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Maailma muuttuu, mutta muutummeko me

PÄÄKIRJOITUS 19.3.2018

Punaisen Ristin toimintaperiaatteisiin sisältyy 
ajatus kyvystä toimia kaikkialla ja kaikissa 
olosuhteissa. Riippumattomuus ja puolueet-
tomuus edellyttävät vahvaa organisaatiota ja 
hyvää suunnittelua.

Me eli SPR olemme Punaisen Ristin ja Punai-
sen Puolikuun liikkeen kansallisten yhdis-
tysten joukossa arvostettu toimija niin ko-
timaassa kuin kansainvälisestikin. Meillä on 
osaamista ja valmius vastata monenlaiseen 
avuntarpeeseen. Auttamisvalmiuden ylläpi-
täminen muuttuvassa toimintaympäristössä 
vaatii jatkuvaa kehittämistä ja tulevaisuuden 
ennakointia.

Viime vuosina on käytetty kahta sivistyssa-
naa kuvaamaan yhteisöjen vahvuutta ja ky-
kyä sopeutua toimintaympäristön muutok-
siin.

Sanaa integriteetti on käytetty kuvaamaan 
jonkin kokonaisuuden eheyttä, itsenäisyyt-
tä ja toimintavapautta. Se on kykyä toimia it-
senäisesti, riippumattomana ja omien arvojen 
ohjaamana.

Sanalla resilienssi ilmaistaan kestävyyttä ja 
kriisinsietokykyä eli mukautumista uudenlai-
siin tilanteisiin. Kysymys ei ole vain sopeutu-
misesta ja muutosten hyväksymisestä, vaan 
aktiivisuudesta ja toimintakyvyn säilyttämi-
sestä erilaisissa tilanteissa.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on tapah-
tunut monia muutoksia viimeisten vuosi-
en aikana. Uudistuksia on myös tulossa. 
Sote-uudistuksen avulla yritetään varmistaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon kohtuullinen 
saavutettavuus ja hyvä palvelutaso kaikkial-
la Suomessa. Riippumatta siitä, toteutuvat-
ko nyt esillä olevat suunnitelmat, jotain sote-
palveluissa tulee lähivuosina tapahtumaan jo 
väestökehityksen, kustannusvaikutusten ja 
palvelutarpeiden määrittelyn näkökulmista.

Kuntien, maakuntien ja valtion tulevat tehtä-
vät ja keskinäinen työnjako vaikuttavat sii-
hen, kenen kanssa missäkin asioissa yhteis-
työtä tehdään. Poliisin, pelastustoimen ja 
Hätäkeskuslaitoksen alueellisissa organisaa-

tioissa tapahtuneet muutokset ovat jo pi-
dempään edellyttäneet SPR:n osastojen ja 
piirien rajat ylittävää yhteistyötä. Meidän on 
syytä määritellä yhteistyökumppaneiden ra-
kenteiden muutosten yhteydessä, keneen 
kukakin on yhteydessä ja tulevatko kaikki 
tarpeelliset näkökulmat huomioiduiksi. Lain-
säädäntö, viranomaisten luvat ja ohjeistukset 
sekä elämänmuodon muutokset asettavat 
erilaisia reunaehtoja myös Punaisen Ristin 
toiminnalle. Samalla esiin nousee uudenlai-
sia tarpeita.

Mitä meidän pitäisi uudistaa omassa toi-
minnassamme ja keskinäisessä yhteistyös-
sämme, että pystymme vastaamaan toimin-
taympäristön muutosten mukanaan tuomiin 
haasteisiin?

Punainen Risti on ollut, on edelleen ja sen pi-
täisi tulevaisuudessakin olla edelläkävijä mo-
nissa asioissa. Jos haluamme vastata avun 
tarvitsijoiden hätään ja tukea heikossa ase-
massa olevia, meidän on kehitettävä toimin-
tatapoja, rakenteita ja yhteistä kulttuuria jat-
kuvasti.

Demokratian vahvuus on siinä, että kaikil-
la yhteisistä asioista kiinnostuneilla on mah-
dollisuus tulla kuulluksi, tuoda esille eri nä-
kökulmia ja vaikuttaa. Päätöksenteossa on 
kysymys valintojen tekemisestä ja tehtyi-
hin valintoihin sitoutumisesta. Koska kaikkia 
vaihtoehtoja ei voida valita, valituksi tulee jo-
ko enemmistön kanta tai vaaleilla valittujen 
edustajien tekemä ratkaisu. Tärkeää on osal-
lisuus ja sitoutuminen yhteisiin asioihin.

Yhdessä tunnistetut perustehtävä, arvot ja 
tavoitteet vievät asioita eteenpäin, vaikka va-
linnat eivät aina olisikaan helppoja. Meidän 
on jatkuvasti pohdittava omaa toimintaam-
me: teemmekö oikeita asioita sujuvasti ja 
järkevällä tavalla. Rakentavaa yhteistä kes-
kustelua tarvitaan kuten myös yhdessä teke-
mistä ja oppimista.

Hannu Harri
puheenjohtaja



4

Piirin vuosikokous 14.4.2018 Varhaisen puuttumisen 
koulutus 14.-15.4.

Helsingin ja Uudenmaan piirin päihdetyön 
toimintaryhmä Huppeli järjestää
Varhaisen puuttumisen koulutuksen (VarPu)
14.-15.4.2018, lauantaina klo 9.00-18.00 ja 
sunnuntaina klo 9.00-16.30. Paikkana on 
Punaisen Ristin koulutustilat, osoite Hieta-
niemenkatu 7 B,  5. krs (sisäänkäynti Lapu-
ankadun ja Perhonkadun kulmasta).

Sisältö: VarPu-koulutus antaa perustietoa 
päihteistä, tämän päivän käyttökulttuureista, 
päihde-ensiavusta sekä päihdetilanteestam-
me. Kurssilta saa valmiuksia tunnistaa käyt-
täjiä, kohdata heidät kokonaisvaltaisesti ja 
turvallisesti, ottaa päihteiden käyttö puheek-
si käytön eri vaiheissa ja tukipalveluihin oh-
jaamiseen.

Kenelle: Päihdetyön vapaaehtoiseksi aikovil-
le sekä muille päihteiden käyttäjiä vapaaeh-
toistoiminnassa kohtaaville. Kurssi soveltuu 
myös työssään käyttäjiä kohtaaville. Kurssin 
jälkeen voit osallistua Punaisen Ristin päih-
detyön vapaaehtoistoimintaan esimerkik-
si päihdetyön toimintaryhmässä tai festari-
työssä.

Kouluttajat: Punaisen Ristin päihdetyön 
kouluttajat.

Hinta: Punaisen Ristin jäsenet 20 euroa, ei-
jäsenet 40 euroa. Sisältää opetusmateriaalit 
sekä kahvit ja ruokailut.

Ilmoittautumiset: www.lyyti.in/VarPu2018ke-
vatHKI. Ilmoittautumiset ja peruutukset 
8.4.2018 mennessä.

Lisätietoja: Heidi Kokkonen, 
puh. 050 303 2655, kokkosen.heidi@gmail.
com

Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin 
vuosikokous pidetään lauantaina 14.4.2018 
klo 13.00 alkaen Haukilahden lukiossa, osoi-
te Tekniikantie 3, 02150 Espoo (Otaniemi). Il-
moittautuminen kokoukseen klo 9.00 – 10.00 
tai klo 12.30 - 13.00. Aamupäivällä ennen 
vuosikokouksen alkua jaetaan huomionosoi-
tuksia ja kuullaan uusista verkostohauto-
moista.  

Päivän ohjelma 

9.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkis-
tus. Ilmoittautuessa jätetään valtakirjat (jois-
sa on oltava osaston virallinen allekirjoitus) 
tai pöytäkirjanote osaston hallituksen koko-
uksesta, jossa kokousedustajista päätettiin.

10.00 Kokouspäivän avaus

Huomionosoitukset

Verkostohautomot 
– vapaaehtoiset Punaisen Ristin toimintaa 
kehittämässä

12.00 Lounas

12.30  
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus

13.00 
Varsinainen vuosikokous alkaa
- sääntömääräiset asiat

Ilmoittautumiset vuosikokoukseen 9.4. 
klo 10 mennessä netissä tapahtumailmoituk-
sessa löytyvän linkin kautta tai puh. 020 701 
2360/Helena Heinonen. Ennakkoilmoittautu-
minen on kahvi- ja lounastarjoilun takia vält-
tämätön. Kerro ilmoittautuessasi mahdolli-
sesta erikoisruokavaliosta. 

PIIRIN VUOSIKOKOUS 14.4.2018 VARPU-KOULUTUS 
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”Vau, tyttöhän käänsi  
isänsä kylkiasentoon!” 
Olin pitämässä auttajakurssia helsinkiläisessä 
voimisteluseurassa. Harjoittelimme tajuttoman 
ensiapua ja kerroin, että pienikin lapsi pys-
tyy kääntämään aikuisen kylkiasentoon. Het-
keä myöhemmin kurssille osallistunut raamikas 
mies kutsui noin 4-vuotiaan tyttärensä salin 
reunalta kokeilemaan. Eipä aikaakaan, kun ty-
tär käänsi rentona maanneen isänsä kyljelleen. 
Vielä hengitystiet auki ja tarkistus, että ilma 
kulkee. Osallistujat olivat vaikuttuneita.

