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Peruskysymyksiä

PÄÄKIRJOITUS 20.3.2019

Inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueetto-
muus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, 
yleismaailmallisuus ja ykseys ovat vahvoja 
sanoja. Seitsemän perusperiaatetta ohjaavat 
Punaisen Ristin toimintaa.

Miten nämä arvot näkyvät 
päätöksenteossa ja arjen toiminnassa?

Auttajat ovat aina tervetulleita eikä apua tar-
vitsevia erotella ihmisten taustan tai heidän 
mielipiteidensä perusteella. Hädässä olevia 
autetaan nopeasti ja eniten apua tarvitsevia 
autetaan ensin.

Lähtökohdat ja ihanteet ovat selvät ja tu-
tut. Käytännössä vastaan tulee kuitenkin ti-
lanteita, joissa arvoja joudutaan pohtimaan. 
Kun apua tarvitsevia on paljon, kenen tar-
peet ovat ne, joihin meidän pitää vastata. 
Myös vapaaehtoisten mahdollisuudet osal-
listua toimintaan vaihtelevat. Koulutukset ja 
toimintaan osallistuminen eivät ole vain niitä 
varten, joilla on aikaa ja rahaa hyviin harras-
tuksiin. Osastoissa ja vapaaehtoisryhmissä 
on hyvä pohtia sitä, miten kaikki halukkaat 
voisivat olla mukana tekemässä hyvää ja mi-
ten osallistumisen esteitä voidaan poistaa.

Moni arkinen tilanne voi huomaamatta haas-
taa arvoja. Esimerkiksi vihapuhe, ilkeämie-
liset juorut ja väärää tietoa välittävät huhut 
eivät kuulu Punaisen Ristin sisälle. Peri-
aatteena pitää olla se, että me emme toi-
mi ketään vastaan vaan aina heikoimmassa 
asemassa olevien ihmisten puolesta. Jo-
kaisella ihmisellä on oikeus omaan mielipi-
teeseensä. Punaisen Ristin pitää keskittyä 
toimintaan, joka yhdistää ihmisiä riippumat-
ta heidän ajatuksistaan tai taustoistaan. Ag-
gressiiviset purkaukset, vastakkainasettelu 
ja ehdottomuus eivät edistä yhteistä hyvää.

Minä toivon, että Punaisen Ristin vapaaeh-
toistoimintaan olisi aina helppo tulla mukaan 
ja että mukana olisi hyvä olla. Punaisen Ris-
tin tehtävä on auttaa ja ylläpitää valmiutta. 
Kaikille, jotka haluavat auttaa hädässä ole-
via ja edistää Punaisen Ristin periaatteita, on 
tarjottava mahdollisuus päästä mukaan.

Miten Punainen Risti on valmiina 
auttamaan?

Tehokas auttaminen vaatii osaamista. Va-
rautuminen perustuu koulutukseen, harjoit-
teluun, organisoituihin ryhmiin, varusteisiin, 
yhteistyöverkostoihin sekä kykyyn ottaa vas-
taan ja ohjeistaa myös uudet toimijat nope-
asti. Punainen Risti on maailmanlaajuinen 
auttajien verkosto.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on ehkä pa-
ras sosiaalinen innovaatio, joka Suomessa 
on koskaan tehty ja joka on edistänyt arjen 
turvallisuutta. Olen kaikissa Punaisen Ristin 
luottamus- ja vapaaehtoistehtävissä pitänyt 
esillä ja pyrkinyt tukemaan ja edistämään 
Vapepan toimintaa. Valitettavasti Vapepan 
merkitystä valmiuden kehittämisessä ja yl-
läpitämisessä sekä yhteistyön rakentajana 
eri kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten vä-
lille ei aina osata arvostaa riittävästi. Se hy-
vä, mitä on saatu yhdessä aikaan, kannattaa 
hyödyntää jatkossakin. Olemassa olevaa jär-
jestelmää on kehitettävä jatkuvasti huomioi-
den paikalliset ja alueelliset tarpeet.

Minä toivon, että Punainen Risti on aina ja 
kaikkialla valmiina auttamaan kokoamalla 
yhteen ihmisiä. Heidän osaamistaan ja aut-
tamishaluaan pitää arvostaa. Jokainen hyvä 
teko on kiitoksen arvoinen.

Maailma on usein epäoikeudenmukainen. Me 
voimme kuitenkin olla oikeudenmukaisia ja 
edistää hyviä asioita. Kysymys on valinnois-
ta. Kysymys on arvoista, ihanteista ja inhi-
millisyydestä. Meidän kysymyksemme on, 
miten pystymme parhaalla mahdollisella ta-
valla vastaamaan apua tarvitsevien ihmis-
ten hätään ja kärsimykseen hyödyntäen sitä 
osaamista, jota meillä on käytössämme. Kun 
pidämme tämän mielessä ja toimimme yh-
dessä, teemme maailmasta turvallisemman 
ja paremman.

Hannu Harri 
puheenjohtaja
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Lego lapsen kurkussa – mitä teen?
Monia vanhempia mietityttävät tilan-
teet, joissa pienen lapsen turvallisuus 
voi vaarantua. Osaanko auttaa? Mitä 
voin tehdä, jotta lapsi säästyisi kotona 
tapaturmilta?

Itselläni on kolme lasta, joista jokaiselle on 
sattunut jotain ensiapua vaativaa. Yksi va-
kavimmista tilanteista oli, kun leikki-ikäinen 
tippui jään läpi syvään ojaan. Lapsi veti it-
se itsensä ylös ojasta ja tuli luokseni sisälle, 
jossa olin pukemassa pienemmälle lapselle 
vaatteita. 

Minun tehtäväkseni jäi märkien vaatteiden 
riisuminen, lapsen lämmittäminen ja rau-
hoittelu. Samalla oma sydämeni oli pakahtua 
pelosta ja itsesyytöksistä. Mitä olisin voinut 
tehdä estääkseni vaaratilanteen?
 
Toisella kertaa lapseni veti luokseen pöydäl-
lä olleen lasimaljan, jossa paloi kynttilä. Pi-
an paloivatkin jo lapsen otsahiukset. Onneksi 
me aikuiset olimme lähellä – palo saatiin no-
peasti sammutettua ja ensiavun jälkeen lapsi 
vietiin sairaalaan lääkärin vastaanotolle. 

Äkillisissä tilanteissa minua helpotti, että tie-
sin osaavani auttaa. Olen käynyt ensiapu-
kursseilla ja harjoitellut ensiavun antamista.

Punaisen Ristin viikolla tarkistetaan 
kodin turvallisuus
Punaisen Ristin viikolla toukokuussa vah-
vistamme lapsiperheiden arjen turvallisuut-
ta kotona. Siihen kuuluvat sekä tapaturmien 
ennaltaehkäisy että ensiavun antaminen, jos 
jotain sattuu. 

Kotona tapaturmien ehkäisy lähtee pienistä, 
mutta tärkeistä asioista. Laitetaanko tiskiko-
neeseen haarukat ja veitset terät alaspäin, 
onko portaikko turvallinen kulkea, ovat-
ko myrkylliset aineet lasten ulottumatto-
missa? Löytyvätkö ensiapuvälineet tarpeen 
tullen helposti ja osaako perheessä jokainen 
käyttää niitä? Punaisen Ristin arjen turvalli-
suuden tarkistuslista auttaa oman kodin tur-
vallisuuden parantamisessa.
 
Taitoja auttajakurssilta koko perheelle
Lapsiperheen auttajakurssilla aikuiset ja lap-
set voivat yhdessä oppia ensiapua. Nuken 
tai nallen avulla lapsikin voi oppia, mitä teh-
dä, jos lego menee nieluun: ”Ota pieni lap-
si syliin siten, että hänen päänsä on vartaloa 
alempana. Lyö kämmenellä napakasti, mut-
ta varovasti viisi kertaa lapaluiden väliin. Jos 
olet yksin, eikä tuke ole poistunut lapsen 
nielusta, soita nyt hätänumeroon 112.”

Tervetuloa kanssani kouluttamaan lapsiper-
heitä päiväkoteihin, kirjastoihin ja leikkipuis-
toihin. Tehdään yhdessä innostava Punaisen 
Ristin viikko!

TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

TIEDÄ TAPAHTUMISTA 
Etsi paikkakuntasi tapahtumia verkosta.
rednet.punainenristi.fi

SOITA JA LAHJOITA
0600 12220 (20,28 € / puhelu + pvm)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

MERKKI SUOJAA SINUA – SUOJAA SINÄ MERKKIÄ!
Punainen risti valkoisella pohjalla on suojamerkki ja asevoimien lääkintähuollon tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet valtiot, joista Suomi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus käyttää tunnusta 
toimintansa merkitsemiseen ja valvoa sen käyttöä. Lue lisää humanitaarinenoikeus.fi

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Niina Hirvonen   
Ea-toiminnan 
koordinaattori, 
Helsingin ja 
Uudenmaan piiri

Joonas B
randt

PUNAISEN RISTIN VIIKKO
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Punaisen Ristin viikkoa vietetään tänä 
vuonna 6. – 12. toukokuuta. Osastojen 
toteutettavaksi on rakennettu tiivis ja 
toiminnallinen lapsiperheiden auttaja-
kurssi.

Kampanjaviikon teemana ovat lapsiperhei-
den kodin turvallisuus ja arjen ensiaputaidot. 
Osastosi voi toteuttaa kampanjan järjestä-
mällä lapsiperheiden auttajakursseja ja ta-
pahtumia siellä, missä lapsiperheet liikkuvat 
– neuvoloissa, kerhoissa, kirjastoissa ja vaik-
kapa kouluilla. Samalla voitte saada uutta 
väkeä toimintaan!

