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Yhteistyökumppanit

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

PÄÄKIRJOITUS 18.8.2017

Kesäkuun 2017 alussa Helsingissä järjestetty 
Suomen Punaisen Ristin yleiskokous oli meidän 
- Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella toimivi-
en vapaaehtoisten ja osastojen edustajien - yh-
teinen ponnistus. Kiitos kaikille osallistujille ja 
toimijoille. Onnea myös kaikille hallituksen ja 
valtuuston eri tehtäviin yleiskokouksessa vali-
tuille vastuunkantajille.

Yleiskokouksessa tehtiin päätöksiä, jotka aut-
tavat meitä toimimaan seuraavat kolme vuotta. 
Toimintalinjaus tarjoaa hyvät eväät suunnitella 
ja toteuttaa auttamis-, valmius- ja vapaaehtois-
toimintaa niin paikallisesti osastoissa, alueel-
lisesti piireissä kuin myös valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti Punaisen Ristin liikkeessä.

Sääntömuutoksiin liittyvissä yksityiskohdissa 
ajatukset ja mielipiteet jakautuivat, mikä on hy-
vä asia. Se on osoitus siitä, että yhteiset asiat 
koetaan tärkeiksi. Asiat jalostuvat ja kehittyvät, 
kun niitä yhdessä työstetään, niistä keskustel-
laan ja tarvittaessa myös äänestetään. Loppu-
tulos on sekä demokraattinen että tietoinen ja 
harkittu. Kaikista asioista ei tarvitse olla aina 
samaa mieltä. Erilaisten ajatusten ja erilaisista 
toimintaympäristöistä tulevien ihmisten ymmär-
täminen lisää mahdollisuuksia kehittää asioita 
yhdessä eteenpäin.

Yleiskokouksessa tehtyjen päätösten, uudistet-
tujen sääntöjen ja vaalien jälkeen tärkeää on 
suunnistaa eteenpäin. Yhteinen tehtävämme 
on nyt toteuttaa niitä asioita, jotka yhdessä on 
linjattu ja edistää niitä tavoitteita, jotka yhdes-
sä on asetettu.

Syksyllä, toiminnan taas osastoissa lisääntyes-
sä, kannattaa lukea toimintalinjaus läpi ja läh-
teä suunnittelemaan ensi vuoden ohjelmaa sen 
avulla.

Lisää ja enemmän laadukasta 
ensiapukoulutusta

Yleiskokouksen alla SPR:n keskustoimisto ja 
piirit perustivat uuden Punainen Risti Ensiapu 
Oy:n. Perustetun yrityksen avulla on tarkoitus 
organisoida uudelleen, koota yhteen ja kehit-

tää SPR:n piirien ja keskustoimiston aikaisem-
min erikseen järjestämien ensiapukoulutusten 
ja ensiaputuotteiden myyntiä ja tarjottavien 
palvelujen laatua. Yritys ei sinänsä ole tärkeä 
vaan se, miten sen avulla edistetään ihmisten 
yleistä ensiapuvalmiutta ja mahdollistetaan Pu-
naisen Ristin auttamistoimintaa yhteistyössä 
osastojen, piirien, keskustoimiston ja SPR:n yl-
läpitämien laitosten kanssa.

Osastojen järjestämään ensiapukoulutukseen, 
ensiapuryhmien toimintaan tai ensiapupäivys-
tyksiin yrityksen perustamisella ei ole vaiku-
tuksia. Tämä on todettu myös asiaa koskevas-
sa päätöksenteossa. Yritys ei ole osastojen 
kilpailija. Uusi organisaatio toki mahdollistaa 
järjestöyksiköiden keskinäisen yhteistyön li-
sääntymisen ja sen, että osastot saisivat tule-
vaisuudessa uudesta yrityksestä hyvän yhteis-
työkumppanin.

Piirien ja koko järjestön talouden näkökulmasta 
varainhankinnallinen ensiapukoulutus ja -tuo-
temyynti on tärkeä asia. Punaisen Ristin jär-
jestämän ensiapukoulutuksen määrä on las-
kenut pitkään ja kilpailu kiristynyt erityisesti 
yrityksille ja työpaikoille myytävissä ensiapu-
koulutuksissa. Tavoitteena on nyt vahvistaa ja 
selkeyttää Punaisen Ristin järjestämää ensi-
apukoulutustarjontaa niin, että se olisi helpos-
ti saavutettavissa ja laadukkaasti järjestettyä. 
Tähän tarvitaan yhteistyötä yli piirien ja järjes-
töyksiköiden rajojen. 

Uuden yhtiön toiminta käynnistyy syksyn 2017 
kuluessa, kun pii-
reistä ja keskus-
toimistosta siirtyy 
ensiapukoulutuk-
sen avainhenki-
löitä vanhoina 
työntekijöinä uu-
teen organisaati-
oon.

Hannu Harri 
puheenjohtaja
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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)

OTA YHTEYTTÄ
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Nälkäpäivän voima tulee vapaaehtoisista 
Nälkäpäivässä kiteytyy Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten voima. Voima, jolla maailmasta teh-
dään inhimillisempi. Järjestömme on kerännyt 
36 Nälkäpäivän aikana yhteensä huikeat 84 
miljoonaa euroa. Kerätyillä varoilla on mm. pe-
lastettu Etiopian nälänhädästä kärsiviä 80-lu-
vulla, autettu Bosnian ja Kosovon sodan uhre-
ja 90-luvulla ja tarjottu turvaa niille tuhansille 
suomalaisille, jotka ovat menettäneet tulipa-
lossa kotinsa. Viime aikoina apua on annettu 
Itä-Afrikassa ja Jemenissä, missä ihmiset joutu-
vat taistelemaan saadakseen riittävästi syötä-
vää. Syyriassa ja Irakissa perheet kamppailevat 
elämästä taisteluiden keskellä. Hätää kärsivien 
ihmisten lukumäärä on päätä huimaava, mut-
ta niin on niiden tuhansien vapaaehtoistenkin, 
jotka toteuttavat Nälkäpäivä-keräyksen syys-
kuussa.

Jokainen kerääjä punaisessa liivissä on elävä 
mainos Nälkäpäivälle. Kerääjät kohtaavat ihmi-
siä, käyvät merkityksellisiä keskusteluja ja ja-
kavat ohjeita siitä, miten Nälkäpäivään voi lah-
joittaa esimerkiksi tekstiviestillä tai netissä, jos 
käteistä ei satu olemaan mukana. He muistut-
tavat jo pelkällä olemuksellaan ihmisiä siitä, et-
tä nyt on se hetki, jolloin autetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia. Tämä ei välttä-
mättä näy suoraan sinun osastosi keräystulok-
sessa, mutta se on elintärkeää koko keräyksen 
onnistumisen kannalta. Siksi toivonkin, että jo-
kainen Nälkäpäivän toteuttamiseen osallistu-
va vapaaehtoinen tuntee ylpeyttä keräyksen 
kokonaistuloksesta ja ymmärtää oman korvaa-
mattoman roolinsa sen kerryttämisessä.  

Käteisen vähentyessä kampanjoinnin on ke-
hityttävä ja uusia keräystapoja otettava käyt-

töön. Kertokaa keräyksestänne ja sen valmiste-
luista rohkeasti omalla tyylillänne sosiaalisessa 
mediassa. Ja kerätkää aktiivisesti uudella net-
tilippaalla! Lue tästä lehdestä hyvät vinkit lip-
paan käytöstä ja sosiaalisessa mediassa viesti-
misestä.

Viime vuonna keräsitte Nälkäpäivän 2,5 miljoo-
nan euron kokonaistuloksesta huimat 1,3 mil-
joonaa euroa käteisenä! Punaisen Ristin vapaa-
ehtoiset ovat ainoita, jotka Suomessa pystyvät 
sellaiseen. Kiitos, että olet mukana tekemäs-
sä myös tämän vuoden Nälkäpäivästä menes-
tystä. 

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan koordinaattori

NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017
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Poimi talteen hyödylliset vinkit Nälkäpäi-
vän toteuttamiseen. Vinkkaajana toimivat 
osastojen vapaaehtoiset ympäri Suomea. 

Näin syntyy tehokas keräystiimi
Nälkäpäivä on iso ja tärkeä rutistus, eikä ke-
nenkään pitäisi joutua järjestämään sitä yksin. 
Keräysjohtaja tarvitsee ehdottomasti vähin-
täänkin työparin, mutta isommissa kaupungeis-
sa olisi hyvä olla aktiivinen keräystiimi. 

Tampereen osaston vapaaehtoinen Ruut Ris-
sanen kertoo, että heillä on kokeilussa tapah-
tumatoimikunta, johon on nimetty edustaja 
osaston hallituksesta ja jokaisesta toimintaryh-
mästä. 

– Tiedot tapahtumista ja niihin liittyvistä vapaa-
ehtoistehtävistä menevät jokaiselle ryhmälle. 
Näin ennen tapahtumaa voidaan varmistaa, et-
tä jokaisesta ryhmästä on tulossa osallistujia, 
Rissanen kertoo.  

Rissasen mukaan isossa osastossa hallituksen 
taakkaa on saatu kevennettyä tapahtumatoi-
mikunnan avulla. Kokeilu tuntuu Rissasesta toi-
mineen erinomaisesti. 

NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Vapaaehtoiset jakavat vinkit Nälkäpäivään
– Tapahtumien järjestäminen, joita on kuiten-
kin kohtuullisen usein, ei kaadu aina samal-
le ihmiselle. Toimikunta tekee esitykset, mihin 
osallistutaan ja mitä siellä tehdään.

Asikkalan osaston vapaaehtoinen Teija Hil-
tunen puolestaan kertoo lupautuneensa tänä 
vuonna ”keräysjohtajan kakkoseksi” eli työpa-
riksi.

– Olen ollut vapaaehtoisena yli kaksikymmentä 
vuotta ja lähes jokaisena Nälkäpäivänä seissyt 
lippaan kanssa kertomassa, missä apua nyt tar-
vitaan. Yhdessä tehden uusia ideoitakin syntyy 
paremmin, Hiltunen sanoo.

