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Syksy on uuden aikaa

PÄÄKIRJOITUS 19.8.2019

Kesän ja lomien jälkeen katseet suun-
tautuvat syksyyn. Osastojen eri toimin-
taryhmät suunnittelevat ja käynnistävät 
toimintaansa, myös Nälkäpäivä -keräyksen 
viimeistelyt ovat hyvällä mallilla. Useis-
sa keskusteluissa pyörivät pohdinnat sii-
tä, mitkä tutut jutut säilytetään. Entä mitä 
uutta kokeillaan? Kokeillaanko nyt vai val-
mistellaanko asia toimintasuunnitelman 
kautta ensi vuodelle? 

Järjestöaktiiveina pohdimme usein, mitä 
me tarvitsemme saadaksemme toiminta-
ryhmät toimimaan, mihin tehtävin houkut-
telemme vapaaehtoisia ja miten mukaan 
tulevat ihmiset koulutetaan kuhunkin teh-
tävään. Tämä on todella tärkeää työtä, 
varsinkin jatkuvuuden kannalta. Muistam-
meko kuitenkin katsoa kolikon toisen puo-
len – miltä tämä näyttää potentiaalisen 
toimintaan mukaan tulevan näkökulmasta? 
Entäpä miten jo toiminnassamme mukana 
oleva vapaaehtoinen tämän kokee? 

Kesän antama energia ja viilenevät illat 
laittavat perinteisesti ihmiset miettimään 
mitä tehdä piristääkseen pimeää vuoden-
aikaa. Monella kutkuttaa mieltä ajatuk-
set kokeilla jotain ihan uutta. Mikä minua 
kiinnostaa, kuinka olisin merkityksellinen? 
Aloittaisinko uuden antoisan harrastuksen? 
Vai rentoutuisinko kuunnellen sateen ropi-
naa? 

Nämä pohdinnat antavat loistavan tilaisuu-
den myös järjestöllemme entistä parem-
man vapaaehtoiskokemuksen luomiseksi. 
On tärkeää katsoa toiminnasta viestimistä 
ja toimintaan tulemisen paikkoja houkut-
telun lisäksi vapaaehtoisen tarpeita ym-
märtäen. Vapaaehtoisten motiivien kirjo on 
kuin tähtitaivas – laaja ja kaunis. Nopeasti 
katsottuna tähdet ovat hyvin samankaltai-
sia, mutta tarkemmalla tarkastelulla sieltä 
paljastuu erilaisia kirkkauksia. Osa tähdis-
tä linkittyy toisiinsa kuvioiksi ja välillä huo-
maa tähdenlennonkin. Ja tilanne elää koko 
ajan; uusia tähtiä syntyy ja jotkut tähdet 
hiipuvat pois.

Usein puhumme, että toiminnassamme 
mukana olevien motiivi on auttamisen ha-
lu. Tämä on varmasti vahvasti mukana. On 
kuitenkin lukuisia muitakin syitä tulla ja ol-
la mukana toiminnassamme joko yhdistet-
tynä tai ei-yhdistettynä auttamisen haluun. 
Yksi keskusteluissa yleisimmin esiin tule-
vista on osaamiseen liittyvä, joko oman 
osaamisen hyödyntäminen tai oman osaa-
misen kehittäminen. Kannustankin kaik-
kia keskustelemaan toistemme kanssa näin 
syksyn aluksi mitä toivomme ja tarvitsem-
me toimiessamme vapaaehtoisina. Kuinka 
paljon haluaa ja voi käyttää aikaa toimin-
nalle tulevana kautena? Haluaako tehdä jo-
tain ihan uutta vai onko nykyinen toiminta 
vielä mielekästä? Onko jotain muualta han-
kittua osaamista, jota haluaisi hyödyntää 
toiminnan kehittämiseksi? Samat keskuste-
lut kannattaa käydä myös uusien mukaan 
tulevien kanssa. Keskusteluista voi poikia 
paljon positiivisia juttuja paitsi toiminnan 
kehittämiseksi mutta myös vapaaehtois-
temme innostuksen ruokkimiseen.

Innostusta on ollut runsaasti havaittavis-
sa johtajuuskoulutuksessa jo kahden kou-
lutuspäivän verran. Syyskuun alussa on 
luvassa kolmas päivä, jossa perehdymme 
viestintään johtamisen välineenä. Marras-
kuussa puolestaan on johtajuuskoulutuk-
sen tämän toteutuksen viimeinen päivä, 
jossa katsomme johtajuutta vapaaehtois-
ten näkökulmasta. Todella kiinnostavia pu-
heenvuoroja on jälleen luvassa. On ollut ilo 
nähdä, millaisia kehityskaaria on jo aikai-
simmista päivistä lähtenyt käyntiin ja kuin-
ka moni juttu on päätymässä osastojen 
pian luotaviin toimintasuunnitelmiin. Toivon 
rohkeutta ajatella luovasti ja kokeilla uusia 
juttuja – järjestömme uudistuminen lähtee 
pienistä oivalluksista!

Iloa alkavaan syksyyn ja onnistunutta Näl-
käpäivä -keräystä!

Katja Kuusela
varapuheenjohtaja
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Lipaskeräys koskettaa
Tiesitkö, että neljä viidestä suoma-
laisesta tuntee Nälkäpäivän? Suoma-
laisten mielestä Nälkäpäivä on myös 
helpoimmin lähestyttävä hyvänteke-
väisyyskampanja.* Neljän Nälkäpäi-
vän kokemuksella uskallan sanoa, että 
tämä tunnettuus ja lähestyttävyys ovat 
lipaskerääjiemme ansiota.

Kun käteistä käytetään vähemmän, lahjoi-
tukset virtaavat katastrofirahastoon mo-
nesta eri lähteestä. Muutos näkyy laskuna 
monien osastojen omissa keräystuloksis-
sa. Onkin tärkeää, että iloitsemme yhdessä 
kampanjan kokonaistuloksesta, joka on yh-
teinen saavutus. 

Kampanjatutkimuksen mukaan lipaskerää-
jät ovat toiseksi huomatuin ”mainosmuoto” 
heti televisiomainonnan jälkeen. Kerrotaan 
se jokaiselle keräämään lähtevälle vapaa-
ehtoiselle, jotta hän varmasti tietää, miten 
tärkeä hänen auttamishetkensä on, vaikka 
lipas ei ehkä tulekaan aivan täyteen kolikoi-
ta ja seteleitä. Jokainen hetki, jonka lipas-
kerääjä viettää ihmisten keskellä punainen 
liivi päällään ja lipas kädessään, muistuttaa 
siitä, että juuri nyt on aika toimia ja lahjoit-
taa. Lahjoitus tulee vain yhä useammin kä-
teisen sijaan esimerkiksi tekstiviestillä tai 
mobiilimaksuna. 

Ilmastonmuutos näkyy nälkänä
Tänä vuonna Nälkäpäivänä nostamme esiin 
erityisesti sitä, miten ilmastonmuutoksen 

seurauksista kärsivät eniten maailman köy-
himmät ja heikoimmassa asemassa olevat 
ihmiset – he, jotka vaikuttavat ilmaston-
muutoksen syntymiseen kaikkein vähiten. 

Maapallon lämpötilan nousu tarkoittaa toisil-
le äärimmäistä kuivuutta, jonka vuoksi van-
hemmat eivät pysty ruokkimaan lapsiaan. 
Toisille se tarkoittaa entistä voimakkaampaa 
hirmumyrskyä, joka tappaa rakkaita ja tu-
hoaa kodin.

Katastrofirahaston varoilla Punainen Ris-
ti auttaa ihmisiä varautumaan ilmaston-
muutoksen pitkäkestoisiin vaikutuksiin ja 
äkillisiin katastrofeihin. Nälkäpäivänä me 
voimme yhdessä auttaa heitä, jotka joutu-
vat kantamaan raskaimmat seuraukset il-
maston lämpenemisestä.

Kiitos, että sinä välität  
ja olet mukana!

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

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

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 tun-
nus. Se suojelee kriisitilanteissa siviileitä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita so-
tilaita. Suojamerkin omistavat sodan oikeussääntöihin eli Geneven sopimuksiin si-
toutuneet 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 osastomate-
riaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Raisa Heinämäki
Nälkäpäivä-kampanjan  
koordinaattori

*Tiedot nälkäpäivän tunnettuudesta perustuvat Taloustutkimuksen Hyväntekeväisyys 2018-tutkimukseen.