• Lapsiperheiden auttajakurssi on lapsiper-
heille suunnattu parin tunnin toiminnal-
linen koulutus, jossa käydään läpi arjen 
ensiaputilanteita nilkan nyrjähdykses-
tä nenäverenvuotoon. Mukaan kutsutaan 
koko perhe.

Toteuttajan tueksi kurssille on tehty uu-
det toteutusohjeet ja rastipisteiden toi-
mintakortit.

• Osasto voi järjestää myös pienemmän 
tapahtuman, jonne kutsutaan lapsiper-
heitä. Tapahtumassa voi jakaa arjen tur-
vallisuuden tarkistuslistaa ja opastaa 
esimerkiksi tukehtuvan ensiapua nuken 
tai nallen avulla. Samalla kutsutaan tie-
tysti väkeä mukaan osaston toimintaan 
ja tulevalle auttajakurssille!

Näkyvyyttä somessa  
ja omalla paikkakunnalla
Viikon aikana viestimme näkyvästi arjen 
turvallisuudesta ja ensiaputaidoista. Vin-
kit sekä tiedote- ja ilmoituspohjat osaston 
viestintään löytyvät RedNetistä huhti-
kuussa. Kampanjaviikolla kannattaa myös 
seurata Punaisen Ristin valtakunnallisia so-
mekanavia ja jakaa niiden julkaisuja osas-
ton omilla kanavilla – tulossa on muun 
muassa uusi ensiapuvideo!

Punaisen Ristin viikon painetut materiaa-
lit ovat saatavilla Punaisen Ristin verkko-
kaupasta osastotunnuksilla. Tilaa osastosi 

Punaisen Ristin viikolla opetellaan  
arjen ensiaputaitoja

materiaalit viimeistään 23.4., niin saat ne 
varmasti ajoissa.

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/viikko, 
Kampanjakoordinaattori Sari Byman,  
sari.byman@punainenristi.fi

Joonas B
randt

Liian monta palloa ilmassa? Osastojen 
käyttöön on tänä vuonna tehty uusi pai-
nettu Punaisen Ristin viikon suunnittelu-
pohja. Siihen kirjataan porukalla osaston 
kampanjan pääasiat: kuka tekee, mitä, 
missä ja milloin. Saman pohjan avulla voi 
suunnitella myös kampanjan viestinnän.

PUNAISEN RISTIN VIIKKO
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KOHDATAAN TOISEMME

Suomen Punainen Risti, Amnesty In-
ternational ja Kirkon Ulkomaanapu 
kutsuvat kaikki mukaan muutokseen oi-
keudenmukaisemman Suomen puoles-
ta Vain ihmisiä -kampanjassa. Kenen 
tarinan sinä tahtoisit kuulla, tai mitä it-
sestäsi kertoa? Kenen ääni jää yhteis-
kunnassamme kuulematta? 

Vain ihmisiä -kampanja haastaa kaikki suo-
malaiset kohtaamaan itselleen tuntematto-
mia, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja 
jakamaan tarinoitaan. Meillä kaikilla on oma, 
ainutlaatuinen tarinamme, mutta myös pal-
jon yhteistä – tunteita, muistoja ja tulevai-
suuden toiveita. Parhaimmillaan kohtaamiset 

Punainen Risti on festivaalien järjestä-
jille haluttu yhteistyökumppani. Tarjo-
amme tapahtumiin ensiapupäivystystä 
sekä päihdetyöhön ja seksuaalitervey-
teen perehtyneitä vapaaehtoisia.
 
• Kaikki ensiapupäivystykset tulee kirjata 

HUPSIS-järjestelmään.
• Kun ensiapuryhmä tekee sopimuksen 

festareiden kanssa, ryhmä kysyy samal-
la muiden vapaaehtoisten pääsystä fes-
tareille. 

• Kun olette tiedustelleet festarien järjes-
täjältä lupaa päivystää tapahtumassa, 
ilmoittakaa siitä valtakunnalliselle festa-
rilistalle: http://bit.ly/festarit2019. Luvat 
kysyneiden kesken järjestetään arvonta!

• Terveyden edistämisen ohjelmien vapaa-
ehtoiset ilmoittautuvat samalle listalle. 
Lista löytyy ensiapuryhmien, festarityön, 

voivat vähentää yksinäisyyttä, syrjäytymistä 
ja vihapuhetta.

Osallistu kasvokkain tai verkossa
Kohtaamishaasteeseen voi jokainen osal-
listua omassa arjessaan. Haastetta helpot-
tamaan on tuotettu Kohtaamiskortit, jotka 
voi ladata kampanjan verkkosivuilta. Kortte-
ja voi käyttää osana oman osaston tapahtu-
mia ja toimintaa. Niiden ympärille voi myös 
rakentaa vaikka kokonaisen oman kohtaa-
miskahvilan, ja kutsua muut paikkakunnan 
toimijat mukaan tarinoita jakamaan. 

Verkossa kampanjaan voi osallistua jakamal-
la sosiaalisessa mediassa päivityksiä omista 
merkityksellisistä kohtaamisista ja haastaa 
muita mukaan hashtagilla #vainihmisia. 

Lisätietoja: www.vainihmisia.fi,  
Mirva Helenius, kampanjapäällikkö,  
info@vainihmisia.fi

seksuaaliterveystyön ja päihdetyön Red-
Net-sivuilta.

• Toisen osaston alueelle tulevista tervey-
den edistämisen vapaaehtoisista ilmoi-
tetaan osaston ensiapuryhmälle, tai jos 
ensiapuryhmä ei päivystä kyseisessä ta-
pahtumassa, osaston puheenjohtajalle.

Lisätietoja: festarit@punainenristi.fi

Tule mukaan muutokseen  
– ollaan yhdessä #vainihmisia!

Kesän festaripäivystykset lähestyvät  
– näin toimit!

Julia Tavast

B
enjam

in S
uom

ela
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PERIAATTEET TOIMINNASSA

Sääntöjemme mukaan yksi Suomen Pu-
naisen Ristin perustehtävistä on ”suo-
jella elämää ja terveyttä ja puolustaa 
ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia”. Suojelu 
tarkoittaa toimia, joilla pyritään siihen, 
että jokaisen oikeudet toteutuvat ja ih-
misarvoa kunnioitetaan. Mutta mitä 
suojelu tarkoittaa osaston arjessa?

Toimiessamme heikoimmassa asemas-
sa olevien tukena kohtaamme ihmisiä, jot-
ka eivät syystä tai toisesta osaa, pysty tai 
uskalla puolustaa itseään tai omia oikeuk-
siaan. Tällainen ihminen voi tulla vapaaeh-
toista vastaan monessa eri yhteydessä: en-
siapupäivystyksessä, Nuorten turvatalolla, 
vanhusten ystävätoiminnassa, monikult-
tuurisuustoiminnassa, ruokajakelussa, vas-
taanottokeskuksessa, somessa tai hälytys-
tilanteessa – oikeastaan missä vain.

Osastossa on hyvä pohtia yhdessä, tun-
nistammeko suojelua tarvitsevan ihmisen 
kohdatessamme hänet. Huomaammeko ti-
lanteet, jotka tekevät ihmisestä haavoittu-
van ja osaammeko silloin toimia oikein?

Suojelu on vastuullisuutta
Toteutamme suojelua varmistamalla,  
ettemme aiheuta omalla toiminnallamme 
autettavalle haittaa. Käytännössä se voi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vapaaeh-
toiset ovat hyvin koulutettuja ja toimivat 

Mikä suojelu?

vastuullisesti, toimintaympäristö on kaikil-
le turvallinen, ja huolehdimme tietosuojasta 
ja vaitiolovelvollisuudesta.

Punaisen Ristin toiminta on lähtökohdiltaan 
tasapuolista ja ihmistä kunnioittavaa. Sen 
varmistamiseksi osastossa kannattaa miet-
tiä, tavoittaako toiminta kaikki, joille se on 
suunnattu, vai onko toiminnassa esteitä, 
jotka jättävät ehkä juuri eniten apua tar-
vitsevat ulkopuolelle. Usein paras keino pa-
rantaa osaston toiminnan saavuttavuutta on 
ottaa toiminnan kohderyhmä mukaan suun-
nittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.

Tilannetta ei tarvitse pohtia yksin
Vaikka ihmisten perusoikeuksista ja turval-
lisuudesta huolehtiminen on ensisijaises-
ti viranomaisten tehtävä, jokaisella meistä 
on oltava kyky tunnistaa suojelua tarvitse-
va ja rohkeutta saattaa hänet oikean avun 
piiriin.
 
Haavoittuvan auttaminen vaatii usein pun-
tarointia ja aikaa pysähtyä katsomaan ti-
lannetta aidosti autettavan näkökulmasta. 
Apua tilanteen arviointiin voi saada keskus-
telemalla siitä luottamuksellisesti toisen va-
paaehtoisen tai piiritoimiston työntekijän 
kanssa.

Lisätietoja: suunnittelija Aleksi Seilonen,  
aleksi.seilonen@punainenristi.fi

Joonas B
randt
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PISARA 2019 LÄHESTYY

Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa 
26.10. testataan Punaisen Ristin valmi-
utta auttaa tilanteessa, jossa puhtaan 
veden saanti heikkenee tai loppuu ko-
konaan. Jokainen osasto suunnittelee 
teeman ympärille oman harjoituksensa. 
Apua saa valmiista harjoitusmalleista.

