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Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin järjestötiedote
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimitus ja taitto: Tuula Korhonen, puh. 020 701 2364, tuula.korhonen@punainenristi.fi 
Kansikuva: Armi Toivanen ja Krista Kosonen (musta takki) sekä nepalilaiset Krishna K.C. (vihreä takki, siniharmaat housut) ja Sagar Thapa 
keräsivät vappuna rahaa Nepalin maanjäristyksen uhrien auttamiseen Helsingin Hakaniemen torilla. Kuva Tatu Blomqvist.

Sisältö
• Pääkirjoitus: Auttaminen alkaa yhdestä ihmisestä
• Pekka Myllyniemi 80 vuotta
• Piiri tiedottaa: Facebook, Twitter, Hallitustiedote
• Vuosikokous: Hannu Harri jatkaa puheenjohtajana, Katja Kuuselasta uusi varapuheenjohtaja
• Keski-Espoon osasto on HUPin Vuoden osasto 
• Kutsu: Iloa auttamisesta -risteily 16.-18.10.
• Tutustumismatka Etiopiaan; Auttamisen verkko on totta
• Nälkäpäivä 17.-19.9.
• Nepal-keräys sujui hyvin
• Hyväpäivä-keräyksestä voi hakea avustusta osaston toimintaan
• Ensiapupäivystäjän uusi lääkeohje
• Tallinnassa nuorisoryhmän vieraana
• Siaka K. Dibba on Vuoden nuori toimija 
• Näin toimii sosiaalitoiminnan ohjausryhmä
• Ystävätoiminnan ryhmänohjaajakoulutus 26.9.
• Ystävätoiminnan syysstartti 5.9.
• Sääntötyöpaja 10.9.
• Piirin ensiavun mestaruuskisat 22.4. Espoossa
• Punainen Risti ja Vapepa mukana urbaanin selviytymisen päivässä
• Kiitostilaisuus 10 vuotta Thaimaan tsunamin jälkeen
• Piiritoimiston yhteystiedot

Yhteistyökumppanit

HOK-Elanto tukee Hyvän elämän eväät -hanketta, LähiTapiola-ryhmä tukee Punaisen Ristin 
ystävätoimintaa ja Raha-automaattiyhdistys rahoittaa mm. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
toimintaa. 
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Pohjoismaissa 
valtio ja kun-
nat ovat perin-
teisesti hoi-
taneet useita 
hyvinvointia 
tukevia teh-
täviä. Hyvin-
vointivaltios-
sa kysymys on 
yhteisestä tah-
dosta.

Yhteinen tahto 
ei aina ole sa-
manlainen. Tu-
levina vuosina 
joudutaan tarkentamaan työnjakoa eri toimi-
joiden kesken. Mitä asioita suomalaisessa yh-
teiskunnassa hoidetaan yhdessä? Mistä jokai-
sen pitää itse ottaa vastuuta? Kolmas sektori 
voi parhaimmillaankin vain tukea ja täyden-
tää julkisia palveluita. Kansalaisjärjestöt voi-
vat myös tarjota vapaaehtoistoiminnan kaut-
ta mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin 
ja auttaa lähimmäisiä. Tästä hyvä esimerkki on 
yksinäisyyttä lievittävä ystäväpalvelutoiminta 
eri muodoissaan.

Auttaminen alkaa pienistä teoista ja yhdestä 
ihmisestä. Se vaatii osaamista, varautumista ja 
tarvittaessa nopeaa toimintaa. Apua tarvitaan 
aina enemmän kuin sitä voidaan antaa. Siksi 
jokainen lahjoitettu lantti, kierrätetty vaate ja 
vapaaehtoisena vietetty tunti ovat arvokkaita, 
sillä jokainen auttaja on rakentamassa turvalli-
sempaa tulevaisuutta.

Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella asuu 
noin 1,6 miljoonaa ihmistä. Alueella on sekä 
suuria kaupunkikeskuksia että pieniä maaseu-
tupaikkakuntia, liikenteen solmukohtia, suuria 
teollisuuslaitoksia ja erilaisia sosiaalisia haas-
teita. 58 osastossa on yhteensä 21 542 jäsen-
tä ja noin 6 000 vapaaehtoista. Vapaaehtoi-
sella pelastuspalvelulla on alueellamme 110 
hälytysryhmää valmiina auttamaan 1 296 va-
paaehtoisen voimin.

Hyvää ja turvallista kesää!

Hannu Harri
puheenjohtaja

Auttaminen alkaa yhdestä ihmisestä

PÄÄKIRJOITUS  2.6.2015

Maanjäristys Nepalissa ja asuntopalo Suomes-
sa ovat onnettomuuksia, jotka aiheuttavat in-
himillistä kärsimystä. Apua tarvitsevat ihmiset, 
joiden henki, terveys ja tulevaisuus ovat uhat-
tuna.

Onnettomuus eroaa suuronnettomuudesta 
vain siinä, kuinka moni ihminen on avun tar-
peessa. Sivullisten ja ulkopuolelta tulevien aut-
tajien näkökulmasta otsikoidut tunnusluvut 
ovat kiinnostavia. Sen sijaan läheltä katsottu-
na inhimillistä kärsimystä ei voi mitata. Hädäs-
sä ihminen tarvitsee apua, joka pelastaa hen-
gen ja auttaa selviämään kriisistä.

Yhden ihmisen on vaikea vastustaa kärsimystä, 
koska hän itse voi joutua onnettomuuden uh-
riksi. Auttaminen alkaa kuitenkin aina yhdes-
tä ihmisestä, yhdestä auttajasta, joka kohtaa 
toisen ihmisen tarjotakseen apua. Toimimalla 
yhdessä voimme ylläpitää valmiutta auttaa ja 
vastata avun tarpeisiin.

Suomessa on eletty pitkään rauhan ja vakaan 
kehityksen aikaa. Viranomaiset pystyvät vas-
taamaan suurimpaan osaan avun tarpeista. 
Kuitenkin koko ajan on tilanteita, joissa tarvi-
taan kansalaisten apua.

Yli 50 kansalaisjärjestön yhteinen, Vapaaehtoi-
nen pelastuspalvelu, on lähes päivittäin polii-
sin apuna etsimässä kadonnutta jossain päin 
Suomea. Vapaaehtoiset ovat valmiina autta-
maan kaikkina päivinä ympäri vuorokauden. 
Jokainen ihminen voi tarjota apua tukemalla 
toimintaa tai ilmoittautumalla vapaaehtoisek-
si. Arjen turvallisuutta voi ylläpitää myös itse, 
esimerkiksi ensiapukoulutuksen ja -varustei-
den avulla.

Suomesta annetaan tänä päivänä paljon apua 
eri puolille maailmaa. Mutta auttamisen suun-
ta ei ole mikään itsestäänselvyys. Suomeen 
saatiin laajamittaista apua ulkomailta viimek-
si sotien jälkeen. Kotimaassa apua annetaan 
kuitenkin jatkuvasti. Esimerkiksi viime vuonna 
Punaisen Ristin Katastrofirahaston kautta apua 
annettiin äkillisissä kriisitilanteissa 565 ihmi-
selle. 

Kaikki auttaminen perustuu vapaaehtoisuu-
teen ja vastavuoroisuuteen. Julkiset palvelut 
edistävät yhteistä hyvää, joka perustuu vallit-
seviin arvoihin, ihanteisiin ja ihmiskäsitykseen. 
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Piirin kunniajäsen Pekka Myllyniemi vietti ke-
säkuun alussa 80-vuotispäiväänsä kotonaan 
Lohjalla. 

Pekka Myllyniemi 80 vuotta

Pekka Myllyniemi on uransa aikana ollut mones-
sa mukana. Punaisessa Ristissä hän on toiminut 
mm. Helsingin ja Uudenmaan piirihallituksen pu-
heenjohtajana vuosina 1998–2007 sekä järjestön 
hallituksen jäsenenä 1999–2005. Virkaurallaan hän toimi mm. opetusupseerina puolustusvoimis-
sa, virkamiehenä sisäasianhallinnossa, kunnallisissa luottamustehtävissä sekä kunnanjohtajana 
ja kaupunginjohtajana Lohjalla. Eläkkeelle jäätyään Pekka Myllyniemi on tehnyt lukuisia selvitys-
tehtäviä, viimeksi yhtenä metropoliselvittäjänä.

Punaisen Ristin puolesta päivänsankaria onnittelivat pääsihteeri Kristiina Kumpula, piirin pu-
heenjohtaja Hannu Harri, toiminnanjohtaja Petri Kaukiainen ja valmiuspäällikkö Jarmo Hollstein.

Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa!

Oletko jo käynyt tykkäämässä sivujamme facebookissa? Löydät 
meidät facebookista: Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri

Facebook-sivullamme on jo yli 900 tykkääjää. Aloittelemme piiritoi-
mistossa nyt myös twitterin käyttöä. Piirin sivu löytyy twitteristä 
@sprhup, piirin ja piirin työntekijöiden ajankohtaisia kuulumisia voit 
seurata myös hashtagilla #sprhup. 

Hallitus tiedottaa päätöksistään

Piirin hallituksen kokouksista julkaistaan tiedote parin-kolmen päivän kuluessa kokouksesta. 
Tiedote lähetetään osastoille ja julkaistaan piirin nettisivulla, hup.punainenristi.fi.

Tiesitkö, että voit tilata tiedoteeen myös omaan sähköpostiisi? Jos kiinnostaa, lähetä sähkö-
postia Tuula Korhoselle, tuula.korhonen@punainenristi.fi.

