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Vapaaehtoistyö kiinnostaa

PÄÄKIRJOITUS 31.5.2021

Toinen kauteni piirin hallituksen puheen-
johtajana alkoi huhtikuussa pidetyssä vuo-
sikokouksessa. Kiitän piirimme jäseniä 
luottamuksestanne, jatketaan piirin toimin-
taa ja sen kehittämistä yhdessä. 

Haluan isosti kiittää myös hallituskauden 
päättäneitä Anders Blombergia, Mia Jalo-
nen-Tuovilaa, Maria Nygreniä ja Ria Saras-
tia hyvästä yhteistyöstä ja panoksestanne 
piirin hallituksessa. Suuri kiitos myös va-
rapuheenjohtajakauden päättäneelle Katja 
Kuuselalle, meillä yhteinen matka vielä jat-
kuu hallitustyössä. Samalla toivotan läm-
pimästi tervetulleeksi uudet hallituksen 
jäsenet Päivin Hurttian, Pekka Laukkasen, 
Kukka Nuoran ja Kirsi Laatikaisen. Halli-
tuksessa jatkavat myös varapuheenjohtaja 
Max Lindholm ja jäsenet Tiina Hörkkö, Ka-
roliina Pilli-Sihvola, Pekka Piri, Veera Niemi 
ja Mia Salomäki. 

Piirin hallituksen jäsenet esittäytyvät Tässä 
ja nyt -lehdessä, jotta tulemme tutummak-
si piirimme jäsenille. Ensimmäiset esittelyt 
ovat tässä lehdessä, loput ilmestyvät elo-
kuussa.  

***

Toukokuun alussa julkaistiin mielenkiintoi-
nen tutkimus. Kansalaisareena, Kirkkohal-
litus ja Opintokeskus Sivis ovat teettäneet 
maaliskuussa Taloustutkimuksella Vapaa-
ehtoistyö Suomessa -tutkimuksen. Tutki-
muksen mukaan noin puolet vastaajista 
on tehnyt vapaaehtoistyötä viimeisen vuo-
den aikana. Tutkimus on toteutettu edelli-
sen kerran vuonna 2018. Silloin 48,7 % oli 
tehnyt vapaaehtoistyötä edeltävän vuoden 
aikana, kun vuonna 2021 vastaava luku oli 
47 %. Huomattavaa laskua ei siis ole ha-
vaittavissa.

Korona-aika on ollut vapaaehtoistoiminnan 
kannalta ristiriitaista aikaa. Esimerkiksi 

ikäihmisten tekemä ja ikäihmisten parissa 
tehtävä vapaaehtoistoiminta on rajoitusten 
ja suositusten takia ollut hankalaa tai jo-
pa mahdotonta. Toisaalta kriisiajat usein li-
säävät ihmisten auttamishalua. Tämä on 
näkynyt esimerkiksi kauppa-avussa ja eri-
laisissa etänä ja verkossa toteutuneissa va-
paaehtoistoiminnoissa. Toteutettu tutkimus 
tukee tätä näkemystä, sillä vapaaehtoistoi-
minnan määrä on pysynyt lähes entisissä 
lukemissa. 

Vapaaehtoistyötä tehdään mieluiten kas-
votusten ja järjestöjen tai yhteisöjen or-
ganisoimana. Lyhyt- ja pitkäkestoista 
vapaaehtoistyötä tehdään lähes yhtä pal-
jon, mutta pop up -tyyppinen vapaaeh-
toistoiminta kiinnosti erityisesti naisia. 
Vapaaehtoisena toimittiin kyselyä edeltä-
vän neljän viikon aikana keskimäärin 12,9 
tuntia. Vuonna 2018 vastaava luku oli rei-
lut 15 tuntia.

Tutkimuk-
sen perusteel-
la nuoret ovat 
kiinnostunei-
ta vapaaehtois-
toiminnasta. 
Vapaaehtoistoi-
mintaan osal-
listumista 
helpottaisi eni-
ten se, että 
tarjolla olisi ly-
hytkestoisia ja 
kertaluonteisia 
tehtäviä ja että 
elämäntilanne 
olisi sopivampi. 
Vastaajista 38 
% haluaisi osal-
listua vapaaeh-
toistoimintaan, 
jos pyydettäi-
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siin. Nuorista, 15–24-vuotiaista vastaajista 
jopa 61 %.

Korona-aika ei siis ole vähentänyt suo-
malaisten halua tehdä vapaaehtoistyötä. 
Poikkeusaika näyttäisi kuitenkin vaikutta-
neen vapaaehtoistoimintaan ja -tehtäviin. 
Esimerkiksi pelastuspalvelutoimintojen 
kategoriassa on tehty erityisen paljon va-
paaehtoistyötunteja ja vapaaehtoistyö on 
siirtynyt osin verkkoon. Noin 2/3 tutkimuk-
seen vastaajista uskoo tekevänsä vapaaeh-
toistyötä jatkossa vähintään yhtä paljon tai 
jopa enemmän kuin nyt. 

Tutkimuksen mukaan korkeakoulute-
tut ja vakaalla työuralla olevat henkilöt 
ovat innokkaimmin kasvattamassa omaa 
vapaaehtoistyöpanostaan ja uskovat osaa-
misensa olevan riittävää. Jos vapaaeh-
toistoimintaa organisoivat tahot haluavat 
jatkossakin olla avoimia kaikille, tulisi jat-

kossa kiinnittää erityistä huomiota rekry-
tointikäytäntöihin, perehdytykseen sekä 
työn tukemiseen.

Tutkimuksen tuloksia lukiessani mietin, 
kuinka ottaa toiminnassamme huomioon 
tutkimuksen havainto, että kiinnostus va-
paaehtoistoimintaan kohtaan ei ole vähen-
tynyt. Tämä haastaa meidät miettimään 
jäsenhankintamme tapoja, kuinka sitä to-
teutamme, kuinka perehdytämme uudet 
tulijat toimintaamme ja kuinka tuemme 
vapaaehtoistyön tekemistä. Pyritään yh-
dessä löytämään hyviä keinoja, jotta olem-
me avoimia uusille tulijoille - tuottamaan 
iloa, toivoa ja luottamusta kanssamme. 

Aurinkoista kesää! 

Jouni Pousi 
puheenjohtaja

HUPin uusi toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaa 

Yhdessä saamme parasta aikaan 

Päivi Vuorimaa aloitti HUPin toiminnanjoh-
tajana toukokuun alussa. Hän on muuta-
man viikon ajan tutustunut tehtävään ja 

työkavereihin, ja odottaa viimeistään syk-
syllä tapaavansa osastojen vapaaehtoisia. 

Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.

Olen 56-vuotias espoolainen kauppatie-
teen maisteri ja johtamisen ja järjestötyön 
konkari. Aiemmin olen työskennellyt use-
assa järjestössä johtotehtävissä ja myös 
hallituksissa ja muissa luottamusrooleis-
sa. Monipuolinen urapolkuni vuodesta 1983 
alkaen on kulkenut markkinoinnin ja vies-
tinnän tehtävistä koulutusalalle, siellä joh-
totehtäviin ja myöhemmin järjestöihin sekä 
valmennusalan yrittäjäksi. Koko työurani 
olen aktiivisesti rakentanut verkostoja, ai-
na kuhunkin ammatilliseen tilanteeseeni 
peilaten. Myös vapaaehtoistyötä olen teh-
nyt vuodesta 1979 alkaen, vaihtelevissa 
muodoissa. 

Perheeseeni kuuluu puoliso ja kaksi ai-
kuista poikaa sekä heidän kumppaninsa. 
Tärkeä osa elämässäni juuri nyt on myös 
89-vuotiaan äitini asioista huolehtiminen. 
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Mikä sai sinut kiinnostumaan HUPin 
toiminnanjohtajan tehtävästä? Tunsit-
ko Punaista Ristiä entuudestaan?

Työn merkityksellisyys on minulle tärkeää. 
Olin jo hetken aikaa ennättänyt miettiä, 
mitä seuraavaksi tekisin työkseni ja millai-
sia asioita haluaisin osaamisellani edistää. 
Punaisen Ristin työ, jos mikä, on todella 
tärkeää.

Toiminnanjohtajan roolista pidän kovas-
ti; tykkään johtaa ja organisoida ja tukea 
joukkuettamme – niin työntekijöitä kuin 
vapaaehtoisia – onnistumaan. Tehtävä tar-
joaa minulle myös paljon uuden oppimista 
eri toiminta-alueista; jatkuva kehittymi-
nen on minulle työssä innostavaa. Punaista 
Ristiä tunsin jonkin verran ennestään, olen 
mm. käynyt ensiapukurssit. Toiminnan ko-
ko laajuus alkaa vasta nyt hahmottua mi-
nulle. 

Olet nyt muutaman viikon ajan tutus-
tunut uuteen tehtävääsi. Mitkä ovat 
ensivaikutelmat? 

Olen käynyt paljon keskusteluja, mm. 
työntekijöiden, keskustoimiston ihmisten 
ja hallituksen puheenjohtaja Jouni Pou-
sin kanssa. Tämän myötä kuva tilanteesta 
on alkanut rakentua. Koen olevani erittäin 
tervetullut joukkoon, vastaanotto on poik-
keuksetta ollut hyvin lämmintä. Minua ilah-
duttaa ihmisten vahva sitoutuminen ja 
innostus työhönsä sekä monin tavoin välit-
tyvä positiivinen ilmapiiri. 

Tekemistä minulla uutena toiminnanjohta-
jana on toki paljon, useita kehitettäviä asi-
oita olen jo tunnistanut. Mm. on tarpeen 
selkeyttää tekemistä ja kehittää työn teke-
mistä edistäviä rakenteita ja toimintatapo-
ja. Uskon yhteistyöhön; yhdessä saamme 
aikaan parasta. 

Koronaepidemian takia Punaisessa 
Ristissä työskennellään enimmäkseen 
etänä, myös kokoukset ovat olleet etä-
kokouksia. Onko tämä vaikuttanut tu-
tustumiseen? 