Ota koulut osaksi Nälkäpäivää
Koulut ovat Nälkäpäivälle merkittävä tulonläh-
de. Nälkäpäivä tarjoaa myös erinomaisen mah-
dollisuuden tehdä vastuullisuuskasvatusta kou-
luissa. 

Keskustoimisto lähettää kouluihin elokuussa 
kampanjakirjeen. Kirjeessä kehotetaan koulua 
olemaan yhteydessä osastoon keräyslippaiden 
saamiseksi tai hoitamaan keräyksen itsenäisesti 
nettilippaalla. Rahojen tilittäminen pankkiin on 
käynyt erityisesti kouluille hankalaksi. Koulujen 

Ju
ssi V

ierim
aa

Lipaskerääminen on hauskaa ja ikimuistoista. Edelliseen Nälkäpäivään 
Turussa osallistunut Helmi Sinokki ojentaa lipasta Ilse Reinholdtille.
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Laajasalon osaston nettilipaskeräys Nuorten turvatalojen 
hyväksi oli menestys. Osaston ja lahjoittajien aktiivisuus  
näkyi vilkkaana keskusteluna.

osallistumista helpottaakin kovasti, jos osasto 
tekee sen opettajalle mahdollisimman helpoksi. 

Laajasalon osaston keräysjohtajana viime 
vuonna aloittaneella Taru Hakasella on hyviä 
vinkkejä kouluyhteistyöhön. 

– Kouluihin soittamalla saa hyvän tuntuman sii-
tä, minkälaisesta yhteistyöstä kouluissa ollaan 
kiinnostuneita. Yhdestä koulusta kerrottiin, et-
tä ovat aina olleet mukana ja pärjäävät omil-
laan. Toisen koulun rehtori oli Nälkäpäivä-aja-
tuksesta innoissaan. Ovat kuulemma tehneet 
perinteisesti Planin kanssa yhteistyötä, mutta 
ovat mielellään mukana monessa. Lähetin pu-
helun jälkeen rehtorille sähköpostilla toimintai-
deoita Punaisen Ristin koulusivuilta ja kerroin, 
että voivat makustella ja palaan asiaan myö-
hemmin, Hakanen kertoo. 

Työ kannatti. Hakanen kertoo, että koulu päätti 
lahjoittaa perinteisen kirpputorin tuotot Punai-
selle Ristille.

Miten keräys koulussa kannattaa järjestää?
Jonkin verran keskustelua on noussut siitä, et-
tä lippaiden kierrättäminen luokassa voi olla 
ikävää oppilaille, joilla ei ole antaa siihen lah-
joitusta. Tilanteen voi välttää järjestämällä ke-
räyksen vaikkapa koulun käytävällä välitunnin 
aikana. Vielä parempi olisi, jos koulusta saatai-
siin oppilaita keräämään. Kuopion osaston Heli 
Nuutinen vie ideoinnin vielä pidemmälle ja eh-
dottaa, että kouluissa järjestettäisiin Nälkäpäi-
vä-myyjäisiä.

– Osallistuminen ei ole kenenkään kodin varal-
lisuudesta kiinni, kun leivotaan talkoilla vaikka-
pa kauppojen lahjoittamista aineksista. Pitää 
vaan muistaa, että myyjäiset ovat avoimet ja 
suunnattu myös muille kuin koululaisten omille 
perheille, Nuutinen ideoi.

Miten osasto voi käyttää nettilipasta? 
Vuoden alussa lanseerattiin uusi suomenkieli-
nen nettilipas: oma.punainenristi.fi. Lippaan 
yksi hienoimmista puolista on se, että sillä voi 
käydä keskustelua lahjoittajan kanssa. Monet 
osastot ovatkin tarttuneet onnistuneesti netti-
lippaaseen. 

Yksi parhaiten menestyneistä keräyksistä on 
ollut Laajasalon osaston keräys Nuorten tur-
vatalojen hyväksi. Osasto huomioi lahjoitta-
jat kiitoksella ja monet lahjoittajat ovat myös 
halunneet jättää lippaaseen terveisensä, mikä 
osaltaan innostaa muitakin lahjoittamaan. 

Lippaalla on tehty upeita keräystuloksia myös 
merkkipäivien yhteydessä. Yksi eniten kerän-
neistä on Punaisen Ristin valtuuston puheen-
johtaja Eero Rämö, jonka merkkipäivälipas 
tuotti huikeat 1 415 euroa Nuorten turvatalo-
jen tukemiseen.

Toinen menestystarina on Helmi Kekkosen 
perustama lipas Afrikan nälänhädästä kärsivi-
en auttamiseksi. Kekkonen jakoi lipasta lähipii-
rilleen aktiivisesti Facebookissa ja lippaaseen 
kertyikin 1 150 euroa. 

Kekkosen mukaan keräyksen järjestäminen Pu-
naisen Ristin sivujen kautta oli nopeaa ja vaiva-
tonta, ja tiedon levittäminen sähköpostin ja so-
siaalisen median avulla helppoa.  

NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017
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Viesti rohkeasti Nälkäpäivästä kaikille
Nälkäpäivä on kiinnostava kampanja, mistä 
kannattaa viestiä näkyvästi. Yksikin lehti-
juttu, ilmoitus, julkaisu sosiaalisessa medi-
assa tuo asiaa esille. Kaikenlainen näkyvyys 
kampanjasta on aina kotiin päin!

Ota yhteyttä alueesi toimituksiin
Kertokaa paikkakuntanne toimittajille hyvissä 
ajoin, mitä Nälkäpäivänä tapahtuu. Toimittajal-
le voi lähettää sähköpostilla tiedotteen, jossa 
kerrotte ytimekkäästi, mitä osasto tekee Näl-
käpäivänä.

Tiedotepohjat, aikataulu ja muut viestintävin-
kit löytyvät RedNetin Nälkäpäivä-ryhmästä. 

Virittele Nälkäpäivä-pöhinää someen
Sosiaalinen media on erinomainen kanava nä-
kyvyyden lisäämiseksi Nälkäpäivänä. Pohjois-
Helsingin osaston tiedottaja Marjukka Kähö-
nen kertoo, että osasto markkinoi Nälkäpäivää 
ennakkoon ja keräyksen aikana Facebookin 
kaupunginosaryhmissä. Postauksissa aktivoi-
daan ihmisiä hakemaan omat lippaat ja anne-
taan tietoa, missä ja milloin lippaita jaetaan. 

Kuvat, klikkailut ja tykkäämiset kasvattavat 
näkyvyyttä
Facebook-julkaisuissa tärkeitä ovat hyvät ku-
vat ja videot, jotka saavat katsojan pysäh-
tymään ja rekisteröimään viestin sanoman, 
toteaa Itä-Helsingin osaston tiedottaja Linda-
Lotta Luhtala. Facebook suosii myös sitä, et-
tä kuva otetaan ja julkaistaan samalla laitteel-
la, täydentää Kähönen. 

– On hyvä yrittää saada julkaisulle komment-
teja ja jakoja, sillä niillä tavoittavuus nousee 
eniten. Kommentoimaan voi yrittää houkutella 
vaikkapa kysymällä jotain. Statuspäivitysteks-
tissä voi pyytää lukijoita jakamaan päivityk-
sen omilla sivuillaan, vinkkaa keskustoimiston 
verkkotuottaja Seppo Kujanpää.

Etsintäkuulutus valokuville!
Keskustoimiston viestintäyksikkö ottaa mielel-
lään kuvia osastojen Nälkäpäivävalmisteluista 
ja kampanjatapahtumasta. Näin kuvia voidaan 
jakaa Punaisen Ristin sosiaalisen median ka-
navissa ja välittää valmistelutunnelmia isom-

mallekin yleisölle. Kuvat voivat olla mistä vain 
keräykseen liittyvistä valmistelutyöstä, esimer-
kiksi lippaiden tarroittamisesta, keräysliivien 
järjestelystä tai Nälkäpäivä-banderollien silit-
tämisestä. Kuvan, kuvaajan tiedot ja kuvateks-
tin voi lähettää keskustoimiston verkkotuot-
tajalle: seppo.kujanpaa@punainenristi.fi ja 
tiedottajille mari.makinen@punainenristi.fi ja  
outi.huovinen@punainenristi.fi 

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 kaut-
ta. Samalla on hyvä tarkistaa, että tiedot si-
vuilla ovat ajan tasalla. Nälkäpäivän aikana 
joku saattaa kiinnostua osaston muistakin toi-
mintaryhmistä.

Pohjois-Helsingin osasto päivitti Nälkäpäivään liittyviä  
tapahtumia somessa kampanjan alusta lähtien. 

NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017
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NÄLKÄPÄIVÄ 14.–16.9.2017

Leikkaa talteen Nälkäpäivän muistilista 

Muista tehdä ennen keräystä:

 F Kokoa keräysporukka ja sovi työjaosta.

 F Tilaa kampanjamateriaalit Punaisen Ristin verkkokaupasta 27.8.2017 mennessä: 
www.punaisenristinkauppa.fi. Kaikki 10.8.2017 mennessä tehdyt tilaukset 
osallistuvat arvontaan.

 F Pyydä kaikki kynnelle kykenevät kerääjiksi tai muihin Nälkäpäivä-tehtäviin. 
Varmista, että tekijöitä on riittävästi.

 F Tiedota keräyksestä ja tapahtumista. Jokainen osastolainen voi levittää sanaa 
omille kontakteilleen kasvokkain ja sosiaalisessa mediassa.

 F Varmista, että koulut ovat mukana keräyksessä. Jos perheeseesi tai lähipiiriisi 
kuuluu kouluikäisiä lapsia, voit olla yhteydessä heidän opettajaansa ja kertoa 
Nälkäpäivästä. 

Muista tehdä keräyksen aikana:

 F Perehdytä kerääjät. Käy läpi keräystekniikka, opasta hyville keräyspaikoille ja 
anna tietoa Nälkäpäivästä sekä katastrofirahastosta.

 F Pyydä jokaista kerääjää täyttämään henkilötietolomake. Niitä voi tilata verkko-
kaupasta ja kopioida tarpeen mukaan. 

