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PÄÄKIRJOITUS

Muuttuvat tarpeet
Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin 
vuosikokous pidettiin 14.4.2018 Espoon Ota-
niemessä. Haukilahden lukion tiloissa jaettiin 
ennen sääntömääräistä kokousta huomion-
osoitukset ansioituneille vapaaehtoisille sekä 
keskusteltiin laajasti ajankohtaisista yhteisis-
tä asioista.

Varsinaisessa vuosikokouksessa nousi esil-
le kysymyksiä ja toiveita, joita piirin työnteki-
jöiden ja hallituksen sekä osastojen on syytä 
pitää mielessä. Evästykset liittyivät erityises-
ti terveyspisteisiin, ensiapukoulutuksen tule-
vaisuuteen, valmiuteen, monikulttuurisuuteen 
ja osastojen väliseen yhteistyöhön. Kuluvan 
vuoden toiminnan sekä ensi vuoden suun-
nittelun yhteydessä voimme vaikuttaa siihen, 
että yhteiset - vuoden 2017 yleiskokoukses-
sa linjatut - tavoitteet saavutetaan.

Haukilahden lukio kokouspaikkana tarjo-
si loistavat tilat ja hyvän esimerkin uudenlai-
sista oppimisympäristöistä. Haukilahden lu-
kio edustaa uudenlaista ajattelutapaa, joka 
poikkeaa siitä koulusta, jota aikoinaan mo-
ni meistä on käynyt. Koulu ei ole enää ra-
kennus, johon mennään oppimaan. Koulu ei 
myöskään ole organisaatio, joka järjestää 
opetusta. Koulu on oppimista tukevia palve-
luita, vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toi-
mijoiden välillä. Tavoitteena on tarjota val-
miuksia opiskelijoille, vaikuttaa yhteiskunnan 
kehitykseen sekä ennakoida tulevaisuuden 
tarpeita. Koulumaailma on muuttunut nope-
ammin kuin käsityksemme koulunkäynnistä.

Haukilahden lukion esimerkki haastaa mei-
tä pohtimaan, voisimmeko tehdä asioita toi-
sin, paremmin ja helpommin. Uudistuminen 
on aina haasteellista. Totutuista tavoista eli 
tutusta ja turvallisesta on vaikea luopua. Pu-
naisen Ristin toiminnan ytimessä on aja-
tus siitä, että heikoimmassa asemassa ole-
via ihmisiä pitää auttaa ja avun pitää vastata 
tarpeisiin. Tarpeet muuttuvat ja niihin on 
osattava vastata kulloinkin parhaalla mah-
dollisella tavalla. Esimerkiksi nälkävuosina ih-
misten tarvitsema apu ja lähimmäisten tarjo-
ama tuki poikkeaa suuresti siitä toiminnasta, 
jolla vastataan vähävaraisuuden, yksinäisyy-
den ja syrjäytymisen haasteisiin.

SPR:n hallituksen jäsenet, keskustoimiston 
johto sekä piirien puheenjohtajat ja toimin-
nanjohtajat tapasivat toukokuussa 2018 Pu-
naisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansain-
välisen liiton pääsihteeri Elhadj As Syn, joka 
tiivisti tämän hetken suurimmat humanitaa-
riset tarpeet kolmeen sanaan: ”Disasters, Di-
seases, Displacement” eli katastrofit, sairau-
det ja siirtolaisuus.

Me Punaisen Ristin ihmiset voimme osas-
toissa, piireissä ja koko järjestössä kiinnittää 
huomiota ajankohtaisiin humanitaarisiin tar-
peisiin. Paras tapa vaikuttaa maailmaan on 
ottaa vastuuta ja tehdä oikeita asioita, edis-
tää hyviä päämääriä ja auttaa avun tarpeessa 
olevia. Toiminta ja teot ovat niitä asioita, joi-
hin jäsenet, lahjoittajat ja muut ihmiset kiin-
nittävät huomiota.

On tärkeää, että pohdimme asioita yhdes-
sä ja etsimme ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. 
Yhteinen keskustelu tukee käytännön avus-
tustoimintaa, mutta ei vielä vie asioita eteen-
päin. Asioista voi ja pitää olla eri mieltä. Il-
man eri näkökulmien esittämistä voi jotain 
jäädä huomaamatta. Silloin kun on tekemi-
sen aika, tärkeintä on yhteinen toiminta. Sil-
loin on kuljettava samaan suuntaan ja vietä-
vä asioita eteenpäin. Punaisen Ristin liikkeen 
vahvuus on siinä, että se pystyy nopeasti ja 
tehokkaasti vastaamaan avuntarpeeseen ja 
kunnioittamaan ihmisarvoa myös sellaisis-
sa olosuhteissa ja tilanteissa, joissa epätoivo 
on vallannut tilaa ihmisten ajatuksissa. Paljon 
on vielä tehtävää, mutta paljon on myös saa-
tu aikaan.

Hyvää ja 
turvallista kesää!

Hannu Harri 
puheenjohtaja
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LEDAREN

Förändrade behov
Röda Korsets Helsingfors och Nylands di-
strikts årsmöte hölls i Otnäs i Esbo 14.4.2018. 
Före det stadgeenliga mötet i gymnasiesko-
lan Haukilahden lukios lokaliteter delades ut-
märkelser ut till förtjänstfulla volontärer och 
dessutom vädrades aktuella gemensamma 
frågor i stor omfattning.

Under årsmötet framfördes frågor och öns-
kemål som distriktets anställda och styrel-
se men också avdelningarna gärna bör hålla 
i åtanke. Kommentarerna gällde i synnerhet 
hälsopunkterna, första hjälpen-utbildningens 
framtid, beredskap, mångkultur och samarbe-
te mellan avdelningarna. I samband med att 
vi planerar verksamheten för i år och nästa 
år kan vi arbeta för vi når de gemensamma 
mål som slogs fast vid stämman år 2017.

Som mötesplats bjöd Haukilahden lukio på 
ypperliga lokaliteter och ett gott exempel på 
en inlärningsmiljö i ny tappning. Gymnasie-
skolan representerar ett nytänk som är an-
norlunda än den skola som många av oss i 
tiden har gått i. En skola är inte längre en 
byggnad man går till för att lära sig. Skolan 
är inte heller en organisation som organise-
rar undervisning. Skolan består av tjänster 
som stödjer inlärning, som erbjuder interak-
tion och samarbete mellan olika aktörer. Må-
let är att ge de studerande goda förutsätt-
ningar, påverka samhällsutvecklingen och 
förutse framtida behov. Skolvärlden har för-
ändrats snabbare än vår bild av vad det är 
att gå i skola.

