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TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 4/2016

Helsingin ja Uudenmaan piiri

Hän vie avun perille
”Tulipalon jälkeen ihminen tarvitsee hätäapua eli ruokaa, 

väliaikaista majoitusta ja mahdollisuuden päästä liikkeelle 
asioita hoitamaan. Eihän ketään voi jättää ulos pakkaseen.”

Kari Varjonen, vapaaehtoinen, Suomen Punainen Risti
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Inka Kovanen, 020 701 2223, inka.kovanen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus ja taitto: Tuula Korhonen, 020 701 2364, tuula.korhonen@punainenristi.fi

Sisältö
• Pääkirjoitus: Vapaaehtoistoiminta vaikuttaa
• Nälkäpäivä 15.-17.9.

- Apu menee perille
- Autamme myös Suomessa
- Lipaskerääjän vinkit – iloinen mieli ja ripaus rohkeutta
- Lahjoittamiseen ei tarvita käteistä
- Osaston keräystulos nousi melkein puolella lahjoituskirjeen ansiosta
- Kuopiossa koko osasto mukana, Mäntässä vokista vetoapua
- Nälkäpäivä mediassa: Viesti, tykkää, jaa!

• Äkkilähtö 2016
• Kiitosgaala 3.12.
• Kesäkuussa 2016 yleiskokoukseen Helsinkiin
• Osastojen menestyksen avaimet ovat kyvyssä hankkia uusia toimijoita
• Kerätään sähköpostiosoitteet ja kerrotaan ihmisille hyvästä toiminnastamme
• Ansiomerkit ja ansiomitalit haussa
• Kotouttamiskentän kuulumisia
• Punainen Risti vetoaa kuntapaikkojen puolesta
• Osastoille myönnettävät avustukset
• Helsinkiin saatiin oma Kontti
• Kansainvälistä kasvimaaviljelyä
• Nuorten kesäleiri Meriharjussa
• Syksyn osastofoorumit
• Koulutusta
• Piiritoimiston yhteystiedot

Yhteistyökumppanit

HOK-Elanto tukee Hyvän elämän eväät -hanketta, LähiTapiola-ryhmä tukee Punaisen Ristin 
ystävätoimintaa ja Raha-automaattiyhdistys rahoittaa mm. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
toimintaa. 
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Vapaaehtoistoiminta vaikuttaa

PÄÄKIRJOITUS 15.8.2016

Vapaaehtoisuus on yksi yhteiskunnan perus-
tekijöistä. Yhteiskunta muodostuu ihmisten ja 
yhteisöjen vuorovaikutussuhteista. Yhteiskun-
ta on perinteisesti jaettu julkiseen, yksityiseen 
ja kolmanteen sektoriin. Usein puhutaan myös 
kansalaisyhteiskunnasta, joka perustuu ihmis-
ten vapaaehtoiseen toimintaan. Tärkeiksi ko-
etut asiat saavat ihmiset toimimaan yhdessä. 
Kansanliikkeet ja järjestöt ovat vapaaehtoises-
ti muodostuneita yhteisöjä, jotka pyrkivät ta-
voitteellisesti vastaamaan yhteisesti tunnis-
tettuihin tarpeisiin. Mahdollisuutta ja vapautta 
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan voi-
daan pitää perusoikeutena.

Vapaaehtoisuus on yksi Punaisen Ristin seit-
semästä periaatteesta. Punainen Risti on va-
paaehtoisjärjestö, ja vapaaehtoisuus on Pu-
naisen Ristin kaiken toiminnan lähtökohta. 
Vapaaehtoisuus mahdollistaa puolueettoman 
ja riippumattoman toiminnan myös siellä, mis-
sä viranomaiset eivät tarjoa kaikille ihmisil-
le tasapuolista kohtelua ja inhimillisyyteen pe-
rustuvaa apua. Siellä, missä ihmisoikeudet ja 
oikeusperiaatteet toteutuvat, Punainen Ris-
ti usein tukee ja täydentää julkisen sektorin 
tarjoamia palveluita. Kaikissa tilanteissa Pu-
naisen Ristin pitää kuitenkin säilyttää puolu-
eettomuus ja riippumattomuus yhteiskunnan 
valtarakenteista.

Tekemällä voi vaikuttaa. Ottamalla vastuuta 
heikommassa asemassa olevan ihmisen autta-
misesta voi edistää yhteistä hyvää. Tämän voi 
tehdä monella eri tavalla. Vapaaehtoistoiminta 
vaatii aikaa ja osaamista. Ilman vapaaehtoisia 
moni asia yhteiskunnassa jäisi tekemättä. Va-
paaehtoistoiminta tarvitsee myös tukea, kou-
lutusta ja suunnittelua, rahaa ja yhteistyötä.

Punainen Risti tarjoaa useita tapoja vaikut-
taa. Kaiken lähtökohta on aina vapaaehtoi-
suus. Vaikka esimerkiksi veripalvelutoiminta 
perustuu lääketieteen huippuosaamiseen, il-
man vapaaehtoisia suomalainen terveyden-
huoltojärjestelmä olisi hyvin toisenlainen. Il-
man vapaaehtoisia kadonneita ei etsittäisi niin 
laajoilta alueilta kuin nyt. Onnettomuuksissa 
ja suurtapahtumissa tarvitaan osaamista, jota 
ensiapuryhmiltä löytyy tarvittaessa nopeasti. 

Ystävätoiminta vastaa yhä kasvavaan tarpee-
seen. Nämä ovat helposti tunnistettavia esi-
merkkejä. Punainen Risti auttaa myös monella 
muulla tavalla, jotka eivät näy julkisuudessa. 
Kotimaan apua annetaan äkillisissä tilanteissa 
myös taloudellisesti. Henkisen tuen vapaaeh-
toiset ovat usein ensimmäisten joukossa koh-
taamassa ihmisiä, joiden läheinen on äkillises-
ti kuollut.

Elokuun alussa avattiin Helsingin Itäkeskuk-
seen Kontti. Avajaispäivän jonot osoittivat uu-
den kierrätystavaratalon vastaavan ihmisten 
odotuksiin. Kontti on kauppa, johon voi välil-
lä viedä enemmän tavaraa kuin mitä sieltä os-
taa. Kontit palvelevat niin kaappejaan tyh-
jentäviä kuin myös edullisia löytöjä etsiviä. 
Samalla Kontit ovat tärkeä osa Punaisen Ris-
tin varainhankintaa ja auttamisvalmiutta. Kon-
tit ovat myös osa kansainvälisen vaateavun 
ketjua. Kontteja on nyt 12 paikkakunnalla eri 
puolilla Suomea. Helsingin ja Uudenmaan pii-
rin alueella Kontit löytyvät Helsingin lisäksi Es-
poosta ja Vantaalta.

Punaisen Ristin on jatkuvasti ylläpidettävä ja 
kehitettävä valmiutta auttaa. Punaisen Ristin 
Katastrofirahasto mahdollistaa nopean avun 
antamisen. Nälkäpäiväkeräys 15. – 17.9.2016 
kokoaa varoja tulevia auttamistarpeita varten. 
Lokakuun 2016 alussa järjestettävän valta-
kunnallisen Äkkilähtö–valmiusharjoituksen ta-
voitteena on kehittää osaamista sekä vahvis-
taa yhteistyötä vapaaehtoisten, viranomaisten 
ja muiden toimijoiden välillä, erityisesti koulu-
jen kanssa.

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Apu menee perille

Näky on sydäntä särkevä: vanha nainen las-
keutuu varovasti jyrkkiä portaita usean metrin 
syvyyteen lähes tyhjän vesivaraston pohjal-
le. Yhdessä nurkassa on vielä jäljellä muutama 
sentti kuravettä, jota nainen kaapii astiaan-
sa. Tällä hänen on sammutettava janonsa, pe-
seydyttävä, keitettävä riisinsä. Nainen ei tiedä 
ikäänsä, mutta on tarpeeksi vanha muista-
maan ajan vuosikymmeniä sitten, jolloin täällä 
oli leijonia ja vihreyttä. Viimeisimmästä satees-
ta on nyt yli kolme vuotta.

Seuraavana aamuna palaamme Hara Adadin  
kylään läntisessä Somalimaassa Punaisen Puo-
likuun vesiauton kanssa. Vesisäiliö täyttyy 
pärskeellä. Sitten naiset värikkäissä vaatteis-
saan nostavat vettä kanistereihinsa ja vievät 
ne kotimajoihin iloisen puheenpulputuksen 
saattelemana. Lehmät, lampaat ja vuohet saa-
vat osansa. Vanha rouva eilispäivältä on tääl-
lä myös ja saa apua nuorelta vapaaehtoiselta  
Yasin Bashir Bahnaanilta.

Yasin on tämän vuoden Nälkäpäiväjulistees-
sa sylissään vedenpuhdistin. Tekstissä lu-
kee ”Hän on paikalla”. Minä tiedän, että hän 
on paikalla, olen nähnyt hänet siellä. Hän sa-

noo olevansa usein surul-
linen kaiken kärsimyksen 
ja kuoleman näkemises-
tä, mutta myös onnellinen 
voidessaan auttaa edes 
vähän.

Me kaikki kerääjät saam-
me kysymyksiä siitä, me-
neekö apu tosiaan perille. 
Menee kyllä, olen nähnyt.

Leena Reikko
Toimittaja, avustustyöntekijä,
Nakkilan osaston keräysjohtaja

Toimin kotimaan avun yhteyshenkilönä Turun 
osastossa. Kun jossain on tulipalo, viranomai-
set voivat kutsua minut onnettomuuspaikalle 
katsomaan, mitä apua siellä tarvitaan. Omien 
laskujeni mukaan olen auttanut noin 70 tuli-
palon jälkeen.

Osalla tulipaloon joutuneista ihmisistä on lä-
heisiä auttamassa. Ystävät saattavat tuoda 
vaatteita ja tarjota väliaikaisen kodin tulipa-
lon uhreille. Aina näin ei kuitenkaan ole. Sil-
loin minä ja muut vapaaehtoiset autamme. 
Lähdemme heidän kanssaan ostoksille ja os-
tamme yhdessä uudet vaatteet, hygieniatar-
vikkeita ja muuta tarvittavaa muutaman päi-
vän tarpeisiin.

Kun tulipalo tapahtuu, voi olla, että mukaan ei 
ehdi ottaa mitään. Kerran autoin nuorta nais-
ta, jolla oli syyspimeällä pelkät varvastossut 
jalassaan ja vain kännykkä mukanaan. Kyllä 
silloin pitää tehdä jotain, eihän ketään voi jät-
tää ulos pakkaseen. 

Myös Suomessa autetaan onnettomuuksien 
uhreja. Kulut maksetaan katastrofirahastoon 
kerätyistä varoista. Nälkäpäivän, lahjoittajien 
ja vapaaehtoisten ansiosta tätä työtä voidaan 
tehdä. Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuville!

Kari Varjonen
kotimaan avun yhteyshenkilö,
Turun osasto

PS.
Voit nähdä  
minut ja muut 
tämän vuoden 
Nälkäpäivä-
kampanjan  
kasvot 
kampanja- 
mainoksissa.

Autamme myös Suomessa

NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Lipaskerääjän vinkit – iloinen mieli ja ripaus rohkeutta 
Kysyimme Nälkäpäivän konkareilta ja yhdeltä ensikertalaiselta parhaat keräysvinkit  
ja miksi kerääjäksi kannattaa lähteä. 

1. Kuinka monta kertaa olet ollut keräämässä?
2. Mikä saa sinut mukaan keräämään?
3. Mitä vinkkejä antaisit muille kerääjille?

EELI HAATAJA 11 v., 
Ahmovaaran osasto

1. Kolme kertaa.

2. Se on kivaa! Saa odotella ja olla 
 auringossa! Keräämisessä on myös 
 inhottavia puolia. Jos on sade, niin 
 silloin ei ole mukavaa, mutta siinä 
 ne huonot puolet ovatkin. Lahjoitta-
 jat ovat yleensä hyvällä mielellä, ja 
 sehän se on tärkein idea tässä. Että 
 voidaan viedä iloa ja apua sellaisiin-
 kin paikkoihin, joissa on ollut vaikka 
 tsunami. 

3. Iloisella mielellä on hyvä olla. Kan-
 nattaa olla myös vähän innokas ja 
 rohkea ja kysyä ihmisiltä, haluavat- 
 ko he osallistua Punaisen Ristin  
 keräykseen.
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AIRI KORPELA, Kajaanin osasto

1. Olen kerännyt 28 vuotta. Nälkäpäivänä 
 kerään aina kolmena päivänä klo 10–16, 
 ilman taukoja.

2. Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä,  
 ja keräämisessä se on luontaisetu. Kadulla  
 ihmiset moikkailevat ja kertovat, että sinus- 
 ta jäi hyvä mieli. Olen saanut osasta ihan 
 ystäviäkin.

3. Kannattaa olla iloinen ja reipas oma itsensä  
 ja puhua ihmisille. Ei saa tyrkyttää, eikä 
 olla myrtsinä. Jos joku ei lahjoita, niin silti  
 kiitetään ja toivotetaan hyvää syksyä. 
 Jalat kyllä väsyy seistessä, ja joskus olen  
 kokeillut istumistakin. Silloin lahjoituksia  
 tulee paljon vähemmän. Käyn välillä neuvo- 
 massa muidenkin järjestöjen kerääjiä, jos  
 vaikka nuoret ovat ihan ujona ja hiljaa 
 keräämässä. On kiva nähdä, kun heille 
 alkaa sitten tulla enemmän lahjoituksia.

JENNI HIRSTO, Töölön osasto

1. Kerran, mutta en suinkaan  viimeistä kertaa.

2. Olin aina laittanut rahaa keräyslippaisiin ja  
 ajatellut, että tuota minäkin haluaisin teh- 
 dä. Viime syksynä olin kotona siivoamassa, 
 kun puhelin soi ja minua pyydettiin kerää- 
 mään. Sovimme heti mistä ja milloin haen  
 lippaan ja menin paikalle aivan into piukea- 
 na. Se oli hieno puhelu. On ihanaa olla osa  
 tällaista positiivista ketjua!