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.
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Nälkäpäivän osastokyselyn mukaan  
62 prosentilla osastoista on keräystiimi, 
jossa jokaisella on vastuualueensa. Toi-
saalta 45 prosenttia vastaajista oli sitä 
mieltä, että keräysjohtaja hoitaa Nälkä-
päivän pitkälti yksin. Kysymykseen ”Mi-
ten työnjakoa voisi osastossanne paran-
taa?” vastattiin muun muassa näin: 

”Keräystiimissä on nyt kolme aktiivista jä-
sentä. Viidelle aktiivijäsenelle riittäisi sopi-
vasti tehtäviä.”

”Kouluja ja yrityksiä tulee haastaa enem-
män yhteistyöhön. Tähän työhön tarvitaan 
vapaaehtoisresursseja enemmän.”

”Keräysjohtaja voisi käyttää meitä mui-
ta vielä enemmän. Tekee paljon itse meitä 
säästääkseen.”

Osaston kannattaakin huolehtia siitä, että 
keräysporukassa on riittävästi sitoutunei-

NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivä on koko osaston juttu 
ta vapaaehtoisia. Keräysjohtajan kannattaa 
pyytää rohkeasti apua ja jakaa vastuuta ta-
sapuolisesti.  Tehdään Nälkäpäivä yhdessä, 
täysillä ja ilon kautta! 

Näin kaikki vapaaehtoiset 
innostetaan mukaan
Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoiset poh-
tivat keväällä sitä, miten osaston vapaaeh-
toiset saadaan innostumaan Nälkäpäivästä 
ja miten saadaan mukaan myös uusia toi-
mijoita. 

Pohdinnasta syntyi selkeä tehtävälista:
1. Osaston hallituksessa sovitaan yhdessä, 

mitä tehdään
2. Huomioidaan myös uudet ideat
3. Varmistetaan, että jokaisen työmäärä 

on kohtuullinen
4. Otetaan käyttöön palautteen ja 

kiittämisen kulttuuri
5. Hallitus pohtii iloisia ja toimivia 

kiittämisen muotoja.

H
eli N

uutinen

Kaikki tuntevat Nälkäpäivän – otetaan siitä kaikki irti 

Nälkäpäivä on Suomen tunnetuin keräys. Si-
tä kannattaa hyödyntää myös kotimaan toi-
mintamme tunnetuksi tekemiseen. Voisiko 
vaikkapa ensiapuryhmä järjestää Nälkäpäi-
vänä ensiapunäytöksen, terveyspisteen väki 
tarjota verenpaineen mittausta tai tuolijump-
paporukka mennä torille jumppaamaan lip-
paat kädessä? 

Avun tarve esiin ämpäritempauksen avulla
Joka tunti 50 lasta maailmassa kuolee puh-
taan veden puutteen vuoksi. Tänä Näl-

Kuopion osaston terveyspisteen väki organisoi viime 
Nälkäpäivänä nallesairaalan. 

käpäivänä tuomme avun tarpeen esille 
rakentamalla näkyvälle paikalle installaatio 
50 kannellisesta punaisesta ämpäristä.
Ämpärit voi pinota korkeaksi seinäksi tai le-
vittää yksittäin ristin muotoon tasaiselle 
alustalle tai vaikkapa portaisiin. Tempauk-
seen kuuluu myös juliste, jossa kerrotaan 
installaation idea. 

Muistattehan ottaa ämpäritempauksesta ku-
via ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa 
hashtagilla #nälkäpäivä.

Nälkäpäivän jälkeen ämpärit varastoidaan 
kuukaudeksi ja jaetaan paikkakuntalaisil-
le Pisara 2019 -valmiusharjoituksen yhtey-
dessä lokakuussa. Näin ämpärit pääsevät 
vahvistamaan suomalaisten varautumista 
vesikriiseihin. 

Tokmanni on lahjoittanut sadalle ensimmäi-
selle tilauksen tehneelle osastolle 50 ämpä-
riä, jotka on varustettu Nälkäpäivä-logolla 
ja puhtaan veden säilytysohjeilla.
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Ira Kantelinen
NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Perehdytetään kerääjät hyvin 

Lipaskerääjien kokemukset  
pääosin myönteisiä
Kerääjäkyselyyn vastanneista 67 prosenttia 
kertoo, ettei ole saanut lipaskerääjänä lain-
kaan kielteistä palautetta. Vajaa kolmannes 
kertoo saaneensa sitä melko vähän ja 1,5 
prosenttia melko paljon.
 
Ohjeemme on, että niin sanottujen han-
kalien tapausten kanssa ei kannata jäädä 
väittelemään, vaan pyrkiä kohteliaasti lo-
pettamaan tilanne lyhyeen. On myös tär-
keää pyytää kerääjältä palaute keräämisen 
jälkeen ja antaa hänelle tilaisuus purkaa 
mahdollinen ikävä tilanne. 

Muutamista hankalista kohtaamisista huo-
limatta 98 prosenttia vastaajista koki li-
paskeräämisen mukavaksi ja peräti 99 
prosenttia olisi valmis tulemaan uudestaan 
kerääjiksi. 

Nälkäpäivä tarjoaa tilaisuuksia kertoa 
lahjoittajille Punaisen Ristin työstä. 
Kerääjän ei tarvitse olla kaikkien alo-
jen asiantuntija, mutta seuraava lause 
olisi hyvä hallita:

”Nälkäpäivänä kerätään varoja Punaisen 
Ristin katastrofirahastoon. Varoilla autetaan 
muun muassa tulipalojen uhreja kotimaassa 
ja luonnonkatastrofien tai konfliktien uhreja 
maailmalla. Vähintään 80 prosenttia lahjoi-
tuksesta käytetään avustustoimintaan.”

Kerääjän on hyvä tietää vähän siitäkin, mi-
tä Punainen Risti omalla paikkakunnalla te-
kee ja miten toimintaan voi päästä mukaan. 
Hankalampia kysymyksiä esittävät voi ohja-
ta Punaisen Ristin viestinnän puoleen, joko 
sähköpostitse info@punainenristi.fi tai sosi-
aalisen median kanavien kautta. 

RedNetistä löytyy myös ydinviestimme il-
mastonmuutoksesta ja kotimaan avusta. Ak-
tiivivapaaehtoisten on hyvä perehtyä niihin. 

Jos sinulle tulee mieleen usein kysytty-
jä kysymyksiä, joihin haluaisit voida ke-
räyksen yhteydessä vastata, laita viestiä 
osoitteeseen keraykset@punainenristi.fi. 
Kokoamme tarvittaessa RedNetiin laajem-
man kysymys-vastaus -patteriston aktiivi-
vapaaehtoisille.

Kerääjien ohjeistamiseksi löydät RedNetistä lyhyen videon, sarjakuvan sekä tulostettavan A4-ohjeen.

Edellisessä Tässä ja Nytissä kerroimme 
uusien maksutapojen käyttöönotosta.  
Kokeilkaa rohkeasti osastossanne ainakin 
mobiililahjoittamista MobilePay:n avul-
la. Kiinteissä keräyspisteissä ja myyntita-
pahtumissa kannattaa harkita lähimaksun 
mahdollistavaa iZettle-laitetta.
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NÄLKÄPÄIVÄ 26.-28.9.

Nälkäpäivänä on tärkeää, että kampan-
ja näkyy tiedotusvälineissä, sosiaalisessa 
mediassa ja katukuvassa joka paikka- 
kunnalla. 
 
Kampanjamme vahvuus on iloinen yhdessä te-
kemisen meininki! Kerrotaan siitä kaikille. 
 
Paikallisuus kiinnostaa tiedotusvälineitä
Paikallinen medianäkyvyys innostaa ihmisiä 
mukaan keräykseen. Samalla voimme kertoa, 
mihin apua tarvitaan. Paikallismediaa kiinnos-
taa valtakunnallisen keräyksen paikallinen puoli 
– ihmiset, tapahtumat ja tempaukset.  

Tunnettujen kerääjien rekrytointiin kannat-
taa panostaa, sillä he ovat yleensä mieleistä si-
sältöä paikallisille tiedotusvälineille. Löytyisikö 
paikkakunnaltanne joku kiinnostava julkisuu-
den henkilö, urheiluseura tai vaikka yritys, joka 
voisi ryhtyä kerääjäksi ja haastaa muutkin mu-
kaan? Myös ensikertalaiset kerääjät ja toisaalta 
vuosikausia mukana olleet vapaaehtoiset ovat 
kiinnostavia haastateltavia.
 