Auttamisessa on kysymys rohkeudesta toimia 
ja toisen välittämisestä sekä ensiavussa perus-
asioiden osaamisesta. Viime vuonna Punaisen 
Ristin vapaaehtoiset kouluttivat yli 10 000 uut-
ta auttajaa auttajakursseilla. Nyt heillä on val-
mius toimia, kun joku tarvitsee apua. Punaisen 
Ristin viikolla jatkamme auttajakurssien pitä-
mistä - olettehan mukana!

Koko perhe opettelemaan auttamistaitoja
Lapsiperheissä sattuu pieniä ja joskus isompia-
kin tapaturmia. Monesti auttaa puhallus, loh-
dutus ja ehkä haavan huuhtominen sekä laas-
tarin laittaminen. Mutta jos esimerkiksi vieras 
esine tukkii hengitystiet, on osattava toimia 
nopeasti. Punaisen Ristin viikolla haluamme-
kin vahvistaa etenkin lapsiperheiden arjen tur-
vallisuutta ja perheen jäsenten auttamistaitoja. 
Rohkaisemme vanhempia opastamaan lapsiaan 
soittamaan todellisen hädän hetkellä hätänu-
meroon ja opettamaan lapsilleen auttamistai-
toja.

Ensiavun harjoitteleminen on hauskaa koko 
perheen kanssa
Auttajakurssi antaa koko perheelle positiivisen 
kokemuksen ja hyödyllisiä taitoja. Lapset op-
pivat monesti nopeammin kuin aikuiset ja he 
eivät arastele koskea läheisiään. Lasten hyvä 
muisti auttaa myös kertaamaan asioita myö-
hemminkin. Samalla voimme käyttää hienon ti-
laisuuden ja kertoa, missä ensiapua voi harjoi-
tella lisää. Jokainen osasto voi miettiä, olisiko 
nyt hyvä hetki perustaa ReddieKids-kerho tai 
ensiapuryhmä nuorille ja onko aikuisten ensi-
apuryhmässä tilaa uusille jäsenille.

Tehdään Punaisen Ristin viikosta ikimuis-
toinen kaikenikäisille! 

Niina Hirvonen
Terveydenhuollon suunnittelija, 
valmiuden yksikkö
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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 osastomateriaa-
lit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.-9.5.2018
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Perinteistä ja koko järjestölle tärkeää Pu-
naisen Ristin viikkoa vietetään torstais-
ta keskiviikkoon 3.-9.5.2018. Toukokuinen 
viikko on hyvä hetki kertoa osaston toi-
minnasta paikkakunnalla ja samalla tarjo-
ta kaikille avoimia auttajakursseja. Tämän 
vuoden kampanjassa haluamme tavoittaa 
etenkin lapsiperheet ja vahvistaa jokaisen 
auttamistaitoja ikään katsomatta.  

Punaisen Ristin viikko tulee kevään 
kynnyksellä – olethan valmiina!

Jussi Vierim
aa

Auttajakurssilla lapsi oppii kääntämään ikäisensä tai vanhemman kylkiasentoon. 

Punaisen Ristin viikolla osastot voivat valita so-
pivimman tavan tavoittaa ihmiset ja kertoa jär-
jestön toiminnasta omalla paikkakunnalla. 
Kantavana teemana on arjen turvallisuus, aut-
tamistaitojen tärkeys ja Punaisen Ristin vapaa-
ehtoistoiminnan merkitys niin paikallisesti kuin 
koko maassa. 

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.-9.5.2018
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 3.-9.5.2018

Tärkeät aikataulut

• Kaikki kampanjan materiaalit voi tilata 
verkosta www.punaisenristinkauppa.fi.

• Materiaalien lähetykset alkavat viikol-
la 14. 

• Muista tehdä tilaukset 18.4.2018 men-
nessä.

Mitä vaihtoehtoja on  
tapahtuman järjestämiseen?
Tärkeää on lähteä rohkeasti liikkeelle ja tehdä 
toimintaa näkyväksi. Voitte: 
•  Järjestää kaikille avoimen auttajakurssin. 
•  Jakaa uudistettua tarkastuslistaa: Oma koti 

kullan kallis, entä turvallinen? 
•  Esitellä ensiapulaukun sisältöä ja tehdä lauk-

kua tutuksi kaikenikäisille. 
•  Pyytää osallistumaan valtakunnalliseen ar-

vontaan ja täyttämään yhteydenottokortti.

Tapahtumia voi järjestää toreilla, leikki-puis-
toissa, kirjastoissa, uimahalleissa, kauppakes-
kuksissa, Prismoissa, S-marketeissa, ABC–ase-
milla tai osaston tiloissa – missä vain perheet 
liikkuvat! 

Mitä uutta meillä on tänä vuonna?
•  Viime vuonna tutuksi tullutta auttajakurs-
sin sisältöä ja ulkoasua uudistetaan. Juhla-
vuoden tunnukset poistetaan ja sisältöön tu-
lee pieniä muutoksia. Osasto voi halutessaan 
myös käyttää viime vuoden kortteja. Tavoit-
teena on, että saamme kaikille avoimia aut-
tajakursseja ympäri Suomea Punaisen Ristin 
viikon aikana. Jos kurssi on hankala järjes-
tää Punaisen Ristin viikolla, voi kurssista kiin-
nostuneiden tiedot kerätä ja järjestää kurssin 
myöhemmin. On kuitenkin tärkeää, että tie-
dot auttajakurssin ajasta ja paikasta laitetaan 
RedNetin tapahtumakalenteriin hyvissä ajoin, 
jotta kiinnostuneet löytävät kurssin. 

•  Arjen ja kodin turvallisuuden tarkistuslistaa 
muokataan ja listaa voi jakaa osastojen jär-
jestämissä tapahtumissa paperisena tai säh-
köisenä. Lista on hyvä keino herättää ihmis-
ten huomio ja saada jokainen miettimään 
oman kotinsa turvallisuutta etenkin lasten 
kannalta. 

•  Tavoitteemme on, että Punaisen Ristin viikon 
tapahtumaan osallistuvat ihmiset säilyttävät 
kiinnostuksena järjestön toimintaan ja voisi-
vat osallistua siihen tulevaisuudessa. Tähän 
hyvä keino on uusittu ICE- ja arvonta/yh-
teydenottokortti, jonka avulla yhteystieto-
jen kerääminen on helppoa ja yhteystietojen 
antajiin voidaan olla myöhemmin yhteydes-
sä. Kortti tarjoaa myös helpon tavan pysäyt-
tää ohikulkijat ja aloittaa keskustelu. Kortilla 
voi liittyä jäseneksi ja osallistua valtakunnalli-
siin arvontoihin. 

Miten ja missä viestimme  
Punaisen Ristin viikolla?
Jokainen viesti Punaisen Ristin viikkoon liitty-
en on tärkeä. Olipa se sitten tapahtumailmoi-
tus kaupan ilmoitustaululla, tiedote paikallis-
medialle tai suullinen kutsu osaston pitämälle 
auttajakurssille vaikkapa vanhempainillassa tai 
harrastusporukassa. Ole hyvissä ajoin yhtey-
dessä yhteistyökumppaniimme S-ryhmään ja 
voit sopia tapahtuman pitämisestä esimerkiksi 
paikallisen osuuskaupan tiloissa tai ABC-ase-
malla. Muista myös ilmoittaa tapahtumasta hy-
vissä ajoin paikkakunnan tiedotusvälineille ja 
kutsu toimittajat tekemään juttua auttajakurs-
sista tai muusta tapahtumasta.

Kaikki viestintään tarvittavat materiaalit, kuten 
tiedote- ja ilmoituspohjat löytyvät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/viikko.

Kun itse viestit tapahtumista sosiaalisen me-
dian kanavissa, käytä aihetunnisteita #punai-
senristinviikko ja #auttajakurssi.

Lisätietoja:
Kampanjakoordinaattori  
Sari Byman, p. 020 701 2201

Terveydenhuollon suunnittelija  
Niina Hirvonen, p. 020 701 2126

Tiedottaja Mari Mäkinen, p. 020 701 2223
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OMA PUNAINEN RISTI

Tervetuloa digitaalisuus ja Oma Punainen Risti!
”Niin muuttuu maailma, Eskoni” sanotaan 
Aleksis Kiven Nummisuutareissa. Lause on 
jäänyt elämään ja pitää paikkansa myös 
Punaisessa Ristissä. Maailma digitalisoituu 
ja emme jää kehityksen ulkopuolelle. 

Vapaaehtoisten tietojärjestelmä tulee tarjoa-
maan nykyajan vaatimuksiin vastaavia työväli-
neitä vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen ja 
johtamiseen sekä uusien toimijoiden mukaan 
pääsemiseen. 

Keskeinen osa järjestelmää on osastojen mah-
dollisuus rekrytoida vapaaehtoisia osaston ta-
pahtumiin, koulutuksiin ja pysyvään viikko-
toimintaan sekä kerätä ilmoittautumisia ja 
välittää viestiä omasta toiminnasta. Järjestelmä 
saa nimekseen Oma Punainen Risti. Järjestel-
män nimivalinta viestittää, että se on jokaisen 
vapaaehtoisten palvelu. 