Haukilahden lukio kan också vara en utma-
ning för oss: Kan vi göra saker och ting på 
ett annat sätt, bättre och enklare? Att förny-
as är alltid en utmaning. Det är svårt att av-
stå från det vi är vana vid, det som känns 
tryggt och bekant. I hjärtat av Röda Kor-
sets arbete finns tanken om att hjälpa ut-
satta människor och att hjälpen ska svara på 
de behov som finns. Men behoven förändras 
och vi ska klara av att svara på dem på det 
sätt som är bäst i nuet. Under nödåren var 
den hjälp som människor behövde och som 
medmänniskor erbjöd till exempel väldigt olik 
den verksamhet som vi idag satsar på för att 
svara på fattigdom, ensamhet och utslagning.

I maj 2018 träffade medlemmarna i FRK:s 
styrelse, centralbyråns ledning samt distrik-
tens ordförande och verksamhetsledare In-
ternationella rödakors- och rödahalvmånefe-
derationens generalsekreterare Elhadj As Sy, 
som sammanfattade dagens största humani-
tära behov med tre ord: ”Disasters, Diseases, 
Displacement”, alltså katastrofer, sjukdomar 
och migration.

Vi inom Röda Korset kan i avdelningar, di-
strikt och på organisationsnivå fästa upp-
märksamhet vid aktuella humanitära behov. 
Det bästa sättet att påverka världen är att ta 
ansvar och göra det som är rätt, arbeta för 
goda mål och hjälpa människor i behov av 
hjälp. Verksamhet och gärningar är det som 
medlemmar, givare och andra fäster upp-
märksamhet vid.

Det är viktigt att vi diskuterar de här frågor-
na tillsammans och att vi söker lösningar på 
olika situationer. Den gemensamma debat-
ten är ett stöd för den praktiska hjälpverk-
samheten, men prat för inte saker vidare. Vi 
kan och bör ha olika åsikter i olika frågor. 
Om olika synpunkter inte förs fram kan nå-
got viktigt hamna i skymundan. När det är 
dags att handla är det viktigt att vi gör det 
tillsammans. Då ska vi gå åt samma håll och 
föra saker framåt. Styrkan i rödakorsrörel-
sen är att den snabbt och effektivt kan svara 
på hjälpbehov och respektera människovär-
det även i situationer där människor börjar 
känna sig allt mer desperata. Det finns myck-
et kvar att göra, men vi har också gjort en 
hel del!

Men en önskan om en skön och trygg som-
mar!

Hannu Harri
ordförande
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Kohta se on täällä: Nälkäpäivä 20.-22.9.

Nälkäpäivä-keräys järjestetään tänä vuonna 
tuttuun tapaan syyskuun lopussa 20.-22.9. 

Keskustoimisto on lähettänyt kampanjaoh-
jeen osastojen keräysjohtajille, puheenjoh-
tajille ja tiedottajille. Sähköisen version ovat 
saaneet lisäksi kouluyhteistyöhenkilöt ja jä-
senmestarit. Kampanjaohjetta voi jakaa 
eteenpäin lisäksi niille osaston aktiiveille, jot-
ka eivät kuulu postituslistalle.

Nälkäpäivä-materiaalit ovat tilattavissa Pu-
naisen Ristin verkkokaupassa, kannattaa tu-
tustua (lisätietoa kampanjakirjeessä) ja tilata 
hyvissä ajoin. Materiaalitoimitukset osastoille 
alkavat elokuussa.  

Suurimman osan vinkeistä ja toimintaohjeis-
ta osastot saavat keskustoimiston kautta, 
mutta postia on tulossa myös piiritoimistos-
ta. Elokuussa postitetaan piirin Nälkäpäivä-
kirje, jossa on tietoa erityisesti HUPin alueen 
osastoille. 

Alueelliset Nälkäpäivä-infot

HUP järjestää piirin alueella neljä Nälkäpäi-
vä-infoa pizzaillan merkeissä. Ilta on tarkoi-
tettu Nälkäpäivän parissa toimiville osastojen 

keräystiimiläisille. Infot järjestetään, mikä-
li osallistujia on vähintään kahdeksan/ilta. Il-
moittaudu itsellesi sopivaan iltaan:

Maanantai 13.8. klo 17.30-19.15
Etelä-Lohjan osaston toimitila, 
Virkkalantie 12-16, 08700 Virkkala
Ilmoittautumiset viimeistään 6.8. klo 10.

Tiistai 14.8. klo 17.30-19.15
Porvoon osaston toimitila Kolo, 
Jokikatu 25, 06100 Porvoo
Ilmoittautumiset viimeistään 7.8. klo 10

Torstai 16.8. klo 17.30-19.15 
Järvenpään osaston toimitila, 
Levysepänkatu 1, 04440 Järvenpää
Illmoittautumiset viimeistään 9.8. klo 10

Torstai 23.8. klo 17.30-19.15
Hakaniemen Rosso, 
Siltasaarenkatu 18-20, 00530 Helsinki
Ilmoittautumiset viimeistään 16.8. klo 10

Illan aikana luvassa viime hetken vinkit Näl-
käpäivään, keskustelua alueen osastojen yh-
teistyöstä ja opastusta iZettlen käyttöön. 

NÄLKÄPÄIVÄ 20.-22.9.
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Sydäniskurit pelastavat henkiä

Julkisissa tiloissa näkee yhä useammin defib-
rillaattorin eli sydäniskurin vihreitä kylttejä 
seinillä. Ne säästävät tärkeitä minuutteja el-
vytystilanteissa ja niitä saa käyttää kuka ta-
hansa. 

Sydäniskureita arvioidaan olevan Suomessa 
käyttövalmiina jo noin 3000 kappaletta. Uu-
dellamaalla ja Ahvenanmaalla määrä kasvoi 
toukokuussa ainakin 21 sydäniskurilla, kun 
osuuskauppa Varuboden-Osla hankki laitteita 

toimipisteisiinsä. Lisäksi osuuskauppa järjesti 
henkilökunnalleen ensiapukoulutusta touko-
kuussa ympäri Uuttamaata ja Ahvenanmaalla.

”Olen joutunut elvytystilanteeseen kerran 
elämäni aikana. Vaikka olen harrastanut en-
siapua vuosia, oli vaikeinta tilanteen tunnis-
taminen,” vapaaehtoinen ja ensiapukoulutta-
ja Anders kertoo. Hän on iloinen, että kaupat 
ovat alkaneet hankkia entistä useammin sy-
däniskureita, jotka auttavat tunnistamaan el-
vytystilanteen. 

”Sähköiskuria käytetään silloin, kun autetta-
va ei hengitä,” Anders opastaa. ”Siinä on lii-
malapuilla kiinnitettävät anturit, jotka kiinni-
tetään koneen neuvomien ohjeiden mukaan 
autettavaan. Kun kaksi anturia on kiinnitetty, 
kone alkaa mittaamaan autettavan sydämen 
toimintaa. Jos se havaitsee, että sydän on 
kammiovärinässä eli se ei enää lyö taloudelli-
sesti, kone antaa käyttäjälle käskyn antaa is-
ku painamalla nappia. Iskun tavoitteena on 
pysäyttää kammiovärinä, ja mahdollistaa pa-
luu normaaliin rytmiin,” Anders selittää ”def-
fan” toimintaa. 