Paikallisen median voi kutsua juttukeikalle Näl-
käpäivä-tapahtumaan ja tekemään juttua 
kiinnostavista kerääjistä.  Sähköposti ja puhe-
linsoitto ovat nopeita ja näppäriä keinoja lähes-
tyä toimituksia.  
 
Ota tavoitteeksi, että paikalliset tiedotusväli-
neet pitäisivät Nälkäpäivää esillä ainakin kol-

Vinkit Nälkäpäivän viestintään
mesti: kutsu kerääjäksi pari viikkoa ennen 
keräystä, juttu itse keräyksestä ja pian keräyk-
sen jälkeen tieto keräystuloksesta. Tiedottami-
sen avuksi RedNetin Nälkäpäivä-ryhmään tulee 
valmiit tiedotepohjat ja muita ohjeita elokuun 
loppuun mennessä.  
 
Kertokaa Nälkäpäivänä myös  
kotimaan avusta 
Nälkäpäivä on hyvä tilaisuus kertoa, että ka-
tastrofirahaston avulla autetaan myös koti-
maassa. Kertokaa siitä, miten Punainen Risti 
auttaa äkillisten onnettomuuksien uhreja alu-
eellanne – esimerkiksi järjestämällä hätämajoi-
tusta, vaatteita tai henkistä tukea. Annetusta 
avusta voi usein kertoa nostamalla esiin konk-
reettisia lukuja, vaikkapa autettujen perheiden 
tai ihmisten lukumäärän.
 
Some levittää viestimme kaikille
Punaisen Ristin julkaisujen tykkääminen, jaka-
minen ja kommentointi sosiaalisessa mediassa 
lisää niiden näkyvyyttä koko maassa. Julkai-
se omissa ja osaston somekanavissa tunnelmia 
keräykseen valmistautumisesta ja Nälkäpäivän 
tapahtumista. Nälkäpäivästä kannattaa ker-
toa rohkeasti myös esimerkiksi paikallisissa Fa-
cebook-ryhmissä. Kampanjan hashtagit ovat 
#Nälkäpäivä #Hungerdagen #Hungerday.  
 
RedNetistä löytyy elokuun loppuun mennessä 
vinkkejä ja materiaaleja osaston oman viestin-
nän tueksi.

Oma Punaisesta Rististä on osastollesi 
hyötyä Nälkäpäivänä!

• Tehkää Omaan Nälkäpäivä-tapahtumia, 
joissa kutsutte kerääjiä mukaan. Jakakaa ta-
pahtumaa somessa.

• Luokaa Omaan avoin osaston Nälkäpäi-
vä-kerääjien ryhmä ja kannustakaa kerää-
jiä liittymään ryhmään. Ryhmässä pystytte 
kätevästi viestimään kerääjille ennen kerä-
ystä, kertomaan keräystuloksesta, houkut-
telemaan mukaan muuhun toimintaan ja 
tietysti kutsumaan seuraavana vuonna taas 
mukaan keräämään!

• Luokaa osaston keräysvastaaville toi-
mintaryhmä Omaan. Ryhmässä voitte 

käydä keskinäistä keskustelua Nälkäpäi-
västä.

• Varmistakaa ennen Nälkäpäivää, että 
osastonne kaikki tulevat tapahtumat ja 
koulutukset on viety Omaan. Näin uudet 
vapaaehtoiset löytävät mukaan toimintaan!

Oma Punainen Risti on kesän aikana päivit-
tynyt, joten tapahtumahaut toimivat Nälkä-
päivänä entistä paremmin. Olemassa olevia 
keräyspisteitä ja muita tapahtumia voi hakea 
esimerkiksi osaston mukaan. 

Omasta löytyy myös muita hyödyllisiä uusia 
ominaisuuksia, joita loppukeväästä siellä ei vie-
lä ollut – kannattaa käydä tutustumassa!

Oma tehokäyttöön Nälkäpäivänä
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PISARA 2019

Koko Suomen Punainen Risti on liik-
keellä lauantaina 26.10., kun valtakun-
nallinen valmiusharjoitus Pisara 2019 
haastaa jokaisen osaston testaamaan 
auttamisvalmiuttaan. Mukaan tarvitaan 
kaikki toimintaryhmät nuorista ystäviin. 

Pisara 2019 on Punaisen Ristin valtakunnalli-
nen valmiusharjoitus, joka järjestetään kerran 
yleiskokouskaudessa. Tällä kertaa teemana on 
vesikriisi.

Valtakunnallisena harjoituspäivänä 26.10. 
osastosi voi 
• järjestää oman harjoituksen
• ottaa osaa alueelliseen harjoitukseen 

yhdessä muiden osastojen kanssa tai 
• olla mukana piirin johtamassa harjoituksessa. 

Keskustoimisto tarjoaa taustaskenaariot 
suunnittelun tueksi ja harjoitusmallit harjoi-
tuksen toteuttamiseen. 
• Taustaskenaariot perustuvat todellisiin 

tapahtuneisiin häiriötilanteisiin ja ne 
luovat harjoitukselle kuvitteellisen 
toimintaympäristön. 

• Harjoitusmallit ovat lyhyitä kuvauksia 
Punaisen Ristin mahdollisista toiminta-
tavoista häiriötilanteen sattuessa. Malli on 
käytännön työkalu harjoituksen vetämiseen. 

Harjoitus osaston tarpeiden mukaan
Osastosi voi hyödyntää skenaarioita ja har-
joitusmalleja joko yksittäin tai yhdistelemäl-
lä. Voitte valita tilannekuvauksen ja yhdistää 
siihen resursseistanne riippuen 1-4 harjoitus-
mallia. Näin yhdistelemällä voitte esimerkiksi 
harjoitella ystävävapaaehtoisten toimintaa ti-
lanteessa, jossa vesijohtovesi on pilaantunut. 

Jokainen harjoitusmalli on mahdollista toteut-
taa kevyesti tai skaalata laajemmaksi. Jos ha-
luatte harjoitukseen lisähaastetta, voitte ottaa 
mukaan muita järjestöjä ja toimijoita (kunnat, 

Pisara 2019 tulee lokakuussa – näin valmistaudut

Mikä kokonaisvalmius?

Pisara 2019:ssä harjoitellaan Punaisen 
Ristin kokonaisvalmiutta. Se tarkoittaa, 
että onnettomuuksien ja häiriötilanteiden 
hallintaan ja niistä toipumiseen käytetään 
järjestön kaikkia voimavaroja: ihmisiä, 
osaamista, materiaaleja ja erilaisia järjes-
telmiä ja prosesseja.

Osastossa jokainen vapaaehtoinen, yhtä 
hyvin ystävä kuin Nälkäpäivä-kerääjäkin, 
on osa Punaisen Ristin valmiutta. Häiri-
ötilanteessa on tärkeää kyetä ottamaan 
vastaan myös niitä auttamishaluisia ihmi-
siä, jotka eivät vielä ole mukana Punaisen 
Ristin toiminnassa.

Miksi vesikriisi? 

Valmiusharjoituksen teemana on vesi-
kriisi, sillä puhdas vesi on jokaiselle vält-
tämätöntä. Harjoittelemalla toimintaa 
vesikriisissä harjoittelemme tilannetta, 
jossa suuri määrä ihmisiä tarvitsee apu-
amme nopeasti.

seurakunnat) tai harjoitella uusien auttamisha-
luisten ihmisten vastaanottamista ja perehdyt-
tämistä.

Opit valmiussuunnitelmaksi
Osaston oman valmiusharjoituksen valmiste-
lu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tärkeintä 
on yhdessä miettiä, miten juuri oma osas-
tonne voisi olla mukana todellisessa vesikrii-
sitilanteessa ja mitä valmiuksia operaatioon 
tarvittaisiin.

Jo ennen harjoitusta on hyvä tarkistaa osaston 
valmiussuunnitelma ja päivittää sitä tarpeen 
mukaan. Kannattaa myös varata aikaa harjoi-
tuksen jälkeen palautteen ja opittujen asioiden 
kokoamiseen. Tukea harjoituksen suunnitteluun 
saa piiristä.

Harjoitusmallit ja taustaskenaariot löyty-
vät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/ 
valmiusharjoitus2019

LK
 / S

PR
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PISARA 2019

Pisara 26.10.2019 Helsingin ja Uudenmaan piirissä

Onhan päivä jo kalenterissasi?
Valtakunnallinen valmiusharjoitus Pisara 
järjestetään Helsingin ja Uudenmaan piiris-
sä yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Hel-
singin Seudun ympäristöpalveluiden (HSY) 
kanssa. Tämä on meille ainutlaatuinen 
mahdollisuus harjoitella viranomaisyhteis-
työtä vaikeiden vedenjakeluhäiriöiden hoi-
dossa.

