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Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin tiedote:
Suomen Punainen Risti, Helsingin ja Uudanmaan piiri, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Toimitus ja taitto: Tuula Korhonen, 020 701 2364, tuula.korhonen@punainenristi.fi
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto.
Kansikuva: Järjestön uusi hallitus, kuvassa vasemmalta Sami Laitinen, Markku Suokas, Henri Bäckman, Otto Kari, Eija Karine, 
puheenjohtaja Pertti Torstila, Katja kuusela, Marju Pihjajamaa ja Outi Forsblom, kuvasta puuttuu Ann-Mari Audas-Willman.
 Kuva Leena Koskela.

Yhteistyökumppanit

HOK-Elanto tukee Hyvän elämän eväät -hanketta, LähiTapiola-ryhmä tukee Punaisen Ristin 
ystävätoimintaa ja STEA rahoittaa mm. omaishoitajien tukitoimintaa ja vapaaehtoisen pelastus-
palvelun toimintaa.

Sisältö
• Pääkirjoitus: Varautumista ja valmiutta eri tilanteissa
• Ledaren: Beredskap i olika situationer
• Yleiskokous keräsi Punaisen Ristin toimijat Helsinkiin
• Verohallinnon ohje: Verovapaat korvaukset vapaaehtoisille
• Näin järjestät hyvän koulutuksen
• Rekisteröidy aineistopankkiin
• Piirin vuosikokousen 22.4. Helsingissä
• Vuoden osasto ja vuoden nuori toimija
• Punainen Risti Ensiapu Oy perustettu
• Eri toimintojen vastuuhenkilöt piirissä
• Syksyn osastofoorumit
• Nälkäpäivä 14..-16.9. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
• Syksyn koulutustarjontaa
• Piirin yhteystiedot
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Varautumista ja valmiutta eri tilanteissa

PÄÄKIRJOITUS 2.6.2017

Alkukesällä suomalaiset aktivoituvat viettä-
mään aikaa ulkona. Kesällä ulkona on helppo 
olla ja viipyä. Muina vuodenaikoina ulkoilu on 
tavoitteellisempaa kuin kesällä. Syksyllä, tal-
vella ja keväällä ulkoilu on liikkumista paikasta 
toiseen, kuntoliikuntaa tai lumitöitä. Puistojen 
penkit ovat yleisemmin käytössä vain yhden 
vuodenajan. Suurimmasta osasta vapaa-ajan 
asuntoja käytetään nimeä kesämökki.

Vuodenajat, sääolosuhteet ja muut luonnonil-
miöt vaikuttavat ihmisten elämään yllättävän 
paljon. Uutisotsikoihin pääsevät poikkeuksel-
liset tapahtumat, joita vuosittain on usei-
ta, mutta joita tapahtuu epäsäännöllisesti eri 
puolilla. Meille suomalaisille vieraita ja pelot-
tavia ovat tulivuorenpurkaukset ja maanjäris-
tykset. Suomessa on pohjoinen ilmasto, jos-
sa terveyttä ja turvallisuutta uhkaavat vaarat 
ovat erilaisia kuin etelämmässä.

Muistan kouluajoilta yhden välituntikeskuste-
lun. Edellisen illan uutisissa oli kerrottu troop-
pisesta hirmumyrskystä, joka oli tuhonnut 
suuria alueita ja tappanut tuhansia ihmisiä 
Kaakkois-Aasiassa. Yksi koulukaverini totesi, 
että on ihmisten omalla vastuulla, kun he asu-
vat vaarallisella alueella. Minä olin toista miel-
tä. Jäin kuitenkin pohtimaan, missä olisi se 
paikka, jossa olisi hyvä ja turvallista asua.

Suurin osa maailman ihmisistä asuu alueil-
la, joilla on riski joutua hirmumyrskyn, kuivuu-
den, maanjäristyksen, tulvan, tulivuorenpur-
kauksen tai muun luonnonvoiman uhriksi. Jo 
köyhyys estää ihmisiä valitsemasta vapaasti 
parasta mahdollista asuinpaikkaa. Täysin vaa-
ratonta seutua ei ehkä edes ole. Paikalliset ih-
miset tuntevat usein parhaiten oman elinym-
päristönsä riskit. Tutussa ympäristössä riskejä 
toisaalta myös helposti aliarvioidaan.

Me suomalaiset olemme tottuneet pitkään, 
pimeään ja kylmään talveen, joka on todella 
vaarallinen ympäristö kylmään tottumattomil-
le ja myös karaistuneille ilman oikeanlaisia va-
rusteita. Pitkät katkokset kaukolämmössä tai 
sähkönjakelussa ovat todellinen riski kovilla 
pakkasilla. Me suomalaiset olemme tottuneet 

myös siihen, että yhteiskunnan rakenteet toi-
mivat ja esimerkiksi energiaverkkojen viat saa-
daan korjatuksi kohtuullisen nopeasti. Yllät-
tävät tilanteet ovat aina sellaisia, että niihin 
kannattaa varautua.

Varautuminen vaatii sekä osaamista että oi-
keanlaisia varusteita. Kesämökillä on hyvä olla 
asialliset ensiapuvälineet sekä riittävästi ruo-
kaa siltä varalta, että kauppatie katkeaa ja rai-
vaus kestää pidempään. Eri vuodenaikoina on 
osattava pukeutua muuttuviin olosuhteisiin. Jo 
pienillä asioilla voi itse varautua yllättäviin ti-
lanteisiin.

Suurten luonnonvoimien edessä kukaan ei 
tule toimeen yksin. Silloin tarvitaan apua kau-
empaa, enemmän varusteita ja yhteistoimin-
taa. Punaisen Ristin apu perustuu aina va-
paaehtoisten haluun auttaa, avun tarpeen 
tunnistamiseen, paikallisten ihmisten osaami-
seen sekä maailmanlaajuisesti koordinoituun, 
nopeaan ja tehokkaaseen verkostoon. Hyvä 
suunnittelu ja harjoittelu mahdollistavat oikea-
aikaisen ja riittävän toiminnan kaikissa olo-
suhteissa. Silloin ei puhuta enää vain yksittäis-
ten ihmisten varautumisesta vaan Punaisen 
Ristin auttamisvalmiudesta.

Ihmisyhteisön vahvuudet ovat yhteistoiminta 
ja empatia. Kaikki historian suuret saavutukset 
perustuvat ihmisten organisoituun toimintaan 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvä 
elämä on toteutunut aina parhaiten niissä yh-
teisöissä, joissa 
heikoimmista on 
pidetty huolta ja 
autettu hädässä 
olevia.

Hannu Harri
puheenjohtaja
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Beredskap i olika situationer

Försommaren är den tid då finländarna börjar 
vistas mer utomhus. På sommaren är det lätt 
att vara ute och hållas där. Andra årstider är 
utomhusmotionen mer målinriktad än under 
sommaren. Under höst, vinter och vår tar vi 
oss från punkt A till punkt B, motionerar eller 
skottar snö. Parkbänkarna används i huvudsak 
bara under en årstid. Vi kallar de flesta av våra 
fritidsboenden för sommarstugor.

Årstider, väderförhållanden och andra naturfe-
nomen påverkar människors liv en hel del. Ex-
ceptionella händelser gör rubriker, händelser 
som inträffar flera gånger om året, men som 
gör det oregelbundet och på olika håll. Vulka-
nutbrott och jordbävningar är främmande och 
skrämmande fenomen för oss finländare. I Fin-
land har vi ett nordligt klimat och det innebär 
att de faktorer som hotar hälsa och säkerhet 
är andra än längre söderut.

Jag minns ett samtal från en rast under min 
skoltid. I nyheterna kvällen innan hade det in-
gått ett inslag om en orkan som hade förstört 
stora områden och dödat tusentals människor 
i Sydostasien. En skolkompis sade att männis-
korna själva bär ansvaret om de bor i ett far-
ligt område. Jag var av annan åsikt. Frågeställ-
ningen fick mig ändå att fundera över var man 
kan bo tryggt och ha det bra.

Största delen av människorna i världen lever i 
områden där de löper risk att drabbas av or-
kaner, torka, jordbävningar, översvämningar, 
vulkanutbrott eller andra naturkatastrofer. Re-
dan fattigdom hindrar människor från att fritt 
välja bästa möjliga boplats. Kanske det inte 
ens finns något ställe som är helt utan faror. 
Lokalbefolkningen känner själ i allmänhet bäst 
till riskerna på den plats där de bor. I en be-
kant omgivning underskattar man också lätt 
riskerna.

Vi finländare är vana vid en lång, mörk och kall 
vinter, men för den som är ovan är det en väl-
digt farlig omgivning. Farligt är det också för 
den som är van, men som saknar rätt utrust-
ning. Långa avbrott i fjärrvärmen eller eldistri-
butionen är ett genuint hot när kölden knäp-
per i knutarna. Vi finländare är också vana vid 
att samhällets strukturer fungerar och att till 
exempel fel i energinäten åtgärdas inom rimlig 

tid. Överraskande situationer är alltid sådana 
att det lönar sig att vara förberedd.