 F Huolehdi keräysturvallisuudesta eli pidä kirjaa keräysvälineistä ja huolehdi siitä, 
että kerääjillä on asianmukaiset keräysvarusteet.  

 F Kiitä kerääjiä tärkeästä työstä!

Muista tehdä keräyksen jälkeen: 

 F Ilmoita osaston tulosarvio piiriisi maanantai-iltaan 18.9.2017 mennessä. Kiloon 
mahtuu noin 83,50 euroa. 

 F Käy hakemassa kouluille viedyt lippaat tilitettäviksi. 

 F Tilitä keräystuotto osaston Nälkäpäivä-viitettä käyttäen katastrofirahaston tilille 
30.9.2017 mennessä 

 F Kiitä kerääjiä ja kouluja. Lähetä kerääjien yhteystiedot kiitosviestejä varten 
piiriin 29.9.2017 mennessä.

 F Toimita osaston tilityslomake ja kerääjärekisteriin haluavien kerääjien tiedot 
piiriin 31.10.2017 mennessä.

 F Pidä palautekeskustelu osastossa ja kirjaa ylös parannusehdotukset seuraavan 
keräyksen varalle.

Keskustoimisto ja piirin keräyspäälliköt auttavat mielellään kaikissa Nälkäpäivään 
liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. 

Verkkokauppatilauksiin liittyvät kysymykset:  
myynti@punainenristi.fi, p. 020 701 2211.

Kaikki ongelmat:  
keraykset@punainenristi.fi, Nälkäpäivä-puhelin p. 040 717 6800 (arkisin kello 8–16) 
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AVAA OVET NUORTEN ENSIAPUTOIMINNALLE

Otetaan kaikki nuoret mukaan 
ensiaputoimintaan!
Joskus paikallisten ja muualta tulleiden ih-
misten kohtaamisissa nähdään haastee-
na kielelliset ja kulttuuriset eroavaisuudet. 
Ensiavun harjoittelu on kuitenkin globaalia 
yhdessä tekemistä.

Jo yli 230 nuorta erilaisista kulttuureista on 
saanut mahdollisuuden osallistua ensiaputoi-
mintaan. Kiitos kuuluu osastoille, jotka ovat 
lähteneet mukaan hankkeeseen ”Nuorten en-
siaputoiminnan kehittäminen vastaanottokes-
kuksissa”. 

Ensiapukurssilla harjoitellaan tärkeitä taitoja. 
Yhteisen kielen puutekaan ei ole esteenä. Ope-
tuksessa käytetään apuna muun muassa eri 
kielille käännettyjä rastimateriaaleja. Kurssin 
opetuskielenä on ollut yleensä suomi tai eng-
lanti. Tarvittaessa nuoret ovat myös tulkanneet 
toisilleen. Moni kurssin käynyt on kokenut, et-
tä kurssitodistus on heille tärkeä niin tulevissa 
opiskeluissa kuin työelämässäkin.

Toiminnan jatkuvuus on tämän hetken suurin 
tavoite. Hankkeella yritetään rekrytoida lisää 
nuoria Punaisen Ristin jäseniksi ja vapaaeh-
toisiksi. Innokkaat ja ensiapuryhmätoimintaan 
jääneet nuoret pyritään sitouttamaan eri ta-
voin. Esimerkiksi Joensuun seudulla Kontiolah-
della ja Kiteellä ensiapuryhmäläisille koulute-
taan EA2-kurssit. 

Nuorille kohtauspaikka 
Nuorten ensiaputoiminnan kautta on synty-
nyt paljon hyvää. Ensiapuryhmän tapaamisia 
on parhaimmillaan ollut jo EA1-kurssin aika-
na useita. Paikalliset ja turvapaikkaa hakevat 
nuoret ovat tutustuneet toisiinsa. Oleskelulu-
van saaneille ja kuntiin sijoitetuille nuorille toi-
minta on tarjonnut vapaa-ajanvietettä ikäisten-
sä seurassa. Turvapaikanhakijanuoret ovat taas 
päässeet pois vastaanottokeskuksista, kun 
harjoituksia on ollut esimerkiksi nuorisotaloil-
la. Toiminta on ennen kaikkea tarjonnut koh-
taamisia ja mahdollisuuden tulla Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisiksi.

Tee nuorten toiminta mahdolliseksi
Nuorten ensiaputoiminnan yhtenä haasteena 
on ollut löytää nuoret ja yhdistää heidät. Nuor-
ten mukaan saamiseksi ja sitouttamiseksi tar-
vitaan kaikkia. Vastaanottokeskusten työnteki-
jät ja paikallisten osastojen vapaaehtoiset ovat 
ainakin alussa merkittävässä asemassa toimin-

nan aloituksen ja kestävyyden kannalta. Anne-
taan tukemme nuorille ja ollaan avoimia, jotta 
saadaan kaikki mukaan.

• Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta-
ma valtakunnannallinen hanke on kaksi-
vuotinen ja se on 15–24 -vuotiaille. 

• Tavoite on, että nuorista tulee auttajia,  
jotka osaavat ja haluavat toimia yhdes-
sä. Hankkeen aikana annetaan EA1-
koulutus toiminnallisina harjoituksina 
kaikille kurssilaisille.  

• Ensiapuryhmätoimintaa ja harjoituksia 
pyritään jatkamaan kurssin jälkeen.

• Yli 230 nuorta on käynyt ensiapuharjoi-
tuksissa ja 190 on saanut ensiaputodis-
tuksen.

Ainakin viidellä paikkakunnalla toiminta on 
jatkunut koulutuksen jälkeen ja nuoret ko-
koontuvat harjoittelemaan tärkeitä ensi-
aputaitoja.

Siuntion osaston ensiapuryhmäläiset Shoaib Begzad 
(vas.), Lilli Korander ja Hussein Sasdari markkinoivat ensi-
apuryhmätoimintaa Maailma kylässä -festivaaleilla Helsin-
gissä 28.5.2017. 

Lisätietoja:   
Hankesuunnittelija 
Shimal Yousif p. 020 701 2141  
ja piirien terveydenhuollon suunnittelijat
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LÄHTISITKÖ KAVERIKSI SAIRAALASSA OLEVALLE?

Sairaalakaverit ovat ystävätoiminnan  
uusia tekijöitä

Kuopiossa Harjulan sairaalassa piriste-
tään laitosystävätoimintaa Punaisen Ris-
tin Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus-
ten avulla. 

Punaisen Ristin eläkevalmentaja Terttu Miet-
tinen on sairaalakaverina Harjulan sairaalassa 
Kuopiossa. Hän kokee toiminnan antoisana ja 
kertoo viihtyvänsä sairaalaympäristössä. 

– Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä. 
Eläkeläisenä ja omalla elämänkokemuksella-
ni koen, että minulla on annettavaa sairaala-
kaverina toimiessani. Eläkkeellä ollessani olen 
voinut kiinnittää huomiota omiin ajatuksiini ja 
tunteisiini. Sairaalakaverina olen saanut myös 
itselleni hyvää mieltä ja hyvinvointia sekä op-
pinut uusia asioita, Miettinen kertoo.

Harjulan sairaalan osastonhoitaja Tuija Junni-
lainen iloitsee jokaisesta kaverista, joka sai-
raalaan saadaan. Junnilaisen mukaan sairaala-
kaverin läsnäolo näkyy kaikkien hyvänä olona. 

– Hän tuo sairaana olevan arkeen tavallisen 
elämän. Erityisesti sairaalassa pitkiä aikoja ole-
vat kaipaavat tavallisia arjen asioita, kuulu-
misia torilta, mitä kaupungilla tapahtuu, miltä 
luonto näyttää, Junnila sanoo.

Sairaalakaverina voi tehdä monenlaisia asioita. 
Joskus tärkeintä on vain istua, jutella ja kuun-
nella. Monet pitävät paljon musiikista ja yh-
dessä voi laulaa tai vaikkapa lukea päivän leh-
tiä. Ulkoilu on aina ilo. Junnilainen sanoo, että 

sairaalakaveri voi keskittyä yhteen henkilöön 
kerrallaan tai pitää vaikkapa juttupiiriä muiste-
lun merkeissä.

Idea syntyi laitosystäväkurssilla
Terttu Miettiselle ajatus sairaalaystävästä syntyi 
osaston järjestämällä laitosystäväkurssin tutus-
tumiskäynnillä Harjulan sairaalaan. 

– Aloin pohtia, mikä vapaaehtoistoiminnan 
muoto voisi sopia eläkevalmennuksen käyneil-
le. Nyt tavoitteena on, että jokaisesta Täyttä 
elämää eläkkeellä -valmennuksesta joku lähtisi 
mukaan sairaalakaveritoimintaan. Toiveeni on, 
että tulevaisuudessa sairaalakavereita olisi pal-
jon enemmän, Miettinen kertoo.

Miettisen mukaan sairaalakaverilla ei tarvitse 
olla mitään erityistaitoja. Tärkeintä on olla ih-
minen ihmiselle. Sairaalaympäristö voi tuntua 
monesti vieraalle. Osastonhoitaja Junnilainen 
kertoo, että sairaalaan voi tulla tutustumaan 
etukäteen ja se on jopa suotavaa. Tutustu-
misen voi tehdä joko yksin tai yhdessä koke-
neemman sairaalaystävän kanssa. Etukäteen 
on myös hyvä keskustella siitä, minkälaisesta 
toiminnasta sairaalakaveri itse on kiinnostunut. 

Lisätietoja Täyttä elämää eläkkeellä  
-toiminnasta:   
Projektikoordinaattori  
Merja Joro p. 020 701 2173

Aluetyöntekijä 
Tuula Narvola, p. 020 701 2143

Tu
u
la N

arvo
la

Eläkevalmentaja Terttu 
Miettinen (keskellä) kes-
kustelee valmennettavien-
sa kanssa Kuopiossa.
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Juhlitaan kunnolla koko 
loppuvuosi!