Harjoitusskenaariossa Tikkurilan alueel-
la epäillään vakavaa vedenlaatuhäiriö-
tä ja terveydensuojeluviranomainen on 
asettanut alueelle vedenkäyttörajoituksia. 
Punaista Ristiä pyydetään tukemaan viran-
omaisia, kun alueen noin tuhannen talou-
den asukkaille tiedotetaan tilanteesta ja 
järjestetään tilapäistä vedenjakelua. Olet-
han myös sinä valmiina auttamaan?

Helsingin ja Uudenmaan piirin tavoit-
teet harjoituksessa ovat:

- Entistä parempi kyky muodostaa tilanne-
kuvaa.
- Punaisen Ristin rooli vedenjakelun häiriö-
tilanteissa viranomaisten tukena on selkeä.
- Vapaaehtoisten hälytysjärjestelmä on 
testattu ja toimii.
- Spontaanien vapaaehtoisten vastaanotto 

on sujuvaa ja vapaaehtoisten koulutus ve-
denjakeluhäiriöissä on testattu toimivaksi.
- Asukkaat ovat tietoisia kotivarasta ja 
osaavat varautua esimerkiksi vedenjakelu-
häiriöihin.

Harjoitukseen voi osallistua kolmella 
tavalla:

- Vapaaehtoiset voivat ilmoittautua mu-
kaan Tikkurilan harjoitukseen. Tehtäviä 
löytyy vedenpuhdistusyksikön käytöstä va-
paaehtoisten vastaanottamiseen, asukkaille 
tiedottamiseen, vedenjakelussa avustami-
seen ja viranomaisten tukemiseen.
- Osastot voivat tilata karttaharjoituksen 
osastofoorumialueittain tai omaan käyt-
töönsä. Karttaharjoitukset muodostavat 
osan Tikkurilan harjoitustilanteesta ja niis-
sä harjoitellaan osastojen välistä yhteistyö-
tä ja viestintää.
- Osastot voivat halutessaan toteuttaa 
omia vedenjakeluhäiriöön liittyviä harjoi-
tuksia. Harjoituksiin saa tukea piiristä ja 
piirin työntekijät ovat mukana osastoissa 
harjoituksen aikana.

Piirin oma ilmoittautuminen harjoituk-
seen avautuu elo-syyskuun vaihteessa. 

Kansalaisareenan vuoden vapaaehtoinen 
2019 -kampanja käynnistyy elokuussa. Ku-
ka tahansa - niin yksityishenkilö kuin yhteisö 
- saa ehdottaa Vuoden vapaaehtoista Kan-
salaisareenan verkkosivuilla 21.8.-21.9.2019 
välisenä aikana.

Ensimmäisen vaiheen ehdotusten pohjalta 
suoritetaan yleisöäänestys 30.9.-27.10.2019. 
Hyväksyttävät äänestystavat ovat Kansa-
laisareenan verkkosivuilla oleva lomake sekä 
verkkosivuilta tulostettavat viralliset äänes-
tyslistat.

Arvovaltainen raati valitsee Vuoden vapaa-
ehtoisen kymmenen eniten yleisöääniä saa-
neen joukosta. Vuoden 2019 vapaaehtoinen 
palkitaan Vapaaehtoisten päivänä 5.12.2019.

Vuoden vapaaehtoinen voi olla pitkän linjan 
vapaaehtoistoimija tai uusi tulokas. Hän voi 
toimia vapaaehtoisena sydämellä ja innosta-
en missä päin Suomea tai millä alalla tahan-
sa. Hän on yhteisön kantava voima, taitava 
innostaja, kekseliäs toiminnan kehittäjä, sil-
tojen rakentaja, erilaisten kohtaamisten syn-
nyttäjä tai muuten ansioitunut ja aktiivinen 
vapaaehtoinen. 

Vuoden vapaaehtoiseksi ei voi valita hen-
kilöä, joka saa hyväntekeväisyystyöstään 
myös rahallista korvausta (esimerkiksi va-
paaehtoistyötä tarjoavan järjestön työn-
tekijä). Lisätietoa löydät Kansalaisareenan 
nettisivulta: www.kansalaisareena.fi/vapaa-
ehtoinen.

Esitä vuoden vapaaehtoista 2019
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 YSTÄVÄTOIMINTA

Vapaaehtoisten ystävävälittäjien tu-
kea vahvistetaan. Ystävävälittäjille on 
nyt avattu tukisivut RedNetissä ja ryh-
mä Omassa.
 
• Ystävävälittäjien tukisivut löytyvät Red-

Netistä suomeksi osoitteesta rednet.
punainenristi.fi/yvtuki ja ruotsiksi osoit-
teesta rednet.rodakorset.fi/vfmstöd.

• Ystävävälittäjien ryhmään Oma Punaises-
sa Ristissä pääsee kirjautumalla Omaan 
ja hakemalla jäsenyyttä toimintaryh-

Punaisen Ristin vapaaehtoinen voi ol-
la ystävä myös verkossa. Ystävät voivat 
kohdata yksinäisyyttä kokevia verkon 
kautta myös siellä, missä kasvokkainen 
ystävätoiminta ei heitä tavoita. 

Verkkoystävätoiminnassa ystäväpari käy 
anonyymejä kahdenkeskisiä keskusteluja 
valitsemassaan keskustelukanavassa, ku-
ten sähköpostilla tai puhelimen viestisovel-
luksella. 

Toimintaan pääsee mukaan käymällä ystä-
vätoiminnan peruskurssin ja verkko-opin-
toina suoritettavan verkkoystävätoiminnan 

Punainen Risti tarjoaa maksuttomia 
oppimateriaaleja peruskouluille ja toi-
sen asteen oppilaitoksille. Monet oppi-
materiaalit soveltuvat myös osastojen 
käyttöön. 

Punaisen Ristin oppimateriaalien pääteemat 
ovat globaalikasvatus, ensiapu ja terveys, 
yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja ystävyys se-
kä sodan säännöt. 

Laadukkaat materiaalit ovat saaneet kiitosta 
– keväällä 2019 tehdyn kyselyn mukaan jopa 
86 prosenttia Punaisen Ristin oppimateriaa-

mään ”Ystävävälittäjien ryhmä”. Ryhmän 
avulla välittäjille viestitään uudistuksis-
ta, tapahtumista, materiaaleista ja muis-
ta välittäjiä koskevista asioista. Omassa 
voit myös lähettää palautetta ja kehitys-
ehdotuksia ystävävälittäjien sivuista. Lii-
ty ryhmään ja tule mukaan kehittämään 
toimivaa tukea ystävävälittäjille!

Lisätietoa: Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Matti Hetemäki, p. 040 5367 741  
tai suunnittelija Elisa Vesterinen,  
p. 040 1426 599.

täydennyskoulutuksen tai käymällä erillisen 
verkkoystäväkoulutuksen. 

Verkkoystävätoiminta on ajasta ja paikasta 
riippumatonta ja se sopii hyvin kaiken ikäi-
sille, niin uusille kuin jo Punaisen Ristin toi-
minnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan verkkoystä-
vätoimintaan!

Lisätietoja: 
• rednet.punainenristi.fi/ 

verkkoystavatoiminta 
• sosiaalisen hyvinvoinnin suunnittelija  

Petra Lemmetty, p. 040 352 0772

leja käyttäneistä opettajista piti materiaale-
ja hyödyllisinä. 

Monet oppimateriaalit sopivat myös muuhun 
kuin koulukäyttöön, esimerkiksi nuorten il-
toihin. Sodassakin on säännöt -materiaali on 
nyt täysin uudistettu digitaaliseen muotoon 
– käy ihmeessä kurkkaamassa! 

Tutustu materiaaleihin:  
punainenristi.fi/koulusivut 

Lisätietoja: Koulu- ja oppilaitosyhteistyön 
koordinaattori Johanna Korkeamäki,  
p. 040 635 4368

Ystävävälittäjien tukisivut

Haluatko verkkoystäväksi?

Punaisen Ristin oppimateriaalit avuksi osastoille
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KOULUTUKSET JA KAMPANJAT

Ensi vuoden valtakunnallisten 
kampanjoiden ajankohdat ovat

• Jäsenhankintakampanja: tammikuu
• Ystävänpäiväkampanja: 14.2.  