Vuosi kehitystyötä takana
Järjestelmän kehitys käynnistyi alkuvuodes-
ta 2017, jolloin iso joukko vapaaehtoisia ja pii-
rien sekä keskustoimiston työntekijöitä pohti 
järjestelmän tavoitteita ja tarpeita. Järjestel-
män kehittämisen lähtökohtana olivat selke-
ys ja helppokäyttöisyys käyttäjille. Järjestelmän 
rakentaminen ja koodaaminen alkoi syyskuus-
sa 2017.

Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön pilo-
toinnilla kevään 2018 aikana Helsingin ja Uu-
denmaan ja Länsi-Suomen piirissä sekä Hä-
meen piirissä Tampereen osastossa. Pilotoinnin 

jälkeen työ jatkuu järjestelmään tarvittavien li-
säosien kehittämisellä. Käyttöönotto muissa 
osastoissa aloitetaan pilottivaiheen jälkeen. 

Oma Punainen Ristin käyttämiseen tarjotaan 
sekä koulutusta että tukimateriaaleja. Osa 
materiaaleista on kirjallista, mutta tuotamme 
myös videoita, joissa käydään askel askeleelta 
läpi Oma Punainen Risti -järjestelmän käyttö.  
Tämän lisäksi eri puolelle Suomea koulutetaan 
vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka pystyvät 
auttamaan järjestelmän käyttöön ottamisessa.

Oma Punainen Risti pähkinänkuoressa

• Oma Punainen Risti tarjoaa väylän 
oman vapaaehtoisen profiilin luomiseen 
ja muokkaamiseen, vapaaehtoisten tie-
tojen turvallisempaan hallintaan sekä 
osastojen toimintaryhmien ja tapahtu-
mien organisoimiseen ja viestintään. 

• Järjestelmä vastaa EU:n tietosuojalain-
säädännön vaatimuksiin. 

• Ensimmäisessä kehitysvaiheessa tieto-
järjestelmä tarjoaa sähköisen ystävä-
välitysjärjestelmän osastojen ystävävä-
litysten käyttöön. Oma Punainen Risti 
toimii niin tietokoneella, tabletilla kuin 
älypuhelimellakin.

Lisätietoa: 
https://rednet.punainenristi.fi/oma

Jussi Vierim
aa
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Helsingin ja Uudenmaan piiri Oman Punaisen 
Ristin käyttäjien etujoukoissa

OMA PUNAINEN RISTI

Vapaaehtoisten tietojärjestelmä Oma Punai-
nen Risti on pian täällä! Tietojärjestelmän eli 
tuttavallisemmin Oman ensimmäisen version 
pilotointi aloitetaan maaliskuun loppupuo-
lella ja se kestää toukokuun loppuun. Pilot-
tiosastoja on Helsingin ja Uudenmaan piirin 
lisäksi mukana Länsi-Suomesta. Myös Hä-
meen ja Oulun piiri osallistuvat pilottiin yh-
den osaston voimin kumpikin. 

Pilotoitava järjestelmä sisältää sekä perustoi-
minnallisuudet että ystävätoiminnan sähköi-
sen välitysjärjestelmän. Ensimmäiset pilotti-
osastot on jo osin sovittu, mutta yksi osasto 
mahtuu vielä Uudeltamaalta ensimetreille 
mukaan ja pilotointiin on mahdollista ottaa 
muutamia osastoja lisää myös myöhemmin 
kevään aikana. Kaikkien osastojen käytettä-
vissä Oma Punainen Risti on syksyn aikana.

Järjestelmän pilotoinnin tarkoituksena on ke-
rätä käyttäjiltä palautetta järjestelmän toi-
minnoista ja käytettävyydestä sekä testata 
järjestelmää käytännössä. Osa järjestel-
män toiminnoista ei pilotin aikana välttämät-
tä toimi vielä täydellisesti ja muutokset ovat 
mahdollisia. Pilottiin osallistuminen antaakin 

osastoille mahdollisuuden osallistua vahvasti 
järjestelmän kehittämiseen. Pilottiosastojen 
vapaaehtoiset saavat tukea ja koulutusta jär-
jestelmän käyttöön. 

Järjestelmän käyttöönoton tueksi koulutam-
me vapaaehtoisia digimestareita ja digikum-
meja, ensimmäisen kerran maaliskuun lopus-
sa Tampereella. Myöhemmin digikummeja ja 
digimestareita on tarkoitus kouluttaa koko 
valtakunnan kattavaksi Oman Punaisen Ris-
tin osaajien verkostoksi.

Pilotointiin osallistuvat vapaaehtoiset ovat 
mukana rakentamassa kaikkia osastoja ja 
vapaaehtoisia parhaalla mahdollisella tavalla 
palvelevaa Omaa Punaista Ristiä. Tervetuloa 
mukaan sekä järjestelmä- että järjestökehi-
tyksen etujoukkoihin!

Lisätietoja:
Maija Pokkinen
Projektisuunnittelija
maija.pokkinen@punainenristi.fi
puh. 040 822 0676

Tämän vuoden kahden Tapaturmapäivän koh-
deryhmänä ovat työikäiset miehet.

Miehet johtavat monia tapaturmatilastoja. 
Heille näyttää sattuvan ja tapahtuvan - var-
sinkin kotona ja liikkuessa. Siksi tämän vuo-
den tapaturmapäivinä, perjantaina 13.4. ja 
13.7. halutaan kiinnittää huomiota erityisesti 
miesten tapaturmiin.

Kampanjan keskiössä on ”perusmies”, jo-
ka osaa kaiken kylmiltään ja kikkailee. Suu-
rin osa miehille sattuvista tapaturmista olisi 
vältettävissä vähentämällä kikkailua, tunnis-
tamalla vaaran paikat ja arvioimalla riskit en-
nalta. Tähän kampanja miehiä myös kannus-
taa.

Useat järjestöt ja viranomaiset ovat tehneet 
kotitapaturmien ehkäisytyötä yhteistyössä 
vuodesta 1993 alkaen. Yksi yhteistyön muo-
doista on vaikutta ihmisten asenteisiin kam-
panjoimalla Tapaturmapäivänä. Ajankohta 
vaihtelee vuosittain, sillä päivää vietetään jo-
kaisena perjantaina 13. päivä. Vuonna 2018 
päiviä on kaksi; 13. huhtikuuta ja 13. heinä-
kuuta.

Lisätietoja tapaturmien riskeistä ja niiden 
hallinnasta löytyy osoitteista www.tapatur-
mapäivä.fi ja www.kotitapaturma.fi. Kannat-
taa tutustua myös RedNetissä löytyviin kam-
panjasivuihin.  

Mikä on Tapaturmapäivä?
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY MUUTTUU SELKEÄMMÄKSI

Tietosuoja-asetus tuo suuria muutoksia 
osastojen toimintaan

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) as-
tuu voimaan 24.5.2018. Punainen Risti on 
käynnistänyt vuoden kestävän tietosuo-
jaohjelman, minkä aikana järjestön hen-
kilötietojen käsittely ja prosessit saa-
daan vastaamaan lakia.  Asetuksen tuomat 
muutokset organisaatioille ovat mittavat ja 
edellyttävät myös Suomen Punaiselta Ris-
tiltä merkittäviä muutoksia. 

Punaisen Ristin maineen ja luotettavuuden 
kannalta on tärkeää, että lain asettamat uudet 
vaatimukset täytetään. Sitoudumme suojaa-
maan asiakkaidemme yksityisyyttä ja heidän 
luottamuksensa on meille tärkeä. Haluamme 
varmistaa luotettavuuden ja läpinäkyvyyden 
kaikelle henkilötietojen käsittelylle.

Olemme tunnollisia, mutta yhteiset 
pelisäännöt puuttuvat
SPR on konsulttiyhtiö Accenturen avustuksel-
la kartoittanut henkilötietojen käsittelyä kes-
kustoimistossa, piiritoimistoissa, laitoksissa ja 
osastoissa. Päällimmäisenä tuli ilmi työntekijöi-
den ja vapaaehtoisten tunnollisuus sekä halu 
tehdä asiat oikein. Keräämme pääsääntöises-
ti vain tarvittavaa tietoa, jota meillä on perus-
teet käsitellä. Tiedon säilyttämisessä olemme 
vähän turhankin tunnollisia ja paljon tietoa on 
taltioituna ”varmuuden vuoksi”. 

Suurin puute on yhteisten pelisääntöjen ja oh-
jeistuksen puuttuminen. Kartoituksen mukaan 
jokainen piiri, osasto ja laitos ovat olleet omil-
laan ja tietojenkäsittely on hoidettu parhaan 
taidon mukaan. Tämän puutteen korjaaminen 
on yksi tietosuojaohjelman päätavoitteista. 

Näin selätämme tietosuojapeikon
Osastojen käytäntöjä tietosuoja-asetus muut-
taa esimerkiksi siinä, kuinka yksilöityjä henki-
lötietoja sisältäviä listoja osastossa käytetään 
ja kuinka ne tuhotaan käytön jälkeen. Tähän 
liittyvää ohjeistusta on jo olemassa ja infoa 
löytyy järjestön nettisivulta osoitteesta punai-
nenristi.fi/tietosuoja. 