Beredskap kräver både kunnande och rätt ut-
rustning. På sommarstugan ska man ha vettig 
första hjälpen-utrustning och tillräckligt med 
mat för den eventualitet att något händer på 
vägen till butiken och det tar längre än väntat 
att röja vägen. Under olika årstider ska man 
kunna klä sig enligt rådande förhållanden. 
Med små åtgärder kan man själv göra sig redo 
för överraskande situationer.

Mot naturkrafterna klarar sig ingen ensam. 
Då ska hjälpen komma en längre väg, det krä-
ver mer utrustning och mer samarbete. Röda 
Korsets hjälp bygger alltid på frivilligas hjälp-
vilja, på att behovet av hjälp identifieras, på 
de kunskaper som lokala människor besitter 
och på ett globalt koordinerat, snabbt och ef-
fektivt nätverk. God planering och övning gör 
det möjligt att sätta in tillräckliga åtgärder vid 
rätt tidpunkt i alla sammanhang. Då hand-
lar det inte om enskilda individers beredskap, 
utan om Röda Korsets hjälpberedskap.

Det mänskliga samfundets styrka är samarbe-
te och empati. Alla historiens stora framsteg 
bygger på att människor har organiserat sig 
och samarbetat för att uppnå gemensamma 
mål. Ett gott liv har alltid bäst kunna uppnås i 
samhällen där man tar hand om dem som är 
svagare och hjälper dem som lider nöd.

Hannu Harri
ordförande

LEDAREN
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Punaisen Ristin yleiskokous on järjestön 
ylin päättävä elin ja se kokoontuu joka kol-
mas vuosi.

Tänä vuonna yleiskokous järjestettiin en-
simmäistä kertaa vuosikymmeniin Helsin-
gissä. Finlandia-talossa järjestettyyn koko-
ukseen osallistui yli 1000 Punaisen Ristin 
jäsentä, vapaaehtoista ja työntekijää. Ää-
nivaltaisia edustajia osastot olivat lähettä-
neet 420, heistä Helsingin ja Uudenmaan 
piirin osastoista oli 105 (mukaan luettuna 
piirin yleiskokousedustaja). 

Lämmin kiitos kaikille osallistuneille ja ko-
kouksen järjestelyihin osallistuneille vapaa-
ehtoisille! Seuraava yleiskokous järjeste-
tään Pohjanmaalla, Vaasassa v. 2020.

Yleiskokous hyväksyi uuden strategian eli toi-
mintalinjauksen vuosille 2018-2020 sekä uu-
det säännöt. Molemmat asiakirjat löytyvät 
Rednetin yleiskokous 2017 –sivustolta. 

Toimintalinjauksessa päätettiin lähivuosien 
toiminnan painotuksista. Kahden vuoden ajan 
turvapaikanhakijat ovat olleet Punaisen Ris-
tin keskipisteessä, mutta järjestö ei ole yhden 
asian liike. 

- Teemme lukemattomia työtunteja kaikil-
la inhimillisen avustustyön saroilla omas-
sa maassamme ja maailman kriisialueilla. Ys-
tävätoimintamme parhaimmillaan on vastaus 
eriarvoisuuden, yksinäisyyden ja syrjäytymisen 
torjuntaan. Asenteet Suomessa ovat koventu-
neet. Heikkojen tukemista ei välttämättä näh-
dä tärkeänä, myönteisenä asiana. Edessä on 
iso työmaa, sanoo Punaisen Ristin puheenjoh-
taja seuraavalle kolmelle kaudelle valittu Pert-
ti Torstila.

– Suomen Punainen Risti on tulevaisuuden ra-
kentaja, joka ei tyydy nojaamaan menneisyy-
den menestystarinoihin. 140-vuotisella jär-
jestöllämme on ollut suuri rooli itsenäisen 
Suomen 100-vuotisessa historiassa. Toimin-
tamme vaiheet kertovat maamme kasvus-
ta köyhästä avuntarvitsijasta vauraaksi hyvin-
vointiyhteiskunnaksi, jolla on varaa ja halua 
auttaa muita omassa maassa ja rajojemme ul-
kopuolella, Torstila muistuttaa.

YLEISKOKOUS 2017

Tulevan kolmen vuoden toimintaa linjattiin

Yleiskokous keräsi Punaisen Ristin toimijat Helsinkiin
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Finlandia-sali täyttyi yleiskokouksen avajaisissa.
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Yleiskokouksen avajaisissa pu-
hunut sisäministeri Paula Risik-
ko nosti esiin Suomen Punaisen 
Ristin toiminnan syksyllä 2015 
turvapaikanhakijoiden määrän 
voimakkaasti kasvaessa. Tuol-
loin käynnistyi rauhanajan suu-
rin kotimaan avustusoperaatio, 
joka oli myös konkreettinen voi-
mannäyttö siitä, mihin viran-
omaisten ja järjestöjen välisellä 
yhteistyöllä kyetään.

– Suomen Punaisen Ristin ja 
valtiovallan suhde on tiivis ja 
toimiva. Arjessa ja poikkeus-
oloissa, SPR on aina toivon tällä 
puolen, Risikko summasi.

YLEISKOKOUS 2017

Lounas- ja kahvitauoilla 
ehdittiin vaihtaa kuulu-
misia. Kuvassa vasem-
malla Olli Pulkkinen, 
Jarmo Hollstein, Ari Ha-
kala, Pekka Piri ja Teemu 
Väisänen. Jamppa halu-
si varmistaa, että kello 
näkyy.

Valiokunnissa käsiteltiin toimintalinjaus-
ta, kuvassa Veikko T. Valkonen Keravalta. 
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Mari Vehkalahti
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YLEISKOKOUS 2017

Ulla Knuuttila Mäntsälän osastos-
ta (vas.), Leif Olin Ekenäs avdelnin-
gista ja Merja Hietala (myös Mänt-
sälästä) vastaanottivat Tasavallan 
presidentin myöntämän Punaisen 
Ristin kultaisen ansiomitalin yleis-
kokouksen iltajuhlan yhteydessä. 
Juhlassa palkittiin yli 80 henkilöä. 
Mukana olleella porukalla on usko-
maton, yhteensä yli 5 200 vuoden 
kokemus auttamistyöstä.

HUPissa kultainen ansiomita-
li myönnettiin tänä vuonna myös 
Ritva Kasperille (Kehä-Espoo), Ir-
meli Metsäselle (Itä-Helsinki), May 
Roth-Edelmannille (Rajamäki), 
Markku Sahalle (Jokela-Nuppulin-
na) ja Terttu Stigellille (Jokela-Nup-
pulinna). 

Yleiskokouksessa äänestettiin 
hallituksen jäsenten vaalissa. 
Kuvassa äänestysvuorossa Lai-
la Nuotio Keski-Helsingin osas-
tosta ja Pia Tanninen Tikkurilan 
osastosta.

HUPista hallitukseen valittiin 
Katja Kuusela Pohjois-Helsin-
gin osastosta. Järjestön vara-
puheenjohtajana jatkaa Otto 
Kari Länsi-Helsingin osastosta. 
(Kuva alla)

Näyttelyosastolla oli esillä eri toimintamuoto-
ja ja uusia hankkeita, mm. Täyttä elämää eläk-
keella, Kotitapaturma- ja Starttivoimaa-hank-
keiden työntekijät kertoivat toiminnastaan. 

Tuula Korhonen
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Tuula Korhonen

Tuula Korhonen
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Yleiskokousta edeltävällä viikolla 
Kansalaistorilla järjestettiin kaikille 
avoin yleisötapahtuma, Gimis. Koko 
perheille suunnattu tapahtuma oli 
täynnä toimintaa aamusta iltaan. 
Suosituin kohde taisi olla Nallesai-
raala, jonne lapset saattoivat tuo-
da oman nallensa tai pehmolelunsa 
hoidettavaksi. 

Tapahtumatorilla saattoi tutustua järjes-
tön monipuoliseen toimintaan ensiapukou-
lutuksesta ystävävälitykseen ja keräyksistä 
katastrofi apuun. Hyvän elämän eväät -kah-
viossa oli tarjolla ilmaista kahvia ja mehua 
ja Punaisen Ristin kierrätystavaratalo Kon-
tin pop-up-myymälässä saattoi tehdä hyviä 
löytöjä. Jaossa oli myös ilmaisia ämpäreitä 
palkintona heille, jotka keksivät kolmiolii-
nalle uutta käyttöä. 

Tuula Korhonen
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Maria Santto

Jarkko Mikkonen
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Verohallinnon ohje 17.3.2017

Verovapaat korvaukset vapaaehtoisille
Verohallinto on maaliskuussa (17.3.2017) antanut uuden ohjeen yleishyödyllisten yhteisöjen ja 
julkisyhteisöjen vapaaehtoistoimintaa koskevasta ennakkoperinnästä.