On ollut mukava tavata ihmisiä niin etäko-
kouksissa kuin muutamia jo paikan päällä 

toimistollakin. Saan paljon energiaa koh-
taamisista, siksi ihmisten tapaaminen on 
minulle tärkeää. Tutustuminen kasvokkain 
on vahvempaa kuin etänä. Toisaalta etä-
työ on mahdollistanut minulle sen, että 
olen voinut tavata jo todella monia ihmisiä. 
Odotan kyllä jo aikaa, jolloin voimme taas 
työskennellä useammin kasvokkain. 

Miten suunnittelet tutustuvasi HUPin 
osastoihin ja vapaaehtoisiin? Kun ko-
ronatilanne helpottaa aiotko vierailla 
osastoissa?

Kyllä vaan! Tulen mukaan syksyn osas-
tofoorumeihin. Heti kun korona hellittää, 
minulla on ajatus tavata osastojen luot-
tamusihmisiä sekä vapaaehtoisia. Piiri-
toimiston tehtävä on tukea osastoja ja 
vapaaehtoisia, siksi tutustuminen on vält-
tämätöntä minunkin työroolissani. 

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Harrastan liikuntaa ja ulkoilua ja puolisoni 
kanssa reissaamme mielellämme niin koti-
maassa kuin maailmalla. Viihdymme myös 
vuokramökeillä, kesällä nautimme lep-
poisasta oleilusta ja talvella hiihdosta ja 
muista talvilajeista. Erityistä iloa juuri nyt 
minulle tuo poikieni kaksi koiranpentua, 
jotka aika ajoin ovat meillä hoidossa. 

Jokerikysymys: Jos olisit supersankari, 
mikä olisit ja miksi?

Olisin Aku Ankan Superhessu, joka super-
pähkinöitä napsimalla saa supervoimia. 
Heisulivei, ja voisin korjata niin pieniä kuin 
isojakin asioita, globaalistikin. 

***

Päivin tavoitat sähköpostilla  
paivi.vuorimaa@redcross.fi  
tai puhelinnumerosta  
040 725 5562.

HENKILÖSTÖUUTISET



6

PIIRIN HALLITUS

Piirin hallitus  tutuksi
Helsingin ja Uudenmaan piirin hallitukseen 
kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
taja sekä kymmenen muuta jäsentä. 

Piirin vuosikokouksessa huhtikuussa pu-
heenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotis-
kaudeksi valittiin Jouni Pousi, joka jatkaa 
tehtävässä toista kautta. Uudeksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin Max Lindholm. 

Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin nel-
jä uutta jäsentä eli Päivi Hurttia, Kirsi Laa-
tikainen, Pekka Laukkanen ja Kukka Nuora. 
Heidän lisäkseen Veera Niemi valittiin jat-
kokaudelle ja Katja Kuusela varapuheen-
johtajaksi valitun Max Lindholmin tilalle 
jäljellä olevaksi vuoden toimikaudeksi.  
Hallitukseen kuuluvat lisäksi Tiina Hörkkö, 
Karoliina Pilli-Sihvola, Pekka Piri ja Mia Sa-
lomäki, heidän toimikautensa jatkuu seu-
raavan vuosikokouksen loppuun.

Hallituksen esittelijänä toimii toiminnan-
johtaja Päivi Vuorimaa ja sihteerinä tiedo-
tussihteeri Tuula Korhonen. Piiritoimistosta 
hallituksen kokouksiin osallistuvat myös 
järjestöpäällikkö Ari Hakala, kehittämis-
päällikkö Mari Grus ja ohjelmapäällikkö 
Heidi Juslin-Sandin. 

Piirin hallituksen tehtävät

Piirin hallitus kokoontuu neljä – kuusi ker-
taa vuodessa, sen lisäksi järjestetään kak-
si työseminaaria, toinen keväällä ja toinen 
syksyllä. Jälkimmäiseen osallistuu myös 
piiritoimiston henkilökunta. 

Hallituksen tehtäviin kuuluu huolehtia sii-
tä, että osastot saavat toimintaa ja talou-
denhoitoa varten osaavan ja riittävän tuen. 
Hallitus hyväksyy piirin toimintasuunnitel-
man ja talousarvion ja valvoo piirin omai-
suuden ja talouden hoitoa. Hallituksen 
tehtäviin kuuluu myös huolehtia alueellaan 
Punaisen Ristin valmiussuunnittelun koor-
dinoimisesta.

Hallituksen kokouksista julkaistaan muuta-
man päivän kuluessa hallitustiedote, joka 
lähetetään osastojen puheenjohtajille, va-

rapuheenjohtajille ja sihteereille. Tiedote 
julkaistaan myös piirin nettisivuilla hup.pu-
nainenristi.fi > tiedotteet.

Hallitus perustaa kolme  
kehittämisryhmää

Järjestön toimintalinjausten toimeenpane-
misen ja piirin toiminnan kehittämisen tu-
eksi piirin hallitus on perustamassa kolme 
kehittämisryhmää vuosille 2021 – 2023, 
ryhmien tehtävistä päätetään hallituksen 
kokouksessa 8.6. Lisäksi hallitus on jo ai-
emmin perustanut talous- ja kehittämisva-
liokunnan. 

• Vapaaehtois- ja osastotoiminnan kehittä-
misryhmä 
• Valmiuden ja auttamiskyvyn kehittämis-
ryhmä 
• Digitaalisuus ja viestintä -kehittämisryh-
mä

Jokaisen ryhmän työhön osallistuu kaksi 
hallituksen jäsentä, lisäksi ryhmiin haetaan 
aiheesta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Ryh-
mien tehtävistä ja siitä, miten mukaan voi 
hakea, tiedotetaan osastoille kesäkuussa.

Pirin hallitus tutuksi

Hallituksen jäsenet esittäytyvät tässä ja 
elokuun Tässä ja nyt -lehdessä. Kaikki sai-
vat vastatakseen samat kysymykset ja ti-
laisuuden omin sanoin esitellä itsensä. 

1) Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi. 
2) Miten pitkään olet ollut mukana Punai-
sen Ristin toiminnassa? Millaisissa tehtä-
vissä? 
3) Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin halli-
tuksen jäsenyydestä? 
4) Mitä odotat piirin hallituksen työskente-
lystä? Mihin asioihin haluat vaikuttaa? 
5) Jokerikysymys (vastaa ainakin toiseen 
kysymykseen) 
a) Jos olisit supersankari, mikä olisit ja 
miksi? 
b) Mitä teet vapaa-ajallasi?
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Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.

Olen piirin hallituksen puheenjohtaja Jouni 
Pousi. Olen 49-vuotias, kotoisin Helsingis-
tä, Arabianrannasta ja kuulun Kallio-Käpy-
län osastoon. Perheeseeni kuuluu lisäkseni 
10-vuotias englanninbulldoggi Valtteri, 
jonka hovimestarina toimin. Töissä olen 
Turvallisuuskomitean sihteeristössä Valtio-
neuvostossa, jossa tehtäviin kuuluu koko-
naisturvallisuuteen liittyvät valmistelu- ja 
suunnittelutehtävät.

Miten pitkään olet ollut mukana Pu-
naisen Ristin toiminnassa? Millaisissa 
tehtävissä?

Punaisen Ristin ”urani” alkoi 1983 nuore-
na vapaaehtoisena entisessä Kymen piiris-
sä, nykyisessä Kaakkois-Suomen piirissä. 
Vuosien saatossa olen toiminut erilaisissa 
tehtävissä, nuorisoryhmän vetäjänä, ensi-
apuryhmäläisenä, osaston ja piirin halli-
tuksessa, valiokunnissa sekä kouluttajana. 
Olen toiminut myös työntekijänä Keskus-
toimistossa terveydenhuollon- ja ensiapu-
koulutuksen suunnittelijan tehtävissä.

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin 
hallituksen jäsenyydestä?

Aloitin nyt toisen kauden piirin hallituksen 
puheenjohtajana. Ennen tätä kautta mi-
nulta tiedusteltiin kiinnostusta puheenjoh-
tajaksi 2018 vuoden lopussa ja hetki kyllä 
piti asiaa miettiä, että riittääkö aika tehtä-
viin. Pidin tehtävää tärkeänä ja mietin, että 
taustastani voisi olla hyötyä puheenjohta-
jan tehtävistä.  

Mitä odotat piirin hallituksen työsken-
telystä? Mihin asioihin haluat vaikut-
taa?

Toivon hyvää ja aktiivista keskustelua se-
kä kehittämisen näkökulmia, kuinka teh-

dään hyvä paremmaksi. Osaltani haluaisin 
vaikuttaa siihen, että kehittäisimme piirim-
me toimintaa osastojen ja vapaaehtoisten 
kanssa yhdessä piiritoimiston henkilöstön 
tukemana ja saisimme osallistamista lisät-
tyä, sekä piirin jäsenmäärää kasvatettua.

Jos olisit supersankari, mikä olisit ja 
miksi?

Super Hessu eli Hessu Hopon alter ego. 
Vaikeiden tilanteiden tullessa esiin hatus-
ta otetut maapähkinät antaa supervoimat, 
jolla ratkotaan eteen tulevia haasteita. Eh-
kä juuri niitä supervoimia tässä on joutu-
nut välillä itse tarvitsemaan ja siksi juuri 
Super Hessun taidot tulisi tarpeeseen.

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Kuntoilu, tanssiminen ja ystävien kans-
sa ajan viettäminen täyttävät hyvin jäljelle 
jäävän vapaa-ajan.

Piirin hallitus haluaa tulla tutummaksi osastoille ja vapaaehtoisil-
le. Tässa lehdessä esittäytyvät piuheenjohtaja Jouni Pousi ja va-
rapuheenjohtaja Max Lindholm. sekä jäsenet Päivi Hurttia, Kirsi 
Laatikainen, Kukka Nuora ja Pekka Laukkanen. Jatkoa esittelyille 
elokuun Tässä ja nyt -lehdessä.
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Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.