Keskustoimistossa on perustettu tietosuoja-
ryhmä,  joka rakentaa kevään 2018 aikana  
toimivan tietosuojan hallintamallin järjestölle.  

Näin varmistamme tarvittavan tietosuoja -
osaamisen koko organisaatiossa ja luotettavan 
tuen epätietoisuus- ja ongelmatapauksissa. 
Yhteiset pelisäännöt ja koulutus tulevat hel-
pottamaan ja selkiyttämään niin asiakkaan, va-
paaehtoisen kuin työntekijänkin toimintaa kai-
kissa tietosuojaan liittyvissä asioissa. 

Jokaisessa piirissä on tietosuojasta vastaava 
yhteyshenkilö, joka on osastojen ensisijainen 
neuvoja tietosuoja-asioissa. Tiedotamme ke-
vään mittaan projektin etenemisestä ja piirien 
alueella järjestettävistä koulutuksista. 

Mikä on GDPR?

• Tietosuoja-asetus on yksi laajimmista 
lainsäädäntöuudistuksista EU:ssa viime 
vuosina.

• Asetus tuo uusia velvoitteita: tilivelvol-
lisuuden periaatteen, tietoturvalouk-
kausten ilmoitusvelvollisuuden, pa-
kollisia ehtoja toimitussopimuksiin ja 
sisäisiin käytäntöihin. 

• Asetus lisää riskejä, kuten mahdolliset 
negatiiviset vaikutukset maineeseen, 
kustannukset manuaalisesta tietojen 
hallinnasta ja sanktiot asetuksen nou-
dattamatta jättämisestä. 

Lisätietoja: 
CRM-päällikkö Marianna Preller,  
p. 020 701 2278

Lue lisää: 
punainenristi.fi/tietosuoja
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ENSIAVUN SM-KISAT TURUSSA 15.–17.6.2018

Tule mukaan Ensiavun 
SM-kisoihin!
Etsimme isoa joukkoa vapaaehtoisia tuo-
mareita ja muissa tehtävissä toimivia hen-
kilöitä ensiavun SM-kilpailuihin Turkuun. 
Turussa kilpailevat aikuiset, nuoret, Reddie 
Kidsit ja ensiauttajat ympäri Suomen. Tu-
lethan mukaan tuomariksi, avustajaksi tai 
kannustamaan kilpailijoita!

Minustako tuomariksi?
Sovit tuomariksi, mikäli hallitset ensiavun, si-
nulla on kannustava asenne ja olet valmis tuo-
maroimaan tasapuolisesti pitkän kisapäivän 
ajan. Sinulla on hyvät edellytykset tuomariksi, 
mikäli olet:
• Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK)
• Ensivastekouluttaja
• Ensiapuryhmän kouluttaja
•  Pitkän linjan ensiapuryhmäläinen ja olet suo-

rittanut EA 3 -kurssin tai ensivastekurssin
•  Valmiustoiminnan osaaja tai henkisen tuen 
kouluttaja

Minustako muihin tehtäviin?
Etsimme erilaisiin tehtäviin henkilöitä, jotka 
ovat valmiita antamaan vapaaehtoispanoksen-
sa kisatapahtumassa. Sinulla on positiivinen 
asenne ja hyvä paineensietokyky. Lisäksi hallit-
set ainakin yhden oheisista taidoista:
• Ohjattuna osaat pystyttää/purkaa telttoja 
• Hallitset muonitusta
• Hallitset radiopuhelimen käytön
• Sinulla on ajokortti ja olet valmis ajamaan eri 
puolelle Turkua

Jokaisessa kilpailusarjassa on kymmenen kisa-
rastia. Kisapäivästä tuleekin vaativa, jännittävä 
ja monia elämyksiä tarjoava. Tavoitteena on, et-
tä kilpailijat, heidän kannattajansa, tuomarit ja 
muut vapaaehtoiset saavat hyvän mielen ja iki-
muistoisen kokemuksen Punaisen Ristin toimin-
nasta.

Lisätietoja: 
Ohjelmapäällikkö / ensiapu ja terveydenhuolto, 
Minna Rautanen p. 020 701 2404

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi: 
www.lyyti.in/EA_SM_Turku2018

A
n
tti K

uro
la

Vuonna 2015 Ensiavun SM-kilpailut järjestettiin Rova-
niemellä. Kuvassa kilpailemassa Vaasan suomalainen 
osasto. 

Muista ilmoittautua nuorten Kesäpäiville!
Tarjoamme vähintään 13-vuotiaille osallistujil-
le mahdollisuuden kehittää omia ensiaputai-
tojaan ja tutustua Punaiseen Ristiin valmius-
järjestönä. Kesäpäivät järjestetään Turussa 
Ruissalon leirintäalueella 15.–17.6. Luvassa on 
koulutuksia, esityksiä, harjoituksia, kaupunki-
suunnistusta, ensiavun SM-kisojen seurantaa, 
pelejä, leirinuotiota ja paljon muuta. 

Kun ilmoittaudut 20.4. mennessä, osallistumis-
maksu on jäsenelle 25 euroa. Myöhemmin il-
moittautuessa maksu on 35 euroa.  Jokaisesta 
mukaan rekrytoidusta kaverista (ei SPR-jäsen) 

osallistuja saa 5 euron alennuksen osallistu-
mismaksustaan. 

Kesäpäiville voi tulla mukaan myös vapaaehtoi-
sena. Etsimme vapaaehtoisia muun muassa oh-
jaajatehtäviin, ensiapuvastaaviksi, infopisteelle, 
ohjelmanumeroiden suunnitteluun ja ensiapu-
harjoittelun potilaiksi. Vapaaehtoiselle osallis-
tumismaksu on 10 euroa. 

Ilmoittaudu ja lue lisää: 
rednet.punainenristi.fi/kesapaivat2018
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TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLE -VALMENNUS

Tietoisku Täyttä elämää eläkkeelle 
-valmennuksesta
Työelämästä eläkkeelle siirtyminen on iso 
muutos ja uusi elämänvaihe. Suomen Punai-
sen Ristin Täyttä elämää eläkkeellä -valmen-
nus kehitettiin tukemaan eläkkeelle siirtyviä 
ja äskettäin siirtyneitä muutosvaiheessa. Val-
mennuksessa keskitytään eläkkeelle siirty-
miseen liittyvien muutosten käsittelemiseen. 
Valmennuksessa annetaan työkaluja hyvin-
voinnin ja terveyden edistämiseen sekä sosi-
aalisten verkostojen ja merkityksellisten elä-
mänsisältöjen löytämiseen. Valmennuksessa 
on mahdollista tavata samassa elämänti-
lanteessa olevia ihmisiä ja jakaa kokemuk-
sia, siellä tutustutaan vapaaehtoistoimintaan 
ja saadaan tietoa toimintaan mukaan pääse-
misestä. Täyttä elämää eläkkeellä -valmen-
nusten avulla voidaan ehkäistä työelämästä 
poisjäävien ihmisten yksinäisyyttä ja vah-
vistaa osallisuutta. Valmennuksissa tehdään 
Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa tun-
netuksi ja kutsutaan mukaan uusia vapaaeh-
toisia ja jäseniä järjestöön.

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus kehi-
tettiin Raha-automaattiyhdistyksen (nykyisin 
STEA) tuella osana Eloisa ikä -hankekoko-
naisuutta. Vaikka varsinainen hankeaika on 
päättynyt, jäi Punaisen Ristin piirien ja osas-
tojen käyttöön hyvä työväline eläkkeelle siir-
tyvien ihmisten tukemiseen ja heidän innos-
tamiseensa mukaan vapaaehtoistoimintaan. 
Valmennus koostuu kolmesta kolmen tun-
nin mittaisesta tapaamiskerrasta koulutetun 
eläkevalmentajan johdolla. Helsingin ja Uu-
denmaan piirissä on kahdeksan SPR:n kou-
luttamaa vapaaehtoista valmentajaa, jotka 
toteuttavat valmennuksen valmiin kurssima-
teriaalin pohjalta. Täyttä elämää eläkkeellä – 
valmennuksia voidaan järjestää niin työpai-
koilla kuin SPR:n paikallisosastoissakin.

Kuinka täyttä elämää eläkkeellä 
–valmennus toteutetaan osastossa?

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus voidaan 
toteuttaa samoilla tavoin kuin osaston ystä-
väkurssitkin. Ensin sovitaan ajankohta, var-
mistellaan tilat ja etsitään piirin tuella val-
mentaja. Valmennuksesta tiedottamiseen ja 

markkinointiin on hyvä panostaa, markki-
nointi voi tapahtua osaston omien nettisivu-
jen, valtakunnallisen tapahtumakalenterin ja 
piirin koulutuskalenterin kautta. Sen lisäk-
si on hyvä miettiä, mitä muita markkinointi-
kanavia kannattaa käyttää. Markkinoinnissa 
ei kannata unohtaa lähityöpaikkoja, kirjas-
toja, kauppojen ilmoitustauluja ja muita jul-
kisia tiloja eikä paikallisia ilmaisjakelulehtiä. 
Valmennukset ovat avoimia kaikille eläkkeel-
le siirtyville tai äskettäin siirtyneille ja kus-
tannusten, esimerkiksi kahvitarjoilun kulujen 
kattamiseksi voi osasto periä pienen osallis-
tumismaksun. Valmentajan kouluttajapalkkio 
hoidetaan piirin kautta, joten siitä osaston ei 
tarvitse huolehtia. Osaston edustaja on mu-
kana ainakin yhdessä valmennuskerrassa 
kertomassa osaston toiminnasta ja vapaaeh-
toistehtävistä.