Ohjeessa käsitellään yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoimintaa ennak-
koperinnän näkökulmasta. Ohjeessa on Verohallinnon linjauksia yleisimpiin yleishyödyllisten yh-
teisöjen ennakkoperintää koskeviin kysymyksiin. Lisäksi ohjeessa on lukuisia esimerkkejä tällai-
sista tilanteista. 

Seuraavaan on koottu muutamia oleellisimpia 
kohtia verottajan ohjeesta. Ohje kokonaisuu-
dessaan löytyy netistä www.vero.fi > syventa-
vat_veroohjeet.

Talkoo- ja vapaaehtoistyö

Tavanomainen ja kohtuullinen tarjoilu talkois-
sa ei ole veronalainen etu.

Talkoo- ja vapaaehtoistyössä saadut edut 
(esimerkiksi ruoka, koulutus) ei talkoolaiselle 
veronalaista etua, jos

• hän tekee työtä vapaaehtoisesti
• ei saa korvausta tekemänsä työn perusteella
• hyöty tulee koko yhteisön hyväksi

Vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttaminen

Tavanomainen vapaaehtoistyöhön liittyvä 
koulutus ei ole veronalaista etua.

Osaston maksama vapaaehtoistyöhön liit-
tymätön koulutus tai tavanomaista kalliimpi 
koulutus tai vapaaehtoistyöstä palkkioksi so-
vittu koulutus katsotaan henkilön veronalai-
seksi ansiotuloksi.

Vapaaehtoisille ja jäsenille annettavat edut 
eivät ole veronalaisia

• Liittyy läheisesti osaston toimintaan ja on 
tavanomainen, kohtuullinen, kaikille jäsenil-
le samanlainen: esimerkiksi jäsenlehti, jäsen-
alennukset, jäsentilaisuudet.
• Jäsenhankintakampanjan vähäinen palkin-
to (mainoslahja), johon itse ei ole voinut vai-
kuttaa.
• Omien tilaisuuksien sisäänpääsy, ruokailu, 
majoitus, kuljetus.
• Vapaaehtoistyöntekijöiden yhtenäinen asu 
tai tarvike, joka on enintään 100 euron arvoi-
nen.

• Tavanomaiset kiitokset, muistamiset ja 
merkkipäivät, joita ei ole sovittu vastikkeeksi 
työstä ja joita henkilö ei ole saanut itse valita, 
arvo enintään 100 euroa (ei rahaa).

Seuraavat työstä tai tehtävästä maksetta-
vat korvaukset ovat VERONLAISTA TULOA 
saajalle

• Palkka tai palkkio työsuhteessa.
• Ruoka, jos se on sovittu korvaukseksi työstä
• Työkorvaus, esim. toiminnantarkastaja.
• Käyttökorvaus, esimerkiksi valokuvan käyt-
töoikeus.

Kuitenkin jos yksittäinen, satunnaisesti mak-
settava suoritus on enintään 20 euroa/ kalen-
terikuukausi, siitä ei siitä ole toimitettava en-
nakonpidätystä eikä sosiaaliturvamaksua. Siitä 
on kuitenkin ilmoitettava työnantajasuoritus-
ten veroilmoituksella.

Kustannusten korvaukset vapaaehtoisille ei 
veronalaista etua

• päiväraha enintään 20 pv/kalenterivuosi
• majoittumiskorvaus
• matkakustannuksen korvaus julkisen kulku-
neuvon mukaan rajoituksetta (tositetta vas-
taan)
• kilometrikorvaukset enintään 2000 euroa/
kalenterivuosi.

Matkan on liityttävä järjestön toimintaan ja 
siitä on tehtävä matkalasku. Ilmoitettava Ve-
rohallinnolle työnantajan vuosi-ilmoituksella 
(km-korvaus ja päiväraha).

VEROVAPAAT KORVAUKSET VAPAAEHTOISTOIMINNASSA
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Osaston nimissä oleva internet-yhteys vapaa-
ehtoisen kotiin (käyttö osaston vapaaehtois-
työhön) on verovapaa korvaus.

Vapaaehtoisen oman tietokoneen, nettiyhtey-
den tai puhelimen käytöstä maksettu korvaus 
on hänelle veronalaista tuloa.

Stipendit ja apurahat

Verovapaata on ainoastaan opintoja, tieteel-
listä tutkimusta varten tai taiteen harjoittami-
seen saadut stipendit ja apurahat. Muiden sti-
pendien ja apurahan veronalaisuus ratkaistaan 
tapauskohtaisesti.

Avustukset, palkinnot ja lahjat

Antajan täysin omasta intressistä riippumat-
ta, vastikkeetta ja lahjoitustarkoituksessa an-
tamat lahjoitukset avuntarvitsijoille ovat lahja-
verotuksen (ei tuloverotuksen) piiriin kuuluvia 
lahjoja.

Lahjaveroa täytyy maksaa, jos samalta lahjan 
antajalta ylittyy 5000 euroa.

Tulossa syksyllä
Rahastonhoitajien info 
2/2017

Torstai 12.10., klo 17.30 –19.30
Salomonkatu 17, 3. krs, 00100 Helsinki

Agenda:

• Ajankohtaiset asiat
• Ulkopuolinen asiantuntija
• Osaston onnistumiset

VEROVAPAAT KORVAUKSET VAPAAEHTOISTOIMINNASSA

Muuta hyödyllistä tietoa

Osasto tarvitsee Y-tunnuksen (myös verova-
paiden matkakustannusten korvausten ilmoit-
tamiseen).

Lisätietoja voi kysyä Liisa Karhulta, 
sähköposti liisa.karhu@punainenristi.fi.
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Vapaaehtoistoiminnassa ihmiset tulevat ja 
menevät. Osasto on seurue, joka tarvitsee jat-
kuvasti uutta verta ja energiaa. Miten saamme 
uusia ihmisiä mukaan? Väitän, että yksi par-
haista konsteista on vanha ja legendaarinen: 
kouluttaminen. Ihmiset, jotka tulevat koulu-
tukseen janoavat tietoa, mutta eivät ole vielä 
varmoja sitoutumisestaan. Hyvin järjestetyllä 
koulutuksella saadaan heidät kaikki mukaan ja 
sitoutumaan ainiaaksi. 

Koulutussuunnittelija sen kertoo

Näin järjestöt hyvän koulutuksen ja 
saat ihmiset koukkuun

Rasisminvastainen treenikehän koulutus Espoon Matinkylässä. 
Kuvassa Seija-Elina Aakko ja Marianna Kuusitalo.

Olen tullut vapaaehtoiseksi Töölön osastoon 
v. 2011 ja heti vapaaehtoisharrastukseni alus-
sa huomasin, että parasta antia Punaisessa 
Ristissä ovat koulutukset ja huipputyypit, joi-
den kanssa saa harrastaa. Sain harrastukses-
tani monta arvokasta asiaa: kokemusta, ver-
kostoja, hyvän harrastuksen ja ennen kaikkea 
opin rutkasti uutta. Koulutukset olivat hyödyl-
lisiä ja koin ne myös todella mielenkiintoisik-
si. Haluan, että muutkin saavat saman koke-
muksen.

Haluankin nyt julkaista leppoisan kesäisen 
vinkkilistan siitä, kuinka saamme yhdessä tu-
levaisuudessa osaston koulutukset ja muut ta-
pahtumat hyvin toimiviksi ja tuomaan meille 
uusien ihmisten lisäksi hyvää näkyvyyttä.

Vinkki 1: Hyvin suunniteltu on puoliksi teh-
ty eli hakatkaa kiveen! 

Laatikaa osastossa koulutuskalenteri yhteis-
työssä hallituksen ja toimintaryhmien kanssa! 
Tarvitsemme aina mukaan uusia ihmisiä ja eri-
tyisesti tekijöitä. Kun koulutuspäivämäärät ja 
-tarpeet ovat sovittuna, piiri voi auttaa koulut-
tajan järjestämisessä. Kerrothan aina todella 
hyvissä ajoin koulutuksen järjestämisestä pii-

riin Elina Tammelle ja 
allekirjoittaneelle. Sil-
loin saamme haettua 
Opintokeskus Siviksen 
tuet ajoissa ja voimme 
esimerkiksi mainostaa 
koulutusta. 

Kun suunnittelee 
ajoissa ja tietää mon-
tako tapahtumaa on 
tulossa, on Punaisen 
Ristin verkkokaupasta 
helpompi tilata osas-
tomateriaalia. Suosi-
tan, että syksyn kou-
lutukset päätetään 
viimeistään touko-
kuussa ja kevään kou-
lutukset viimeistään 
lokakuussa. Jos pii-
ri on luvannut tehdä 
todistukset, kannat-

taa myös välittää osallistujalistat ajoissa, niin 
ei tule turhaa kiirettä. Johonkin mikä tapahtuu 
puolen vuoden kuluttua, on helpompaa lupau-
tua. Kiiruu on tyhmien tauti. Lisäksi on hyvä 
kun on tiedossa tapahtumia, joita tarjota ja 
saada ihmiset koukkuun. 