3. Olennaista on lähteä liikkeelle myönteisellä  
 ja avoimella mielellä. Itse ei voi vaikuttaa  
 siihen millaisia ihmisiä kohtaa, mutta itse  
 voi vaikuttaa siihen, millä mielellä on.  
 Kannattaa myös miettiä, missä kerää. Oma  
 keräämiskokemus voi jäädä latteaksi, jos  
 seisoo kylmäaseman tyhjäl lä pihalla odot- 
 tamassa, että yksi auto tunnissa pysähtyy 
 kohdalle.
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Lahjoittamiseen ei tarvita käteistä

NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Käteisen rahan käyttö on vähentynyt viime vuosina. Lipaskeräyksen rinnalla kannattaa 
siksi tarjota muitakin tapoja lahjoittaa, jotta kaikki halukkaat voisivat auttaa helposti.

Pieni Korsnäsin osasto Pohjanmaalta kokei-
li viime Nälkäpäivänä lahjoituspyyntökirjettä, 
jonka voi tulostaa RedNetistä. Osaston loista-
va idea oli pyytää paikallisia postinjakajia ja-
kamaan kirjettä muun postin ohessa. Postin-
jakajilta saatiin myös tieto siitä, kuinka monta 
postinkanto-osoitetta kunnassa on. Sen pe-
rusteella piiritoimistolla tulostettiin noin 900 
lahjoituspyyntökirjettä, joihin oli lisätty osas-
ton Nälkäpäivä-viitenumero. 

Osaston keräysjohtaja Annika Nyfors ker-
too, että kirje sai 32 ihmistä lahjoittamaan ja 
se tuotti kaikkiaan 880 euroa. 3 000 asukkaan 
kunnassa tulos on melkoinen. Koululaisten 
ovelta-ovelle -keräys tuotti viime ja edellisenä 
vuonna noin tuhat euroa, joten lahjoituskir-
jeen ansiosta osaston keräystulos lähes kak-
sinkertaistui! 

Annikan mukaan lahjoituspyyntökirjettä jae-
taan myös tänä vuonna, jos postinjakajat läh-
tevät mukaan. Ainakin viime vuonna he suos-
tuivat heti ja olivat tyytyväisiä voidessaan  
olla mukana tärkeässä asiassa.

Osaston keräystulos nousi melkein puolella lahjoituskirjeen ansiosta

Katastrofirahaston pikkuesitettä voi 
jakaa lahjoittajille, joilla ei ole käteis-
tä mukanaan. Esitteestä löytyy niin 
tekstiviestilahjoitusnumero, Mobile 
pay -numero kuin katastrofirahaston 
tilinumerokin.

Keräyslippaan lupatarraan on pai-
nettu tekstiviestilahjoituspyyntö. 
Lähettämällä tekstiviestin SPR10 
lahjoittajan puhelinlaskusta veloite-
taan 10 € katastrofirahastoon. 

Mobile pay -älypuhelinsovelluksen 
kautta voi lahjoittaa haluamansa 
summan katastrofirahastoon suoraan 
pankkitililtään. Mobile pay -tarroja  
voi tilata verkkokaupasta ja liimata 
keräysliivin rintapieleen.

1.

Vielä ehdit:
• Pyytää piiristä listan osaston lipaskerääjistä ja jäsenistä ja pyytää heitä kerääjiksi.
• Tulostaa Rednetistä kerääjämainokset ja viedä niitä ilmoitustauluille – muista kieliversiot. 
• Olla yhteydessä vastaanottokeskukseen ja pyytää sieltä väkeä kerääjiksi.
• Pyytää ainakin kaksi kaveriasi mukaan keräämään!

2. 3.

Lahjoituspyyntökirje löytyy RedNetistä. Kirjeeseen voi 
lisätä osaston Nälkäpäivä-viitenumeron ja allekirjoituksen. 
Tulostusapua voi pyytää vaikka jostain yrityksestä.
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

ollut keräämässä kauppojen edessä ihan  
samalla tavalla kuin muutkin. 

 – Vastaanottokeskuksen ohjaaja kyselee 
asukkailta ketkä haluaisivat kerätä ja ilmoittaa 
sitten osastolle, kuinka moni tulee ja mihin  
aikaan, kertoo osaston keräysjohtaja Tea  
Turpeinen.

Yleensä turvapaikanhakijoilla on ollut ohjaaja 
mukanaan, ja he ovat keränneet porukalla. 

– Vastaanottokeskuksen väki on lähtenyt ke-
räämään tosi mielellään, ja kaikki on sujunut 
oikein hienosti, Turpeinen kiittää.

Kuopiossa koko osasto mukana, Mäntässä vokista vetoapua
Missä kannattaa kerätä ja miksi oman paikkakunnan vastaanottokeskus kannattaa pyytää 
mukaan? Kysyimme Kuopion ja Mäntän osastosta vinkit Nälkäpäivään. 

Kerääjien työ kannattaa tehdä mahdollisim-
man helpoksi. Kuopiossa kerääjien työtä hel-
pottaa, että keräysvälineet saa näppärästi lä-
hellä toria sijaitsevista osaston toimitiloista. 

Kuopiossa Nälkäpäivä sujuu jo rutiinilla, joten 
suunnittelu aloitetaan vasta elokuussa.

– Lippaidenjakopisteen aukioloajat sovimme 
toki jo keväällä, Kuopion osaston tiedottaja 
Heli Nuutinen kertoo.

Keräyksen onnistumisen kannalta tärkeintä 
ovat kuitenkin aktiiviset ja positiiviset lipaske-
rääjät. Jos heitä ei ole, hienoimmatkaan tem-
paukset eivät lähde lentoon. 

– Kerääjiä kannattaa kannustaa ottamaan 
kontaktia ohikulkeviin ihmisiin, Heli vinkkaa.

Mäntän vastaanottokeskusta ei voi syyttää 
vitkuttelusta. Keskuksen väki lähti Nälkäpäi-
vä-keräykseen jo samana syksynä, kun kes-
kus perustettiin elokuussa 2012.

– Aluksi oltiin varovaisia, kun negatiivista 
huutelua oli ollut jonkin verran, kertoo Män-
tän osaston puheenjohtaja Hellevi Ahoniemi.

Vastaanottokeskuksen väellä oli torilla oma 
teltta osaston teltan vieressä. He myivät it-
se tekemiään ruokia ja järjestivät mm. mölkyn 
heittoa. Tavoitteena oli, että samalla paikalli-
set pääsisivät tutustumaan uusiin asukkaisiin.
Viime vuosina vastaanottokeskuksen väki on 

Hymy ja kysymys ’Haluatko osallistua Nälkä-
päivä-keräykseen?’ ovat tehokkaita. Kiitosta 
ei saa unohtaa. Erityisen hyvin lahjoituksia ke-
räävät koirien ja lasten kanssa liikkeellä olevat 
kerääjät. Osastossa onkin ommeltu muutama 
liivi koira- ja lapsikokoon.

– Kutsumme kerääjiä lähettämällä sähköpostia 
aikaisemmin keräämässä olleille. Lisäksi tie-
dotamme RedNetissä, Facebookissa, osaston 
blogissa ja muissa sosiaalisen median kanavis-
sa. Hyväksi ja tehokkaaksi havaittu keino on 
kutsua tutut kaveriksi keräämään. 

Keräyspaikalla on väliä

Isojen kauppakeskusten ovensuut, Alkojen lä-
hialueet ja vilkkaimmat torinkulmat. Ne ovat 
Helin mukaan parhaita keräyspaikkoja. Sisäti-
loihin tarvitaan tietysti luvat.

Vapaaehtoisvuorot sovitaan Doodle-kalenterin 
avulla. Rahojen käsittelyssä on aina kaksi eri 
perhekuntaan kuuluvaa henkilöä. Lippaidenja-
kopiste palvelee myös kouluja, jotka voivat kä-
tevästi palauttaa täydet lippaat sinne. Lipas-
kerääjistä kannattaa pitää hyvää huolta, Heli 
vinkkaa. 

– Kaikille kerääjille tarjotaan pientä purtavaa 
keräämisen jälkeen. He tulevat mielellään uu-
delleen jopa seuraavana päivänä, seuraavas-
sa pikakeräyksessä tai ainakin seuraavana 
vuonna.

MÄNTÄSSÄ VASTAANOTTOKESKUS MUKANA ALUSTA ASTI
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Kuopion osaston jäsen Laura Tossavainen keräsi viime 
Nälkäpäivänä yhdessä tyttärensä Helmi-Kristiinan kanssa.
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NÄLKÄPÄIVÄ 15.–17.9.

Lipaskerääjille Nälkäpäivä voi olla iloinen 
tunnin rupeama, mutta osaston jälkityöt 
jatkuvat vielä lokakuun loppuun asti.

Kouluille apua rahojen tilittämiseen

Osa kouluista tilaa lippaat suoraan verkkokau-
pasta. Voitte tehdä heille suuren palveluksen, 
jos tarjoudutte noutamaan rahat ja tilittämään 
ne koulun puolesta. Saatte piiristä tiedon 
verkkokauppatilauksen tehneistä opettajista.

Kerääjät mukaan kerääjärekisteriin

Muistakaa kysyä kaikilta lipaskerääjiltä, halua- 
vatko he mukaan Punaisen Ristin kerääjäre-
serviin. Toimittakaa kerääjäreserviin haluavien 
yhteystiedot keräyksen lopuksi piiriin tallen-
nettavaksi. Kun yhteystiedot on rekisteröi-
ty, voimme hätäapukeräyksen tullen hälyttää 
kaikki lipaskerääjät yhdellä viestillä.

Muistakaa tehdä keräyksen lopputilitys

Tilityslomakkeelle eritellään, mitkä koulut oli-
vat mukana keräyksessä, kuinka paljon myyn-
ti tuotti ja mikä osuus kerättiin lippailla. Se 
antaa meille tärkeää tietoa siitä, mistä keräys- 
tulos muodostuu ja mihin kannattaa jatkossa 
panostaa.

Ole ajoissa ja osallistut arvontaan!

Arvomme 20 kappaletta Punaisen Ristin tuot-
teita niiden kesken, jotka ovat tilanneet kam-
panjamateriaalit verkkokaupasta 10.8. men-
nessä.

Lisäksi arvomme 20 kappaletta Punaisen Ristin 
tuotteita niiden kesken, jotka ovat toimittaneet 
kerääjien yhteystiedot sekä osaston tilityslo-
makkeen piiriin 31.10. mennessä.

Loppurutistuksesta arvokasta tietoa

Viesti, tykkää, jaa! 
Onnistuakseen keräyksen on näyttävä. Sinä 
ja osaston muut vapaaehtoiset olette osa 
näkyvyyttä: kaikki, mitä viestitte ulospäin 
Nälkäpäivästä, vaikuttaa keräystulokseen. 

Tykkää ja päivitä!

Innosta osaston vapaaehtoisia tykkäämään ja 
jakamaan Punaisen Ristin Facebook-sivujen 
päivityksiä Nälkäpäivästä. Mitä useampi näkee 
viestimme, sitä useampi innostuu ilmoittautu-
maan lipaskerääjäksi tai lahjoittamaan. 

Kun päivität sosiaalisessa mediassa Nälkäpäi-
vä-aiheisia viestejä, käytä hashtageja #Nälkä-
päivä ja #PunainenRisti. Jos toivoisit, että jaam-
me päivityksen myös Punaisen Ristin omissa 
kanavissa, siihen kannattaa tagata eli merkitä 
Punainen Risti (Twitterissä ja Instagramissa  
@PunainenRisti), jotta huomaamme sen.
  
RedNetistä löytyy vinkkejä ja materiaalia osas-
tosi some- ja muuta verkkoviestintää varten. 
RedNetistä voi ladata esimerkiksi Nälkäpäivä-
aiheiset profiili- ja kansikuvat Facebookiin ja 
Twitteriin. Niitä voi käyttää sekä osaston että 
henkilökohtaisessa profiilissa. 

Tiedotepohjat medialle RedNetistä

Nälkäpäivä kiinnostaa mediaa. Kertokaa toi-
mittajille hyvissä ajoin, mitä paikkakunnal-
lanne tapahtuu. Toimittajalle voi lähettää 

sähköpostilla tiedotteen, jossa kerrotte yti-
mekkäästi, mitä osasto tekee Nälkäpäivänä.

Tiedotepohjat, aikataulu ja muut viestintävin-
kit löytyvät RedNetin Nälkäpäivä-ryhmästä: 
Tieto- ja taito -> Nälkäpäivä -> viestintä
 
Merkitse tapahtumat tapahtumakalenteriin

Keskustoimisto on tehnyt jokaiselle osastol-
le oman perusilmoituksen Nälkäpäivän tapah-
tumakalenteriin. Ilmoituksesta löytyy keräys-
johtajan yhteystiedot, jotta halukkaat kerääjät 
voivat ottaa häneen yhteyttä. 

Muistattehan, että voitte täydentää tapahtu-
mailmoitusta osastonne RedNet-sivujen kautta. 
Samalla on hyvä tarkistaa, että tiedot sivuilla 
ovat ajan tasalla. Nälkäpäivän aikana joku voi 
kiinnostua osaston muistakin ryhmistä!

Lisätietoja: 
Tiedottaja 
Inka Kovanen, 020 701 2223, 
inka.kovanen@punainenristi.fi

Jarkko
 M

ikko
n
en

Facebook-profiilikuva ja lisätietoja löytyy RedNetistä.
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ÄKKILÄHTÖ 2016

Hattula toivoo Äkkilähdön innostavan mukaan uusia vapaaehtoisia

Hengitykselle vaarallista ainetta pääsee vuo-
tamaan ilmaan Hattulassa. Läheisen yläkoulun 
nuoret evakuoidaan koululle. Tästä skenaa- 
riosta lähtee liikkeelle SPR:n Hattulan osaston 
Äkkilähtö-valmiusharjoitus.

Kahden tunnin mittaisen evakuointiharjoi-
tuksen aikana yhdeksäsluokkalaiset saavat 
koulun toimintapisteillä muun muassa ensi-
apukoulutusta ja Hattulan VPK:n alkusammu- 
tuskoulutusta. Myös Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys ja Hämeenlinnan maanpuolustus-
naiset ovat mukana. Harjoitus järjestetään Hat-
tulassa lauantaina 1.10. Hattulan kunta on 
määrännyt päivän koulupäiväksi.