Kallio-Käpylän osasto on lähtenyt rohkeas-
ti liikkeelle ja osastossa järjestetään tänä ke-
väänä Täyttä elämää eläkkeelle -valmennus. 
Valmennuskerrat ovat 5.4., 12.4., 19.4. klo. 
17 – 19, paikkana on osaston toimitila, osoite 
Hämeentie 85-89 (katutaso). Ilmoittautumi-
set sähköpostilla marja.pakaste@kolumbus.
fi. Valmennus on avoin kaikille kohderyhmään 
kuuluville, osallistumismaksu on 20 euroa. 
SPR:n jäsenille valmennus on maksuton.

Lisätietoa ja opastusta Täyttä elämää eläk-
keellä -valmennusten järjestämiseen voi ky-
syä piiristä Ari Hakalalta ja Heidi Juslin-San-
dinilta.

M
erja Jo

ro
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LIIKUNTAA KAIKILLE 

Uusi opas tukee turvapaikanhakijoiden liikuntaa  

Lähde juoksemaan toukokuussa 
ja lahjoita Syyriaan

Punaisen Ristin keskustoimisto on koon-
nut VOK-liikunnan hyvien käytäntöjen 
oppaan. Opas on tarkoitettu vastaan-
ottoyksiköissä liikuntaa järjestäville työn-
tekijöille, VOK-liikunnan yhteistyökump-
paneille sekä osastoille, jotka tarjoavat 
liikuntaa turvapaikanhakijoille. 

Punaisen Ristin vastaanottoyksiköt osallistui-
vat liikuntahankkeeseen vuosina 2016—2017. 
Hankkeella tuettiin turvapaikanhakijoiden 
henkistä ja fyysistä hyvinvointia tarjoamal-
la helppoja sekä hauskoja tapoja liikkua. Tär-
keää oli tuoda esille liikunnan tärkeys arjen 
hyvinvointia ja sosiaalisuutta tukevana teki-
jänä. Samalla luotiin malleja ja hyviä käytäntö-
jä maahanmuuttajien kannustamisessa liikun-
nan harrastamiseen, tavoitteelliseen urheiluun 
sekä paikan löytämiseen paikallisissa urheilu-
seuroissa ja liikuntaryhmissä. Hankkeen avulla 
yhdistettiin kantasuomalaisia ja turvapaikan-

Helsinki City Running Day 19.5. ja Naisten 
Kymppi 26.-27.5. uudistuvat. Punainen Ris-
ti on yksi tapahtumien neljästä pääyhteis-
työkumppanista. 

Tarjoamme juoksijoille mahdollisuuden kerä-
tä sponsoreita ja lahjoittaa Syyria-keräykseen 
”Auta heidät takaisin jaloilleen”. 

Juoksemalla Punaisen Ristin hyväksi voi kerä-
tä varoja kuntoutuskeskuksille Syyriassa ja lä-
hialueilla. Pitkän sodan seurauksena tervey-
denhuolto on romahtanut Syyriassa. Pulaa on 
lääkkeistä, hoitolaitteista ja hoitohenkilökun-
nasta. Keskuksissa annetaan fysioterapiaa ja 
tarjotaan proteeseja sekä apuvälineitä, jotka 
helpottavat liikkumista. Liikuntakyvyn palau-
tuminen edistää henkistä toipumista ja antaa 
mahdollisuuden päästä takaisin leikkiin, opis-
keluun ja työelämään.

hakijoita sekä aiemmin Suomeen saapuneita 
maahanmuuttajia, mikä edisti kotoutumista. 

Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuk-
sissa asuvat turvapaikanhakijat pääsivät ko-
keilemaan yli 50:ttä eri liikuntalajia. Suosi-
tuimmat lajit olivat uinti, jalkapallo ja kuntosali. 
Yhteistyökumppaneina olivat Suomen Olym-
piakomitea ja lukuisat paikalliset liikuntaseu-
rat sekä -toimijat. Hankkeeseen saatiin avus-
tusta Veikkauksen tuotoista Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolta. Opas koottiin hankkeen 
aikana ja vastaanottokeskuksiin sekä yhteis-
työkumppaneille lähetetyn kyselyn perusteel-
la.

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi julkaistu 
opas postitetaan kaikkiin Punaisen Ristin vas-
taanottoyksiköihin sekä Migrin kautta muihin 
yksiköihin.

Kokeile maratonviestiä!
Maratonviesti on oiva tapa osallistua mara-
tonille porukalla. Kokoamalla neljän hengen 
joukkueen matkan voi jakaa neljään etappiin ja 
pääsette yhdessä kokemaan liikunnan ja aut-
tamisen riemua. Sponsoreiden kerääminen 
joukkueelle hyvän asian puolesta on helppoa. 
Jokainen osallistuja voi perustaa oman netti-
keräyksen sivulla oma.punainenristi.fi ja toi-
mia digikerääjänä kykynsä sekä aktiivisuuten-
sa mukaan. 

Lisätietoja tapahtumista:
http://www.helsinkicitymarathon.fi
http://www.naistenkymppi.fi/

Punaisen Ristin keräyssivut:
http://oma.punainenristi.fi/helsinki-city-run
http://oma.punainenristi.fi/naisten-kymppi

Lisätietoja: 
Varainhankinnan suunnittelija  
Jessica von Bonsdorff, p. 020 701 2032



14

LYHYESTI

Tervetuloa risteilemään 
marraskuussa! 

Vapaaehtoisten Auttajat ulapalla -koulutusris-
teily järjestetään marraskuussa. Ilmoittautumi-
nen risteilylle alkaa toukokuussa.

Risteilyä valmistellaan teemalla Vapaaehtois-
ten hyvinvointi ja hyvä vapaaehtoisjohta-
minen sen mahdollistajana. Tarkkaa ohjel-
maa vielä tehdään, mutta muutamat teemat 
ovat jo varmoja. Niitä ovat: 

•  Uudet tavat tehdä vapaaehtoistoimintaa – 
vaikutteita meiltä ja muualta

• Sosiaalinen media viestinnän välineenä
•  Kokonaisvalmius vapaaehtoistoiminnassa
• Vuorovaikutustaidot 
•  Vapaaehtoisten/ jäsenten rekrytointi 

Lue lisää ja katso risteilyn hinnat: 
https://rednet.punainenristi.fi/ulapalla

Festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit!

Punainen Risti on haluttu yhteistyökumppa-
ni festivaalien järjestäjille. Tarjoamme tapahtu-
miin ensiapuryhmiä ja päihdetyöhön sekä hiv/
seksuaaliterveyteen perehtyneitä vapaaehtoi-
sia.

•  Ensiapuryhmät käyttävät RedNetistä löytyvää 
sopimuspohjaa ja luvat kysytään kaikille toi-
mijoille yhtä aikaa: rednet.punainenristi.fi/no-
de/6210

•  Päivystys- ja lupatilanteet ilmoitetaan hyvis-
sä ajoin valtakunnalliselle festarilistalle. Ter-
veyden edistämisen ohjelmien vapaaehtoiset 
voivat ilmoittautua samalle listalle, joka löy-
tyy ea-ryhmien, festarityön, hiv-työn ja päih-
detyön RedNet-sivuilta.

•  Päivystysluvan kysyminen voidaan ohjata 
myös festarikoordinaattorille. Hän yhdistää 
kaikki tapahtumaan tulevat toimijat.

•  Osaston alueelle tulevista terveyden edistä-
misen toimijoista ilmoitetaan ensiapuryhmäl-
le tai puheenjohtajalle, jos ensiapuryhmä ei 
päivystä.

Lisätietoja:  
festarit@punainenristi.fi

Kontti sisustaa talon Porin 
Asuntomessuille

Asuntomessuilla pääsee ensi kesänä vierai-
lemaan talossa, jonka huonekalut ja tuotteet 
ovat Punaisen Ristin Kontti-kierrätystavara-
taloista. Asuntomessut järjestetään Porissa 
6.7.–5.8.2018. Talon sisustuksesta vastaa si-
sustussuunnittelija Frida Steiner. Messuta-
lon huonekalut ja tuotteet myydään messujen 
päätyttyä.

Messuilla Kontti muistuttaa, että viihtyisän ko-
din voi saada edullisesti ja ekologisesti ja et-
tä Kontista ostamalla voi tukea Punaisen Ristin 
auttamistyötä.

Kontti halutaan tehdä valtakunnallisesti tunne-
tuksi. Kontteja on 12 ympäri Suomen ja sisus-
tajat ovat Kontille tärkeä asiakas- ja lahjoitta-
jaryhmä. Astiat, sisustustuotteet ja huonekalut 
ovat naistenvaatteiden ohella Kontin ostetuim-
pia tuotteita. 

Lisätietoja: Kontti.punainenristi.fi

Seuraa sisustussuunnittelija  
Frida Steinerin blogia: visualaddict.fi

Nuorten turvatalot saavat 
arvostusta

Nuorten turvatalojen työtä pidetään laaduk-
kaana ja luotettavana. Tuoreen kyselyn mu-
kaan turvatalolta saa avun nopeasti: yli puo-
lelle nuorista tarjottiin tukea välittömästi 
yhteyden oton jälkeen, 84 prosentille vuorokau-
den kuluessa.