(kampanjaviikko 10. – 16.2.)
• Rasisminvastainen viikko: 16. - 22.3.
• Punaisen Ristin viikko: 4. - 10.5.
• Nälkäpäivä-keräys: 24. - 26.9.  

Nälkäpäivä järjestetään 40. kerran.  
Juhlitaan saavutusta järjestämällä keräys 
yhdessä isommalla joukolla kuin koskaan ai-
kaisemmin! 

Osasto voi osallistua kampanjoihin omien voi-
mavarojensa mukaan. Nälkäpäivä on Punaisen 
Ristin suurin kampanja, johon tarvitaan kaik-
kien osastojen panosta. Kampanjoihin liittyvät 
viestit lähetetään osastoille sähköpostitse. 

Muut vuoden 2020 teemapäivät

• Pysy pystyssä -kampanja, tammikuu 
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.3.
• Maailman terveyspäivä 7.4.
• Maailman humanitaarisen avun päivä 19.8.
• Maailman ensiapupäivä 14.9.
• Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko  

2. - 8.11.
• Valtakunnallinen tapaturmapäivä 13.11.
• Hyvä Joulumieli -keräys 19.11. - 24.12. (aloi-

tuspäivä tarkentuu)
• Omaishoitajien viikko 22. - 29.11.
• Maailman aids-päivä 1.12.
• Valtakunnallinen vapaaehtoisten päivä 5.12.

Vuoden 2020 kampanjat

Seuraava Punaisen Ristin yleiskokous pi-
detään Vaasassa 6.-7.6.2020. Kolmen 
vuoden välein pidettävä yleiskokous on 
järjestömme korkein päättävä elin. Vaa-
san kokouksessa linjataan, mitä Suomen 
Punainen Risti tekee vuosina 2021-2023. 
Lisäksi yleiskokouksessa valitaan järjes-
tölle uusi hallitus, valtuusto sekä puheen-
johtaja ja varapuheenjohtajat.

Yleiskokous Vaasassa 6.-7.6.2020
Osastot ja piirit lähettävät yleiskokoukseen 
edustajansa. Yhteensä Vaasaan odotetaan vä-
hintään 1200 osallistujaa.

Lisätietoa yleiskokouksesta tulee 
valmistelujen edetessä RedNetiin:  
rednet.punainenristi.fi/yleiskokous2020.

Ensivastekouluttajien sisältöosa 5.-8.9. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 6.-8.9. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki, hotelli Arthur

Innehållsmodul för Fhj -gruppens utbildare (på svenska) 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat
• Viestintä

23.-24.11. Helsinki, hotelli Arthur

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston 
kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuksen alkua.
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HYVÄ JOULUMIELI

Viime vuonna Hyvä Joulumieli -lahja-
kortit tilattiin ensimmäistä kertaa säh-
köisesti ja ne toimitettiin suoraan 
kortteja jakaville kumppaneille, kuten 
sosiaalitoimistoihin. Malli osoittautui 
erittäin toimivaksi. 

Ne osastot, joissa malli otettiin käyttöön, 
kiittelivät tilaamisen helppoutta. Osastot 
välttyivät luovutuslomakkeiden täyttämiseltä 
ja palauttamiselta. 

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla ja 
tavoitteena on, että mahdollisimman mo-
ni osasto tilaa kortit suoraan kumppaniensa 
osoitteisiin. Osasto voi liittää kortteihin oman 
tervehdyksensä välittämällä tiedon hyvissä 
ajoin yhteistyökumppanilleen.

Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyy-
den ja syrjäytymisen vastaista päivää 
vietetään Asunnottomien yön merkeis-
sä 17.10. Punaisen Ristin osastot osal-
listuvat teemapäivän tapahtumiin eri 
puolilla Suomea.

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jo-
kaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, 
omaan kotiin. Osallistuminen on oiva keino 
osoittaa tukea kaikista heikoimmassa ase-
massa oleville ihmisille. Asunnottomuus on 

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä MLL:n 
yhdistysten kanssa ja sopia korttien tilaami-
sesta kumppaneille. Näin mahdollisimman 
moni kumppani saa kortteja ja mahdollisim-
man moni perhe apua. 

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla 
näkyvyyttä

Osastot ja yhdistykset voivat järjestää omal-
la paikkakunnallaan Hyvä Joulumieli -ta-
pahtuman. Tapahtumalla saa keräykselle ja 
auttamistyölle hyvää näkyvyyttä ja lisävaro-
ja lahjakortteihin.

Tarkemmat ohjeet ja vinkit tapahtuman jär-
jestämiseen toimitetaan osastoille syyskuus-
sa. Tiedotepohja ja muut viestintämateriaalit 
tulevat jakoon myöhemmin syksyllä. Kaikki 
materiaali lisätään RedNetin Hyvä Joulumie-
li -ryhmään.

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään va-
roja, joiden turvin Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto ja Punainen Risti jakavat 70 euron 
ruokalahjakortteja vähävaraisille lapsiper-
heille. Kampanjan kumppanina toimii Ylen 
aamu-tv.

Lisätietoja: 
• Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 

Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
• Varainhankinnan koordinaattori  

Regina Laurén, p. 040 719 3158

Hyvä Joulumieli -lahjakortit tilataan  
verkosta suoraan kumppanille

Asunnottomien yö 17.10.
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäi-
simpiä muotoja ja heikentää asunnottoman 
ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista  
elämää. 

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
• RedNet > ystävätoiminta > tapahtumamallit 
• asunnottomienyo.fi

Lisätietoja: 
Sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Jari-Pekka Hietsilta, p. 040 191 2697

Katja Lösönen
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ENSIAPU JA ARJEN TURVALLISUUS

Punainen Risti Ensiapu on julkaissut 
ensimmäisenä ensiavun verkko- ja lä-
hikoulutuksen yhdistelmänä toteutetta-
van Hätäensiapukurssi 8 t -koulutusoh-
jelman. Lähiaikoina koulutustarjontaan 
tulevat myös Hätäensiapukurssi 4 t 
sekä Ensiapukurssi EA 1®, jotka voi-
daan toteuttaa verkko- ja lähikoulutuk-
sen yhdistelmänä. 

Verkkokoulutus sisältää ensiapukurssin teo-
riaosuudet, jotka opiskellaan itsenäises-
ti verkossa. Hyväksytyn suorituksen jälkeen 
kurssilaisen tulee osallistua lähikoulutuk-
seen, jossa harjoitellaan ensiaputaitoja käy-
tännössä ja vahvistetaan osaamista ja 
auttamisvalmiutta. Hyväksytyn koulutusko-
konaisuuden suorittanut saa Punaisen Ristin 
ensiapukurssitodistuksen, joka on voimassa 
kolme vuotta.

Jatkossa myös koulutuspätevyyksien hallin-
ta siirtyy sähköiseksi niin ensiapukurssisuo-
ritusten kuin ensiavun kouluttajien osalta. 
Ensiaputodistuskortit ja/tai mobiilikortti tu-
levat kurssin suorittaneelle automaattises-
ti järjestelmän kautta. Järjestelmäuudistus 
otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta alkaen.

Lisätietoja ensiavun verkkokoulutuksista saa 
Punainen Risti Ensiavun kotisivuilta osoit-
teesta ensiapukoulutus.fi.

Osastoille tarjolla olevat koulutusedut löyty-
vät Rednetin Punainen Risti Ensiapu -sivulta. 
Käy tutustumassa!

Lisätietoja: Punainen Risti Ensiavun  
viestintäpäällikkö Altti Näsi, p. 040 541 7410

Ensiavun verkkokurssit on aloitettu

Valtakunnallista Tapaturmapäivää vie-
tetään perjantaina 13. syyskuuta.

Valtakunnallisen Tapaturmapäivä-kampan-
jan tavoitteena on tänä vuonna herätellä eri-
tyisesti miehet pohtimaan, miten riskinotto 
altistaa tapaturmille kotona, töissä ja liiken-
teessä. Punainen Risti vastaa päivän toteu-
tuksesta yhteistyössä muiden tapaturmien 
ehkäisyverkoston toimijoiden kanssa.

Osastosi voi osallistua kampanjaan 
esimerkiksi näin:

1. Järjestäkää tapahtuma kaatumistapatur-
mien ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumis-
riskin kartoittamiseen löydät RedNetistä: 
rednet.punainenristi.fi/node/55140. 

2. Jakakaa kodin turvallisuuden tarkistuslis-
toja. Listojen avulla jokainen voi nopeasti 
kartoittaa oman kotinsa turvallisuusriskit.