Kone ohjeistaa käyttäjäänsä eli käyttäjän ei 
tarvitse kuin seurata ohjeita. Ensiaputaidot 
kuitenkin tuovat varmuutta toimintaan hätä-
tilanteissa. Punainen Risti tarjoaa koulutusta 
ensiavussa eri tasoisille sekä erillisiä kursse-
ja lasten ensiapuun esimerkiksi lasten van-
hemmille tai lasten kanssa työskenteleville. 
Lisäksi Punaisen Ristin ensiapuryhmissä tai-
toja voi harjoitella säännöllisesti omalla paik-
kakunnallaan. 

Sanna Olli

Tiesitkö, että netissä löytyy sivusto, jolla voit selata 
rekisteriin merkittyjä sydäniskureita. Jos hallussa-
si tai vaikkapa työpaikallasi on sydäniskuri, lisää se 
defi.fi-sivustolle. Rekisteröidy ensin sivuston käyt-
täjäksi, jonka jälkeen voit lisätä laitteesi.

ENSIAPU
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Vaikeuksista voittoon

Ensiavun piirinmestaruuskisat järjestettiin 
7.4. Viikin Prismassa. Kilpailijat testasivat tai-
tojaan viidellä rastilla. Parkkihallissa oleva 
monipotilastilanne vaati erityistä tarkkuut-
ta koko ryhmältä, kun auttajien piti nopeasti 
tehdä arvio autettavien määrästä ja vammo-
jen laadusta sekä ryhmänjohtajan jakaa re-
surssit niin, että loukkaantuneet saivat apua 
kiireellisyysjärjestyksessä.

Voittajaksi ensivastesarjasta selviytyi tänä 
vuonna Länsi-Helsingin ensivastepari. Aikuis-
ten sarjassa toiseksi sijoittui Länsi-Helsinki 
2 ja kolmanneksi SPR Tikkurila. Sarjan voitti 
Länsi-Helsinki 1. 

Voittajajoukkueen ryhmänjohtaja Marika piti 
kilpailuradasta, koska se oli laadukas ja siinä 
oli sopivasti haastetta erottamaan jyvät aka-
noista. Myös kisojen tunnelma oli hyvä, vaik-
ka joukkueita olisikin saanut olla enemmän. 
”Tästä on hyvä lähteä valmistautumaan SM-
kilpailuihin,” Marika jatkaa.

Erityinen kiitos kuuluu myös kaikille vapaa-
ehtoisille, jotka lähtivät täysin sydämin mu-
kaan rakentamaan kisoja innolla ja ammatti-
taidolla lyhyellä varoitusajalla.

Maaria Kuitunen ja Sanna Olli

Ja
ri

 L
e
h
to
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n

Jari Lehtonen

Kuvassa Länsi-Helsingin voittoisa joukkue Anu Put-
tonen (vas.), Teemu Antiila, Meri Pohjankoski-Åberg, 
Tuuli Pohjankoski ja Marika Laukkanen. 

ENSIAPU



8

Kiintiöpakolaiset Punaisen Ristin avun ketjussa

Suomeen tulee tämän vuoden pakolaiskiinti-
össä 530 syyrialaista Turkista, 120 kongolais-
ta Sambiasta sekä sata ns. hätätapausta il-
man alue- tai kansalaisuusrajoitteita. Tätä 
kirjoittaessa lähes kaikki viime vuoden kiin-
tiöpakolaiset ovat saapuneet Suomeen, jo-
ten lentokenttävastaanotossa eletään hil-
jaista aikaa. Hätätapauksia saapuu Suomeen 
kuitenkin säännöllisesti. Vastaanotto vilkas-
tunee kesälomien jälkeen, jolloin kunnat ovat 
valmiudessa vastaanottamaan uusia tulok-
kaita kuluvan vuoden kiintiöstä.

Suomen Punainen Risti huolehtii Maahan-
muuttoviraston kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaisesti pakolaiskiintiössä tulevien vas-
taanotosta sekä siirtymisestä jatkokuljetuk-
siin Helsinki-Vantaan lentokentältä. Viime 
vuonna Punaisen Ristin vapaaehtoiset vas-
taanottivat lentokentällä eri kuntiin meneviä 
kiintiöpakolaisia yhteensä 1 079 kaikkiaan 90 
päivänä. Suomeen saapui pakolaisia myös ai-
kaisemman vuoden kiintiöstä.

Punaisen Ristin tavoitteena on maahan tul-
lessa tapahtuvan välittömän vastaanoton li-
säksi vahvistaa sen jälkeistä avun ketjua. 
Lentokenttävapaaehtoiset ovat kiintiöpako-
laisten ensikosketus yhteiskuntaan, ja lento-
kentällä tehdyn arvokkaan työn lisäksi Pu-
nainen Risti pyrkii siihen, että eri osastojen 
vapaaehtoiset ovat mukana ensivaiheen ko-
toutumisessa.

Tavoitteena on, että jokaisella kiintiöpako-
laisella on mahdollisuus päästä mahdollisim-
man nopeasti mukaan Punaisen Ristin toi-
mintaan uudessa kotikaupungissa. Tämän 
mahdollistamiseksi keskustoimisto tiedottaa 
piirien työntekijöitä saapuvista kiintiöpako-
laisista. Tieto saapuvista kiintiöpakolaisista 
ilmoitetaan heti kun keskustoimisto on saa-
nut tiedot vastaanottavasta kunnasta. 

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa piirien ja 
kunnan työntekijöiden välistä yhteistyö-
tä, jotta alkuvaiheen kotoutumista voidaan 
suunnitella yhdessä. Kunnan työntekijät voi-

KIINTIÖPAKOLAISET



9

LYHYESTI

vat ohjata kiintiöpakolaisia Punaisen Ristin 
toimintaan, ja yhteistyö mahdollistaa mielek-
käiden ja tarkoituksenmukaisten aktiviteet-
tien tapauskohtaisen järjestämisen. Aikainen 
tiedottaminen taas mahdollistaa sen, että 
niin piirissä kuin osastossakin ehditään va-
rautua kiintiöpakolaisten saapumiseen. SPR:n 
keskustoimisto edistää ja tukee tarvittaessa 
piirin työntekijöitä yhteistyön muodostami-
sessa ja ylläpitämisessä. 