Turvatalot selvittivät nuorten, vanhempien, va-
paaehtoisten, työntekijöiden ja yhteistyökump-
paneiden kokemuksia turvatalojen toiminnas-
ta. Nimettömänä pyydettyjä vastauksia tuli 
noin 600.

Lue lisää: 
nuortenturvatalo.fi

Lisätietoja ja turvatalo-esitteen tiedustelut: 
Turvatalojen viestinnän suunnittelija  
Johanna Sjöholm, p. 020 701 2237
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VARAINHANKINTA 

Voit tukea Syyrian kuntoutusklinikoita tai 
Nuorten turvataloja tekemällä ostoksia Re-
good.fi-verkkokaupassa. Kun klikkaat ostoksil-
le verkkokaupasta löytyvästä Punaisen Ristin 
linkistä, kohdennat ostoksistasi pienen siivun 
järjestön tueksi. Lahjoittajana on verkkokaup-
pa, missä teet ostoksia.

Kauppojen hinnat ja alennukset ovat samat 
kuin mennessäsi ostoksille suoraan verkko-
kaupan omien sivujen kautta. Palvelu ei edel-
lytä rekisteröitymistä tai henkilötietojen an-
tamista. Hyvään tekoon riittää muutama 
klikkaus. Tuen määrä on keskimäärin seitse-
män prosenttia ostostesi arvosta ja se vaihte-

lee eri verkkokaupoissa. Regoodissa on muka-
na monipuolinen joukko verkkokauppoja, kuten 
Stockmann, Sportamore, Varusteleka, Cumulus-
hotellit, Byggmax, Hemtex ja Scandinavian Out-
door. Valikoima kasvaa edelleen. 

Näin toimit: 
1.  Mene osoitteeseen www.regood.fi/kohteet/

spr.
2.  Valitse kohde, jota haluat tukea: Auta heidät 

takaisin jaloilleen tai Nuorten turvatalot.
3.  Siirry ostoksille haluamaasi verkkokaup-

paan.
4.  Keräät ostoksillasi lahjoituspottia valitse-

mallesi kohteelle.

Osta Regood-verkkokaupassa ja tee hyvää 
muutamalla klikkauksella

Oikaisu!

Terveyden edistämisen ohjelmasta kerrottiin 
edellisessä numerossa 1/2018. Valitettavasti ju-
tussa oli väärä linkki nimikilpailuun.  

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 13.-15.4. ja 2.-4.11. Nynäs

Ensivastekouluttajien sisältöosa 9.-11.2. ja 2.-4.11. Nynäs

Resurssikouluttajavalmennus 8.-9.9. Helsinki

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

6.-7.4 Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” Syksy 2018 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 3.-4.11. Helsinki

Sisältöosat
• Henkinen tuki / Psykiskt stöd
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö / Organisation
• Monikulttuurisuus /Mångkultur
• Sosiaalipalvelu / Socialtjänst
• Nuoriso / Ungdom
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 14.-15.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2018

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

Oikea linkki on: https://www.lyyti.fi/
questions/0c7f3a80a5 
Käy vastaamassa, onko Terveyspiste hyvä nimi 
vai pitäisikö sitä muuttaa. Vastaamalla osallis-
tut lämpötyynyn arvontaan!

VARAINHANKINTA 
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Vapaaehtoisten kesäretki Kalkkuun 9.6.

Haluatko tutustua paikkaan, jossa Suomen Punaisen Ristin avustustarvikkeet varastoidaan 
ja josta ne kuljetetaan eri puolille maailmaa? Entä toivotko näkeväsi kenttäsairaalan live-
nä? Kalkun logistiikkakeskus ylläpitää Suomen Punaisen Ristin kansainvälistä auttamisvalmi-
utta. Kalkussa tehdään katastrofiapu- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin tarvittavat hankinnat, 
huolehditaan avustustarvikkeiden varastoinnista, pakkauksesta ja kuljetuksesta, ylläpidetään 
katastrofivalmiusyksiköitä jatkuvassa lähtövalmiudessa sekä ylläpidetään kotimaan valmiusva-
rastoa katastrofitilanteiden varalle.

Nyt sinulla on oiva tilaisuus tutustua Kalkkuun osallistumalla Helsingin ja Uudenmaan piirin 
järjestämälle kesäretkelle lauantaina 9.6.2018 Kalkun logistiikkakeskukseen (os. Kalkun kehä-
tie 4, 33330 Tampere).
  
Ohjelma (pienet muutokset mahdollisia):

9.00      Bussi lähtee Helsingin keskustasta
11.00      Lounas Tampereella
12.00     Kalkkuun tutustuminen
16.00     Bussi lähtee Helsinkiin
18.00     Bussi saapuu Helsingin keskustaan
 
Hinta: 25 euroa/henkilö. Hinta sisältää ohjelman, tarjoilut ja bussikuljetuksen Helsingistä. 
Tampereelle voi tulla myös omin keinoin. Lasku lähetetään osallistujalle tai osastolle jälkikä-
teen.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 31.5.2018 mennessä netissä (https://www.lyyti.in/kalk-
ku18). Muistathan täyttää kaikki ilmoittautumislomakkeessa pyydetyt kohdat. Esteen sattu-
essa peruuttamattomista varauksista perimme täyden hinnan.

Ari Räsänen

A
ltti N

äsi

VAPAAEHTOISTEN KESÄRETKI KALKKUUN
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Mielenkiintoisia vapaaehtoistehtäviä
Helsinki Running Dayssa ja Naisten Kympissä
Punainen Risti on pääyhteistyökumppanina 
Helsinki Running Dayssa ja Naisten Kympissä. 
Tapahtumat järjestetään toukokuussa Hel-
singissä.

Etsimme kumpaankin tapahtumaan 50 iloista 
ja ahkeraa vapaaehtoista. Työtehtävät ovat 
hauskoja ja helppoja. Katso tarkemmat tie-
dot alla. Lämpimästi tervetuloa!

Helsinki Running Day 19.5.  

Tehtävä: Juomapisteen hoitaminen (juoman 
jakaminen, välipalan tarjoilu, pisteen siistimi-
nen)
Työvuorot: Aamuvuoro 9.30-15.30, iltavuoro 
15.30-21.30
Vapaaehtoisten määrä: 25 vapaaehtoista/
vuoro.
Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi: http://spr.
punainenristi.fi/HCR_ilmoittautuminen_2018

Naisten Kymppi 26.-27.5. 

Perhejuoksu Töölönlahden ympäri 26.5.
Tehtävä: Liikenteen ohjaaminen, ohjelmapis-
teiden pyörittäminen (musiikkilaitteiden val-
vonta, saippuakuplakoneiden käyttö), läh-

tö- ja maalialueen valvonta, tuotenäytteiden 
jakaminen ym.
Työvuoro: 8.00-14.00
Vapaaehtoisten määrä: 25 vapaaehtoista

Naisten Kymppi 27.5. 
Tehtävä: Pyöräilijöiden ohjaaminen tapahtu-
ma-alueella
Työvuorot: Aamuvuoro 10.00-13.30, iltavuoro 
13.30-17.00
Vapaaehtoisten määrä: 15 vapaaehtoista/
vuoro

Naisten Kymppi 27.5.
Tehtävä: Juoksijoiden tsemppaaminen kan-
nustuspisteellä
Työvuoro: 11.00-16.00
Vapaaehtoisten määrä: 10 vapaaehtoista
Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi: http://spr.
punainenristi.fi/NaistenKymppi_ilmoittautu-
minen_2018

Lisätiedot:
Tapahtuma: hcr.fi/etusivu. 
Tapahtuma: naistenkymppi.fi
Vapaaehtoistehtävät: eeva.arrajoki@punai-
nenristi.fi

Kotoutumisen aluetapaamiset keväällä 2018

Kiinnostavatko tai keskusteluttavatko alku-
vaiheen kotoutumiseen liittyvät asiat ja toi-
minta tulijoiden parissa? Onko alueellasi 
toistuvasti esille nousevia kysymyksiä - vaik-
kapa vapaaehtoisten ja viranomaisten vas-
tuunjaot alkuvaiheen kotoutumisen tuessa? 
Myös hyviä malleja voi tulla jakamaan lähi-
alueen osastojen kanssa, eikä naapuriosas-
ton kanssa tehtävän yhteistyön virittely ole 
hassumpi juttu sekään!

Paikallisosastoille ja teemasta kiinnostuneille 
uusille vapaaehtoisille suunnatut alueelliset 
kotoutumisasioiden keskustelu-, verkostoitu-
mis- ja info-tilaisuudet järjestetään oheisen 

aikataulun mukaisesti. Paikalla on myös alu-
een viranomaisia ja muita kumppaneita. 