3. Viestikää arjen turvallisuudesta ja tapa-
turmien ehkäisemisestä somessa hash-
tagilla #tapaturmapäivä. Löydät muun 
muassa kampanjavideon, jakomateriaa- 
lit ja verkkotestin osoitteesta  
tapaturmapaiva.fi. 

Älä kikkaile!
Tilaa osastollesi myös tapaturmien ehkäisy-
materiaali Punaisen Ristin verkkokaupasta: 
punaisenristinkauppa.fi.

Lisätietoja:  
Suunnittelija Saara Aakko,  
p. 040 480 6973

tapaturm
apaiva.fi
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KIINTIÖPAKOLAISET

”Tervetuloa Suomeen” 

Suomi vastaanottaa eniten 
apua tarvitsevia kiintiöpakolaisia
Mirja ja Stig Bergström saapuvat Helsinki-
Vantaan lentoasemalle hyvissä ajoin ennen 
kuin kone Istanbulista Turkista laskeutuu. 
Tällä kertaa tulossa on viisihenkinen perhe, 
joka on lähtöisin sodan runtelemasta Syy-
riasta.
 
Mirjan ja Stigin tehtävänä on toivottaa 
Suomeen tulevat uudet kiintiöpakolaiset 
lämpimästi tervetulleiksi ja auttaa heitä 
ensi askelissa uudessa kotimaassa.
 
-He ovat usein väsyneitä, helpottuneita ja 
kiitollisia. Joskus he itkevät, joko rasituk-
sesta tai onnesta, kertovat Bergströmit. 
Toisinaan pakolaiset ovat hiljaisia, välil-
lä puheliaita. Mutta heidän taustoistaan ei 
udella. He voivat itse kertoa vapaaehtoisil-
le, jos haluavat. 
 
Erityisesti Afrikasta tulijoilla on takanaan 
pitkä matka pakolaisleiriltä pääkaupunkiin, 
josta lento lähtee. Sen jälkeen on vielä 
useampia koneen vaihtoja ennen Suomeen 
saapumista.

 
Toisinaan tulijalla voi olla sairaus, joka vaa-
tii seurantaa koko matkan ajan, siksi mu-
kana seuraa lääkäri tai sairaanhoitaja.
 
Pyyntö saapua kentälle voi tulla 
nopeasti 
 
Elokuinen aamupäivä lentokentällä alkaa 
selvittelyllä. Tulkin kulkukorttia ei löydy 
mistään. Ilman sitä tulkin liikkuminen ken-
tällä ei onnistu. 
 
Mirja alkaa soitella luvan perään. Asia sel-
viää ja Stig lähtee noutamaan kulkukorttia 
Finavian toimistolta, joka onneksi on lähel-
lä.
 
Joskus, hätätapausten kohdalle, pyyntö 
saapua kentälle saattaa tulla Suomen Pu-
naisen Ristin keskustoimistolta vasta edel-
lisenä päivänä. Mutta Bergströmit pääsevät 
paikalle kätevästi omalla autollaan. Heil-
lä on takanaan jo 19 vuotta lentokenttäva-
paaehtoisina.
 

- Tämä vain kiihtyi, kun jäätiin 
eläkkeelle, Stig Bergström ker-
too hymyillen.
 
Aktiivinen parivaljakko kertoo 
myös kouluttaneensa paljon 
uusia lentokenttävapaaehtoi-
sia.
 
-Tänne ei voi tulla ilman, että 
tietää systeemin. 
 
Aktiivisia lentokenttävapaehtoi-
sia on kaikkiaan noin 15-20.
 

Stig ja Mirja Bergström ovat olleet 
lentokenttävapaaehtoisina jo 
19 vuotta.
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KIIINTIÖPAKOLAISET

Tulijoille kerrotaan, ettei poliisia 
tarvitse pelätä 
 
Kun kiintiöpakolaiset ovat saapuneet 
ja rekisteröityneet rajalla, he saavat 
kuulla tulkin välityksellä joitakin pe-
rusasioita Suomesta. Kuten sen, että 
kraanavettä voi juoda. Ja että poliisia 
ei tarvitse pelätä. Kolmas tärkeä neu-
vo, jonka Bergströmit antavat on se, 
että uusi osoite kannattaa aina pitää 
mukana. Jos eksyy, sen näyttämällä 
toiset osaavat neuvoa kotiin.
 
Lentokentältä matka jatkuu uudel-
le kotipaikkakunnalle, jossa odotta-
vat asunnot ja kodin perusvarustelut. 
Kunnassa pakolaisten perehdyttämi-
nen Suomeen alkaa toden teolla.
 
Bergströmit ovat toimineet Punaisessa Ris-
tissä lisäksi muun muassa Länsi-Vantaan 
osaston hallituksessa, ensihuollossa ja en-
siavussa.
-Tämä on lähinnä sydäntä. Mahtavaa ja so-
siaalista työtä, Stig sanoo.
 
Mirja kehuu lentokentän muita toimijoita 
hyvästä yhteistyöstä:
- Finnair, Finavia ja Rajavartiolaitos, kaikil-
ta olemme saaneet mukavan vastaanoton. 
Kentällä ei ole tullut mitään negatiivista 
palautetta.
 
Osa tarvitsee kiireellistä sijoitusta 
 
Tänä vuonna Suomi ottaa vastaan 750 kiin-
tiöpakolaista. He ovat syyrialaisia, kon-
golaisia, hätätapauksia ilman alue- ja 
kansalaisuusrajoituksia sekä Libyasta Ni-
geriin hätäevakuointimekanismin puitteissa 
evakuoituja pakolaisia, kertoo pakolaistyön 

• Suomen Punainen Risti on vastaan-
ottanut pakolaisia 1970-luvulta läh-
tien.

• Kiintiöpakolaisella on Suomeen tul-
lessaan YK:n pakolaisjärjestön 
UNHCR:n myöntämä pakolaisase-
ma ja oleskelulupa Suomessa.

• Vuonna 2018 yhteensä 27 maata 
vastaanotti kiintiöpakolaisia.

ohjelma-avustaja Laura Leino Suomen Pu-
naisen Ristin keskustoimistosta. 
 
Hätätapauksiksi luokitellut ihmiset tarvitse-
vat kiireellisesti uutta sijoitusta turvallisuu-
tensa tai terveydentilansa vuoksi.
 
Mikä on muuttunut pakolaisten vastaan-
otossa vuosien varrella?
-Terminaali, nauraa Stig.
 
Lentokenttä on ollut jatkuvien laajennusten 
ja remonttien kohteena. Vastaanotto ei si-
nällään ole Bergströmien mielestä muuttu-
nut.
 
-Meille on tullut muun muassa syyrialaisia, 
irakilaisia, kongolaisia, afganistanilaisia, 
venäläisiä ja muita entisen Neuvostoliiton 
alueen asukkaita, Mirja luettelee.
 
-Suomi kun valitsee kiintiöpakolaisia, ei va-
lita huippukoulutettuja vaan inhimillisin pe-
rustein niitä, jotka tarvitsevat eniten apua, 
Stig sanoo.

Haemme ympäri vuoden uusia vapaaeh-
toisia kiintiöpakolaisia vastaanottamaan 
Helsinki-Vantaa lentokentälle. Jos olet kiin-
nostunut useimmiten arkisin päiväaikaan 
tapahtuvasta vapaaehtoistyöstä ja pystyt 
sitoutumaan toimintaan kahdeksi vuodeksi, 
olethan yhteydessä kotimaan valmiusyk-
sikköön laura.leino@redcross.fi ja tiina.sal-
mio@redcross.fi

Marja Juonala

Tulkki Saman Kazya, Mirja Bergström ja Stig Bergström 
odottavat kiintiöpakolaisperhettä Istanbulin lennolta.
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TERVEISET SOLFERINOSTA

Joka kesä tuhannet Punaisen Ristin ja Pu-
naisen Puolikuun vapaaehtoiset ja työn-
tekijät ympäri maailman kokoontuvat 
Pohjois-Italiaan, Solferinoon, jossa Punai-
nen Risti sai alkunsa 160 vuotta sitten. 
Viikon kestävässä tapahtumassa on innos-
tavia koulutuksia, seminaareja ja puheen-
vuoroja sekä opastettuja kierroksia. 

Päivät huipentuvat Fiaccolataan, soihtu-
kulkueeseen Italian yössä. Soihtuja kanta-
vat vapaaehtoiset kulkevat yli kymmenen 
kilometrin matkan pimeässä illassa, halki 
maaseudun, samoja teitä, joita haavoittu-
neita kuljetettiin Solferinosta Castiglionen 
kylään saamaan apua. 