Suomen Punaisen Ristin 140-vuotisjuhlaa ehtii 
vielä hyvin juhlistaa. Järjestä paikkakunnallasi 
matalan kynnyksen auttajakurssi ja tilaa nähtä-
ville järjestön historiasta kertova valokuvanäyt-
tely. Molemmat juhlavuotta varten tehdyt ma-
teriaalit voi tilata osastotunnuksilla Punaisen 
Ristin kaupan järjestönäkymästä:  
punaisenristinkauppa.fi. 

Jos olet jo pitänyt auttajakurssin tai suunnitte-
let sellaista, kirjaathan osallistujat Auttajalas-
kuriin: www.auttajalaskuri.fi/ilmoita/

Save the date:  
Avainvapaaehtoiset Tukholman-
risteilylle syksyllä 2018 

Punaisen Ristin vapaaehtoisten seuraava tapah-
tuma- ja koulutusristeily järjestetään loka-mar-
raskuussa 2018. Tarkemmat tiedot Tukholman-
risteilystä tulevat myöhemmin, mutta ajankohta 
kannattaa merkitä jo nyt muistiin. 

Puhu päihteistä ikäihmisten  
kanssa  

Ehkäisevän päihdetyön viikolla 6.–12.11. kan-
nustetaan ottamaan päihteet puheeksi ikäih-
misten kanssa. Suomessa yli 65-vuotiaista rei-
lut 13 prosenttia käyttää liikaa alkoholia ja 
käyttö näyttää kasvavan. Syynä on usein yksi-
näisyys ja tarpeettomuuden tunne. 

Hae vinkit viikon toimintaan ja puheeksi  
ottamiseen RedNetistä ja sivustolta  
kysyminenkannattaa.fi.

Punainen Risti osaksi  
verkkopeli Minecraftiä 

Pelaamalla Punaisen Ristin omalla Minecraft-
verkkopeliserverillä voi tutustua uusiin ihmisiin 
ja järjestön toimintaan. Tavoitteena on löytää 
nuoria uusista kohderyhmistä ja tuoda mm. Pu-
naisen Ristin ystävätoiminta osaksi suosittua 
pelimaailmaa. Pelin moderaattoreina toimivat 
koulutetut vapaaehtoiset. Serverin osoite on 
sparra.net9.fi ja IP-osoite 151.80.2.186. 

Lisätietoa: 
rednet.punainenristi.fi/verkkoystavatoiminta

Rovaniemen osasto järjesti Punaisen Ristin viikolla autta-
jakursseja ja historianäyttelyn Sampokeskuksessa. Tarja 
Lassilan vetämälle auttajakurssille osallistuivat muun mu-
assa Tuija Säärelä tyttärensä Erika Holckin kanssa.

K
aisa Sirén
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Koulutus- ja vapaaehtoistoiminta 
uusiin tiloihin lokakuussa

Helsingin ja Uudenmaan piirin koulutus- ja va-
paaehtoistoiminnan tila siirtyy 1.10. alkaen 
osoitteeseen Hietaniemenkatu 7, 5. krs. Tilat 
sijaitsevat muutaman minuutin kävelymatkan 
päässä nykyisistä tiloista.

Uusi tila Hietaniemenkadulla on Punainen Ris-
ti Ensiapu Oy:n vuokraama ja piiri tulee ti-
laan alivuokralaiseksi, mikäli piirin hallitus niin 
päättää syyskuun alussa pidettävässä koko-
uksessaan. Tilaan on varattu huoneet myös 
Keski-Helsingin osastolle ja Helsingin ystävä-
välitykselle, jotka tulevat piirin alivuokralai-
seksi.

Muuttoon on useita syitä. Nykyisessä koulu-
tus- ja vapaaehtoistoiminnan tilassa käynnis-
tyy lokakuussa patteriremontti, jonka takia 
sieltä jouduttaisiin joka tapauksessa muutta-
maan väliaikaisesti väistötiloihin. Nykyisen ti-
lan ilmanvaihtoon ei ole löytynyt toimivaa rat-
kaisua eli tilaa ei saada kunnolla toimimaan 
suuremmissa tilaisuuksissa. 

Lisäksi piirien ja keskustoimiston ensiapukou-
lutuksesta syyskuun alusta lähtien vastaava 
uusi Punainen Risti Ensiapu Oy tarvitsee tilo-
ja henkilöstölleen ja koulutustoimintaan sekä 
välinehuoltoon ja -varastolle. 

Uudessa tilassa on neljä koulutustilaa, joista 
kaksi on selvästi nykyisiä suurempia sekä kak-
si pienempää tilaa, jotka vastaavat kooltaan 
nykyistä ideapistettä. Tilat ovat aikaisemmin 
olleet Hankenin opetustiloina, joten ilman-
vaihto ja muut talotekniset asiat tulevat tilas-
sa toimimaan. 

Cinema Mondo tarjoaa 
ilmaisnäytännön 27.9. 

Cinema Mondo tarjoaa Punaiselle Ristille ilmais-
näytännön keskiviikkona 27.9.kello 17.00. Elo-
kuva esitetään Kinopalatsissa, osoite Kaisanie-
menkatu 2, sali 2, Helsinki.

Elokuva on ruotsalainen draama Saamelaisveri. 
Lisätietoja leffasta löydät Cinema Mondon net-
tisivulta: www.cinemamondo.fi > saamelaisveri.
Mukaan mahtuu 264 henkilöä, paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset 
netissä (www.lyyti.in/saamelaisveri_270917) 
viimeistään keskiviikkona 20.9.
 
Lämpimästi tervetuloa!

Cinema Mondo bjuder på en gra-
tis bioföreställning den 27.9.

Cinema Mondo bjuder Finlands Röda Kors akti-
va på en gratis bioföreställning onsdagen den 
27.9.2017 kl. 17.00. Filmen visas i Kinopalatsi, 
Kajsaniemigatan 2, sal 2, Helsingfors.

Filmen är det svenska dramat Sameblod, 264 
personer ryms med. Mera information om fil-
men på: www.cinemamondo.fi > saamelaisve-
ri. Anmälan via länken senast onsdagen den 
20.9.2017.

Varmt välkomna! 
Uudet koulutus- ja 
vapaaehtoistoimin-
nan tilat sijaitse-
vat Hietaniemen-
kadulla.

Tu
u
la

 K
o
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Vietä Tapaturmapäivää työnteki-
jöiden ja vapaaehtoisten kanssa 

Töissä ja vapaa-ajalla koettu kiire sekä stressi 
ovat tuttuja monelle. Kiireen ehkäisy sopii tee-
maksi niin piirien työntekijöille kuin osastojen 
vapaaehtoisille Tapaturmapäivänä 13.10. Va-
paaehtoiset voivat järjestää silloin teemata-
pahtuman tai viettämällä kiireettömän hetken 
kello 13.10.

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapa-
turmaa. Kiire on yksi tapaturmille altistavis-
ta tekijöistä. Kampanja muistuttaa, että suurin 
osa tapaturmista olisi ennaltaehkäistävissä. 

Lisätietoa ja kuva- sekä videomateriaalia löytyy 
osoitteesta: www.tapaturmapäivä.fi. 

Seuraa kampanjaa sosiaalisessa mediassa:  
@tapaturmapaiva #hopulleloppu.

Tule Punaisen Ristin kouluvierailijaksi!  

Hämeen, Oulun ja Helsingin ja Uudenmaan pii-
reissä järjestetään syksyllä kouluvierailijakou-
lutuksia. Kaikki ensikertalaisista konkareihin 
ovat tervetulleita neljä tuntia kestävään kou-
lutukseen. 

Käytännöllinen koulutus antaa ohjeita vierai-
lusta sopimiseen, itse vierailuun ja siihen, mitä 
vierailun jälkeen kannattaa tehdä. Koulutuk-
sessa tulevat tutuksi tuntisuunnitelmat ja ma-
teriaalit, jotka on tehty vierailujen tueksi. 

Kouluvierailijana saa arvokasta kokemusta 
globaalikasvatuksesta ja järjestötyöstä. Toi-
veenamme on, että koulutukseen osallistujat 
tekevät vähintään kuusi vierailua kouluihin lu-
kuvuoden 2017–2018 aikana. Punaisen Ristin 
kouluvierailijana toimimisesta saa todistuk-
sen. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä piirin nuori-
sotoiminnan suunnittelijaan!

Lisätietoja:  
Koulu-ja oppilaitosyhteistyön koordinaattori  
Johanna Korkeamäki p. 020 702 2114

Kouluttajakoulutus /  
Utbildarutbildning

Syksy 2017 / Höst 2017

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman 
piiritoimiston kautta. Ilmoittautuminen on 
kuukausi ennen lähijakson alkua.

Lähijaksojen lisäksi kouluttajakoulutukseen  
sisältyy verkossa tehtäviä erillistehtäviä, jot-
ka toimitetaan osallistujille noin kuukausi en-
nen ensimmäistä lähijaksoa. 

Ensimmäinen lähijakso (välineosa) maksaa 90 
euroa ja toinen (sisältöosa) 70 euroa. Matka-
kulut korvataan 40 euroa ylimenevältä osalta 
siten, että osallistujat tekevät matkalaskun-
sa piiriin ja piiri laskuttaa koontilaskuna kaik-
kien oman alueensa osallistujien yli 40 euroa 
ylittävän osan.

Svenskspråkig utbildarutbildning ordnas och 
skräddarsydds efter behov. 

Välineosa: ”Oppimisen 
ohjaaminen”

4.–5.11. Helsinki

Sisältöosat 
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen  

oikeus
• Järjestötoiminta 
• Monikulttuurisuus 
• Sosiaalipalvelu
• Nuorisotoiminta
• Päihdetyö

25.–26.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien  
täydennyskoulutus

14.–15.10. Nynäs
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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 – lokakuussa. 

Jakoperusteet, ansiomerkki

• Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n jäse-
nyys sekä että henkilö on kuuden vuoden ajan 
aktiivisesti osallistunut SPR:n tai Vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun toimintaan toimien luot-
tamus- tai muissa vapaaehtoistehtävissä. 