Keski-Uusimaa 
tiistai 24.4.18 klo 17-19.30 
Järjestökeskus Onnensilta, 
Siltakatu 6, 05900 Hyvinkää
Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/keski-
uusimaa_koto2018 

Itä-Uusimaa 
torstai 26.4.18 klo 18-20.30
Myrskylän paloaseman kokoustila, Virastotie 
5, 07600 Myrskylä
Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/itauu-
simaa_koto2018
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Mäntsälässä Suomen Punaisen Ristin ystävä-
toiminnassa on vapaaehtoisesti toimimassa 
yli kuusikymmentä mäntsäläläistä, yksi heis-
tä on nuori Emmi. Emmi tuli mukaan ystävä-
toimintaan osaston järjestämän vapaaehtois-
kurssin kautta, jossa olin vetäjänä.

Kurssin jälkeen löytyikin mummo, jonka luo-
na olemme käyneet yhdessä. Tapaamme iloi-
sin mielin Irja-mummon kotona. Sovimme su-
kulaisten kanssa päivästä, ja järjestely on 
toteutunut onnistuneesti.

Ystäväpalvelun silloinen vetäjä Anna Tert-
tu Sydänmaa ja Irja-mummo sekä Irjan tytär 
Mirja sekä me Emmin kanssa olimme paikalla 
sopimassa ystäväkäynnin asioista ja kirjasim-
me ne yhteiseen ”sopimukseen”.

Irja-mummo avaa itse oven vierailullemme.  
Ystävätapaamisessa kuuntelemme ja kerrom-
me viikoittaiset kuulumiset. Keskustelun ai-
heista ei ole puutetta, kun Irja-mummo opet-
taa meille elämänsä ajan historiaa totena, 
nyt jo 97 vuoden ajalta. Paikkakuntalaisen 
Irja-mummon Mäntsälän historiassa on rak-
kaita muistoja - tapahtunut paljon niin las-

tenhoidon, ruuanlaiton kuin käsityö taito-
jen mietteissä. Irja mummon koti loistaa itse 
tehdyistä posliinimaalauksista, ristipisto- ja 
muista askartelu ja käsityön taideteoksista, 
joista riittää muisteloita. Emmi-ystävä tuo ai-
na tuulahduksia kouluelämän ajankohtaisista 
aiheista. Paikallislehteäkin seuraamme, ilot ja 
suru-uutisetkin tutkien. Kirjaamme vihkoon 
myös miten käyntimme on sujunut, niin suku-
laiset tietävät.  

Kreikkalainen sanonta ”Rakastava sydän py-
syy nuorena” pitää Irja-mummon kanssa kes-
kustellen paikkansa. Isot kiitokset jo moni-
vuotisesta ystävyydestämme Irja-mummolle 
ja Emmille.

Merja Hietala

Ystävänä ikäihmiselle   

YSTÄVÄTOIMINTA

Tiedot tulevista koulutuksista 
löydät RedNetistä > 
hup.punainenristi.fi > 
vapaaehtoiskoulutukset.
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Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus 
Mosaiikin vapaaehtoisille

Helsingin ja Uudenmaan piiri myönsi vuoden 
Ennakkoluuloton edelläkävijä –tunnustuksen 
monikulttuurisen päiväkeskuksen Mosaiikin 
vapaaehtoisille.

Helsingissä toimiva päiväkeskus Mosaiikki on 
turvallinen kohtaamispaikka, missä ihmisen 
laillisella statuksella tai taustalla ei ole mer-
kitystä. Päiväkeskuksessa on tarjolla läm-
mintä syötävää, oikeudellista neuvontaa, pal-
veluohjausta ja tukea. Toiminnan sydämessä 
ovat päiväkeskuksen vapaaehtoiset. He tar-
joavat ruokaa ja keskusteluapua, auttavat 
tiedonhaussa, opettavat asiakkaille suomea 
ja englantia, pelaavat seurapelejä ja järjestä-
vät talkootoimintaa.

— Vapaaehtoiset ovat läsnä kanssakulkijoina 
ja pyrkivät toiminnallaan sisällyttämään jo-
kaisen autettavan yhteiskuntaan, jotta var-

jokansaa ei syntyisi, sanoo Helsingin ja Uu-
denmaan piirin monikulttuurisuustoiminnan 
kehittäjä Eva Kuhlefelt.

Helsingin ja Uudenmaan piirin myöntämä 
tunnustus luovutettiin Mosaiikin vapaaehtoi-
sille kansainvälisenä rasisminvastaisena päi-
vänä 21.3. Ateneumissa järjestetyssä tilaisuu-
dessa. 

Punaisen Ristin rasisminvastaisella viikolla 
jaetaan Ennakkoluuloton edelläkävijä –tun-
nustuksia ja nostetaan esille toimijoita, jot-
ka edistävät ihmisten yhdenvertaista kohte-
lua Suomessa. HUPissa tunnustus jaettiin nyt 
kahdeksannen kerran; edellisen kerran tun-
nustuksen sai kansalaisaktivisti Sunniva Dra-
ke.

Päiväkeskus Mosaiikin vapaaehtoiset ottivat vastaan Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen.
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ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ - TUNNUSTUS
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Vahvistusta piiritoimiston henkilökuntaan
Piiritoimistossa on viime viikkoina aloittanut 
monta uutta työntekijää, jotka esittäytyvät 
seuraavilla sivuilla. Kehittämispäällikkö Mari 
Lankinen seuraa Tapani Tulkkia ja koulutus-
suunnittelija Maaria Kuitunen Janne Leskistä.
Kokonaan uusia tehtäviä ovat kerhokoordi-
naattorin, osastonviestinnän suunnittelijan ja 
projektityönteijän tehtävät.

Kehittämispäällikkö 
Mari Lankinen

Olen Mari Lankinen ja aloitin helmikuun lo-
pulla HUPissa kehittämispäällikkönä, Tapani 
Tulkin seuraajana Osastojen kasvuhankkees-
sa. Toimin myös Koto-tiimin ja nuorisotyön 
tiimin esimiehenä.

Työ Punaiselle Ristille on vienyt jo lyhyessä 
ajassa täysin mukanaan. Olen ylpeä siitä, et-
tä saan olla osa näin kiinnostavaa organisaa-
tiota ja vaikuttunut siitä miten hienoa työtä 

Kuvassa osastoviestinnän suunnitelija Sanna Olli (vas.) kehittämispäällikkö Mari Lankinen, koulutussuunnittelija 
Maaria Kuitunen ja projektityöntekijä Quynh Ly.

vapaaehtoiset tekevät. Työyhteisön ystävälli-
nen vastaanotto on tehnyt uuden työn aloit-
tamisen erityisen mukavaksi.

Olen tehnyt aiempaa työuraani järjestö- ja 
yritystoiminnan rajapinnassa, mielen hyvin-
vointia edistävissä valtakunnallisissa hank-
keissa. Toivon, että voin soveltaa taustaani 
positiivisen psykologian menetelmistä sekä 
esimies- että kehittämistyössä.

Harrastan remontoimista ja rakentamista, 
joissa yhdistyvät käsillä tekeminen, suunnit-
telu, kiinnostavat materiaalit ja esteettinen 
lopputulos. Koko ajan on oltava joku projekti 
käynnissä tai ainakin haaveissa.

Juttelen mielelläni kehittämisideoista ja -aja-
tuksista, kun tavataan.

Mari Lankinen
puh. 040 672 0300
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Kerhokoordinaattori 
Heidi Puurtinen

Olen Heidi Puurtinen ja aloitin maaliskuussa 
kerhokoordinaattorina HUPissa. Vastuualu-
eeseeni kuuluvat läksyhelppi-, Terhokerho- 
sekä Reddie Kids -tominta ja koordinointi, 
osastojen tukeminen mm. koulutusten järjes-
tämisessä.

Koulutukseltani olen sosionomi, auktorisoitu 
seksuaalineuvoja, ryhmäliikunta-,  pilates- ja 
lasten satujoogaohjaaja. Olen työskennellyt 
kerhojen parissa, sosiaali- ja nuorisotyös-
sä,  liikunnanohjauksen parissa sekä aiemmin 
kaupallisella alalla.
 
Olen 36-vuotias ja asun Porvoossa mieheni ja 
lapseni kanssa. Olen intohimoinen liikkuja ja 
rakastan luontoa, piirtämistä ja maalausta – 
satujoogaa unohtamatta. 

Heidi Puurtinen, puh. 040 843 1021 

Koulutussuunnittelija 
Maaria Kuitunen

Olen Maaria ja toimin koulutussuunnittelijana 
Jannen sijaisena elokuun puoleen väliin as-
ti. Viime vuoden olin keskustoimistolla nuori-
sotoiminnan suunnittelijana, mutta Punaisen 
Ristin taustani ulottuu pidemmälle. Lähdin 
nuorten ensiapuryhmään 17-vuotiaana, kun 
koulukaverini houkutteli mukaan ja ajattelin, 

että kai kaikkea pitää kokeilla. Sille tielle sit-
ten jäin ja olen ollut mukana pääasiassa en-
siaputoiminnassa, mutta myös henkinen tuki, 
ensihuolto, pelastuspalvelu, varhainen puut-
tuminen ja nuorisotoiminta on jollain lail-
la tullut tutuksi. Vapaa-ajalla tykkään ku-
toa, geokätköillä ja valokuvata. Viihdyn veden 
päällä (meripelastamassa ja uimassa) ja alla 
(sukeltamassa). 