Kuvassa yllä Pekka Myllyniemi ja vaimonsa Marja-Liisa, kukat 
ojensi piirin valmiuspäällikkö Jarmo Hollstein.
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Hannu Harri jatkaa puheenjohtajana, 
Katja Kuuselasta uusi varapuheenjohtaja

Piirin vuosikokousta isännöi tänä vuonna Por-
voo osasto – Borgå avdelning, jonka perus-
tamisesta tuli tänä keväänä 70 vuotta. Koko-
ukseen osallistui reilusti yli 100 henkilöä, niin 
osastojen virallisia kokousedustajia kuin va-
paaehtoisia, huomionosoituksen saajia ja pii-
rin henkilökuntaa.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräi-
set asiat, luovutettiin tasavallan presidentin 
myöntämät Punaisen Ristin ansiomitalit ja pal-
kittiin piirin Vuoden osasto ja vuoden nuori 
toimija. Kultaisen ansiomitalin sai tänä vuon-
na kahdeksan Punaisen Ristin toiminnassa 
pitkään ja aktiivisesti mukana ollutta vapaa-
ehtoisia. Hopeisen ansiomitalin sai kolme ja 
pronssisen ansiomitalin 10 vapaaehtoista. 

Hannu Harri jatkaa piirin puheenjohtajana

Kaksi vuotta piirin puheenjohtajana toiminut 
Hannu Harri Keravalta valittiin uudelle kaksi-
vuotiskaudelle. Uutena varapuheenjohtajana 
aloitti Katja Kuusela Helsingistä. Katjalla on 
vankkaa kokemusta hallitustyöskentelystä, sil-
lä hän on toiminut jo viisi vuotta piirin hallituk-
sen jäsenenä.

Hallitukseen valittiin viisi jäsentä kaksivuotis-
kaudeksi 2015 - 2017. He ovat Linda Basilier 
(Kyrkslätt svenska), Anders Blomberg (Kehä-
Espoo), Mia Jalonen-Tuovila (Länsi-Vantaa), 
Leila Kinnari (Pohjois-Helsinki ja Irmeli Metsä-

nen (Itä-Helsinki). Lisäksi hallitusta täydennet-
tiin, yksivuotiskaudeksi 2015 – 2016 valittiin 
Katri Rannisto (Keski-Espoo) ja Ismo Uusitalo 
(Klaukkala-Lepsämä). 

Hallituksessa jatkavat myös Otto Kari (Länsi-
Helsinki), Sari Kauppinen (Myrskylä) ja Senja 
Multala (Itä-Helsinki).

Vuosikokous vahvisti piirin hallituksen vuosi-
kertomuksen sekä piirin tilinpäätöksen vuo-
delta 2014, myös piirin hallituksen hyväksymä 
työsuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuo-
delle vahvistettiin. 

Vaalitoimikunta valmistelee seuraavan 
kokouksen henkilövalintoja

Vuosikokouksessa valittiin vaalitoimikunta val-
mistelemaan seuraavassa vuosikokouksessa 
suoritettavia vaaleja. Vaalitoimikunnan pu-
heenjohtajaksi valittiin Juhani Parkkari (Poh-
jois-Helsingin osasto), varapuheenjohtajaksi 
Ulla Laukkanen (Kehä-Espoo) ja jäseniksi Ma-
rika Laukkanen (Länsi-Helsinki), Oskari Per-
holehto (Itä-Helsinki), Olli Pulkkinen (Länsi-
Helsinki), Seppo Seppänen (Borgå-Porvoo) ja 
Vesa Vahermaa (Pohjois-Helsinki). Vaalitoimi-
kunta pyytää myöhemmin tänä vuonna osas-
toilta ehdotuksia seuraavassa vuosikokouk-
sessa valittavista luottamushenkilöistä. 

Takana satoja vuosia Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa eli mitalistit ryhmäkuvassa. 
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Vuoden osasto on Keski-Espoo

Vuoden osasto –tunnustuksen sai Keski-Es-
poon osasto. Osasto on aktiivinen ja näkyvä 
toimija ja Punaisen Ristin edustaja alueellaan, 
sen toiminta on monipuolista ja kaikille avoin-
ta. 

Keski-Espoon osasto on tarttunut innolla uu-
siin teemoihin ja toimintamuotoihin. Osasto 
on mm. järjestänyt Hyvän elämän eväät 
-kahvikohtaamisia ja yksinäisten jouluglögit. 
Osastossa on Terhokerho ja se on tehnyt yh-
teistyötä Espooseen avatun uuden Kontti 
-kierrätystavaratalon kanssa. 

Ensimmäisen Vuoden nuori toimija –tunnus-
tuksen sai Siaka K. Dibba Itä-Helsingin osas-
tosta. Hän on toiminut mm. Betania-klubis-
sa, käynyt nuorisodelegaattikurssin ja ollut 
mukana perustamassa Itä-Helsingin osaston 
kansainvälistä nuorisoryhmää. Hän on tehnyt 
kouluvierailuita ja ollut mukana lipaskeräyksis-
sä. Siaka on kotoisin Gambiasta, hän on ollut 
Punaisen Ristin toiminnassa mukana myös ko-
timaassaan.

Ansiomitalit 21 vapaaehtoiselle

Vuosikokouksessa jaettiin myös tasavallan 
presidentin myöntämät Punaisen Ristin ansio-
mitalit. 

Kultaisen ansiomitalit saivat Einonen Markku, 
Itä-Helsinki, Heimonen Irma, Keski-Helsinki, 
Hämäläinen Simo-Pekka, Keski-Helsinki, Kaita-
nen Eila, Itä-Helsinki, Nuutinen Hannu, Kerava, 

Salo Veli-Matti, Borgå-Porvoo ja Salonen Hilk-
ka, Järvenpää ja Welin Raili, Korso.

Hopeisen ansiomitalin saivat Laiho Heikki, Tik-
kurila, Lintunen Matti, Itä-Helsinki ja Schiro-
koff-Dahlbo Tatjana, Keski-Helsinki. 

Pronssinen ansiomitali myönnettiin seuraaville 
vapaaehtoisille: Happonen Heidi, Korso, Hyt-
tinen Leena, Borgå-Porvoo, Jääskeläinen Alli, 
Järvenpää, Jääskeläinen Veijo, Järvenpää, Kan-
telinen Saana, Järvenpää, Pohjolainen Jani, Itä-
Helsinki, Strömman Mika, Kehä-Espoo, Vep-
säläinen Sinikka, Itä-Helsinki, Viitavuori Piia, 
Järvenpää ja Äikäs Olavi, Järvenpää. 

Kokousjärjestelyt saivat hyvää palautetta

Vuosikokouksen osallistujille sekä osastojen 
puheenjohtajistolle ja sihteereille tehtiin pa-
lautekysely. Vastauksia tuli 53, vastaajista 49 
oli osallistunut kokoukseen. Kokouksen käy-
tännön järjestelyjen ja niiden toimivuuden 
kouluarvosana oli 8,6 ja puheenvuorojen kou-
luarvosana myös 8,6. Parhaat arvosanat sai-
vat kokouspaikan tilat (8,9) ja Hannu Harrin 
avauspuheenvuoro (8,8).

Vastaajilta kysyttiin parasta tapaa järjestää 
vuosikokous. Toivotuin kokousajankohta on 
lauantai, 66,7 % vastaajista oli sitä mieltä että 
vuosikokouksen yhteydessä ei ole tarpeen jär-
jestää muuta ohjelmaa. 35 vastaajaa 43 vas-
taajasta piti lauantaita arki-iltaa parempana 
ajankohtana.

Vuoden osasto -kierto-
palkinnon sai vuodek-
si haltuunsa Keski-Es-
poon osasto. Palkinnon 
vastaanottivat osas-
ton varapuheenjohta-
ja Asa Korhonen (vas.), 
puheenjohtaja Katri 
Rannisto, sihteeri Kai 
Hurskainen ja tiedotta-
ja Paula Ruokola. 
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ILOA AUTTAMISESTA -KOULUTUSRISTEILY

Kutsu

Iloa auttamisesta – riemua risteilystä!

Välillä on hyvä jättää arki taakse ja suunnata 
hetkeksi muihin maisemiin. Tulethan kanssam-
me oppimaan, innostumaan ja virkistymään 
Silja Serenade -laivalle lokakuussa! Risteily
on tarkoitettu erityisesti niille vapaaehtoisryh-
mille, joille ei ole vielä järjestetty omaa valta-
kunnallista koulutusta.

Lähdemme matkaan Helsingin Olympiatermi-
naalista, jossa ilmoittautuminen alkaa perjan-
taina 16.10. klo 11. Ohjelma laivalla alkaa klo 
14. Yhteisen avauksen jälkeen alkavat valmen-
nukset ryhmille ja jatkuvat lauantaina. Palaam-
me Helsinkiin sunnuntaina 18.10. klo 10. Toi-
vottavasti pääset mukaan. 

Toivomme erityisesti seuraavien 
osastolaisten osallistuvan:

• Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
• Sihteerit
• Rahastonhoitajat
• Jäsenmestarit
• Keräysjohtajat
• Kotimaan avun yhteyshenkilöt
• Tiedottajat
• Valmiuden yhteyshenkilöt
• Varainhankinnan yhteyshenkilöt
• Veripalvelun yhteyshenkilöt

Ilmoittaudu mukaan! Ilmoittautumislinkki löy-
tyy RedNetissä: https://rednet.punainenristi.
fi/iloa. Samasta osoitteesta löydät tarkempaa 
tietoa risteilystä, hyteistä ja koulutuksen si-
sällöistä. Sitovat ilmoittautumiset 14.8.2015 
mennessä.
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Risteilyn esimerkkihintoja:

Kahden hengen A-hytissä
165 €/koulutukseen osallistuva
(muut 205 €)

Kahden hengen Promenade-hytissä 159 €/
koulutukseen osallistuva 
(muut 199 €)

Kahden hengen B-hytissä
142 €/koulutukseen osallistuva
(muut 182 €)

Neljän hengen A-hytissä
120 €/koulutukseen osallistuja
(muut 160 €)

Hintaan sisältyy kaksi aamiaista, kaksi buf-
fet-illallista sekä kahvibuffet perjantaina ja 
lauantaina. Risteilylle voivat osallistua myös 
perheenjäsenet tai osastojen muut toimijat 
suluissa mainittuun omakustannushintaan.
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Auttamisen verkko on totta
Punaisen Ristin suuri voima on sen vapaaeh-
toisten maailmanlaajuinen verkosto. Punainen 
Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallisia yhdis-
tyksiä on 189 maassa. Kaikissa näissä on va-
paaehtoisia, jotka tuntevat oman kotiseutun-
sa ja käyttävät vapaa-aikaansa Punaisen Ristin 
eri toimintamuodoissa. Katastrofitilanteessa 
juuri nämä paikalliset vapaaehtoiset osaavat 
kertoa muille auttajille, missä apua tarvitaan 
kipeimmin, missä ovat kaikkein haavoittuvim-
mat ihmiset.