Olen Max Lindholm, 45-vuotias asianajaja 
Helsingistä. Työskentelen yhdessä kollega-
ni kanssa omistamassamme asianajotoi-
mistossa Töölössä. Perheeseeni kuuluvat 
kaksi tytärtä, iältään 12 ja 6 vuotta. Har-
rastan argentiinalaista tangoa, veneilyä 
ja liikuntaa monissa eri muodoissa, se-
kö opiskelen venäjää, koska käyn siellä 
usein.  

Miten pitkään olet ollut mukana Pu-
naisen Ristin toiminnassa? Millaisissa 
tehtävissä?

Aloitin vuonna 1992 FRK Helsingfors 
svenska osaston vastaperustetussa en-
siapuryhmässä. Olen myös ollut osas-
ton puheenjohtajana pitkään. Matkalle 
on myös osunut piirihallituksen paikka jo 
nuorempana, nuorisovaliokunnan puheen-
johtajuus sekä kaksi kautta valtuustossa. 
Nykyään olen valtuuston jäsen, piirihalli-
tuksen varapuheenjohtaja ja yhä mukana 
osaston hallituksessa.

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin 
hallituksen jäsenyydestä?

Olen edellisten viiden vuoden aikana 
päässyt piirihallituksessa kehittämään pii-
rin toimintaa. Koin, että minulla voisi va-
rapuheenjohtajana olla annettavaa piirin 
ja osastojen yhteistyön parantamiseen, ja 
järjestömme avoimuuden, hyvän hallinnon 
ja meidän perusperiaatteiden mukaisen 
toiminnan edistämiseen. Kaipaan piiriltä 
aktiivista otetta myös julkisuudessa käy-
tävään keskusteluun heikoimmassa ole-
vien puolesta puhujana, ja ihmisarvojen 
kunnioittamista painottavana toimijana.

Mitä odotat piirin hallituksen työsken-
telystä? Mihin asioihin haluat vaikut-
taa?

Toivon, että järjestömme päätöksenteon 
avoimuus lisääntyy, saamme talouden ta-
sapainoon maltillisilla, ihmislähtöisillä ja 
humaaneilla toimilla, ja että voimme muu-
taman vuoden päästä ilolla todeta, et-
tä osastojen saama tuki on kasvanut, ja 
osastojen välinen hyvä yhteistyö ja avun-
anto ovat edistyneet. Tällöin voin nukkua 
yöni hyvin. Myös jäsenmäärän laskun py-
säyttäminen vaatii meiltä kaikilta paljon 
panoksia lähivuosien aikana.

Jos olisit supersankari, mikä olisit ja 
miksi?

Hessu Hopo, touhotan kovasti kaikessa 
mukana, ja usein käy niin, että sattumoi-
sin, vaikkakaan ei ihan aina alkuperäisten 
suunnitelmien mukaisesti, lopputulos on 
kuitenkin sellainen, että siihen voidaan ol-
la tyytyväisiä.
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Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.

Olen Pekka Laukkanen, isä, kovaa vauhtia 
keski-ikäistyvä Punaisen Ristin moniosaa-
ja Keski-Helsingin osastosta. Työskentelen 
järjestöasiantuntija ammattiliitossa, olen 
puoliso, isä ja koiraihminen. Koulutuksel-
tani olen kasvatustieteilijä sekä yhteisö-
pedagogi (YAMK). Suoritin keväällä myös 
järjestöjohtamisen erikoisammattitutkin-
non. 

Miten pitkään olet ollut mukana Pu-
naisen Ristin toiminnassa? Millaisissa 
tehtävissä?

Punaisen Ristin toimintaan, nuoriso- ja en-
siaputoimintaan, tulin mukaan alun perin 
14-vuotiaana. Asuin tuolloin vielä Itä-Suo-
messa ja olin Uimaharjun osastossa aktii-
vi sekä Savo-Karjalan piirissä kouluttajana, 
piirin hallituksen ja nuorisotoimikunnan jä-
senenä. Työskentelin lähes kymmenen 
vuotta SPR:n keskustoimistolla Helsingissä. 
Viimeiset viisi vuotta olen toiminut koulut-
tajana ja viime keväästä lähtien myös ko-
ronatilannekeskuksessa vapaaehtoisena. 

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin 
hallituksen jäsenyydestä?

Olen mukana rakkaudesta lajiin. Minut 
sai kiinnostumaan piirin hallituksen jäse-
nyydestä halu vaikuttaa Punaisen Ristin 
toimintaan ja toive saada Vaasan yleis-
kokouksessa hyväksytty huikea toiminta-
linjaus todeksi. Sopiva elämäntilanne ja 
kannustus kotoa sekä omasta osastosta ja 
naapuriosastoista tukivat myös kovasti ha-
kupäätöstäni. 

Mitä odotat piirin hallituksen työsken-
telystä? Mihin asioihin haluat vaikut-
taa?

Odotan, että saamme aikaiseksi oivalli-
sia tuloksia. Meillä on mahtava jengi koos-
sa piirin hallituksessa; tässä jengissä on 
monenlaista osaamista, mahtavaa tietotai-
toa ja yhteen hiileen puhaltamisen henki 
on aistittavissa. Kehittämiseen on tartuttu, 
vastuuta on jaettu tasaisesti, ja itse odo-
tan erityisesti kehittämisryhmien starttaa-
mista syksyllä. Haluan vaikuttaa erityisesti 
siihen, että Punainen Ristin on Suomen 

johtava valmiusjärjestö ja onnistumme 
saamaan uusia vapaaehtoisia mukaan toi-
mintaan. 

Jos olisit supersankari, mikä olisit ja 
miksi?

Olisin ehdottomasti Astrid Lindgrenin luo-
ma Katto Kassinen. En ole varma, laske-
taanko häntä supersankariksi, mutta hänen 
elämänmottonaan on ”Hauskaa pitää olla, 
muuten minä en ala mitään.” Tunnistan hä-
nestä itseni: hän on huumorintajuinen, ly-
hyt, ihmeen viisas, tukeva ja itsevarma 
henkilö sekä omien sanojensa mukaan ”so-
pivan pullea mies parhaassa iässä”. Ra-
kastan Katto Kassisen elämänasennetta ja 
huumorintajua sekä pilkettä silmäkulmas-
sa. Haluaisin myös itse propellin selkään, 
että voisin siirtyä nopeasti paikasta toiseen 
ja oppia kuinka kotilohikäärme kesytetään. 

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Vapaa-ajallani vietän normaalia perhe-elä-
mää, luen ja kuuntelen äänikirjoja, harras-
tan kulttuuria, opiskelen, ulkoilen koiran 
kanssa, olen elokuvafriikki, matkustelen ja 
olen Punaisen Ristin aktiivivapaaehtoinen. 
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Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.

Nimeni on Päivi Hurttia, sydämeltäni sta-
dilainen. Auttaminen lähtee selkärangasta, 
mutta joskus on parempi auttaa toista ih-
mistä auttamaan itseään.

Työskentelen viestintäpäällikkönä HUSissa. 
Sen lisäksi mentoroin, koulutan Kriisinhal-
lintakeskuksen HEAT-kurssilla ja FINCEN-
Tin PSOCC-koulutuksessa. Konfliktit, IHL, 
kriisinhallinta ja rauhanvälitys kiinnostavat 
yhä enemmän.

Miten pitkään olet ollut mukana Pu-
naisen Ristin toiminnassa? Millaisissa 
tehtävissä?

Kokemusvuosien kertomisella on kään-
töpuolensa. Kun meillä on aina tapana 
kertoa, että tulin Punaiseen Ristiin vapaa-
ehtoiseksi jo teininä tai viime vuosituhan-
nella, joku voi ajatella, riitänkö, kun olen 
ollut mukana vasta vuoden, ehkä kuukau-
den. Huomioimmeko helposti vain vuosi-
en määrän vai innostuksen olla mukana 
ja tehdä parhaansa eri elämäntilanteissa? 
Olen ylpeä osastoni nuorista ja uusista va-
paaehtoisista, joista kaikki ovat yhtä päte-
viä kuin minä ja muut dinosaurukset.

Liityin jäseneksi nelikymppisenä. Siihen 
saakka olin tiennyt Punaisen Ristin toimin-
nasta vain verenluovutuksen. Vasta tultua-
ni töihin Veripalveluun minulle avautui muu 
toiminta. On hyvä muistaa, ettei toimin-
taa tunneta hyvin, vaikka järjestö tunne-
taankin. Olen aika varma, että olisin tullut 
mukaan auttamaan jo teininä, jos olisin 
kuullut tällaisesta mahdollisuudesta tehdä 
hyvää ja oppia tärkeitä taitoja. Silti 40 tai 

60 on ihan yhtä hyvä ikä tulla mukaan toi-
mintaan kuin 20:kin.

Olen käynyt Punaisen Ristin koulutuksia, 
mm. avustustyön peruskurssit, henkisen 
tuen peruskurssin ja viimeksi päivitin tie-
toni Vapepan peruskurssilla. Työskentelin 
Veripalvelussa, kansainvälisessä avustus-
toiminnassa sekä pääsihteerin ryhmäs-
sä vuosina 2009–2019. Delegaattikeikoilla 
kävin muun muassa Nepalissa ja Syyrias-
sa. Vapaaehtoisena Suomessa olen kerän-
nyt rahaa katastrofirahastoon, opettanut 
suomea ja tehnyt jäsenkirjeitä. Osallistuin 
Barents Rescue -suuronnettomuusharjoi-
tukseen ja Pisara-harjoitukseen. Amerikan 
Punaisen Ristin Atlantan osastossa avus-
tin yksityislahjoittajien varainhankinnassa 
ja viestinnässä sekä esittelin kansainvälistä 
toimintaa lahjoittajille. Nyt olen Keski-Hel-
singin osaston hallituksen jäsen, tiedottaja 
ja rahastonhoitaja. 

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin 
hallituksen jäsenyydestä?

Kun kuulin, että hallitukseen kaivattiin eh-
dokkaita, ajattelin, että voisin sillä tavoin 
jatkaa Punaisen Ristin kehittämistä. Vuon-
na 2019 vedin keskustoimistolla osallis-
tavaa toimintalinjausprosessia, ja onkin 
upeaa päästä toteuttamaan uutta toiminta-
linjausta.