Hattulan osasto on pieni. Aktiivisia vapaaeh-
toisia on noin 30, ja osaston jäsenten keski-
ikä on melko korkea. Osastolla on aktiivista 
ystävätoimintaa, omaishoitajien tukitoimintaa, 
terveyspiste ja Juttutupa. Apuun harjoituspäi-
väksi päätettiin pyytää naapurikunnan Hä-
meenlinnan osaston ensiapuryhmä ja henki-
sen tuen ryhmä sekä Vapepa.

– Oikeassakin tilanteessa tekisimme tiivistä 
yhteistyötä naapurin kanssa, sanoo Pia Yli-Pi-
rilä, joka vastaa Hattulan osaston valmiudesta.

Valmiussuunnitelmaa 
on hyvä testata käytännössä

Hattulan kunnalla on valmiussuunnitelma, ja 
tosipaikan tullen kriisioperaatio käynnistyisi 
viranomaisreittejä pitkin. Harjoituspäivänä vi-
ranomaiset tulevat kertomaan, mikä heidän 
roolinsa tositilanteessa olisi. Tarkoituksena on 
kirkastaa eri toimijoiden rooleja todellisessa 
tilanteessa.

Suuronnettomuuksilta on Hattulassa toistai-
seksi vältytty, mutta vaaranpaikkoja on ole-
massa. Kunnan läpi kulkee sekä vilkas mootto-
ritie että rautatie. Myös vesistöä on runsaasti.

– Äkkilähdön kaltaisilla harjoituksilla on suuri 
merkitys. Harjoittelemalla näkee, miten tehdyt 
valmiussuunnitelmat toimivat käytännössä, 
miten yhteistyö viranomaisten ja muiden toi-
mijoiden välillä sujuu, ja mikä on oman osas-
ton koulutustarve, Yli-Pirilä sanoo.

Toiveissa on innostaa mukaan  
uusia vapaaehtoisia

Pia Yli-Pirilän mielestä Hattulan esimerkki 
näyttää, miten pienikin osasto selviää valmius- 
harjoituksesta.

– Kannattaa kutsua mukaan yhteistyökump-
paneita. Harjoituksen voi tehdä myös pienesti: 
me pyysimme mukaan vain yläkoulun yhdek-
sännen luokan oppilaat, joita on 120. 

Yli-Pirilän mielestä valmiusharjoitus tuo osastol-
le arvokasta oppia ja luo hyvää yhteishenkeä.

– On meillä tässä myös ketun häntä kainalos-
sa. Toivomme harjoituksella saavamme paikal-
lista julkisuutta, joka innostaisi myös uusia va-
paaehtoisia mukaan.  

Lisätietoja:
valmiusharjoituksen projektipäällikkö, 
Petra Alijärvi, p. 020 701 2176,
petra.alijarvi@punainenristi.fi 

Hattulan osasto lähti mukaan Äkkilähtöön testatakseen valmiussuunnitelmaansa ja  
houkutellakseen mukaan nuoria vapaaehtoisia. Avuksi harjoituspäivään lupautui  
naapurikunnan osasto sekä joukko muita yhteistyökumppaneita. 

VIELÄ EHTII MUKAAN!
• Äkkilähtö järjestetään 1.–7.10.2016

• Ilmoita osastosi mukaan RedNetissä osoit-
 teessa rednet.punainenristi.fi/akkilahto

H
arri M

äen
p
ää

Sydäntalvi-valmiusharjoituksessa vuonna 2013 Joensuus-
sa harjoiteltiin palvelukeskuksen evakuointia.
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LYHYESTI

Idea on yksinkertainen:
1. Järjestä näkyvä tempaus koulussa, yliopistolla,  
 tai vaikkapa opiskelupaikan ruokalan ulkopuolella.

2. Jaa tempauksessa jäseneksi liittymislomakkeita 
 tai käteiskuittilomakkeita.

3. Jäseneksi liittyvät saavat lahjaksi uuden Punai-
 sen Ristin haalarimerkin.

4. Jo jäseneksi liittyneet voivat ostaa merkin  
 tempauksen järjestäjiltä.

Haalarimerkin ovat suunnitelleet Tampereen osas-
ton nuoret vapaaehtoiset yhdessä Hämeen piirin 
viestintäkoordinaattori Altti Näsin kanssa.  

Suunnitteletteko uutta toimintaa ja kaipaatte siihen 
tukea? Alla on avustuksia, joita osastot voivat hakea. 

1) Kertaluontoinen avustus osaston toiminnan käyn-
 nistämiseen ja kehittämiseen, enintään 300 €.
 Ensiapuryhmätoimintaan, ystävätoimintaan,
 terveyspistetoimintaan, nuorisotoimintaan,
 monikulttuuriseen toimintaan.

2) Projektituki osaston suunnittelemalle ja toteut-
 tamalle yhteisölähtöiselle hankkeelle, jonka 
 tavoitteena on terveyden, hyvinvoinnin ja 
 yhteisön turvallisuuden edistäminen. Avustus 
 voi olla 500–2 000 euroa vuodessa.

3) Projektituki monikulttuuriseen toimintaan. 
 Tukea voi saada esimerkiksi järjestöjen yhtei-
 seen toimintaan kotoutumisen tukemisessa, 
 uusiin kotoutumiskokeiluihin tai toimintamuo-
 tojen kehittämiseen ja levittämiseen. Avustus on 
 enintään 2 000 euroa/projekti.

Avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja  
kuluerittelyä vastaan. 

Lue lisää RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto

Kiva haalarimerkki lahjaksi uusille nuorisojäsenille

Osastojen avustukset

Nuoret vapaaehtoisemme ovat toteuttaneet uuden suositun rekrytointi-
kampanjan. Sen tavoitteena on saada järjestöömme lisää nuorisojäseniä.

Merkin voi saada myös liitty-
mällä jäseneksi netin kautta.

Haalarimerkit ovat SPR:n osas-
toille ja toimintaryhmille ilmaisia, kunhan niitä käyte-
tään rekrytointiin. Jo jäseneksi liittyneille opiskelijoil-
le voi myydä merkkejä, jolloin tuotto jää osastolle tai 
toimintaryhmälle. Suositeltu hinta on 3 euroa. Mer-
kin voi ostaa myös Punaisen Ristin verkkokaupasta. 
Haalarimerkkejä voi tilata keskustoimiston Vapaa-
ehtois- ja nuorisoyksiköstä johanna.kylmaoja@ 
punainenristi.fi. 

Lisätietoa rednet.punainenristi.fi/tuplataan

Nenäpäivä – hyvää hullutellen

Nenäpäivä kerää varoja kehitysyhteis- 
työhön viihteen keinoin. 

Nenäpäivänä yhdeksän avustusjärjestöä ko-
koaa voimansa yhteen auttaakseen kehitys-
maiden lapsia. Lipaskeräyksiä järjestetään 
porukalla eri puolella Suomea – ehkä sinun-
kin paikkakunnallasi? 

Kampanjan järjestää Nenäpäivä-säätiö, jonka 
ovat perustaneet Yle, Suomen Punainen Risti, 
Suomen UNICEF ja Kirkon Ulkomaanapu. 

Kampanja-aika on 27.10.–13.11. Televisioon 
Nenäpäivä-show tulee 11.11. Tänä vuonna 
show’ssa vieraillaan Punaisen Ristin kohteissa. 
Tule mukaan nenäilemään!

Lue lisää nenäpäivä.fi 

Tule leikkilähetiksi! 

Koko Suomi leikkii -hanke kouluttaa SPR:n osastoi-
hin ja MLL:n yhdistyksiin Terhokerhoista innostu-
neita leikin lähettejä eri puolille Suomea. 
 
Vapaaehtoiset leikkilähetit edistävät eri-ikäisten 
kohtaamista ja tukevat Terhokerhojen jatkumista. 
Koulutus on maksuton ja avoin kaikille leikistä ja 
sukupolvien kohtaamisesta innostuneille.
 
Koulutuksen jälkeen leikkilähetillä on valmiudet toi-
mia Terhokerhon vastuuvapaaehtoisena. Hän on 
osa valtakunnallista leikkilähettien verkostoa ja saa 
jatkossakin innostavaa materiaalia, hyviä vinkkejä 
ja ohjausta.
 
Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen.
Lisätietoja www.terhokerho.fi.
 
PS. Järjestämme 13.10.2016 klo 9.30–11 Helsin-
gin Narinkkatorilla kaikenikäisten yhteisen, riemuk-
kaan Leikkipäivä-tempauksen sekä klo 12–15 Koko 
Suomi leikkii -seminaarin Helsingin Vanhalla yliop-
pilastalolla. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikil-
le avoimia.
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KIITOSGAALA 2016

Kiitosgaala 3.12. – iloista tunnelmaa ja virkistävää ohjelmaa!

Varaa jo nyt kalenteriisi 10.– 11.6.2017.  
Silloin on järjestömme yleiskokous 
Helsingissä Finlandia-talolla.

Punaisen Ristin väki kokoontuu ensi vuon-
na päättämään, mihin suuntaan kehitämme 
järjestöämme tulevina vuosina. Kokouksessa 
päätetään myös uusista säännöistä ja valitaan 
uusi luottamusjohto.

Seuraa valmisteluja RedNetissä: 
http://rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2017.

Siellä näet, miten uuden toimintalinjauksem-
me eli strategian (2018–2020) valmistelu ete-
nee. Löydät sieltä myös vapaaehtoisille teh-
dyn kyselyn yhteenvedon, johon kannattaa 
tutustua.
 
Sääntöjen uudistuksesta löydät tuoretta 
tietoa niin ikään RedNetistä:
https://rednet.punainenristi.fi/ 
saantouudistus

TULE KESÄKUUSSA YLEISKOKOUKSEEN HELSINKIIN

Tärkeitä etappeja
• Uuden toimintalinjauksen käsittely loka- 
 kuussa muun muassa piirien järjestämissä 
 tilaisuuksissa. 
• Osastojen edustajien määrä vahvistetaan  
 31.12.2016.
• Postitus osastoille ja piireille 2.–3.2.:  
 virallinen ilmoitus kokouksesta, ohjeet 
 ilmoittautumiseen sekä toimintalinjauksen  
 ja uusien sääntöjen ensimmäiset versiot. 
• Ilmoittautuminen yleiskokoukseen:  
 3.2.–28.4.
• Toinen postitus osastoille ja piireille  
 10.–12.5.: kokouskutsu, toimintalinjaus ja  
 sääntöehdotus, aloitteet ja ehdotus luotta- 
 mushenkilöiksi sekä kokouksen esite ja  
 muuta tarpeellista.

Edellinen yleiskokous pidettiin Turussa vuonna 
2014. Katso lisää: www.punainenristi.fi/ 
ajankohtaista/yleiskokous

Lisätietoja: piiritoimistot, RedNet

Tilaisuudessa vapaaehtoisia tervehtimässä ja 
kiittämässä ovat muun muassa järjestön pu-
heenjohtaja Pertti Torstila sekä pääsihtee-
ri Kristiina Kumpula. Kiitosgaalassa palkitaan 
ansioituneita mestaripromoja sekä julkiste-
taan vuoden kasvattajaosasto-palkinto. Mu-
siikkiesiintyjänä tilaisuudessa on ihastuttava 
Maarit ja Sami Hurmerinta yhtye! 

Tilaisuus alkaa lounaalla klo 13. Varsinainen 
kiitosgaala alkaa kello 15 ja päättyy kello 20 
mennessä.

Viralliset kutsut lähetetään osastoille elokuus-
sa, jolloin RedNetiin avautuu ilmoittautumis-
linkki osoitteeseen 
http://rednet.punainenristi.fi/kiitosgaala.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua linkin kautta 
10.10.2016 saakka. Osallistumismaksu on  
35 euroa. Kiitosgaalaan mahtuu enintään  
700 henkilöä. 

Kannattaa siis ajoissa kartoittaa, keitä omas-
ta osastosta tänä vuonna voisi osallistua. Piiri-
toimistosta voi kysyä mahdollista yhteiskulje-
tusta. Mikäli osallistujilla on majoitustarvetta, 
kannattaa olla suoraan yhteydessä Kuopion 
hotellitarjontaan: http://www.kuopiotahko.fi/
kuopio/majoitus/

Tervetuloa!

Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat lämpimästi tervetulleita kiitosgaalaan, joka  
järjestetään 3. joulukuuta Kuopion Musiikkikeskuksessa.

YLEISKOKOUS 2017

Iki-ihanat Maarit ja Sami Hurmerinta esiintyvät Kiitos-
gaalassa joulukuussa. 

M
ik

ko
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KOULUTUSTA

Onko osastossasi loistava ensiapu-, monikult-
tuurisen-, nuoriso- tai sosiaalipalvelutoimin-
nan, humanitaarisen oikeuden, terveyden ja 
hyvinvoinnin tai valmiuden mestaripromo?

Kerran yleiskokouskaudessa etsimme esimer-
killisiä mestaripromoja, jotka ansaitsevat kii-
tosta ja kannustusta vapaaehtoistoiminnas-
taan ja joiden toiminnasta myös muut voivat 
saada virikkeitä ja ideoita. Huomionosoitukset 
mestaripromoille jaetaan toimintamuodoittain.
Lisäksi nimetään yksi yhteisen osan käynyt 
mestaripromo, joka on osastossaan rekrytoi-
nut ja perehdyttänyt uusia vapaaehtoisia sekä 

Tee ehdotus mestaripromoksi 2016
tukenut ja innostanut osaston vapaaehtoisia 
yli toimintamuotorajojen tai perustanut uusia 
toimintaryhmiä, -muotoja ja tempauksia. Mes-
taripromot palkitaan 3.12.2016 vapaaehtois-
ten kiitosgaalassa. 

Tee esitys 12.9.2016 mennessä RedNetin  
Promosivuilla https://rednet.punainenristi.fi/
promot 

Lisätietoja: 
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija 
Ismo Nuutinen, 020 701 2160,
ismo.nuutinen@punainenristi.fi

Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 14.–15.10. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Promo: yhteinen osa 12.–13.11. Satakunta
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
Ensiapu 23.–24.9. Länsi-Suomi
Monikulttuurinen toiminta 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Sosiaalipalvelut 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Ensiapu 19.–20.11. Mikkeli/Kaakkois-Suomi
Ensiapu 9.–10.12. Häme

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuk-
sen alkua. / Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån -  minst 1 månad före början av kursen.