Minulla oli toukokuun alussa tilaisuus tutus-
tua Etiopian Punaisen Ristin toimintaan osana 
järjestön laajennetun johtoryhmän tutustumis-
matkoja Suomen Punaisen Ristin kumppani-
maihin. Ryhmämme oli jaettu kolmeen osaan 
siten, että ryhmien pääkohteet olivat Etiopia, 
Filippiinit ja Mongolia.

Etiopia on väkiluvultaan Afrikan toiseksi suurin 
maa. Vaikka sen talous on viime vuosina ke-
hittynyt myönteisesti, on Etiopia edelleen yksi 

maailman köyhimmistä valtioista. Sen väestös-
tä 85 prosenttia asuu maaseudulla.

Yhteistyötä jo vuodesta 1935

Etiopiassa toimii Afrikan vanhin kansallinen 
Punaisen Ristin yhdistys. Se perustettiin ns. 
Abessinian sodan aikoihin eli Italian hyökät-
tyä Etiopiaan. Vierailumme aluksi osallistuim-
me Etiopian Punaisen Ristin 80-vuotisjuhlaan. 
Suomen ja Etiopian Punaisen Ristin yhteistyö 
alkoi jo perustamisvuonna 1935, kun Suomen 
Punainen Risti järjesti keräyksen Abessinian 
sodan uhrien auttamiseksi. Keräyksen tuotolla 
pystyttiin varustamaan kenttäsairaala Etiopi-
aan.

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana 
yhdistyksillä on ollut tiivistä yhteistyötä. SPR 
on tukenut veripalvelua, järjestökehitystä ja 
katastrofivalmiutta sekä antanut ruoka-apua. 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana tuki Etio-
pian Punaiselle Ristille on ollut noin kolme mil-
joonaa euroa. Tuoreimman yhteisen ohjelman 
teemat olivat terveys, vesi ja sanitaatio. Se on 
jo toiminnallisesti päättynyt ja parhaillaan on 
käynnissä uuden ohjelman suunnittelu.

Matkalla pääsimme tutustumaan paitsi kan-
sallisen yhdistyksen myös Punaisen Ristin ko-
mitean ja liiton sekä Addis Abeban ja Amha-
ran piirien toimintaan. Lisäksi kävimme paikan 
päällä Ebinatissa seuraamassa Hollannin Pu-
naisen Ristin hanketta, jossa on torjuttu eroo-
siota ja luotu uusia toimeentulon mahdolli-
suuksia maaseudun asukkaille.

Tuttuja toimintamuotoja

Vaikka Suomi ja Etiopia eivät ole kovin saman-
laisia, ovat Punaisen Ristin toimintamuodot 
jopa yllättävän samankaltaisia. Ensiapukoulu-
tus, ensiapuryhmätoiminta, katastrofivalmius, 
veripalvelu, terveysohjelmat ja –valistus, am-
bulanssitoiminta, Punaisen Ristin koulukerhot, 
vapaaehtoisten ja jäsenten rekrytointi sekä 
erilaiset projektit ovat keskeisimmät toiminta-
muodot.

Ambulanssitoimintaa lukuun ottamatta näi-
tä löytyy useimpien piirimme osastojen arjes-
ta. Ambulanssitoiminta on pitkälti järjestet-
ty vapaaehtoisin voimin mm. kutsukeskusta 
hoitaa vuorollaan vapaaehtoinen, joista joku 
on paikalla päivin ja öin. Suomessa ambulans-
sitoiminta on Punaisen Ristin osalta nykyisin 

Petri Kaukiainen kertoi etiopialaisille isännille Punaisen 
Ristin toiminnasta Suomessa. 

AJANKOHTAISTA
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päättynyt, mutta vuosikymme-
niä Punainen Risti hoiti osal-
taan sairaankuljetusta. Hel-
singin ja Uudenmaan piirissä 
meillä on tästä ajasta muistu-
tuksena osastojen päivystys-
palveluautot, jotka maastokel-
poisuuttaan lukuun ottamatta 
pärjäisivät varustelullaan am-
bulanssina Etiopiassa. Tukeak-
seen edullisten lääkkeiden saa-
tavuutta on Etiopian Punaisella 
Ristillä myös useita omia ap-
teekkeja ympäri maata.

Etiopiassa enemmistö
vapaaehtoisista on nuoria

Etiopian Punainen Ristin on nuorten järjestö. 
Sen vapaaehtoisista peräti 85 prosenttia on 
nuoria. 5,5 miljoona jäsenen osalta ikäraken-
ne on tasaisempi. Etiopian Punainen Risti ha-
luaa olla jokaisen etiopialaisen järjestö. Yhdis-
tyksen tavoitteena on, että 10-15 prosenttia 
etiopialaisista olisi sen jäseniä. Nyt osuus on 
noin 6 prosenttia. Suomessa Punaisen Ristin 
jäseniä on alle 2 prosenttia asukkaista.

Yhteiskuntien eroista ja muutoksista kertoo 
paitsi ambulanssitoiminnan hiipuminen Suo-
messa myös keräystoiminnan ja ystävätoimin-
nan iso rooli meidän toiminnassamme. Suo-
malaiset pystyvät lahjoittamaan varoja hyviin 
tarkoituksiin ja toisaalta yksinäisyys ei ole 

Etiopiassa yhtä iso kysymys kuin meillä. Juu-
ri nämä erot ja toisaalta yhtäläisyydet tekevät 
näkyväksi Punaisen Ristin ja Punaisen Puoli-
kuun liikkeen voiman. Samaan aikaan kaikkial-
la maailmassa me autamme kaikkein haavoit-
tuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, mutta 
se, kuka on haavoittuvin, tunnistetaan paikal-
lisesti. Ja sen mukaan me valitsemme toimin-
tamuotomme. Auttamisen verkkomme on tot-
ta ja meistä jokainen voi omalla toiminnallaan 
sitä vahvistaa.

Petri Kaukiainen
toiminnanjohtaja

Suomen ja Etiopian Pu-
naisten Ristin yhteistoi-
minta alkoi jo 80 vuotta 
sitten Abessinian sodan 
aikaan. Tämä on kuvalöytö 
Punaisen Ristin kuva-arkis-
tosta: Suomalaisten ambu-
lanssi liejuun juuttuneena 
matkalla Harrarista Daga-
habouriin nykyisessä Etio-
piassa v. 1935.

Tässä valmistuu metallisia ensiapulaukkuja Addis Abebassa Punaisen Ristin 
piiritoimiston pihalla olevassa työpajassa. Laukut menevät myyntiiin, yhden 
laukun hinta oli noin 30 euroa.
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Nälkäpäivä 17.-19.9.
Nälkäpäivä tulee taas, tänä vuonna ke-
räys järjestetään 17.–19.9. On tärkeä-
tä, että jokainen osasto on keräämässä 
sitomattomia varoja Katastrofirahas-
toon. 

Nälkäpäivän kampanjakirje on postitettu kes-
kustoimistosta osastojen puheenjohtajille, 
keräysjohtajille ja tiedottajille toukokuussa, 
myös piirin infokirje on postitettu osastojen 
keräysjohtajille. 

Lisäinformaatiota on luvassa lomien jälkeen 
elokuussa. Kaikki Nälkäpäivä-tieto ja -materi-
aalit löytyvät myös RedNetin Nälkäpäiväryh-
mästä. Muistakaa siis liittyä ryhmään! 

Nälkäpäivä-materiaalit tilataan 
verkkokaupasta

Nälkäpäivä-kirjeessä on tietoja materiaaliti-
lauksista. Nälkäpäivä-materiaalit voi käteväs-
ti tilata netistä Punaisen Ristin Verkkokaupan 
osastonäkymästä, osoitteessa www. punai-
senristinkauppa.fi. 

Nälkäpäivämateriaalit on esiteltynä em. kir-
jeessä. Kuvia voi käydä katsomassa myös 
verkkokaupassa. Muistattehan tilata materiaa-
leja riittävästi koko vuoden tarpeiksi!
Mikäli käytössänne ei ole internetiä, voi tila-
uksen tehdä myös paperisena ja postittaa sen 
suoraan Kalkun logistiikkakeskukseen tilauslo-
makkeessa olevaan osoitteeseen.

Verkkokaupan tunnukset on toimitettu osas-
toille tammikuussa. Jos tunnukset ovat unoh-
tuneet tai sinulla on jotain kysyttävää, ota yh-
teyttä Nina Saareen, joko sähköpostilla nina.
saari@punainenristi.fi tai puhelimitse 
040 717 6800.

HUOM! Toivomme, että teette materiaalitila-
uksen jo hyvissä ajoin, ennen lomia. Tilaus-
aika jatkuu 25.8. asti. Tilaukset toimitetaan 
elokuussa Tampereen Kalkusta, Matkahuollon 
kautta. Paketin saapumisesta tulee tekstiviesti. 

Nälkäpäiväinfo 31.8. klo 17

Olette tervetulleita Nälkäpäiväinfoon, joka 
järjestetään 31.8. klo 17 alkaen piiritoi-
miston koulutustiloissa, osoitteessa Sa-
lomonkatu 17 B 3. krs, Helsinki. Nälkä-
päiväinfon ilmoittautumiset vastaanottaa 
Helena Heinonen.