Mitä odotat piirin hallituksen työsken-
telystä? Mihin asioihin haluat vaikut-
taa?

Hallituksessa vaikuttaa olevan kehittämis-
intoa ja avoin keskustelukulttuuri. Näillä 
eväillä on hyvä tarttua työhön ilon, toivon 
ja luottamuksen tuomisessa niin avun vas-
taanottajille kuin tekijöille.

Haluan vaikuttaa siihen, että 
- luottamushenkilöt, erityisesti uudet pu-
heenjohtajat, saavat tarvitsemansa tuen ja 
että osastokummityötä tekevillä on siihen 
tarvittavat eväät; 
- otamme mukaan monenlaisia vapaaehtoi-
sia ja varmistamme, että he pääsevät te-
kemään niitä asioita ja onnistumaan siinä, 
mikä heitä kiinnostaa nopeasti ja helposti; 
- teemme monipuolista yhteistyötä osas-
tojen, piirien ja keskushallinnon välillä yk-
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seyden periaatetta noudattaen ja resurssit 
ja ideat jakaen.

Hallituksella on jo monta hyvää kehittämis-
projektia, joilla varmistetaan tasapainoinen 
talous, hyvä hallinto ja sujuvat prosessit. 
On tärkeää saada talteen myös osaajien 
tieto ja opit mm. avoimen tiedonjakami-
sen, koulutusten ja käsikirjojen avulla. 

Odotan, että pääsemme kaikki jälleen ta-
paamaan toisiamme sekä hallituksen jä-
senten että osastojen vapaaehtoisten 
kesken. Haluan oppia tuntemaan piirin alu-
eella toimivia erilaisia osastoja paremmin.

Jos olisit supersankari, mikä olisit ja 
miksi?

Ehkä olisin äitini, joka oli monitaitoinen, 
lehmänhermoinen ja hyväkäytöksinen, kai-
kille ystävällinen ihminen.

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Kesällä ajan moottoripyörällä, uin ja juok-
sen poluilla sekä kuntoilen mökkihommis-
sa. Talvisaikaan soitan rumpuja, joogaan ja 
luen. Koronavuosi vei kuorolaulut ja ystävi-
en tapaamiset, mutta pian ne voidaan pa-
lauttaa normaaliin päiväjärjestykseen. 

Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.

Olen Kirsi Laatikainen, 55-vuotias siun-
tiolainen. Perheeseeni kuuluu mies ja 
kolme aikuista lasta, jotka jo asuvat omil-
laan. Meillä on myös kaksi koiraa ja kissa. 
Päätyökseni toimin Helsingin seurakun-
tayhtymässä asiantuntijana. Olen myös 
sivutoiminen yrittäjä (Kotipalvelut ikäänty-
neille ja vammaisille). Koulutukseltani olen 
mm. työvalmentaja ja psyykkinen valmen-
taja.

Miten pitkään olet ollut mukana Pu-
naisen Ristin toiminnassa? Millaisissa 
tehtävissä?

Punaisen Ristin toiminnassa olen ollut mu-
kana muutaman vuoden. Aloitin hävikki- ja 

EU-ruokajaossa ja sitten olinkin jo osaston 
hallituksessa mukana sihteerinä ja tiedot-
tajana. Tällä hetkellä toimin Kirkkonum-
mi-Siuntio -osaston puheenjohtajana ja 
tiedottajana. Koordinoin myös hävikki- ja 
EU-ruokatoimintaa.

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin 
hallituksen jäsenyydestä?

Minua pyydettiin HUP:n hallitukseen eh-
dokkaaksi ja suostuin! Sanonta kuuluu: 
Eteenpäin on elävän mieli.

Mitä odotat piirin hallituksen työsken-
telystä? Mihin asioihin haluat vaikut-
taa?

Hallitustyöskentelyltä odotan vuorovaiku-
tuksellista ja avointa yhteistyötä. Olen hal-
linnon ammattilainen, joten mm. ao. asiat 
ovat lähellä sydäntäni. Tärkeää on myös 
tiedostaa selkeä työnjako osastojen, piirin 
ja keskustoimiston välillä.

Mitä teet vapaa-jallasi?

Vapaa-ajallani lenkkeilen mieheni ja koi-
riemme kanssa. Tyttärellämme on kak-
si pientä koiraa, joten nelijalkaisia ystäviä 
meillä riittää! Omakotitalon työt pitävät 
niin ikään aktiivisena. Soitan myös pianoa 
ja kirjoitan kortteja ystävilleni.
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Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.

Olen sairaanhoitaja ja kahden pienen lap-
sen äiti. Opiskelin ennen sairaanhoitaja-
opintoja rauhan- ja konfliktintutkimusta 
yliopistossa ensin Ruotsissa ja sitten Nor-
jassa. Tämän vuoksi puhun molempia kie-
liä. Voisi kuitenkin sanoa, että puhun 
skandinaaviskaa, sillä sekoitan sujuvasti 
molempia kieliä puhuessani.

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin 
hallituksen jäsenyydestä?

Vaikuttaminen Punaisen Ristin eri tasoil-
la taitaa olla minun juttuni ja tätä kautta 
kiinnostuin piirin hallituksen jäsenyydestä. 
Olen osastoni, Kehä-Espoon, varapuheen-
johtaja ja edellisellä yleiskokouskaudel-
la olin valtuuston jäsen. Piirin tasolla olen 
ollut mukana nuorisotoiminnan kehittä-

misryhmässä. Piirin 
hallitus tuntui hyvältä 
jatkumolta ja tärkeäl-
tä vaikuttamisen pai-
kalta.

Mitä odotat piirin 
hallituksen työs-
kentelystä? Mihin 
asioihin haluat vai-
kuttaa? 

Hallitustyöskentelyltä 
odotan paljon kokous-
tamista, paljon hyviä 
keskusteluja, sekä tu-
tustumista siihen mitä 
kaikkea Punainen Risti 
ja meidän vapaaehtoi-
semme tekevät piirin 
alueella.

Piirin hallituksessa haluan tukea toiminta-
tapoja, joilla Punaisen Ristin eri tasoja tuo-
daan lähemmäs toisiaan. Piirin hallitus ja 
osastot ovat kokeneet haasteelliseksi arki-
set kontaktit ja tiedonvaihdon.

Haluan olla mukana kehittämässä kohtaa-
misen ja tiedonvaihdon paikkoja. Nuor-
ten mukaan saaminen ja nuorisotoiminta 
on toinen osastoille haastetta tuottava osa-
alue. Haluan tukea nuorten osallistamista 
osastoissa, sekä myös piirin tasolla.

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Vapaa ajalla kävelen lähiluonnossa, istun 
hiekkalaatikon laidalla ja hoidan parveke-
puutarhaa.

Kukka Nuora tuli mukaan toimintaan Sydäntalvi-harjoituksessa v. 2013.

Miten pitkään olet ollut mukana Pu-
naisen Ristin toiminnassa? Millaisissa 
tehtävissä?

Minut napattiin mukaan ensihuoltotoimin-
taan Espoossa, kun lähdin vuonna 2013 Sy-
däntalvi-harjoitukseen katsomaan millaista 
on valmiustoiminta. Pääsin evakuointikes-
kukseen sisäänkirjaamaan evakuoituja. 

Ensihuollon lisäksi olen ollut paljon nuo-
risotoiminnassa mukana. Olen nuorisode-
legaatti vuosimallia 2013. Toisten nuorten 
tapaaminen kansallisissa sekä kansainvä-
lisissä tapaamisissa ja leireillä on ollut an-
toisaa ja niissä pääsee vaihtamaan hyviä 
ideoita. Opiskellessani Norjan Tromssassa 
tutustuin siellä myös paikallisen Punaisen 
Ristin toimintaan vapaaehtoisena. Kou-
luttauduin siellä Gatemegling -ohjaajaksi, 
joka kääntyisi suomeksi nuoriso- tai katu-
sovitteluksi.
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Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa Suomen 
Punaisen Ristin toimintaa. Meidän vahva 
panoksemme on korvaamaton resurssi toi-
minnalle. Miksi näin? 

Me vapaaehtoiset edustamme hyvin laa-
jaa osaamisen joukkoa. Kokemusta on niin 
työn kuin elämänkokemuksenkin puoles-
ta. Meillä jokaisella on paljon annettavaa 
tälle järjestölle, paljon osaamista elämän 
eri osa-alueilta. Järjestöllä puolestaan on 
hyvin monenlaisia tehtäviä tarjota meille 
vapaaehtoisille, joten jokainen löytää var-
masti oman toiminta-alueensa.

Punainen Risti haluaa huolehtia  
vapaaehtoisten jaksamisesta ja  
hyvinvoinnista

Me olemme olleet mukana Punaisen Ristin 
toiminnassa jo pitkään – yhteensä 55 vuot-
ta. Noiden vuosien aikana olemme olleet 
monessa mukana – oppineet, iloinneet, ja-
kaneet, auttaneet, tukeneet ja viihtyneet. 

Punaiselle Ristille on tärkeää huolehtia va-
paaehtoisistaan hyvin. Vapaaehtoisena tie-
toisesti altistamme itsemme monenlaisille 
kuormittavuuksille. Koskaan ei tiedä tar-
kalleen, mitä edessä on, kun vaikkapa läh-
demme ensiapupäivystämään tai etsintään 
mukaan. 

Järjestössä on käytössä monenlaisia tapo-
ja huolehtia vapaaehtoisten hyvinvoinnista 
ja jaksamisesta. Yksi niistä on jälkipur-
ku. Molemmat olemme vetäneet useita jäl-
kipurkuja erilaisten tapahtumien jälkeen. 
Viimeisen vuoden aikana jälkipurkuja on 
tarjottu erityisesti koronaan liittyvien toi-
mintojen vapaaehtoisille, kuten korona-
jäljityksessä olleille, puhelinauttajille ja 
rokotusavustajille.