Jakoperusteet, ansiomitali

Suomen Punaisen Ristin pronssinen, hopeinen 
tai kultainen ansiomitali annetaan ansiokkaas-
ta ja pitkäaikaisesta toiminnasta tai erittäin an-
siokkaista teoista Punaisen Ristin ja välittömäs-
ti sen tarkoitusperien hyväksi. Näiden ehtojen 
täyttyessä ansiomitali voidaan myöntää vapaa-
ehtoiselle jäsenelle, luottamushenkilölle tai Va-
paaehtoisessa pelastuspalvelussa toimijalle. 

• Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää hen-
kilölle, joka on vähintään 10 vuoden ajan osal-
listunut aktiivisesti järjestön toimintaan ja jolle 
on aiemmin myönnetty ansiomerkki. Ansiomer-
kin myöntämisestä pitää olla kulunut vähintään 
neljä vuotta. Poikkeuksellisesti voidaan riittä-
västi ansioituneelle henkilölle myöntää prons-
sinen mitali ja samalla ansiomerkin kanto-oi-
keus. HUPissa näin on tehty esimerkiksi silloin, 
jos henkilö on ollut 20 – 30 vuotta mukana Pu-
naisen Ristin toiminnassa, eikä hänelle ole vielä 
myönnetty ansiomerkkiä. 

• Hopeinen ansiomitali voi-
daan myöntää henkilölle, 
joka on vähintään 20 vuo-
den ajan osallistunut ak-
tiivisesti järjestön toimin-
taan ja jolle on aiemmin 
myönnetty pronssinen an-
siomitali. Pronssisen ansio-
mitalin myöntämisestä pi-
tää olla kulunut vähintään 
10 vuotta. Myöntämisen 
perusteena ovat edellisen 
huomionosoituksen jälkei-
set ansiot.

• Kultainen ansiomitali voi-
daan myöntää henkilölle, 
joka on vähintään 30 vuo-
den ajan osallistunut aktii-
visesti järjestön toimintaan 

ja jolle on aiemmin myönnetty hopeinen ansio-
mitali. Hopeisen ansiomitalin myöntämisestä 
pitää olla kulunut vähintään 10 vuotta. Myön-
tämisen perusteena ovat edellisen huomion-
osoituksen jälkeiset ansiot. 

Ansiomitalianomukset on täytettävä huolelli-
sesti 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 jäse-
nyyden lisäksi vähintään kolmen vuoden aktii-
vista osallistumista SPR:n toimintaan.

SPR:n jäsen tai osaston toimintaryhmä voi teh-
dä ehdotuksen aktiivimerkin myöntämisestä 
Punaisen Ristin osaston hallitukselle. Osaston 
hallitus käsittelee ja myöntää aktiivimerkke-
jä kahdesti vuodessa ennen osaston kevät- ja 
syyskokousta.

Huomionosoitusten anominen

Punaisen Ristin jäsen voi tehdä ehdotuksen an-
siomitalin tai ansiomerkin myöntämisestä Pu-
naisen Ristin osaston hallitukselle. Myös osas-
ton hallitus voi tehdä ehdotuksia. Osaston 
hallitus toimittaa kaikki ehdotukset, myös ei-
puoltamansa, puoltojärjestyksessä edelleen 
piirin hallitukselle. 
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Ansiomerkkejä ja -mitaleja haetaan lomakkeel-
la. Samalla lomakkeella voi anoa myös pöytävii-
riä ja hädän kolmet kasvot pienoisveistosta. Lo-
make löytyy RedNetistä kohdasta Tieto ja taito 
– Osastotoimisto – Ohjeet ja lomakkeet. 

Osastotoimistossa on luettavissa ja tulostetta-
vissa myös huomionosoitusohje, jossa on tar-
kempaa tietoa Punaisen Ristin huomionosoi-
tuksista. Voit tilata hakulomakkeen ja ohjeen 
postitse tai sähköpostiisi, puh. 020 701 2364/
Tuula Korhonen. 

Ansiomerkkihakemukset on toimitettava piiri-
toimistoon viimeistään maanantaina 18.9. ja 
ansiomitalihakemukset viimeistään keskiviik-
kona 1.11. Hakemukset toimitetaan postitse 
osoitteella Suomen Punainen Risti, Helsingin ja 
Uudenmaan piiri, Tuula Korhonen, Salomonka-
tu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki tai sähköpostilla 
tuula.korhonen@punainenristi.fi.

Piirin hallitus myöntää ansiomerkit lokakuun 
kokouksessaan. Ansiomitalihakemukset piirin 
hallitus toimittaa puoltojärjestyksessä edelleen 
keskustoimistoon. Järjestön hallitus esittää har-
kitsemansa ehdotukset edelleen sisäasiainmi-
nisteriölle, joka vie esityksen tasavallan pre-
sidentin päätettäväksi. Ansiomitalit myöntää 
tasavallan presidentti keväällä 2018. 

Huomionosoitusten hinnat

Kustannuksista vastaa mitalin anoja eli 
osasto, piiri, laitos tai keskushallinto. 
Mikäli anojana on jäsen, vastaa kus-
tannuksista osasto tai piiri. Huomion-
osoitusten hinnat v. 2017 ovat:

• 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

Ansiomerkit jaetaan yleensä osastojen omis-
sa tilaisuuksissa. Pronssiset, hopeiset ja kultai-
set ansiomitalit jaetaan piirin vuosikokoukses-
sa huhtikuussa.  

Joulukahviloilla parempi maailma? 
Tule mukaan kehittämisiltaan.

Kallio-Käpylän osaston toimitila, osoite Hämeentie 85-89, 00550 Helsinki
27.9.2017 17,30-20,00

Joulukahvilat ovat muutaman vuoden olleet osa useamman osaston toimintaa ja uusia on vireillä. 
Olet lämpimästi tervetullut pohtimaan kanssamme kahvilakonseptiamme! 

Tule kuulemaan ja kertomaan kokemuksia osastojen joulukahviloista ja viemään auttamistamme 
eteenpäin! Esillä on ollut ajatus voisiko kahviloita pitää myös muina pyhinä, jolloin tarvetta ihmis-
ten kohtaamiselle on.

Mukaan kannattaa tulla, sillä kahviloita voi perustaa yhtä lailla omiin kuin lainatiloihin tai vaikka 
toteuttaa kumppanien kanssa. Tarjolla on kahvit ja pientä iltapalaa, ja siksi pyydämmekin ilmoit-
tautumaan Lyytissä (www.lyyti.in/popupkahvilat) viimeistään 22.9.2017. Ja vaikka et pääsisikään 
voit jättää ajatuksiasi.

Tervetuloa!

Pirjo Vesala ja Tapani Tulkki
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Kuinka paljon osastosi tarvitsee uusia jäseniä?

Vanha vitsi vertaa EU:ta polkupyörään. Koko 
ajan pitää polkea eteenpäin, ettei pyörä kaadu. 
Jäsenhankinta on järjestössä vähän kuin tuo 
polkupyörän polkeminen, sitä ei kannata lopet-
taa. 

Kesän tilastot vahvistivat jäsenmäärän hiipumi-
sen: jäsenmäärät laskevat lähes kaikissa osas-
toissa. Osastoista siis lähtee enemmän jäseniä 
kuin uusia tulee. On luonnollista, että jäseniä 
eroaa, mutta teemmekö riittävästi saadaksem-
me uusia jäseniä ja aktivoidaksemme heitä toi-
mintaan? Uusia jäseniä ei nimittäin tule itses-
tään, ei käsittääkseni tullut ennen, eikä ole 
mitään syytä kuvitella, että tulisi jatkossakaan. 
Mitä isompi osasto, sitä enemmän väkeä tar-
vitaan. Seuraavaa pakolaisaaltoa, joka tuottai-
si myös jäsenaallon, ei kannata odottaa. Tuokin 
hyöty jäi nimittäin erittäin lyhytaikaiseksi.

Millaista auttamistoimintaa osastollasi on 
vuonna 2020?

Haluatko että toimintaryhmässäsi on hyvä olla 
vapaaehtoisena? Haluatko että avun tarpeessa 

olevia ihmisiä autetaan? Haluatko että paikal-
lisosastosi voi hyvin? Jos vastasit johonkin ky-
symyksistä kyllä, kannattaa lukea lisää ja lähteä 
rekrytoimaan lisää jäseniä.

Jäsenhankinta ja toimenpiteet toiminta-
suunnitelmaan ensi vuodelle!

Kukaan meistä ei halua nähdä kehitystä, jossa 
jäsenmäärä laskee, sillä jossain vaiheessa osas-
ton pieneneminen alkaa näkyä osaston toimin-
takyvyssä ja valmiudessa auttaa. Kun väkeä on 
enemmän, tehtävät voidaan jakaa isommal-
le joukolle, olemme uskottavampia ja isommal-
la porukalla on kaiken kaikkiaan mukavampaa. 
Ja mikä tärkeintä: isompi joukko ihmisiä voi aut-
taa entistä useampaa avuntarvitsijaa.

Jäsenhankinnan toteuttaminen on lopulta yk-
sinkertaista: nykytila tiedetään, asetetaan ta-
voite, päätetään konkreettisista toimenpiteistä 
ja jaetaan nämä toimenpiteet ihmisille. Kadul-
le tai nettiin ei kannata sännätä samantien, 
kannattaa laatia suunnitelma ja tehdä asias-
ta osaston yhteinen tavoite. Alla oleva tauluk-

300
jäsenen
osasto

16
jäsentä
eroaa

uusia 
jäseniä 

hankitaan 30

340
jäsenen
osasto

3 vuoden päästä

Osaston koko

Eronneita 2016 
eli tämän verran 
on ainakin 
rekrytoitava

Kun uusia jäse-
niä rekrytoidaan 
vuodessa

On osaston 
koko kolmen 
vuoden päästä

On osaston 
koko viiden
vuoden päästä

100 jäsentä 5,5 10 113 122

300 jäsentä 16,5 30 340 367

500 jäsentä 27,5 50 567 612

1000 jäsentä 55 100 1 135 1 225

1800 jäsentä 99 180 2 046 2 205
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ko auttaa asettamaan oman osastosi jäsenhan-
kintatavoitteet.