Vinkki 2: Mainostaminen kannattaa aina eli 
levitä sanaa! 

Naapuriosastot, kirjasto, RedNet, Facebook, 
kaupan ilmoitustaulu, asukastilat, kunnan oma 
Facebook-ryhmä, osaston tilat, verkostot, pai-
kallislehti, muut yhdistykset ja viidakkorumpu! 
Vaikka kurssin laittaa RedNettiin, ei se siel-
tä löydy ellei sitä linkkaa, jaa ja käy tykkää-
mässä. Monta hyvää koulutusta joudutaan pe-
rumaan, kun kiinnostuneet eivät saa tietoa 

KOULUTUS
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kurssista. Kurssien mainostaminen on meidän 
kaikkien yhteinen tehtävä ja siihen kannattaa 
satsata kunnolla. Vaikka ihminen ei tulisikaan 
koulutukseen, näkyvyys on hyvästä ja ensi 
kerralla saattaa tärpätä!

Vinkki 3: Järjestä sellaisia koulutuksellisia 
tapahtumia, joita toivoisit itsellesi järjes-
tettävän! 

Kutsu puhujia Punaisesta Rististä! Meillä on 
delegaatteja, asiantuntijoita, asiantuntevia va-
paaehtoisia ja monen alan taitajia. Kunnan 
hyvinvointi- ja sosiaaliväki monesti mieluus-
ti esittäytyy ja pitää esitelmiä, kunhan heitä 
ensin pyytää paikalle. Tutkijat ja asiantuntijat 
esittelevät mielellään työtään ja tapaavat ai-
hepiiristä kiinnostuneita. 

Tavallisen tapahtuman voi viedä uuteen ja 
avoimeen paikkaan! Esimerkiksi kummiosas-
toni Laajasalo järjestää kaikille avoimia en-
siapuiltoja Helsingin Laajasalon kirjastossa. 
Kannattaa siis hyödyntää verkostoja ja tapah-
tumia sekä aidosti järjestää matalankynnyk-
sen tilaisuuksia, joissa on avoimet ovet. Näin 
osastoa saa paremmin esille ja itselläkin on 
hauskempaa. 

Vinkki 4: Kouluttajat ovat vain ihmisiä, älä 
lankea oletukseen! 

Emme koskaan voi olettaa, että toiset tietävät 
sen mitä me tiedämme, tai että he hahmot-
tavat järjestelyt samoin kuin me. Koulutusta 
suunnitellessa kannattaa sopia selkeästi, kuka 
tekee ja mitä tekee. 

Osastosta on aina hyvä olla ihminen toivotta-
massa uudet henkilöt tervetulleeksi. On tär-
keää, että vapaaehtoiset kertovat itse omas-
ta toiminnastaan ja pyytävät ihmiset mukaan 
toimintaan. Näin on helpompi tulla mukaan ja 
asiat sujuvat soljuen. Keskustellaan roolijako 
selväksi ja kysytään, jos joku askarruttaa. Kun 
teemme koulutustapahtuman, niin teemme 
sen yhdessä: kouluttaja, osasto ja piiri.

Vinkki 5: Älä keksi pyörää uudestaan – 
mieti mitä pyörä tarkoittaa! 

Meillä on mahtavia välineitä, hyviä käytän-
töjä ja paljon hyviä koulutusmateriaale-
ja. On Vimeo- ja Youtube-kanavaa, RedNetin 
osastotoimistoa, ryhmänohjaajan oppaita, va-
paaehtoistoiminnan ohjeita, esitteitä ja infor-
maatioiskuja, sosiaalisen median kanavia ja 
ennen kaikkea keskinäisiä tapaamisia vapaa-
ehtoisille, kouluttajille ja osastoille. Kun teet 

mitä tahansa, kysy vanhemmilta vapaaehtoi-
silta, toisilta kouluttajilta, ohjelmatyönteki-
jöiltä, vapaaehtoistoiminnan kohteilta, muilta 
osastoilta tai soita piiriin allekirjoittaneelle ja 
pyydä vinkkiä.

Vinkki 6: Pidä ystävät lähellä, mutta 
kouluttajat vielä lähempänä! 

Punaisen Ristin kouluttajan tulisi olla oman 
alansa tuntija ja luonteva esiintyjä, joka ei jää-
dy tiukoissakaan paikoissa. Kouluttaminen on 
luottamustehtävä johon kutsutaan, eikä osas-
ton tule suositella tehtävään ketä tahansa. Ei 
kuitenkaan tarvitse olla mikään kokenut va-
paaehtoinen kunhan on valmis oppimaan ja 
osaa esiintyä, sekä omaa hyvät vuorovaiku-
tustaidot. 

Jos osastossasi ei ole kouluttajaa, kannattaa 
miettiä sellaisen lähettämistä koulutukseen. 
Osastot voivat tehdä tämän myös yhdessä, 
sillä pieni osastohan järjestää vain muutaman 
kurssin vuodessa. Seuraava kouluttajakoulu-
tus järjestetään marraskuussa ja odotan hake-
musvyöryä. Jos kiikarissa on hyvä tyyppi, mut-
ta et ole varma jostakin asiaan liittyvästä, niin 
soita allekirjoittaneelle.

Vinkki 7: Seurassa kaikki on hauskempaa, 
myös kouluttaminen! 

Kaikki osastossa ei saa olla yhden ihmisen 
harteilla, ei myöskään tapahtumien järjestämi-
nen. Jos kouluttamisesta vastaa kaksi koulut-
tajaa, tarjoiluista kolmas ja neljäs häärää ma-
teriaalin ja tekniikan kanssa, ei koulutuksen 
järjestely enää tunnukaan niin työläältä. Kou-
lutettavat (varsinkin uudet) ovat kunniavierai-
tamme ja he ansaitsevat hyvin järjestetyn ti-
laisuuden. Kun tehdään yhdessä, nauttivat 
kaikki ja ehdimme lisäksi jauhaa puuta heinää 
ohessa. 

Vinkki 8: Pysy nöyränä ja vaatimattomana 
eli pienikin voi olla kaunista. 

On hirmu suuri asia saada yksi uusi ihminen 
mukaan osastoon. Suurempi koulutus ei vält-
tämättä aina ole parempi. Päätavoitehan on 
aina saada uusia mukaan ja parempi ottaa ne 
muutamat kiinnostuneet pois kyliltä kuleksi-
masta. 

Muista, että vaikka ihminen olisikin juuri nyt 
kiireinen, saattaa hän parin vuoden kuluttua 
omata paljon hyvää aikaa hyvälle harrastuk-
selle. Ja jos joku on mukana vain hetkenkin, 
on sekin todella arvokasta. Paikkaan, josta on 

KOULUTUS



13

hyvät kokemukset on helpompi palata. Itse 
olin poissa kuvioista melkein pari vuotta ulko-
mailla asumisen vuoksi. Yksi puhelu Kosti Kan-
kareelle Töölöön ja olin heti takaisin kuviois-
sa. Pari ihmistä saa suuria aikaan eli pidetään 
homma niin sanotusti aitona. 

Vinkki 9: Olemme osa jotain suurempaa – 
olkaamme siis syystä ylpeitä. 

Ulkomaan operaatiot, piirin ja keskustoimiston 
työt, vastaanottokeskusten arki ja muut toi-
minnot tuntuvat osastossa välillä todella etäi-
siltä arkisesta vapaaehtoistyöstä. Kannattaa 
silti muistaa, että jos jotakin pahaa tapahtuu, 
olemme kaikki valmiina auttamaan toisiamme. 

Ystävät ovat osa valmiuttamme ihan samalla 
tavalla kuin Vapepa-aktiivitkin. Se kannattaa 
mainita joka koulutuksessa ja tapahtumas-
sa. Niin, että tervetuloa auttamisjärjestöön, 
jossa tartutaan toimeen kun tarvitaan. Pide-
tään siitä meteliä ja ollaan ylpeitä – koska on-
han tämä tosi huikea järjestö ja mehän olem-
me kaikkialla.

Vinkki 10: Kateus on hyvästä – varasta 
hyvät ideat!

Seuraa somea, sanomalehtiä, ilmoitustaulua, 
tapahtumakalenteria RedNetistä. Jos näet jo-
tain mielenkiintoista, niin mieti voitaisiinko 
omassa osastossa järjestää jotain tällaista. 
Voisimmeko päästä mukaan tai ainakin mu-
kailla kyseiset tapahtumat osastoomme. Jos 
nuo, niin kyllähän mekin!

Hyvää kesää HUP:n porukka, olipahan toimin-
nan täyteinen kevät!