Osastoille on tarjolla kaksi piirien ja keskus-
toimiston valmistelemaa harjoitusmallia: 
matalan osallistumiskynnyksen harjoitus se-
kä keskitason harjoitus, johon kuuluu osas-
to- ja järjestöyhteistyötä. Näitä yhdistämällä 
voidaan rakentaa myös laaja yhteisharjoitus.

Harjoitusmallit osastojen avuksi  
Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa

Mitä viranomainen tekee  
vesikriisin sattuessa?

Vesikriisissä saastunut vesi voi aiheuttaa 
epidemian. Tilanteen hallitsemiseksi vi-
ranomaisten tärkeimpinä tehtävinä on

• tiedottaa ihmisille talousveden  
laadusta

• ohjeistaa ihmisiä veden käytöstä  
ja käyttörajoituksista (esimerkiksi 
kehotus keittää juomavesi) sekä

• tarvittaessa hankkia ja jakaa puh-
dasta vettä.

Vaikka vastuu auttamisesta on vesiepi-
demian sattuessa viranomaisella, äkil-
lisessä tilanteessa tarvitaan lisävoimia, 
jotta kaikki avun ja tiedon tarpeessa ole-
vat tavoitetaan nopeasti. Näihin tehtäviin 
tarvitaan Punaista Ristiä.

Miten Punainen Risti voi  
auttaa vesikriisissä?

Punainen Risti toimii vesikriisissä viran-
omaisen tukena. Vapaaehtoiset voivat  
esimerkiksi

• kartoittaa kotitalouksien sähkö-, vesi-  
ja lämpötilannetta, asukkaiden vointia 
ja avun tarvetta

• jakaa asukkaille viranomaisten antamia 
toimintaohjeita sekä paperisina tiedot-
teina että sosiaalisen median avulla

• auttaa viranomaisia puhtaan veden  
ja avustustarvikkeiden jakelussa 

• hälyttää lisäapua Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun eli Vapepa-verkoston kautta

• tilanteen pitkittyessä huolehtia omien 
vapaaehtoistensa huollosta, työvuoro-
jen järjestämisestä ja materiaalien riit-
tävyydestä.

Ystävät Pisara 2019 
-harjoitukseen!
Ystävätoiminnan vapaaehtoisilla on tär-
keä rooli Pisara 2019 -harjoituksessa, 
sillä ystävillä on vahvaa paikallistun-
temusta ja yhteys haavoittuvimmassa 
asemassa oleviin autettaviin. Vähim-
millään vapaaehtoinen voi tiedustella 
oman ystävänsä tilannetta ja pärjää-
mistä – tarkistaa, että hänellä on tieto 
häiriöstä ja puhdasta vettä saatavilla.

Harjoitusmallit pohjautuvat realistisiin häi-
riötilanteisiin, joissa Punaisen Ristin va-
paaehtoiset tositilanteessakin toimisivat 
viranomaisten tukena. Molemmat harjoitus-
mallit on suunniteltu vahvistamaan Punaisen 
Ristin kokonaisvalmiutta.

Lue lisää harjoitusmalleista Pisara 2019  
-sivuilta RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
valmiusharjoitus2019
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Vuosikokous 13.4.2019

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uuden-
maan piirin vuosikokous pidetään lauantaina 
13.4.2019 klo 13.00 alkaen Keskustakirjas-
to Oodin Maijansalissa, osoite Töölönlahden-
katu 4, 00100 Helsinki. Aamupäivällä ennen 
vuosikokouksen alkua järjestetään minisemi-
naari, jossa käsitellään järjestön tulevaisuut-
ta, tulevaa toimintalinjausta sekä alueellista 
valmiutta. 

Tarjoamme kokousosanottajille lounaan klo 
12 – 13 välillä. Aamukahvia on mahdollista 
ostaa omalla kustannuksella Oodin kahvilois-
ta (1. ja 3. krs).

Kokousohjelma 

10.30 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tar-
kistus. Ilmoittautuessa jätetään valtakirjat 
(joissa on oltava osaston virallinen allekir-
joitus) tai pöytäkirjanote osaston hallituksen 
kokouksesta, jossa kokousedustajista pää-
tettiin.

11.00 Punaisen Ristin tulevaisuus ja toimin-
talinjaus 2021 – 2023
- pääsihteeri Kristiina Kumpula, keskustoi-
misto

Alueellinen valmius
- valmiuspäällikkö Jarmo Hollstein, HUP

12.00 Lounas

12.30  Ilmoittautuminen ja valtakirjojen 
 tarkastus

13.00 Varsinainen vuosikokous alkaa
 - huomionosoitukset
 - sääntömääräiset asiat

Ennakkoilmoittautuminen

Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan etukäteen 
viimeistään 9.4.2019 
www.lyyti.fi/reg/Vuosikokous_2019 tai puh. 
020 701 2360/Helena Heinonen. 

Ennakkoilmoittautuminen on lounastarjoi-
lun takia välttämätön. Kerro ilmoittautuessa-
si mahdollisesta erikoisruokavaliosta. 

AJANKOHTAISTA

Niina ensiapuryhmien tukena!

Hei kaikki! Olen Niina Hirvonen, HUP:n uu-
si ensiaputoiminnan koordinaattori. Suurella 
innolla ja odotuksella lähden yhdessä teidän 
osastojen, kouluttajien, ensiapuryhmäläis-
ten, viranomaisten, eri yhteistyökumppa-
neiden ja muiden työntekijöiden kanssa 
vahvistamaan olemassa olevia hienoja käy-
täntöjä, tukemaan uusien rekrytoinnissa ja 
mahdollistamaan toiminnan kehittymistä ja 
valmiuden vahvistamista. 

Edelliset 16 vuotta olen työskennellyt Punai-
sen Ristin keskustoimistossa valmiuden yk-
sikössä kehittäen ensiapuryhmätoimintaa ja 
rinnepäivystystä valtakunnallisesti. Taustal-
tani olen sairaanhoitaja, ensiavun- ja ter-
veystiedon kouluttaja, delegaatti ja ennen 
kaikkea perheen äiti. Vapaa-ajalla rentoudun 
hevosen selässä ja kesäisin pienessä purje-
veneessä. 

Tarvittaessa minut tavoitat niina.hirvonen@
redcross.fi tai 0400 428 918.

Piiritoimiston puhelinnumerot

Punaisessa Ristissä käytössä olleet 020-al-
kuiset numerot poistuivat käytöstä maa-
liskuun lopussa. Käyttöön jäävät Punaisen 
Ristin yhteinen vaihteen numero eli 020 701 
2000 ja HUPin valmiuspäivystyksen numero 
020 377 710.

Piiritoimiston henkilökunnan käytössä on jat-
kossa 040-alkuiset matkapuhelinnumerot, 
numerot löydät tämän lehden sivulta 23.
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VOIMAVAROJA KOULUTUKSESTA

Suomen Punainen Risti järjestää ke-
väällä 2019 yhteistyössä Sininauhalii-
ton kanssa luontoaiheisia koulutuksia 
vapaaehtoisille eri puolella Suomea.
 
Luonto osaksi hyvinvointia -koulutus kestää 
viisi tuntia ja se on tarkoitettu kaikille ikäih-
misten ja omaishoitajien kanssa toimiville 
vapaaehtoisille. Koulutus antaa osallistujille 
tietoa, valmiuksia ja vinkkejä luontoympäris-
tön hyödyntämiseen kotona sekä ryhmä- ja 
virkistystoiminnassa. Päivän aikana pääset 
liikkumaan luonnossa ja tekemään luomuk-
sia luonnon materiaaleista.

Koulutuksia järjestetään kevään aikana 
seuraavasti:
• 5.4. Länsi-Suomi, Jyväskylä 

Monet järjestöt viestivät aktiivisesti tes-
tamenttilahjoitusmahdollisuuksista. 
Testamenttilahjoittamisen vahvistami-
nen on tärkeää myös Punaiselle Ristille. 
Annamme lahjoitusta harkitseville tie-
toa toiminnastamme ja voimme myös 
ohjata heidät puolueettoman asian-
ajajan puoleen, joka auttaa testamen-
tin laatimisessa maksutta. Kaikki piiri-
toimistot järjestävät tänä vuonna myös 
testamentti-illan. 
 
Myös vapaaehtoiset voivat auttaa! Testa-
menttioppaita voi tilata verkkokaupasta ja 
tarjota niitä vaikka pankkeihin tai kirjastoi-
hin. Testamentti-illan järjestämiseen saa hy-
vät ohjeet keskustoimistolta. 

Etsimme myös lahjoittajien tarinoita viestin-
nän käyttöön. Mikäli tunnette jonkun, joka 
olisi halukas antamaan kasvonsa kampanjal-
le, vinkit ovat lämpimästi tervetulleita! 

Lisätietoja: Varainhankinnan  
suunnittelija Mia Ekström-Huttunen 
mia.ekstrom-huttunen@punainenristi.fi  
tai p. 020 701 2193.

• 11.4. Savo-Karjala, Kuopio 
• 17.4. Satakunta, Pori (Koivuniemen  

leirikeskus, Pastuskeri) 
• 4.5. Kaakkois-Suomi (paikkakunta  

tarkentuu myöhemmin)
• 16.5. Helsinki, Vuosaari, Skatan tila *)
• 17.5. Helsinki, Vuosaari, Skatan tila*)

Päivä on osallistujalle maksuton ja siihen 
kuuluvat materiaalit ja tarjoilut. Matkakuluis-
ta osallistuja vastaa itse. 