Kuntapaikkoja kansainvälistä suojelua saavil-
le on Maahanmuuttoviraston ja työ- ja elin-
keinoministeriön arvioiden mukaan tällä het-
kellä hyvin saatavilla. Viime vuonna Tampere 
vastaanotti suurimman määrän kiintiöpako-
laisia, yhteensä 48 henkeä. Kuopioon saapui 
47 pakolaista ja Mäntsälään 44. Uusien kun-
talaisten kotoutumista, hyvinvointia ja työl-
listymistä tukevissa palveluissa on kuitenkin 
suuria alueellisia eroja. Myös tieto ja osaami-
nen pakolaisten oikeuksista, esimerkiksi per-
heenyhdistämisen osalta, vaihtelee suures-
ti kunnittain. 

Lisätietoja: Perheenyhdistämisen ja kiintiö-
pakolaisten vastaanoton suunnittelija Emilia 
Fagerlund

* * *

Juttu on aluperin julkaistu Punaisen Ris-
tin pakolais- ja maahanmuuttotyön uutiskir-
je 2/2018.

Olen Minna Lähteenmäki, HUPin uusi kotou-
tumistuen koordinaattori. Aloitin Hanna Hol-
min sijaisena huhtikuussa aluksi osa-aikaise-
na. Toukokuun alusta lähtien olen yrittänyt 
kokopäiväisenä työntekijänä saada käsityk-
sen kaikesta siitä upeasta monikulttuurises-
ta toiminnasta, jota osastojen vapaaehtoiset 
piirin alueella nyt jo tekevät tai josta voi-
si olla hyötyä niille osastoille, joissa maahan-
muuttajien parissa tehtävä työ on vasta aluil-
laan tai suunnitteilla.

Olen toiminut monissa maahanmuuttaja-
hankkeissa eri järjestöissä, viimeksi Suomen 
Mielenterveysseurassa ja sitä ennen Suo-
men Pakolaisavussa. Etenkin pakolais- ja tur-
vapaikanhakijaperheiden ja -lasten parissa 
tehtävä työ on ollut kiinnostukseni kohtee-
na viime aikoina. Vapaaehtoistyötä olen teh-
nyt moneen otteeseen useissa eri paikoissa 
mm. vastaanottokeskuksessa ja lasten limu-
discoissa.

Koulutukseltani olen FT (kasvatustieteet) ja 
sairaanhoitaja. Vapaa-aikani nykyään kuluu 
lähinnä puutarha-, halko- ja lumenluontihom-
missa sekä asuntoautolla reissatessa. Olkaa 
ihmeessä yhteyksissä minuun maahanmuut-
tajien kotoutumiseen liittyvissä asioissa. 
Odottelen innolla yhteydenottoanne. 

Minna Lähteenmäki, 
puh. 040 541 6359

Minna Lähteemäki
aloitti kotoutumisen tuen
koordinaattorina
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OMA PUNAINEN RISTI

Pilotissa positiivisia Oma-kokemuksia

Syksyllä Oma on kaikkien käytettävissä

Vapaaehtoisten uusi tietojärjestelmä – Oma 
Punainen Risti – on syksyllä kaikkien vapaa-
ehtoisten ja osastojen käytettävissä. Kevään 
mittaan Omaa on pilotoitu Helsingin ja Uu-
denmaan piirin lisäksi muutamassa muus-
sa osastossa eri puolilla Suomea. HUPis-
ta pilotissa ovat olleet mukana Mäntsälän, 
Lounais-Espoon ja Länsi-Helsingin osastot. 
Mäntsälässä on aloitettu myös sähköisen ys-
tävävälitysjärjestelmän pilotointi Oman rin-
nalla.

Digimestarina kehityksen kärjessä

Kokemukset Omasta ovat olleet pilotin aika-
na positiivisia ja järjestelmää on kiitelty help-
pokäyttöisyydestä, visuaalisuudesta ja nyky-
aikaisuudesta. 

- Ensivaikutelmani Omasta on erittäin posi-
tiivinen. Se on modernin näköinen ja toimin-
not vastaavat sitä, mitä nykyaikaiselta netti-
sivulta ja järjestelmältä odotinkin. Muutamia 
käytännön hankaluuksia on toki tullut vas-
taan, mutta niitä tulee aina isojen muutosten 
edessä, pohtii myös Länsi-Helsingin osaston 
digimestari Karoliina Pilli-Sihvola.

Pilli-Sihvola oli yksi niistä kahdeksastatoista 
digikummista ja digimestarista, jotka koulu-
tettiin HUPin alueelle jo kevään aikana. Län-
si-Helsingin osasto oli myös ensimmäinen 
osasto, joka otti Oman käyttöön digimestarin 
johdolla – Pilli-Sihvolan kokemukset ovat ol-
leet positiivisia myös digimestarina toimimi-
sesta. 

- On ollut todella mielenkiintoista toimia pi-
lottiosastona ja osastoni digimestarina tä-
män prosessin aikana. On ollut mahtavaa 
päästä testaamaan uutta järjestelmää, jonka 
positiiviset vaikutukset vapaaehtoistoimin-
taan ovat toivottavasti kauaskantoisia, Pilli-
Sihvola iloitsee.

Jokaisella käyttäjällä on merkitystä

Syksyllä järjestelmän voi ottaa käyttöön jo-
ko koulutetun digimestarin, eli osaston 
Oma-pääkäyttäjän, tuella tai digikummin tai 
työntekijän vetämässä aloitustyöpajassa. 
Seuraava digikummi- ja digimestarikoulutus 
on tulossa HUPin alueelle alkusyksystä. Poh-
timista osastoissa on aiheuttanut se, miten 
mahdollisimman moni vapaaehtoinen saatai-

Pilottiosastona toimivan Mäntsälän osaston Oma-aloitustyöpajassa hymy oli herkässä uuden järjestelmän 
opettelun ohessa.
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siin Oman käyttäjäksi – Mäntsälässä ja Lou-
nais-Espoossa on mietitty muun muassa di-
gipajoja Oman käytöstä. Myös viestinnällä on 
merkitystä.

- Oma on ehdoton parannus aiempaan kun-
han kaikki toiminnot pelittävät ja homma rul-
laa sujuvasti. Ainoana, toki varsin merkittävä-
nä haasteena näen sen, että miten saamme 
vapaaehtoiset tekemään profiilin Omaan ja 
itse asiassa käyttämään sitä. Tämä vaatii ak-
tiivista markkinointia ja panostusta osastoil-

ta, ja pikaista reagointia siinä vaiheessa kun 
uusia vapaaehtoisprofiileja omalle alueelle 
rupeaa tulemaan, Pilli-Sihvola miettii.

Osaston ja vapaaehtoisten kirjautuminen 
Omaan ja sen käyttö on kuitenkin tärkeää, 
sillä mitä enemmän Omalla on käyttäjiä, sitä 
enemmän se hyödyttää kaikkia.