Punainen Risti alkoi viattomana harrastukse-
na ja on sen jälkeen nielaissut minut melkein 
kokonaan. Edelleen on silti paljon sellaista, 
mistä en tiedä tarpeeksi tai missä haluaisin 
kehittyä lisää. On hienoa päästä tekemään 
töitä kaikkien aktiivisten, motivoituneiden ja 
osaavien vapaaehtoisten kanssa. Varmasti 
monen kanssa tavataan kevään ja kesän ai-
kana koulutuksissa!

Maaria Kuitunen, puh. 040 594 8142

Projektityöntekijä
Quynh Ly

Olen Quynh Ly ja aloitin maaliskuun alussa 
yksin maahantulleiden alaikäisten tukihank-
keessa projektityöntekijänä. Aiemmin olen 
toiminut ohjaajana Lammin vastaanottokes-
kuksessa ja harjoittelijana keskustoimistol-
lamme kotimaan valmiudessa. Toivon vilpittö-
mästi, että pääsen tänä vuonna tutustumaan 
nuoriin ja heidän rinnalla kulkeviin aikuisiin 
aidosti, jotta osaan olla parhaani mukaan tu-
kena. 

Quynh Ly, puh. 040 668 3373

Osastoviestinnän suunnittelija 
Sanna Olli

Toimittuani lähes kaksi vuotta Punaisessa 
Ristissä ensin viestintävapaaehtoisena, sen 
jälkeen osaston puheenjohtajana tuntui kuin 
olisin koko tuon ajan perehtynyt nykyiseen 
työhöni. Saanko esittäytyä: tuore osasto-
viestinnän suunnittelija palveluksessanne! 

Sosiaalisen median ja teknologisen kehi-
tyksen uudistaessa maailmaa isolla kädel-
lä myös Punaisessa Ristissä on kiinnostut-
tu viestinnän uusista mahdollisuuksista. Tätä 
varten luotiin myös uunituore pestini. Mutta 
mitä kaikkea osastoviestintään kuuluu? On-
ko viestintä markkinointia, sisäisen viestin-

PIIRITOIMISTO
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Kiitos ja kumarrus osastojen jengi, 
me nähdään kyllä vielä!
Toivottavasti se on näkynyt myös päällepäin: 
minulla on ollut todella hauskaa työskennel-
lä Helsingin ja Uudenmaan piirissä. Erityises-
ti vanha SPR-vapaaehtoinen on nauttinut tei-
dän kanssanne tekemisestä! Olen oppinut 
aivan valtavasti uutta, tavannut mahtavia ih-
misiä ja vaikka päivät, viikonloput ja illat ovat 
venyneet pitkiksi, on työ kanssanne ollut to-
della motivoivaa. 

Kolmessa erilaisessa paikassa piirin palve-
luksessa työskentely on ollut minulle huima 
kyyti. Olen ollut maahanmuuttajaohjelmas-
sa, kehittämässä kotouttavaa toimintaa, jota 
luotsaa nyt hienoin ottein Stefano Rigatelli. 
Siinä huomasin, miten paljon hyviä tyyppejä 
osastoistamme löytyy ympäri Uudenmaan. 

Lyhyen visiitin tein myös Karijärven vastaan-
ottokeskuksessa Porvoossa ohjaaja/opet-
tajana, jossa alaikäisenä yksin tulleet af-
gaaninuoret tekivät vaikutuksen nopealla 
kotoutumisellaan ja positiivisuudellaan. VOK-
arki tuli myös tätä kautta tutuksi ja huoma-
sin miten huipputyyppejä meillä VOK:ssa on-
kaan töissä. Opin erityisesti, että Porvoossa 
on paljon muutakin hyvää kuin Brunberg. Nyt 
viimeisimpänä koulutussuunnittelijan työssä 
opin erityisesti arvostamaan kouluttajien ja 
muiden vapaaehtoistemme osaamista, moti-
vaatiota, sitoutuneisuutta, valmiutta ja teke-
misen meininkiä.

Kouluttautuminen on todellakin paras osa 
Punaista Ristiä, sillä meillä kaikilla on pal-
jon annettavaa toisillemme. Toivottavasti jak-
samme yhdessä tehdä työtä sen eteen, et-

tä koulutukset ovat jatkossakin motivoivia ja 
helppoja järjestäjälleen. Muistakaa siis ottaa 
valmisteluun, toteutukseen ja jälkimarkki-
nointiin tarpeeksi ihmisiä mukaan. Muistakaa 
eritoten ottaa uusia aina mukaan tekemään.

On helppo lähteä, kun tietää että seuraaja on 
huippuluokkaa. Myös Maaria Kuitunen esit-
täytyy tässä lehdessä. Osastojen kannalta 
on hienoa, että piiriin saadaan rutkasti uut-
ta voimaa ja hyviä uusia tyyppejä töihin. He 
nostavat montaa aspektia osastotuessa ai-
van uudelle tasolle. 

Toivottavasti HUP:n piiritoimiston työntekijöi-
den keskinäinen luottamus, hersyvä huumo-
ri ja ehta tekemisen meininki välittyy myös 
heille. Oma työsarkani jatkuu SPR:n keskus-
toimiston kotimaan valmiuden yksikössä. 
Koordinoin Pärjätään yhdessä hanketta, joka 
parantaa paikallisyhteisöjen varautumista ja 
valmiussuunnittelua. En siis mene kauaksi.

Suuret kiitokset 
ja tapaamme jäl-
leen! Muistakaa 
tutustua toisiinne 
ja osallistua koulu-
tuksiin ;)

Janne Leskinen

nän organisointia, vapaaehtoisjohtamista? 
Jo ensimmäiset päivät piiritoimistolla osoit-
tivat, että pelkästään piirin työntekijöillä on 
monenlaisia tarpeita osastoviestintään liit-
tyen. Omakohtainen kokemukseni sekä töis-
tä että vapaaehtoistöistä järjestöalalla ja eri-
tyisesti viestinnän kentällä on osoittanut, 
että kaikki yhteistoiminta vaatii onnistuak-
seen tehokasta viestintää. Kuitenkin viestin-
nän ollessa niin luonnollinen osa elämääm-
me, emme aina tee sitä suunnitelmallisesti ja 
harkiten. Vasta kun uudet teknologiat ja ta-

vat sekoittavat päiväjärjestystämme, huo-
maamme heikot kohdat viestinnässämme. 

Aika – ja erityisesti te, vapaaehtoiset – tulet-
te lopulta määrittämään, mitä kaikkea työ-
höni kuuluu. Odotan innolla yhteistyötämme 
oman rakkaan organisaatiomme vahvistami-
seksi ja sen päämäärien edistämiseksi. Ol-
laan yhteydessä!

Sanna Olli, puh. 040 185 7501

PIIRITOIMISTO
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

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.

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 ulkomaan-
puheluhinta. (alv. 24 %)
 
Sähköposti 
hup.neuvonta@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-Cûzdan Helena, Å 020 701 2354
järjestöavustaja

• Juslin-Sandin Heidi, ohjelmapäällikkö, keräyspääl-
likkö Å 020 701 2387
osastojen kummitoiminta, keräystoiminta, sosiaali-
toiminnan koordinaatio

• Koskijoki Maria, projektikoordinaattori
Å 020 701 2371 
yksintulleiden alaikäisten tuki -projekti

• Kuhlefelt Eva, monikulttuurisen toiminnan 
projektityöntekijä Å 040 648 6785

• Kuitunen Maaria, koulutussuunnittelija 
Å 020 701 2373
ohjelmakoulutus, osastojen kummitoiminta, promo- 
ja kouluttajakoulutus

• Lankinen Mari, kehittämispäällikkö, Å 040 672 
0300

• Lempinen Markku, ea-päivystysvastaava 
Å 020 701 2367
ensiapupäivystystilaukset ja -päivystysten koordi-
naatio 

• Ly Dat Quynh, projektityöntekijä, alaikäisten 
tukiprojekti  Å 040 668 3373

• Lähteenmäki Minna, kotoutumistuen koordinaatto-
ri Å 020 701 2365
kotoutumista tukevan toiminnan tuki ja koulutus

• Niemelä Mia, nuorisotoiminnan suunnittelija 
Å 020 701 2369
nuorisotoiminnan tuki, humanitaariseen oikeuteen 
liittyvät asiat

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

• Olli Sanna, osastotiedottaja Å 040 185 7501

• Puurtinen Heidi, kerhokoordinaattori (Läksyhelppi, 
Reddie Kids ja Terho-kerhot) Å 040 843 1021

• Pokkinen Maija, projektisuunittelija, ystävävälitys-
ten kehittäminen Å 020 701 2191 

• Rigatelli Stefano, monikulttuurisuustoiminnan ke-
hittäjä Å 040 821 6210

• Tammi Elina, ohjelma-avustaja, keräyssihteeri
Å 020 701 2353

• Yared Mehalet, sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Å 020 701 2370
osastojen sosiaalitoiminnan tuki

Johto ja hallinto

• 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, sääntö-
määräiset kokoukset, piirin hallituksen sihteeri

• Moisio-Puustinen Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 020 701 2263

• Poukka Jari, vt. talouspäällikkö Å 040 536 6285
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Kallio-Käpylän osaston vapaaehtoiset tempaisivat ystävänpäivänä ja tarjosivat kahvia 
Hurstin ruoka-avun leipäjonossa. Kuva Mehalet Yared. 