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” syksy 2016 (Henkilökoht. opintosuunnitelma 
      piirin yhteyshenkilön kanssa.)
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 5.–6.11. Helsinki, Salomonkatu

Sisältöosat:    26.–27.11. Helsinki
• Henkinen tuki • Humanitaarinen oikeus
• Järjestö  • Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu • Nuoriso
• Päihdetyö • Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 29.–30.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS Syksy 2016 / UTBILDARUTBILDNING Höst 2016

PROMOKOULUTUS Syksy 2016 / PROMOUTBILDNING Hösten 2016

VUODEN 2017 TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU
Tapaturmapäivä 13.1. Ystävänpäivä 14.2. Rasisminvastainen viikko 20.–26.3.

HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU
— Punaisen Ristin viikko 8.–14.5. Yleiskokous 10.–11.6.
 
HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU
— — Nälkäpäivä 14.–16.9.

LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU
Valtakunnallinen vanhusten viikko Hyvä joulumieli 24.11.–24.12. Maailman Aids-päivä 1.12.
2.–9.10., Tapaturmapäivä 13.10.
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OSASTOKEHITYS

Osastojen hyvinvointi, toiminnan jatkuvuus ja 
toiminnan laajentaminen on kiinni ihmisistä. 
Ihmisiä tarvitaan keräämään rahaa lipas kou-
rassa, ystäviksi erilaisille ihmiselle, järjestä-
mään kahvi-iltoja ja niin edelleen. Ihmisiä tar-
vitaan myös päivittämään Facebook-sivuja, 
esittelemään toimintaa ja huolehtimaan johta-
misesta ja siihen liittyvistä tehtävistä ja moniin 
muihin pienempiin tai isompiin tehtäviin.

Kaikkiin tehtäviin tarvitaan ihmisiä. Pullonkau-
lana näyttää olevan uusien toimijoiden vas-
taanottaminen, ihmisten johtaminen ja ihmis-
ten johtamiseen liittyvä viestintä. Ei nimittäin 
pidä paikkaansa, että Suomessa ei haluttaisi 
tehdä vapaaehtoistyötä ja etteikö ihmisillä oli-
si aikaa. Punaisen Ristin vahvan imagon vuoksi 
meillä on myös eturivin paikka ihmisten autta-
mishalun kanavana.

Jäsenemme tarvitsevat enemmän tietoa 
toiminnasta ja erilaisista tehtävistä

Alkuvuodesta tehdyssä jäsenkyselyssä lähes 
kolmasosa (31 %) Helsingin ja Uudenmaan pii-

Osastojen menestyksen avaimet ovat 
kyvyssä hankkia uusia toimijoita

rin alueella vastanneista oli samaa tai osittain 
samaa mieltä siitä, että ”tarjolla ei ole riittä-
västi sopivia tehtäviä”. Vastaavasti lähes puo-
let (47 %) koki, että ei ollut saanut ainakaan 
riittävästi toimintaan liittyvää tietoa. 

Melko yksinkertaisilla keinoilla voimme lisätä 
jäsentemme tietoja ja mahdollisuuksia löytää 
heille sopivia tehtäviä. Voimme myös räätälöi-
dä osaston tehtävistä ihmisille paremmin so-
veltuvia.

Jaan tulijat selkeyden vuoksi neljään ryhmään:

1) Ihmiset, jotka ovat valmiita ottamaan isoja-
kin vapaaehtoishaasteita
2) Ihmiset jotka ovat valmiita kohtuullisiin, 
myös viikoittaista toimintaa vaativiin tehtäviin
3) Ihmiset, jotka haluavat silloin tällöin tai jo-
pa vain kertaluonteisesti tehdä pieniä autta-
mistekoja
4) Ihmiset, jotka ilmoittautuvat ja haluaisivat 
tulla, mutta eivät syystä tai toisesta ehdikään

Nykyiset vastuunkantajat puhuvat erityisesti 
vaikeudesta saada uusia vastuunkantajia. Sy-
vennytään siihen!

Vastuutehtäviin rekrytoimisesta on hyviä 
kokemuksia – rekrytoidaanko teillekin?

Itä-Helsingin osastoon rekrytoitiin kesäkuus-
sa vajaassa viikossa kuuden hengen ammat-
tilaisista koostuva aivan uusi viestintäryhmä. 
Auttaisiko sinun osastoasi uusi tiedottaja tai 
somevastaava tai saman tien kokonainen vies-
tintätiimi? Saattaa nimittäin olla niin, että me 
ihmiset haluamme toimia ryhmässä ja ryh-
mään on helpompi rekrytoida kuin yksin te-
kemään. Saisimmeko pullonkaulan poistettua 
näille toimenpiteillä? Mitä itse ajattelet?

Suomen Partiolaiset järjesti heinäkuussa 
17 000 osallistujan suurleirin Evolla. Leirinjoh-
taja oli vapaaehtoinen, eikä saanut korvaus-
ta tehtävästään. Kyse ei ollut opiskelijasta tai 
eläkeläisestä, vaan ruuhkavuosiaan elävästä 
perheellisestä ihmisestä, jolla on vaativa työ. 
Hän myös johti organisaatiota, jossa oli lopul-
ta tuhansia vapaaehtoistoimijoita, ehkä joku 
tätäkin lukevista. 

Punaisen Ristin osastot eivät etsi tekijöitä yh-
tä vaativiin tehtäviin, mutta meidänkin tulee 

Punaisen Ristin viikon tapahtuma Nummen S-Marketin 
pihalla muutama vuosi sitten. Kuvassa Pirkko Ruonala 
(vas) ja Anna-Liisa Hyytiäinen.

M
au

ri
 R

at
ila

in
en



14

OSASTOKEHITYS

jatkuvasti etsiä meille sopivat ihmiset. Vai pi-
täisikö kenties muuttaa omia ajatuksiamme 
siitä kuka meille sopii, ketä me tarvitsemme ja 
millaisia tehtäviä tarjoamme?

Miten osasto saadaan suorastaan haali-
maan ihmisiä luokseen toimimaan?

Kyse on tiedoista, taidoista ja asenteista. Ky-
se voi olla myös resurssipulasta osaston ih-
misten johtamisesta. Pitäisikö jäsenmestarilla 
olla apunaan kokonainen jäsentiimi, joka ot-
taisi uudet ihmiset vastaan, ohjaisi kouluttau-
tumaan, toimisi kummina. 

Mitä sanot, perustetaanko sinun osastoosi 
tällainen jäsenten tai vapaaehtoisten vastaan-
ottamiseen, ohjaamiseen ja jäsen- ja vapaa-
ehtoisviestintään keskittyvä porukka? Mikään 
ei estä Sinua aloittamasta nyt! Osaat tarpeek-
si ja tiedät enemmän kuin tarpeeksi. Tee rat-
kaisu ja päätä, että meillehän tulee lisää toi-
mijoita. Jos kaipaat apuja, ota yhteyttä. Autan 
enemmän kuin mielelläni!

Tapani Tulkki
kehittämispäällikkö

Kerätään sähköpostiosoitteet ja kerrotaan ihmisille 
hyvästä toiminnastamme!
Maailma sähköistyy ja erityisesti erilainen 
viestintä, mainonta ja markkinointi. Sähköpos-
ti on eräs keskeisimmistä viestintäkanavista, 
edelleen. Punaisen Ristin ongelma on se, et-
tä meiltä puuttuu merkittävältä osalta jäsenis-
tämme sähköpostiosoite. Erään suuren helsin-
kiläisen osaston kohdalla jäsenistä vain 
36 % oli rekisterissämme sähköpostiosoi-
te, vaikka osasto itse on oikein hyvin toimiva. 
Näin ei voi jatkua!

Kuulun, kuten moni teistä, useampaan yhdis-
tykseen. Ainoa asia, joka minua loukkaa jä-
senviestinnässä, on että minua muistetaan 
vain kerran vuodessa ja silloin jäsenmaksula-
pulla. Sähköposti toiminnasta tai aikaansaan-
noksista 5-10 kertaa vuodessa riittäisi pitä-
mään minut todella tyytyväisenä.
 
Hyvin esimerkkejä sähköpostin käytöstä on 
esimerkiksi Töölön osastolla, jolta tulee napa-
koita ja iloisia viestejä ja kutsuja toimintaan 
noin kerran kuussa. Töölön osasto julkaisee 
jäsenkirjeensä myös Facebook-sivullaan ja  he 
kertovat varmasti mielellään lisää!

Jäsenviestintään tarvitsemme  
sähköpostiosoitteita

Jäsenviestinnän tulisi olla jokaisen osaston 
toiminnan keskiössä jo valmiuden näkökul-
masta. Viestintää jäsenillemme hankaloittaa 
se tosiasia, että meillä ei ole läheskään kaikil-
le jäsenille sähköpostiosoitteita tai osoite on 
vanhentunut. Hankala tilanne johtuu useas-
ta syystä. Moni pitkäaikainen jäsen on liittynyt 
ennen sähköpostiosoitteiden yleistymistä. Osa 
ei ole koskaan tullut antaneeksi sähköposti-

osoitetta, pieni osa ei ole halunnut antaa, mo-
nelta ei ole edes kysytty sähköpostiosoitetta.

Punaisen Ristin keskustoimistolla on vireillä 
parhaillaan jäsenrekisterin uudistaminen ja yh-
tenä keskeisenä kriteerinä on pidetty osasto-
jen pääsyä käyttämään, päivittämään jäsentie-
toja ja myös viestimään jäsenillemme. Tämä ei 
kuitenkaan ratkaise sähköpostien puuttumis-
ta.

Sähköposti on nopea, käytännössä maksu-
ton ja ennen kaikkea vaivaton tapa kertoa toi-
minnasta ja kutsua ihmisiä mukaan. Olen kui-
tenkin toistuvasti törmännyt ymmärrettäviin, 
mutta lopulta kestämättömiin argumentteihin, 
miksi ei käytettäisi sähköpostia. Tässä tyypilli-
simmät:

Meillä ei ole kaikkien sähköpostiosoitteita
P Ei olekaan, mutta ei tästä voi seurata sitä, 
että sähköpostin antaneille ei viestitä.

Meillä ei ole kaikkien ajantasaisia 
sähköposteja
P Tästäkään ei pitäisi seurata viestimättö-
myyttä, vaan osoitteiden pitäminen ajan ta-
salla.

Kaikilla ei ole sähköpostia
P Jos jollakulla ei ole sähköpostia, niin ei ole. 
Kyse on alati pienenevästä joukosta.
P Tämä oli varmasti ihan pätevä argumentti. 
Toistakymmenentä vuotta sitten.

Kaikki eivät halua sähköpostia
P Kaikki eivät haluakaan, mutta miksi he sil-
loin antaisivat sähköpostiosoitteensa.
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P Viesteissä on hyvä kertoa mahdollisuudesta 
olla vain tukijäsen.
P Viesteissä on hyvä kertoa myös mahdolli-
suudesta päästä pois listoilta.

Ihmiset kuormittuvat sähköpostista
P Varmasti osa kuormittuukin, mutta Punai-
nen Risti ei tätä ongelmaa voi olla ratkaise-
massa. Emme myöskään ryhdy vaivaamaan 
ihmisiä liian usein. Vai olisiko kyse ilahdutta-
misesta?

Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi 
toimistolle

Kirjoita viestiin nimesi, sähköpostiosoitteesi 
ja lähetä se tekstiviestillä numeroon 040 594 
8143 tai sähköpostilla osoitteeseen: hup.neu-
vonta@punainenristi.fi.

Kampanjoimme nyt syksyn mittaan laajemmin-
kin sähköpostiosoitteiden keräämisen mer-
keissä. Ole mukana auttamassa!
 
Tapani Tulkki
kehittämispäällikkö
 
J.K. Tasavallan presidentin asetuksessa Suo-
men Punaisesta Rististä (811/2005) 15 § Jä-
senluettelo todetaan että: ”Järjestön hallitus 
pitää järjestön kaikista jäsenistä piiri- ja osas-
tokohtaista luetteloa, johon merkitään kun-
kin jäsenen osalta nimi ja syntymäaika, jäse-
nyyden laji, riittävät osoitetiedot”. Menemättä 
oikeastaan juridiikan puolelle voinee perus-
tellusti ajatella, että nykyään tuo ”riittävät 
osoitetiedot” tarkoittaisi sekä posti- että säh-
köpostiosoitetta. Vai mitä mieltä olet itse?

Ohjeet ja hakulomakkeet RedNetissä

Osastoille myönnettäviä avustuksia 

Osastot voivat hakea avustusta mm. Hyvä-
päivä-keräyksen tuotoista sekä monikult-
tuuriseen toimintaan Katastrofirahastosta. 
Osastoille avoimet avustukset ja hakuohjeet 
löytyvät keskitetysti RedNetin Osastotoimis-
tosta. 

Sivun vasemmasta laidasta löytyy linkkilistasta 
otsikko ”Osastoille myönnettävät avustukset”. 
Sen alla on kolme alasivua:

Kertaluonteinen avustus terveyspistetoi-
minnalle, ensiaputoiminnalle, ystävätoimin-
nalle ja nuorisotoiminnalle
     
• Kertaluontoista avustusta toiminnan käyn-
nistämiseen ja kehittämiseen myönnetään 
maksimissaan 300 euroa. Ensiapu- ja ystävä-
toiminnan hakemuksissa lisäeduksi katsotaan 
nuorten aikuisten ja maahanmuuttajien huo-
miointi rekrytoinnissa ja koulutuksessa. 

Projektituki osaston toteuttamalle yhtei-
sölähtöiselle hankkeelle terveyden, hyvin-
voinnin ja yhteisön turvallisuuden edistämi-
seen

• Hyväpäivä-keräyksen tuotosta voidaan tukea 
avustuksin osastojen suunnittelemia ja toteut-
tamia pienprojekteja, joiden tavoitteena on 

terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edis-
täminen ja ongelmien ennalta ehkäisy. 

Kertaluonteinen tuki tai projektituki moni-
kulttuuriseen toimintaan

• Osastoavustuksilla tuetaan kototutumisen 
tueksi käynnistettävää vapaaehtoistoimintaa 
Punaisen Ristin paikallisosastoissa. 

Ja muistattehan, että voitte piiristä hakea 
avustusta myös vapaaehtoistoimintaan turva-
paikanhakijoiden tueksi. Lisätietoja mm. Tässä 
ja nyt -lehdessä 2/2016, sivu 22 tai piiritoimis-
tosta Heidi Juslin-Sandinilta,

AVUSTUKSIA OSASTOJEN TOIMINTAAN 
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Ansiomerkit ja ansiomitalit haussa
Punaisen Ristin huomionosoitusten hakuajat 
ovat jälleen ajankohtaisia. Ansiomerkkejä hae-
taan syyskuussa ja ansiomitaleja - pronssisia, 
hopeisia ja kultaisia – haetaan lokakuussa. 

Jakoperusteet, ansiomerkki

• Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n jä-
senyys sekä että henkilö on 6 vuoden ajan ak-
tiivisesti osallistunut SPR:n tai Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun toimintaan toimien luotta-
mus- tai muissa vapaaehtoistehtävissä. 

Jakoperusteet, ansiomitali

Suomen Punaisen Ristin pronssinen, hopei-
nen tai kultainen ansiomitali annetaan ansiok-
kaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta tai erit-
täin ansiokkaista teoista Punaisen Ristin ja 
välittömästi sen tarkoitusperien hyväksi. Näi-
den ehtojen täyttyessä ansiomitali voidaan 
myöntää vapaaehtoiselle jäsenelle, luottamus-
henkilölle tai Vapaaehtoisessa pelastuspalve-
lussa toimijalle. 

• Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää 
henkilölle, joka on vähintään 10 vuoden ajan 
osallistunut aktiivisesti järjestön toimintaan 
ja jolle on aiemmin myönnetty ansiomerkki. 
Ansiomerkin myöntämisestä pitää olla kulu-
nut vähintään neljä vuotta. Poikkeuksellises-
ti voidaan riittävästi ansioituneelle henkilölle 
myöntää pronssinen mitali ja samalla ansio-
merkin kanto-oikeus. HUPissa näin on teh-
ty esimerkiksi silloin, jos henkilö on ollut 20 
– 30 vuotta mukana Punaisen Ristin toimin-
nassa, eikä hänelle ole vielä myönnetty ansio-
merkkiä. 

• Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää hen-
kilölle, joka on vähintään 20 vuoden ajan 

osallistunut aktiivisesti järjestön toimintaan ja 
jolle on aiemmin myönnetty pronssinen ansio-
mitali. Pronssisen ansiomitalin myöntämises-
tä pitää olla kulunut vähintään 10 vuotta. Ho-
peisen ansiomitalin saaminen edellyttää, että 
henkilö on vähintään 20 vuoden ajan osallis-
tunut järjestön toimintaan. Myöntämisen pe-
rusteena ovat edellisen huomionosoituksen 
jälkeiset ansiot.

• Kultainen ansiomitali voidaan myöntää hen-
kilölle, joka on vähintään 30 vuoden ajan osal-
listunut aktiivisesti järjestön toimintaan ja jolle 
on aiemmin myönnetty hopeinen ansiomita-
li. Hopeisen ansiomitalin myöntämisestä pitää 
olla kulunut vähintään 10 vuotta. Myöntämi-
sen perusteena ovat edellisen huomionosoi-
tuksen jälkeiset ansiot. 

Ansiomitalianomus on täytettävä huolellises-
ti ja siihen on koottava mahdollisimman tar-
kat tiedot huomionosoituksen saajan ansiois-
ta. ”Ollut pitkään mukana ystävätoiminnassa” 
tai ”toiminut useita vuosia osaston sihteeri-
nä” ei riitä, tarvitsemme tiedot myös toiminta-
vuosista.  

Aktiivimerkki

• Aktiivimerkin saaminen edellyttää SPR:n jä-
senyyden lisäksi vähintään 3 vuoden aktiivista 
osallistumista SPR:n toimintaan.

SPR:n jäsen tai osaston toimintaryhmä voi 
tehdä ehdotuksen aktiivimerkin myöntämi-
sestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. 
Osaston hallitus käsittelee ja myöntää aktii-
vimerkkejä kahdesti vuodessa ennen osaston 
kevät- ja syyskokousta.

Huomionosoitusten anominen

Punaisen Ristin jäsen voi tehdä ehdotuksen 
ansiomitalin tai ansiomerkin myöntämises-
tä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. Myös 
osaston hallitus voi tehdä ehdotuksia. Osas-
ton hallitus toimittaa kaikki ehdotukset, myös 
ei-puoltamansa, edelleen piirin hallitukselle 
19.9. mennessä. 

Ansiomerkkejä ja -mitaleja haetaan lomak-
keella. Samalla lomakkeella voi anoa myös 
pöytäviiriä ja hädän kolmet kasvot pienois-
veistosta. Lomake löytyy RedNetistä kohdasta 
Tieto ja taito – Osastotoimisto – Ohjeet ja lo-
makkeet. Vuonna 2017 ansiomitalit jaetaan Punaisen Ristin yleisko-

kouksessa, kuva Turun yleiskokouksesta 2015.
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Osastotoimistossa on luettavissa ja tulostet-
tavissa myös uusi huomionosoitusohje, jossa 
on tarkempaa tietoa Punaisen Ristin huomion-
osoituksista. Voit tilata hakulomakkeen ja oh-
jeen postitse tai sähköpostiisi, puh. 020 701 
2364/Tuula Korhonen. 

Ansiomerkkihakemukset on toimitettava piiri-
toimistoon viimeistään maanantaina 19.9. ja 
ansiomitalihakemukset viimeistään tiistaina 
1.11. Hakemukset toimitetaan postitse osoit-
teella Suomen Punainen Risti, Helsingin ja Uu-
denmaan piiri, Tuula Korhonen, Salomonkatu 
17 B, 5. krs, 00100 Helsinki tai sähköpostilla 
tuula.korhonen@punainenristi.fi.

Piirin hallitus myöntää ansiomerkit lokakuun 
kokouksessaan. Ansiomitalihakemukset pii-
rin hallitus toimittaa puoltojärjestyksessä 
edelleen keskustoimistoon. Järjestön hallitus 
esittää harkitsemansa ehdotukset edelleen 
sisäasiainministeriölle, joka vie esityksen tasa-
vallan presidentin päätettäväksi. Ansiomitalit 
myöntää tasavallan presidentti keväällä 2017. 

Ansiomerkit jaetaan yleensä osastojen omissa 
tilaisuuksissa. Pronssiset ansiomitalit jaetaan 

HUOMIONOSOITUKSET

Huomionosoitusten hinnat

Kustannuksista vastaa mitalin anoja eli 
osasto, piiri, laitos tai keskushallinto. 
Mikäli anojana on jäsen, vastaa kustan-
nuksista osasto tai piiri. 

• pronssinen ansiomitali, kunniakirja ja 
kotelo 33,00 euroa
• hopeinen ansiomitali, kunniakirja ja 
kotelo 34,00 euroa
• kultainen ansiomitali, kunniakirja ja 
kotelo 43,00 euroa
• aktiivimerkki 4,00 euroa
• ansiomerkki + kunniakirja 7,50 euroa
• pöytäviiri 29,00 euroa
• Hädän kolmet kasvot 84,10 euroa

Huomionosoitusten hinnat vuodelta 
2016. Muutokset mahdollisia.

piirin vuosikokouksessa huhtikuussa, hopeiset 
ja kultaiset ansiomitalit Punaisen Ristin yleis-
kokouksessa Helsingissä. 

Syysstartti Länsi-Helsingin tapaan
Länsi-Helsingin osastossa, kuten varmaan mo-
nissa muissakin osastoissa, kesän parhaim-
man lomakauden aikana aktiivinen toiminta 
hiljenee. Osastossamme on jo muutaman vuo-
den ajan lomien jälkeen järjestetty syyskau-
den avajaiset eli syysstartti.  Kohderyhmänä 
ovat sekä osaston jäsenet että osaston alueen 
asukkaat. Tilaisuuden ajankohdaksi on muo-
dostunut syyskuun ensimmäisen viikon alku. 
Toimintaryhmien toiminta käynnistyy juuri sa-
moihin aikoihin. Lisäksi vuoden suurponnistus, 
Nälkäpäiväkeräys on noin parinviikon kuluttua. 

Tilaisuuden ohjelma koostuu pääasiassa osas-
ton toiminnan esittelystä. Järjestön ja osaston 
yleiskuulumisten lisäksi toimintaryhmien vetä-
jät kertovat ryhmänsä suunnitelmista, paino-
pistealueista ja toimintamuodoista. Erityisesti 
keskitymme siihen, mitä vapaaehtoiset kussa-
kin toimintaryhmässä tekevät sekä siihen mil-
laista koulutusta tai kurssitusta tarjotaan va-
paaehtoiseksi ryhtyville. 

Pyrimme siihen, että tilaisuus on keskustele-
va, jotta kaikki osallistujat kokevat helpoksi 
esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun.  
Vapaaehtoisena toimimisesta keskustellaan 

erityisesti niiden kanssa, jotka ovat uusina tu-
lossa mukaan Punaisen Ristin toimintaan. Joka 
vuosi kauden avajaisista tulee osastolle muu-
tama uusi toimija. Yhtenä aiheena on tieten-
kin nälkäpäiväkeräys. Varsin paljon lähestyvän 
keräyksen kerääjiä löytyy juuri syysstartissa, 
sillä hyvin monet merkitsevät tässä vaiheessa 
oman keräysajankohdan kerääjälistoille.

Syyskauden käynnistyksessä on saatavilla Pu-
naisen Ristin esitteitä ja julkaisuja sekä osas-
ton esitettä ja toimintaryhmien materiaalia. 
Varsin tyypillistä on pienessä porukassa syn-
tyvä keskustelu, joka alkaa kun noudetaan 
kahvia ja tarjoilua. Tällöin päästään helpom-
min keskustelemaan kahden kesken tai pien-
ryhmässä. 

Printtimuotoinen informaatio tilaisuudesta jae-
taan jäsenkirjeessä jäsenistölle ja paikallisleh-
dissä alueen asukkaille. Osaston nettisivulla ja 
facebookissa sekä kaupunginosien sivustoilla 
syysstarttia markkinoidaan sähköisessä muo-
dossa.

Tuula Salo
Länsi-Helsingin osaston puheenjohtaja
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Haussa vuoden vapaaehtoinen
Järjestyksessään kolmas Vuoden vapaaehtoi-
nen -kampanja on käynnissä. Kansalaisareena 
ry hakee Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon 
saajaksi henkilöä, joka voi olla pitkän linjan 
toimija tai innostava tulokas vapaaehtoistoi-
minnan saralla. Hän voi toimia vapaaehtoise-
na millä alalla tahansa ja missä päin Suomea 
tahansa. Vuoden vapaaehtoinen voi olla myös 
yhteisönsä kantava voima, taitava innosta-
ja, kekseliäs toiminnan kehittäjä tai jotenkin 
muuten ansioitunut vapaaehtoinen.

Ehdota palkinnon saajaa

Kuka tahansa – niin yksityishenkilö kuin yh-
teisökin – voi ehdottaa Vuoden vapaaeh-
toinen -palkinnon saajaa. Kampanjassa pal-

kitaan henkilö, joten ryhmää tai yksittäistä 
tekoa ei voi ehdottaa. Ehdotusaika on 15.8 - 
15.9.2016.

Kansalaisareena ry esittelee kaikki Vuoden va-
paaehtoinen -ehdokkaat kampanjan netti-
sivuilla 1.10–31.10.2016, jolloin jokainen voi 
äänestää suosikkiaan.

Vuoden vapaaehtoinen palkitaan joulukuussa

Äänestyksen päätyttyä arvovaltainen raati va-
litsee palkittavan kymmenen eniten ääniä saa-
neen ehdokkaan joukosta.

Vuoden vapaaehtoinen palkitaan 3.12.2016 
Vapaaehtoistoiminnan messuilla Vanhalla Yli-
oppilastalolla Helsingissä. Palkinnon saaja toi-
mii seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoimin-
nan lähettiläänä.

Kampanjan tavoitteena on nostaa vapaaeh-
toistoiminnan arvostusta ja näkyvyyttä. Lue li-
sää ja jätä ehdotus palkittavasta henkilöstä: 
www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen. Lisä-
tiedot kampanjasta: Pinja Nieminen: pinja.nie-
minen@kansalaisareena.fi, p. 050 66627

Helsinkiläiset saivat oman Konttinsa Itäkeskukseen
Punainen Risti avasi 4.8. uuden Kontti-kierrä-
tystavaratalon Helsingin Itäkeskukseen. Hel-
sinkiläiset löysivät tiensä Konttiin heti ensim-
mäisestä ovenavauksesta alkaen. Vaikka sää 
oli sateinen, avajaiset houkuttelivat helsinki-
läisiä sankoin joukoin paikalle.

Helsinkiin on jo pitkään odotettu omaa Kont-
tia. Sijainniltaan Itäkeskus on loistava. Siel-
lä liikkuu luonnostaan paljon väkeä ja alueen 
tunnelma on kansainvälinen. Kontti sijaitsee 
aivan metroaseman läheisyydessä, joten sinne 
on helppo tulla muualtakin.
 
Kontti on tavaratalo, josta löytyy mitä vain 
vaatteista ja kapistuksista aina tavallisiin ar-
jen esineisiin. Ostamalla ja lahjoittamalla asi-
akkaat ovat samalla mukana Punaisen Ristin 
avustustoiminnassa. Kontin toiminnassa to-
teutuu myös kestävä kehitys.
 

Konttiin voi lahjoittaa hyväkuntoista 
tavaraa

Kontti ottaa jatkuvasti vastaan puhtaita ja eh-
jiä kodin käyttötavaroita, vaatteita ja huone-
kaluja. Itäkeskuksen Kontti myös noutaa huo-
nekaluja Helsingin, Söderkullan ja Sipoon 
alueilta. Noutoajan voi varata soittamalla Kon-
tin asiakaspalveluun, puh. 040 130 6928. Kon-
tissa otetaan vastaan vain sellaista tavaraa, 
jonka voi myydä eteenpäin.

Ko
n
tt

i
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KOULUTUSTA

Haastavat tilanteet 
ystävätoiminnassa -koulutus

Kaksi eri tilaisuutta:

1) tiistai 15.11.2016 klo 16.30−20
2) keskiviikko 16.11.2016 klo 16.30−20

Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin koulu-
tustilat, Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki

Sisältö: Haastavat tilanteet ystävätoiminnas-
sa -koulutuksessa käydään läpi erilaisia ti-
lanteita vapaaehtoisten ystävien, ryhmänoh-
jaajien sekä ystävävälittäjien näkökulmasta. 
Koulutuksessa vapaaehtoiset pääsevät jaka-
maan kokemuksiaan ystävätoiminnasta ja et-
simään yhdessä kouluttajien kanssa ratkaisuja 
kohtaamiinsa ongelmatilanteisiin. Lisäksi ker-
rataan ystävätoiminnan periaatteita, pelisään-
töjä ja pohditaan omaa jaksamista.

Koulutus 15.11. on suunnattu ystävätoimin-
nan ryhmänohjaajille ja ystävävälittäjille. Kou-
lutus 16.11. on puolestaan tarkoitettu muille 
ystävätoiminnan vapaaehtoisille. Sosiaalipal-
velukouluttajat voivat osallistua jompanakum-
pana päivänä. Koulutus on maksuton.

Kouluttajat(t): Ystävätoiminnan alueellisen tu-
en kehittämisprojektin työntekijä(t) Punaisen 
Ristin Länsi-Suomen piiristä.

Ilmoittaudu viimeistään 8.11. mennessä ne-
tissä (imoittautumislinkki löytyy tapahtuma-
kalenterin ilmoituksesta) tai Outi Mustoselle. 
Kerrothan ilmoittautuessa kumpaan koulutuk-
seen osallistut, nimesi, puhelinnumerosi, säh-
köpostisi ja mahdollisen erityisruokavaliosi. 
Koulutukseen mukaan mahtuu 20 osallistujaa/
tilaisuus.

Lisätietoja koulutuksia saa Outi Mustoselta, 
sähköposti outi.mustonen@punainenristi.fi tai 
puh. 020 701 2370.

Tasa-arvo ja seksuaalioikeudet 
monikulttuurisessa vapaaehtois-
toiminnassa -seminaari

Väestöliitto ja Punaisen Ristin Helsingin ja Uu-
denmaan piiri järjestävät Punaisen Ristin va-
paaehtoisille Tasa-arvo ja seksuaalioikeudet 
monikulttuurisessa vapaaehtoistoiminnassa –
seminaarin Helsingissä lauantaina 10.9.2016 
klo 13-17.30.

Seminaari järjestetään Suomen Elokuvasääti-
ön k-13 salissa, Katajanokalla, osoite Kanava-
katu 12, 00160 Helsinki.

Seminaarin tavoitteena on kouluttaa vapaa-
ehtoisia kohtaamaan seksuaalioikeuksiin ja 
tasa-arvokysymyksiin liittyviä kysymyksiä ja 
tilanteita. Tavoitteena on lisäksi lisätä va-
paaehtoisten ymmärrystä muiden kulttuuri-
en lähtökohdista ja eroavaisuuksista verrattu-
na suomalaiseen seksuaalisuus- ja tasa-arvo 
kulttuuriin. Tilaisuudessa käsitellään myös si-
tä, miten tavallisen ihmisen taidoin ja tiedoin 
varustettu vapaaehtoinen voi keskustella maa-
hanmuuttajien kanssa näistä tärkeistä aiheista. 

Tapahtuma soveltuu mainiosti kaikille Punai-
sen Ristin vapaaehtoisille, mutta erityisesti ko-
toutumisen parissa toimiville ystäville ja toi-
mintaryhmille. Tilaisuuden lopuksi järjestämme 
paneelikeskustelun, jossa on mukana turva-
paikanhakijoita, pitempään maassa asunei-
ta maahanmuuttajia, Punaisen Ristin vapaaeh-
toinen ja asiantuntijavieras. Tilaisuuteen ovat 
tervetulleita kaikki Punaisen Ristin vapaaeh-
toiset. Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen viimeistään sunnuntaina 4.9. 
netin kautta. Linkin sähköiseen ilmoittautu-
miseen löydät nettisivujen tapahtumakalen-
terissa olevasta ilmoituksesta. Seminaariin 
tulevia pyydetään etukäteen tutustumaan Vä-
estöliiton Tasa-arvoa ja seksuaaliterveystietoa 
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksiin ja 
vastaanottotyöhön oppaaseen, linkki pdf-tie-
dostoon löytyy em. ilmoituksesta.

Punaisen Ristin tärkeimmät valtakunnalliset kampanjat järjestetään 
vuonna 2017 seuraavasti:

14.2. Ystävänpäivä 
20.-26.3. Rasismin vastainen viikko
5.-11.6. Kansalaistorin yleisötapahtuma, Hel-
sinki

10.-11.6. Punaisen Ristin yleiskokous, Helsinki 
8.-14.5. Punaisen Ristin viikko 
14.- 16.9. Nälkäpäivä 
25.11.-24.12. Hyvä joulumieli
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Syksyn ystävätoiminnan perus- ja lyhytkurssit
Ajantasaiset tiedot ystävätoiminnan perus-
kursseista löydät netistä punainenristi.fi/
tapahtumahaku, valitse alueeksi kohta pää-
kaupunkiseutu tai Uusimaa ja aiheeksi ystä-
vätoiminta. 

• Ti 6.9. klo 17−20 ja to 8.9. klo 16.30−20. Yh-
distetty ystävätoiminnan lyhytkurssi ja Tulijan 
tukena -kurssi (halutessaan voi osallistua vain 
ystävätoiminnan lyhytkurssille), paikka pää-
kirjasto Porkkalasali, Kirkkotori 1, 02400 Kirk-
konummi. Koulutus on ilmainen, mutta va-
paaehtoisten toivotaan liittyvän jäseniksi. 
Ilmoittautuminen 2.9. mennessä Helena Elo-
maalle, sähköposti helena.elomaa@gmail.com 
tai puh. 040 588 6434. Kouluttaja Vesa Kukka-
maa, järjestäjä Kirkkonummen osasto. 

• Ke 14.9. klo 17−20. Ystävätoiminnan lyhyt-
kurssi. Paikka: Pohjois-Helsingin osaston toi-
mitila, Risupadontie 4 F 5, 00640 Helsinki. 
Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, 
muille 20 euroa. Kurssilla voi myös liittyä jäse-
neksi. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä sähkö-
postilla kinnarileila@gmail.com. Kouluttaja Lei-
la Kinnari, järjestäjä Pohjois-Helsingin osasto.

• To-pe 22.−23.9. klo 17.30−20.30 ja la 24.9. 
klo 10−16. Ystävätoiminnan peruskurssi. Paik-
ka Unelma Tapiola, Kauppamiehentie 6, 2.krs, 
02100 Espoo. Kurssi on Punaisen Ristin jäse-
nille ilmainen, muille 20 euroa. Ilmoittautumi-
set 15.9. mennessä sähköpostilla vapaaeh-
toinen@spr-tapiola.org tai puh. 09 466 858. 
Kouluttaja Pia Palotie, järjestäjä Tapiolan osas-
to. 

• La 24.9. ja su 25.9. klo 10–16. Ystävätoimin-
nan peruskurssi. Paikka Itä-Helsingin osaston 
toimitila, Korsholmantie 9 G, 00900 Helsin-
ki. Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille 20 euroa. Jäseneksi voi liittyä myös 
kurssilla. Ilmoittautuminen ja lisätiedot 16.9. 
mennessä Oskari Perholehdolle, sähköpos-
ti sihteeri.info@saunalahti.fi tai puh. 045 107 
9707. Kouluttaja Oskari Perholehto, järjestäjä 
Itä-Helsingin osasto. 

• Su 24.9. ja su 2.10. klo 9−15. Ystävätoimin-
nan peruskurssi. Paikka: Pohjois-Helsingin 
osaston toimitila, Risupadontie 4 F 5, 00640 
Helsinki. Koulutus on Punaisen Ristin jäsenil-
le ilmainen, muille 20 euroa. Ilmoittautuminen 
viimeistään 10 päivää ennen kurssia juhani-
parkkari@gmail.com. Kouluttaja Juhani Parkka-
ri, järjestäjä Pohjois-Helsingin osasto. 

• Maanantaisin 19.9., 26.9., 3.10., 10.10. ja 
17.10. klo 17.30−20 vapaaehtoistoiminnan 
peruskurssi. Peruskurssi jatkuu Suomen mie-
lenterveysseuran tukihenkilökoulutuksena 
24.10., 31.10. ja 7.11. Paikka Asolan seura-
kuntatalo, Asolantie 6, 01400 Vantaa. Ilmoit-
tautuminen 19.9. mennessä sähköpostilla rai-
li.welin@gmail.com tai puh. 050 545 5903. 
Koulutus on ilmainen, järjestäjä Korson osas-
to yhteistyössä Vantaan kaupungin, Rekolan 
seurakunnan ja Suomen mielenterveysseuran 
kanssa. 

• Su 16.10. ja su 23.10. klo 9−15 Äijäkurssi eli 
ystävätoiminnan peruskurssi miehille, paik-
ka Pohjois-Helsingin osaston toimitila, Risu-
padontie 4 F 5, 00640 Helsinki. Koulutus on 
Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille 20 
euroa. Ilmoittautuminen viimeistään 10 päivää 
ennen kurssia sähköpostilla juhaniparkkari@
gmail.com. Kouluttaja Juhani Parkkari, järjestä-
jä Pohjois-Helsingin osasto. 

• Ti 18.10. klo 16−21. Ystävätoiminnan lyhyt-
kurssi, paikka Kansalaistoiminnan keskus Lei-
nikki, Leinikkitie 22, 01350 Vantaa. Koulutus 
on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille 20 
euroa. Kurssilla voi myös liittyä jäseneksi. Il-
moittautuminen 8.10. mennessä sähköpostil-
la tikkurila@punainenristi.fi tai puh. 040 2434 
705. Kouluttaja Pia Palotie, järjestäjä Tikkuri-
lan osasto.

• La 22.10. ja su 23.10. klo 10–16. Ystävätoi-
minnan peruskurssi, Itä-Helsingin osaston toi-
mitila, Korsholmantie 9 G, 00900 Helsinki. 
Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, 
muille hinta on 20 euroa. Jäseneksi voi liittyä 
myös kurssilla. Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
14.10. mennessä Oskari Perholehdolle sähkö-
posti sihteeri.info@saunalahti.fi tai puh. 045 
107 9707. Kouluttaja Oskari Perholehto, jär-
jestäjä Itä-Helsingin osasto.

• La 29.10. klo 8.30−15.30 lyhyt ystäväkurs-
si osana nuorten turvatalon tukikummikoulu-
tusta, paikka Nuorten turvatalo, Espoo. Ilmoit-
tautuminen sähköpostilla turvatalo.espoo@
punainenristi.fi, ilmoittautuneet kutsutaan 
haastatteluun ennen kurssia. Lisätietoja säh-
köpostilla turvatalo.espoo@punainenristi.fi 
tai outi.mustonen@punainenristi.fi. Koulutta-
ja Pia Palotie. Järjestäjä Espoon nuorten turva-
talo yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan pii-
rin kanssa. 
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• Ke 9.11. klo 17−20. Ystävätoiminnan lyhyt-
kurssi, Pohjois-Helsingin osaston toimitila, Ri-
supadontie 4 F 5, 00640 Helsinki. Koulutus on 
Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille hinta 
on 20 euroa. Kurssilla voi liittyä jäseneksi. Il-
moittautuminen 2.11. mennessä sähköpostilla 
kinnarileila@gmail.com. Kouluttaja Leila Kinna-
ri, järjestäjä Pohjois-Helsingin osasto.

• Su 12.11. ja su 19.11. klo 9−15. Ystävätoi-
minnan peruskurssi, Pohjois-Helsingin osas-
ton toimitila, Risupadontie 4 F 5, 00640 Hel-
sinki. Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille 
ilmainen, muille 20 hinta on euroa. Ilmoittau-
tuminen viimeistään 10 päivää ennen kurssia 
sähköpostilla juhaniparkkari@gmail.com. Kou-
luttaja Juhani Parkkari, järjestäjä Pohjois-Hel-
singin osasto.

Laitosystävätoiminnan kurssit

• Ma 10.10. ja to 13.10. klo 17−20. Laitosys-
tävätoiminnan kurssi - vapaaehtoisena Kauk-
lahden Elä ja Asu -seniorikeskuksessa. Paikka: 
Kauklahden Elä ja Asu -seniorikeskus, Hansa-
kartano 4, 02780 Espoo. Koulutus on Punai-
sen Ristin jäsenille ilmainen, muille hinta on 
20 euroa. Ilmoittautuminen 30.9. mennessä 
sähköpostilla raija.loytonen@hotmail.com tai 
puh. 040 772 2670. Kouluttaja Pilvi Kyrönlahti,  
järjestäjä Keski-Espoon osasto.

Henkisen tuen perus- ja jatko-
kurssit

Henkisen tuen peruskoulutuksen tavoitteena 
on antaa osallistujille valmiudet ymmärtää nii-

tä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilli-
set kriisitilanteet aiheuttavat heissä itsessään 
ja autettavassaan. Koulutus antaa valmiuk-
sia kohdata ja auttaa ihmisiä, jotka ovat joutu-
neet äkilliseen kriisitilanteeseen.

Peruskurssin (8-12 t) sisältö: Henkisen tuen 
tarve ja kriisi, henkinen loukkaantuminen ja 
kriisi, henkinen tuki - auttaminen ja auttajana 
toimiminen, selviytymisen voimavarat.

• Ti 27.9. ja to 29.9. klo 17−20.15. Henkisen 
tuen peruskurssi, Helsingin ja Uudenmaan pii-
rin koulutustilat, Salomonkatu 17 B, 3. krs, 
Helsinki. Kurssin hinta on Punaisen Ristin jäse-
nille 15 euroa, muille 60 euroa. Ilmoittautumi-
set viimeistään 18.9. netissä (linkki tapahtu-
makalenterin ilmoituksessa). Lisätiedot: Emilia 
Jokiaho, sähköpostilla tai puh. 040 594 8142, 
020 701 2373. Kouluttaja Nina Seeck. 

• To 13.10. klo 17.30−20 ja la 15.10. klo 9-15. 
Henkisen tuen peruskurssi, Pohjois-Helsingin 
osaston toimitila, Risupadontie 4 F 5, 00640 
Helsinki. Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille 
ilmainen, muille hinta on 20 euroa. Ilmoittau-
tuminen viimeistään 10 päivää ennen kurssia 
sähköpostilla r-l.rajala@elisanet.fi. Kouluttaja 
Raija Rajala.

• Su 11.12. klo 9-15 ja ti 13.12. klo 17.30−20. 
Henkisen tuen peruskurssi, Pohjois-Helsingin 
osaston toimitila, Risupadontie 4 F 5, 00640 
Helsinki. Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille 
ilmainen, muille hinta on 20 euroa. Ilmoittau-
tuminen viimeistään 10 pv ennen kurssia r-l.
rajala@elisanet.fi. Kouluttaja Raija Rajala, jär-
jestäjä Pohjois-Helsingin osasto.

Muistisairaan kohtaaminen

Aika: Lauantai 12.11.2016, klo 10 - 13

Paikka: Kino Tapiola, Mäntyviita 2, 02110 Espoo

Sisältö: Koulutus käsittelee muistisairauksia ja antaa välineitä kohdata muistisairas ihminen.

Koulutus on suunnattu Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin ystävätoiminnan vapaaeh-
toisille ja muille aiheesta kiinnostuneille vapaaehtoisille. Kouluttajana muistiohjaaja Tanja Koljo-
nen, Uudenmaan Muistiluotsi.

Koulutuksen hinta (sisältää sisältää koulutuksen ja kahvitarjoilun) on Punaisen Ristin jäsenille 10 
euroa, muille 15 euroa. Maksu suoritetaan ilmoittautuessa.

Ilmoittaudu viimeistään 3.11. mennessä netissä. Ilmoittautumislinkki löytyy tapahtumakalenterin 
ilmoituksesta. Mukaan mahtuu 80 ystävätoiminnan vapaaehtoista.
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Punainen Risti vetoaa kuntapaikkojen puolesta
Suomeen on viimeisen vuoden kuluessa saa-
punut yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Tuhannet 
suomalaiset osoittivat halunsa auttaa tulemal-
la mukaan Suomeen saapuvien vastaanottoon. 
Suomen Punainen Risti uskoo ihmisten olevan 
edelleenkin valmiita auttamaan Suomeen ko-
toutumisessa.

Monet turvapaikanhakijat ovat jo saaneet 
oleskeluluvan ja kaikkiaan yli kymmenen tu-
hannen arvioidaan saavan sen tulevina kuu-
kausina. Onnistunut kotoutuminen alkaa jo 
ensimmäisinä päivinä ja viikkoina vastaanot-
tokeskuksissa. Suomen Punaisen Ristin vas-
taanottokeskuksissa tarjotaan vapaaehtoisten 
voimin kielikursseja, kerhoja sekä runsaas-
ti muuta toimintaa, jotka auttavat suomalais-
ten sekä Suomen kulttuurin ja tapojen tutuksi 
tekemisessä heti alusta alkaen. Oman osaami-
sen käyttäminen ja uusien asioiden oppiminen 
vahvistaa selviytymistä uudessa ympäristössä.

Todellinen uusi alku on kuitenkin muuttami-
nen tilapäiseen oleskeluun tarkoitetusta vas-
taanottokeskuksesta omaan kotiin. Ilman kun-
tapaikkaa kotoutuminen ei käynnisty. Suomen 
Punainen Risti on huolissaan kuntiin siirtymi-
sen hitaudesta. Inhimillisen pakolaispolitii-
kan käytännön toteuttajat löytyvät kunnista. 
Syksyyn mennessä tulee löytää arviolta 7000 
uudelle turvapaikan saaneelle henkilölle vi-
ranomaisen tai yksityisen tarjoama koti. Kun-
tapaikkoja tarvitaan myös kiintiöpakolaisille. 
Kunnan ja muuttajien kannalta hallittu ja kes-
tävä ratkaisu on riittävän suuren pakolaisryh-

män vastaanottaminen vuosittain. Se tuo kun-
taan osaamista ja palveluiden tuottaminen on 
kustannustehokasta.

Turvapaikan saaneet henkilöt arvostavat uu-
den elämän alussa ennen kaikkea turvalli-
suutta, mahdollisuutta luottaa toisiin ihmisiin 
ja olla osa ympäröivää yhteiskuntaa ja lähi-
yhteisöä. Tavallisten kansalaisten, esimerkik-
si Punaisen Ristin vapaaehtoisten tarjoamat 
mahdollisuudet tutustua paikkakuntalaisiin ja 
yhteisiin toimintamahdollisuuksiin tarjoavat 
tulokkaille korvaamattomia kontakteja suoma-
laiseen kulttuuriin.

Suomen Punainen Risti jatkaa yhteiskunnalli-
seen asenneilmapiiriin vaikuttamista avoimen 
ilmapiirin luomiseksi, inhimillisyyden puolesta 
ja kotoutumisen onnistumiseksi ja antaa osal-
taan panoksensa uusien kuntalaisten alkuvai-
heen vastaanottoon kunnissa. Järjestö voi aut-
taa uuden elämän alkuun tarjoamalla tukea 
arjen elämään, ystäväkursseja tai muuta va-
paaehtoistoimintaa, sekä luomalla alueen toi-
mijoiden välille verkostoja, jotta uusien kun-
talaisten kotoutuminen sujuisi hyvin. Suomen 
Punainen Risti lisää työn vaikuttavuutta koor-
dinoimalla järjestöjen yhteistyötä ja vahvista-
malla omaa tietotaitoaan. Olemme mielelläm-
me mukana tarjoamassa osaamistamme, kun 
kunnissa suunnitellaan ja toteutetaan pako-
laisten vastaanottoa. Viranomaisten, järjestö-
jen ja maahanmuuttaneiden yhteistyöllä saa-
daan parhaat tulokset ripeään kotoutumiseen.

Kansainvälistä kasvimaaviljelyä
Lapio sukeltaa helpon näköisesti vuosikausia 
voikukkaa kasvaneeseen maaperään, kovaan 
ja saviseen. Tuota pikaa koossa on kasoittain 
muhevaa multaa. Eikä aikaakaan, kun kasois-
ta on muotoiltu kasvupenkkejä, taimet istutet-
tu ja siemenet kylvetty. Kurpitsaa, pinaattia, 
papua, juureksia, perunaa, sipulia, mangoldia, 
yrttejä, kaikkea sellaista, mitä muutkin kasvi-
maa-alueen viljelijät ovat jo palstoilleen kylvä-
neet. 

Tänä vuonna kylvöt voitiin tehdä viikkoja etu-
ajassa; kesäinen ilma on siihen houkuttanut. 
Joukko turvapaikanhakijoita pääsi aloittamaan 
kasvimaalla viikkoja muita myöhemmin, mut-
ta sitäkin rivakammin työ on edistynyt. Nauru 
raikaa afganistanilais-irakilais-libyalais-suoma-
laisella palstalla pitkälle iltayöhön. 

Viljelypalsta tuo mielekästä tekemistä ja vaih-
telua turvapaikanhakijoiden arkirutiineihin. 
Kanssakäyminen muiden viljelijöiden kans-
sa tarjoaa luontevan tavan oppia suomalaisia 
käytäntöjä, jopa kieltäkin. Ja sama toisinkin 
päin. Joillakin miehistä on kokemusta viljelystä 
kotimaassaan. On ollut mielenkiintoista näh-
dä, millä tavalla he työskentelevät ja luovivat 
asioita eteenpäin. 

Yhteys Metsälässä asuvien turvapaikanha-
kijoiden ja pohjoishelsinkiläisen palstaviljeli-
jäyhdistyksen vastuuhenkilöiden välille syntyi 
toukokuisessa Pohjois-Helsingin osaston mo-
nikulttuurisuusryhmän tapaamisessa. Koska 
palsta-alueella oli viljelemättömiä palstoja, toi 
palstojen jakamisesta huolehtiva yhteyshen-
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kilö esille mahdollisuuden 
aloittaa viljely palsta-alu-
eella. Useampikin miehistä 
oli kiinnostunut, erityisesti 
Radwan, jolla on kokemus-
ta maatilan hoidosta koti-
maassaan. Hän onkin ollut 
kasvimaalla ”The Boss”, jou-
kon pomo, joka ohjaa kans-
saviljelijöitä ja on aika vaa-
teliaskin aikaansaannosten 
suhteen. 

Oman haasteensa viljely-
palstan hoidolle aiheut-
taa työkalujen ja viljelys-
sä tarpeellisten tarvikkeiden 
puute. Lannoitteita, lapioi-
ta, haravia, harsoja, taimia, 
kaikkea tällaista tarvittai-
siin. Työkaluja olisi hyvä ol-
la useamman miehen käyttöön; nyt niitä on 
saatu lainaksi naapuriviljelijöiltä. Myöskin kul-
keminen kävellen palstalle vie aikaa. Polku-
pyörillä matka sujuisi näppärästi ja miehille jäi-
si enemmän aikaa itse palstan hoitamiseen ja 
kuntoon laittamiseen. Luvassa onkin pari lah-
joituspyörää, joten ainakin osa porukasta saa 
helpotusta matkantekoon.

Mielenkiintoista on ollut kuulla, mitä odotuk-
sia miehillä on viljelypalstansa suhteen. Joille-
kin heistä tärkeintä on saada alueesta hyvin 
muokattu ja hyvät kasvuolosuhteet tuottava 
keidas. Toiset taas odottavat enemmänkin si-
tä, että pääsevät maistelemaan oman maan 
satoa. Kunhan perustyöt on tehty, Radwan, 
Abdurahman, Ahmed ja Mohammad aikovat 
rakentaa palstalleen kasvihuoneen. Käytän-
nössä se tarkoittanee pientä muovitettua ti-
laa, johon voi istuttaa arempia kasveja, kuten 
kurkkua, tomaattia, basilikaa, ehkä myöhään 
satoa antavia mansikoitakin. 

Tärkeätä on nähdä miesten viihtyvän ja naut-
tivan aikaansaannoksistaan, vaikka toistaisek-
si tarjolla on ollut vain kovaa työtä ja itikoi-
den kanssa taistelua. Kesän edetessä palsta 
tuottaa satoa yllin kyllin ja mahdollistaa aska-
roinnin tuotosten parissa. Miten hyvältä mah-
taakaan tuntua, kun pataan voi pilkkoa it-
se kasvattamiaan kasviksia ja heittää perään 
palstalta juuri poimitun yrttinipun.

Hyväksyntä ja välittäminen, näitä tarvitsee ja 
kaipaa jokainen. Kaukana kotimaastaan tur-
vapaikkapäätöstä odottava ihminen on erityi-
sen tarvitseva ja haavoittuva kohdatessaan 
kenties torjuntaa. Jokaisella meistä on mah-

dollisuus vaikuttaa lähimmäistemme elämään. 
Miksemme tekisi sitä välittävällä ja hyväksy-
vällä asenteella. Se tuottaa iloa itsellekin. 

Viljelypalsta-alue yhteisönä on luonnostaan 
sellainen, jonne hakeutuu enimmäkseen hy-
väntahtoisia ja tasapainoisia ihmisiä – tai ai-
nakin yhteisö ja maanläheinen tekeminen 
heistä sellaisia muovaa. Niinpä turvapaikan-
hakijoillekin voi vilpittömästi suositella yhtey-
denottoa palsta-alueiden vastuuhenkilöihin. 
Kesä hyväntuulisessa joukossa kasvun ihmei-
tä ihastellen voittaa varmasti neljän seinän si-
sällä oleskelun.

Kasvimaayhteisössä maalaisjärjelle on käyt-
töä monessakin mielessä. Työskentelyssä ei 
käytetä kehittyneitä isoja koneita, vaan lapio, 
kuokka ja harava ovat arvossaan. Naapuriapua 
annetaan ja pyydetään, kukin voimiensa mu-
kaan ja tarpeistaan lähtien. Oiva mahdollisuus 
osoittaa välittämistä ja huolenpitoa kanssaih-
misistä, olivatpa he sitten nuoria, vanhoja, 
riuskoja, hauraita, kantasuomalaisia, maahan-
muuttajia, turvapaikanhakijoita. Jokainen tar-
vitsee vähintäänkin sen, että tulee hyväksy-
tyksi omana itsenään. 

Työskenneltyään ensin päivät vapaaehtois-
työssä nämä turvapaikanhakijat suuntaavat 
vielä illaksi hoitamaan kasvimaataan. Tällaista 
aktiivisuutta ja osallistumista on syytä arvos-
taa. Kasvimaayhdistys ja sen viljelijät hyöty-
vät, kun palsta, joka olisi muutoin jäänyt kas-
vamaan rikkaruohoa, kukoistaakin. 

Aino Tuomi-Nikula

KOTOUTTAMISTOIMINTA

Kasvimaa näytti alussa aivan mahdottomalta työmaalta, mutta Radwan, Abdurah-
man, Ahmed ja Mohammad ja selättivät haasteen ja nyt maasta nousee jo terha-
koita taimia.
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Kotouttamiskentän kuulumisia

KOTOUTTAMISTOIMINTA

Punainen Risti on poikkeuksellinen kansalais-
järjestö monessa suhteessa. Yksi tekijä, jo-
ka erottaa meidät monista muista on maan-
laajuinen kattavuutemme. Se, että toimintaa 
on joka kunnassa, on valmiusasioissa ja pit-
käkestoisessa vaikuttamistyössä suuri tekijä. 
Sen vuoksi meidän panoksemme on suomalai-
selle yhteiskunnalle erityinen. Haluan nostaa 
omalta kentältäni HUPin osastoille kolme asi-
aa syyskauden aluksi.

Tärkeät tilastot

Ensimmäisenä haluan muistuttaa tilastoinnin 
tärkeydestä. Lukiessani viime vuoden tilasto-
ja kotouttavasta toiminnasta ja vastaanotto-
keskustoiminnasta huomasin, että ne monen 
osaston osalta hieman poikkeavat siitä, mitä 
kentällä oikeasti on tapahtunut. Eräs osasto il-
moittaa vapaaehtoisten määräksi vastaanotto-
toiminnassa viisi henkilöä, kun samaan aikaan 
osasto pyörittää yli kymmentä ryhmää parissa 
vastaanottokeskuksessa. 

Ymmärrän, että määrän arviointi on hankalaa, 
koska ryhmiä on paljon ja monesti kontaktit 
osastoon ovat vähäisiä. Rajanveto siihen, mil-
loin joku lasketaan osaston vapaaehtoiseksi, 
on toki hieman hankalaa. 