Maija Pokkinen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja 
Suomen uusi tietosuojalaki astuivat voimaan 
25.5.2018. Sillä on vaikutuksia kaikkien orga-
nisaatioiden henkilötietojen käsittelyyn. Uusi 
tietosuojalaki vaikuttaa myös osastojen toi-
mintaan. 

Henkilötiedot, mitä ne ovat?

Kaikki tiedot, joista yksityinen ihminen on 
tunnistettavissa, esimerkiksi nimi, osoite-
tiedot, sähköposti, puhelinnumero, valokuva, 
käyttäjätunnus tai tilinumero.

Tietosuoja, mitä se on?

Tietosuoja on henkilötietojen käsittelyn var-
mistamista. Eli että tietoja käsitellään huo-
lella ja kaikki mahdollinen tehdään yksilön 
suojaamista varten ja tietojen vuotamisen tai 
katoamisen estämiseksi.

Mikä on GDPR / Tietosuojalaki?

EU:n tietosuoja-asetus ja sitä täydentä-
vä Suomen tietosuojalaki on yksi laajimmista 
lainsäädäntöuudistuksista EU:ssa viime vuo-
sina. Asetus tuo uusia velvoitteita: tilivelvol-
lisuuden periaatteen, tietoturvaloukkausten 
ilmoitusvelvollisuuden, pakollisia ehtoja toi-
mitussopimuksiin ja sisäisiin käytäntöihin.

Osaston tietosuojaohjeet

Näin käsittelet henkilötietoja turvallisesti ja 
laillisesti osaston toiminnassa

Osaston rooli tietosuojatyössä

Osaston tehtävä on varmistaa läpinäkyvyys 
ja huolellisuus omassa henkilötietojen käsit-
telyssä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen 
henkilötietoja käsittelevän tulee olla tietoi-
nen henkilötietojen käsittelyn vaatimuksis-
ta ja noudattaa niitä. Osaston on myös yllä-
pidettävä dokumentaatiota käsittelemistään 
henkilötiedoista, niiden sijainnista, huollosta 
ja päivittämisestä.
 
Mistä saa apua?

Osaston tueksi on RedNetiin avattu tietosuo-
jasivu rednet.punainenristi.fi/tietosuoja, josta 
löydät tärkeää tietoa tietosuojan periaatteis-
ta Suomen Punaisessa Ristissä ja käytännön 
ohjeita osaston tehtävistä tietosuojaan liitty-
en. Sivulla on myös yhteystiedot piirin tieto-
suojayhteyshenkilöön, johon voit olla yhtey-
dessä tietosuoja-asioissa.

Punaisen Ristin maineen ja luotettavuuden 
kannalta on tärkeää, että sitoudumme suo-
jaamaan jäsenten, vapaaehtoisten ja asiak-
kaiden yksityisyyttä ja varmistamme luo-
tettavuuden ja läpinäkyvyyden kaikelle 
henkilötietojen käsittelylle.

TIETOSUOJAOMA PUNAINEN RISTI
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TIETOSUOJA

Tietosuojan periaatteet 
lyhyesti
• Kerää vain tarvitsemaasi tietoa.
• Informoi aina mihin tarkoitukseen henkilö-
tietoa keräät.
• Varmista, että henkilötiedot säilytetään tie-
toturvallisesti.
• Varmista, että henkilötietoja käytetään vain 
tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoi-
tuksiin.
• Varmista, että henkilötietoihin pääsevät kä-
siksi vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä 
tehtäviensä hoitamiseen. 
• Älä säilö vanhaa tietoa. Kaikki tarpeeton 
tieto tulee tuhota, sekä paperilla että säh-
köisesti taltioitu.
• Älä luovuta henkilötietoja kenellekään/mi-
hinkään järjestön ulkopuolelle.
• Vastuu osaston henkilötietojen asianmukai-
sesta käsittelystä kuuluu osaston hallituk-
selle.

1) Nimetkää osastonne tietosuojavastaava.

2) Selvittäkää hallituksen ja toimintaryhmien 
vetäjien kanssa millaisia henkilötietolistoja 
osastossanne pidätte ja ketkä niitä pitävät.

3) Sopikaa kaikkien yhteystietoja keräävien 
ja listoja pitävien kanssa uusista
toimintaohjeista:

- Paperiset listat säilytettävä lukkojen taka-
na tai tuhottava silppurilla
- Muistitikut ja -levyt säilytettävä lukkojen 
takana
- Salasanat vaihdettava säännöllisesti (esim. 
puolen vuoden välein)
- Henkilölistoja (jäsenlistat yms.) ei saa lä-
hettää suojaamattomana eli ne on joko
suojattava salasanalla tai lähetettävä turva-
postilisenssillä varustetusta
sähköpostista toiseen samanlaiseen (esim. 
redcross.fi -sähköpostit)
- Massasähköposteissa (esimerkiksi kurssi-
mainokset) ei saa enää näkyä vastaanotta-
jien sähköpostit eli ne on kopioitava sähkö-
postissa piilokopiokenttään (bcc-kenttä)

Tietosuoja osastoissa, toimikaa näin
- Kun keräätte tietoja 25.5.2018 jälkeen, il-
moittakaa tietoja kerätessä, mihin
tietoja kerätään ja kuinka kauan niitä säi-
lytetään. RedNetissä on valmiita ohjeita eri 
toimialoille.
- Virheelliseen toimintaan puututaan

4) Lisätkää RedNet-sivuillenne ohje, kuinka 
henkilö toimii, jos haluaa tietonsa
poistettavan, ts. kehen hän ottaa yhteyttä.

5) Kun saatte tietojen poistopyynnön, on sii-
hen vastattava 30 päivän aikana. Huomaa, 
että Punaisen Ristin vapaaehtoisten toimi 
on julkisuusperustainen, joka tarkoittaa, et-
tä tiedot voidaan tarkistaa Mikäli henkilö on 
hoitanut tehtävää, joka vaatii tietojen säilyt-
tämisen, ei niitä poisteta.