Nälkäpäivä-leipää myytiin Helsingissä v. 2003. 
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Nepalissa tapahtui voimakas 
maanjäristys huhtikuun viimeise-
nä lauantaina, ja toinen pienempi 
järistys pari viikkoa myöhemmin. 
Maanjäristyksissä kuoli tuhan-
sia ihmisiä, loukkaantuineita oli 
moninkertainen määrä. Satojatuhansia talo-
ja tuhoutui tai vaurioitui. Avuntarve Nepalis-
sa, yhdessä maailman köyhimmistä maista, on 
valtava ja se jatkuu vielä pitkään. 

Lipaskeräys Nepaliin käynnistyi jo seuraavana 
päivänä, kun Suomessa asuvat nepalilaiset ot-
tivat yhteyttä Punaiseen Ristiin ja lähtivät jou-
kolla liikkeelle. Maanantaina keräyksiä oli jo 
käynnissä kaikissa suurimmissa kaupungeissa 
ja kymmenillä muilla paikkakunnilla eri puolil-
la Suomea.

Helsingissä piiritoimiston tiloissa toiminut ke-
räyskeskus oli auki koko viikon, myös vappu-
päivänä. Pelkästään Helsingin keskustassa 

Lipaskeräys Nepaliin sujui hyvin, 
avuntarve jatkuu pitkään

kerääjiä oli liikkeellä satoja, heistä suuri osa 
Suomessa asuvia nepalilaisia. 

Suomen Punainen Risti on lähettänyt Nepa-
liin kaksi liikkuvaa terveysklinikkaa ja avus-
tustyöntekijöitä. Kliniikoiden on määrä toimia 
syyskuun loppuun saakka. 

Nepal-keräyksen tulosarvio

Punaisen Ristin Nepal-keräys on tuottanut 
koko maassa 1 446 000 euroa, HUPin alueen 
keräystulos on 217 021 euroa (tilanne 3.6). 
Piirin 58 osastosta 44 osallistui keräykseen, 
muutaman osaston tulos puuttuu tätä kirjoi-
tettaessa. 

Keräyskeskuksessa oli välillä tungosta, eri-
tyisesti Suomessa asuvat nepalilaiset oli-
vat runsaslukuisesti liikkeellä. Yläkuvassa 
Sari Oittinen opastaa kerääjiä, vasemmalla 
keräämään lähdössä Santosh Rajbhandari, 
Gaurow Sharma, Binod Aryal, Tikli Loivaran-
ta ja Prajjwol Tripathi.

Tuula Korhonen

NEPAL-KERÄYS
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AJANKOHTAISTA

Hyväpäivä-keräyksen tuotosta tuetaan osas-
tojen toimintaa vuosina 2015 – 2017. Avus-
tuksia voi hakea 

1) Kertaluonteisena avustuksena osaston 
toiminnan käynnistämiseen ja kehittämi-
seen: 

• Ensiapuryhmätoimintaan, ystävätoimintaan, 
terveyspistetoimintaan tai nuorisotoimintaan 

2) Projektitukena osaston toteuttamal-
le yhteisölähtöiselle hankkeelle terveyden, 
hyvinvoinnin ja yhteisön turvallisuuden 
edistämiseen. Haku on jatkuva. 

KERTALUONTOISET AVUSTUKSET

Kertaluontoista avustusta toiminnan käynnis-
tämiseen ja kehittämiseen myönnetään maksi-
missaan 300 euroa. 

Ensiapu- ja ystävätoiminnan hakemuksissa li-
säeduksi katsotaan nuorten aikuisten ja maa-
hanmuuttajien huomiointi rekrytoinnissa ja 
koulutuksessa. 

Ensiapuryhmätoimintaan voidaan avustusta 
myöntää: 

• Ensiapuryhmän käynnistäminen ja siihen liit-
tyvät kulut. 
• Olemassa olevan ensiapuryhmätoiminnan 
kehittäminen toimintalinjauksen mukaises-
ti huomioiden mm. valmiuden moniosaami-
sen vahvistaminen ja/tai alueellisen yhteistyön 
vahvistaminen (rekrytointikulut, koulutus, vä-
linehankinnat). 

Ystävätoimintaan voidaan avustusta myöntää: 

• Ystävätoiminnan aloittaminen uutena toi-
mintamuotona, käynnistämiseen liittyvät ku-
lut. 
• Uuden ystävätoiminnan toimintamuodon 
aloittamiseen (esim. nuorten - tai monikult-
tuurinen ystävätoiminta tai jonkin muu uuden 
toimintaryhmän aloittaminen), joka ei 
saa muuta ulkopuolista rahoitusta 

Terveyspistetoimintaan voidaan avustusta 
myöntää: 

• Toimintaryhmän perustaminen terveyspis-
teen yhteyteen ja ryhmälle hankittaviin väli-

Hyväpäivä -keräys ja osastojen avustushakemukset

neisiin, esim. kävelysauvat. 
• Kirjallisuushankinnat. 
• Teematilaisuuksien järjestäminen terveyspis-
teissä. 

Nuorisotoimintaan voidaan avustusta myön-
tää: 

• Reddie Kids -kerhon, nuorisoryhmän tai Läk-
syhelppi-kerhon käynnistämiseen tai kehittä-
miseen osastoon. Avustusta voi käyttää 

a) käynnistämiseen syntyviin kuluihin (esim. 
rekrytointi, materiaalit, ohjaajien koulutus) tai 
b) olemassa olevan toiminnan monipuolista-
miseen ja kehittämiseen (esim. rekrytoimal-
la maahanmuuttajanuoria ja lapsia mukaan jo 
olemassa olevaan toimintaan). 

• Osaston järjestämään lasten tai nuorten lei-
rin osaston alueella. Avustusta voi käyttää lei-
rikustannuksiin, esimerkiksi materiaaleihin, 
majoitus- ja ruokailukuluihin, rekrytointiin ja 
ohjaajien koulutukseen. 

PROJEKTITUKI yhteisölähtöiselle hankkeelle 

Hyväpäivä-keräyksen tuotosta voidaan tukea 
avustuksin osastojen suunnittelemia ja toteut-
tamia pienprojekteja, joiden tavoitteena on 
terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edis-
täminen ja ongelmien ennalta ehkäisy. 

Ehkäisevä pienprojekti on Punaisen Ristin 
osaston vapaaehtoisten toteuttama ja paikal-
liseen tarpeeseen perustuva. Tarpeen arvi-
ointi tehdään yhdessä kunnan viranomaisten 
ja yhteistyöverkostojen kanssa hyödyntäen 
mm. kunnan hyvinvointikertomusta. Yhteistyö-
tahot voidaan ottaa mukaan myös projektin 
suunnitteluun ja toteutukseen. Ennalta ehkäi-
sevät pienprojektit tarjoavat aktiivisen osal-
listujaroolin niin vapaaehtoisille kuin vapaaeh-
toisavun saajille. 

Hyväpäivä-avustuksin ei tueta osastossa jo 
entuudestaan olevaa vakiintunutta toimintaa, 
vaan edellytyksenä tuen saannille on, että 
projektina käynnistyvä toiminta on uutta. 
Pienprojekti on hyvin suunniteltu ja sille on 
asetettu selkeät tavoitteet, joissa onnistumis-
ta voidaan helposti arvioida. Pienprojekti on 
kestoltaan korkeintaan kahden vuoden mittai-
nen. Avustukset myönnetään vuodeksi ker-
rallaan. Jos projekti on kaksivuotinen, uutta 
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avustusta haettaessa on selvitettävä edelli-
sen vuoden avustuksen käyttö ja ensimmäisen 
vuoden tulokset. 

Avustukset voivat olla suuruudeltaan 500 – 
2 000 euroa/vuosi. Avustushakemuksen tu-
lee perustua suunnitellun projektin todelli-
siin kuluihin. Avustus myönnetään toiminnasta 
aiheutuviin kuluihin, ei esimerkiksi kiinteisiin 
vuokra- ja palkkamenoihin. 

Avustusta ei voida siirtää toiselle organisaa-
tiolle. Projektin kautta syntynyt uusi toimin-
ta tai toimintatapa voi jäädä myös pysyväksi 
osaksi osaston omaa toimintaa. 

Osasto 

• Suunnittelee ja valmistelee projektin kuvaten 
lyhyesti tarpeet ja tavoitteet ja laatii sille bud-
jetin, suunnitteluvaiheessa ollaan yhteydessä 
piiriin. 
• Hakee avustuksen piirin kautta tarkoituk-
seen laaditulla lomakkeella. 
• Toteuttaa projektin käytännössä. 
• Arvioi projektin tulokset suhteessa tarpee-
seen ja tavoitteeseen ja antaa siitä loppura-
portin raportointilomaketta käyttäen. 

Piiri 

• Piiri tukee osastoa pienprojektin suunnittelu- 
ja toteutusvaiheessa ja auttaa arvioinnin teke-
misessä. 
• Osaston hankehakemukset lähetetään piirin 
kautta keskustoimistoon. 

Keskustoimisto 

• avustuspäätökset tehdään noin kuukau-
den sisällä hakemuksen vastaanottamisesta. 
Jos päätös on kielteinen, lisätään päätökseen 
myös perustelut. 
• Osastojen ehkäiseviin pienprojekteihin voi-
daan myöntää myös muita kuin hyväpäivä – 
keräyksestä kertyneitä varoja, mikäli projekti 
selkeästi sopii osaprojektiksi jo olemassa ole-
viin ohjelmiin. 

Lisätietoja voi kysellä piiritoimistosta osas-
tokummeilta tai toimialan vastaavilta työn-
tekijöiltä. 

ENSIAPUTOIMINTA

Ensiapupäivystäjän 
uusi lääkeohje
Järjestön hallitus hyväksyi kokouksessaan 
22.5. Punaisen Ristin ensiapupäivystäjän lää-
keohjeen. Ohje annettiin tiedoksi SPR:n val-
tuustolle samana päivänä. Hallitus teki oh-
jeeseen muutoksia, päivitetty ohje löytyy 
suomeksi ja ruotsiksi RedNetistä.

Lääkeohjeen mukaan Punaisen Ristin ensiapu-
päivystystoimintaan koulutettu ja päivystys-
testin läpäissyt ensiapupäivystäjä voi tukea 
autettavan itsehoitoa luovuttamalla yhden an-
noksen erikseen määritettyä itsehoitolääket-
tä/valmistetta, kun hän on suorittanut itsehoi-
tolääkintää koskevan koulutuksen. 

Ensiapupäivystäjien, joilla on voimassa oleva 
päivystysoikeus ja jotka haluavat tukea au-
tettavan itsehoitoa luovuttamalla lääkkeitä, 
on suoritettava Punaisen Ristin keskustoimis-
ton suunnittelema lääkekoulutus ja läpäistävä 
koulutukseen liittyvä koe. Jatkossa piirin jär-
jestämään ensiapupäivystäjän peruskurssiin 
sisällytetään lääkekoulutus ja -koe. Nykyisille 
ensiapupäivystäjille järjestetään lääkeohjees-
ta täydennyskoulutus vuoden 2015 loppuun 
mennessä. Koulutuksen järjestämiseen saakka 
päivystyksestä vastaavan osaston tai piirin on 
etukäteen varmistettava ensiapupäivystäjien 
osaamisen taso itsehoitolääkkeisiin liittyen, 
jos päivystyksiin halutaan ottaa mukaan itse-
hoitolääkkeitä.

Osaston hallitus voi ensiapuryhmää kuultuaan 
päättää, ottaako ryhmä ensiapupäivystyksiin 
mukaan itsehoitolääkkeitä. Yksittäinen ensi-
apupäivystäjä voi päättää, osallistuuko hän 
itsehoitolääkkeitä koskevaan koulutukseen 
ja sen jälkeiseen autettavan itsehoidon tuke-
miseen. Punaisen Ristin koulutetun ja päivys-
tystestin läpäisseen ensiapupäivystäjän tulee 
haastatella autettava määriteltyjen kysymys-
ten avulla, jos autettava päivystyskäynnin yh-
teydessä pyytää oireeseen tai vaivaan jotain 
niistä itsehoitolääkkeistä, jotka on ohjeessa 
mainittu erikseen. 

Vastuu ohjeen noudattamisesta on ensiapu-
päivystäjällä, ja päivystyksen järjestävällä 
osastolla on valvontavastuu. 

Lisätietoa: 
rednet.punainenristi.fi > tieto ja taito > 
spr.ensiapuryhmät 
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NUORET

Tallinnan nuorisoryhmän vieraina

Itä-Helsingin osaston kansainvälisen nuoriso-
ryhmän ensimmäinen toimintavuosi huipentui 
vierailuun Tallinnassa, jossa vietimme kokonai-
sen viikonlopun Tallinnan nuorisoryhmän vie-
raina. 

Matkasimme Suomenlahden yli perjantai-il-
tana ja tutustuimme osaan Eestin Punaisen 
Ristin nuorista jo iltapalan äärellä. Yövyimme 
Punaisen Ristin hostellissa, joka oli samassa 
rakennuksessa kuin järjestön keskustoimisto 
ja koulutustilat. 

Lauantaiaamuna virallinen ohjelma alkoi. Aa-
mupäivän vietimme tutustuen toisiimme. Esit-
telimme Suomen Punaisen Ristin toimintaa ja 
erityisesti nuorisotoimintaa. Vastaavasti saim-
me kuulla Eestin Punaisesta Rististä. 

Niin eroja kuin yhteisiä asioitakin löytyy. EPR:n 
rakenne on pienemmän kokonsa takia yksin-
kertaisempi kuin meillä Suomessa. He ovat 
myös erityisesti tehneet työtä vähävaraisten 
hyväksi esimerkiksi jakamalla ruokaa ja koulu-
tarvikkeita. Tämä toteutuu lähinnä yhteistyön 
avulla paikallisten ruokakauppojen kanssa. 

Suomen kaltaista monikulttuurista toimintaa 
ja ystävätoimintaa ei Virossa ole. He vaikutti-
vat olevan erityisen kiinnostuneita ystävätoi-
minnasta. Monikulttuurista toimintaa he piti-

vät myös kiinnostavana, mutta sitä ei nähty 
vielä ajankohtaisena.

Uusien vapaaehtoisten saaminen yhteinen 
haaste

Yhteinen hankaluus vaikuttaa olevan molem-
missa maissa uusien vapaaehtoisten saa-
minen. EPR:n nuorisoryhmässä nuoret ovat 
tulleet toimintaan mukaan lähinnä ystävien 
kautta, joten heillä on hyvin yhtenäinen ja en-
tuudestaan tuttu ryhmä. Meidän kansainväli-
seen nuorisoryhmään suurin osa jäsenistä on 
löytänyt omia teitään ja tutustunut toisiinsa 
vapaaehtoistyötä tehdessä. Myös nuorten ikä 
on hiukan eri: virolaisista suurin osa on lukioi-
käisiä, ja heillä ongelmana on, että yliopistoon 
mennessä nuoret yleensä lopettavat toimin-
nan Punaisessa Ristissä. Suomessa taas lukio-
laisten saaminen mukaan on vaikeampaa kuin 
korkeakouluopiskelijoiden.

Lounaan jälkeen saimme kahden ja puolen 
päivän HIV- ja AIDS-koulutuksen tiivistetty-
nä kahteen tuntiin. Aihe oli tärkeä, ja uskon 
jokaisen saaneen jotain uutta tietoa. Koulut-
taja oli erittäin hyvä, ja ryhmässä pystyttiin 
keskustelemaan vapaasti. Tämän yhteydessä 
tuli puheeksi yhteisten koulutusten järjestä-
minen Viron ja Suomen välillä, tai yksittäisten 
osallistujien lähettäminen toinen toistemme 
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koulutuksiin. Järjestämme koulutuksia hyvin 
eri aiheista, joten tämä olisi hyvä tapa saa-
da tietoa leviämään laajemmin. Illalla kävimme 
vielä ravintolaillallisella, jonka jälkeen saimme 
opastetun kierroksen Vanhassa Kaupungissa 
ja kuulimme Tallinnan historiasta paikallisesta 
näkökulmasta.

Sunnuntaina aamupäivällä kävimme ensin tu-
tustumassa soppakeittiöön, jossa jokaisena 
arkipäivänä valmistetaan ja jaetaan ruokaa 
tarpeessa oleville. 

Miten puuttua yksinäisyyden ongelmaan?

Loppuaika oli varattu yhteistyöstä keskuste-
luun. Miten pystyisimme tulevaisuudessa toi-
mimaan yhdessä? Millä alueella? Listasimme 
asioita, jotka kiinnostivat tai mielestämme 
vaativat työstämistä jommassakummassa tai 
molemmissa maissa. Äänestimme kolmea, joi-
den työstämistä jatkettiin pienryhmissä. Lo-
puksi valitsimme näistä kolmesta yhden, jonka 
aiomme pitää tulevan projektin perustana. Ai-
heeksi valikoitui yksinäisyyteen puuttuminen. 
Tässä voimme kenties hyödyntää Suomessa jo 
olemassa olevaa ystävätoimintaa, tai keksiä 
jotain aivan uutta.

Päätimme, että jatkamme yhteydenpitoa Fa-
cebook-ryhmän kautta. Suunnittelimme myös 
virolaisten käyntiä Helsingissä, ja sovimme 
alustavan päivän vierailulle heinäkuulle. Toi-
vottavasti mahdollisimman moni niin Viron 
kuin Suomenkin puolella pääsee jatkamaan 
tämän yhteistyön rakentamista. Uskon, että 
voimme oppia paljon toisiltamme.

Sitten olikin aika hyvästellä uudet tuttavuu-
det, viettää iltapäivä omalla porukalla ja pa-
lata illalla väsyneinä mutta onnellisina kotiin. 
Viikonloppu oli kaiken kaikkiaan erittäin antoi-
sa. Opimme uutta, saimme ideoita, inspiraa-
tiota ja energiaa toimintaan ja tutustuimme 
uusiin ihmisiin. Ohjelmassa oli mukavassa ta-
sapainossa työtä ja vapaa-aikaa. Matkan ta-
voitteet tuntuivat kaikkien osalta täyttyneen. 
Lisäksi vierailumme oli erittäin hyvin järjestet-
ty EPR:ssä, tästä suuri kiitos heille. On lopuk-
si virkistävää todeta, että tutustuimme myös 
uuteen kulttuuriin, joka on erilainen kuin mitä 
ehkä helposti tästä eteläisestä naapurista 
ajattelemme.

Ellimaija Tanskanen

Siaka K. Dibba on Vuoden nuorisotoimija

Piirin hallitus myönsi tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa 
Vuoden nuorisotoimija -tun-
nustuksen. Huomionosoituk-
sen sai Siaka K. Dibba. 

Siaka toimii aktiivisesti Itä-Hel-
singin osastossa. Hän on tehnyt 
kouluvierailuja ja ollut mukana li-
paskeräyksissä, tempauksissa, pe-
rustamassa osaston kansainvälis-
tä nuorisoryhmää ja käynyt myös 
nuorisodelegaattikurssin. 

Kaksi vuotta sitten Suomeen muut-
tanut Siaka on ollut mukana Punai-
sen Ristin toiminnassa myös koti-
maassaan Gambiassa. Sosiaalialan 
opiskelija Siaka on tällä hetkellä 
työharjoittelussa piiritoimistossa.
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SOSIAALITOIMINTA

Näin toimii sosiaalitoiminnan ohjausryhmä

Sosiaalitoiminnan ohjausryhmä toimii 
yhtenä kolmesta piirissä toimivasta oh-
jaus- ja kehittämisryhmästä. Ryhmän 
toiminnanalaan kuuluu pitkäkestoi-
nen auttaminen mm. ystävätoiminta 
eri muotoineen, monikulttuurisuustoi-
minta, terveyspisteet ja terveysohjel-
mat sekä huono-osaisuutta ehkäisevät 
hankkeet.