Janne Leskinen
koulututussuunnittelija
puh. 040 594 8142 tai 020 701 2373

Ps. Tässä samassa lehdessä on tarjolla jo 
monta hyvää koulutusta! Jos osastosi ei ole 
vielä listalla ota yhteyttä. Ota yhteyttä silloin-
kin, jos haluat pohtia mahdollista koulutuksen 
järjestämistä. 

Pertti Torstila jatkaa 
Punaisen Ristin 
puheenjohtajana

KOULUTUS

Suurlähettiläs Pertti Torstila valittiin yleiskoko-
uksessa Suomen Punaisen Ristin puheenjoh-
tajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hän 
on johtanut järjestöä jo kolme vuotta.

Järjestön varapuheenjohtajiksi valittiin Ann-
Mari Audas-Willman (Vaasa), Otto Kari (Hel-
sinki) ja Sami Laitinen (Oulu). Hallitukseen va-
littiin lisäksi Henri Backman (Tampere), Outi 
Forsblom (Tikkala), Eija Karine (Savitaipale), 
Katja Kuusela (Espoo), Marju Pihlajamaa (Pun-
kalaidun) ja Markku Suokas (Turku).

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Pirkko-
Liisa Ollila (Kangasala) ja varapuheenjohtajak-
si Päivi Kuntze (Turku). Lisäksi valittiin valtuus-
ton jäsenet ja heidän varajäsenensä. HUPin 
osastoja valtuustossa edustavat:
 
• Leila Kinnari (Pohjois-Helsinki) 
var. Mia Jalonen-Tuovila (Länsi-Vantaa)

• Margita Lemström (Ekenäs) 
var. Eva Lindberg (Kyrkslätt svenska)

• Juhani Parkkari (Pohjois-Helsinki) 
var. Simo-Pekka Hämäläinen (Keski-Helsinki)

• Veli-Matti Salo (Borgå-Porvoo)
var. Ulla Laukkanen (Kehä-Espoo)

• Teemu Väisänen (Laajasalo) 
var. Satu Wallenius (Mäntsälä)

• Kukka Nuora (Kehä-Espoo) 
var. Anders Blomberg (Kehä-Espoo)

Jännittävä hallituksen jäsenten vaalin tulos ratkeaa.

HALLITUS JA VALTUUSTO
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Piirin vuosikokous pidettiin huhtikuun lopus-
sa Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 
27 osastoa, joilla oli yhteensä 105 äänivaltais-
ta edustajaa.

Vuosikokous vahvisti piirin tilinpäätöksen ja 
piirin hallituksen kertomuksen vuodelta 2016. 
Lisäksi kokouksessa vahvistettiin piirin halli-
tuksen hyväksymä työsuunnitelma ja talousar-
vio vuodelle 2017 ja jaettiin Tasavallan presi-
dentin myöntämät pronssiset ansiomitalit.

Piirin puheenjohtajana 
jatkaa Hannu Harri,
varapuheenjohtajana Katja Kuusela

Piirin hallitukseen valittiin seuraavaksi kaksi-
vuotiskaudeksi puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja ja viisi jäsentä erovuoroisten tilalle. 

Piirin puheenjohtajana jatkaa Hannu Harri (Ke-
ravan osasto) ja varapuheenjohtajana Katja 
Kuusela (Pohjois-Helsingin osasto). Hallituk-
sen jäseneksi valittiin vaalitoimikunnan esityk-
sen mukaisesti Linda Basilier (Kyrkslätt svens-
ka), Anders Blomberg (Kehä-Espoo), 

Mia Jalonen-Tuovila (Länsi-Vantaa), Irmeli Met-
sänen (Itä-Helsinki) ja Teemu Väisänen (Laaja-
salo). 

Hallituksessa jatkavat lisäksi Otto Kari (Länsi-
Helsinki), Max Lindholm (Helsingfors svenska), 
Pekka Piri (Tapiola), Ria Tahvanainen (Tuusula) 
ja Satu Wallenius (Mäntsälä). 

Vuosikokous nimesi myös vaalitoimikunnan 
valmistelemaan vuosikokouksessa 2018 teh-
täviä luottamushenkilövalintoja. Vaalitoimi-
kunnan puheenjohtajaksi valittiin Leila Kin-
nari (Pohjois-Helsinki), varapuheenjohtajaksi 
Ulla Laukkanen (Kehä-Espoo) ja jäseniksi Si-
mo-Pekka Hämäläinen (Keski-Helsinki), Mari-
ka Laukkanen (Länsi-Helsinki), Katja Lehtisaari 
(Länsi-Vantaa), Markku Metsävuori (Korso) ja 
Veli-Matti Salo (Borgå – Porvoo).

Vuoden osasto on Pohjois-Helsinki

Vuoden osasto –palkinto jaettiin jo kahdek-
sannen kerran. Palkinnon sai tänä vuonna 
Pohjois-Helsingin osasto.

Vuosikokouksessa tehtiin henkilövalintoja 
ja palkittiin vuoden osasto
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PIIRIN VUOSIKOKOUS

Pohjois-Helsingin osasto on Suomen toiseksi suurin osasto, niinpä Vuoden osasto -palkinnon pokannut 
delegaatiokin oli iso. Kuvassa vasemmalla edessä osaston varapuheenjohtaja Vesa Vahermaa ja osaston 
puheenjohtaja Raija Rajala
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PIIRIN VUOSIKOKOUS

Pohjois-Helsingin osasto on yhdistynyt lähihis-
torian aikana kuudesta eri osastosta nykyisen 
kokoiseksi osastoksi. Jäseniä oli viime vuoden 
lopussa 1813 ja asukasmäärä osaston alueel-
la on noin 160 000. Pohjois-Helsingin osasto 
on valtakunnallisestikin varsinainen XL-osasto 
niin jäsenmäärältään kuin osaston alueen asu-
kasluvultaan. 

On ilahduttavaa huomata, että nykyisellä 
osastolla on enemmän toimintaa kuin yksit-
täisillä osastoilla ennen yhdistymistä. Tämän 
saavutuksen eteen osastossa on tehty paljon 
työtä. Osasto on viime vuosina ollut rohkea 
suunnannäyttäjä ja vastuunkantaja mm. nuor-
ten ystävätoiminnan, kouluyhteistyön, katu-
työn, Hyvän Elämän Eväät ja LäksyHelppi-toi-
minnan käynnistämisessä. 

Pohjois-Helsingin osaston toiminta on laajaa: 
kaikki järjestön toimialat ovat edustettuna ja 
osasto on selvillä alueensa tarpeista ja haas-
teista. Osaston oma koulutustarjonta on vil-
kasta ja osaston toimitiloissa Patolassa käy 
kova kuhina. Osasto myös viestii tehokkaas-
ti alueellaan ja osaston RedNet-sivut ovat esi-
merkilliset, todetaan palkinnn perusteluissa.

Vuoden nuori toimija löytyy Etelä-Lohjalta

Vuoden nuori toimija -tunnustuksen sai Vee-
ra Vikstedt Etelä-Lohjan osastosta. Veera on 
tehnyt valtavasti vapaaehtoistöitä nuorisotoi-
minnan eteen ja tästä syystä Etelä-Lohjalla on 
käynnistynyt paljon uutta toimintaa lapsille ja 
nuorille viime vuoden aikana. 

Veera järjesti talviloman aikana lapsille tee-
mapäiviä, joiden aikana harjoiteltiin ensiapua, 
askarreltiin ja tutustuttiin Punaisen ristin toi-
mintaan. Kesällä hän järjesti ja ohjasi päivälei-
riä (5 päivää), jonne hän oli suunnitellut moni-
puolista toimintaa Punaisen Ristin hengessä. 
Syksyllä hän käynnisti Reddie kids –kerhon 
lapsille ja oli viikoittain ohjaamassa ryhmää. 
Lisäksi hän on ollut aiemmin mukana ystävä-
toiminnassa sekä nälkäpäiväkeräyksissä.

Vuoden nuori toimija -tunnustus luovutettiin Veeralle osastofoorumin yhteydessä. Kuvassa Veeran 
(kesk.) lisäksi Hanna Seppänen, Mia Niemelä ja Ari Hakala, Anders Blomberg ja Lilja Engberg. 
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Punainen Risti Ensiapu Oy perustettu

ENSIAPU OSAKEYHTIÖ PERUSTETTU

Punainen Ristin piirit ja keskustoimisto allekirjoittivat Ensiapu Osakeyhtiön perustamissopimuksen per-
jantaina 9.6.2017 Finlandia-talossa. Kuvassa vasemmalla yhtiön toimitusjohtaja Pertti Saarela, Länsi-
Suomen piirin toiminnanjohtaja Pekka Annala ja HUPin toiminnanjohtaja Petri Kaukiainen. 

Suomen Punainen Risti on perustanut 
9.6.2017 Punainen Risti Ensiapu Osakeyhtiön, 
jonka tarkoituksena on tarjota Suomessa en-
siapukoulutusta ja siihen liittyviä koulutuksia 
yksityisille henkilöille, yrityksille ja yhteisöil-
le. Yritys on kokonaan Suomen Punaisen Ris-
tin omistama.

