäjänä
- Osasto sähköisen välitysjärjestelmän käyt-
täjänä

Webinaari 3
- Digitaalisuus osana osastojen arkea
- Digitaalisuuden hyödyntäminen uusien va-
paaehtoisten vastaanottamisessa – miten tu-
en jäsenmestareita?
-  Viestintä ja osaston brändäys
- Osasto verkkovapaaehtoisen tukena
- Digipaja osastossa – diginoviisit osana 
osaston toimintaa?

Webinaari 4
-  Oppimistehtävien purku ja hyvien koke-
musten jako

Muistisairaan kohtaaminen

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

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

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

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

• 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



24

Koen helpoksi ottaa yhteyttä piiritoimistoon.

Olen saanut tarvitsemani materiaalin piiritoimistosta.

Olen saanut vastauksen yhteydenottooni riittävän nopeasti.

Palvelusta on ollut minulle hyötyä.

Palvelu on ollut asiantuntevaa.

Piiritoimistolta on oltu riittävästi yhteydessä osastoonne.

Palvelu on ollut ystävällistä. Työntekijällä on ollut riittävästi aikaa minulle.

Piiritoimiston työntekijät ovat helposti tavoitettavissa.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Prosentti

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Osastojen palvelukyselyn avulla kartoitettiin viime vuoden lopulla osastojen ja niissä 
toimivien vapaaehtoisten kokemuksia piiritoimiston antamasta tuesta ja palveluista. Kiitos kaikille 
vastaajille! Kyselyn tuloksista kerrotaan tarkemmin tämän lehden sivuilla 16 - 17. 
Alla oleva kuva näyttää, mitä mieltä vastaajat olivat:


