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On aika ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja 
vaikuttaa tulevaisuuteen

PÄÄKIRJOITUS 20.3.2017

Kesäkuussa Helsingissä järjestettävä Suomen 
Punaisen Ristin yleiskokous on suuri yhteinen 
ponnistus ja päätöksenteon paikka. Yleiskoko-
uksen aika ja sijainti eivät voisi olla ajankoh-
taisempia ja parempia. Suomen itsenäisyyden 
100. juhlavuosi sekä muutokset maailmalla ja 
kotimaassa edellyttävät Punaiselta Ristiltä hy-
viä ja oikeita päätöksiä.

Kevään 2017 kuluessa SPR:n osastoilla ja pii-
reillä on mahdollisuus ottaa kantaa ajankoh-
taisiin asioihin ja vaikuttaa tulevaisuuteen. 
Yleiskokouksessa päätettävä toimintalinjaus 
ohjaa keskustoimiston, piirien ja osasto

jen toimintaa aina vuoteen 2020 asti. Toimin-
talinjauksen luonnokseen kannattaa vaikuttaa 
kommentoimalla jo ennen yleiskokouksen lo-
pullisia päätöksiä.

Päättyvän toimintalinjauskauden aikana Suo-
men Punaisessa Ristissä on selvitetty esimer-
kiksi veripalvelutoiminnan asemaa, ensiapu-
koulutuksen kehittämistä sekä valmisteltu 
sääntöuudistusta Turun 2014 yleiskokouk-
sen päätösten pohjalta. Turvapaikanhakijoiden 
määrän nopea kasvu vuonna 2015 oli oikeas-
taan ainoa asia, jota nykyisessä toimintalin-
jauksessa ei osattu ennakoida. Valmiuden ja 
varautumisen avulla Punainen Risti pystyy kui-
tenkin vastaamaan myös yllättäviin tilanteisiin. 
Valmius vaatii toki jatkuvaa kehittämistä. Esi-
merkiksi erilaisiin maahantulotilanteisiin liitty-
viä suunnitelmia on ylläpidetty jo 1990-luvun 
alkupuolelta asti.

Yleiskokoukseen valmistautuminen on pro-
sessi, joka muodostuu sääntöjen määräämis-
tä vaiheista sekä vuorovaikutuksesta Punaisen 
Ristin ihmisten kesken. Osastofoorumit, pu-
heenjohtajaseminaarit, vapaaehtoisten kou-
lutustilaisuudet sekä eri teemoista järjestetyt 
yksittäiset tapaamiset ja kyselyt ovat mah-
dollistaneet yhteisiin asioihin vaikuttamisen. 
Yleiskokous on vain yksi, mutta tärkeä, vaihe 
yhteisten valintojen tekemisessä ja niihin si-
toutumisessa. Muutokset tapahtuvat hitaas-
ti ja siksi asioita on hyvä ennakoida ja valmis-
tella kunnolla.

Maailman ja suomalaisen yhteiskunnan muu-
tokset herättävät kysymyksiä, joihin myös 

Punaisen Ristin on osattava ottaa kantaa. 
Esimerkiksi Punaisen Ristin järjestämän en-
siapukoulutuksen määrä on vähentynyt, kun 
kilpailu on kiristynyt ja markkinat kasvaneet. 
Ensiapukoulutus on Punaiselle Ristille tärkeä 
sekä kansalaisten auttamisvalmiuden kehit-
tämisen että varainhankinnan näkökulmasta. 
Tämä asia tiedostettiin jo kauan ennen Turun 
yleiskokousta 2014. Nyt vireillä on varainhan-
kinnallisen ensiapukoulutuksen eriyttäminen 
omaksi organisaatiokseen, joka vastaisi ny-
kyistä paremmin valtakunnallisiin koulutus-
tarpeisiin ja pärjäisi myös kiristyneessä kil-
pailussa.

Sote-uudistuksella voi olla vaikutuksia esimer-
kiksi veripalvelutoimintaan, johon liittyviä ky-
symyksiä on kuluneella yleiskokouskaudella 
selvitetty. Turvapaikanhakijoiden auttaminen 
on nostanut esille tarpeen määritellä uudel-
leen kotimaassa annettavan avun roolia suh-
teessa viranomaisiin ja muihin toimijoihin. Eri 
yhteyksissä on kysytty myös sitä, voiko Punai-
nen Risti toimia ja miten sen pitäisi toimia eri-
laisissa tilanteissa, joissa poliittiset mielipiteet 
jakavat suomalaisia eri leireihin, kuten esimer-
kiksi paperittomien auttamisessa.

Kaikki edellä kuvatut asiat ovat Suomen Pu-
naisen Ristin sisäisiä kysymyksiä. Ne liittyvät 
painopisteiden määrittelyyn, tehtäviin valintoi-
hin, rakenteiden kehittämiseen sekä toimin-
nan tarvitseman tuen järjestämiseen. Nämä 
sisäiset kysymykset herättävät usein suuria in-
tohimoja. Tärkeintä on kuitenkin muistaa se, 
miten me autamme hädässä olevia ihmisiä lä-
hellä ja kaukana. Auttaminen on aina oikein. 
Auttamalla voimme parhaiten ottaa kantaa 
ajankohtaisiin asioihin ilman turhaa väittelyä 
ja vastakkainasettelua.

SPR:n yleiskokousta 10. - 11.6.2017 ennen 
meillä on vielä piirin 
vuosikokous 22.4.2017 
Helsingissä, jossa teh-
dään valintoja piirin luot-
tamustehtäviin ja pääte-
tään meidän alueemme 
asioista. Tervetuloa jou-
kolla kokoukseen!

Hannu Harri
puheenjohtaja
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Olethan jo ilmoittautunut yleiskokouk-
seemme, joka pidetään 10.–11.6. Finlan-
dia-talossa Helsingissä? Kokous on tärkeä, 
sillä siellä päätetään seuraavien vuosi-
en toimintamme painotuksista ja uusista 
säännöistä sekä valitaan uudet luottamus-
henkilöt.

Ilmoittaudu, varaa yösija ja matka  
– nyt heti
Matkustaminen: Piirit ovat järjestäneet yhteis-
kuljetuksia. Kysy lisää omasta piiritoimistostasi. 

Ilmoittautuminen alkoi 3.2. ja päättyy 28.4. 
Avaa rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2017

Löydät Rednet-sivulta sähköisen linkin ilmoit-
tautumislomakkeeseen. Ilmoittaudu samalla 
yleiskokoukseen, iltajuhlaan ja nuorten Etkoil-
le. Samalta sivulta saat ohjeet majoitusten va-
raamiseen. 

Vaikuta päätöksiin
Toimintalinjaus 2018–2020: Mihin järjestömme 
pitäisi keskittyä tulevina vuosina? Miten maa-
ilma on muuttumassa? Mitä muutoksia meidän 
on tehtävä toimintamme suunnassa ja organi-
soinnissa? Entä millaisia muutoksia haluat jär-
jestömme sääntöihin? Osastosi on saanut eh-
dotukset postitse helmikuun 2017 alussa. 

Lauantaina 10.6. yleiskokouksen valiokunnis-
sa toimintalinjausta käsitellään niin, että kes-

YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017

Tervetuloa Helsinkiin kesäkuussa!
kitytään konkreettiseen toiminnan suunnit-
teluun. Linjauksesta päätetään sunnuntaina 
11.6. Sunnuntaina päätetään myös uusista 
säännöistä.

Henkilövalinnat (hallitus, valtuusto): Vaalikes-
kustelu pidetään lauantaina 10.6. ja valinnat 
päätetään sunnuntaina.

Viihdy ja vaikutu
Kokous avataan lauantaina musiikilla ja pu-
heilla, toimittaja Arto Nyberg juontaa.  Lauan-
tai-iltana tavataan Musiikkitalolla. Luvassa on 
hyvää musiikkia ja ruokaa. 

Ulkoile Kansalaistorilla
Aivan Finlandia-talon vieressä olevalla Kan-
salaistorilla koet elämyksiä sekä saat tietoa 
ja vinkkejä. Torilla voit muun muassa kokeil-
la ensiaputaitojasi ja etsiä vaikkapa kesävaat-
teita Kontti-kaupasta. Torilla tapahtuu paljon 
jo tiistaista 6.6. lähtien, jolloin nallesairaalan 
oviaukolla jonottaa alle kouluikäisiä nallet kai-
nalossaan. 
 
Lisätietoja:  
oma piirisi,  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous 2017,  
punainenristi.fi/ajankohtaista/yleiskokous.    

Katso myös: finlandiatalo.fi ja 
musiikkitalo.fi.

O
tto

-V
ille Väätäin

en
 

Avajaishulinaa kesäkuulta 2014 Turun messukeskuksessa. 
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017

Tiedätkö jo, mitä gimis 
tarkoittaa?
Gimis on vanhaa stadin slangia ja tarkoit-
taa hyvää tai kivaa – ihan niin kuin Punai-
sella Ristillä vapaaehtoisena toimiminen-
kin on! 

Yleiskokouksen aikana Kansalaistorilla järjeste-
tään Gimis-tapahtumatori, missä on esillä koko 
vapaaehtoistoiminnan kirjo ja järjestön moni-
puolinen toiminta ensiaputoiminnasta ystävä-
toimintaan sekä kansainväliseen apuun.  

Helsingin keskustassa oleva tapahtumatori  
Gimis avautuu tiistaina 6.6. Ohjelmaa on tiis-
taista lauantaihin kello 11–19 ja sunnuntaina 
11.6. kello 11–16. 

Luvassa on muun muassa musiikkiesityksiä, lii-
kuntatuokioita, keskusteluohjelmaa, auttaja-
kursseja ja lastenohjelmaa.

Tervetuloa viihtymään – torilla tavataan! 
 
Lisätietoja:  
Tapahtumakoordinaattori  
Liina Sipilä, p. 040 642 8270

Muista nämä yleiskokoukseen liittyvät tärkeät päivämäärät

Tarkista heti: Oletko muistanut ilmoittau-
tua (28.4. mennessä) kokoukseen ja varata 
majoituksen. Kysy piiriltäsi lisätietoja muun 
muassa yhteiskuljetuksesta. 

Maaliskuun loppuun mennessä: Osastoilla 
ja piireillä on aikaa kommentoida toiminta-
linjauksen ja sääntöjen luonnoksia. Osastot 
ja piirit saivat luonnokset helmikuun alussa. 
Samassa paketissa tulivat myös valtakirjo-
jen pohjat ja tieto äänivaltaisten edustajien 
määrästä osastoittain.

28.4. mennessä: Ehdokkaat kokoukses-
sa valittaviksi luottamushenkilöiksi esitetään 
vaalitoimikunnalle. Toimikunnassa ovat jäse-
ninä piirien äänivaltaiset edustajat.

12.5. mennessä: Osastot ja piirit saa-
vat virallisen kokouskutsun sekä esityk-
sen toimintalinjaukseksi ja esityksen uusiksi 
säännöiksi. Samassa postissa tulevat vaali-
toimikunnan ehdotus luottamushenkilöiksi 
ja kokouksen ohjelmalehtinen.  

Ju
ssi V

ierim
aa

Kansalaistorin nallesairaalaan voi tuoda hoitoa kaipaavat nuket ja nallet.
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YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017

Gimis kutsuu kesän parhaisiin vapaaehtoishommiin!

Yleiskokouksen yhteydessä Helsingin Kansalaistorilla järjestetään 6.-11.6. iloinen ja kesäinen 
kaupunkijuhla, Gimis – Punaisen Ristin tapahtumatori. 

Tapahtuma toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja mukaan tarvitaan runsaasti vapaaehtoisia monen-
laisiin rooleihin: tapahtuman rakennukseen, infopisteelle, auttajakurssien vetäjäksi, kahvilanpitä-
jäksi, lasten telttaan tai vaikkapa lavalle esiintymään! Jokaiselle löytyy varmasti sopiva homma, 
olit sitten monta vuotta toiminnassa mukana ollut konkari tai vasta tutustunut SPR:ään!

Vapaaehtoishaku on käynnissä 15.4. saakka piirin nettisivuilla löytyvän linkin kautta hup.punai-
nenristi.fi > gimis. Samalla lomakkeella voit hakea mukaan vapaaehtoiseksi yleiskokoukseen vii-
konloppuna 10.-11.6. Lisätietoja löytyy Rednetistä sekä 3.4. alkaen myös osoitteesta www.gi-
mis.info. Tule mukaan rakentamaan kaikkien aikojen yleisötapahtumaa - tervetuloa Gimikseen!

Tiedustelut:
Liina Sipilä, tapahtumakoordinaattori, sähköposti liina.sipila@redcross.fi

Piiri tukee osallistumista 
yleiskokoukseen 

Helsingin ja Uudenmaan piiri tukee osasto-
jen osallistumista Helsingin yleiskokoukseen, 
jos osaston taloustilanne muuten estäisi osas-
toa lähettämästä edustajaa kokoukseen. Pii-
ri voi hakemusten perusteella maksaa osaston 
yhden edustajan täyden kokouspaketin, jo-
ka sisältää kokouspalvelut, lounaat, kahvit ja 
iltajuhlan. Kokouspaketin hinta on 90 euroa. 
Tukea anotaan viimeistään 2.5. vapaamuotoi-
sesti toiminnanjohtajalta, sähköposti petri.
kaukiainen@punainenristi.fi.

Yleiskokouksen 
luottamushenkilövalinnat

Yleiskokouksessa valitaan järjestölle puheen-
johtaja (hallituksen puheenjohtaja), hallituk-
sen kolme varapuheenjohtajaa, kuusi hallituk-
sen muuta jäsentä, valtuuston puheenjohtaja, 
valtuuston varapuheenjohtaja, 23 valtuuston 
jäsentä ja 23 varajäsentä sekä kolme tilintar-
kastajaa ja kolme varatilintarkastajaa. 

Vaaleja valmistelee yleiskokouksen vaalitoimi-
kunta, joka muodostuu piirien
yleiskokousedustajista. HUPin yleiskokous-
edustaja Linda Basilier toimii vaalitoimikunnan 
puheenjohtajana. 

Piirin hallitus kävi alustavan keskustelun piirin 
ehdokkaista valtuustoon ja järjestön hallituk-
seen. Piirin ehdokkaista päätetään hallituksen 
ylimääräisessä kokouksessa 22.4.2017. 

Hallitus kannustaa myös piirin osastoja käy-
mään aktiivista vuoropuhelua alueensa eh-
dokasasetteluista ja esittämään ehdokkaik-
si henkilöitä, jotka ovat sitoutuneita järjestön 
perusperiaatteisiin ja joilla on kyky, taito ja 
osaaminen toteuttaa järjestön visiota ja stra-
tegiaa. Ehdokkaalla tulisi olla laaja kontakti-
verkosto ja hyvät yhteiskuntasuhteet, sekä 
mahdollisuus käyttää aikaansa Punaisen Ristin 
luottamustoimeen. 

Ehdotukset yleiskokouksessa valittavien jär-
jestön valtuuston ja hallituksen jäsenistä tulee 
jättää viimeistään 28.4. Lisätietoja ja lomak-
keet ehdokasasettelua varten löytyvät RedNe-
tistä rednet.punainenristi.fi/vaalit2017

HUPin osastojen äänivaltaisten 
edustajien tapaaminen 22.5.

Kutsumme Helsingin ja Uudenmaan piirin 
osastojen äänivaltaiset yleiskokousedustajat 
yhteiseen tapaamiseen maanantaina 22.5. klo 
18 – 20 Finlandia-talon Veranda 1 -kokousti-
lassa (sisäänkäynti Karamzininrannan puolel-
ta, ovi K4). Kahvia ja pientä suolaista on tar-
jolla klo 17.30 alkaen. 

Illan aikana on mahdollisuus keskustella yleis-
kokouksessa käsiteltävistä asioista, mm. toi-
mintalinjausehdotuksesta ja sen valiokuntakä-
sittelystä sekä luottamushenkilövalinnoista. 

Lähetämme myöhemmin kutsun kaikille ääni-
valtaisille edustajille, mutta päivämäärä kan-
nattaa merkitä kalenteriin jo nyt.
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Asuuko sinunkin osastossasi juhlavuoden  
auttajakurssin vetäjiä? 
Suomen Punaisen Ristin lahja 100-vuotiaalle 
Suomelle on kouluttaa tuhansia uusia ensiapu-
taitoisia auttajia tunnin mittaisella auttajakurs-
silla. Punaisen Ristin perustehtäviin kuuluu ter-
veyden ja valmiuden lisääminen lähiyhteisöissä. 
Auttajakurssi on keino lisätä yhteisön vahvuut-
ta, koska hätätilanteen sattuessa osaava aut-
taja on todennäköisemmin paikalla.

Tunnin mittaisen kurssin voi järjestää jokai-
nen osasto. Matalan kynnyksen kurssi on kai-
kille avoin ja maksuton. Kurssin yhteydessä on 
helppo esitellä oman osaston ja alueen toimin-
taa sekä kertoa myös ensiapukursseista. Uu-
sien vapaaehtoisten saaminen toimintaan on 
meidän kaikkien yhteinen tavoite.

Kurssilla opetellaan verenvuodon tyrehdyttä-
minen, hengityksen turvaaminen ja autettavan 
suojaaminen kylmältä. Tunnin aikana näytetään 
esimerkkejä ja sen jälkeen on harjoituksia, joi-
den vetämisessä auttavat toimintaohjekortit.

Kurssimateriaali ja ohjeet on suunniteltu hel-
poiksi käyttää. Ensiavun perustiedot riittävät 
ohjaajille ja piiristä saa lisätukea sekä pereh-
dytystä, jos toteuttaminen tuntuu hankalalta. 

Kurssin voi järjestää milloin tahansa vuoden ai-
kana. Tavoite on, että kursseja järjestettäisiin 
ainakin yhtä monta kuin meillä on osastoja ja 
todella hienoa olisi jos kursseja järjestettäisiin 
enemmänkin.

Ensimmäiset osastot ovat jo järjestäneet autta-
jakursseja, ja heille on tullut innostunutta pa-
lautetta osallistujilta.

Onhan sinunkin osastosi mukana?
 
Päivi Piili 
Koulutussuunnittelija, ensiapu ja terveys

N
iklas M

eltio

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 tunnus. Se 
suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Suojamerkin 
omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin sitoutuneet valtiot, joista Suomi 
on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta toimintansa merkitsemiseen ja valvoa 
sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

AUTTAJAKURSSI
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JUHLAVUOSI PUNAISESSA RISTISSÄ 

Järjestä alueellasi juhlavuoden auttajakurssi
Auttajakurssin järjestäminen on helppoa ja 
hauskaa sekä hyödyllistä. Juhlavuoden kun-
niaksi suunniteltu kurssi kestää tunnin ja 
sen aikana opitaan verenvuodon tyrehdytys-
tä, hengityksen turvaamista erilaisissa tilan-
teissa ja autettavan suojaamista kylmältä. 

Vanhoista vapaaehtoisliiveistä tehdystä kas-
sista löytyvät ohjeet ja kaikki tarvittava ma-
teriaali kurssin järjestämiseen. Perustiedot 
ensiavusta riittävät kurssin vetämiseen ja ha-
lutessaan tapahtuman voi järjestää yhdessä 
toisen osaston tai piirin kanssa.

Kassissa on helpot ohjeet kurssin toteuttami-
seen. Muistitikku sisältää sähköisten ohjeiden 
lisäksi ensiapuvideot, joita voi näyttää osal-
listujille ennen harjoitusta. Toimintaohjekortit 
kertovat, kuinka ensiaputilanteissa menetel-
lään. Lisäksi kassi sisältää erilaisia sidostarvik-
keita ja suojapeitteen. Jokaisessa kassissa on 
25 todistusta auttajakurssin osallistujille. 

Muista ilmoittaa kurssille osallistuneet 

On tärkeää, että kurssin jälkeen täytetään 
verkkolomake, missä kerrotaan osallistujien 
määrä. Kerromme uusien auttajien määräs-
tä pitkin vuotta ja vain saatujen tietojen avul-
la voimme kertoa siitä myös muille osana Suo-
mi100-juhlavuotta. Lomake löytyy osoitteesta: 
rednet.punainenristi.fi/auttajia140v 

Muistathan myös kerätä kurssin osallistujilta 
sähköpostiosoitteet ja ilmoittaa ne verkkolo-
makkeessa. Näin voimme kiittää heitä henki-
lökohtaisesti juhlavuoden päätteeksi.

Kassin voi tilata Punaisen Ristin kaupasta:  
punaisenristinkauppa.fi.

Lisätietoja:
Auttajakurssin suunnittelija    
Päivi Piili, p. 020 701 2170 

Päivi K
ap

iain
en

-H
eiskan

en

Mari Järvisalo sitoo Ritva Kettuselle painesidettä Savonlinnan osaston järjestämällä auttajakurssilla.
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KUNTAVAALIT 8.4.2017

Kysy ja keskustele  
kuntavaaleissa

Tuo paikkakunnallesi Punai-
sen Ristin historianäyttely

Kuntavaaleissa 8.4. voimme vaikuttaa siihen, 
millaiset toimintamahdollisuudet järjestöillä ja 
kunnilla on tulevaisuudessa. Hyvinvoiva tule-
vaisuuden kunta on tietoinen järjestöistä, luo 
mahdollisuuksia toiminnalle ja tukee vapaaeh-
toistoimintaa. Vapaaehtoiset luovat yhteisölli-
syyttä, vahvistavat arjen turvallisuutta ja hyvin-
vointia kunnissa. 

Kysymyksiä, joita voi tuoda vaalikeskusteluun: 

1. Vapaaehtoiset ovat hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen voimavara
Järjestöllä on noin 500 paikallisosastoa, joissa 
toimii 40 000 vapaaehtoista. He päivystävät ja 
antavat ensiapua erilaisissa tapahtumissa, koh-
taavat yksinäisiä, tukevat maahanmuuttajien 
kotoutumista, tarjoavat tukea ja apua terveys-
pisteissä, järjestävät tempauksia seksuaaliter-
veyteen liittyen sekä kertovat päihteistä. 
• Miten kunta huomioi vapaaehtoiset ja jär-

jestöt sekä ottaa voimavaraksi arjen turval-
lisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misessä?

• Miten kunta tukee vapaaehtois- ja järjestö-
toimintaa? 

• Miten kunta kuuntelee järjestöjen ja vapaa-
ehtoisten tietoa ihmisten hyvinvoinnista?

2. Vapaaehtoiset ovat valmiina äkillisessä 
tilanteessa
Punaisella Ristillä on lakisääteinen tehtävä toi-
mia viranomaisia avustavissa tehtävissä onnet-
tomuuksissa tai yhteiskunnan häiriötilanteissa. 
Vapaaehtoisista yli 5 000 on koulutettu toimi-
maan viranomaisten tukena erilaisissa hälytys-
tilanteissa. Koordinoimme 52 järjestön muo-
dostamaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua 
(Vapepa), jonka hälytysryhmissä toimii  
22 000 vapaaehtoista valmiina viranomaisia tu-
keviin tehtäviin. 

Hyvä valmius tarvitsee osaamisen ylläpitämistä 
koulutuksella ja harjoittelulla yhdessä eri toimi-
joiden ja viranomaisten kanssa. Tuekseen toi-
minta tarvitsee aktiivista yhteistyötä ja resurs-
seja, kuten välineitä ja tiloja toiminnalle. 
• Miten kunta huomioi vapaaehtoiset ja jär-

jestöt viranomaisten tukena ja osana äkilli-
sen avun valmiutta?

• Kuinka kunta tukee ja kannustaa vapaaeh-
toistoimintaa ja järjestöjen toimintaa?

Saatte huhtikuussa käyttöönne historiaam-
me käsittelevän, viiden kuvajulisteen pake-
tin. Julisteissa esitellään teemoittain, mitä 
olemme tehneet Suomessa kansantervey-
den vahvistamiseksi, sosiaalipalveluiden sa-
ralla, ensiavun ja valmiuden ylläpitämisek-
si sekä sota-aikoina. Viides juliste nostaa 
esiin kansainvälisen avustustyön merkittä-
vimpiä hetkiä.

Julisteista tuotetaan kaksi hieman erilaista 
erää. Niin sanotut Finetag-julisteet ovat A0-
kokoisia (841 x 1189 mm), itsestään pintaan 
kiinnittyviä ja uudelleen käytettäviä. Voitte 
pyytää Finetag-julistepaketin maksutta lainak-
si piiritoimistolta viikolta 13 alkaen.
 
Julistetta painetaan myös mitoiltaan pienem-
pänä (700 x 1000 mm). Näitä pienempiä, pa-
perisia julisteita voitte tilata verkkokaupasta 
(punaisenristinkauppa.fi) maksutta viikolta 10 
alkaen.
 
Pakettiin kuuluu näyttelyä tukeva tarinamuo-
toinen vihko, jossa kuvien taustoista kerro-
taan kuvitteellisen hoitajan päiväkirjamerkin-
töjen kautta. Teksti perustuu tositapahtumiin, 
vaikka onkin puettu fiktiiviseen muotoon.

Sama hoitaja havainnoi historiaamme myös 
Facebook-sivuillamme. Tarina on jo alkanut; 
hyppää kyytiin tykkäämällä ja jakamalla!

Varaa näyttelypaikka hyvissä ajoin
Voitte pystyttää näyttelyn osaston omiin ti-
loihin tai yhteistyökumppanin seinälle, kirjas-
toihin tai kunnantaloille milloin tahansa huh-
tikuusta lähtien. Perinteikäs Punaisen Ristin 
viikko 8.–14.5. on näyttelyn järjestämiselle eri-
tyisen hyvä ajankohta.

Näyttely toimii hyvin vaikkapa auttajakurssin 
yhteydessä. Näyttelyn ohessa on myös hyvä 
tilaisuus kertoa osaston omasta historiasta.

Lisätietoja:
Informaatikko    
Mari Vehkalahti, p. 020 701 2233

Lue lisää juhlavuodesta RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/42618

PUNAISEN RISTIN HISTORIANÄYTTELY

Lue lisää: https://rednet.punainenristi.fi/no-
de/43800
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Valmennuksista uutta virtaa osastoihin

Kiinnostaisiko sinua vapaaehtoistyö omaishoitajaperheiden kanssa?

Täyttä elämää eläkkeellä - valmennukset 
ovat osastoille erinomainen tilaisuus esitel-
lä paikallista toimintaa ja saada uusia va-
paaehtoisia. Moni tulee valmennukseen ha-
kemaan tukea uuteen elämäntilanteeseen, 
mutta tietoa halutaan myös vapaaehtois-
toiminnasta. Eläkkeelle siirtyjät haluavat 
löytää työuran jälkeen mielekästä tekemis-
tä, jossa he voivat käyttää osaamistaan ja 
kokemustaan. 

Parhaimmillaan valmennukset synnyttävät uut-
ta toimintaa. Esimerkiksi Kallio-Käpylän osas-
toon Helsingissä on perustettu Täyttä elämää 
-verkosto, joka tapaa säännöllisesti osaston ti-
loissa ja suunnittelee itse toimintansa. Verkos-
to on ollut järjestämässä muun muassa joulu- 
ja ystävänpäivän kahvilaa. Vastaavaa toimintaa 
on käynnistymässä myös Savo-Karjalan piirissä 
Joensuussa. Iisalmessa taas käynnistyi omais-
hoidontukitoiminta valmennukseen osallistu-
neiden henkilöiden aloitteesta.

Täyttä elämää -valmennukset käynnistyivät 
keväällä 2015 ja tammikuussa 2017 Jyväsky-

Punainen Risti on lähtenyt mukaan Kehite-
tään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 
kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkee-
seen. Sosiaali- ja terveysministeriön hank-
keen tavoitteena on luoda omais- ja perhe-
hoitajille sekä iäkkäille ihmisille nykyistä 
yhdenvertaisemmat ja paremmin koordi-
noidut palvelut. 

Tällä hetkellä omaishoidon kehittämistyötä 
tehdään muun muassa Kaakkois-Suomen ja 
Varsinais-Suomen piireissä. Kaakkois-Suomes-
sa pilotoidaan uutta, omaishoitajille kehitet-
tyä ensiapukurssia ja koulutetaan vapaaehtoi-
sia. Tulevia kursseja on järjestetty Mikkelissä 
ja sen lähikunnissa maaliskuusta alkaen. Uusia 
vapaaehtoisia otetaan mielellään mukaan toi-
mintaan!

Kumppanuus Eksoten kanssa antaa vaikutus-
mahdollisuudet entistä inhimillisimpiin ja moni-
puolisempiin palveluihin tulevaisuudessa. Jo nyt 

omaishoitajat saavat Punaisen Ristin vapaaeh-
toisilta muun muassa vertaistukea ja koulutus-
ta ensiavusta, hoidosta sekä huolenpidosta. 

Lisätietoja:
Omaishoidon koordinaattori   
Sisko Aalto, p. 020 701 2121 

Kaakkois-Suomen piiri omaishoitajien  
tukitoiminnan aluetyöntekijä    
Johanna Vihervaara, p. 040 860 1396 

lässä pidettiin 70. valmennus. Valmennuksiin 
on osallistunut yhteensä yli 600 henkilöä.

Lisätietoja ja tiimin yhteystiedot:  
rednet.punainenristi.fi/tayttaelamaa

Ju
ssi V

ierim
aa

Tulevia tapahtumia omaishoitajille
• Hyvinvointipäivät omaistaan hoitaville 

miehille, Heinola 1.–12.5.2017
• Hyvinvointileiripäivät kaikille 

omaishoitajille, Yyterin kylpylä Pori 
4.–5.5.2017

• Satakunnan piirin järjestämä 
omaishoitajien leiri, Pastuskeri  
3.–7.7.2017
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KESÄ 2017 PUNAISESSA RISTISSÄ

Oulussa ja Helsingissä on vuoden alussa aloit-
taneet omat F2F-aluekoordinaattorit. Koordi-
naattorit huolehtivat vastuukaupungeissaan 
feissareiden rekrytoinnista, kouluttamisesta, 
työsopimuksista, työsuhdeasioista ja työnoh-
jauksesta. Vastuulla on myös matkatiimit.

Kesällä matkatiimit kiertävät asuntoautol-
la suurimpia kaupunkeja. Autot mahdollistavat 
edullisen yöpymisen ja niillä liikkuu 4–6 feis-
saria vaihtuvissa viikkotiimeissä. Esimerkik-
si Oulusta suunnataan ensimmäisellä viikon 
matkalla Rovaniemelle ja Sodankylään, toisel-
la viikolla Kajaaniin ja Iisalmeen. Helsingistä 
mennään Tammisaareen ja Hankoon. 
 
Oulun aluekoordinaattori Tuomas Mattila,  
p. 020 701 2190

Helsingin aluekoordinaattori Riku Slioor,  
p. 020 701 2338

Lisätietoja:
Keskustoimiston F2F-koordinaattori   
Vesa-Matti Salomäki, p. 020 701 2014

Punainen Risti on haluttu yhteistyökumppani 
festivaalien järjestäjille. Tarjoamme tapahtu-
miin ensiapuryhmiä ja päihdetyöhön sekä hiv/
seksuaaliterveyteen perehtyneitä.  

• Ensiapuryhmät käyttävät RedNetistä löytyvää 
sopimuspohjaa ja luvat kysytään kaikille tapah-
tumaan tuleville toimijoille samaan aikaan:  
rednet.punainenristi.fi/node/6210

• Päivystys- ja lupatilanteet ilmoitetaan hyvissä 
ajoin valtakunnalliselle festarilistalle. Terveyden 
edistämisen ohjelmien vapaaehtoiset voivat il-
moittautua samalle listalle, joka löytyy ea-ryh-
mien, festarityön, hiv-työn ja päihdetyön Red-
Net-sivuilta.

• Päivystysluvan kysyminen voidaan ohjata myös 
festarikoordinaattorille. Hän yhdistää kaikki ta-
pahtumaan tulevat toimijat.

• Osaston alueelle tulevista toimijoista ilmoite-
taan ensiapuryhmälle, tai jos he eivät päivystä, 
puheenjohtajalle.

• Kaikille festareille toimiville järjestetään koulu-
tusta Vantaalla 22.4.2017. Lue lisää:  
rednet.punainenristi.fi/node/42273

• Ota yhteyttä: festarit@punainenristi.fi

Kesäkumikampanja muistuttaa kondomin käy-
tön tärkeydestä ja tänä kesänä kampanja ko-
rostaa kunnioitusta ja luottamusta kumppa-
nia kohtaan. Kampanja järjestetään 22. kertaa 
ja avajaistapahtuma on YleXPopissa Lahdessa 
3.6. Kampanja on mukana myös Ruisrockissa, 
Weekend Festivalilla ja Blockfestissä. Festareil-
la vapaaehtoiset tapaavat nuoria ja keskuste-
levat turvallisesta seksistä ja kondomin käy-
töstä. Kondomeja jaetaan kesän aikana  
200 000 kappaletta ja tapahtumissa vapaaeh-
toiset teettävät kondomiajokorttia niin sano-
tulla seksikiskalla. 

Tule vapaaehtoiseksi!
Helsingissä järjestetään kaksipäiväinen kurs-
si hiv-ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoisuu-
desta kiinnostuneille 6.–7.5. Kurssi sisältää 
ennakkotehtävän, asiantuntijaluentoja ja ryh-
mätehtäviä. Kurssi (sis. majoituksen, ruuan ja 
kahvin) maksaa jäsenille 20 euroa. Muille hin-
ta on 40 euroa. Matkakustannuksista korva-

Feissaus saa uusia tekijöitä ja 
tehtäviä  

Festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit! 

Osallistu Kesäkumi-tapahtumiin ja koulutuksiin!

taan 40 euron ylittävältä osalta matkat edulli-
simman kulkuneuvon mukaan. 
 
Lue lisää ja ilmoittaudu:  
punainenristi.fi/tule-mukaan/hiv-tyohon

Lisätietoja:
Hiv/seksuaaliterveystyön koordinaattori  
Sanna Rantanen, p. 020 701 2172

Teem
u
 U

llgrén
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VARAINHANKINNAN UUSIA TUULIA

Uusi persoonallinen nettilipas

Käteisen käytön vähentyessä rahankeräyk-
seen on löydettävä uusia keinoja. Monet osas-
tot ovatkin jo ottaneet nettilippaan käyt-
töönsä muun muassa hätäapukeräyksissä ja 
Nälkäpäivänä. 

Suomenkielinen nettilipas on uudistunut. Ke-
räyskohteita on nyt useita ja lippaalle voi va-
lita haluamansa kuvan, mikä tekee keräämi-
sestä aiempaa henkilökohtaisempaa. Lippaan 
perustaja voi myös aina kiittää lahjoituksen 
saatuaan.  

Nettilipas soveltuu erinomaisesti merkkipäi-
väkeräyksiin, jos päivänsankari haluaa antaa 
merkkipäivälahjansa hyvään tarkoitukseen. 
Tutustu uudistuneeseen nettilippaaseen osoit-
teessa oma.punainenristi.fi.

MobilePayn uudet numerot 

Punaisen Ristin MobilePayn lahjoitusnumerot 
ovat muuttuneet. Nyt MobilePay-älypuhelinso-
velluksella voi lahjoittaa haluamansa summan 
joko katastrofirahastoon tai kotimaan toimin-
taan. MobilePay on hyvä vaihtoehto lahjoit-
tamiseen silloin, kun käteistä ei ole. Lahjoi-
tuskanavana MobilePay on vielä melko uusi ja 
monelle tuntematon, mutta käteisen käytön 
vähentyessä se tulee entistä tärkeämmäksi. 
Viime syksynä MobilePaylla oli ainakin jo 360 
000 käyttäjää. MobilePayn hyvä puoli on, ettei 
lahjoituksesta koidu kustannuksia lahjoittajal-
le eikä Punaiselle Ristille.

Punaisen Ristin MobilePay 
-lahjoitusnumerot ovat:

• 1001 – lahjoitus katastrofirahastoon
• 2002 – lahjoitus kotimaan työn  

tukemiseen

Ohjeet lahjoittajalle:

1. Avaa MobilePay-sovellus ja kirjaudu sisään.
2. Syötä summa.
3. Paina ”Valitse vastaanottaja” ja  
 syötä numero 1001 tai 2002. Valitse  
 vastaanottajakenttä ja valitse ”Jatka”.
4. Hyväksy maksu pyyhkäisemällä näytön  
 alareunasta.

Lue lisää MobilePay-sovelluksesta: punainen-
risti.fi/uutiset/20170124/mobilepaylla-lahjoit-
taminen-onnistuu-ilman-kateista 

Myy Vaikuttavia lahjoja

Merkkiteko muuttui viime vuonna Vaikuttavak-
si lahjaksi ja sillä voi tukea katastrofirahastoa 
tai kotimaan toimintaa. Osasto voi myös myy-
dä Vaikuttavia lahjoja ja ne voi tilata verkko-
kaupasta maksutta, kun tilaaja on kirjautunut 
verkkokauppaan osastotunnuksin. Myyntituot-
to maksetaan keräystilille, kun lahjat on myy-
ty. Maksuohjeet tulevat tilauksen yhteydes-
sä ja ne löytyvät myös RedNetin ryhmästä SPR 
Tuotemyynti. Vaikuttavan lahjan esitteitä voi 
myös tilata osastolle jaettavaksi. 

Keräystiimi Nälkäpäivään

Nälkäpäivän palautekyselyn mukaan keräys-
tiimin perustaminen osastoon on tärkeää. Ke-
räysjohtaja kaipaa tuekseen ryhmää, jonka 
kanssa voi ideoida ja jakaa vastuuta. Uusi-
en kerääjien rekrytoimiseen tarvitaan etenkin 
isommilla paikkakunnilla paljon väkeä ja kerä-
yksestä viestiminen on yhtä tärkeä tehtävä. 

Nyt on hyvä hetki koota osastoon porukka, 
joka vastaa keräyksen suunnittelusta, toteut-
tamisesta ja viestinnästä. Jokaisen kannattaa 
miettiä omaa rooliaan. Jos kaikkia ei tarvita li-
paskeräämään, niin mitä muuta esimerkiksi 
ensiapuryhmä voisi tehdä? Entä he, jotka ei-
vät halua tarttua keräyslippaaseen, mutta ha-
luavat olla mukana Nälkäpäivässä? Keräykses-
tä tulee antoisa, kun jokainen saa mieluisan 
tehtävän itselleen.

Myös vanha lahjoitusnumero 040 1358 800 on käytössä 
vielä ainakin tämän vuoden.
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Kouluyhteistyöstä vastaava,  
onhan sähköpostiosoitteesi  
Punaisen Ristin rekisterissä? 

Opettajille suunnattu sähköinen uutiskirje lä-
hetään nykyisin myös vapaaehtoisille, jotka 
vastaavat alueellaan kouluyhteistyöstä. Noin 
6–8 kertaa vuodessa lähetettävissä kouluai-
heisissa viesteissä on tietoa ja ideoita, joita 
voi hyödyntää tapaamisissa opettajien sekä 
oppilaitosten kanssa.

Jos sähköpostiosoitteesi puuttuu rekisteristä, 
ota yhteyttä osastoosi. Osasto täyttää J-kortit 
ja toimittaa ne piireihin, missä tiedot tallenne-
taan On Demand -järjestelmään. 

Lisätietoja:
Varainhankinnan suunnittelija   
Eeva Arrajoki, p. 020 701 2274

Varmista paikkasi KOMIA!-leirillä  

Ilmoittautuminen ainutlaatuiselle ja kaikil-
le avoimelle ensiavun suurleirille on meneil-
lään. Huhtikuun loppuun mennessä osallis-
tumismaksu on 110 euroa ja sen jälkeen 150 
euroa. Maksua vastaan saa majoituksen, ruo-
kailut ja rajattoman osallistumisen leirin oh-
jelmaan. Leiri järjestetään Kauhavalla entisen 
lentosotakoulun hulppeissa maisemissa ja ti-
loissa. Tule ja ota mukaan ystäväsi, läheisesi 
ja perheesi! 

Lue lisää: rednet.punainenristi.fi/komia

Tule Maailma kylässä  
-festivaalille!

Punainen Risti on festivaaleilla näyttävästi mu-
kana kotimaan ja kansainvälisten ohjelmiensa 
sekä Veripalvelun voimin. Tänä vuonna teema-
na on kansalaisyhteiskunta. Punaisen Ris-
tin luonteen ytimessä on paikallinen läsnäolo 
maapallon kaikissa kolkissa ja tiivis osallisuus 
niin paikallisyhteisöissä kuin kansalaisyhteis-
kunnan ylätasoilla. Festivaali järjestetään Kai-
saniemen puistossa Helsingissä 27.–28.5.  

Lue lisää: maailmakylassa.fi

Lisätietoja:
Kansainvälisen vaikuttamistyön ja  
viestinnän suunnittelija    
Pekka Reinikainen, p. 020 701 2081

Ensiapukoulutusta koululaisille  

Punainen Risti ja LähiTapiola tarjoavat elvy-
tyskoulutuksen 30 000 koululaiselle ympä-
ri Suomea. Koulutuksessa 5.–6.-luokkalaiset 
opettelevat elvytyksen perusteita ja avun hä-
lyttämistä. Koulutuksen jälkeen lapset voi-
vat lainata elvytyspakkausta, joka jää koulujen 
käyttöön. Koulutukset jatkuvat ympäri Suo-
mea koko vuoden.

Lue lisää: sankarikoulutus.fi

Lisätietoja:
Ensiapukoulutuksen päällikkö   
Mirja Sjöberg, p. 0400 787 135

Vuoden 2017 Maailma kylässä juhlistaa kansalaisyhteiskun-
taa. Alueellisena painotuksena on Latinalainen Amerikka.

Tatu
 B
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PUNAINEN RISTI 140 VUOTTA

Punaisen Ristin idea sotilaiden puolueetto-
masta hoitamisesta juurtui Suomeen 140 
vuotta sitten. Autonomiseen Suomen suuri-
ruhtinaskuntaan perustettiin yhdistys ”sai-
rasten ja haavoitettujen” auttamiseksi.

Toukokuun 7. päivänä 1877 Helsingfors Dag-
blad -lehden sivuilla herätti ihmetystä kaksi 
kilpailevan Punaisen Ristin ilmoitusta.

Suomeen perustetun Venäjän Punaisen Ristin 
alaosasto vetosi suomalaisia liittymään mu-
kaan yhdistyksen toimintaan ja keräämään va-
roja Turkin sodassa haavoittuneiden auttami-
seksi. Toisessa ilmoituksessa kaupunkilaisia 
kutsuttiin vielä samana iltana perustamaan 
Suomeen omaa Punaisen Ristin kansallista yh-
distystä. 

Venäjä ja Turkki olivat kuukautta aiemmin 
ajautuneet sotaan. Koska Suomi oli osa Venä-
jän keisarikuntaa, näytti todennäköiseltä, että 
myös suomalaisia sotilaita lähetettäisiin tais-
telemaan Kaukasukselle osana Venäjän armei-
jaa.

Venäjän Punainen Risti halusi auttaa haavoit-
tuneita sotilaita ja pyysi suomalaisia mukaan 

avustusoperaatioon. Suomessa kuitenkin pe-
lättiin, että avustustyö olisi suuntautunut vain 
Venäjän armeijan lääkintähuollon tukemiseen. 
Parempana vaihtoehtona pidettiin oman yh-
distyksen, Suomen Punaisen Ristin perusta-
mista.

Toukokuun 7. päivän perustamiskokous oli 
menestys. Oma kansallinen yhdistys syntyi, ja 
sen päätehtäväksi tuli auttaa sairaita ja haa-
voittuneita sotilaita. Suomen Punainen Risti 
kuului sodan aikana Venäjän Punaiseen Ristiin 
ja toimi yhteistyössä sen kanssa. Perustamis-
kokouksessa korostettiin, että yhdistys oli silti 
itsenäinen, ja sen tärkeä tehtävä oli myös ko-
timaan apu.

Asetelma oli joka tapauksessa erikoinen, kos-
ka jo tuolloin järjestön periaatteisiin kuului, et-
tä kussakin maassa toimii vain yksi Punainen 
Risti.

Ensimmäinen avustusoperaatio oli 
kenttäsairaala rintamalle

Uudessa yhdistyksessä ei jääty jahkailemaan. 
Keräys kenttäsairaalan lähettämiseksi Turkin 
sotaan käynnistettiin välittömästi.

50-paikkainen ambulanssi, eli kenttäsairaala, 
saatiin varustettua kahdessa kuukaudessa yh-
distyksen perustamisesta.  Sairaala varustet-
tiin niin, että siellä pystyttiin tekemään melko 
vaativiakin kirurgisia toimenpiteitä ja hoita-
maan potilaat terveiksi saakka.

Seitsemäntoista suomalaista työntekijää ja 
sairaala lähtivät rautateitse kohti rintamaa 9. 
heinäkuuta 1877. Sairaala sijoitettiin rintaman 
selustaan Erevaniin, Araratvuoren juurelle, ei-
kä saanut hoidettavakseen niin paljon potilai-
ta kuin oli odotettu. Noin viiden toimintakuu-
kauden aikana sairaalassa hoidettiin noin 160 
potilasta. Henkilökunnalle määrä oli suuri pet-
tymys.

Onnistuneempia tarinoita oli kuitenkin edessä 
tulevina vuosikymmeninä.

Kiia Etelävuori

* * *

Pääasiallinen lähde: Gunnar Rosén (2002): Sa-
ta sodan ja rauhan vuotta. Teksti on alun perin 
julkaistu Punaisen Ristin nettisivuilla. 

Suomen Punainen Risti perustettiin 140 vuotta sitten

Helsingin ja Uudenmaan 
piirin historian päävuodet

• Huhtikuussa 1946 perustettiin Punai-
sen Ristin Uudenmaan läänin piiri.

• Piiri yhdessä muiden piirien kanssa 
organisoitiin uudelleen 28.12.1950 pi-
detyssä neuvoston kokouksessa. Tä-
mä liittyi siihen, että SPR:stä tuli ase-
tuksella julkisoikeudellinen yhdistys 
samalla kun monen vuosikymmenen 
järjestölliset siteet Mannerheimin Las-
tensuojelu Liitto ry:n kanssa purkau-
tuivat.

• Piiri jaettiin kahdeksi eri piiriksi (Hel-
singin piiri ja Uudenmaan piiri) vuosik-
si 1952 – 1956. 

• Piirit yhdistyivät v. 1957, jolloin syn-
tyi nykymuotoinen Helsingin ja Uuden-
maan piiri (HUP). 
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AJANKOHTAISTA

Osastojen taloustukeen 
lisää resursseja

Liisa Karhu (Savo-Karjalan piiristä) on aloit-
tanut 1.3.2017 keskustoimiston taloustiimis-
sä osastokirjanpidon tiiminvetäjänä. Hänen 
vastuulleen tulee osastojen kirjanpidon, ti-
linpäätösten, tulosraportoinnin, viranomais-
raportoinnin, koulutuksen ja ohjeiden lisäksi 
osastojen talouteen liittyvien sekä osastojen, 
piirien ja keskustoimiston välisten prosessien 
ja toimintamallien kehittäminen sekä toimin-
nantarkastajien ja rahastonhoitajien koulutta-
minen ja ohjeistaminen talouden osalta. Liisan 
työpiste sijaitsee Joensuussa Savo-Karjalan 
piirin tiloissa. 

Liisaan voit olla yhteydessä kaikkiin osastota-
louteen liittyvissä kysymyksissä. hteydenotot 
osoitteeseen sprosastokirjanpito@redcross.fi 
tai puh. 0400 239 649?.

Tulossa:
Koulutus rahastonhoitajille 
18.5. klo 17.30

Osastojen rahastonhoitajille 
järjestetään koulutus tors-
taina 18.5. klo 17.30 alkaen 
piiritoimiston tiloissa, osoi-
te Salomonkatu 17 B, 3. krs, 
Helsinki. 

Kutsu koulutukseen lähete-
tään suoraan rahastonhoita-
jille.

Kerro tarinasi!

Suomen Punainen Risti viettää 140-vuotisjuhlavuotta 2017. Vuoden aikana kerromme järjestön 
työstä Suomen historian käännekohdissa.

Millaisia muistoja sinulla on Suomen Punaisesta Rististä? Oletko saanut apua Punaiselta Ristiltä 
tai ollut vapaaehtoisena? Haluatko jakaa jonkin muun tarinan historiamme varrelta?

Lähetä tarinasi osoitteeseen info@punainenristi.fi. Julkaisemme osan tarinoista Punaisen Ristin 
viestintäkanavissa. Voit lähettää myös kuvia.

Kerro viestissäsi, haluatko tarinan julkaistavaksi nimelläsi vai nimettömänä.
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HUPin kevätkokous pidetiiin 21.4.1979 Järvenpäässä. 
Edessä oikealla Uolevi Sandroos, piirin puheenjohtaja En-
sio Rajaniemi ja Järvenpään valtuuston puheenjohtaja Jor-
ma Lehtonen.

Piirin vuosikokous 22.4.2017

Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokous 
pidetään lauantaina 22.4.2017 klo 10 alkaen. 
Ilmoittautuminen alkaa ja aamukahvia on tar-
jolla jo klo 9. Kokouspaikka on Tekniskan sa-
lit, osoite Eerikinkatu 2, 6. krs, 00100 Helsin-
ki. 

Aamukahvia on tarjolla, kokousedustajien il-
moittautuminen ja valtakirjojen tarkastus al-
kaa klo 9. Varsinainen kokous alkaa klo 10. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asi-
at sekä jaetaan tasavallan presidentin myön-
tämät pronssiset ansiomitalit sekä palkitaan 
piirin vuoden osasto ja vuoden nuori toimija. 
Kultaisen ja hopeisen ansiomitalin saajat kut-
sutaan Punaisen Ristin yleiskokoukseen vas-
taanottamaan huomionosoitus.

Kokousasiakirjat postitetaan osastoille vii-
meistään 7.4. Ilmoittautumislinkki lähetetään 
myöhemmin, mutta ilmoittautua voi jo nyt 
sähköpostilla hup.neuvonta@punainenristi.fi 
tai puh. 020 701 2360/Helena Heinonen. Ko-
koukseen tulee tarjoilujen vuoksi ilmoittautua 
etukäteen.
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ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ 2017

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus 
Sunniva Drakelle

Punainen Risti jakaa rasisminvastaisella viikol-
la tunnustuksia yhteisöille ja yksittäisille hen-
kilöille, jotka ovat edistäneet ihmisten yhden-
vertaista kohtelua. Helsingin ja Uudenmaan 
piirin tunnustuksen sai tänä vuonna ihmisoi-
keusaktivisti Sunniva Drake. Tunnustus jaettiin 
Narinkkatorilla Punaisen Ristin rasisminvastai-
sen viikon tapahtumassa. 

Sunniva Drake on osoittanut omalla toimin-
nallaan ennakkoluulottomuutta ja rohkeut-
ta hakiessaan vastauksia ja ratkaisuja maa-
hanmuuton sekä kotoutumisen pulmakohtiin 
tinkimättömällä tavallaan. Samalla Drake on 
toiminut esimerkkinä tavallisen kansalaisen 

omien valintojen merkityksestä moniarvoisen 
lähiyhteisön ja yhteiskunnan kehittymisessä.

Päivätyökseen Drake toimii Espoon kaupun-
gin kirjastopalveluiden aluejohtajana. Dra-
ken ennakkoluuloton asenne on nostanut 
maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden 
osuutta kirjastohenkilökunnassa, joka puo-
lestaan on monipuolistanut kaupunginkirjas-
ton ammattilaispalvelua: Palvelua saa nyky-
ään 11 eri kielellä. Draken kädenjälki näkyy 
myös kaupunginkirjaston monipuolisessa toi-
minnassa, kuten monikielisissä satutunneissa, 
kirjallisuuspiireissä ja nuorille suunnatussa toi-
minnassa.

Sunniva Drake är årets Fördomsfri föregångare

Sunniva Drake tilldelades utmärkelsen Fördomsfri föregångare under öppningstillfället för Veckan 
mot rasism på Narinken i Helsingfors!

Sunniva Drake har i sitt agerande visat mod och fördomsfrihet. Hon har visat på hur en vanlig 
medborgare genom egna val kan påverka och bidra till ett bättre samhälle.

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus luovutettiin Sunniva Drakelle rasisminvastaisen viikon avauksessa 
Narinkkatorilla Helsingissä. Kuvassa Sunniva Draken lisäksi pääsihteeri Kristiina Kumpula (vas.) ja kotoutu-
misen tuen koordinaattori Hanna Holm HUPista.
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PUNAINEN RISTI JA PAPERITTOMAT

Suomen Punaisen Ristin osastot ja 
paperittomien tukeminen
Turvapaikanhakijoiden ja paperittomien aut-
taminen mietityttää nyt kaikkialla maassa, 
niin kuntatasolla kuin järjestökentällä, ja myös 
SPR:n vapaaehtoisten keskuudessa. Ihmises-
tä tulee paperiton esimerkiksi silloin, kun hän 
on saanut lopullisen, kielteisen turvapaikka-
päätöksen eikä enää kuulu vastaanottopalve-
luiden piiriin. Osa näistä henkilöistä jää Suo-
meen ilman oleskelulupaa, jolloin he jäävät 
merkittävissä määrin myös palveluiden ja tur-
vaverkkojen ulkopuolelle.

Paperittomien auttamista ohjaa ydinajatuk-
semme, eli Punainen Risti auttaa haavoittu-
vassa asemassa olevia ihmisiä kaikkialla maa-
ilmalla. Toiminnan määrittelee avun tarve, ei 
autettavan asema tai status. Järjestön valmiut-
ta on nostettu valtakunnallisesti: Paperittomi-
en määrän kasvaessa kevään ja tulevan kesän 
aikana, tarjoamme periaatteidemme mukais-
ta hätäapua kaikille tarvitseville. Järjestö on 
linjannut, että vastaanottopalveluiden päätyt-
tyä auttamisvastuu siirtyy paperittomien osal-
ta piireille ja osastoille.

Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, 
että piiri etsii tilanteessa ratkaisuja ja tukee 
osastojaan auttamistehtävässä. Osastojen va-
paaehtoiset päättävät kuitenkin itsenäisesti, 
miten haluavat lähteä mukaan. Kun kyseessä 
on paperittomien auttaminen, osastot voivat 
esimerkiksi tarjota turvallisia tapaamispaik-
koja, järjestää toimintaa, kertoa oman paik-

kakuntansa palveluista, puhua paperittomien 
puolesta sekä jakaa oikeaa tietoa ja avus-
taa mahdollisissa hätämajoituspisteissä. Kal-
kun logistiikkakeskuksesta on tilattavissa ma-
teriaalista apua, kuten hygieniapakkauksia ja 
huopia. Tilaukset tehdään piiritoimiston kaut-
ta. Osasto voi myös mahdollisuuksiensa mu-
kaan järjestää ruokajakelua ja antaa muuta 
materiaalista apua.

Olemme sanoittaneet Punaisen Ristin toimin-
taperiaatteita paperittomien auttamiseen, ja 
ne löytyvät Rednet-sivuilta. Kevään kuluessa 
pidetään yllä valtakunnallista tilannekuvaa ja 
tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen sekä 
viranomaisten kanssa. Järjestämme kouluttaji-
en koulutuksen paperittomat-teemasta lauan-
taina 8.4.2017 klo 12.00 – 15.00. Paikka tar-
kentuu myöhemmin.

Ilmoittautumiset Lyytin kautta: bit.ly/HUP_kou-
lutus 

Tilanne on meille kaikille uusi ja haastava. Toi-
vomme, että osastojen vapaaehtoiset ottavat
yhteyttä piirin kotoutumistuen koordinaatto-
riin ja monikulttuurisuustoiminnan kehittäjiin, 
jos ilmenee kysymyksiä tai huolenaiheita kos-
kien turvapaikanhakijoiden tilannetta ja
paperittomuutta. Pyrimme tarjoamaan tietoa, 
ohjausta ja tukea vapaaehtoisille.

Koulutus 8.4.2017

Punaisen Ristin viikko 8.–14.5.2017

Juhlistamme 140-vuotiasta Suomen Punaista Ristiä. Esittelem-
me historian avulla, miten olemme vastanneet 100-vuotiaan 
Suomen tarpeisiin. Hankimme uusia auttajia ja lisäämme tun-
nettavuuttamme. 

Ydinviesti: Punainen Risti on luotettava auttaja. Osaavat aut-
tajat luovat ympärilleen turvaa.

Tuki keskustoimistosta: Helppokäyttöinen valokuvanäytte-
ly historiastamme ja sitä tukeva vihkonen. Materiaalit ja ohjeet 
auttajakurssin pitämiseen. 

RedNet: rednet.punainenristi.fi/viikko
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VOLUNTEERING IN ENGLISH

Dear Red Cross actives in Helsinki and Uusi-
maa region, I am quite sure this is the first ar-
ticle written in English in Tässä ja Nyt. Why I 
am writing this in English should not be a sur-
prise for us. Finland has become more and 
more international in a very short time. This 
does not include only the capital region, for 
example in Kerava we have 8,7 % of the pop-
ulation speaking something else than Finnish, 
Swedish or Sami as their first language. Often 
English is the language that brings the new 
Finns from different backgrounds together, 
and although we want everyone to learn Finn-
ish or Swedish, English is often the easiest 
step stone for communication in this coun-
try. There are also significant number of peo-
ple working and studying for shorter periods 
in this country, who do not usually learn new 
languages during their stay here in the north.

We should organize more and more activities 
that are open for people who only know a 
bit of Finnish or are just developing their lan-

guage skills. Not everything needs to be avail-
able in English, but we need to keep an open 
mind on how we can include new Finns into 
our activities. Why would we do this? Well be-
cause of many reasons. First, we want to inte-
grate people into our society and give people 
something reasonable to do. As great exam-
ples of this, I would mention the International 
First Aid group of Länsi-Helsinki and the Kes-
ki-Espoo’s Ensiapuryhmä, which according to 
volunteer mr. Juhana Päivärinta operates in 
“Rally English”. In these groups, when prac-

ticing First Aid side-by-side with Finns, eve-
ry one learns a bit of Finnish and they have 
a good hobby. We all have made plenty of 
new friends through this hobby and therefore 
I don’t need to open this point for this audi-
ence.

Second, in these groups there are plenty of 
motivated people who are in need of a good 
hobby. Many expatriate workers are highly 
skilled professionals in their working life, who 
have plenty of live experience and often great 
social skills. Not many NGO’s in Finland offer 
volunteering opportunities for people with in-
ternational background or in English. We can 
definitely offer opportunities for these peo-
ple and think of ways on how we can help to-
gether. Keski-Helsinki will for example organ-
ize a Friend activity course (ystäväkurssi) in 
English later this spring. All the courses or-
ganized in English here in the district were ful-
ly booked in matter of days, this exceeds the 
popularity of Finnish speaking courses by far.

Third, having people with different back-
grounds improves our readiness and disaster 
preparedness. Also the new member poten-
tial is quite significant, look at numbers be-
low. Imagine if in 2015 we would have had a 
bigger number of volunteers, who could have 
translated our activities to the asylum seek-
ers. Here in Helsinki we have noticed that ex-
change students can be very useful for our 
groups. Furthermore, when offering people 
places where to volunteer and places where 
to learn for example Finnish and meet locals 
it contributes to our community resilience, In 
other words makes our communities stronger. 

Finally, the Finnish Red Cross (FRC) is an in-
teresting NGO, where people want to volun-
teer. What makes us significant is not just our 
unique position in the society, but also our in-
ternational network. We are present in more 
than 190 countries and most of the peo-
ple know about this movement before enter-
ing Finland. As they say, when disaster strikes 
some in the world we the volunteers are al-
ready present. That’s why we can say: we are 
always in never out!

Internationality should not be just a princi-
ple for us. It should be a norm and our lo-
cal branches should be places for everyone 
to become helpers, within local possibilities. 
It is obvious that in many of our tasks it is 

Internationality – just a principle?
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VOLUNTEERING IN ENGLISH

Population
31.12.2017 Finnish Swedish Sami

Other 
languages

Other 
languages %

Askola 5104 4811 166 0 127 2,5 %

Espoo 269802 211252 20216 9 38325 14,2 %

Hanko 8864 4708 3768 1 387 4,4 %

Helsinki 628208 504011 36004 61 88132 14,0 %

Hyvinkää 46463 43804 390 0 2269 4,9 %

Inkoo 5541 2373 2976 0 192 3,5 %

Järvenpää 40900 38600 394 2 1904 4,7 %

Karkkila 8969 8449 76 0 444 5,0 %

Kauniainen 9486 5634 3265 3 584 6,2 %

Kerava 35293 31796 434 1 3062 8,7 %

Kirkkonummi 38649 29520 6623 11 2495 6,5 %

Lapinjärvi 2774 1761 891 0 122 4,4 %

Lohja 47353 43916 1657 4 1776 3,8 %

Loviisa 15311 8412 6366 0 533 3,5 %

Myrskylä 1969 1726 191 0 52 2,6 %

Mäntsälä 20685 20005 195 2 483 2,3 %

Nurmijärvi 41897 39957 488 1 1451 3,5 %

Orimattila 16326 15873 97 3 353 2,2 %

Pornainen 5125 4917 104 0 104 2,0 %

Porvoo 49928 32193 14887 1 2847 5,7 %

Pukkila 1971 1911 16 0 44 2,2 %

Raasepori 28405 8747 18464 1 1193 4,2 %

Sipoo 19399 12069 6616 0 714 3,7 %

Siuntio 6182 4116 1800 0 266 4,3 %

Tuusula 38459 36509 589 3 1358 3,5 %

Vantaa 214605 175824 5676 20 33085 15,4 %

Vihti 28919 27205 508 1 1205 4,2 %

How big proportion of your municipality speaks foreign languages? 
Check: 

a necessity to know Finnish or Swedish, but 
we can always be creative about how to in-
volve people. Abdullah Al-Aani the vice chair-
man of the Laajasalo Red Cross branch has 
lived in Finland for two years and he sets a 
great example for us all. He is an engineer 
who speaks Arabic, English, Russian and Finn-
ish and he brings great set of skills for his lo-
cal branch. Our longest serving secretary gen-

eral Carl Gustav Mannerheim would agree with 
this message, since he was a very interna-
tional gentleman and his Finnish was far away 
from perfect. Let’s honor our 140- year old or-
ganization, its values and let’s give everyone 
a chance to volunteer. 

Janne Leskinen
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Information about some of the functioning groups

Hang around evenings

• Spring 2017 hangaround evenings will be 
organized: Friday 21.4. 18–21.30 and Friday 
19.5. 18-21.30 Kevään päättäjäiset. Place 
Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki. 

Places where to improve Finnish

• Pulinapaja, Thursdays 15.30–17.00, Kal-
lio-Käpylä Red Cross, Hämeentie 85–89. Con-
tacts: marja.pakaste@kolumbus.fi 
• Papupata: Tuesday and Thursdays 18.00 - 
19.30 in Familia Club, Yrjönkatu 29, 4. krs. 
Contacts: papupata.kerho@gmail.com
• Puhutaan suomea! –kielikahvila, Tuesdays 
klo 17.30-19.00, Kauppakeskus Entresse, In 
Espoo centrekirjaston Jukeboksi. Contacts: si-
ni.neuvonen@gmail.com

• Vantaa International Club Every Second Wed-
nesday (even weeks) 6 p.m. – 7:30 p.m. at 
Kafnetti Koivukylä, Rautkallionkatu 3, 01360 
Vantaa. Contacts: 041 5167 955 or 
vantaankv.klubi@gmail.com
Facebook: Vantaan kansainvälinen Klubi - Van-
taa International Club

First Aid in English

• First Aid in Helsinki: every other Tuesday in 
Kamppi, Helsinki (address Salomonkatu 17 
B, 3rd floor). For more information and FAQs 
please see rednet.punainenristi.fi >firstaid and 
www.facebook.com > FirstAidHelsinki (Länsi-
Helsingin osasto)
• First aid in Espoo. Contacts: Juhana Päivärin-
ta, puh. 040 246 9910 

Red Cross Groups in Kaarlenkatu Reception 
Centre, Operated Helsinki City

• Toimintatorstai (action Thursday) even 
weeks from 18-20 & Taidetorstai (art Thurs-
day) uneven weeks 18 – 20. Contacts: spr.
kaarlenkatu@gmail.com. (Kallio-Käpylän osas-
to)
• Kaarlenkatu Childrens Group, Saturdays 
13.30 – 15.30, Contacts: spr.lastenryhma@
gmail.com (Töölön osasto)
• Mens group (Friday evenings 18.00 – 20.00, 
-Facebook: SPR Mens´s Group Helsinki (Töö-
lön osasto)
• Language Club Muuttolinnut, Mondays 18.30 
– 20.00. Contacts: muuttolinnut.laksyhelppi@
gmail.com (Töölön osasto)
• Kaarlenkatu Children Group, Saturdays 13.30 
– 15.30. Contacts: spr.lastenryhma@gmail.com 
(Töölön osasto)

Red Cross in Punavuori Reception Centre, 
Operated by the Helsinki City

• Punavuori Dream Team, Uudenmaankatu re-
ception centre even mondays 18-20. Con-
tacts: punavuoridreamteam@gmail.com (Kal-
lio-Käpylän osasto)
• Punavuori Childrens Group tuesdays 18.00-
19.00. Contacts: punavuoren.lastenryhma@
gmail.com
• Punavuori Womens group (Punahilkat) Wed-
nesdays 18.00, (occasionally other times as 
well). Contacts: punahilkat@gmail.com

Groups in Red Cross Reception Centre 
Auramo in Vantaa

Contacts:  Milla Mäkila, milla.makila@vantaa.fi, 
09 839 31 798 or 043 82 70 113 
• Toimintatiistai, action Tuesday SPRLV.MMT@
gmail.com

Groups in Espoo

• Siikajärvi Reception centre. Contacts: katri-
rannisto@gmail.com 
• Nihtisilta Reception Centre. Contacts: katri-
rannisto@gmail.com
• Kotiudutaan Espooseen (Leppävaara region). 
Contacts: kotiudutaan@gmail.com
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Osastokyselyllä saatiin paljon tietoa 
osastojen vastuuvapaaehtoisilta
Joulukuussa 2016 lähetettiin osastojen yli vii-
delle sadalle vastuuhenkilölle sähköinen kyse-
ly piiritoimiston palveluista ja tuesta. Lämmin 
kiitos teille, jotka vastasitte! Saimme kaikki-
aan 123 vastausta vastausprosentin olles-
sa 24 %. Edelliset kyselyt ovat vuosilta 2012, 
2008, 2004.

Kaikista vastaajista 79 % koki saaneensa riit-
tävästi apua toimistolta. Kokonaisuudes-
saan piiritoimistolta saadut palvelu ja tuki sai-
vat kouluarvosanan 7,7.  Vastausten joukosta 
erottui kuitenkin samaan aikaan vähemmälle 
tuelle jääneitä tehtäviä, kuten osastojen sih-
teerit, rahastonhoitajat ja tiedottajat. Näissä 
tehtävissä toimivien tukeen kiinnitetään jat-
kossa enemmän huomiota. Tyytyväimpiä pal-
veluihin olivat osastojen puheenjohtajat ja ko-
timaan avun yhdyshenkilöt.

Tieto oikeasta yhteyshenkilöstä eri tehtävi-
en ja ohjelmien kohdalla on tärkeää. Vakiin-
tuneimmissa toimintamuodoissa, kuten ystä-
vätoiminnassa yhteyshenkilöt toimistolla ovat 
hyvin tiedossa ja työnjako osastoissa vakiin-
tunut. Turvapaikanhakijoiden ja kotoutumisen 
tuessa saimme jonkin verran palautetta epä-
selvyyden ja myös työntekijöiden vaihtumisen 
vuoksi.

Kyselyn antia tullaan hyödyntämään 
osastotuen kehittämisessä.

Olemme käyneet jo yhteisesti toimistolla lä-
pi saamaamme palautetta. Käymme kevään ai-
kana piiritoimistolla läpi eri vastuualueilla vie-
lä tarkemmin läpi millaista palautetta olemme 

saaneet ja ratkomme palvelujemme koettuja 
ongelmakohtia.

Toimiston vastausten nopeudesta tuli jonkin 
verran palautetta. Kun vastuuhenkilö on tie-
dossa, vastaukset tulevat nopeasti, mutta 
epäselvissä tapauksissa olivat muutamat vas-
taajat saaneet vastauksen turhan pitkän ajan 
päästä.

Ylivoimaisesti eniten kiitosta sai vastaajilta 
Tässä ja Nyt -järjestötiedote, jonka luki sään-
nöllisesti 90 % vastaajista. Eniten tukea piiri-
toimistolta saatiin sähköpostilla ja puhelimit-
se, mutta myös Facebook oli noussut mukaan 
tukikanavien joukkoon. Sitä myös kysyttiin en-
simmäistä kertaa.

Kiinnitämme jatkossa huomiota erityisesti 
seuraaviin asioihin: 

1) Vastuuhenkilöt teemoittain ovat selkeästi 
esillä piirin sivuilla ja Tässä ja Nyt -lehdessä

2) Vastaamme viesteihin mahdollisimman no-
peasti ja mikäli emme pysty hoitamaan jota-
kin asiaa nopeasti tai joskus auttamaan asias-
sa lainkaan, kerromme sen avoimesti.

Palautetta saa antaa jatkossakin suoraan kai-
kille työntekijöillemme. Kehitysideoista voit 
olla myös yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Tapani Tulkki
kehittämispäällikkö
puhelin 0400 933 966 
sähköposti tapani.tulkki@redcross.fi

OSASTOKYSELY

Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa!

Löydät meidät facebookist osoitteella: Punainen Risti, Hel-
singin ja Uudenmaan piiri. Oletko jo käynyt tykkäämässä si-
vujamme? 

Facebook-sivullamme on jo yli 3000 tykkääjää. Aloittelem-
me piiritoimistossa nyt myös twitterin käyttöä. Piirin si-
vu löytyy twitteristä @sprhup, piirin ja piirin työntekijöi-
den ajankohtaisia kuulumisia voit seurata myös hashtagilla 
#sprhup. 
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TEEMAKOULUT

Yksi keino saada nuoria mukaan ystävätoimin-
taan on tehdä yhteistyötä lukioiden kanssa. 
Samalla on mahdollisuus laajentaa toimintaa. 
Haukilahden lukion kanssa toteutetaan par-
haillaan yhteistyötä ystävätoiminnan saralla. 
Sen pohjalta on saatu hyviä vinkkejä yhteis-
työn käynnistämiseksi:

1. Punaisen Ristin osasto ja lukio sopivat tee-
makoulusopimuksessa yhteistyöstä (sisältö, 
toiminta, vastuut, mahdolliset kustannukset 
yms.) ystävätoiminnan saralla. Osastosta ja lu-
kiosta valitaan yhteyshenkilöt toiminnalle.

2. Osasto, lukio ja mukaan tuleva laitos (esim. 
palvelutalo, vanhainkoti, vammaisten asu-
mispalveluyksikkö) tapaavat ja suunnittelevat 
toiminnan sisällön. Toiminta voi olla ryhmä-
muotoista, kahdenvälistä, pareittain tehtä-
vää, tapahtumien toteuttamista tai/ ja jotain 
muuta. Laitos voi olla sellainen, jonka kans-
sa paikallisosasto tekee jo yhteistyötä. Vaih-
toehtoisesti voidaan aloittaa yhteistyö koko-
naan uuden laitoksen kanssa, mikä on hyvä 
keino kasvattaa ystävätoimintaa osaston alu-
eella. Laitoksen sijasta voidaan valita tiet-
ty kohderyhmä vaikka toiset nuoret, maahan 
muuttaneet tms., joiden kanssa nuoret tule-
vat toimimaan. Huomioikaa, että kahdenväli-
sessä ystävätoiminnassa tulee olla vähintään 
18-vuotias, mutta porukalla tehtävässä toi-
minnassa saa olla nuorempiakin mukana.

3. Paikallisosasto pitää lukiolaisille infotilai-
suuden. Siinä esitellään lyhyesti ystävätoi-
mintaa ja kerätään tiedot nuorista, jotka ovat 
valmiita osallistumaan ystäväkurssille. Tilai-
suudessa voidaan näyttää videoita ystävätoi-
minnasta, jutella esimerkiksi ystävyydestä, yk-
sinäisyydestä, hyvästä vanhuudesta tai tehdä 
kortteja, jotka viedään laitoksiin. Näitä kortte-
ja nuoret voivat sitten kirjoittaa yhdessä lai-
toksen asukkaiden kanssa ja lähettää eteen-
päin mm. ystävänpäivän, pääsiäisen tai joulun 
kunniaksi. Infotilaisuuden pituus sovitaan kou-
lun kanssa. Lisäksi yhdessä mietitään, millä 
tunnilla tai missä muussa yhteydessä ja mille 
kohderyhmälle info pidetään.

4. Järjestetään ystävätoiminnan lyhytkurssi 
(3t) tai peruskurssi (12 t) halukkaille nuorille. 
Jos lukiolaisille ei ole mahdollista pitää omaa 
kurssia, ohjataan heidät lähimmälle ystävä-
kurssille. Ystävätoiminnan peruskurssin käymi-

nen ja tietty määrä käyntejä voidaan hyväksyä 
lukion vallinaiskurssiksi. Tästä pitää sopia luki-
on rehtorin kanssa.

5. Koulutuksen jälkeen nuoret alkavat vierai-
lemaan sovitussa laitoksessa tai toimimaan 
valitun kohderyhmän kanssa tietyn käynti-
määrän tai ajanjakson verran. Ainakin ensim-
mäisellä kerralla on hyvä olla mukana osaston 
yhteyshenkilö(t). Ennen vierailujen aloittamis-
ta osaston yhteyshenkilöt sekä laitoksen ja 
koulun edustajat sopivat käyntikertojen mää-
rästä tai ajanjakson pituudesta. Kerrotaan 
nuorille paikallisosaston ja laitoksen yhteys-
henkilöiden tiedot (esim. nimi, puhelin ja säh-
köposti), joihin voi olla yhteydessä esteen sat-
tuessa, ongelmatilanteissa ja muuten.

6. Osasto ja koulu pitävät palautetilaisuuden, 
jossa nuoret saavat todistuksen toiminnas-
ta. Lisäksi kuullaan kaikkien osapuolten koke-
muksia yhteistyöstä ja arvioidaan toimintaa.

Punaisen Ristin Teemakouluniksi 3/4

Yhteistyön käynnistäminen ystävätoiminnan saralla

Haluaisitteko omaan osastoonne 
Punaisen Ristin Teemakoulun?

Punainen Risti saa Teemakoulun avulla lisää 
toimintaa ja tekijöitä. Teemakoulu on pitkäjän-
teistä yhteistyötä oppilaitoksen ja osaston vä-
lillä. Punainen Risti tarjoaa kanavan, jossa ar-
voja viedään eteenpäin käytännön toimintana. 
Yhteistyösopimuksessa määritellään sisältö, 
vastuualueet, mahdollisuudet ja toiminta. Tee-
makoulut ovat erityisesti lukioita. 

Teemakoulu mahdollistaa Reddie Kids -var-
haisnuorten kerhotoiminnan, Punaisen Ristin 
viikon tapahtuman järjestämisen, Nälkäpäivä-
keräyksen järjestämisen uudella tavalla ja uu-
sin voimin, uusien jäsenten mukaan saamisen 
(lapset, lasten vanhemmat, opettajat ja muut 
yhteistyötahot) ja osaston tunnettuuden li-
säämisen.

Lisätietoja 
• nuorisotoiminnan suunnittelija Mia Niemelä, 
puh. 020 701 2369, mia.niemela@punainen-
risti.fi 
• piirin hallituksen jäsen ja rehtori Pekka Piri, 
puh. 050 590 6327, pekka.piri@espoo.fi
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

Piiritoimisto     
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Å 020 701 2000 

Valmiuspäivystys 
Hätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettuna, piirin 
valmiuspäivystäjän tavoittaa numerosta 020 377 710.

Asiakkaalle puhelu 0207-alkuiseen numeroon on 
operaattorin määräämä hinta. Tällä hetkellä puhe-
luhinta on kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulko-
maanpuheluhinta. (alv. 24 %)

Koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat
Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki
 
Sähköposti  
hup.neuvonta@punainenristi.fi
ea-koulutus.hup@punainenristi.fi
kerays.hup@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

• Eloranta Titta, ensiaputoiminnan koordinaattori 
Å 020 701 2358 
ensiapuryhmät, ensiapubussi, ensiapupäivystykset 
(var.), Terveyspiste-toiminta

• Hakala Ari, järjestöpäällikkö Å 020 701 2359
vapaaehtoistoiminnan tuki, osastokummitoiminta,  
osastofoorumijärjestelmä, järjestötoimintaan liittyvä 
yritysyhteistyö

• Heinonen Helena, järjestöavustaja Å 020 701 2360 
jäsen- ja luottamushenkilörekisterit, materiaalitoimi-
tukset, jäsentarrat ja jäsenluettelot

• Hollstein Jarmo, valmiuspäällikkö Å 020 701 2361
vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio, valmi-
usasiat, viranomaisyhteistyö, kotimaan apu

• Holm Hanna, monikulttuurisen toiminnan suunnitte-
lija Å 020 701 2365
monikulttuurisuustoiminnan tuki ja koulutus, osasto-
jen kummitoiminta

• Holm-Cûzdan Helena, Å 020 701 2354
järjestöavustaja

• Juslin-Sandin Heidi, ohjelmapäällikkö, keräyspäällik-
kö Å 020 701 2387
osastojen kummitoiminta, keräystoiminta, sosiaalitoi-
minnan koordinaatio

• Kuhlefelt Eva, monikulttuurisen toiminnan kehittäjä, 
Helsinki Å 040 648 6785

• Lempinen Markku, ea-päivystysvastaava 
Å 020 701 2367
ensiapupäivystystilaukset ja -päivystysten koordinaa-
tio 

• Leskinen Janne, koulutussuunnittelija 
Å 020 701 2373
ohjelmakoulutus, osastojen kummitoiminta, promo- ja 
kouluttajakoulutus

• Mustonen Outi, sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Å 020 701 2370
osastojen sosiaalitoiminnan tuki

• Niemelä Mia, nuorisotoiminnan suunnittelija 
Å 020 701 2369
nuorisotoiminnan tuki, Reddie Kids -kerhot, humani-
taariseen oikeuteen liittyvät asiat

 • Oittinen Sari, omaishoitajien tukitoiminnan alue-
työntekijä Å 020 701 2357
omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordinaatio, 
omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus 

• Pokkinen Maija, projektikoordinaattori, ystävävälitys-
ten kehittäminen Å 020 701 2391 

• Sipilä Liina, Kansalaistorin yleisötapahtuman 
tapahtumakoordinaattori Å 040 642 8270

• Tammi Elina, ohjelma-avustaja Å 020 701 2353

• Tulkki Tapani, kehittämispäällikkö, osastojen 
kasvuhanke Å 0400 933 966

• Vesala Pirjo, projektipäällikkö Å 020 701 2366
Hyvän elämän eväät -hanke

• Yared Mehalet, monikulttuurisen toiminnan kehittä-
jä Å 020 701 2371 
monikulttuurisen toiminnan tuki ja koulutus, läksyker-
hotoiminta, osastojen kummitoiminta

Ensiapukoulutuksen tiimi

• Aarnisalo Kim, kurssisihteeri Å 020 701 2377
ensiavun yleisökurssit

• Lepistö Leena, koulutussihteeri Å 020 701 2376
ensiavun yrityskurssit

• Raatikka Tuula, asiakaspäällikkö Å 020 701 2378

• Sjöberg Mirja, ensiapukoulutuksen päällikkö
Å 0400 787 135
valtakunnallinen ensiapukoulutus, sopimusasiakkuu-
det

• Suikki Aira, kurssisihteeri, Sankarikoulutus, Å 040 
304 705

• Autonkuljettaja Mika Salin, ensiavun ja terveystie-
don kouluttajat Jukka Antikainen, Paula Karlsson, Eeva 
Nousiainen ja Rina Oksanen

Johto ja hallinto

• Eteläpää Piia, talouspäällikkö Å 020 701 2356

• Kaukiainen Petri, toiminnanjohtaja Å 020 701 2363 
hallinto ja talous, piirin hallitus, sääntömääräiset 
kokoukset, piirin vastaanottokeskukset

• Korhonen Tuula, tiedotussihteeri Å 020 701 2364
Tässä ja nyt, RedNet, huomionosoitukset, sääntömää-
räiset kokoukset, piirin hallituksen sihteeri

• Moisio-Puustinen Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 020 701 2263
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Punaisen Ristin vapaaehtoisille suunnattu Auttajia 140 vuotta -käsikirja on postitettu osastojen aktiivitoimijoille. Se valottaa auttamistyömme 
komeaa historiaa ja antaa vinkkejä alkaneeseen vuoteenne. Käsikirjan voi ladata suomenkielisenä pdf-tiedostona Punaisen Ristin verkkokau-
pasta, www.punaisenristinkauppa.fi.