Ryhmän kokoonpano

Kaudella 2015-2017 ohjausryhmään kuuluvat: 
Leila Kinnari (Pohjois-Helsinki) pj, Marja Björ-
kell (Sibbo – Sipoo), Outi Nyman (Vihti), Eeva 
Raula (Pohjois-Helsinki), Mirja Saarinen (Hert-
toniemi) ja Teemu Väisänen (Laajasalo). Li-
säksi piiritoimistosta ohjausryhmän apuna ja 
tukena ovat Heidi Juslin-Sandin ja Outi Musto-
nen. 

Kevään aikana ryhmä on ehtinyt tavata nel-
jästi. Ensimmäisessä tapaamisessa tehtiin 
toimintasuunnitelma koko kolmivuotiskau-
deksi. 

Ystäväryhmä maahanmuuttajien ystäväksi 
haluaville

Toisessa tapaamisessa ideoitiin uutta toimin-
taryhmää niille, jotka ovat kiinnostuneita saa-
maan ystäväksi maahanmuuttajan. Toistaiseksi 
maahanmuuttajaystäviä on ystävävälityksisssä 
tarjolla aika harvalle. Mikäli kiinnostuit ryhmän 
toiminnasta tai jopa mahdollisesti sen vetä-
misestä, ota yhteyttä piiriin Doina Negrutiin 
(doinita.negruti@punainenristi.fi) tai ohjaus-
ryhmän puheenjohtajaan Leila Kinnariin (kin-
narileila@gmail.com).

Ystävävapaaehtoisten polku

Kolmannessa tapaamisessa pohdittiin vapaa-
ehtoisen polkua ystävän kannalta. Viime aikoi-
na monet osastot ovat saaneet lukuisia yhtey-
denottoja uusilta vapaaehtoisilta. Muistakaa 
vastata yhteydenottoihin ripeästi!

Ystävätoiminnan vapaaehtoisten tulisi käydä 
kurssi ennen ystäväksi ryhtymistä. Vähintään 
Punainen Risti tutuksi – kurssi, mutta mahdol-
lisimman nopeasti toimintaan mukaanpääs-
tyä myös ystävätoiminnan kurssi, joko lyhyt-
kurssi tai peruskurssi. Lisäksi toiminnan aluksi 
on hyvä tarjota perehdytystä ja tukea, jotta 

uusi ystävä pääsee sisälle toimintaan ja myös 
osaksi ystäväryhmää.

Vapaaehtoissopimuksen allekirjoittaminen 
mietitytti ohjausryhmää ja pohdimmekin, että 
voisiko vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuu-
det olla painettuna vihreän kortin toisella puo-
lella, joka muuten lienee aika vähällä käytöllä.

Tarjolla tulisi olla ystävätoimintaa myös ilta-
ajan toimijoille esim. klo 17 tai sen jälkeen. 
Nythän monesti asiakasystävät toivovat ystä-
vän vierailua päiväaikaan. 

Osa vapaaehtoisista ei halua sitoutua henki-
lökohtaiseen ystävään, jolloin on hyvä, että 
osastolla olisi tarjota myös ryhmämuotoista 
ystävätoimintaa esimerkiksi ystäväryhmä pal-
velutalossa, ulkoiluttajaryhmä, lukukerho yms. 

Kaikki ystävät tulisi kutsua mukaan osaston 
ystäväkerhon toimintaan, jossa SPR:n vapaa-
ehtoiset ystävät voivat tavata. Olisi hienoa, 
mikäli näissä kerhoissa olisi myös teemoja ja 
ehkäpä mielenkiintoisia luennoitsijoita, jolloin 
ne houkuttelisivat ystävät mukaan ja toisaalta 
toimisivat koulutuksellisina iltoina 

Ystäviä voi kiittää ja muistaa juhlissa, retkillä, 
osallistumalla piirin tilaisuuksiin tai koulutuk-
siin. Nykyisin ystävänpäivänä usein houkutel-
laan uusia vapaaehtoisia ystäviä, mutta se oli-
si myös oiva päivä käyttää nykyisten ystävien 
kiittämiseen. Osasto voi myös jakaa ”vuoden 
ystävä” tai ”vuoden vapaaehtoinen” – tunnus-
tuksia.  Aktiivisille ystäville kannattaa hakea 
myös SPR:n huomionosoituksia. 

Voisiko piirin alueella olla myös alueellisia ys-
tävien tapaamisia? Maantieteellisesti näi-
tä voisi olla Länsi-Uudellamaalla, Itä-Uudella-
maalla ja pääkaupunkiseudulla. Jos liikkuminen 
paikasta toiseen koetaan hankalaksi, voitaisiin 
harkita myös webinaaria. Ohjausryhmä pohti 
työryhmän perustamista asian tiimoilta ja tätä 
asiaa voitaisiin edistää esimerkiksi sosiaalipal-
velukouluttajien tapaamisessa. 

Ystävävälitykset

Neljännessä tapaamisessa aiheena oli ystävä-
välitykset. Hyvänä perehdytyksenä aiheeseen 
saimme tutustua Ysätvätoiminan tukipiste – 
projektin loppuraporttiin. Raportin tärkeimmät 
huomiot olivat: 
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1) ystävätoiminnan kou-
lutuksia tulee uudistaa 
säännöllisesti, 

2) ystävätoiminnan va-
paaehtoisen polkua on 
tarpeellista kehittää ja eri 
toimijoiden tehtäviä tar-
kentaa sekä 

3) sähköisiä järjestelmiä 
ja toiminnan muotoja tu-
lee kehittää ystävätoimin-
taan. 

Ohjausryhmässä pidettiin 
tärkeänä, että osastoil-
la on erilaisia vaihtoeh-
toja ja valmiita paketteja 
kiinnostuneille ystävätoi-
mijoille. Nuorten mukaan 
saaminen on myös ystävätoiminnassa tärkeä-
tä ja oppilaitosyhteistyö on tähän hyvä keino. 
Hyviä käytäntöjä olisi tarpeen jakaa enemmän 
ystävätoimijoiden kesken eri foorumeilla. Ko-
kouksessa nousi esille esimerkiksi se, että hy-
väksi todettu tapa on ottaa ystävätoiminnan 
peruskurssin osaksi tutustuminen palveluta-
loon ja siellä toimivaan ystäväryhmään. 

Hyvänä keskustelun avauksena oli myös vuo-
den 2013 ystävävälityskierrosten raportti. Jat-
kossa ystävävälityskierros tehdään kerran 
kolmivuotiskaudessa, seuraava tehdään joko 
vuonna 2016 tai 2017. Todettiin myös, että 
ystävävälityksille on tärkeätä jakaa kokemuk-
sia ja kehitysideoita toistensa kanssa ja poh-
dittiinkin voisiko ystävävälityskierroksen tehdä 
osastofoorumialueittain. 

Ystäväkoulutuksiin liittyen todettiin, että oh-
jausryhmän mielestä hyvä käytäntö on se, 
että ystäväkursseilla vihreän kortin täyttä-
vät vain ne kurssilaiset, jotka haluavat toi-
mia ystävänä ja nämä kortit palautetaan ys-
tävävälityksiin. Näin ystävävälityksille ei tule 
turhaa työtä yhteydenotoista sellaisiin vapaa-
ehtoisiin, jotka eivät henkilökohtaista ystä-
vää halua. Koska kurssilaiset osallistuvat myös 
toisen osaston alueen kursseille, todettiin tär-
keäksi se, että kaikilla kouluttajilla on eri ystä-

vävälitysten tiedot, jotta vihreä kortti ohjataan 
vapaaehtoisen lähimpään ystävävälitykseen. 
Ystäväkouluttajan täytyy myös varmistua siitä, 
että kurssilaisille kerrotaan myös ystäväväli-
tyksen roolista ja tehtävistä.

Syksyn ohjelmaa

Syksyllä ryhmä pohtii mm. ystävätoiminnan 
ajankohtaisia aiheita, ystävätoiminnan rahoi-
tusta ja kaupungin avustuksia ja yhdessä val-
miustoiminnan ohjausryhmän kanssa pääs-
tään toivottavasti konkreettisesti pohtimaan 
ystäviä osana valmiutta. 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä ohjausryhmän 
jäseniin!

Leila Kinnari
ohjausryhmän puheenjohtaja

SOSIAALITOIMINTA

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Leila Kinnari. Kuva on otettu 
PROMO-päivillä Rovaniemellä reilu vuosi sitten.
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KOULUTUS

Ystävätoiminnan syysstartti

Aika: 
lauantai 5.9.2015 klo 10−15

Paikka: 
Park Hotel Käpylä, Pohjolankatu 38,   
00600 Helsinki

Syysstartti on tarkoitettu Punaisen Ristin ys-
täville, ystävävälittäjille, ryhmänohjaajille, ys-
tävätoiminnan yhteyshenkilöille, kouluttajille, 
omaishoitajien tukitoiminnan ja monikulttuu-
risuustoiminnan sekä muille ystävätoiminnan 
vapaaehtoisille, jotka toimivat Helsingin ja Uu-
denmaan piirin alueella.

Ohjelma ja ilmoittautumistiedot

Syysstartin ohjelma ja tarkemmat ilmoittau-
tumistiedot selviävät kesän aikana. Sitovat il-
moittautumiset on tehtävä 27.8.2015 men-
nessä. Mukaan mahtuu 50 ystävätoiminnan 
vapaaehtoista. 

Tilaisuus on maksuton, mutta peruuttamatto-
mista varauksista laskutamme 50 euroa.

Yhteistyössä

Ystävätoiminnan 
ryhmänohjaajakoulutus

Aika: 
lauantai 26.9.2015 klo 9−17

Paikka: 
Helsingin ja Uudenmaan piirin koulutustilat
Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille maksu-
ton, muille 20 euroa. Lounas omakustantei-
nen.

Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisille, jot-
ka ohjaavat tai aikovat ohjata ystävätoimin-
nan asiakkaille suunnattua ryhmää Punaisessa 
Ristissä. Ryhmän kohderyhmänä voi olla esi-
merkiksi ikäihmiset, nuoret, omaishoitajat tai 
vangit. Koulutukseen ovat tervetulleita sekä 
uudet että parhaillaan ryhmiä ohjaavat. Kou-
lutukseen jälkeen on sitouduttava ohjaamaan 
jotakin ystävätoiminnan ryhmää ainakin yhden 
lukukauden ajan.

Sisältö:

• Asiakasryhmän ohjaajana Punaisen Ristin 
ystävätoiminnassa
• Ryhmätoiminnan ja -tapaamisten suunnittelu
• Ryhmän markkinointi
• Joukosta ryhmäksi ja ryhmän eri vaiheet
• Haastavat tilanteet
• Moninaisuus ryhmätoiminnassa
• Palaute ja arviointi

Koulutukseen liittyy ennakkotehtävä, joka toi-
mitetaan osallistujille etukäteen.

Ilmoittautuminen viimeistään 15.9.2015, tar-
kemmat tiedot tulossa kesäkuun aikana.

Syksyn ensimmäisiä koulutuksia

Henkisen tuen peruskurssi lauantaina 5.9. ja 12.9., molempina päivinä klo 9.30-15.30. Paikka: 
Entressen kirjasto, Siltakatu 11, Espoo. Hinta on Punaisen Ristin jäsenille 15 euroa, muille 60 eu-
roa. Ilmoittautumiset viimeistään 2.9. Virpi Heinolalle, virpi.heinola@gmail.com tai puh. 040 582 
0592. Järjestäjä: Keski-Espoon osasto. Kouluttaja: Nina Seeck.

Ystävätoiminnan peruskurssi torstaina 10.9. klo 17.30–20.30, perjantaina 11.9. klo 17.30−20.30 
ja lauantaina 12.9. klo 10−16. Paikka: Yhteisötupa, Kauppamiehentie 6, 2.krs, Espoo. Kurssi on 
Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. Ilmoittautumiset ma 7.9. mennessä sähkö-
postilla: vapaaehtoinen@spr-tapiola.org tai puh. 09 466 858. Järjestäjä: Tapiolan osasto. Koulut-
taja: Pia Palotie. 
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Millaisen Punaisen Ristin 
haluamme?

Hallitus on tammikuun 2015 kokouksessaan 
päättänyt aloittaa sääntömuutosprosessin. 
Uudistuksen tavoite on luoda modernit, yk-
sikertaiset ja toiminnan tavoitteita tukevat 
säännöt ja ohjeet. 

Haluamme että säännöt tukevat sitä, millai-
nen haluamme Suomen Punaisen Ristin olevan 
tulevaisuudessa.

Tavoitteena on sääntökirja- ja ohjekokonai-
suuden yksinkertaistaminen ja nykyaikais-
taminen sekä rakenteen ja kielen moder-
nisoiminen. Vain osa uudistustarpeesta on 
asetuksessa ja säännöissä, suuri osa muissa 
ohjeissa kuten johtosäännössä, työjärjestyk-
sessä tai esimerkiksi talousohjesäännössä.

Uudistusprosessi tehdään vuosien 2015-2017 
aikana kolmessa eri kuulemiskierroksessa, 
joissa kuullaan järjestön vapaaehtoisia, jäse-
niä ja luottamushenkilöitä sekä sidosryhmiä ja 
henkilöstöä. 

Tervetuloa sääntöpajaan!

Sääntöpaja järjestetään torstaina 10.9.2015 
kello 17.30 piiritoimiston koulutustiloissa, Sa-
lomonkatu 17 B, 3. kerros, Helsinki. 

Illan aikana ideoidaan järjestön tulevaisuusnä-
kymiä ja pohditaan tarvetta nykyisten sääntö-
jen muuttamiselle ja kehittämiselle. Tule mu-
kaan, illasta tulee keskusteleva ja kiinnostava! 
Ilmoittaudu Ari Hakalalle, sähköposti ari.haka-
la@punainenristi.fi tai puh. 020 701 2359. 

Punainen Risti tutuksi 
-kurssit

Punainen Risti tutuksi –koulutus on tarkoitet-
tu kaikille Punaisen Ristin toiminnasta kiinnos-
tuneille. Syyskaudella kurssit järjestetään kes-
kiviikkona 12.8., torstaina 10.9., maanantaina 
14.10., keskiviikkona 11.11. ja keskiviikkona 
9.12., kaikkina päivinä klo 17 – 20

Koulutukset järjestetään piirin tiloissa, osoite 
Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki. Kurssit löy-
tyvät RedNetistä ja ilmoittautuminen tapahtuu 
siellä olevan linkin kautta. 

Kurssilta uusia vapaaehtoisia toimintaan

Punainen Risti tutuksi -kurssilla esitellään 
mm. kotimaan toimintamuotoja sekä järjestön 
ja vapaaehtoistoiminnan periaatteita. Jokai-
sella kurssilla on toiminnassa mukana oleva 
vapaaehtoinen kertomassa käytännön koke-
muksista. 

Kurssit ovat hyvä väylä rekrytoida uusia jä-
seniä ja vapaaehtoisia omaan toimintaryh-
mään ja osastoon! Jos osastossanne on mis-
sä tahansa toimintamuodossa mukana oleva 
henkilö, joka on kiinnostunut esiintymään 
kursseilla niin asiasta voi tiedustella piirin kou-
lutussuunnittelijalta: Jemina Vainiomäeltä, je-
mina.vainiomaki@punainenristi.fi tai Emilia Jo-
kiaholta, emilia.jokiaho@punainenristi.fi, puh. 
020 701 2373.

Kouluttajakoulutus 2015 

Erilaiset koulutukset ovat osastolle paras tapa rekrytoida uusia vapaaehtoisia sekä ylläpitää ny-
kyisten osaamista ja motivaatiota vapaaehtoistoimintaan. Osaston oma kouluttaja helpottaa 
koulutusten järjestämistä säännöllisesti. 

Löytyykö osastostanne asiasta kiinnostunut vapaaehtoinen, jonka osasto haluaa mielellään lä-
hettää kouluttajakoulutukseen? Kouluttaja voi valita sisältöosakseen sosiaalipalvelun, henkisen 
tuen, monikulttuurisuuden, humanitaarisen oikeuden, järjestötoiminnan, päihdetyön… Vaihtoeh-
toja on useita.

Haku kouluttajakoulutukseen tapahtuu piiritoimiston kautta viimeistään 1.9. Hakulomakkeita ja 
lisätietoja saa piirin koulutussuunnittelijalta: Jemina Vainiomäeltä, jemina.vainiomaki@punainen-
risti.fi tai elokuusta alkaen Emilia Jokiaholta, emilia.jokiaho@punainenristi.fi, puh. 020 701 2373.
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Ensiapuryhmät kisasivat piirin mestaruudesta Espoossa

Iloinen ennakkosuosikki vei voiton
Aurinkoinen lauantaipäivä väreilee jännityk-
sestä Espoon Oittaalla, kun yli 100 ensiapu-
ryhmäläistä eri puolilta Uuttamaata on saapuu 
kilpailemaan ensiapuryhmien piirinmestaruu-
desta. Oittaan Kartanon navetan ylisillä on 
tapahtuman hektinen hermokeskus ja pi-
haympäristö vilisee puna-asuisia ensiapuryh-
mäläisiä. Kisa on alkamassa. Ryhmät hiovat 
pihalla vielä taktiikoitaan ja joillakin on myös 
oma tsemppihuutonsa.

Mitä ensiapukilpailussa tapahtuu?

Oittaan ulkoilualueen metsiin, kallioille ja Bo-
dom-järven rantaan on viritetty erilaisia teh-
tävärasteja, joilla ensiapuryhmien pitää toimia 
aidoilta tuntuvien, lavastettujen onnettomuus-
tilanteiden ensiauttajina. 

Ryhmät eivät ennalta tiedä rastien tilantei-
ta tai autettavien määrää, vaan kaikki tulee 
täysin yllätyksenä. ”Potilaat” on maskeerattu 
aidon oloisiksi eri ”onnettomuuksissa” ja en-
siapuryhmien pitää selvittää mitä on tapahtu-
nut, antaa ”onnettomuuden uhreille” tarvitta-
va ensiapu ja esimerkiksi huolehtia siitä, että 
lisäonnettomuuksia ei pääse syntymään.

Ensiaputilanteeseen saattaa liittyä myös lii-
kenteenohjausta tai muiden liikkujien varoit-
tamista. ”Onnettomuuksien uhreina” ovat 
vapaaehtoiset, jotka on maskeerattu ”tapatur-
mansa” vaatimalla tavalla. Kaikkiaan Punaisen 
Ristin vapaaehtoisia on kisassa mukana 30 ja 
he toimivat potilaina, avustajina ja kilpailun 
tuomareina. Jokaisella tehtävärastilla on valvo-
va tuomari, joka tarkkailee ryhmän ja ryhmä-
läisten toimintaa ja arvostelee suoritukset. 

14 ensiapuryhmää kisaa 
piirinmestaruudesta

Helsingin ja Uudenmaan piirin ensiaputoimin-
nan koordinaattori Rina Oksanen toimii kisan 
johtajana. Kuuluvalla äänellään hän kutsuu 
kokoon kisajoukkueiden ryhmänjohtajat en-
nen jännittävää starttia. Kisa on valmis alka-
maan. 

- Joukkueita kilpailussa on kaikkiaan 14 
ja jokaisessa joukkueessa on kuusi jäsen-
tä. Kilpasarjoja on kolme, aikuiset, nuoret ja 
ReddieKids-lapsisarja. Näiden lisäksi on harjoi-
tussarja, johon osallistuvat joukkueet käyvät 
läpi samat rastit kuin kilpasarjalaiset. Harjoi-
tusradan hyväksytysti kiertäneet joukkueiden 
jäsenet saavat päivitettyä näin ensiavun päi-
vystysoikeutensa, kertoo Rina Oksanen.