Vastaavasti jos 100 jäsenen osasto ei tee mi-
tään, viiden vuoden päästä jäseniä on 75 ja 
kymmenen vuoden päästä enää 57. Huo-
mio tulee kiinnittää nimenomaan jäsenhan-
kintaan. Minulla ei valitettavasti ole antaa yh-
tään järjestöesimerkkiä, jossa parempi pito olisi 
kääntänyt jäsenmäärän nousuun. Esimerkke-
jä jäsenhankinnalla jäsenmäärää kasvattaneis-
ta järjestöistä käyvät esimerkiksi Suomen La-
tu, Martat ja partiolaiset. Kaikki näitä järjestöjä 
voidaan pitää positiivisesti vanhanaikaisina - ja 
silti tai siksi on onnistuttu!

Kun hallituksesi seuraavan kerran kokoon-
tuu, ottakaa listalle jäsenhankinnan ottaminen 
osaston tavoitteisiin ja laatikaa konkreettinen 
suunnitelma. Jos haluat, että autan osastosi 
kasvusuunnitelman kanssa, ota yhteyttä!

Tapani Tulkki 
tapani.tulkki@punainenristi.fi 
puh. 0400 933 966

Tukikummit kotoutumisen tukena
Vapaaehtoiset tukikummit toimivat alaikäisi-
nä yksintulleiden oleskeluluvan saaneiden tur-
vapaikanhakijanuorten ja -lasten kotouttamisen 
tukena. Tukikummi-hanke käynnistyi kuluvan 
vuoden keväällä ja se jatkuu vuoden 2018 lop-
puun saakka. Hanketta rahoittaa Pirkko ja Tar-
mo Vahvelaisen säätiö.

Projektin kohteena ovat yksin alaikäisinä maa-
han tulleet turvapaikanhakijat, jotka ovat lä-
hestymässä täysi-ikäisyyttä. Alaikäiset nuoret 
ja lapset asuvat tukiasuntoloissa ja perheryh-
mäkodeissa. Täysi-ikäiseksi tulonsa jälkeen he 
siirtyvät kunnissa jälkihuollon piiriin.

Hankkeen ensivaiheessa kartoitetaan toimin-
tamallia, kontaktoidaan eri toimijoita ja pilotoi-
daan toimintaa. Toisessa vaiheessa käynniste-
tään toiminta koulutuksien ja vapaaehtoisten 
tuen myötä. Lopuksi toiminta vakiinnutetaan 
Punaisen Ristin paikallisosastojen toimintaan. 

Helsingin ja Uudenmaan piirin Tukikummi-
hankkeen vetäjänä toimii Maria Koskijoki, al-
lekirjoittanut on mukana harjoittelijan ominai-
suudessa. 

Tukikummi auttaa Suomeen 
kotoutumisessa

Suomen olemassa oleva kotoutumisen palve-
lujärjestelmä takaa nuorille perusturvan, mut-
ta projektissa suunniteltujen toimintamuoto-
jen avulla heille saadaan luotua turvaverkostoa 
ja helpotettua heidän integroitumistaan yhteis-
kuntaan. Nämä nuoret ovat majoittuneina per-
heryhmäkoteihin, tukiasumisyksiköihin tai tue-
tun asumisen asuntoihin.

Alaikäisiä yksintulleita turvapaikanhakijoita on 
Suomessa tällä hetkellä yli kolme tuhatta. Suu-
ri osa heistä sijoittuu Uudenmaan alueelle. Eni-
ten alaikäisiä saapuu välivaltaisten konfliktien 
maista kuten Syyriasta, Irakista, Afganistanis-
ta, Somaliasta ja Kongosta. Suurin osa heistä 
on poikia. 

Alaikäiset turvapaikanhakijanuoret, jotka ovat 
täysi-ikäisyyden kynnyksellä, tarvitsevat eri-
tyistä tukea voidakseen kotoutua ympäristöön-
sä, toimia arjessa, saada ystäviä, luoda verkos-
toja, hakea opiskelupaikkaa, jatkaa opiskeluja 
tai hankkia työpaikka. Koulutetut TUKIKUM-
MIT voivat olla heidän apunaan näiden asioiden 
mahdollistajana. He voivat auttaa arjen suju-
misessa, olla kuuntelevana aikuisena ja kulkea 
rinnalla. 

Mitä nämä projektiin suunnitellut toiminnat sit-
ten ovat? Jo olemassa olevia toimintoja ovat 
Läksyhelpit, asumisapu ja eri järjestöjen tapah-
tumat. Uutta ovat tukikummit, joita Helsingin ja 
Uudenmaan piiri kouluttaa.

Koulutusta tukikummin tehtävään

Tukikummin tehtävästä kiinnostuneita haetaan 
Punaisessa Ristissä jo toimivien vapaaehtoisten 
ja alueen maahanmuuttajayhdistysten kautta/
joukosta. Osastoille järjestetään infotilaisuuk-
sia. 

Tukikummi-toimintaa on pilotoitu Espoossa A-
klinikkasäätiön tukiasuntolassa ja Inkoon per-
heryhmäkodissa, tukiasuntolassa ja tuetun 
asumisen piirissä keväästä lähtien. Ensimmäi-
nen koulutus järjestettiin huhtikuussa. Tulokset 
olivat hyviä, nuorille saatiin 12 kummia/kummi-
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pariskuntaa ja lisäksi koulutukseen on tulossa 
kaksi kummia lisää. 

Tukikummi-koulutuksessa on otettu vinkkejä 
Turvatalojen ITU (Itsenäistymisen Tuki) -koulu-

Isojen osastojen 
XL-seminaari 4.9.

Seuraava XL-seminaari järjestetään maanan-
taina 4.9. kello 17.30-20.00. Seminaarin pito-
paikkana jälleen Botta, osoite Museokatu 10, 
Helsinki. Snellman-sali on meille varattu ja 30 
mahtuu mukaan. Aiheena yleiskokouksessa 
hyväksytty toimintalinjaus, sen toimeenpano ja 
osastojen välinen yhteistyö. 

XL-osastoja eli yli 500:n jäsenen osastoja Uu-
dellamaalla ovat: Porvoo, Itä-Helsinki, Kal-
lio-Käpylä, Helsingfors svenska, Kehä-Espoo, 
Keski-Helsinki, Lounais-Espoo, Länsi-Helsinki, 
Länsi-Vantaa, Pohjois-Helsinki, Tapiola, Tikkuri-
la ja Töölö.  

Ilmoittautuminen Ari Hakalalle, sähköpostilla 
ari.hakala@punainenristi.fi tai puh. 040 
594 8141. Mainitse samalla mahdollisesta eri-
tyisruokavaliosta. 

tuksista. Koulutus sisältää mm seuraavat pää-
kohdat:

1. Suomen Punainen Risti: periaatteet, historia 
ja yhteiskunnallinen merkitys
2. Vapaaehtoistenrooli, oikeudet, vastuut ja 
jaksaminen
3. Ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus
4. Yksintulleet: taustaa ja palveluverkosto
5. Vapaaehtoinen kotoutumisen tukena

Lisäksi kurssilla käydään läpi Punaisen Ristin 
ystävätoimintaa, monikulttuurisuutta, ja sitä 
miten vapaaehtoinen asettuu palvelukartalle.

Koulutuksia on pilotoinnin jälkeen hiottu ja pa-
rannettu. Lähiaikoina kursseja on suunniteltu 
pidettäväksi HUPin alueella Espoossa, Helsin-
gissä, Kirkkonummella, Lohjalla ja Porvoossa.
Koulutuksia järjestetään kerran kuussa, kannat-
taa seurataan tapahtumakalenteria.

Kurssin jälkeen Tukikummi-ehdokkaat vie-
lä haastatellaan ja perehdytetään, ennen kuin 
”match making” aloitetaan.

Tukikummi-hanke täydentää julkista palvelu-
verkostoa, ja toimii yhteistyössä muiden sa-
man kohderyhmän parissa toimivien kolman-
nen sektorin järjestöjen kanssa.

Leena Rinne 
Harjoittelija, TUKIKUMMI-hanke

Vapaaehtoiskouluttajien 
tapaaminen ja jatkokoulutus

Tervetuloa Helsingin ja Uudenmaan piirin va-
paaehtoiskouluttajien yhteiseen tapaamiseen 
ja jatkokoulutukseen keskiviikkona 27.9. klo 17 
– 20. Paikka Helsingin ja Uudenmaan piirin kou-
lutustilat, Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki.

Käymme yhdessä läpi ajankohtaisia aiheita ja 
tutustumme uuteen lyhyeen koulutuspakettiin: 
Vapaaehtoistoiminnan työkalut osastoille. Li-
säksi verkostoidumme ja nautimme maukkais-
ta tarjoiluista.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen RedNetissä.

Te
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Ystävätoiminnan peruskurssit

Etsitkö tekemistä, jolla on merkitystä ja joka 
tuottaa hyvää mieltä itsellesi ja toiselle?
Tule mukaan Punaisen Ristin ystävätoimintaan! 
Ystävätoiminnan kurssilla saat valmiuksia toi-
mia vapaaehtoisena ystävänä eri elämäntilan-
teissa ystävää tarvitseville. Kurssin käytyäsi 
sinun on mahdollista toimia Punaisen Ristin va-
paaehtoisena ystävänä tai tulla mukaan ryh-
mämuotoiseen ystävätoimintaan. Perehdytäm-
me ja tuemme sinua tehtävässäsi. 

• Aika: 1.9. klo 17-20 ja 2.9.17 klo 10-16. Paik-
ka: Valpuri, Lounais-Espoon osaston toimitila, 
Merivalkama 8D, sisään Merenkäynnin puolelta. 
Järjestäjä Lounais-Espoon osasto. Koulutuksen 
hinta on 20 euroa. Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set 26.8. mennessä sähköpostilla huldinkati@
gmail.com. 

• Aika: To 21.9., pe 22.9. klo 17-20 ja la 23.9. 
klo 9-15. Paikka: Kauppamiehentie 6, 2. krs, 
Espoo. Ilmoittautuminen ja lisätiedot sähkö-
postilla vapaaehtoinen@spr-tapiola.org tai puh 
09 466 858 viimeistään 14.9. Kouluttajat Mar-
ja Salovaara ja Elina Santanen. Järjestäjä Tapio-
lan osasto.