*) Lisätietoja tämän lehden sivulla 18. Tar-
kemmat paikkakuntakohtaiset ohjelmat saat 
piirin omaishoidon tukitoiminnan työntekijäl-
tä tai omaishoidon koordinaattori Sisko Aal-
lolta, sisko.aalto@punainenristi.fi. 

Luonto osaksi hyvinvointia  
– koulutukset vapaaehtoisille

Testamenttilahjoitus on hyvä päätös
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KOHTI NÄLKÄPÄIVÄÄ

Tempauksilla näkyvyyttä Nälkäpäivään
tulipalotapausta, joissa Nälkäpäivänä kerä-
tyillä varoilla edellisvuonna autettiin. Osas-
tot toteuttivat tyynytempauksia luovasti ja 
yleisön palaute oli erittäin positiivista. 

Tyynytempauksen tekeminen oli mukavaa, 
mutta näytteillepano osin työlästä, kertoo 
Sannamari Kortelainen Vieremän osastosta. 

– Meidän haasteenamme oli sää. Yöllä oli 
syysmyrsky ja tyynyinstallaatio oli ulko-
na, mutta yllättävän hyvin se säilyi. Tyynyt 
ja tyynyliinat saimme lahjoituksina ihmisiltä 
ympäri pitäjiä. Keräsimme ne yhteistyössä 
Vieremän Aarretuvan yrittäjän kanssa. Kun-
ta oli mukana antamalla meille käyttöön to-
rin laitaman.

Uudet maksutavat: MobilePay ja iZettle
Osastot ottivat uusia maksutapoja hienosti 
käyttöön. Yli 50 osastoa tilasi osastokohtai-
sen MobilePay-numeron ja monet käyttivät 
katastrofirahaston yleistä numeroa. iZettle-
tunnukset olivat käytössä neljässäkymme-
nessä osastossa.

MobilePayn kanssa parhaisiin tuloksiin pää-
sivät ne osastot, joissa kerääjät oli pereh-
dytetty hyvin ja jotka tarjosivat maksutapaa 
aktiivisesti lahjoittajille.
 

Nälkäpäivä tuotti viime vuonna his- 
toriansa neljänneksi parhaan tuloksen: 
2,8 miljoonaa euroa. Poimi toimivim-
mat vinkit osastosi käyttöön!

Käteisen käytön vähetessä vapaaehtois-
ten rooli Nälkäpäivän näkyväksi tekemises-
sä kasvaa. Kiitos viime vuoden Nälkäpäivän 
onnistumisesta kuuluu kaikille, jotka toimi-
vat elävinä Nälkäpäivä-mainoksina ympä-
ri maata!

Tässä muutama vinkki onnistuneista tapah-
tumista. Ohjeet toteutukseen löydät RedNe-
tin Nälkäpäivä-sivuilta.

Patsaille keräysliivit
Patsaita puettiin keräysliiveihin monissa 
osastoissa jo toista kertaa.
 
– Liperin osastossa puimme liivin Hiihtä-
jäpatsaalle. Laitoimme patsaasta kuvan 
Facebookin ”Haloo kuuluuko Liperi” -sivul-
le, kutsuimme väkeä mukaan keräykseen 
ja kiittelimme vielä jälkikäteen. Postauk-
set saivat paljon tykkäyksiä ja positiivi-
sia kommentteja, kertoo Saimi Varis Liperin 
osastosta. 

Tyynytempaus kertoo avusta lähellä
Tyynytempaus oli vuonna 2018 uusi idea, 
jolla haluttiin tuoda esiin Punaisen Ristin ko-
timaan apua. 121 tyynyä kuvastivat niitä 121 

– Keräsimme kaupan kassojen takana ja ky-
syimme kaikilta ohikulkijoilta, onko heillä Mo-
bilePay, selittää onnistumista Lisa Fordell Esbo 
svenskan osastosta. 

Tampereen osasto onnistui iZettlen käytös-
sä erityisesti Soppaa ja sukkia -myyntitapah-
tuman yhteydessä Keskustorilla. Itä-Helsingin 
osasto puolestaan pääsi hyviin tuloksiin kerää-
mällä MobilePaylla työpaikoilla.   

Lisätietoja RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/7958 
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VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Punainen Risti on yksi juoksutapahtuma 
Running Dayn kumppaneista. Toukokuiseen 
tapahtumaan osallistui viime vuonna yli 
14 000 liikkujaa!

Tänä vuonna mukaan tarvitaan yhteensä 50 
vapaaehtoista hoitamaan juoksureitin var-
rella olevaa juomapistettä. Piste sijaitsee 
Helsingin keskustassa Finlandia-talon lähei-
syydessä. 

Koska juoksijoita on paljon, juomapisteessä 
on kuhinaa koko päivän. Vapaaehtoisten työ-
vuorot ovat kuitenkin vain muutaman tunnin 
mittaisia ja tehtävät ovat helppoja.

Ilmoittaudu mukaan Oma-järjestelmän kaut-
ta: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/1686 
viimeistään 26.4.2019. Lisätietoja saa Eeva 
Arrajoelta, p. 020 701 2274.

Punainenristi.fi-verkkosivusto uudistuu 
tämän vuoden aikana. Verkkopalve-
lu uudistettiin edellisen kerran 2010, ja 
nykyisen verkkopalvelun tekninen alus-
ta onkin jo vanhentunut: se ei esimer-
kiksi tue erilaisia päätelaitteita. Myös 
sisällöt kaipaavat uudistamista. Pro-
jektissa panostetaan uuden raikkaan 
ilmeen sekä monimuotoisen ja käyttä-
jälähtöisen sisällön toteuttamiseen.

Punainenristi.fi:n ja myöhemmin uudistu-
vien erillissivustojen julkaisemisen tekni-
seksi alustaksi on valittu Episerver, joka on 
käytössä myös Ruotsin ja Norjan Punaisissa 
Risteissä. Toteutuskumppanina toimii IT-ta-
lo Digia. Projekti käynnistyi helmikuussa, ja 
sen etenemisestä kerrotaan jatkossa Tässä 
ja Nytissä ja RedNetissä.

Lisätietoja: verkkotuottaja Sari Keskinen, 
sari.keskinen@punainenristi.fi

Punainenristi.fi uudistuu

Tiesitkö, että:
• Kaatumiset aiheuttavat merkittävän osan 

sairaalahoitoa vaativista tapaturmista ja 
tapaturmaisista kuolemista. 

• Väestön ikääntyessä kaatumistapaturmat 
lisääntyvät. Suomessa 65 vuotta täyt-
täneiden tapaturmista 80 prosenttia on 
seurausta kaatumisesta tai matalalta pu-
toamisesta. 

• Päihteiden käyttö vaikuttaa kaatumisiin: 
vuosittain yli 100 ihmistä kuolee kaatues-
saan päihtyneenä. Ikääntyessä päihteiden 
käyttö huonontaa heikentynyttä tasapai-
noaistia ja motoriikkaa entisestään.  

Terveyden edistämisen vapaaehtoinen,  
tule mukaan ehkäisemään kaatumisia!

Vapaaehtoiseksi juoksutapahtumaan – 
Helsinki City Running Day 18.5.2019

Terveyden edistäjänä sinulla on tärkeä rooli 
kaatumisten ja kaatumisvammojen vähentä-
misessä! Terveyspisteissä kaatumistapa-
turmien ja päihteiden käytön puheeksi 
ottaminen sujuu luontevasti muun terveys-
neuvonnan yhteydessä. Päihdetyön va-
paaehtoiset hallitsevat päihteiden käytön 
puheeksi ottamisen ja he voivat huomioida 
toiminnassaan myös kaatumistapaturmat. 
Kaatumisten ehkäisemiseksi voi järjestää 
myös teematilaisuuksia.

Ohjeita ja lisätietoja löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/terveyspisteet
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA

Tammikuussa käynnistyneessä Punai-
sen Ristin jäsenhankintakampanjassa 
on kaksi pääviestiä: ”Jäsenenä olet aut-
taja” vetoaa ihmisten auttamishaluun ja 
”Ota hetki auttamiselle” kuvaa jäsenek-
si liittymisen helppoutta ja nopeutta. 

Samoja viestejä kannattaa käyttää, kun 
hankitte osastolle uusia jäseniä.

Uudistetut painotuotteet 
verkkokaupasta
• Jäsenesite sopii rekrytointiin ja jaetta-

vaksi tapahtumiin. Se on saatavilla suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi.

• Jäsenjuliste (A2): suomeksi ja ruotsiksi
• Roll upit tapahtumiin (maksullisia): suo-

meksi ja ruotsiksi
• Jäsenpostikortilla voi toivottaa uudet jä-

senet tervetulleiksi ja kutsua heidät ta-
pahtumiin (vanha malli)

• Käteiskuittivihko (vanha malli)

Materiaalit voi tilata osastotunnuksilla mak-
sutta Punaisen Ristin verkkokaupasta: pu-
naisenristinkauppa.fi.

Videot ja kuvat aineistopankista
RedNetin jäsenhankinnan sivuilta löydät ai-
neistoa jaettavaksi ja hyödynnettäväksi. 
RedNetistä löydät myös linkin aineistopankin 
kuvakoriin, josta voitte valita kuvia ja videoi-
ta osastonne viestintään. 

• Jakokuvat someen: ”Kahvikuppikuvat” 
ovat erityisesti aivan uusien jäsenten 
hankintaan suunniteltuja. Kuvien avulla 
voitte myös kertoa esimerkiksi, miten jä-
senmaksutuloilla koulutetaan ystävätoi-
minnan vapaaehtoisia.