Tänä vuonna Solferinossa oli mukana Suo-
mesta kahdeksan vapaaehtoista ja kolme 
työntekijää, yhtä työntekijää lukuun otta-
matta kaikki olivat omatoimimatkalla.

Solferiono-tapahtuma järjestetään vuo-
sittain niin, että se sijoittuu historiallisen 
taistelun vuosipäivän (24.6.) tietämille. Pu-
naisen Ristin suuri leirialue on Castigli-
onessa, noin 10 kilometriä Solferinosta. 
Leirissä on majoituspaikat lähes 2000 ih-
miselle, ravintola, messuständejä ja li-
säksi tapahtumatelttoja ja esiintymislava. 
Käytännössä kyse on rennosta festarimei-

ningistä, jossa jokainen osallistuja on risti-
läinen.

Järjestettyyn ohjelmaan voi osallistua ja 
kierrellä alueella oman kiinnostuksen ja 
mahdollisuuksien mukaan. Tutustua kan-
nattaa ainakin Punaisen Ristin kansain-
väliseen museoon ja luukirkkoon. Kaunis 
italialainen pikkukylä täyttyy viikon aika-
na punaisista liiveistä, yhteisöllisyydestä, 
yhteenkuuluvuudesta, hyvästä tahdosta ja 
uusista tuttavuuksista. Punaisen Ristin lip-
puja näkyy talojen ikkunoissa ja aidoissa ja 
kaduilla liikkuu kaikkialla Italian Punaisen 
Ristin kalustoa. Suomen Punaisen Ristin lii-
vit päällä, yhtenä tuhansien joukossa, voi 
tuntea vain valtavaa ylpeyttä siitä, että saa 
olla osa näin upeaa organisaatiota.

Soihtukulkueessa yli 5000 osallistujaa

Soihtukulkue lähtee kukkulalta, josta Sol-
ferinon taistelua aikanaan johdettiin. Kaikki 
osallistujat kokoontuvat kukkulalla oleval-
le aukiolle, jossa on musiikkia ja puheita 
ja jossa valmistaudutaan kulkueen läh-
töön. Tänä vuonna soihtukulkuetta saattoi 
matkaan mm. federaation puheenjohtaja, 
Francesco Rocca, joka kehotti meitä osal-
listujia viemään soihtujen tuli mukanam-
me vapaaehtoistoimintaan ja työhön omiin 

Punaisen Ristin ”festarit” Solferinossa

Solferinossa mukana oli-
vat Annika Kaarnalehto Lou-
nais-Espoon osastosta (ku-
vassa oikealla), Mari Lankinen 
HUPista ja Miska Keskinen 
Varsinais-Suomesta.
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KOULUTTAJAKOULUTUS

Haluatko auttaa muita auttamaan? 
Hae vapaaehtoiskouluttajaksi
Punaisen Ristin vapaaehtoiskoulut-
tajat toimivat paikallisosastoissa jär-
jestäen peruskoulutusta uusille toi-
mintaan tuleville vapaaehtoisille ja 
lisäperehdytystä jo mukana oleville. 
Kouluttaja erikoistuu johonkin koulu-
tuslinjoista, joihin on pätevyysvaati-
muksia. Perustietoa kouluttajan tehtä-
västä löydät Rednetistä.  

Kouluttajakoulutus sopii sinulle, jos

- haluat kehittää omaa osaamistasi ja ja-
kaa sitä eteenpäin
- haluat auttaa muita auttamaan ja edistää 
inhimillisyyden ja välittämisen arvoja 
- tutustut mielelläsi uusiin ihmisiin ja osaat 
kohdata erilaisia ihmisiä
- sinulla on valmius toimia itsenäisesti ja 
kestät keskeneräisyyttä
- sinulla on jo kokemusta vapaaehtoisena 
toimimisesta

Vaikka lista on pitkä, koulutukseen etsitään 
ihmisiä, jotka haluavat auttaa ja kokevat 

kouluttajan roolin omakseen.

Jos haluat mukaan kouluttaja-
koulutukseen

1. Perehdy kouluttajan tehtävään. Mieti, 
mikä koulutuslinja kiinnostaa ja onko sinul-
la riittävästi kokemusta siihen.
2. Jos olet jo toiminut Punaisen Ristin va-
paaehtoisena, sovi kouluttajakoulutuksesta 
osastosi kanssa. 
3. Ota yhteyttä piirin koulutussuunnitteli-
jaan, Emilia Jokiahoon, sähköposti emilia.
jokiaho@redcross.fi. Kaikki koulutukseen 
haluavat kutsutaan piiritoimistolle haastat-
teluun.

Kouluttajan polku

1. Haastattelu piirin koulutussuunnittelijan/
toimialavastaavan kanssa
2. Yhteinen osa syksy 2019 (verkkokurssi 
ja apukouluttajana toimiminen)

maihimme. Vaikuttavin hetki oli, 
kun tuli sytytettiin ja se lähti le-
viämään aukiolla soihdusta toi-
seen. 

Periaatteet kulkivat kulkueessa 
ensimmäisenä aukion halki suu-
rissa banderolleissa vapaaehtois-
ten kantamina. Soihtukulkueeseen 
osallistui yli 5000 ihmistä. Kul-
kue oli kolme kilometriä pitkä ja 
eteni laulujen ja iloisten huutojen 
saattelemana. Paikallisia kyläläisiä 
oli kokoontunut kaikkialle teiden 
varsille heiluttamaan ja tervehti-
mään.

Vaikka Solferinon tapahtuma ei 
ole meillä kovin tunnettu, joka vuosi myös suomalaisia on ollut mukana. Ehkäpä sinä ensi 
kesänä? Osallistuminen on yllättävän helppoa ja kokemus aivan ainutlaatuinen. Valmiste-
lemme parhaillaan ohjeistusta omatoimimatkailijalle käynnin helpottamiseksi.

Mari Lankinen
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KOULUTTAJAKOULUTUS

3. Välineosa 2.-3.11.19 Helsingissä
4. Sisältöosa koulutuslinjoittain 
5. Opetusnäyte
6. Onneksi olkoon kouluttaja! Koulutuksia 
suunnittelemaan ja järjestämään yhdessä 
osaston ja alueen kanssa. 

Kouluttaja erikoistuu johonkin koulutuslin-
joista, joista on omia pätevyysvaatimuksia:

Eläkevalmentaja  
- Terveys- tai sosiaalialan koulutus tai muu 
soveltuva koulutus ja kokemus.
- Halu tukea eläkkeelle siirtyviä, puhua 
myönteisesti ja arvostaen ikääntyneistä, 
tuoda esiin heidän osaamista, elämänviisa-
utta ja yhteiskunnallista merkitystä.   
- Sisältöosa 23.-24.11.2019, Helsinki

Ensiapuryhmien kouluttaja
- Voimassa oleva ensiapupäivystysoikeus.
- Suoritettu EA3-kurssi tai ensivastekurssi, 
tai vastaavat tiedot ja taidot. 
- Tiedät mitä osaamista laadukas ensiapu-
päivystystoiminta vaatii.
- Seuraava sisältöosa keväällä 2020, var-
mistuu myöhemmin.