Vapaaehtoistenhan ei tarvitse olla järjestöm-
me jäseniä. Jos joku käy tutustumassa toimin-
taan tai kertaluonteisesti toimii tapahtumassa, 
niin tästäkin tulisi jäädä jokin tilastomerkintä. 
Vieraita toki en tähän joukkoon lukisi. Toivon-
kin, että kommunikoisimme osastoissa mah-
dollisimman paljon ja pitäisimme hallituksen 
jäsenet kartalla ja sama toisin päin. Hallituk-
sesta kannattaa soittaa silloin tällöin kentälle 
ja kysyä mitä ja kuinka paljon on tehty. Abso-
luuttiseen tarkkuuteen emme koskaan pysty, 
mutta pyrkikäämme antamaan paras mahdol-
linen arvio.

Oikea tieto ja oikeat luvut ovat tärkeitä erityi-
sesti silloin, kun viestimme viranomaisille toi-
minnastamme ja sen laajuudesta!

Punaisen Ristin kuntapaikkavetoomus

Punaisen Ristin valtuusto julkaisi 20.5.2016 
kuntapaikkavetoomuksen, joka julkaistaan 

myös tässä lehdessä. Sitouduimme siinä ole-
maan yhteiskunnan tukena kotouttamisessa 
kaikkialla. Ystävätoimijat ja kotouttamista tu-
kevat ryhmät ovat tässä tavoitteessa avain-
asemassa. 

Koko Uusimaa saa uusia tulijoita Loviisasta ja 
Lapinjärveltä Hankoon. Esimerkiksi Lohja vas-
taanottaa kiintiötulijoita ensimmäistä kertaa. 
Nyt on hyvä tilaisuus saada mukaan uusia va-
paaehtoisia ja antaa heille tehtäväksi esimer-
kiksi projekti vaikkapa LäksyHelppi-toiminnan 
parissa. Tällaisiin uusiin kotoutustoimintoihin 
on saatavissa rahallista tukea keskustoimis-
tolta (lisätietoja allekirjoittaneelta tai Hanna 
Holmilta). Vapaaehtoisen polkua pitkin saam-
me myös uusia tulevaisuuden vastuunkantajia 
hallituksiin.

Yksi yhteinen porukka

Viimeisenä haluan muistuttaa yhteishengen 
luomisen tärkeydestä. Syksyllä on aina hy-
vä koota kaikki vapaaehtoiset ja vapaaehtois-
toiminnasta kiinnostuneet. On tärkeää, että 
muistamme olevamme yksi yhteinen porukka. 
Yhteinen kahvikuppi ja juttutuokio on meille 
kaikille tärkeä, sillä siinä tutustuu ja oppii ai-
na uutta. Toiminta pysyy virkeänä ja pystymme 
toimimaan jatkossakin kaikkialla alueellamme, 
kun muistamme myös näkyä ulospäin. 

Olin juuri osastojen kanssa Loviisan rauhan-
foorumilla ja Orimattilan elomarkkinoilla. Mo-
lemmissa tapahtumissa ihmiset ottivat pai-
kallisosaston kanssa mahtavaa kontaktia ja 
vapaaehtoiset muistuttivat, että myös meidän 
paristamme voi löytää uuden hyvän harrastuk-
sen. 

Hyvää syksyä 
kaikille!

Janne Leskinen
monikluttuurisen 
toiminnan kehittäjä
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NUORISOTOIMINTA

Helsinkiläiset osastot järjestivät kesäkuun lo-
pulla SPR-nuorten leirin Uutelassa, vain viiden 
minuutin automatkan päässä Vuosaaren kes-
kustasta. Kuusitoista 6.–7.-luokkalaista sai 
viettää yhden viikon kesälomastaan Merihar-
jun lumoavan Luontotalon sokkeloissa naut-
tien seuroille ja järjestöille vuokrattavan talon 
omalaatuisesta charmista ja vehreästä luon-
nosta meren rannalla.

Mitä nuorten leirillä sitten tehdään?

“Ei ole mitään etukäteen tarkkaan suunnitel-
tua aikataulua. Iltakymmeneltä vapaaehtoi-
sista koostuvat ohjaajat kokoontuvat miet-
timään seuraavan päivän ohjelmaa, nuorten 
toivomusten ja ideoiden pohjalta”, leirin ve-
täjä, SPR-konkari Oskari Perholehto kuvailee. 
Vaikka leirillä olo on rentoa ja aikaa riittää pe-
leihin, hengailuun ja uusien ystävien saami-
seen, on viikkoon saatu mahtumaan toimin-
taa ensiavun alkeista elokuvailtaan, tulipalon 
sammutusharjoitukseen ja käärmemiehen vie-
railuun.

Parasta uudet ystävät, uiminen 
ja saunominen – ja puhelittomuus

Ruoan jälkeen on aina vapaata aikaa ja silloin 
saa myös käyttää puhelinta puolentoista tun-
nin ajan. Ilta puoli kuudesta seitsemään Luon-
totalo siis täyttyy Youtube-videoiden ja peli-
en äänistä, kun nuoret saavat hetkeksi palata 
sinne, missä yleensä ollaan koko ajan: nettiin. 
Leirin aika on kuitenkin myös lomaa sosiaali-
sesta mediasta, suorituksista ja muusta nor-
maalista arjesta. Meri-
harjun leirillä parasta 
on 14- ja 13-vuotiai-
den Rikun ja Maxin 
mielestä ollut sauno-
minen ja kaverit. Puu-
lämmitteinen sauna 
vähän matkan päästä 
Luontotalosta on läm-
minnyt joka ilta. Kun 
pihalla mölkkyä pelaa-
vilta Nannalta, Vililtä, 
Leonilta, Essiltä ja Mi-
nealta kysytään, mikä 
on ollut parasta leiril-
lä, kuuluu vastauksena 
uiminen, saunominen 
ja uudet kaverit. Joku 
vastaa myös, 

että se on hyvä, ettei puhelimia saa olla. Ettei 
olla koko ajan netissä.

Ilman vapaaehtoisia ei olisi toimintaa

Kuten kaikki Punaisen Ristin toimina, myös lei-
rien järjestäminen onnistuu vapaaehtoisten 
ansiosta. Nuoret leiriohjaajat Ida Korhonen, 
Daniil Shipilov, Oskari Kähkönen ja Ida Kähkö-
nen saavat erityiskehut Perholehdolta: osal-
listujien antamissa positiivisissa palautteissa 
nuoret leiriohjaajat olivat listan kärjessä. Oh-
jaajien lisäksi Luontotalon leirillä varhaisnuor-
ten viihtymisestä ovat huolehtineet valvojik-
si pestautuneet Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
Leena Mattila ja Merja Korpela. Luontotalon 
hyvin varusteltua keittiötä on palkattu leirin 
ajaksi hoitamaan nuori kokki, jonka maukkaat 
ruoat katoavat padoista leiriläisten lautasil-
le ja sieltä hyvin nopeasti suihin viimeistä mu-
rua myöten. 

Leirit osa Punaisen Ristin toimintaa

Leirillä ei ole tarkoitus tuputtaa tietoa Punai-
sesta Rististä; järjestön perusperiaatteet mai-
nitaan ja ensiaputaitoja kuten metrilaastarin 
käyttö, taitosten tekoa ja haavanhoitoa ope-
tellaan. Erilaiset lasten ja nuorten leirit ovat 
yksi esimerkki Punaisen Ristin Suomessa teh-
tävästä työstä. Leirit ovat osa järjestön pa-
nosta kotimaiseen yhteiskuntavastuuseen kol-
mannen sektorin toimijana.

Varja Siirtola

Rennosti leirillä: SPR-nuorten kesäleiri Meriharjussa

Leiriläiset saivat tutustua myös käärmeisiin. Monet halusivat kuvan muistoksi.
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OSASTOFOORUMIT - AVDELNINGSFORUM

Syksyn osastofoorumit - Höstens avdelningsforum
Osastofoorumeita järjestetään seitsemällä eri alueella neljä kertaa vuodessa, kaksi keväällä ja 
kaksi syksyllä. Foorumeissa käsitellään tulevia valtakunnallisia kampanjoita ja jotakin ajankoh-
taista teemaa. Elo-syyskuussa foorumeissa käsitellään Nälkäpäivää ja suunnitellaan vuoden 
2017 toimintaa. Haluamme myös kuulla mitä ja millaista tukea osastot piiriltä toivovat. Marras-
kuussa käsitellään seuraavan vuoden kampanjoita, ystävänpäivää ja rasisminvastaista päivää. Li-
säksi käsitellään vuoden 2017 yleiskokoukseen liittyviä asioita. 

Avdelningsforum ordnas i sju olika områden fyra gånger per år, två på våren och två på hösten. 
På de forum som ordnas i augusti-september diskuteras den förestående Hungerdagsinsamlin-
gen och planeras verksamheten för år 2017. Vi vill också höra hurdant stöd avdelningarna helst 
vill ha av distriktet. I november tar vi upp nästa års kampanjer, vändagen och dagen mot rasism. 
Och naturligtvis stämman som ordnas år 2017 i Helsingfors.

Osastofoorumialueet ja osastokummit

Helsinki
(Länsi-Helsinki, Helsingfors Svenska, Helsingin 
Posti-Tele, Kallio-Käpylä, Suomenlinna, Keski-
Helsinki, Töölö, Pohjois-Helsinki, Herttoniemi, 
Itä-Helsinki, Kontula, Laajasalo, Pukinmäki)

• 1.9. klo 18-20, Pohjois-Helsingin osasto, Ri-
supadontie 4F, Helsinki  
• 22.11. klo 18-20, Länsi-Helsingin osasto

Kummit: Emilia Jokiaho, Ari Hakala
Max Lindholm (H)

Espoo - Kauniainen
Grankulla-Kauniainen, Kehä-Espoo, Keski-Es-
poo, Lounais-Espoo, Pohjois-Espoo, Esbo 
svenska, Tapiola

• 7.9. Villa Apteekki ja 16.11. Valpuri

Kummit: Ari Hakala, Heidi Juslin-Sandin
Pekka Piri (H)

Itä-Uusimaa - Östra Nyland
(Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Myrskylä-Mörs-
kom, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Borgå-
Porvoo, Liljendal, Sibbo-Sipoo, Lappträsk, Lo-
viisanseutu-Lovisanejden)

• ajankohta avoin, paikka Orimattila

Kummit: Hanna Holm, Heidi Juslin-Sandin 
Satu Wallenius (H)

Keski-Uusimaa
(Hyvinkää, Jokela-Nuppulinna, Järvenpää, Ke-
rava, Klaukkala-Lepsämä, Nurmijärvi, Rajamä-
ki, Tuusula, Mäntsälä)

• 1.9. klo 18-20, Rajamäen osasto, Ratakuja 7, 
Nurmijärvi

Kummit: Janne Leskinen, Emilia Jokiaho
Ria Tahvanainen (H) ja Satu Wallenius (H)

Länsi-Uusimaa
(Etelä-Lohja, Karjalohja, Lohja, Nummi-Pusula, 
Vihti, Karkkila, Kirkkonummi)

• 26.9. klo 18-20, Vihdin osasto, tarkempi 
paikka ilm. myöhemmin

Kummit: Ari Hakala, Emilia Jokiaho
Anders Blomberg (H)

Vantaa
(Korso, Länsi-Vantaa, Tikkurila)

• 12.9. Tikkurila ja 14.11. Länsi-Vantaa

Kummit: Janne Leskinen, Ari Hakala
Mia Jalonen-Tuovila (H)

Västra Nyland
(Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Kyrkslätt svens-
ka, Pojo-Pohja, Sjundeå-Siuntio, Snappertuna, 
Tenala)

• 4.10. Tenhola

Kummit: Heidi Juslin-Sandin, Hanna Holm
Linda Basilier (H)

(H) = piirin hallituksen jäsen
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

Piiritoimisto     
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki

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

Puh. 020 701 2000 
Asiakkaalle puhelu 0207-alkuiseen numeroon on 
operaattorin määräämä hinta. Tällä hetkellä puhe-
luhinta on kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulko-
maanpuheluhinta. (alv. 24 %)
 
Sähköposti  
hup.neuvonta@punainenristi.fi
ea-koulutus.hup@punainenristi.fi
kerays.hup@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

Johto ja hallinto

• Eteläpää Piia, talouspäällikkö Å 020 701 2356

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

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

•  Moisio-Puustinen Laura, henkilöstöassistentti 
Å 020 701 2263

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

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

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

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

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

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

• Holm-Cûzdan Helena, Å 020 701 2354
järjestöavustaja

• Jokiaho Emilia, koulutussuunnittelija 
Å 020 701 2373
ohjelmakoulutus, osastojen kummitoiminta, promo- 
ja kouluttajakoulutus

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

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

• Leskinen Janne, monikulttuurisen toiminnan kehit-
täjä Å 020 701 2371 
monikulttuurisen toiminnan tuki ja koulutus, läksy-
kerhotoiminta, osastojen kummitoiminta

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

• Mäkilä Milla, monikulttuurisen toiminnan kehittäjä, 
Vantaa Å 040 688 5443

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

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

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

• Tammi Elina, ohjelma-avustaja Å 020 701 2353

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

• Tuomi-Nikula Aino, monikulttuurisen toiminnan ke-
hittäjä, Helsinki Å 040 648 6785

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

Ensiapukoulutuksen tiimi

• Aarnisalo Kim, kurssisihteeri Å 020 701 2377
ensiavun yleisökurssit

• Lepistö Leena, koulutussihteeri Å 020 701 2376
ensiavun yrityskurssit

• Raatikka Tuula, ensiapukoulutuksen päällikkö 
Å 020 701 2378
valtakunnallinen ensiapukoulutus, sopimusasiakkuu-
det

• Autonkuljettaja Mika Salin, ensiavun ja terveystie-
don kouluttajat Jukka Antikainen, Paula Karlsson, 
Eeva Nousiainen, Rina Oksanen
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Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa!

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

Facebook-sivullamme on jo melkein 2800 tykkääjää. Aloit-
telemme piiritoimistossa myös twitterin käyttöä. Piirin si-
vu löytyy twitteristä @sprhup, piirin ja piirin työntekijöi-
den ajankohtaisia kuulumisia voit seurata myös hashtagilla 
#sprhup. 

Hallitus tiedottaa päätöksistään

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

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