• Aika: La 23.9. ja la 30.9. klo 10-16. Paikka: 
Sipoon koulukeskus, Iso Kylätie 8, Sipoo. Kou-
lutus on ilmainen. Ilmoittautuminen Sipoon 
kansalaisopiston kansliaan puh. 09 2353 6004. 
Kouluttaja Leila Kinnari. Lisätiedot Marja Björ-
kell, puh. 040 560 1487. Järjestäjä Sipoon osas-
to yhteistyössä Sipoon kansalaisopiston kans-
sa. 

• Aika: La 30.9. ja su 1.10. klo 8.-16.30. Paik-
ka: Helsingin ja Uudenmaan piirin koulutustilat, 
Salomonkatu 17 B 3. krs, Helsinki. Kouluttajat 
Senja Multala ja Taru Keinänen. Järjestäjä Kes-
ki-Helsingin osasto. Koulutus on Punaisen Ris-
tin jäsenille ilmainen, muille hinta on 20 euroa. 
Ilmoittautumiset 24.9. mennessä sähköpostilla 
sprkh.kurssisihteeri@gmail.com. Ilmoittautumi-
seen osallistujan nimi, osoite, sähköpostiosoite 
ja puhelinnumero. 

• Aika: 26.–27.10. klo 16.30-20 ja 28.10. klo 
10.15-16. Paikka: kauppakeskus Entressen kir-
jasto, Siltakatu 11, Espoo. Järjestäjä Keski-Es-
poon osasto. Koulutus on Punaisen Ristin jä-
senille ilmainen, muille hinta on 20 euroa. 
Ilmoittautumiset sähköpostilla paula.mantysa-
lo@outlook.com viimeistään 23.10.

• Aika: La 28.10. ja su 29.10. klo 8.-16.30. Paik-
ka: HUPin koulutustilat, Salomonkatu 17 B, 3. 
krs, Helsinki. Kouluttajat Senja Multala ja Ta-
ru Keinänen. Järjestäjä Keski-Helsingin osas-
to. Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille hinta on 20 euroa. Ilmoittautumiset 
22.10. mennessä sähköpostilla sprkh.kurssisih-
teeri@gmail.com. Ilmoittautumiseen osallistu-
jan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnu-
mero. 

Friend activity course (in English) 

• When: 9th and 10th of September at 9-
16. Where: Red Cross, Helsinki and Uusimaa 
district, Salomonkatu 17 B, 3rd flr, Helsinki. 
Members free of charges, others 20 euro/per-
son. Trainers Senja Multala and Olavi Karvonen. 
Organizer Finnish Red Cross, Helsinki and Uusi-
maa district. More information, enroll: https://
rednet.punainenristi.fi/node/46181

Ystävätoiminnan lyhytkurssit

• Aika: Ke 13.9. klo 17-20. Paikka Liesitori 1, 3. 
kerros, Vantaa. Järjestäjä Länsi-Vantaan osasto. 
Koulutus on jäsenille ilmainen, muille hinta on 
20 euroa. Ilmoittautumiset: Ritva Ylitalo, puh. 
050 530 6450 tai sähköposti ritvaylitalo64@
gmail.com. 

• Aika: 27.9. klo 17-20. Paikka: Tikkurilan osas-
ton toimitila, Tikkuraitti 11, 01300, Vantaa. Jär-
jestäjä Tikkurilan osasto. Ilmoittautumiset yh-
teystietoineen viimeistään 20.9. mennessä spr.
ystavatikkurila@gmail.com tai puh. 040 2434 
705. 

• Tid 28.9. klo 17.30-20.30, Kortkurs i vänverk-
samhet, plats Kumppanuustalo Kulma, Sibelius-
gatan 3, Lovisa. Organisatör Lovisanejdens av-
delning, anmälningar milla.nylund@gmail.com. 

Ystävätoiminnan syysstartti 2.9.

Syysstartti on tarkoitettu Helsingin ja Uuden-
maan piirin alueella ystävinä toimiville, ystä-
vävälittäjille, ryhmänohjaajille, kouluttajille, 
ystävä- ja monikulttuurisuustoiminnan yhteys-
henkilöille, omaishoitajien tukitoiminnan ja mo-
nikulttuurisuustoiminnan vapaaehtoisille, Ter-
hokerhojen sekä kaikille muille monimuotoisen 
ystävätoiminnan vapaaehtoisille.

Syystartti järjestetään 2.9. klo 10-15 Hotel Ran-
tapuistossa, osoite Furuborginkatu 3, Helsinki. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen RedNetissä.

Syksyn koulutustarjontaa

KOULUTUS
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Laitosystävätoiminnan kurssit

• Aika: 18. ja 22.9. klo 17-20. Paikka: Kallio-Kä-
pylän osaston toimitila, Hämeentie 85-89, Hel-
sinki. Kouluttaja Pilvi Kyrönlahti. Koulutus on 
jäsenille ilmainen, muille hinta on 20 euroa. Il-
moittautumiset viimeistään 11.9. sähköpostilla 
ystavatoiminta.kalliokapyla@gmail.com Lisätie-
toja: Marja Pakaste, sähköposti marja.pakas-
te@kolumbus.fi.

• Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisille, jot-
ka toimivat esimerkiksi ikääntyneiden tai kehi-
tysvammaisten hoitolaitoksessa tai sairaalassa. 
Kurssin jälkeen voi toimia vapaaehtoisena yk-
sin, yhdessä toisen vapaaehtoisen kanssa tai 
ryhmässä. 

Sisältö: 

- Toiminnan pelisäännöt ja laitosystävän tehtä-
vät
- Laitoksessa asuvan kohtaaminen ja suhde 
omaiseen
- Haastavat tilanteet 
- Vapaaehtoisen tuki ja ohjaus
- Laitoksen tilojen ja käytänteiden esittely
- Opastus apuvälineiden käyttöön
- Mitä tehdä hätä- ja ongelmatilanteissa?
- Hygienia ja puhtaus laitosympäristössä

Henkisen tuen luento – Case Imatra

Luento vapaaehtoisten roolista Imatran am-
pumistragedian auttamistilanteessa. Luennol-
la käsitellään henkisen tuen vapaaehtoisten 
kokemuksia ja jaetaan hyviä käytäntöjä kriisi-
keskuksen perustamisesta, henkisen tuen toi-
minnasta, yhteistyöstä viranomaisten ja SPR:n 
psykologien valmiusryhmän kanssa.

Aika: Ti 31.10. klo 17.-20.30. Paikka: Kalan-
sinkuja 5, 05270 Siuntio. Luennoitsija: SPR:n 
Kaakkois-Suomen piirin valmiuspäällikkö Eila 
Siira. Ilmoittautumiset: Eija Oijala-Kare, eija.oi-
jala-kare@kolumbus.fi tai 040 867 6889. 

Henkisen tuen peruskurssi

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

• Aika: 14.9. klo 17–19.30, 15.9. 17–19.30 ja 
16.9. 10–15. Paikka: piirin koulutustilat, Salo-
monkatu 17 B, 00100 Helsinki. Kouluttaja: Ari 
Pekurinen. Koulutus on jäsenille ilmainen, muil-
le hinta on 20 euroa. Järjestäjä: Keski-Helsin-

gin osasto yhteistyössä opintokeskus Siviksen 
kanssa. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: sprkh.
kurssisihteeri@gmail.com. Ilmoittautumisesta 
tulisi ilmetä osallistujan nimi, osoite, sähköpos-
tiosoite ja puhelinnumero. Ilmoittautumiset vii-
meistään 8.9. mennessä. https://rednet.punai-
nenristi.fi/node/44281

Läksyhelppi

• Aika: 28.8. klo 16-19 ja 30.8. klo 14.30-18. 
Paikka: Helsingin Kallio-Käpylän osaston toi-
mitila, Hämeentie 85-89, Helsinki. Kouluttajat 
Marja Pakaste ja Sanna Pesonen. Koulutus on 
Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille hin-
ta on 20 euroa. Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
sähköpostilla marja.pakaste@kolumbus.fi. Kurs-
sin järjestää Kallio-Käpylän osasto. 

Vapaaehtoisena vastaanottokeskuksessa

Kenelle: Koulutus on suunnattu uusille vapaa-
ehtoisille, jotka haluavat toimia vastaanotto-
keskuksissa asuvien turvapaikanhakijoiden tu-
kena sekä edistää uusien tulijoiden terveyttä, 
hyvinvointia ja kotoutumista järjestötoiminnan 
avulla.

• Aika: 6.9. klo 17-20. Paikka: piirin koulutus-
tila, Salomonkatu 17 B 3.krs, 00100, Helsinki. 
Koulutus on jäsenille ilmainen, muille hinta on 
20 euroa. Kouluttaja: Karoliina Zchauer-Lilja. Li-
sätiedot ja ilmoittautuminen: https://rednet.pu-
nainenristi.fi/node/46135. Järjestäjä: Helsingin 
ja Uudenmaan piiri. 

Asumisen aakkoset –kurssit 
maahanmuuttajille

Tietoa suomalaisesta asumisesta maahanmuut-
tajille. Herttoniemen osasto ja sen yhteistyö-
kumppanit järjestävät syksyllä viisi Asumisen 
aakkoset –kurssia:

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

Kurssit ovat maksuttomia. Lisätietoja kursseis-
ta ja niille ilmoittautumisesta saat netissä os-
oitteesta herttoniemi.punainenristi.fi tai sähkö-
postitse herttoniemi@punainenristi.fi.

KOULUTUS
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Asumisapu-koulutukset

Asumisapu-vapaaehtoiset auttavat uutta tulijaa 
asettumaan uuteen kotiin sekä tutustumaan 
asuinympäristön palveluihin ja ihmisiin.

• Aika: 6.9. klo 17.30-20.30. Paikka: Entressen 
kirjasto, Siltakatu 11, Espoo. Järjestäjä: Keski-
Espoon osasto. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
katrirannisto@gmail.com tai pinja.hypponen@
gmail.com. 