Laadukas ja kaikkialla Suomessa järjestettävä 
Punaisen Ristin ensiapukoulutus on keskeinen 
osa Punaisen Ristin tavoitetta vahvistaa ihmis-
ten valmiuksia ja kykyä omaehtoiseen selviyty-
miseen. Järjestön toiveissa on, että Suomi on 
maailman ensiaputaitoisin maa.

Perustettuun yhtiöön siirtyvät 1.9.2017 liike-
toimintakaupalla piirien varainhankinnallinen 
ensiapukoulutus, keskustoimiston ensiavun- 
ja terveystiedon kouluttajiin (ETK) liittyvät toi-
minnot sekä koko järjestön ensiapuun liitty-
vä varainhankintatoiminto tuotemyynteineen.  
Yhtiön tehtäviin kuuluu korkealaatuisen tuen 
tarjoaminen ensiapukoulutusta järjestäville 
Suomen Punaisen Ristin osastoille. Yhtiön toi-
minnalla ei ole vaikutusta osastojen oikeuteen 
järjestää ensiapukoulutusta alueellaan. Ah-
venanmaan itsehallintoalueella toimiva ruot-
sinkielinen piiri Ålands distrikt vastaa alueen-
sa ensiapukoulutuksesta ja on mukana yhtiön 
toiminnassa kumppanuussopimuksen kautta.

Punainen Risti Ensiapu yhtiöön siirtyvän hen-
kilöstön määrä liiketoimintasiirron yhteydessä 
on kokonaisuudessaan arviolta noin neljäkym-
mentä henkeä. Yhtiön henkilökuntaa työs-
kentelee keskustoimistossa ja piireissä ympäri 
maan. Yhtiön ensimmäiseksi toimitusjohtajak-
si on nimitetty yhtiöittämistä valmistellut Pert-
ti Saarela. 

Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutuk-
sen yhtiöittäminen on ollut pitkä prosessi, jo-
hon on osallistunut lukuisia järjestön ja mui-
den läheisten yhteistyökumppaneiden osaajia. 
Hankkeen onnistumisen taustalla on Punai-
sen Ristin kaikkien toimijoiden halu kehittää 
toimintaa, ja luottamus yhteistoimintaan, jolla 
ensiapukoulutus vastaa entistä tarkoituksen-
mukaisemmin yhteiskunnan tarpeisiin.

Punainen Risti Ensiapu yhtiön ensimmäistä 
hallitusta johtaa kehitysjohtaja Hannu Harri, 
muut hallituksen jäsenet ovat toimialajohtaja, 
professori Maaret Castrén, strategia- ja brän-
dijohtaja Susanna Paloheimo, talous- ja henki-
löstöjohtaja Tapani Väisänen sekä toiminnan-
johtajat Pekka Annala, Pauli Heikkinen ja Petri 
Kaukiainen.
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Eri toimintojen vastuuhenkilöt piirissä

Olemme koonneet näille sivuille tiedot osastojen avainvapaaehtoisille tarjottavasta tuesta ja 
palveluista sekä piiritoimiston yhteyshenkilöt.

Henkilökunnan ajantasaiset yhteystiedot ovat löydät aina Tässä ja nyt –lehdestä ja Punaisen Ristin 
nettisivuilla punainenristi.fi > yhteystiedot/henkilöt (valitse ensin Helsingin ja Uudenmaan piiri).

Tässä ja nyt -lehden saavat valtakunnallisesti sovitun jakelun mukaan  puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tilintarkastaja, jäsenmestari, tiedottaja, keräysjohtaja, ko-
timaan avun, valmiustoiminnan, veripalvelun, sosiaalipalveluiden, monikulttuurisen toiminnan, 
nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyön yhdyshenkilö sekä ea-ryhmän johtaja ja ensiapupäivystys-
vastaava. Lehti postitetaan myös kouluttajille (ei kuitenkaan ETK:t) ja promoille sekä piirin halli-
tuksen ja valiokuntien jäsenille. HUPissa lehti postitetaan lisäksi kaikille osaston hallituksen jä-
senille, jotka eivät sitä muun luottamustehtävänsä vuoksi jo saa.

Perehdytysaineistot löytyvät ensisijaisesti RedNetin osastotoimistosta rednet.punainenristi.fi/
osastotoimisto. Muu viestintäaineisto, kuten kuvat ja sähköiset kirje-, esite- ja powerpoint-poh-
jat, löytyvät aineistopankista (aineistopankki.punainenristi.fi).

Osastokummeina piiritoimistossa toimivat Ari Hakala, Heidi Juslin-Sandin, Janne Leskinen 
ja Mehalet Yared. 

Kerhotoiminnan yhteyshenkilö nimetään syksyllä. 

Avainvapaaehtois-
tehtävä

Piirin palvelut/koulutus Huomioita Yhteyshenkilö 
piirissä

Puheenjohtaja Puheenjohtajaseminaari
Kummitoiminta, RedNet, 
osastofoorumit

Petri Kaukiainen, kummit, 
Tapani Tulkki

Varapuheenjohtaja Puheenjohtajaseminaari
Kummitoiminta, RedNet, osasto-
foorumit

Petri Kaukiainen, kummit, 
Tapani Tulkki

Sihteeri Vuodenvaihteen jäsenmäärä, kum-
mitoiminta, huomionosoituksin liit-
tyvät palvelut

Jäsenlistat (excel) ja 
osoitetarrat pyydettä-
essä

Petri Kaukiainen, kummit,
Helena Heinonen, Tuula 
Korhonen

Rahastonhoitaja Tapaaminen kerran vuodessa, ta-
loussääntö, tilinpäätöslomakkeet

Erri Somersalo, Liisa Karhu 
(Pihlajistossa), Piia Eteläpää

Toiminnantarkastaja Ohjausta tarvittaessa Petri Kaukiainen, 
Piia Eteläpää

Keräysjohtaja Avustustoiminnan koulutus, Nälkä-
päivästartti, keräysjohtajakirjeet

Heidi Juslin-Sandin,
Elina Tammi

Kotimaan avun yhteys-
henkilö

Avustustoiminnan koulutus, Nälkä-
päivästartti, keräysjohtajakirjeet, 

Jarmo Hollstein

Jäsenmestari Tapaamisia ja koulutusilta uusille 
vuoden alussa, täsmätukea rekry-
toinneissa, huomionosoituksin liit-
tyvät palvelut

Jäsenlistat (excel) ja 
osoitetarrat pyydettä-
essä

Tapani Tulkki, Ari Hakala,
Helena Heinonen

Tiedottaja Tiedottajailta, 
RedNet-perehdytystä

Aineisto- ja kuvapankki Tuula Korhonen, Tapani 
Tulkki

Ystävätoiminnan 
yhteyshenkilö

Syysstartti, koulutusta, ohjausta 
tarvittaessa

Sähköisen ystäväväli-
tyksen kehityshanke 
käynnissä

Mehalet Yared
Eva Kuhlefelt (monikulttuu-
risuus)
Maija Pokkinen (ystäväväli-
tyksen kehitys)

AVAINVAPAAEHTOISTEN PALVELUT
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Avainvapaaehtois-
tehtävä

Piirin palvelut/koulutus Huomioita Yhteyshenkilö 
piirissä

Omaishoitajien tuki Omaishoitajien tukitoiminta ja 
ohjaus

Sari Oittinen

Monikulttuurisuustoimin-
nan yhteyshenkilö

Ohjausta, koulutusta,
Moni-info -tiedotteet

Hanna Holm, Eva Kuhlefelt

Veripalvelun 
yhteyshenkilö

Yhteydenpito Veripalvelusta Veripalvelu, Ari Hakala

Valmiustoiminnan 
yhteyshenkilö

Koulutusta, yhteydenpitoa myös 
Vapepan puolelta,
piirin takapäivystys

Jarmo Hollstein

Ensiapuryhmän johtaja Koulutusta, Gaala, ryhmänjohta-
jakirjeet, Hupsis, koulutukset, kä-
sikirja

Titta Eloranta

Ensiapupäivystys-
vastaava

Ohjeistusta tarvittaessa Titta Eloranta, 
Markku Lempinen

Päihdetyö Titta Eloranta

Seksuaaliterveys Mia Niemelä

Nuorisotoiminnan 
yhteyshenkilö

Materiaalia, ohjausta tarvittaessa Mia Niemelä

Kouluyhteistyön 
yhteyshenkilö

Materiaalia, koulutukset, ohjausta 
tarvittaessa, kouluyhteyshenkilöi-
den tapaamiset

Mia Niemelä, Ari Hakala

LäksyHelpit nimetään syksyllä

Terhokerho nimetään syksyllä

Kontti-yhteyshenkilöt Yhteydenpito Kontista Ari Hakala

AVAINVAPAAEHTOISTEN PALVELUT

Syksyn osastofoorumit

Espoo - Kauniainen
• 17.8. klo 18.00 Keski-Espoo, Villa Apteekki, Pappilantie 5, Espoo

Helsingin osastofoorumi
• 30.8. klo 17.30, Salomonkatu 17, 3.krs, Helsinki
• 1.10. klo 17.30, Helsingfors svenska, paikka avoin

Helsinki, itäisen alueen osastojen tapaaminen 
• 10.10. klo 17.30 Merimieskirkko, Provianttikatu 4, Vuosaari, Helsinki

Itä-Uusimaa
• 31.8. klo 18.00 Loviisa

Keski-Uusimaa 
• 30.5.klo 18.00 Tuusula 

Länsi-Uusimaa
• 31.8.klo 17.30 Kirkkonummen osasto, paikka avoin

Vantaa
• 28.8.klo 18.00 Tikkurilan Rosso
• 13.11. klo 18.00 Länsi-Vantaan osasto, paikka avoin
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Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Nälkäpäivä 14. - 16.9.