- Suomessa on 13 Punaisen Ristin piiriä, joi-
den ensiapuryhmät kisaavat omilla alueillaan 
ja piirinmestarit pääsevät osallistumaan En-
siavun Suomenmestaruuskisoihin Rovaniemel-
le 5. - 7. kesäkuuta ja sen voittanut joukkue 
pääsee kisaamaan Euroopan mestaruudesta. 
Näitä kilpailuja järjestetään joka toinen vuosi, 
toteaa Oksanen.

Ja voittaja on…

Ennen kisaa joukkueet verryttelevät kuin mitä 
tahansa kilpaurheilusuoritusta varten. Eri ryh-
millä on erilaiset valmistautumisrituaalit. Yksi 
näkyvimmistä ja kuuluvimmista on Länsi-Hel-
singin osaston ykkösjoukkue. Heidän iloinen 
ryhmänsä tsemppaa kannustavalla ryhmähuu-
dollaan hetkeä ennen starttia. Kaikesta saat-
taa aistia, että nyt on tosi kyseessä ja kovaa 
mennään. 

Tulokset ja tunnelmat 
tiiviisti

HUPin ensiapuryhmien piirin mestaruus-
kisojen aikuisten sarjan voitti Länsi-Hel-
sinki 1 -ryhmä ja nuorten sarjan voiton 
vei Länsi-Vantaa 2 -ryhmä. Reddie Kids-
sarjan voitto meni Tikkurilan osastolle, 
jonka lapsiryhmä osallistui ainoana sar-
jaansa. 

Huomionarvoista on, että vasta viime 
huhtikuussa Länsi-Helsingin osaston 
yhteyteen perustettu kansainvälinen 
ea-ryhmä, International First Aid Group 
of Helsinki, osallistui vain vuoden toi-
mittuaan rohkeasti piirin ensiapukisoi-
hin. Ryhmän jäsenet ovat Englannista, 
Itävallasta, Yhdysvalloista ja Suomesta. 
Ryhmän yhteisenä kielenä on englanti 
ja tiimihenki on loistava.
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- Treenaamme kerran viikossa tämän kilparyh-
män kanssa normaalien ryhmäiltojen lisäksi. 
Lentoliputkin Rovaniemen reissua varten on jo 
varattu, iloitsevat Länsi-Helsingin ykkösryhmä-
läiset. Länsi-Helsingin ryhmä 1:n joukkueelle 
on soviteltu ennakkosuosikin viittaa, mutta se 
ei tunnu ryhmää haittaavan. Ryhmä on voit-
tanut kaksi aiempaa piirinmestaruutta. Kuinka 
ollakaan näin käy myös tällä kertaa 

- Voittaja on Länsi-Helsingin ykkösjoukkue, ju-
listaa kilpailun johtaja Rina Oksanen tapahtu-
man päätteeksi.

Katri Päivärinta

Länsi-Helsingin osaston Tuuli Pohjankoski, Marika Laukkanen, Esa-Matti Miettinen, Tuula Seppälä-Koski, 
Mari Tiihonen ja Anu Puttonen ovat ensiavun piirin mestareita.

Quickly few points of the 
international first aid 
competition group

Team members of International First Aid Group 
of Helsinki in are from Austria, Finland, UK 
and US

- Your feelings: In addition to learning the 
basic first aid skills it is important to practi-
ce working as a team too! Language is not an 
obstacle when you have a team working well 
together.

- Did you learn something: Well, most of the 
team only learnt couple of months ago what 
”a first aid competition” is! It was great to 
have a chance to practice skills in more realis-
tic surroundings (compared to just practising 
in the classroom). Probably even the judges 
and casualties learnt something from interna-
tional group.

- How about next year & how did you feel? 
Oh, We’ll be back.. :) 

Ensiavun SM-kisat 
Rovaniemi 6.6.2015

Länsi-Helsingin osaston joukkue sijoit-
tui aikuisten sarjassa toiseksi. Voiton 
vei Tampereen osasto Hämeen piiristä 
ja 3. sijan Turun osasto Varsinais-Suo-
men piiristä.

Mitalisija HUPiin tuli myös nuorten sar-
jassa, jossa Länsi-Vantaan joukkue si-
joittui kolmanneksi. Voiton vei Lemun 
osasto Varsinais-Suomesta ja 2. sijan 
Tohmajärvi Savo-Karjalasta. 
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Rajuilma iskee! Kuinka selviydyt?

Punainen Risti ja Vapaaehtoinen pelastuspal-
velu olivat mukana Urbaanin selviytymisen 
päivässä 22.4. Lasipalatsin aukiolla pystyi ko-
kemaan rajuilman, myrskytuulen ja helteen. 
Samalla kuuli, miten niihin kannattaa varau-
tua!

Utopiaa? Ei, sillä rajuilmat, rankkasateet, tul-
vat ja kovat helteet lisääntyvät myös Suo-
messa. HSY:n Ilmastoinfo järjesti yhdessä 
yhteistyökumppaneidensa kanssa Urbaanin 
selviytymisen tapahtumapäivän, jossa kerrot-
tiin ilmastonmuutoksesta, sään ääri-ilmiöistä, 
niiden seurauksista ja niihin varautumisesta. 

Tapahtumapäivässä oli paljon ohjelmaa: pelas-
tuskoiranäytöksiä, pelastuslaitoksen kaluston 
esittelyä, tietoiskuja ja asiantuntijoiden haas-
tatteluja mm. tulvista ja niihin varautumisesta, 
sähkökatkoksista, liikenteen poikkeusaikatau-
luista, säävaroituksista, ilmastonmuutoksesta 
ja sään ääri-ilmiöistä. 

Helsingin pelastuskoirat ihastuttivat sekä nuo-
ria että vähän vanhempia kävijöitä, myös ensi-
apubussi R199 ja vapaaehtoisen pelastuspal-
velun toiminta kiinnosti. 

Joulukuussa tuli kuluneek-
si kymmenen vuotta Aasian 
tsunamista. Suomen Punai-
nen Risti toimi Thaimaassa 
niin katastrofin akuutissa aut-
tamisvaiheessa kuin jälleen-
rakennuksessakin. Tärkein 
yksittäinen projektimme oli 
Phuketiin rakennettu alueel-
linen veripalvelukeskus, josta 
on tulossa malliesimerkki koko 
Thaimaan veripalvelujärjestel-
män kehittämiselle.

Thaimaan suurlähetystö tar-
josi kiitostapahtuman, joka 
järjestettiin 27.5. Kulttuurita-
lolla Helsingissä. Esiintyjänä 
oli Bangkokin Kansallisteatte-
rin 20-henkinen esiintyjäryh-
mä, jota  pidetään Thaimaassa 
alansa parhaana. 

Mukana urbaanin selviytymisen päivässä

Kirsi Myöhänen ja koiransa Iines olivat mukana Urbaanin 
selviytymisen päivässä. Parivaljakko harjoittelee kansain-
välisiä pelastusvtehtäviä varten. 

Tilaisuudessa oli lähes tuhat vierasta, mukana olivat myös Matti Kulmala 
Tuusulasta sekä Merja Hietala ja Ulla Knuuttila Mäntsälästä.

Kiitostilaisuus 10 vuotta Thaimaan tsunamin jälkeen
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

Piiritoimisto     
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki

Koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat
Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki

Puh. 020 701 2000 
Asiakkaalle puhelu 0207-alkuiseen numeroon on 
operaattorin määräämä hinta. Tällä hetkellä puhe-
luhinta on kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 
snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 
snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulko-
maanpuheluhinta. (alv. 24 %)
 
Sähköposti  
hup.neuvonta@punainenristi.fi
ea-koulutus.hup@punainenristi.fi
kerays.hup@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

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

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

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

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

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

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

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

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

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

• Negruti Doinita, monikulttuurisen toiminnan kehit-
täjä Å 020 701 2371 
monikulttuurisen toiminnan tuki ja koulutus, läksy-
kerhotoiminta, osastojen kummitoiminta
 
• Oittinen Sari, omaishoitajien tukitoiminnan alue-
työntekijä Å 020 701 2357
omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordi-
naatio, omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus,  
omaishoitajien ryhmätoiminta

• Oksanen Rina, ensiaputoiminnan koordinaattori 
Å 020 701 2358 
ensiapuryhmät, ensiapubussi, ensiapupäivystykset 
(var.)

• Pokkinen Maija, Koko Suomi leikkii -projekti
Å 020 701 2163

• Vainiomäki Jemina, koulutussuunnittelija 
Å 020 701 2373
ohjelmakoulutus, osastojen kummitoiminta, promo- 
ja kouluttajakoulutus

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

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

Ensiapukoulutuksen tiimi

• Karvinen Päivi, kurssisihteeri Å 020 701 2377
ensiavun yleisökurssit

• Lepistö Leena, koulutussihteeri Å 020 701 2376
ensiavun yrityskurssit

• Sjöberg Mirja, ensiapukoulutuksen päällikkö 
Å 020 701 2378
valtakunnallinen ensiapukoulutus, sopimusasiakkuu-
det, Terveyspiste-toiminta

• Autonkuljettaja Mika Salin, ensiavun ja terveystie-
don kouluttajat Jukka Antikainen, Titta Eloranta ja 
Virve Höijer

hup.punainenristi.fi
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Sinunkin vintilläsi  
asuu hengenpelastaja.

Punaisen Ristin Kontti tarvitsee lahjoitustasi juuri nyt. Sinulle  
tarpeeton voi tehdä paljon hyvää, kun lahjoitat sen Konttiin. Soita  
ja sovi nouto huonekaluille Espoon, Helsingin ja Vantaan alueelta. 

Kontti-kierrätystavaratalot: Vantaa: Horsmakuja 1, p. 040 5880 359,  
avoinna ma-pe 9-20, la 10-17, su 12-16,  Espoo: Nimismiehenpelto 6,  
p. 040 8456 987, avaamme maaliskuussa, kontti.punainenristi.fi

Punainen Risti
Kontti