Mitä jälkipurku sitten on? Se on tilanteen 
läpikäymistä suljetussa porukassa ajatus-
ten, tunteiden ja reaktioiden tasolla. Se ei 
ole kritiikkitilaisuus tai kehittämispalaveri, 
vaan tapaamisessa keskitytään puhumaan 
omista kokemuksista. 

Luottamukselliset purkukeskustelut tukevat 
vapaaehtoisten jaksamista

Moni jälkipurkuun osallistuja kertoo ajatel-
leensa, että ”enhän minä sitä tarvitse, kun 
ei ole oikein mitään isoa tapahtunutkaan” 
tai ”en ole ollut vielä mukana kovin kauan”. 
Kyse ei aina olekaan jonkin ison asian pur-
kamisesta, vaan yhtä tärkeää on myös ver-
taisuus. Purkutilaisuuksissa voi oppia jotain 
ihan vaan kuuntelemalla toisia, vertais-
ten kokemuksia sekä oivaltaa: ”Noinkin voi 
kokea tai toimia.” Siinä saa ryhmän tukea 
omille ajatuksille ja kokemuksilleen. Lisäksi 
tarjoutuu mahdollisuus tukea muita. 

Purkutilaisuudessa oppii sanoittamaan sekä 
jakamaan ajatuksiaan, reaktioitaan ja ko-
kemuksiaan sekä samalla omat ajattelu- ja 
tunnetaidot kehittyvät. Kaikki tämä vaikut-
taa myönteisesti omaan hyvinvointiin! 

On hyvä muistaa, että myös suuret onnis-
tumisen kokemukset lisäävät kuormitus-
ta. Kuormitusta lisää myös odottelu, joka 
saattaa nostattaa ärtymystä, pitkästymis-
tä, turhautumista, väsymistä, ”hoh-hoijaa, 
miten kauan vielä” … ja näissä tilanteissa 
vaaditaan korkeaa motivaatiota: sitoutu-
mista ja sinnikkyyttä sekä koetellaan epä-
varmuuden sietokykyä. Etenkin henkisen 
tuen tehtävissä hiljaisuuden sietäminen 
onkin ollut yllättävän raskasta monelle aut-
tajalle. Tätä taitoa myös harjoitellaan kurs-
sien ja harjoitusiltojen aikana. 

Sinä, korona-ajan auttaja, toivottavasti 
olet saanut tuntea, että teet merkityksellis-
tä vapaaehtoistyötä. Toivottavasti sinusta 
tuntuu siltä, että sinun hyvinvoinnistasi ja 
jaksamisestasi on huolehdittu. Toivottavas-
ti olet saanut kokea myös uuden oppimisen 
iloa ja auttamisen elämyksiä!

Henkisen tuen kouluttajat, jälkipurkujen 
vetäjät

Hanna ja Riitta
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Mikä on HEA-ryhmä?
HEA-asiantuntijat ryhmä koottiin ko-
ronaepidemian alkaessa. Tavoittee-
na oli auttamistehtävissä toimivien 
vapaaehtoisten hyvinvoinnin tuke-
minen ennakoivasti sekä yhteenkuu-
luvuuden ja turvallisuuden tunteen 
vahvistaminen. 

Ryhmän jäsenet järjestivät ja oh-
jasivat piirin koordinoimissa vapaa-
ehtoistehtävissä kuluneen vuoden 
aikana yhteensä 57 etätapaamis-
ta. Tapaamisten lisäksi oli myös 
mahdollisuus henkilökohtaisiin yh-
teydenottoihin. Järjestimme myös 
hyvinvointia tukevia webinaareja. 

Ryhmän toiminta jatkuu

Ryhmän toiminta jatkuu. Ryhmään 
haetaan ja jäseninä toimivilta edel-
lytetään vähintään työnohjaajataus-
taa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja 
muiden vapaaehtoisten kanssa. Jos 
sinua kiinnostaa ryhmän toiminta ja 
olisit halukas antamaan vaadittua 
osaamistasi osana ryhmää, ole yhte-
ydessä piiritoimistoon. 

Purkukoulutuksesta tukea arjen 
toimintaan 

On tärkeää, että kaikkien hyvinvointi 
huomioidaan tasavertaisesti. Olem-
me luonteeltamme erilaisia, minkä 
vuoksi tämä ei aina ole helppoa ja 
on hyvä tukea asiaa tietoisesti. Kai-
kissa ryhmissä on hyvä ottaa tavaksi 
arjessakin fiiliskierros ts. purkukes-
kustelu toiminnan päätteeksi. 

Purkukoulutuksesta voit hakea var-
muutta vapaaehtoisena keskustelun 
pitämiseen omassa toimintaryhmäs-
säsi. Seuraava Purkukoulutus jär-
jestetään verkossa lauantaina 16.10. 
Suuren koulutuspäivän yhteydessä, 
ilmoittautuminen avataan syyskuun 
puolivälissä. 

Kerro kokemuksesi  
auttamistilanteista
Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun ja Suo-
men Punaisen Ristin viestintä keräävät 
luonnonkatastrofeissa auttamassa olleiden 
ja autettujen kokemuksia Punaisen Ristin 
viestintää varten. 

Kokemuksia kerätään julkaistaviksi. Tari-
noita voidaan käyttää esimerkiksi Vapepan 
ja Punaisen Ristin verkkosivuilla, sosiaali-
sessa mediassa ja painetuissa julkaisuissa.

Jos olet ollut mukana auttamassa valmius-
tilanteessa, jossa on hyvän tarinan ainek-
set, niin kerro siitä viestinnän asiantuntija 
Tiina Leinoselle, info@punainenristi.fi. Ly-
hytkin vinkki asiasta riittää:

• Mikä oli tilanne, missä ja milloin? 
• Mikä oli sinun tai kaverivapaaehtoisen 
osuus? 
• Miksi pidät tärkeänä kertoa juuri tästä?

Jos kokemuksestasi päätetään tehdä jul-
kaisu, viestinnän asiantuntija ottaa yhteyt-
tä vinkin lähettäjään ja kertomus käydään 
yhdessä läpi ennen julkaisua.

Miksi kokemuksia kerätään? 

Työmme on kertoa vapaaehtoisten toimin-
nasta. Haluamme nostaa esiin vapaaeh-
toisten pyyteettömiä tekoja ja jakaa tietoa. 
Ilmastonmuutos lisää luonnonkatastrofeja. 
Siksi esimerkkien kertominen sään ääri-il-
miöistä on ajankohtaista juuri nyt.
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Kuva SAR-harjoituksesta Espoossa v. 2009.

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU
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NÄLKÄPÄIVÄ 23.-25.9.

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään tut-
tuun tapaan syyskuun viimeisellä kokonai-
sella viikolla torstaista lauantaihin 23.-25.9. 
Tuolloin toivomme, että punaliiviset lipas-
kerääjät täyttävät katukuvan näyttävästi, 
tarvittaessa maskein varustettuna ja tur-
vavälit huomioiden. Tästähän meillä on jo 
viime syksyltä kokemusta, jolloin turvalli-
suusohjeiden noudattamisessa onnistuttiin 
loistavasti!  

Tilaa Nälkäpäivä-materiaalit jo nyt

Verkkokaupasta voit tilata kampanjama-
teriaaleja keräyksenne tueksi. Uusiutunut 
verkkokauppa edellyttää käyttäjiltä rekis-
teröitymistä hyvissä ajoin ennen tilauksen 
tekemistä. Tutustu siis verkkokauppaohjei-
siin etukäteen ja rekisteröidy käyttäjäksi!

Tee keräyksestänne ilmoitus Omaan

Tänä vuonna harjoittelemme kerääjärek-
rytoinnissa Oman käyttöä ja pyydämme 
kerääjiä ilmoittautumaan Oman kautta. 
Pyydämmekin teitä luomaan 15.6. mennes-
sä tapahtumailmoituksen  Omaan. Apua 
saatte tarvittaessa piiristä.

Tapahtumailmoituksessa voi hyödyntää 
Rednetistä löytyviä mallitekstejä, tai kir-
joittaa tekstin itse. Tapahtuman otsikos-
sa tulee kuitenkin mainita sana Nälkäpäivä 
sekä keräyksen paikkakunta, jotta ilmoi-

tus löytyy hakutoiminnon kautta. Tapahtu-
mailmoituksessa tulee antaa selkeät ohjeet 
siitä, miten kerääjäksi pääsee, sekä ke-
räyksen yhteyshenkilön yhteystiedot, jot-
ta vapaaehtoiseksi haluava voi olla häneen 
suoraan yhteydessä.

Keräysjohtajat mukaan  Ohtoon

Harjoittelemme Ohton käyttöä hätäapu-
keräysten varalle Nälkäpäivänä. Ohto on 
Suomen Punaisen Ristin ja Vapaehtoisen 
pelastuspalvelun käyttämä sähköinen häly-
tysjärjestelmä. Tavoitteena on saada kaik-
ki keräysjohtajat mukaan Ohtoon, jota on 
jatkossa tarkoitus käyttää myös hätäapu-
keräysten hälyttämisessä. Ohton kautta lä-
hetämme myös pyynnön vastata jokaisen 
keräyspäivän osalta tilannekuvakyselyyn, 
jonka avulla ajantasainen tilannekuva on 
kaikkien nähtävillä reaaliaikaisena. 

Kirjaudu Ohtoon netissä osoitteessa 
https://ohto.vapepa.fi. Kirjauduttuasi il-
moita siitä piiriin Helena Holm-Cüzdanille, 
joka liittää sinut hälytysryhmään. 

Koulutus OHTOn käyttöön

Jos OHTO ei ole sinulle vielä tuttu, kan-
nattaa osallistua OHTO-koulutukseen, joka 
järjestetään 2.9. klo 18.15-19.15 netissä. 
Lisätietoa tulossa myöhemmin. 

Nälkäpäivä tulee taas 23.-25.9. 