• Videot: Aineistopankista löytyy myös 
kaksi videota, joista molemmista on saa-
tavilla eri pituisia ja eri kanaviin so-
veltuvia versioita. Kaksi videota löytyy 
suoraan jaettaviksi myös Punaisen Ristin 
Facebook-sivulta: https://www.facebook.
com/pg/punainenristi/videos/

Jäsenhankinnan RedNet-sivut löytyvät osoit-
teesta rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta. 
Kaikki aineistot ovat käytettävissä koko vuo-
den ja niitä päivitetään kevään aikana.

Jäseneksi voi liittyä myös 
älypuhelimella
Jäseneksi liittyminen on nyt helpompaa kuin 
koskaan, sillä Oma Punainen Ristiin on avat-
tu uusi jäseneksi liittymisen ja jäsenmak-
sun maksamisen kanava. Jäseneksi voi liittyä 
älypuhelimella ja maksaa heti verkkopankis-
sa. Myös laskun tilaaminen onnistuu. 

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneille tarjotaan 
myös heti jäsenyyttä, kun he kirjautuvat 
Omaan.

Voit itsekin maksaa henkilökohtaisen jäsen-
maksusi Omassa, jos et ole sitä jo ehtinyt 
maksaa: netapps.fi/spr-liity/

Materiaaleja osaston jäsenhankintaan

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset on päivi-
tetty. Muutoksen yhteydessä korvaussummia 
korotettiin ja tapaturmavakuutuksen katta-
vuutta laajennettiin. 

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset
Tutustu vakuutuksiin:  
rednet.punainenristi.fi/node/12816
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Reddie Kids: 
Kokemusta, taitoja ja toimintaa yhdessä

REDDIE KIDS

Reddie Kids on monipuolinen harrastus mo-
nen ikäisille lapsille ja nuorille. Tästä hienona 
esimerkkinä ovat Etelä-Lohjalla toimivat ker-
hot: Reddie Kids 6-10 -vuotiaille sekä Reddie 
Girls 10-12 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Oh-
jaajana toimivat nuoret aikuiset, ja tuleviksi 
apuohjaajaksi on jo kiinnostuneita osallistu-
jia Reddie Girls -ryhmässä. Reddie Kids on 
harrastus, joka antaa sekä kerholaisille että 
ohjaajille paljon.

Toimintaa ryhmän kiinnostuksen mukaan

Reddie Kids -kerhossa opetellaan kaikille tär-
keitä auttamisen ja ensiavun taitoja, opitaan 
toimimaan ryhmässä ja Punaisen Ristin va-
paaehtoisena. Ryhmät voivat käydä ilahdut-
tamassa vanhainkotien asukkaita, tutustua 
palokunnan toimintaan, osallistua lähiym-
päristön tapahtumiin ja tehdä retkiä mielen-
kiintoisiin kohteisiin.  

Reddie Kids -toiminnan idea on yhdes-
sä toimiminen: suunnitella toimintaa ja pe-
lisääntöjä, toimia ryhmänä ja tehdä välillä 
yhteistyötä esimerkiksi vanhainkotien, päi-
väkotien tai koulujen kanssa. Kerhoon osal-
listumisen kynnys on matala, Lohjalla kerho 
maksaa nuorisojäsenmaksun verran eli 10 
euroa kaudessa. 

Parasta kerhossa 
ovat kaverit

Kävin Lohjalla tutus-
tumassa Reddie Kids 
-kerhoihin, jotka ko-
koontuvat kerran vii-
kossa osaston omissa 
toimitiloissa. Molem-
missa kerhoissa on 
noin 10 osallistujaa, 
mutta varsinkin pie-
nempien ryhmäs-
sä kaikki ovat harvoin 
yhtä aikaa paikal-
la. Reddie Girls -ryh-
mä perustettiin, kun 
ikäjakauma ja ryhmä-
koko kasvoivat liian 

suureksi. Vanhemmille kerholaisille muodos-
tettiin oma ryhmä, jossa voidaan toteuttaa 
enemmän nuorten toivomaa ohjelmaa. Red-
die Girls -ryhmästä saadaan tulevaisuudessa 
myös osaavia apuohjaajia pienten ryhmään. 

Lohjan Reddie Kidsit ja -Girlsit ovat käyneet 
muun muassa vanhainkodissa lukemassa, 
askartelemassa ja lakkaamassa kynsiä, har-
joitelleet ensiapua ja tehneet retkiä. Kerho-
laisten Seelan ja Pirpaliinan mielestä parasta 
on ”varmaan se, että saa olla kavereiden 
kanssa ja pelata pelejä”. Myös askartelu ja 
ensiapujutut ovat kivoja. Kerhon ohjaaja Mii-
ka kertoo, että kauden alussa yleensä suun-
nitellaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa 
toimintaa. Tälle keväälle on suunniteltu esi-
merkiksi ensiavun opettelemista ja van-
hainkotivierailu, jota lapset ovat erityisesti 
toivoneet. ”Me mennään ilahduttamaan van-
huksia”, sanoo Seela.

Ohjaamisesta saa arvokasta kokemusta ja 
osaamista 

Etelä-Lohjan osaston Reddie Kids -toiminta 
alkoi kesällä 2016 järjestetystä lasten kesä-
kerhosta. Leirillä oli runsaasti osallistujia ja 
toiminta niin kivaa, että osallistujat toivoivat 
jatkoa koulujen alettua syksyllä. Kesäker-
hossa ohjaajana toiminut Veera jatkoi ohjaa-

Miika toimii Reddie Kids -kerhon ohjaajana Lohjalla. 
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REDDIE KIDS

jana syksyllä 2016 alkaneessa Reddie Kids 
-kerhossa.  Kun kysyn Veeralta, mistä hän 
erityisesti pitää kerhon ohjaamisessa, kuuluu 
vierestä pieni kuiskaus ”ai tykkäätsä meis-
tä?”. Veera vastaa, että parasta on juuri las-
ten kanssa toimiminen ja ”se, kun huomaa, 
että lapsilla on täällä kivaa”. Tärkeiden taito-
jen, ensiapu- ja ystävätaitojen opettaminen 
tuntuu myös mielekkäältä. 

Ohjaajalle kerhon pitäminen voi olla terve-
tullutta vaihtelua arkeen: ”ikinä ei ole ollut 
kerhon jälkeen niin, että olisi huonolla pääl-
lä, täällä pystyy unohtamaan omat huolet”, 
Veera kertoo. Opettajan ammatista haa-
veileva Veera kokee saavansa toiminnasta 
arvokasta kokemusta lasten kanssa toimimi-
sesta. Veera on ollut mukana myös osaston 
järjestämässä muussa toiminnassa, lautape-
litapahtumassa, EU-ruokajakelussa ja van-
hainkotikäynneillä. 

Toinen kerhon ohjaajista, Miika, aloitti Red-
die Kids -ohjaajana viime vuoden kesäker-
hossa. Miikalle on kertynyt jo monipuolista 
osaamista lasten ohjaamisesta: hän toimii 
vapaapalokunnan lapsiryhmän ohjaajana ja 
on tehnyt kesätöitä lapsiparkissa. Miika ker-
too oppineensa tehtävän myötä paljon uutta, 
myös Punaisesta Rististä. Sekä Veera että 
Miika ovat käyneet myös Reddie Kids -ohjaa-
jakoulutuksen. 

Miksi ja miten Reddie Kids käyntiin?

• Reddie Kids on mahdollisuus tuoda Punai-
sen Ristin toimintaa ja periaatteita tutuksi 
lapsille.
• Reddie Kids -ryhmän perustaminen lisää 
osaston tarjoamaa toimintaa lapsille ja nuo-
rille. 
• Reddie Kids tuo osastoon lisää nuorisojäse-
niä: yhdellä kerholla voidaan saavuttaa kaik-
ki nuorten ikäluokat 6 -vuotiaasta ylöspäin, 
kerholaisena, apuohjaajana tai ohjaajana.
• Reddie Kids -kerho voi toimia koulussa il-
tapäiväkerhon tapaan, illalla lasten oma-
na harrastuksena tai osaston tiloissa tiiviissä 
yhteistyössä muun toiminnan kanssa. 
• Reddie Kids -kerhoille on olemassa Punai-
sen Ristin Rednet-sivuilla vinkkejä ja ohjel-
mia, joista voi valita ja muokata toimintaa 
juuri oman kerhon ohjaajien ja osallistujien 
oloiseksi.
• Kerhon reseptiin tarvitaan vähän yhteistyö-
tä, tila, ensiapua osaava vapaaehtoinen ja 
kaksi tai useampi ohjaaja tai apuohjaaja.

Lisätietoa ja tukea allekirjoittaneelta

Päivi Mäkinen, 
kerhokoordinaattori

Kiva kesä kuuluu kaikille
Kesäklubi on uudenlainen tapa vahvis-
taa osallisuutta, kehittää erilaisia va-
paaehtoisuuden muotoja sekä lisätä 
nuorten aikuisten hyvinvointia.

Monenlaista osallisuutta

Kesät voivat olla nuorille aikuisille yksi-
näisiä tai vailla arjen rakenteita, jos esi-
merkiksi kesätöitä ei ole löytynyt. Siksi 
Helsingin alueella kesäkuun aikana jär-
jestettävään Kesäklubiin voi tulla kuka 
tahansa nuori aikuinen, joka haluaa ke-
säkuulle kiinnostavaa tekemistä ja uusia 
kohtaamisia. 