Mikäli olet epävarma menettelystä, ota yh-
teyttä piirin tietosuojayhteyshenkilöön Ari 
Hakalaan, sähköposti ari.hakala@redcross.fi 
tai keskustoimistoon sähköpostilla tietosuo-
ja@redcross.fi

Teksti Sanna Olli

Principer 
för dataskyddet
• Samla bara in de uppgifter som behövs
• Informera alltid om för vilka syften du sam-
lar in personuppgifter
• Se till att personuppgifterna förvaras på ett 
säkert sätt
• Se till att personuppgifterna endast an-
vänds för de syften som anges i dataskydds-
beskrivningen
• Säkerställ att endast de personer som be-
höver personuppgifterna för att sköta sina 
uppgifter har tillgång till dem 
• Spara inte gammal information. All informa-
tion som inte behövs ska förstöras, oavsett 
om den sparats på papper eller elektroniskt
• Överlåt inte personuppgifter till någon 
utanför organisationen
• Avdelningens styrelse ansvarar för att per-
sonuppgifter hanteras korrekt inom avdel-
ningen
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Tutustu ainakin näihin
• Järjestön julkinen tietosuojasivu www.pu-
nainenristi.fi/tietosuoja
• Tärkeimmät tietosuojaselosteet tietosuoja-
sivulla
• RedNetin osaston tietosuojasivut 
• Järjestön tietosuojapolitiikka RedNetissä
• Osaston tietosuojaohjeet RedNetissä

Läs igenom följande 
material
• Organisationens offentliga sida om data-
skydd https://www.rodakorset.fi/dataskydd
• De viktigaste dataskyddsbeskrivningarna 
på webbsidan om dataskydd
• Dataskyddssidorna för avdelningar på 
RedNet
• Dataskyddsanvisningar för avdelningar på 
RedNet
• Dataskyddsutbildning för avdelningar på 
RedNet

TIETOSUOJA
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Jäsenet Jäsenrekiste-
ristä

PJ, sihteeri, 
jäsenmestari

Sihteerin 
koneella

15.3.2018 15.3.2018/NN

Ensiapu-
päivystäjät

Vapaaehtoisil-
ta itseltään

Päivystysvas-
taava

Päivystysvas-
tavan koneel-
la/Hupsis-tie-
tokannassa

10.5.2018

Ystävät 1. Vapaaehtoi-
silta itseltään
2. ystäväasi-
akkailta itsel-
tään

Ystävä-
välittäjät

Luottamus-
henkilöt

Vapaaehtoisil-
ta itseltään, 
kokousten 
päätöksiä

Hallitus

Kerääjät Vapaaehtoisil-
ta itseltään

Keräysjohtaja Keräysjohta-
jan koneella

Kooste osaston käsittelemistä henkilötiedoista
Osastolla tulee olla kooste käsittelemistään henkilötiedoista. Hallitus vastaa tietosuojan 
dokumentoinnista ja koosteen päivittämisestä. Alla esimerkki siitä, miltä kooste voisi näyttää:

Avdelningen ska ha ett sammandragsdokument över all hantering av personuppgifter 
inom avdelningen. Styrelsen ansvarar för dokumentationen av dataskyddet och för att upp-
datera sammanfattningen.
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Kouluttamisessa parasta on muiden 
innostaminen mukaan auttamaan
Oletko ollut mukana jo vuosia vai vasta vä-
hän aikaa, mutta sitäkin suuremmalla palol-
la? Tuletko hyvin toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa ja haluat olla mukana vahvistamassa 
järjestön vapaaehtoistoimintaa? Oletko har-
kinnut kouluttajaksi ryhtymistä? 

Etelä-Lohjan osaston vapaaehtoinen Min-
na Kivi lähti mukaan alun perin vuoden 2015 
turvapaikanhakijoiden aallon aikana vastaan-
ottokeskusten avuksi. Sen jälkeen Minna on 
ehtinyt toimia mm. osaston hallituksessa ja 
pakolaisperheiden ystävänä sekä ollut monin 
tavoin turvapaikanhakijoiden tukena. Vapaa-
ehtoistyön jatkaminen kouluttajana tuntui 
luontevalta jatkeelta vapaaehtoisuralle, kos-
ka Minna haluaa jakaa osaamistaan eteen-
päin ja auttaa siellä, missä tarve on suurin. 

Punaisen Ristin kouluttajakoulutus alkaa 
marraskuussa

Kouluttajakoulutus alkaa taas syksyllä, en-
simmäinen lähijakso on 3.-4.11.2018 ja toinen 
lähijakso linjasta riippuen marraskuun lopul-
la tai myöhemmin. Yksi kouluttaja ei ehdi tu-
tustua kaikkiin Punaisen Ristin toimialoihin 
vaan erikoistuu yhteen koulutuslinjaan: ys-
tävätoimintaan, monikulttuurisuuteen, en-
siapuun, valmiuteen, henkiseen tukeen, elä-
kevalmennukseen, nuorisotoimintaan tai 
päihdetyöhön. Minna valitsi monikulttuuri-
suuden. 

Hakijalla ei tarvitse olla aiempaa kouluttaja-
taustaa, mutta siitä on hyötyä, jos on ehti-
nyt osallistua oman toimintaryhmänsä kurs-
seille apukouluttajana tai muuten harjoitellut 
kouluttamista. Minna on ollut mukana jär-
jestämässä mm. monikulttuurisen ystävä-
toiminnan peruskursseja ja kokemusta on 
karttunut myös työn kautta hyvinvointialan 
yrittäjänä. Kouluttajakoulutuksessa Minna 
haluaa syventää osaamistaan Punaisesta Ris-
tistä järjestönä ja kehittyvänsä kouluttajana. 

Kouluttajalle sisällön osaaminen on tärkeää, 
mutta tärkeintä on into kouluttaa, antaa op-
pimisen oivalluksia muille ja kannustaa heitä 
mukaan toimintaan. ”Parasta kouluttamises-

sa on, kun kurssit täyttyvät ja myöhemmin 
vapaaehtoistoiminnassa voi tavata niitä ihmi-
siä, joita on kurssien aikana saanut innostet-
tua toimintaan mukaan. Jo yksi uusi aktiivi-
nen vapaaehtoinen merkitsee paljon,” Minna 
iloitsee. 

”Hauskimpia kouluttamiskokemuksia on ollut 
tilanne, jossa kurssille oli ilmoittautunut aika 
vähän väkeä ja vielä vartti ennen kurssin al-
kua monet heistäkin puuttuivat. Lähdin ovi-
mieheksi siltä varalta, että paikalle olisi vai-
kea löytää,” Minna muistelee. Varsinaisten 
osallistujien lisäksi hän löysi kadulta myös 
vanhan tutun, joka viiden minuutin mainos-
puheen jälkeen lähti spontaanisti kurssille ja 
kiinnostui toiminnasta.

Haluatko sinäkin Punaisen Ristin 
kouluttajaksi?

1. Mieti, mikä koulutuslinja kiinnostaa ja onko 
sinulla riittävästi kokemusta ja pystytkö si-
toutumaan kouluttamiseen.
2. Sovi kouluttajakoulutuksesta osasto-
si kanssa. Lasku koulutuksesta lähetetään 
osastolle.
3. Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Maari-
aan. Kaikki koulutukseen haluavat kutsutaan 
piiritoimistolle haastatteluun.

Lisätiedot: Maaria Kuitunen, sähköposti maa-
ria.kuitunen@redcross.fi, puh. 020 7012373.

Minna Mäki toimii vapaaehtoisena 
Etelä-Lohjan osastossa.

KOULUTUS
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KOULUTUS

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

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

Resurssikouluttajavalmennus 8.-9.9. Helsinki

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

6.-7.4 Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen 
Risti”

Syksy 2018 Verkkokoulutus

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

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

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 14.-15.10. Nynäs

Kouluttajakoulutus 2018
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, 
ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.