Nälkäpäivä – se tulee taas. Nälkäpäivän ta-
voite on yksinkertainen: kerätään kolmen päi-
vän aikana mahdollisimman paljon rahaa, jotta 
voimme auttaa mahdollisimman monia ihmi-
siä. Hyvä suunnitelma auttaa pääsemään ta-
voitteeseen.

Keräyssuunnitelma kannattaa tehdä porukal-
la, jotta a) kaikkien hyvät ideat saadaan käyt-
töön ja b) kaikki voivat myös sitoutua suun-
nitelmaan. Kun suunnitelma on kerran tehty 
hyvin, riittää jatkossa, että se kerran vuodes-
sa päivitetään.

Osaston keräyssuunnitelma kannattaa säilyt-
tää niin, että se löytyy silloinkin, kun keräys-
johtaja on estynyt. Toimitattehan siitä kopion 
myös piirinne keräyspäällikölle.

Keräyssuunnitelma vastaa kysy-
myksiin miten, missä ja ketkä 

MITEN?

Mitkä keräystavat sopivat teidän paikkakun-
nallenne? Tuottaako tonkka parhaan mahdol-
lisen tuloksen, vai onko lipaskeräys kannat-
tavampaa? Olisiko ovelta ovelle -keräys hyvä 
tapa hyödyntää iso kerääjäjoukko, kuten vaik-
kapa koululuokka? Myyjäiset ovat osoittau-

Nälkäpäivä-keräys 
Töölöntorilla 
syksyllä 2016.
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tuneet varsinaisiksi rahasammoiksi etenkin 
pienillä paikkakunnilla. Mitä voisitte myydä hy-
vällä tuotolla, mutta mahdollisimman pienellä 
vaivalla?  Nälkäpäiväkaraoke tai -zumba ovat 
myös osoittautuneet monilla paikoilla menes-
tyksiksi.

MISSÄ?

Mistä ihmiset tavoittaa Nälkäpäivän aikana? 
Tuottavimmat keräyspaikat kannattaa miehit-
tää ensin ja resurssien mukaan loput. Viisasta 
on myös varautua sään vaihteluihin. Mistä lah-
joittajat löytyvät sateen sattuessa?

MILLOIN?

Aamuruuhka? Toripäivä? Viiden ruuhka ruoka-
kaupassa? Mihin aikaan keräyspaikat kannat-
taa pitää miehitettyinä? Ketkä pääsevät ke-
räämään milloinkin?

KETKÄ?

Potentiaalisten kerääjien yhteystiedot kootaan 
keräyssuunnitelman liitteeksi. Keräyssuunni-
telmasta pitäisi löytyä ainakin aikaisempien 
vuosien kerääjien, jäsenten ja paikallisten jär-
jestöjen, koulujen ja yritysten yhteyshenkilöi-
den yhteystiedot. Keräyssuunnitelmaan so-
vitaan myös alustavasti eri vastuutehtävät. 

NÄLKÄPÄIVÄ 14.-16.9.
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Työnjako voi etenkin hätäapukeräysten yhtey-
dessä muuttua, joten kaikkien yhteystietojen 
tulee olla päivitettynä osaston valmiussuunni-
telmassa.

Nälkäpäivän aikataulu

VIIMEISTÄÄN….

• Heti elokuun alussa Jäsentarrojen tilaus He-
lena Heinoselta.
• 10.8. mennessä verkkokaupasta materiaaliti-
lauksensa tehneet osastot osallistuvat arvon-
taan. 
• 25. 8. Nälkäpäiväinfoon ilmoittautuminen
• 29.8. Materiaalitilaukset (mielellään jo kesä-
kuussa)
• 29.8. klo 17.00 Nälkäpäiväinfo piirissä
• 31.8. Leipätilaukset piiritoimistoon Elina 
Tammelle
• 19.9. Osallistujamäärä sekä seteleiden ja ko-
likkojen ilmoittaminen – tulosarvio piiriin Hei-
dille joko sähköpostilla tai tekstiviestillä
• 30.9. Keräystuottojen maksu Katastrofira-
haston tilille (osaston omalla Nälkäpäiväviit-
teellä)
• Lokakuussa osaston palautekysely Rednetis-
sä

Nälkäpäiväinfo 29.8. klo 17.00-18.30

Tervetuloa Nälkäpäiväinfoon, joka järjestetään 29.8. klo 17.00-18.30 
piiritoimiston koulutustiloissa, osoitteessa Salomonkatu 17 B, 3. krs, 
Helsinki. Nälkäpäiväinfon ilmoittautumiset vastaanottaa Elina Tammi 
viimeistään 25.8.2017. Ilmoita nimi, osasto ja mahdollinen erityisruoka-
valio.

Nälkäpäivä-leipää myyntiin

Nälkäpäivä-leipää voi tilata myyntiin piiritoi-
miston kautta. Tänä vuonna leipävalikoimaa 
koostuu perinteisestä Nälkäpäiväleivästä (vaa-
lea hiivaleipä) ja reikäleivästä (ruisleipä). Lei-
pomotuotteet leipoo espoolainen leipomo 
Halme. Leivän myyntihinta on 5 euroa. Leipien 
tilaus tulee tehdä Elina Tammelle viimeistään 
31.8. Leivistä tulee osastoille lasku, joka voi-
daan vähentää keräysmyyntituotosta.

Tilaa keräysmateriaalit 
verkkokaupasta
 
Materiaalitilaukset kannattaa tehdä ajoissa, 
sillä 10.8. mennessä materiaalitilauksen teh-
neiden osastojen kesken arvotaan Punaisen 
Ristin tuotepalkintoja. Viimeinen tilauspäivä 
on 27.8. 

Jokaisella osastolla on oma tunnus Punaisen 
Ristin verkkokauppaan. Jos tunnukset on ka-
teissa, voit pyytää uudet sähköpostilla
myynti@punainenristi.fi. 

Nälkäpäivä-leipää myytiin viime syyskuussa myös Töölön-
torilla Helsingissä.

NÄLKÄPÄIVÄ 14.-16.9.
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Koulutusten määrä tulee syksyä kohti kasva-
maan ja tiedot täsmentyvät! Seuraathan ta-
pahtumakalenteriamme osoitteessa: pu-
nainenristi.fi/tapahtumahaku. Paljon hyvää 
informaatiota saat myös seuraamalla Face-
book-sivujamme. 

Punainen Risti tutuksi -kurssit

Haluatko toimia vapaaehtoisena maailman 
suurimmassa avustusjärjestössä? Tutustua eri-
laisiin ihmisiin ja tehdä jotain, joka tuo apua ja 
iloa sinulle ja muille? Tervetuloa tutustumaan 
toimintaamme ja kuulemaan järjestöstämme 
ja sen eri toimintamahdollisuuksista Punainen 
Risti tutuksi -kurssille.

• 4.9. klo 17.30 - 19.00 Punainen Risti tutuksi 
–kurssi, paikka Kallio-Käpylän osaston toimi-
tilat, osoite Hämeentie 85, Helsinki. Järjestäjä 
Kallio-Käpylän osasto.

• 5th September 17- 20 pm All About Finnish 
Red Cross – Get Involved. Organizer Helsinki 
and Uusimaa District, place Finnish Red Cross 
Training centre, Salomonkatu 17 B, 3rd floor, 
Helsinki.  

Ystävätoiminnan perus- ja lyhytkurssit

Ystävätoiminnan kautta voit toimia ystävänä 
ystävää kaipaavalle nuorelle, aikuiselle, maa-
hanmuuttajalle, vanhukselle - tai vaikkapa va-
ramummuna lapsiperheessä.

• 9.-10.9. at 10– 16 both days. Basics of Red 
Cross Friend Activities, Course held in English 
by Keski-Helsingin osasto. Trainers Senja Mul-
tala & Olavi Karvonen.