Kesäklubissa nuoret aikuiset ja vapaaehtoiset kohtaa-
vat hauskan tekemisen merkeissä.
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Mukaan vapaaehtoiseksi

Kesäklubi järjestetään kesäkuun aikana maanantaisin ja keskiviikkoisin sekä kahtena ke-
säkuun lauantaina. Maanantaisin ohjelmaa on pääsääntöisesti kello 13-16 ja keskiviikkoisin 
17-20 ja lauantaisin noin kello 13-16. 

Vapaaehtoiseksi voit ilmoittautua juuri niin monelle kerralle kuin sinulle sopii. Kannattaa 
kuitenkin muistaa, että yhdelle kerralle mukaan mahtuu korkeintaan viisi vapaaehtoista. 
Kesäklubiin mukaan tuleville vapaaehtoisille järjestetään tiivis perehdytys toukokuun lop-
pupuolella. 

Lisätietoja Kesäklubista kertoo Mia Niemelä, sähköposti mia.niemela@redcross.fi tai  puh. 
040 562 7201.

KESÄKLUBI

Kesäklubi on nuorille aikuisille suunnattua 
kesätoimintaa, jota järjestävät Punaisen Ris-
tin vapaaehtoiset.

Kesäklubin toteutus on Punaisen Ristin eri 
toimijoiden laajan yhteistyön tulos: suunnit-
telua on tehty yhteisvoimin Nuorten turva-
talojen, Helsingin ja Uudenmaan piirin sekä 
Töölön ja Keski-Helsingin osastojen kanssa.

Kesäklubin ohjelman suunnittelun lähtökoh-
tana on, että toiminta on nuorten aikuisten 
itsensä näköistä. Siksi ohjelmaa on suun-
niteltu porukalla nuorten vapaaehtoisten 
kanssa. 

Uusia kavereita

Mielenkiintoisen, yhteisöllisen ja hauskan oh-
jelman lisäksi Kesäklubilla on myös hauskan-
pitoa syvempi merkitys.

“Kesäklubi tuntuu tärkeältä, sillä olen ol-
lut koulukiusattu. Tiedän, miltä tuntuu, kun 
ei ole suurta joukkoa kavereita. Yksin ulos 
lähteminen voi tuntua pelottavalta, ja sil-
loin jää helposti kotiin. Ryhmässä oleminen 
ja yhdessä tekeminen tuntuvat mukavalta”, 
kertoo Jarkko Kekkonen, joka toimii vapaa-
ehtoisena Kesäklubin suunnittelutiimissä.

“Osalla nuorista kaikki kaverit ovat mökil-
lä kesäisin. On tärkeää, että he eivät jää ke-
sällä yksin”, pohtii Kesäklubin suunnittelussa 
mukana oleva vapaaehtoinen Sonja Voutilai-
nen.

Kesäklubin ohjelmaan jokainen voi osallistua 
omista lähtökohdistaan.

“Kesäklubiin osallistumiselle ei ole mitään 
vaatimuksia, vaan ihan jokainen voi tulla 
mukaan. Ei haittaa, vaikka olisi ujo tai jän-
nittäisi sosiaalisia tilanteita”, pohtivat Kesä-
klubin vapaaehtoinen Jonna Dromberg sekä 
Punaisen Ristin yksintulleiden vaikuttajatii-
missä aktiivisesti toimiva Ali Saberi.

Tapaamista, tutustumista, oppimista

Kesäklubi järjestetään kesäkuun aikana 
maanantaisin ja keskiviikkoisin sekä kahtena 
lauantaina. Vaikka Kesäklubia koordinoi Pu-
naisen Ristin työntekijä, ohjelman järjestä-
miseen tarvitaan suuri joukko vapaaehtoisia, 
jotka haluavat olla lisäämässä nuorten ai-
kuisten hyvinvointia ja osallisuutta.

“Kesäklubin vapaaehtoisena oppii uutta ja 
pääsee tekemään kivoja asioita uusien ih-
misten kanssa”, kertoo Punaisen Ristin va-
paaehtoinen Fereshteh Akbari. 

“Kesäklubi on hieno mahdollisuus vaikut-
taa ja tulla kehittämään Punaiseen Ristiin jo-
tain ihan uutta ilman, että tarvitsee sitoutua 
toimintaan pitkäksi aikaa”, kuvaavat Nuor-
ten turvatalojen työntekijä Tiina Ikoukchen 
ja Helsingin ja Uudenmaan piirin työntekijä 
Kirsti Viinikka. “Samalla pääsee tapaamaan 
nuoria erilaisessa ympäristössä kuin yleen-
sä”, Ikoukchen ja Viinikka iloitsevat.

Silja Uusikangas



17

YSTÄVÄTOIMINTA 60 VUOTTA

Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhla Jyväskylässä
Punaisessa Ristissä toimii ystävinä, tuki-
henkilöinä, saattajina sekä ystävävälittäjinä 
vuosittain yli 8 500 vapaaehtoista, joista Hel-
singin ja Uudenmaan piirin alueella noin 
2 000 vapaaehtoista. 

Ystävänä toimiminen on tavoitteellista toi-
mintaa inhimillisten arvojen puolesta. Moni-
muotoinen ystävätoiminta lähtee alueellisista 
ja paikallisista tarpeista ja toimii osana suo-
malaista hyvinvointiverkostoa. Toiminnan 
tavoitteena on tukea ihmisten terveyt-
tä, turvallisuutta ja sosiaalista hyvinvoin-
tia. Ystävävapaaehtoiset käyvät tapaamassa 
ystäväänsä heidän kotonaan, laitoksissa, 

vankilassa, järjestävät kerhoja, retkiä, ta-
pahtumia sekä monenlaista virkistystoimin-
taa. Ystävätoiminnassa luetaan, ulkoillaan ja 
vietetään aikaa yhdessä ystävän kanssa. Toi-
minta on monipuolista ja tarjoaa sekä avun-
saajalle että auttajalle hyvän mielen.

Ystävätoimintamme täyttää tänä vuonna 60 
vuotta. Suomen Punainen Risti haluaa muis-
taa ystävävapaaehtoisia valtakunnallisella 
Ystävätoiminnan juhlalla Jyväskylässä lau-
antaina 25.5.2019. Juhlassa kiitetään ystä-
vätoiminnan vapaaehtoisia vuosikymmeniä 
jatkuneesta arvokkaasta työstä yksinäisyy-
den vähentämiseksi. 

Päivän ohjelma 

10.30–12.30  Tutustuminen Jyväskylään, opastetut kiertoajelut.
11.30–13.30  Lounas kiertoajelun päätteeksi Paviljongissa. 
  Lounas sisältää salaatin, pääruoan sekä kahvin.
                 Minimessut ja myyntipöytä aulassa.

Ystäväjuhla

14.00  Valtiovallan tervehdys
14.15  Ystävätoimintaa 60 vuotta
14.25  Kohtaamisia
                    - Marja Korhonen, Saarijärvi
14.55  Musiikkiesitys
15.15  Juhlakahvit
16.00  Kiitos ystäville
                   - Kristiina Kumpula, pääsihteeri, 
  Suomen Punainen Risti

16.15–17.00  Juhlakonsertti
                   Club for Five
18.00           Kotiinlähtö

Juhlaan ovat tervetulleita erityisesti ystävätoiminnan vapaaehtoiset. Helsingistä järjestetään 
yhteiskuljetus Jyväskylään edellisenä päivänä, paluu Helsinkiin tapahtuu juhlan päätyttyä. 
Juhlan osallistumismaksu on 25 euroa,  yöpymisestä aiheutuvista kuluista vastaa osallistuja 
itse. Toivomme, että osastot kustantavat mahdollisuuksiensa mukaan ystävävapaaehtoisten 
osallistumisen juhlaan. 

Ilmoittautuminen juhlaan tapahtuu Lyytin-ilmoittautumisen kautta: www.bit.ly/ystava60  Il-
moita itsesi ja ystäväsi mukaan mahdollisimman pian. Piirissä lisätietoa tapahtumasta antaa 
Mehalet Yared, mehalet.yared@punainenristi.fi
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Varmt välkommen på 
vänverksamhetens 60 års jubileumsfest
När: lördagen den 11 maj 2019 klockan 11–15
Var:  Åbo Akademi, Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo

Program

• välkomsthälsningar
• musik av Brahe Djäknar
• allsång
• jubileumsbrunch
• festtal av Mikael Lindfelt, dekanus, fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, ÅA
• Korpo avdelning hälsar till festpubliken
• födelsedagskaffe med tårta

Sista anmälningsdag är 7.4.2019. Anmälan via www.lyyti.in/vanverksamheten60
För mera information, kontakta Heidi Juslin-Sandin heidi.juslin-sandin@redcross.fi eller 0400 
599 047. 

VÄNVERKSAMHETEN 60 ÅR

Koulutus vapaaehtoisille, jotka toimivat 
omaishoitajien ja ikäihmisten kanssa

Luonto osaksi hyvinvointia -koulutus. 
Kaksi vaihtoehtoa, 
valitse itsellesi sopiva päivä: 
16.5.2019 tai 17.5.2019 klo 10.00-15.00
Paikka: Skatan tila, Uutelantie 30, 00990 
Helsinki

Luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia hy-
vinvoinnin ja elämänlaadun vahvistamiseen. 
Luontoon liittyvät aktiviteetit tuovat arkielä-
mään virkistystä ja vaihtelua, jolloin ne koe-
taan usein merkittäväksi, miellyttäväksi sekä 
voimaannuttavaksi. 

Koulutuspäivä antaa vapaaehtoisille tie-
toa, vinkkejä ja valmiuksia luontoympäristön 
hyödyntämiseen mm. ryhmä- ja virkistys-
toiminnassa. Koulutuksessa pääsee myös 
konkreettisesti tekemään tuotteita luonto-
materiaaleista. 

Luonto osaksi hyvinvointia -kurssi järjes-
tettiin muutama viikko sitten Paimion sai-
raalassa. Osallistujia oli 22 ja heiltä saadun 
palautteen mukaan päivä oli antoisa. Osal-
listujat kertoivat, että päivä oli toiminnalli-
nen ja he saivat tietoa luonnon vaikutuksista 
hyvinvointiin ja jaksamiseen. Vapaaehtoiset 

saivat päivästä voimaa ja ideoita ryhmätoi-
mintaan, virkistystilaisuuksiin, ystävänä toi-
mimiseen sekä terveyspistetoimintaan.

Koulutuksen sisältö:

• Luontolähtöinen toiminta yleisesti ja käy-
tännössä.
• Ideoita luonnossa toimiseen ja luonnosta 
saatavien materiaalien hyödyntämiseen.

Perehdytyspäivä on osallistujalle maksuton 
ja siihen kuuluu materiaalit ja tarjoilut. Mat-
kakuluista osallistuja vastaa itse.

Kouluttajina toimivat Sininauhaliiton Vihreä 
veräjästä projektisuunnittelija Minna Malin ja 
Helsingin ja Uudenmaan piirin omaishoitajien 
tukitoiminnan suunnittelija Sari Oittinen.

Ilmoittautuminen viimeistään torstaina  
9.5.2019 klo 10 mennessä. Lisätietoja antaa 
Sari Oittinen, puh. 040 548 0377 tai sähkö-
posti sari.oittinen@redcross.fi

KOULUTUS



19

KOULUTUS

Koulutukset löytyvät kootusti 
yhdestä paikasta

Piirin nettisivuilta löydät koontitaulukon, jo-
ka on tarkoitettu kouluttajille ja koulutusta 
järjestäville osastoille helpottamaan koulu-
tusten koordinointia. Kannattaa hyödyntää 
koontitaulukkoa, kun pohdit sopivaa ajan-
kohtaa koulutuksellesi!

hup.punainenristi.fi > Koulutuksen järjestä-
jille > koontitaulukko

Taulukkoa päivitetään parin viikon välein. Jos 
haluat ilmoittaa osastosi koulutuksesta tai si-
nulla on kysyttävää koulutuksista tai kalen-
terista, ota yhteyttä Emilia Jokiahoon, puh. 
040 594 8142, sähköposti emilia.jokiaho@
punainenristi.fi tai Elina Tammeen puh. 040 
642 9015, sähköposti elina.tammi@punai-
nenristi.fi. 

Seuraavat 
kouluttajatapaamiset

• To 4.4.19 klo 17.30-19.30, Aiheena: Ai-
kuisoppiminen ja vuorovaikutus 

Paikalla Opintokeskus Sivikseltä asiantuntija 
Kirsi Ahonen johdattelemassa aikuisoppimi-
sen maailmaan. 

Ilmoittautuminen Omassa: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/1659

• Ma 13.5.19 klo 17.30-19.30, Kouluttajata-
paaminen, aihe varmistuu myöhemmin. 

Ilmoittautuminen Omassa: vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/1660. 

Tapaamiset on tarkoitettu Helsingin ja Uu-
denmaan piirin alueella toimiville kaikille eri 
toimialojen kouluttajille. Jos sinulle tulee 
mieleen ajatuksia ja toiveita tapaamisten si-
sältöjen suhteen, luo oma profiilisi Omaan, 
liity toimintaryhmään Helsingin ja Uuden-
maan piiri, kouluttajat ja kerro ajatuksistasi. 
Voit myös olla suoraan yhteydessä Taruun, 
sähköposti hakanen.taru@gmail.com, puh. 
040 720 1730 tai Emiliaan, emilia.jokiaho@
redcross.fi, puh. 040 594 8142. 

Nälkäpäivä -infot 
koko piirin alueella

HUP järjestää piirin alueella neljä Nälkä-
päivä-infoa pizzaillan merkeissä. Infot on 
tarkoitettu Nälkäpäivän parissa toimiville 
osastojen keräystiimiläisille. Tilaisuudet jär-
jestetään, mikäli osanottajia on vähintään 
10/ilta.

HUOM! peruuttamattomista paikoista aiheu-
tuu turhia kuluja ja ne voivat viedä toiselta 
osanottajalta paikan, joten esteen sattuessa 
peruthan tulosi ajoissa. Lisätietoa infoista: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/1790 

Ilmoittaudu itsellesi sopivaan iltaan:

Porvoo
torstai 22.8.19 klo 17.30-19.15 
Porvoon osaston toimitila Kolo, Jokikatu 25, 
06100 Porvoo

Nurmijärvi
tiistai 27.8.19 klo 17.30-19.15
Nurmijärven osaston toimitila, Rajamäentie 
9 B, 01900 Nurmijärvi

Lohja
maanantai 2.9.19 klo 17.30-19.15
Lohjan osaston toimitila, Kalevankatu 7-9, 
08100 Lohja

Helsinki
torstai 5.9.19 klo 17.30-19.15
Punaisen Ristin koulutustila, Hietaniemenka-
tu 7 B. 5. krs, 00100 Helsinki

Ruotsinkielinen info
keskiviikko 28.8.19 osastoforumin 
yhteydessä
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Selkokieli vuorovaikutuksessa 
-koulutukset

Kurssi 1: Torstai 9.5.19 klo 17.30-19.30
Ilmoittautuminen 2.5. mennessä: www.lyyti.
in/Selkokieli_090519   

Kurssi 2: Tiistai 3.9.2019 klo 17.30-19.30
Ilmoittautuminen 27.8. mennessä: www.lyy-
ti.fi/preview/Selkokielikoulutus_7850

Selkokielikoulutus tarjoaa perustietoa sel-
kokielestä, kohderyhmistä ja selkokielestä 
puheessa ja vuorovaikutuksessa. Koulu-
tus on suunnattu kaikille Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille ja kouluttajille. Kun osaat 
yksinkertaistaa omaa puhettasi ja tukea pu-
hekumppaniasi keskustelussa, tuet toista ih-
mistä paremmin. 

Koulutus antaa perustietoa ja valmiuksia, 
kuinka kohdata selkokielen käyttäjä erilaisis-
sa vuorovaikutustilanteissa:

- Miten yksinkertaistat omaa puhetapaasi?
- Kuinka tuet selkokielen käyttäjää aktiivi-
seen osallisuuteen keskustelutilanteessa?
- Miten väärinymmärryksistä päästään yh-
teisymmärrykseen?
- Miten suojelet vuorovaikutustilanteessa 
osallistujien kasvoja?
- Mikä suomenkielisessä puheessa on help-
poa tai vaikeaa ihmiselle, jolla on kielellisiä 
vaikeuksia?

Selkokielellä kirjoittaminen 

Aika: Ma 7.10.19 klo 17.30-19.30

Ilmoittautuminen 30.9.19 mennes-
sä: www.lyyti.in/Selkokielella_kir-
joittaminen_8881.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka 
tuottavat erilaisia tekstejä selko-
kielen käyttäjille. Koulutus so-
veltuu sekä aloitteleville että 
kokeneille selkokirjoittajille. Kun 
osaat tuottaa selkokielistä tekstiä, 
viestintäsi tavoittaa suurimman 

osan suomalaisista. Koulutus antaa perus-
tietoa ja valmiuksia, kuinka tuottaa erilaisia 
selkotekstejä. Pääpaino on erilaisissa infor-
maatioteksteissä kuten esite- ja verkkoteks-
teissä.

- Kuinka kirjoitat selkokieltä?
- Miten huomioit selkokielen käyttäjien eri-
tyistarpeet kirjoitusprosessin eri vaiheissa?
- Miten mukautat yleiskielisen tekstin selko-
kielelle?
- Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun kirjoi-
tat selkokieltä verkkosivuille?
- Mikä suomen kielessä on vaikeaa tai help-
poa ihmisille, joille lukeminen on hankalaa?

Koulutuksen aikana osallistuja saa ohjeet it-
senäisen kirjoitusharjoituksen tekoon, josta 
saa jälkikäteen palautteen kouluttajalta. 

****

Kaikki koulutukset järjestetään Punaisen Ris-
tin koulutustiloissa, osoitteessa Hietanie-
menkatu 7 B, 5. krs, Helsinki. Kurssit ovat 
maksuttomia Punaisen Ristin jäsenille, muil-
le hinta on 25 euroa. Jäsenyys maksaa 20 
euroa, lisätietoja ja liittymismahdollisuus: 
www.punainenristi.fi/medlemskap.

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

Selkokielikoulutukset järjestetään yh-
teistyössä Selkokielikeskuksen kanssa ja 
opintokeskus Siviksen tukemana. Selkokie-
likeskuksen toimintaan voit tutustua täällä: 
selkokeskus.fi.

Koulutukset yhteistyössä 
selkokielikeskuksen kanssa

KOULUTUS
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Sinustako kodin Turvakoutsi?
Haluatko edistää kodin turvallisuutta omas-
sa tai läheistesi kodissa, organisaatiossasi, 
tai vapaaehtoistoiminnassa? Oletko kiinnos-
tunut ryhmien ohjaamisesta ”koutsauksesta” 
turvallisuusasioissa? Osallistu kodin turvalli-
suusvalmennukseen, jonka aiheena on koti- 
ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy.

Aika ja paikka: 
Maanantaina 20.5.19 ja torstaina 23.5.19 klo 
17-20. Valmennus pidetään Punaisen Ristin 
keskustoimistolla, Tehtaankatu 1 a, Helsinki. 

Valmennuksesta saat käyttöösi materiaalia 
ja menetelmiä kodin turvallisuus-aiheisten ti-
laisuuksien järjestämiseen. Valmennukseen 
osallistujan toivotaan pitävän kodin turval-
lisuuden edistämiseen esimerkiksi toteutta-
malla tilaisuuksia, tapahtumia tai luentoja.

Turvakoutsi-tilaisuuksien teemoja voivat ol-
la esimerkiksi:

• kaatumisen ehkäisy ikääntyneille
• pysy pystyssä liukkailla keleillä
• onko kotini turvallinen?
• turvataidot käyttöön
• kodin turvavälineitä

Koulutus soveltuu hyvin sosiaalipalvelun ja 
terveydenedistämisen toimijoille sekä kaikille 
muille aiheesta kiinnostuneille. Aikaisempaa 
kokemusta ei tarvita. Koulutus (sis. materi-
aalit) on maksuton. 

Koulutus toteutetaan, jos osallistujia on vä-
hintään 8 henkilöä. Lisätietoja antaa Saa-
ra Aakko, puh. 040 480 6973 tai sähköposti 
saara.aakko@redcross.fi

Ilmoittautuminen: 
www.lyyti.fi/reg/Turvakoutsivalmen-
nus_2019_5598

Aika: perjantai 10.5.19 klo 8.30-16
Paikka: Seurakuntien talo, Kolmas linja 22 B, Helsinki. 
Kenelle: Koulutus on suunnattu erityisesti kasvatustyössä järjestöissä, seurakunnissa ja kou-
luissa toimiville, mutta se on avoin kaikille kiinnostuneille vapaaehtoisille.

Sisältö: Miten tunnistaa ajattelun ja ympäristön näkymättömät ja näkyvät raja-aidat ja käydä 
rakentavaa dialogia eri tavoilla ajattelevien ja toimivien kesken? Mitä on ME-NE jaottelun ta-
kana? Toiminnallisten harjoitteiden kautta pureudutaan moninaisuuden teemoihin: Avoimuus, 
Itsetuntemus, Ihmisoikeudet, Syrjimättömyys, Osallisuus. Osallistuja saa oikeudet menetel-
män materiaalipaketin sivustolle. MOD-koulutus herättelee oivalluksiin ja antaa kävijöilleen 
valmiuksia kohdata arjen moninaisuutta. 

Kouluttajat: MOD-ohjaajat Vesa kukkamaa ja Tarja Korpaeus-Hellsten.
Hinta: Ei osallistumismaksua. Omakustanteinen lounas 10 euroa. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 10.4. mennessä: Kansainvälisen työn sihteeri Tarja Korpaeus-
Hellsten, tarja.korpaeus-hellsten@evl.fi, puh. 050 570 9197.

Järjestäjä: Helsingin seurakuntayhtymä, kulttuurien välinen työ

Kohtaamisiin MOD: 
Moninaisuus – oivallus - dialogi 
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KOULUTTAJAT ESITTÄYTYVÄT

Punaisen Ristin kouluttajat esittäytyvät
Tällä palstalla esitellään HUPin alueella toimi-
via kouluttajia. Löydät jatkossa kouluttajien 
tiedot piirin nettisivuilta hup.punainenristi.fi > 
Koulutuksen järjestäjille. Voit olla yhteydes-
sä suoraan kouluttajaan ja sopia koulutuksen 
ajankohdasta omalle toimintaryhmällesi. Jos 
olet kouluttaja ja haluat kertoa osaamisesta-
si, ota yhteyttä Emilia Jokiahoon, sähköposti 
emilia.jokiaho@redcross.fi. 

Raija Toivanen 
Oma Punainen Risti haltuun!

Olen Raija Toivanen, minulla on reppu valmii-
na selässä pakattuna: läppäri ja nippu mo-
nisteita. Tulen mielelläni kouluttamaan sinulle 
Oman saloja. Ystävävälitysjärjestelmän käyt-
töönotto Omassa on myös hallussa.

Kotiosastoni on 
Tikkurilan osas-
to ja toimin siellä 
ensiapuryhmän-
johtajana, osas-
ton hallituksessa, 
tiedottajana sekä 
osana valmiusryh-
mää. Tietoteknii-
kan parissa olen 
toiminut vuosikym-
meniä ja koulutta-
nut printtimedian 
eri osa-alueita se-
kä av-viestintää. 

Olen kouluttaja myös Punaisen Ristin päih-
detyössä, InAction-pelinohjaaja sekä melkein 
ensiapuryhmän kouluttaja (ensiapuryhmi-
en kouluttajakoulutus on vielä pikkaisen 
vaiheessa). Laita minulle viestiä raija.sprtik-
kurila@gmail.com tai soita 040 582 4390, niin 
mietitään yhdessä, miten Oman osaamista 
osastossasi saadaan kehitettyä eteenpäin.

Tuula Kähkönen 
Miten kohtaat surevan? 

Nimeni on Tuula Kähkönen, sähköposti 
tuula.i.kahkonen@gmail.com. Olen henkisen 
tuen kouluttaja. Kouluttaminen on harras-
tus ja ammatikseni teen jotain aivan muuta. 
Kouluttajana pidän siitä, että saan keskus-
telua aikaiseksi. Ihailen itse niitä koulutta-
jia, jotka osaavat puhua ilman muistiinpanoja 
asiaa koko koulutuksen ajan. Itse olen kou-

luttajana sellainen, 
että tarvitsen etee-
ni diat, joista puhua. 
Keskustelu ja kysy-
mykset kesken esi-
tykseni ovat aina 
tervetulleita ja teke-
vät koulutuksen mu-
kavammaksi.

Henkisen tuen koulut-
tajana lupani koulut-
taa SPR:n nimissä on 
henkisen tuen kurssit. 
Mielelläni pidän myös 
ryhmäillan aiheeesta. Uskon, että jokainen 
meistä kohtaa ikäviä asioita elämässään. Jos-
kus tulee epävarmuus, mitä sanoisi tai tekisi, 
kun ystävä/tuttava/sukulainen tai sitten joku 
etäisempi ihminen on kohdannut jotain rank-
kaa elämässään. Henkisen tuen kursseilla on 
tarkoitus löytää varmuutta siihen, miten toi-
mia tällaisessa tilanteessa.

Nanna Katavisto 
Toimintaamme ohjaavat periaatteet 
ja arvot

Olen Nanna Katavisto, osastoni on Lounais-
Espoo. Olen pitkän linjan ristiläinen eli jä-
sen vuodesta 1968. Aloitin Kajaanissa, josta 
siirryin etelään. Olen toiminut järjestö-, mo-
nikulttuurisuus- ja kansainvälisyyskouluttaja-
na vuosikymmeniä. HUP:ssa toimin järjestö/
keräystehtävissä 26 vuotta. Minut saa kiin-
ni sähköpostilla nanna.katavisto@kolumbus.fi 
tai puh. 044 331 9550.  

Vapaaehtoiset 
ovat aina olleet 
työni ja har-
rastukseni yk-
kösasia.
Koulutan kaik-
kea järjestökou-
lutusta. Olen 
pitänyt historia- 
ja periaateilto-
ja sekä vetänyt 
kehittämisiltoja. 
Myös tiedotus 
on alaani.
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Piiritoimisto 
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Å 020 701 2000 

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

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

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

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

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

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

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

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

• Holm-Cûzdan Helena, järjestöavustaja 
Å 040 635 8350

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

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

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

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

• Kuhlefelt Eva, kotouttavan toiminnan 
projektityöntekijä Å 040 648 6785

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

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

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

• Ly Quynh, monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Å 040 821 6210
monikulttuurisen toiminnan tuki ja kehittäminen

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

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

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

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

• Saarto Sanna,projektityöntekijä, Koti Hyvinkäällä 
-hanke Å 040 843 0004

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

• Soer Evelyn, kotoutumistuen koordinaattori Å 040 
162 8938 kotoutumista tukevan toiminnan tuki ja 
koulutus

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

• Veijola Jenni, projektityöntekijä, yksintulleiden ala-
ikäisten tuki Å 040 685 0633

• Yared Mehalet, sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Å 040 571 5601
osastojen sosiaalitoiminnan tuki, osastokummitoi-
minta, osastofoorumit

Johto ja hallinto

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

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

• Moisio-Puustinen Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 040 620 7823

• Poukka Jari, vt. talouspäällikkö Å 040 536 6285

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI
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Pisara-valmiusharjoitus 26.10.2019. 
Osastojen ilmoittautuminen 30.4.2019 mennessä.

Beredskapsövning den 26.10.2019.
Avdelningarnas anmälning innan den 30.4.2019.

www.lyyti.fi/reg/Pisara_2019_7193/fi

Punaisen Ristin vapaaehtoiset puhdistivat 
Myrskytuuli 2010 -valmiusharjoituksessa 
Aurajoen vettä juomakelpoiseksi.

Kuva oikealla Uusimaa 2008 -pelastus-
harjoituksesta, jossa SPR:n päätehtävänä 
harjoituksessa oli veden puhdistaminen. 

Ari Räsänen
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