Arjen islam - miten islamilaisuus näkyy 
muslimien elämässä?

Islam on maailman toiseksi suurin uskonto. 
Suomessa on asunut muslimeita jo satoja vuo-
sia, mutta julkisessa keskustelussa islam näyt-
täytyy kuitenkin usein yksiulotteisena ja län-
simaalaisuuteen kuulumattomana uskontona. 
Millaisena satavuotias Suomi näyttäytyy mus-
limien silmissä, ja miten autettavan kulttuu-
rin sekä uskonnon ymmärtäminen tukee kaksi-
suuntaista kotoutumista vapaaehtoistyössä?

Tervetuloa interaktiiviseen ja keskustelevaan 
teemailtaan keskiviikkona 27.9. klo 17.30 - 
19.30 Pasilan kirjaston auditorioon. Keskuste-
lutilaisuudessa sinulla on mahdollisuus esit-
tää mieltä askarruttavia kysymyksiä islamista ja 
muslimitaustaisten kohtaamisesta vapaaehtois-
työssä. Luento sisältää faktatietoa islamista, 
pohdiskelua muun muassa sukupuolten väli-
sestä kanssakäymisestä, islamin sisäisistä nä-
kemyseroista ja islamin monimuotoisuudesta. 
Aiheesta tulee luennoimaan Monik ry:stä Hun-
derra Assefa, joka on järjestänyt samanlaisia ti-
laisuuksia myös Helsingin kaupungin työnteki-
jöille ja yhteistyökumppaneille.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Ilmoitttaudu si-
tovasti viimeistään 26.9. mennessä netissä 
tai ystävätoiminnan kehittäjälle Mehalet Yare-
dille, mehalet.yared@punainenristi.fi. Kerrot-
han ilmoittautuessasi nimesi, puhelinnumero-
si, sähköpostisi ja roimintaryhmän, jossa toimit 
vapaehtoisena. Mukaan mahtuu 90 vapaaeh-
toista. 

Punainen Risti tutuksi

• Aika: 31.8. klo 17-20. Paikka: Siltakatu 11, 
02770 Espoo. Kouluttaja: Taru Hakanen. Kou-
lutus on ilmainen, osanottajan toivotaan liitty-
vän Punaisen Ristin jäseneksi. Ilmoittautumiset 
viimeistään 29.8. Paula Ruokolalle, paularuoko-
la@gmail.com, puh. 0400 469 454. Kurssin jär-
jestää Keski-Espoon osasto. 

• Aika: 4.9. klo 17.30-19. Paikka Hämeentie 85-
89, 00550 Helsinki. Kouluttaja: Sanna Pesonen. 
Koulutus on ilmainen, osanottajan toivotaan 
liittyvän Punaisen Ristin jäseneksi. Ilmoittautu-
minen ja lisätiedot ja ilmoittautumiset: kallio-
kapyla@punainenristi.fi. Kurssin järjestää Kallio-
Käpylän osasto. 

All about Finnish Red Cross – Get Involved

Would you also like to get involved? Want to 
find out about different people and at the 
same time to do something which brings joy 
for you and others? The Idea in this course is 
to Introduce the volunteering possibilities in 
English in Helsinki Region. We also consider of 
starting new english languaged activity groups.

When: 5.9. at 17-20 pm. Where: Salomonkatu 
17 B, 3rd floor, 00100 Helsinki. Trainer: Finnish 
Red Cross Trainer. Fee: free of charge. More in-
formation + enroll: https://rednet.punainenris-
ti.fi/node/45809.  Organiser: Finnish Red Cross 
Helsinki and Uusimaa District.

Täyttä elämää eläkkeelle –valmennukset

Eläkkeelle siirtyminen on iso elämänmuutos, jo-
hon kannattaa varautua etukäteen. Punaisen 
Ristin Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus tar-
joaa osallistujille työkaluja muutoksen kohtaa-
miseen ja siihen valmistautumiseen; omien ar-
vojen, tavoitteiden ja voimavarojen mukaisen 
eläkeläiselämän rakentamiseen sekä kokonais-
valtaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Lisäksi 
valmennus tutustuttaa osallistujat vapaaehtois-
toimintaan.

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

1) 5., 13. ja 19.9. klo 17-20 
2) 3., 11. ja 17.10 klo 17-20
3) 8., 14. ja 22.11. klo 17-20

Ilmoittautumiset: Merja Joro, puh. 020 701 
2173 tai merja.joro@punainenristi.fi

KOULUTUS

Koulutukset järjestetään yhteistyössä 
Opintokeskus Siviksen kanssa.
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PUNAINEN RISTI ENSIAPU OSAKEYHTIÖ

Punainen Risti Ensiapu yhtiö
Suomen Punaisen Risti on perustanut perjan-
taina 9.6.2017 Punainen Risti Ensiapu Osa-
keyhtiön, jonka tarkoituksena on tarjota Suo-
messa kaupallista ensiapukoulutusta ja siihen 
liittyviä koulutuksia yksityisille henkilöille, yri-
tyksille ja yhteisöille. Suomen Punainen Risti 
omistaa yrityksen 100 %. Vahva Punaisen Ris-
tin ensiapukoulutus tukee Punaisen Ristin ta-
voitetta vahvistaa ihmisten valmiuksia ja kykyä 
omaehtoiseen selviytymiseen. Järjestön toiveis-
sa on, että Suomessa asuu maailman ensiapu-
taitoisin kansa.

Perustettuun yhtiöön siirtyvät 1.9.2017 liiketoi-
mintakaupalla piirien varainhankinnallinen en-
siapukoulutus, keskustoimiston ensiavun- ja 
terveystiedon kouluttajiin (ETK) liittyvät toimin-
not sekä koko järjestön ensiapuun liittyvä va-
rainhankintatoiminto tuotemyynteineen. Ahve-
nanmaan itsehallintoalueella toimiva järjestön 
ruotsinkielinen piiri Finlands Röda Kors Ålands 
distrik vastaa alueensa ensiapukoulutuksesta 
ja on mukana yhtiön toiminnassa kumppanuus-
sopimuksen kautta. Suomen Punaisen Ristin 
paikallisosastoilla säilyy yhtiön toiminnasta riip-
pumatta oikeus harjoittaa varainhankinnallista 
ensiapukoulutusta tai elinkeinotoiminnaksi lu-
ettavaa ensiapukoulutusta alueellaan. 

Punainen Risti Ensiapu yhtiöön siirtyvän henki-
löstön määrä liiketoimintasiirron yhteydessä on 
kokonaisuudessaan arviolta noin neljäkymmen-
tä henkeä. Yhtiön henkilökuntaa sijaitsee kes-
kustoimistossa ja piireissä ympäri maan. Yhtiön 
ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 
yhtiöittämistä valmistellut Pertti Saarela.

Varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen uu-
delleen organisoitumisen taustalla on Punaisen 
Ristin kaikkien toimijoiden aito halu kehittää 
toimintaa ja luottamus yhteistoimintaan, jol-
la ensiapukoulutus vastaa entistä tarkoituksen-
mukaisemmin yhteiskunnan ihmisten tarpeisiin. 
Taustalla on yhteinen näkemys yhteisen hyvän 
ensisijaisuudesta.

Punainen Risti Ensiapu yhtiön ensimmäistä hal-
litusta johtaa kehitysjohtaja Hannu Harri, muut 
hallituksen jäsenet ovat toimialajohtaja, pro-
fessori Maaret Castrén, asiakaskokemus- ja 
brändijohtaja Susanna Paloheimo, Punaisen 
Ristin talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väi-
sänen, sekä toiminnanjohtajat Pekka Annala 
(Länsi-Suomi), Pauli Heikkinen (Varsinais-Suo-
mi) ja Petri Kaukiainen (Helsingin ja Uuden-
maan piiri).

Ensiapuryhmä- ja ensiapupäivystystoiminta 
jatkossakin osastojen vastuulla 

Vapaaehtoisten ensiaputoiminta on Punaisel-
le Ristille ensiarvoisen tärkeää ja on korvaama-
ton valmiutemme kulmakivi. Yhtiö tavoittee-
na ei ole järjestää ensiapupäivystyksiä, vaan 
ne kuuluvat jatkossakin nykyiseen tapaan ensi-
apuryhmille ja osastoille. Vapaaehtoistoimintaa 
esitellään EA-kursseilla jatkossa enemmän ja 
toiveena on saada sitä kautta uusia, ensiavus-
ta innostuneita ihmisiä mukaan myös vapaaeh-
toistoimintaan. 

Yhtiöön liittyviä kysymyksiä ja vastauksia voi 
lukea lisää osoitteessa rednet.punainenristi.fi/
punainenristiensiapu. Kysymyksiin vastaa mie-
lellään myös yhtiön 
toimitusjohtaja.

Lisätietoja

Pertti Saarela
Toimitusjohtaja
Punainen Risti Ensi-
apu Oy
pertti.saarela@punai-
nenristi.fi
puh. 040 5772417
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

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

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

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

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

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

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

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

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

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

• Holm Hanna, kotoutumistuen koordinaattori 
Å 020 701 2365
kotoutumista tukevan toiminnan tuki ja koulutus

• Holm-Cûzdan Helena, Å 020 701 2354
järjestöavustaja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ensiapukoulutuksen tiimi

• Aarnisalo Kim, kurssisihteeri Å 020 701 2377
ensiavun yleisökurssit

• Lepistö Leena, koulutussihteeri Å 020 701 2376
ensiavun yrityskurssit

• Raatikka Tuula, asiakaspäällikkö Å 020 701 2378

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

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

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

Johto ja hallinto

• Eteläpää Piia, talouspäällikkö Å 020 701 2356

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

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

• Moisio-Puustinen Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 020 701 2263
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Juhlavuonna voi 
välillä muistel-
la menneitä, täs-
sä Punaisen Ristin 
vanhoja julistei-
ta. Ensiapukurssien 
mainos ja Veripal-
velun juliste ovat 
1950-luvulta, val-
mius kuntoon -ju-
liste 1990-luvulta.