• 13.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi, paikka 
varmistuu myöhemmin. Koulutus on jäsenille 
ilmainen, muille hinta on 20 euroa. Ilmoittau-
tumiset Ritva Ylitalo, puh. 050 530 6450 tai 
sähköposti ritva.ylitalo@ritvaylitalo64@gmail.
com. Järjestäjä Länsi-Vantaan osasto.
 
• 23. ja 30.9. klo 10-16 Ystävätoiminnan pe-
ruskurssi, paikka Sipoon koulukeskus, Iso Ky-
lätie 8, 04130 Sipoo. Koulutus on maksuton. 
Kouluttaja Leila Kinnari. Lisätiedot Marja Björ-
kell, puh. 040 560 1487. Järjestäjä Sipoon 
osasto yhteistyössä Sipoon kansalaisopiston 
ja opintokeskus Siviksen kanssa. 

• 27.9. Ystävätoiminnan lyhytkurssi. Paik-
ka Tikkurilan osaston toimitila, Tikkuraitti 11, 
Vantaa. Kurssi klo 17 - 20, kahvia tarjolla klo 
16.30 alkaen. Ilmoittautuminen spr.ystavatik-
kurila@gmail.com. Järjestäjä Tikkurilan osasto.
   
• 18.-22.9. iltaisin laitosystäväkurssi. Järjestäjä 
Kallio-Käpylän osasto, ilmoittautuminen marja.
pakaste@kolumbus.fi. 

• 28.9. kl. 17.30-20.30, Kortkurs i vänverksam-
het, plats Kumppanuustalo Kulma, Sibeliusga-
tan 3, Lovisa. Organisatör Lovisanejdens av-
delning, anmälningar milla.nylund@gmail.com. 

• 30.9.-1.10. Ystävätoiminnan peruskurssi, 
paikka piirin koulutustilat, Salomonkatu 17 B, 
3. krs. Kouluttajat Senja Multala ja Taru Keinä-
nen. Järjestäjä Keski-Helsingin osasto. 

• 14.-15.10. Ystävätoiminnan peruskurssi, 
paikka piirin koulutustilat, Salomonkatu 17 B, 
3. krs. Järjestäjä Töölön osasto.

• 28.-29.10. Ystävätoiminnan peruskurssi, 
paikka piirin koulutustilat, Salomonkatu 17 B, 
3. krs. kouluttajat Senja Multala ja Taru Keinä-
nen, Järjestäjä Keski-Helsingin osasto, 

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennukset

Kallio-Käpylän osasto järjestää kolme Täyttä 
elämää eläkkeellä -valmennusta, paikka osas-
ton toimitilat, osoite Hämeentie 85, Helsinki. 

1) 5.9., 13.9. ja 19.9., klo 17 - 20
2) 3.10., 11.10. ja 17.10., klo 17 - 20
3) 8.11., 14.11. ja 22.11., klo 17 - 20

Henkisen tuen kurssit

• 14. ja 16.9. Henkisen tuen peruskurssi, paik-
ka piirin koulutustilat, Salomonkatu 17 B, 
3. krs. Järjestäjä Keski-Helsingin osasto, kou-
luttaja Ari Pekurinen. 

• 31.10. klo 17.00 henkisen tuen luento ”Case 
Imatra”, Siuntio. Järjestäjät Siuntion osasto ja 
Helsingin ja Uudenmaan piiri.

Humanitaarisen oikeuden kurssit

• 2.-3.9. Humanitaarisen oikeuden jatkokurssi, 
Suomenlinna. Kurssin järjestävät yhteistyössä 
Suomenlinnan osasto ja Helsingin ja Uuden-
maan piiri.

Syksyn koulutustarjontaa

SYKSYN KOULUTUKSET
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Tulijan tukena -kurssit

• 2.10.  klo 17-20 Tulijan tukena -kurssi. jär-
jestäjä Kallio-Käpylän osasto, paikka Kallio-
Käpylän osaston toimitilat, osoite Hämeentie 
85, Helsinki. Kouluttaja Sanna Pesonen. 

Vapaaehtoisena vastaanottokeskuksessa 
-kurssit

• 6.9. klo 17 -20. Vapaaehtoisena vastaanot-
tokeskuksessa -kurssi. Paikka piirin koulutus-
tilat, Salomonkatu 17 B, 3. krs. Järjestäjä Töö-
lön osasto.

Asumisen aakkoset -kurssit 
maahanmuuttajille

Tietoa suomalaisesta asumisesta maahan-
muuttajille. Herttoniemen osasto ja sen yhteis-
työkumppanit järjestävät syksyllä viisi Asumi-
sen aakkoset -kurssia:

• 29.8.-19.9. klo 17-20 Herttoniemessä 
• 6.9.-27.9. klo 14-17 Kontulassa 
• 26.9.-17.10. klo 17-20 Pasilassa 
• 18.10.-8.11. klo 17-20 Itä-Helsingissä 
• 14.11.-5.12. klo 14 -17 Itä-Helsingissä

Kurssit ovat maksuttomia. Lisätietoja kursseis-
ta ja niille ilmoittautumisesta saat netussö os-
oitteesta herttoniemi.punainenristi.fi tai säh-
köpostitse herttoniemi@punainenristi.fi 

Asumisapu-koulutukset

Asumisapu-vapaaehtoiset auttavat uutta tu-
lijaa asettumaan uuteen kotiin sekä tutustu-
maan asuinympäristön palveluihin ja ihmisiin.

• 6.9. klo 17.30 – 20.30 Asumisapu-koulutus, 
Entressen kirjasto, Siltakatu 11, Espoo. Järjes-
täjä Keski-Espoon osasto, ilmoittautuminen 
katrirannisto@gmail.com. 

Läksyhelppi-kurssit

• 21.-22.8. klo 17-20, Läksyhelppi-ohjaajakou-
lutus, Paikka piirin koulutustilat, Salomonkatu 
17 B, 3. krs. Kouluttaja Marena Tiaskorpi-Mat-
tila, järjestäjä Keski-Helsingin osasto.

• 28.8. klo 16-19 ja 30.8. klo 14.30-18 Läksy-
helppi –ohjaajakoulutus. Paikka Kallio-Käpylän 
osaston toimitilat, osoite Hämeentie 85, Hel-
sinki. Järjestäjä Kallio-Käpylän osasto, ilmoit-
tautumiset kurssille marja.pakaste@kolum-
bus.fi.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kurssit 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on Punaisen 
Ristin koordinoima 52 järjestön verkosto, jon-
ka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnet-
tomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useim-
miten Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen 
etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös 
esimerkiksi antamaan henkistä tukea, ohjaa-
maan liikennettä ja auttamaan evakuoinneis-
sa. Auttajamme toimivat maalla, vesialueilla ja 
ilmassa.

Espoossa järjestetään 7.10. Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun peruskoulutuspäivä. Päi-
vän aikana on mahdollisuus osallistua etsin-
nän, viestinnän tai ensihuollon peruskurssille. 
Lisätietoja myöhemmin: vapepa.fi/tapahtuma-
kalenteri. 

Kouluttajakoulutus, syksy 2017

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen kuukausi ennen 
lähijakson alkua. Lähijaksojen lisäksi kouluttajakoulutukseen sisältyy verkossa tehtäviä erillis-
tehtäviä, jotka toimitetaan osallistujille noin kuukausi ennen ensimmäistä lähijaksoa.

• Välinenosa: Oppimisen ohjaaminen 4.-5.11., Helsinki

• Sisältöosat 25.-26.11., Helsinki
Henkinen tuki, humanitaarinen oikeus, järjestötoiminta, monikulttuurisuus, sosiaalipalvelu, 
nuorisotoiminta, päihdetyö

• Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 14.-15.10., Nynäs

OBS. Svenskspråkig utbildarutbildning skräddarskydds efter behov.

SYKSYN KOULUTUSTARJONTAA
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

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

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

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

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

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

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

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

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

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

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

• Holm-Cûzdan Helena, Å 020 701 2354
järjestöavustaja

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

• Koskijoki Maria, monikulttuurisen toiminnan kehittä-
jä Å 020 701 2371 
yksintulleiden alaikäisten tuki -projekti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ensiapukoulutuksen tiimi

• Aarnisalo Kim, kurssisihteeri Å 020 701 2377
ensiavun yleisökurssit

• Lepistö Leena, koulutussihteeri Å 020 701 2376
ensiavun yrityskurssit

• Raatikka Tuula, asiakaspäällikkö Å 020 701 2378

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

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

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

Johto ja hallinto

• Eteläpää Piia, talouspäällikkö Å 020 701 2356

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

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

• Moisio-Puustinen Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 020 701 2263
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Punaisen Ristin tapahtumatori Gimis järjestettiin yleiskokousviikolla kansalaistorilla. 
SPR esitteli toimintaansa vaihtuvina teemapäivinä koko viikon ajan. Perjantain ohjelmassa 

oli toimintaa erityisesti lapsille, esiintyjinä mm. Mimi ja Kuku-leijona.

Maria Santto