Skala keräsi Tikkurilassa  
Nälkäpäivänä 2020.
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AJANKOHTAISTA

Valtakunnallinen vapaaehtoistapahtuma tulee taas! 
Auttajat Aulangolla 1.-3.4.2022, Hämeenlinna 
Pelastusliivit vaihtuvat 
vaelluskenkiin, kun val-
takunnallinen vapaaeh-
toistapahtuma siirtyy 
keinuvilta laineilta Au-
langon hienoihin metsä-
maisemiin. Telttailla ei 
kuitenkaan tarvitse, sil-
lä käytössämme on upea 
Aulangon kokous- ja kyl-
pylähotelli unohtamat-
ta ympäristön lumoavaa 
luontoa ja lukuisia har-
rastusmahdollisuuksia.

Olitpa sitten ihan uu-
si noviisi, pitkän lin-
jan avainvapaaehtoinen 
tai jotain siltä väliltä 
olet lämpimästi tervetul-
lut valtakunnalliseen vapaaehtoistapahtumaan, joka järjestetään 1.-3.4.2022 Hämeenlin-
nassa! Tapahtumassa pääset oppimaan, innostumaan, keskustelemaan, rentoutumaan ja 
solmimaan uusia tuttavuuksia. Lisätietoa tapahtumasta löydät osoitteesta rednet.punai-
nenristi.fi/auttajataulangolla.

Huomionosoitusohjetta on päivitetty Punai-
sen Ristin hallituksen kokouksessa maa-
liskuussa. Merkittävä muutos on se, että 
jatkossa osastot toimittavat pronssisen, 
hopeisen ja kultaisen ansiomitalin ano-
mukset piireihin jo syyskuussa aiemman 
lokakuun lopun sijaan. Ansiomerkkien ja 
ansiomitalien hakuaika syksyllä on sama 
eli 15.9.

Uusi ohje ja huomionosoitusten anomuslo-
make löytyvät Rednetin osastotoimistosta, 
kohdasta Ohjeet ja lomakkeet. Lisätietoa 
huomionosoitusten hausta on luvassa myös 
elokuun Tässä ja nytissä.

Keväällä myönnetyt ansiomitalit

Tasavallan presidentti myönsi keväällä 7 
kultaista, 7 hopeista ja 12 pronssista ansio-
mitalia HUPin osastojen vapaaehtoisille. 

Normaalisti ansiomitalit olisi luovutettu va-
paaehtoisille joko piirin vuosikokouksessa 
tai yleiskokouksessa Vaasassa. Koronae-
pidemian aiheuttaman poikkeustilanteen 
vuoksi nämä suunnitelmat eivät toteutu-
neet, ja ansiomitalit odottavat piiritoimis-
tossa omistajaansa. Jakamatta on tänä 
vuonna myönnettyjen ansiomitalien lisäk-
si myös kymmenkunta jo viime vuonna 
myönnettyä mitalia.

Olemme piiritoimistossa alustavasti suun-
nitelleet, että ansiomitalit luovutetaan 
HUPissa Marraskuun Jazzien yhteydessä 
13.11.2021. Jos haluatte jakaa ansiomitalit 
osaston omassa tilaisuudessa tai tarkistaa 
ketkä osastonne jäsenet ovat huomionosoi-
tuksen keväällä saaneet, ottakaa yhteyttä 
Tuula Korhoseen, sähköposti tuula.korho-
nen@punainenristi.fi.

Muutos hakuaikoihin:  
Ansiomitalihakemukset osastoilta piiriin jo 15.9. mennessä
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KOULUTUS

Uusien vapaaehtoisten rekrytointiin
 
Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutuk-
set ilmoittautumisohjeineen löydät Oma 
Punainen Risti -tietojärjestelmästä: vapaa-
ehtoiset.punainenristi.fi 

Valtakunnallisten kampanjoiden kautta 
uudet vapaaehtoiset ohjautuvat suoraan 
Omaan etsimään toimintaa. Kannattaa 
huolehtia, että osastosi toiminta on esil-
lä Omassa. Jos tarvitset apua Oman käyt-
töönotossa, ole yhteydessä piiritoimistoon. 

Koulutusten suunnitteluun ja 
koordinointiin
 
Koulutusten koordinointia varten on ole-
massa koontitaulukko, jota päivitetään 
kerran viikossa ja josta yhdellä silmäyksel-
lä näet seuraavat koulutukset. Koontitaulu-
kon löydät piirin sivuilta hup.punainenristi.
fi > Vapaaehtoisille > Koulutuksen järjes-
täjille. 

Löydät samasta paikasta myös koulutuksen 
järjestäjän muistilistan, josta voit saada 
osastossasi tukea. Koulutusten järjestämi-
nen on yhteistyötä. 

Koulutus toiminnantarkastajille

Syksyllä järjestetään etäkoulutusta toi-
minnantarkastajille. Koulutukset ovat 
kaksiosaisia iltatilaisuuksia ja niihin voi 
osallistua kaikkien piirien alueilta.

Suomenkielinen koulutus on tiistaina 21.9. 
ja torstaina 23.9. Ruotsinkielinen koulutus 
on keskiviikkona 29.9. ja torstaina 30.9. 
Ajankohdat ovat juuri ennen osastojen 
syyskokouksia ja siten hyvä hetki rekrytoi-
da uusia toiminnantarkastajia alueelle.

Tulossa taas:   
Suuri koulutuspäivä verkossa 

Aika: lauantai 16.10.2021 klo 9.00 alkaen 

Paikka: Teams, tarvitset tietokoneen/äly-
puhelimen ja toimivan verkkoyhteyden

Koulutuspäivä on avoin kaikille Punai-
sen Ristin vapaaehtoisille ja toiminnasta 
kiinnostuneille. Tarjolla on vaihtoehto-
ja kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi. Voit ohjata mukaan mui-
ta vapaaehtoisia sekä valita itsellesi oman 
toimintasi tueksi sopivat koulutukset. Il-
moittautuminen avataan syyskuun puolivä-
lissä.

Tarjolla on mm. uutta toimintaa etsiville:  
- LäksyHelppi -ohjaajakoulutus (lähi- ja 
etätoiminta) 
- rasisminvastainen toiminta kouluihin ja 
kouluvierailijakoulutus 
- koulutusta paperittomuudesta

Kaikille toimintaa järjestäville, organisoivil-
le ja muita vapaaehtoisia ohjaaville: 
- moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa 

Pakolaisten tukena toimiville vapaaehtoisille: 
- uudelleen sijoitetut ja Punaisen Ristin tuki

Omaishoitajille ja omaishoitajia tukeville 
vapaaehtoisille: 
- hoito ja huolenpito kotona -koulutus

Hälytysryhmien vetäjille ja muille kiinnos-
tuneille varmuutta keskusteluiden vetämi-
seen arjen toiminnassa: 
- purkukoulutus 

Huom! Suuri koulutuspäivä järjestetään 
aiemmasta tiedosta poiketen lauantai-
na 16.10. Siirsimme koulutuspäivän viik-
koa myöhemmäksi, sillä lauantaina 9.10. 
järjestetään pääkaupunkiseudun ensihuol-
toyksiköiden yhteisharjoitus Surova. Li-
sätietoja harjoituksesta saat: asiointiapu.
helsinki@redcross.fi.
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KOULUTUS

Oma Punainen Risti  
-peruskoulutukset verkossa

Toimitko osastossasi jossakin vastuuteh-
tävässä tai ryhmänvetäjänä? Haluaisitko 
oppia käyttämään Oma Punainen Risti -va-
paaehtoisjärjestelmää paremmin?

Webinaarimuotoisessa Oma Punainen Risti 
-koulutuksessa käydään läpi  
- Oman perustoiminnallisuudet (yleiset ja 
hallintanäkymä) 
- miten osasto voi aloittaa Oman käytön. 

Koulutus sopii sinulle, joka haluat lisäeväi-
tä Oman käyttöön kuin sinullekin, joka 
vasta aloitat Oman käyttöä osastossasi yh-
dessä muiden kanssa. 

- kurssi 1 maanantai 23.8. klo 17.30-19 
(kaikilla kursseilla sama kellonaika)  
- kurssi 2 torstai 16.9.  
- kurssi 3 keskiviikko 20.10.  
- kurssi 4 keskiviikko 24.11. 
- kurssi 5 keskiviikko 15.12. 

Ilmoittautuminen kaikkiin koulutuksiin 
osoitteessa vapaaehtoiset.punainenristi.
fi -> Tarkennettu haku järjestötoiminta ja 
kurssit ja koulutukset

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/11360

Monimuotoisen ystävätoiminnan 
koulutukset verkossa

Ystävätoiminnan peruskursseja järjestävät 
pääsääntöisesti osasto, osastot yhteistyös-
sä tai yhdessä alueen muiden toimijoiden 
kanssa. Kurssin voi järjestää jatkossakin 
etänä tai koronatilanteen salliessa lähikou-
lutuksena. Kouluttajakoulutuksen myötä on 
mahdollista kouluttaa osastojen omia ys-
täväkouluttajia, jotka yhteistyössä osaston 
muiden vapaaehtoisten kanssa suunnittele-
vat ja järjestävät myös koulutuksia! 

Koronatilanteen muuttuessa koulutuk-
siin voidaan joutua tekemään muutoksia. 
Koulutukset järjestetään verkossa, tarvit-
set tietokoneen/älypuhelimen ja toimivan 
verkkoyhteyden. 
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Läksyhelppi-ohjaajakoulutukset

LäksyHelpin ohjaajat auttavat esimerkiksi 
peruskoulun oppilaita, suomen kieltä opet-
televia tai peruskoulun opintoja suorittavia 
aikuisopiskelijoita. Ohjaajat miettivät koti-
tehtäviä yhdessä opiskelijan kanssa, autta-
vat ja kannustavat. Toimintaa järjestetään 
lähi- ja etätoimintana.

Koulutuksessa saa perustietoa Punaises-
ta Rististä ja LäksyHelppi-toiminnasta. 
Kurssilla käsitellään myös opetusta, kou-
lunkäynnin tukemista, oppimisvaikeuksia, 
vuorovaikutusta, moninaisuutta ja vapaa-
ehtoisena toimimista. 

Koulutuksen sisältö: 
- LäksyHelppi -ohjaajan moninainen  
toimintaympäristö 
- ohjaamisen taito 
- toimiminen Punaisen Ristin ja LäksyHel-
pin vapaaehtoisena 
- palaute ja todistusten jako

Kurssi 1 verkossa  
maanantai 6.9. klo 17-20 

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/11089 

Kurssi 2 verkossa  
lauantaina 16.10. Suuren koulutuspäivän 
yhteydessä

LäksyHelppi -toiminnasta saat lisätie-
toa Mia Niemelältä, etunimi.sukunimi@
redcross.fi. 
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Ilmoittautuminen kaikkiin ystävätoiminnan 
koulutuksiin osoitteessa vapaaehtoiset.pu-
nainenristi.fi -> Tarkennettu haku Ystävä-
toiminta ja kurssit ja koulutukset

Ystävätoiminnan peruskurssi 

Aika: torstai 9.9. klo 17-20 
Paikka: etäkoulutus

Punainen Risti lievittää yksinäisyyttä välit-
tämällä ystäviä toisen ihmisen seuraa kai-
paaville. Ystävät ovat pitäneet yhteyttä 
toisiinsa koronatilanteen takia joko puheli-
mitse tai verkon välityksellä. 

Ystävätoiminnan kurssin tavoitteena on 
tarjota perustiedot Punaisesta Rististä ja 
vapaaehtoisesta ystävätoiminnasta, sekä 
antaa eväitä vapaaehtoisen ystävänä toi-
mimiseen, herättää ajatuksia ja innostaa 
mukaan ystävätoimintaan.

Kurssin sisältö: 
- Punaisen Ristin ystävätoiminta 
- vapaaehtoisena ystävänä toimiminen 
- vuorovaikutus ja toisen kohtaaminen 
- ystävävapaaehtoisen aineistot ja tuki 
- vapaaehtoisen hyvinvointi

Ystävätoiminnan jatkokurssi

Aika: tiistai ja keskiviikko 26.-27.10.  
klo 17-20

Koulutus on tarkoitettu ystävätoiminnan 
peruskurssin käyneille, mieluiten vapaaeh-
toisena ystävänä jo hetken aikaa toimineil-
le. Tavoitteena on 

- syventää tietoja ja taitoja toimia ystävänä 
- antaa työkaluja haastaviin tilanteisiin  
- antaa apuvälineitä ystäväasiakkaan oman 
toimijuuden tukemiseen 
- havainnollistaa omasta hyvinvoinnista 
huolehtimisen tärkeyttä ja saada siihen li-
sää keinoja

Sisältöjä:  
- ystävätoiminnan arkea 
- itsetuntemus - vuorovaikutus 
- ystävätoiminnan pelisäännöt 
- vaikeat tilanteet ystävätoiminnassa 
- vapaaehtoisen hyvinvointi

Kertaluontoinen ystävätoiminta 

Aika: tiistai 14.9. klo 17-19

Kertaluonteisen ystävätoiminnan koulutus 
on suunnattu ystävätoiminnan peruskurs-
sin käyneille vapaaehtoisille, jotka haluavat 
toimia kertaluonteisissa tehtävissä. 

Kertaluonteinen ystävätoiminta on vas-
tikkeetonta, ensisijaisesti ikääntyviä pal-
velevaa pienimuotoista ja kertaluontoista 
koti- ja asiontiapua tai saattajana toimi-
mista. 

Ystäväksi maahanmuuttajalle tai 
maahanmuuttajaperheelle:  
suomikamu

Aika: keskiviikko 15.9. klo 17-20 

Paikka: Me-talo, osoite Terveyskuja 2 B, 
02770 Espoo (tai tilanteen vaatiessa etä-
koulutus). 

SuomiKamu on tärkeä tuki suomalaiseen 
elämänmenoon ja yhteiskuntaan tutustu-
misessa. Ilta kuukaudessa riittää, sitoudu 
puoleksi vuodeksi kerrallaan. Koulutukses-
ta saa tietoa toiminnasta, kotoutumisesta 
ja ystävän roolista. 

Lisätiedot:  
suomikamusprespoo@gmail.com

Ulkoiluystäväkoulutus

Aika: tiistai 28.9. klo 17-20

Koulutus on suunnattu ulkoiluystäviksi ryh-
tyville, joilla ei ole ammatillista koulutusta, 
mutta joilla on intoa ja halua olla tuke-
massa mm. iäkkäiden ulkona liikkumista. 
Koulutus antaa valmiuksia toimia vapaaeh-
toisena ulkoiluystävänä omien ja ulkoilu-
tettavan voimavarojen mukaan. 

Sisältöjä:  
- ulkoilun ja liikunnan hyödyt  
- ulkona liikkuminen ja ulkoiluympäristöt 
- apuvälineet ja liikkumisessa avustami-
nen, turvallisuustekijät 
- kotivoimistelun ohjaaminen 
- vapaaehtoistyön periaatteet ja ulkoiluys-
tävän omat voimavarat

KOULUTUS



20

Hoito ja huolenpito -koulutus

Aika: lauantai 16.10., Suuren koulutuspäi-
vän yhteydessä 

Koulutus on kohdennettu omaishoitajille ja 
omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoi-
sille. 

Henkinen tuki ystäville

Aika: keskiviikko 17.11. klo 17-20

Ystävätoiminnan vapaaehtoisena voit 
kohdata vapaaehtoistehtävässäsi hyvin 
monenlaisissa elämäntilanteissa olevia ih-
misiä. Voit kohdat ihmisiä, jotka saattavat 
kärsiä esimerkiksi yksinäisyydestä, masen-
nuksesta, köyhyydestä tai mielenterveys-
ongelmista. Ystäväasiakkaan elämä saattaa 
pyöriä vahvasti rahattomuuden ja palvelu-
viidakon ympärillä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa perus-
tietoa henkisestä tuesta ja tukea ystävä-
vapaaehtoisena kohtaamaan erilaisissa 
elämäntilanteissa olevia ihmisiä. 

Sisältöjä: 
- henkisen tuen tarkoitus ja menetelmät  
- henkinen tuki ystävätoiminnassa 
- ystävän oma hyvinvointi

Vapaaehtoisille mielenterveydestä 

Aika: maanantai - tiistai 29.-30.11.  
klo 17-20 

Sisältöjä:  
- mielenterveys käsitteenä 
- mielenterveyden ongelmat ja häiriöt 
- vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ja 
rajat mielenterveyden tukena

Nuorten kanssa toimiville ystäville

Aika: sunnuntai 5.12. klo 10-14

Sisältöjä:  
- hyvin toimiva kuuntelu ja keskustelu 
- itsetuntemus ja erilaisuuden hyväksymi-
nen 
- vuorovaikutuksen ja viestinnän keinot ja 
tyylit 
- kriisit ja niistä selviytyminen

Henkisen tuen koulutukset 

Punaisen Ristin vapaaehtoisena voit teh-
tävässäsi kohdata hädässä olevia ihmi-
siä. Henkisen ensiavun taitojen opettelu 
ja kriisireaktioiden ymmärtäminen anta-
vat valmiuksia auttaa muita ja myös itseä 
mahdollisissa kriisitilanteissa. 

Suomen Punaisen Ristin valtakunnalliset 
koulutusmateriaalit perustuvat Kansainvä-
lisen Punaisen Ristin psykososiaalisen tuen 
keskuksen materiaaleihin. 

Koulutus on tarkoitettu hälytysryhmien 
henkisen tuen vapaaehtoisena toimiville, 
se soveltuu myös jatko- ja täydennyskou-
lutukseksi kaikille eri toiminnoissa mukana 
oleville Punaisen Ristin vapaaehtoisille. 

Henkisen tuen peruskurssi verkossa 
– henkinen ensiapu

Aika: maanantai 27.9. ja keskiviikko 29.9. 
klo 18-20.15

Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/11257 

Sisältöjä: 
- mitä henkinen ensiapu on? 
- miksi tukea tarjotaan? 
- kuka voi tarjota henkistä ensiapua? 
- ketkä sitä tarvitsevat? 
- katso, kuuntele, yhdistä – toimintamalli 
- psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä 
- auttajan itsehoito 
- lisävahingon välttämisen periaate

Henkisen tuen jatkokurssi verkossa 
– yksilö osana yhteisöä

Aika: tiistai 9.11, torstai 11.11 ja tiistai 
16.11. klo 18-19.30

Ilmoittautuminen https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/11256. 

Kurssi on tarkoitettu henkisen tuen pe-
ruskurssin käynneille. Jatkokurssilla kes-
kitytään yksilöön ja yhteisöön. Menetys 
koskettaa sekä yksilöä että koko yhteisöä. 
Suru on luonnollinen reaktio menetykseen. 

KOULUTUS
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Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen 
osallistuja 

- tietää, että on monenlaista stressiä sekä 
tunnistaa mielen ja kehon reaktiota stres-
siin 
- tietää, että suru on luonnollinen reaktio 
menetykseen 
- tuntee kuolemaan, hautaamiseen ja sure-
miseen liittyviä rituaaleja 
- tietää suru- ja traumatyön eron 
- osaa antaa henkistä ensiapua surevalle 
- osaa hakeutua ammattiavun piiriin tarvit-
taessa 
- tietää, että järkyttävät tapahtumat vai-
kuttavat yhteisöön 
- tietää, että resilienssi on yksilön ja yhtei-
sön ominaisuus 
- tuntee tekijöitä, jotka auttavat yksilöä ja 
yhteisöä selviytymään

Sisältöjä: 
- stressi 
- suru ja suremisen rituaalit 
- henkinen ensiapu surevalle 
- resilienssi yksilön ja yhteisön ominaisuu-
tena 
- yksilön ja yhteisön toipuminen

KOULUTUS

Opintokeskus Sivis tukee kurssien järjestä-
mistä. 

Lisätietoa taloudellisesta tuesta löydät: 
www.ok-sivis.fi/jasenpalvelut/taloudellinen-
tuki-koulutuksille  

Opintokeskus Sivis järjestää myös paljon 
jäsenjärjestöille edullista tai ilmaista koulu-
tusta, joka yleensä toteutuu päiväaikaan. 

Henkinen ensiapu lapsille 

Aika: lauantai 11.12. klo 9.30-17

Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hie-
taniemenkatu 7 B, 00100 Helsinki

Ilmoittautuminen https://vapaaehtoiset.
punainenristi.fi/event/11268 

Vapaaehtoisena kohtaat auttamistyös-
sä myös lapsia ja heidän läheisiään. Lap-
sille suunnattu henkinen ensiapu perustuu 
samoihin periaatteisiin kuin aikuisille tar-
koitettu henkinen ensiapu. Lapset saat-
tavat tarvita erilaista tukea kuin aikuiset, 
sillä he tarvitsevat vielä eri tavoin suojaa 
ja huolenpitoa. Lapsilla ei ole samanlaista 
elämänkokemusta kuin aikuisilla ja lapset 
voivat myös reagoida kuormittaviin tilan-
teisiin eri tavoin kuin aikuiset ja heidän 
ymmärryksensä niistä on erilainen. Lap-
sen reaktioihin voi vaikuttaa vahvasti myös 
vanhempien ja muiden läheisten ihmisten 
suhtautuminen tilanteisiin ja lapseen it-
seensä. Tieto henkisen ensiavun periaat-
teista lapsille ja nuorille antaa varmuutta 
auttaa.

Kurssin keskeinen sisältö: 
- mitä henkinen ensiapu on 
- lasten reaktiot kuormittaviin tilanteisiin 
- lapsen ja huoltajan avun tarpeen tunnis-
taminen 
- menetelmiä keskustella lapsen kanssa 
- katso, kuuntele, yhdistä -toimintamalli 
- syytä huolestua, jos…, syytä toimia, jos… 
- lapsiystävällinen tila

Koulutus keskittyy erityisesti lasten tu-
kemiseen ja sisältää paljon yhteisiä har-
joituksia. Koulutusmateriaalit perustuvat 
Kansainvälisen Punaisen Ristin psykososi-
aalisen tuen keskuksen materiaaleihin. 

Purkukoulutus verkossa

Aika: lauantai 16.10., Suuren koulutuspäi-
vän yhteydessä 

Koulutuksen avulla pyritään antamaan var-
muutta keskustelun käyttöönottoon ryh-
missä. Lue purkukoulutuksista tämän 
lehden sivulta 13.
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YSTÄVÄTOIMINTA

Iloa, luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen 
- ystävätoimintaa Kirkkonummella
Takana on tapahtumarikas vuosikymmen 
ja monia isoja tapahtumia. Vuonna 2015 
meidät kaikki yllätti pakolaiskriisi. Selvi-
ämmekö kaikesta siitä, mitä meiltä odote-
taan? Pystymmekö auttamaan mm. kielen 
oppimisessa ja sopeutumisessa. Viime 
vuonna iski koronapandemia, joka on vä-
hentänyt mahdollisuuksiamme tavata.  

Osastossamme on ystävätoiminnassa ol-
lut jo pitkään selkeät toimintatavat ja sel-
keä kaava, miten vastaanotamme uudet 
vapaaehtoiset. Järjestämme ystävätoimin-
nan peruskurssin syksyllä ja keväällä. Sen 
lisäksi järjestämme ystäväkurssin käyneil-
le yhteisiä tapaamisia, jonne kaikki ovat 
tervetulleita tapaamaan toisiaan ja vaihta-
maan ajatuksia. Keskustelut näissä tapaa-
misissa ovat olleet hyvin antoisia. 

Ystävätoimintamme ”selkäranka” on ol-
lut kaksi vuosittaista ystäväkurssia. Olem-
me joka kerta onnistuneet saamaan uusia 
vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Yhteis-
työ seurakunnan kanssa on aina toiminut, 
ja toimii edelleen hyvin. Kerran vuodes-
sa meillä on yhteinen tapaaminen iltapäi-
väkahvien merkeissä. Seurakunta tarjoaa 
tilat, vähän hengenravintoa ja kahvit kah-
vileipineen. Punaisen Ristin puolesta han-
kimme puhujat ja lähetämme kutsut 
tilaisuuteen. Meillä onkin ollut monia mie-
lenkiintoisia puheenvuoroja. Tämä on hie-
no perinne, ja toivon että voimme jatkaa 
sitä edelleen. 

Olemme järjestäneet myös henkisen tuen 
kursseja Gillobackan kotiseututalolla tääl-
lä Kirkkonummella. Kurssit on järjestetty 
viikonloppuisin, osasto on huolehtinut ruo-
ka- ja kahvitarjoiluista. Kurssit ovat olleet 
suosittuja, mutta ei ole aina ollut help-
poa löytää kouluttajaa, joka pärjää ruot-
sin kielellä. 

Vuonna 2015 Suomeen saapui yli 32000 
turvapaikanhakijaa. Osastot ja vapaaeh-
toiset saivat paljon uusia tehtäviä, uusia 
kursseja järjestettäväksi ja uudenlaisen 

tavan ajatella. Yhtäkkiä meillä oli Kirk-
konummella kaksi vastaanottokeskusta, 
Evitskog ja Aavaranta. Keräsimme vaat-
teita ja leluja. Kyseessä oli pieni kulttuu-
risokki, mutta me päätimme selvitä ja 
auttaa niin hyvin kuin osasimme. 

Kaikki vanha toiminta oli jäljellä, kaik-
ki meidän ystävämme ympäri Kirkkonum-
mea olivat vielä olemassa. Ymmärsimme, 
että tarvitsemme uutta väkeä osas-
toomme. Järjestimme ystäväkursseja, 
kielikursseja, kokkauskursseja ja Suo-
mi-aiheisia kursseja. Toimintaa koordinoi 
Henrika ”Ika” Malmström.

Uudet tulokkaat pitivät urheilusta, erityi-
sesti kamppailu-urheilulajeista. Teimme 
yhteistyötä paikallisten urheiluseuro-
jen kanssa, mutta osa toiminnasta tapah-
tui kauempana, esimerkiksi Espoossa tai 
Vantaalla. Autoimme järjestämään auto-
kyytejä harjoituksiin. Automatkan aikana 
harjoiteltiin usein suomen kieltä, lukusa-
noja, viikonpäiviä, kuukauden nimiä, jne. 
Kesällä keräsimme polkupyöriä. Kellarim-
me oli täynnä pyöriä, joita huollettiin tal-
koilla. 

Vapaaehtoistoiminnassa on paljolti ky-
se verkostoista. Täytyy tietää kenelle voi 
soittaa, silloin kun on joku asia ratkais-
tava. Sinun ei tarvitse pelätä antaa it-
sestäsi, koska saat niin paljon takaisin. 
Toivottavasti tulevaisuudessa pystymme 
taas tapaamaan kasvotusten, mutta sa-
malla voimme tarvittaessa hyödyntää tek-
nisiä apuvälineitä, joita olemme oppineet 
käyttämään. Tapaamispaikkoja on sekä 
fyysisesti että verkossa, käytetään niitä 
molempia.

Barbro Henriksen,  
Kyrkslätt svenska avdelning
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Piiritoimisto 
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Å 020 701 2000 

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

Valmiuspäivystys 
Hätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettu-
na, piirin valmiuspäivystäjän tavoittaa numeros-
ta 020 377 710.
 
Sähköposti 
hup.neuvonta@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainen-
risti.fi

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

• Abdisalan Khadija, 
tulkki-ohjaaja, Valtakunnallinen Paperittomat-
ohjelma Å 040 642 8270

• Grus Mari, 
kehittämispäällikkö Å 040 672 0300, 
osastojen kasvu, osastokummitoiminta, 
osastofoorumit

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

• Heinonen Helena, 
järjestöavustaja Å 040 594 8143
jäsen- ja luottamushenkilörekisterit, materiaali-
toimitukset, jäsentarrat ja jäsenluettelot

• Hirvonen Niina, 
ensiaputoiminnan koordinaattori Å 0400 428 918 
ensiapuryhmät, ensiapupäivystykset (var.) 

• Hollstein Jarmo, 
valmiuspäällikkö Å 0400 465 162  
vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio, 
valmiusasiat, viranomaisyhteistyö, kotimaan apu

• Holm-Cûzdan Helena, 
järjestöavustaja Å 040 635 8350
viestintä, käännökset, ruotsinkielinen asiakas-
palvelu 

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

• Juslin-Sandin Heidi, 
ohjelmapäällikkö Å 0400 599 047 
keräykset, osastokummitoiminta

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

• Kuhlefelt Eva, suunnittelija, Valtakunnallinen 
Paperittomat-ohjelma Å 040 648 6785

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

• Niemelä Mia, 
nuorisotoiminnan suunnittelija Å 040 562 7201 
nuorisotoiminnan tuki, humanitaariseen oikeu-
teen liittyvät asiat, kouluyhteistyö, seksuaaliter-
veystyö, osastokummitoiminta

 • Oittinen Sari, 
suunnittelija, omaishoitajien tukitoiminta Å 040 
548 0377 omaishoitajien tukitoiminnan alueelli-
nen koordinaatio, omaishoitajien ja vapaaehtois-
ten koulutus 

• Rigatelli Stefano, 
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Å 040 821 6210 
monikulttuurisen toiminnan tuki ja kehittäminen

• Saarto Sanna, 
kotoutumistuen koordinaattori Å 040 843 0004 
kotoutumista tukevan toiminnan tuki ja koulutus

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

• Yared Mehalet, 
sosiaalitoiminnan suunnittelija Å 040 571 5601
osastojen ystävätoiminnan tuki, osastokummi-
toiminta, osastofoorumit

Hallinto

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

• Vuorimaa Päivi, 
toiminnanjohtaja Å 040 725 5562 
hallinto ja talous, piirin hallitus, sääntömääräiset 
kokoukset
 

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI
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Save the date!

Lauantaina 28.8. klo 12 - 14 
eri puolella piiriä järjestetään  

kiitostilaisuuksia korona-auttamisessa 
mukana olleille vapaaehtoisille.

Lisätietoa luvassa lähempänä elokuuta.