Selkokielikoulutus

Selkokielestä järjestetään kaksi samansisäl-
töistä koulutusta, 2.10. klo 9-11 ja 16.10 klo 
18-20 Punaisen Ristin koulutustiloissa, osoit-
teessa Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki.

Koulutukset järjestetään yhteistyössä Selko-
kielikeskuksen kanssa ja opintokeskus Sivik-
sen tukemana.

Selkokielikoulutus tarjoaa perustietoa selko-
kielestä, kohderyhmistä ja selkokielestä pu-
heessa ja vuorovaikutuksessa. Se sisältää 
sekä luennon selkokielestä että siihen liitty-
viä harjoituksia. Koulutus on suunnattu eri-
tyisesti Punaisen Ristin monikulttuurisen toi-
minnan vapaaehtoisille ja työntekijöille, esim. 
Läksyhelpin ohjaajille, kielikerhojen vetäjille, 
monikulttuurisuuskouluttajille, tukikummeille 
ja maahanmuuttajien ystäville. 

Punaisen Ristin jäsenille koulutus on ilmainen 
ja muille hinta on 20 euroa.

Toiminnantarkastajien 
tapaaminen 4.9.2018

Toiminnantarkastajien tapaaminen järjeste-
tään tiistaina 4.9. klo 17.30 alkaen Punaisen 
Ristin koulutustiloissa, osoitteessa Hietanie-
menkatu 7 B, 5. krs, Helsinki.

Illan aikana käydään läpi seuraavia asioita:

• Osastojen toiminnantarkastuksen siirtymi-
nen asteittain alueelliseen tarkastusmalliin
• Toiminnantarkastuksen sisältö ja tukimate-
riaalit
• Raportointi ja lomakepohjat

Lisätiedot Ari Hakala, puh. 020 701 2359.

* * *

Puheenjohtajaseminaari järjestetään 
13.10.2018, lisätietoa luvassa syksyllä. 
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HUPin vuosikokous pidettiin 14.4.2018 Es-
poossa, Haukilahden lukiossa. Kokouksessa 
oli edustettuna 20 osastoa, mukana oli kai-
ken kaikkiaan reilusti yli 100 henkilöä.

Kokouksessa jaettiin Tasavallan presiden-
tin myöntämät Punaisen Ristin kultaiset, ho-
peiset ja pronssiset ansiomitalit. Lisäksi pal-
kittiin HUPin vuoden osasto ja vuoden nuori 
toimija ja valittiin piirin hallitukseen jäsenet 
erovuoroisten tilalle. 

Keravan osaston on Vuoden osasto

Keravan osasto palkittiin vuosikokoukses-
sa HUPin vuoden osastona. Osasto on vahva 
paikallistason toimija alueen lähiyhteisössä, 
ja sillä on hyvät verkostot ja yhteydet kun-
taan. Osasto tekee yhteistyötä paikallisten 
järjestöjen, Punaisen Ristin muiden paikallis-
osastojen sekä kuntalaisten kanssa, minkä 
ansiosta osasto on kyennyt aktiivisesti ke-
hittämään paikalliseen tarpeeseen perustu-
vaa toimintaa.  

Uusia vapaaehtoisia innostetaan mukaan toi-
mintaan tarjoamalla toimintaa kaikenikäi-
sille. Osasto on viime vuosina ollut rohkea 
suunnannäyttäjä ja vastuunkantaja mm. ko-
touttamista tukevan toiminnan ja EA-koulu-
tustoiminnan käynnistämisessä. Osasto on 
paikallistasolla näkyvästi ottanut kantaa in-
himillisten arvojen puolesta mm. paikallisleh-
dessä sekä tuonut SPR:n arvomaailmaa esille 
erilaisissa verkostotapaamisissa ja tapahtu-
missa. 

Keravan osaston toiminta on laajaa: suurin 
osa järjestön toimialasta on edustettuna ja 
osasto on selvillä alueensa tarpeista ja haas-
teista. Osaston koulutustarjonta painottuu 
valmius- ja ensiaputoimintaan sekä kotout-
tamista tukevaan ystävätoimintaan. Osasto 
viestittää omasta toiminnastaan alueellaan, 
on näkyvästi esillä paikallisissa tapahtumissa, 
osaston kotisivut sekä some-tilit ovat ajan 
tasalla.  

HUPin vuosikokous koolla Espoossa 

Keravan osasto pokkasi Vuoden osasto -palkinnon. Kuvassa vasemmalta Ilpo Kähkönen, Marita Riihinen, Tuula Lind, 
Sini Syrjäläinen, Päivi Wilén ja osaston puheenjohtaja Veikko T. Valkonen.

VUOSIKOKOUS 14.4.2018
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Kukka Nuoralle Vuoden nuori toimija 
-tunnustus

Vuoden nuori toimija -tunnustuksen sai Kuk-
ka Nuora. Kukka toimii aktiivisesti niin osas-
tossa, piirissä kuin valtakunnallisestikin. Hän 
on toiminut myös Ruotsin ja Norjan Punai-
sessa Ristissä näissä maissa opiskellessaan 
ja hyödyntää nyt toiminnassaan siellä solmi-
miaan suhteita.

Kukka Nuora on mm. Kehä-Espoon osaston 
varapuheenjohtaja, järjestön valtuuston jäsen
ja kouluyhteistyön- ja nuorisotoiminnan yh-
teyshenkilö. Hän on myös nuorisodelegaatti.

Kolme uutta jäsentä piirin hallitukseen

Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin kol-
me uutta jäsentä, Tiina Hörkkö, Teuvo Määttä 
ja Maria Nygren. Piirin hallituksessa jatkavat 
puheenjohtaja Hannu Harri, varapuheenjoh-
taja Katja Kuusela ja jäsenet Linda Basilier, 
Anders Blomberg, Mia Jalonen-Tuovila, Max 
Lindholm, Pekka Piri, Ria Tahvanainen ja Satu 
Wallenius.

Kokouksessa valittiin myös vaalitoimikun-
ta valmistelemaan seuraavassa vuosikokouk-
sessa suoritettavia puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaaleja. 
Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Juhani Parkkari, varapuheenjohtajaksi Marika 
Laukkanen ja jäseniksi Taru Koivu, Hannele 

Kokotti, Miika Niissalo, Katri Rannisto ja Tuu-
la Rönkkö.
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Onko koulutus tai kokous tulossa, mutta ti-
la puuttuu? Ei hätää, sillä Helsingin ja Uuden-
maan piirin koulutus- ja vapaaehtoistoimin-
nan tila on osastojen ja Punaisen Ristin eri 
yksiköiden vuokrattavissa. Koulutustila sijait-
see osoitteessa Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, 
00100 Helsinki. Sisäänkäynti tiloihin tapah-
tuu Lapuankadun ja Perhonkadun kulmasta.

Punaisen Ristin osastot, keskustoimisto ja 
muut toimijat voivat varata tiloja käyttöön-
sä. Punaisen Ristin sisäiset tilavaraukset teh-
dään piiritoimiston kautta ensisijaisesti säh-
köpostilla hup.neuvonta@redcross.fi tai 
puhelimitse

Helena Heinonen, puh. 020 701 2360
Helena Holm-Cüzdan, puh. 020 701 2354

Tilavarauksen yhteydessä on ilmoitettava 
vastuuhenkilö(t), joka vastaa tilaisuuden jär-
jestelyistä, omien vieraidensa vastaanotos-
ta ja huolenpidosta. Vastuuhenkilö huolehtii 
myös siitä, että tilat ovat tilaisuuden päätyt-
tyä siistit ja luokat järjestyksessä.

Tilat

- 4 luokkahuonetta, 2 kokoushuonetta
- kaikissa luokkahuoneissa videotykki, valko-
kangas ja äänentoisto
- neuvotteluhuoneissa iso TV-ruutu, johon voi 

kytkeä tietokoneen
- nettiyhteys (Punaisen Ristin verkkoyhteys 
kaapelilla)
- paperinen fläppitaulu, tussitaulu, tusseja

Tilojen vuokra Punaisen Ristin toimijoille

- 1 luokkatila (max 10 tuntia) 50 euroa
- 1 luokkatila (max 6 tuntia)  30 euroa
- kaikki tilat (max 10 tuntia) 200 euroa
- kaikki tilat (max 6 tuntia) 100 euroa

Tilavuokraan sisältyy

Keittiössä löytyy kahvitarjoiluja varten tarvit-
tava kalusto. Käytössä on myös jääkaappipa-
kastin, liesi, astianpesukone, mikroaaltouuni 
sekä kahvin- ja vedenkeittimet.

Tilojen keittiö ja kaikki keittiövälineet, siivo-
usvälineet ja pesuaineet ovat yhteiskäytössä. 
Omia keittiövälineitä ja kahvitarpeita ei saa 
säilyttää yhteisessä keittiössä. Yhteiskäytös-
sä ovat
- Kahvimukit, lautaset, lasit, lusikat
- Kertakäyttöastiat
- Termarit, kahvin- ja vedenkeittimet
- Tarjottimet, tarjoilukulhot
- Kattilat

Tilaisuuden järjestäjä hankkii kahvin, teen, 
maidon, sokerin yms. tarjottavat.

Hietaniemenkadun koulutustilat 

Punaisen Ristin koulutus-
tilat sijatisevat Hietanie-
menkatu 7:ssä, viidennes-
sä kerroksessa.
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

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

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

Valmiuspäivystys 
Hätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettuna, pii-
rin valmiuspäivystäjän tavoittaa numerosta 020 377 
710.

Asiakkaalle puhelu 0207-alkuiseen numeroon on 
operaattorin määräämä hinta. Tällä hetkellä puhe-
luhinta on kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulkomaan-
puheluhinta. (alv. 24 %)
 
Sähköposti 
hup.neuvonta@punainenristi.fi
kerays.hup@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

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

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

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

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

• Holm-Cûzdan Helena, Å 020 701 2354
järjestöavustaja

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

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

• Kuhlefelt Eva, monikulttuurisen toiminnan 
projektityöntekijä Å 040 648 6785

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

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

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

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

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

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

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

• Olli Sanna, osastotiedottaja Å 040 185 7501

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

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

• avoin, monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Å 040 
821 6210

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

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

Johto ja hallinto

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

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

• Moisio-Puustinen Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 020 701 2263

• Poukka Jari, vt. talouspäällikkö Å 040 536 6285
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Au
ttajat ulapallaOsastoristeily 

9.-11.11.2108

Ethän jää rannalle tällä kertaa? Paina päivämäärä mieleesi ja lähde mukaan syysristeilylle mui-
den Punaisen Ristin vapaaehtoisten kanssa.

Voit olla avainvapaaehtoinen, luottamushenkilö, ihan uusi noviisi tai vanha tekijä. Olet lämpi-
mästi tervetullut mukaan vaihtamaan ajatuksia, oppimaan, innostumaan ja solmimaan uusia 
tuttavuuksia.

Ulapalla meitä kuljetetaan teemalla: Vapaaehtoisten hyvinvointi ja hyvä vapaaehtoisjohtami-
nen sen mahdollistajana. 

Matkustamme Silja Linen laivalla reitillä Helsinki-Tukholma-Helsinki.Lähdemme matkaan per-
jantaina 9.11. Helsingin Olympiaterminaalista, jossa ilmoittautuminen alkaa kello 11. Alkajais-
kahvit pienen välipalan kanssa (kahvibuffet) tarjotaan laivalla kello 12 jälkeen. Halukkaat 
voivat nauttia laivalla ennakkotilauksesta myös lounaan omakustanteisesti. Ohjelma laival-
la alkaa kello 13 jälkeen. Laivan portit sulkeutuvat kello 16.30 ja Silja Serenade lähtee merelle 
kello 17. Palaamme Helsinkiin sunnuntaina 11.11. klo 10.30.

Risteilyn esimerkkihintoja aikaiselle ilmoittautujalle (ennen 1.8.2018):

Risteilyn hinnat/hlö:
Yhden hengen ikkunallisessa A-hytissä 300 euroa
Kahden hengen ikkunallisessa A-hytissä 210 euroa
Kolmen hengen ikkunallisessa A-hytissä 177 euroa
Neljän hengen ikkunallisessa A-hytissä 162 euroa
 
Yhden hengen sisäikkunallisessa Promenade-hytissä 285 euroa
Kahden hengen sisäikkunallisessa Promenade-hytissä 205 euroa
Kolmen hengen sisäikkunallisessa Promenade-hytissä 172 euroa
Neljän hengen sisäikkunallisessa Promenade-hytissä 158 euroa
 
Yhden hengen B-hytissä 250 euroa
Kahden hengen B-hytissä 185 euroa
Kolmen hengen B-hytissä 161 euroa
Neljän hengen B-hytissä 150 euroa

Hinnat on yhdeltä hengeltä. Hintaan sisältyy ohjelman ja hyttipaikan lisäksi kaksi aamiaista, 
kaksi buffet-illallista sekä kahvibuffet perjantaina ja lauantaina.

Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot löytyvät RedNetistä, rednet.fi/auttajatulapalla.

Aikainen ilmoittautuminen risteilylle päättyy 31.7., mutta jälki-ilmoittautuminen risteilylle jat-
kuu sunnuntaihin 16.9.2018 asti. Hinnat nousevat elokuun alun jälkeen 20 euroa!