Ensivastekouluttaja
- Terveydenhuollon ammattihenkilö (sai-
raanhoitaja, lääkäri, ensihoitaja tai sai-
raankuljettaja), joka on viimeiset kaksi 
vuotta toiminut päivystyspoliklinikalla, leik-
kaussalissa, teho-osastolla tai sairaalan ul-
kopuolisessa ensihoidossa.
- Kokemus Punaisen Ristin ensiaputoimin-
nasta auttaa kouluttajan työssä
- Sisältöosa 5.-8.9.2019, Nynäs

Henkisen tuen kouluttaja
- Soveltuva terveys- tai sosiaalialan koulu-
tus 
- Työkokemus tai vapaaehtoistyön koke-
musta 
- Henkisen tuen peruskurssi suoritettu 
- Ymmärrät mitä tarkoittaa: ”isot korvat, 
pieni suu ja suuri sydän”
- Sisältöosa 23.-24.11.2019, Helsinki

Humanitaarisen oikeuden kouluttaja
- Sinulla on kansainvälisen oikeuden tunte-
musta tai vankkaa kenttäkokemusta huma-
nitaarisestä oikeudesta 
- Haluat jakaa tietoa Punaisen Ristin roolis-
ta humanitaarisessa oikeudessa 

- Olet suorittanut SPR:n humanitaarisen oi-
keuden peruskurssin
- Sisältöosa 23.-24.11.2019, Helsinki

Järjestökouluttaja
- Kokemusta järjestötoiminnasta 
- Kokemusta järjestön luottamustehtävissä 
toimimisesta
- Koet Punaisen Ristin tehtävät ja arvo-
maailman omaksesi
- Sisältöosa 23.-24.11.2019, Helsinki

Monikulttuurisuustoiminnan kouluttaja
- Kokemusta järjestötoiminnasta 
- Haluat lisätä syrjinnänvastaisuutta ja yh-
denvertaisuutta Punaisessa Ristissä 
- Olet jo toiminut monikulttuurisessa ym-
päristössä, meillä tai muualla
- Sisältöosa 23.-24.11.2019, Helsinki 

Päihdetyön kouluttaja
- Haluat toimia päihteiden käytön ja niiden 
haittojen vähentämiseksi 
- Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, or-
ganisointikykyä ja selkeä ulosanti 
- Olet suorittanut SPR:n Varhaisen Puuttu-
misen koulutuksen ja/tai Päihdeneuvoja-
kurssin 
- Sisältöosa 23.-24.11.2019, Helsinki 

Valmiuskouluttaja
- Kokemusta ja perustiedot pelastuspalve-
lusta
- Osallistunut pelastuspalvelun toimintaan 
ja käynyt pelastuspalvelun peruskurssin
- Sisältöosa 12.-13.10.2019, Nynäs

Ystävätoiminnan kouluttaja
- Sosiaali- tai terveysalan ammattitutkinto
- Haluat lahjoittaa aikaasi ja osaamista-
si ystävien valmentamiseen ja olla mukana 
lievittämässä yksinäisyyttä ja lisäämässä 
turvallisuutta tukea tarvitsevien arjessa. 
- Sisältöosa 23.-24.11.2019, Helsinki
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INACTION

InAction! ensiapukoulutus saa paljon kiitosta

”Harjoittelu oli jännää ja kivaa.”

”Hätätilanteessa ensiavun osaaminen 
on tärkeää. Hyvä, että tätä opetetaan 
koulussa.”

Nämä kommentit on poimittu palauttees-
ta, jota yläkoululaiset itse antoivat InAc-
tion! ensiapukoulutuksesta. Kenellekään 
koulutuksen aikana oppilaita seuranneel-
le positiivinen palaute ei tule yllätyksenä. 
On mahtavaa katsoa oppilaiden heittäy-
tymistä, kun he suunnittelevat videota 
ensiaputilanteesta ja tarkkuutta, millä en-
siapuohjeita noudatetaan. Tai sitä naurun 
määrää, mikä syntyy, kun päästä varpaisiin 
sidoksilla muumioitu opiskelija lähtee seik-
kailemaan välitunnille suuntaavien oppilai-
den joukkoon. 

InAction! on pelillinen, kasiluokille suun-
nattu ensiapukurssi. Luokka voi suorit-
taa siitä kahden tunnin verkkokurssin tai 
kuuden tunnin koulutuksen, joka verkko-
kurssin lisäksi sisältää Punaisen Ristin pe-
linohjaajan vetämän ensiapuharjoituksen, 
jossa oppilaat pääsevät pienryhmissä suo-
rittamaan ensiapuun liittyviä tehtäviä ym-
päri koulua. 

InAction! koulutuksia on pidetty Helsin-
gin ja Uudenmaan piirissä nyt puoli vuot-

ta. Palaute koulutuksista on ollut valtavan 
hyvää. Kaikkien palautekyselyyn vas-
tanneiden oppilaiden mielestä ensiavun 
opettelu yläkoulussa on tärkeää, suurim-
man osan mielestä ensiavun harjoittelu 
oli hauskaa ja he kokivat saaneensa lisää 
rohkeutta auttaa. Opettajista 75 % ajatte-
li, että pelillinen ja toiminnallinen koulutus 
on hyvä tapa opettaa ensiapua yläkou-
luissa ja 58 % mielestä oppilaat saivat 
koulutuksessa riittävät taidot auttaa en-
siaputilanteissa. 22 % nuorista myös vas-
tasi, että he ovat kiinnostuneita Punaisen 
Ristin toiminnasta. InAction! on siis myös 
hyvä tapa etsiä uusia nuoria vapaaehtoisia 
mukaan!

Lukuvuonna 2019-2020 InAction! koulu-
tukset jatkuvat HOK Elannon tukemana 
suuressa osassa Helsingin ja Uudenmaan 
piiriä. Tavoitteena on kouluttaa ensiapu-
taitoja entistä suuremmalle määrälle ka-
siluokkia, kouluttaa lisää pelinohjaajia ja 
kertoa yläkouluissa Punaisen Ristin toimin-
nasta ja mahdollisuudesta tulla mukaan 
toimintaan. 

Lisätietoja: rednet.punainenristi.fi/hup/
inaction
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Uusien vapaaehtoisten rekrytointiin

Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutukset il-
moittautumisohjeineen löydät Oma Pu-
nainen Risti -tietojärjestelmästä: www.
punainenristi.fi/oma. 

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

Koulutusten suunnitteluun 
ja koordinointiin

Kouluttajille ja koulutusta järjestävil-
le osastoille koulutusten koordinointiin on 
luotu koontitaulukko, jota päivitetään ker-
ran viikossa. Koontitaulukon löydät piirin 
sivuilta www.hup.punainenristi.fi > Vapaa-
ehtoisille > koulutuksen järjestäjille.

Ellette vielä ole osastossa ehtineet suunni-
tella syksyn kursseja, voit koontitaulukosta 
tarkistaa että kurssi ei mene päällekkäin lä-
hiosaston järjestämän koultuksen kanssa. 

Syksyn koulutukset, ilmoittaudu mukaan

Osastojen vastuuhenkilöiden 
peruskurssi 
(ent. luottamushenkilökoulutus)

Kun houkuttelet uusia jäseniä osaston hal-
litukseen, muista kertoa samalla myös tu-
levista kurssimahdollisuuksista. Etukäteen 
ei tarvitse tietää mitään koko järjestöstä; 
kysymällä, tekemällä, ideoimalla ja koulu-
tuksissa saa lisätietoa.

Kurssi 1: lauantai 30.11.2019 klo 9.45-
17.00, ilm. 21.11.19 mennessä

Kurssi 2: lauantai 29.2.2020 klo 9.45-
17.00, ilm. 20.2.20 mennessä

Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin kou-
lutustilat, Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Hel-
sinki

Koulutus on tarkoitettu Punaisen Ristin 
osastojen uusille hallituksen jäsenille ja 
muille vastuutehtävissä jo toimiville, jotka 
haluavat lisätietoa (toimintaryhmien vetä-
jät, muut vastuuhenkilöt). 

Sisältöjä: 
Mikä on Punaisen Ristin tehtävä ja vastuu 
ja mitä tarkoittaa, kun asiaa lähestytään 
vapaaehtoisen ja paikallisosaston näkökul-
masta käsin. Mistä tarvittaessa voi pyytää 
tukea ja mitä olemassa olevaa voi hyödyn-
tää omassa roolissa toimiessaan.

- Periaatteet ja arvot toiminnassa
- Luottamushenkilöiden tehtävät ja vastuut
- Osaston vuosi ja talous
- Uusi vapaaehtoinen
- Oma Punainen Risti ja tietosuoja
- Säännöt ja Punaisen Ristin merkki

Kouluttajat: Järjestökouluttajat Taina Rais-
ki, Juhani Parkkari ja Olli Pulkkinen.
Koulutus on osastojen vapaaehtoisille ja 
jäsenille ilmainen. Kurssiin sisältyy kevyt 
lounas ja materiaalit. Lisätiedot: Emilia Jo-
kiaho, sähköposti emilia.jokiaho@redcross.
fi, puh. 040 594 8142.

Etsitään digiosaajia

Osaamisellasi autat muita vapaaehtoisia 
ottamaan digitalisaation mahdollisuudet 
käyttöön osana vapaaehtoistoimintaa. Mu-
kaan pääset koulutuksen kautta, jonka jäl-
keen etsimme sinulle parhaan mahdollisen 
tavan toimia. 

Digikummikoulutus 
tiistai 24.9. klo 17.30-20.30

Digikummien jatkokoulutus  
Webinaarit maanantaisin 7.10. ja 14.10 klo 
18-19.30, 4.11. klo 17.30-19 ja 11.11. klo 
18.30-20.

Lisätiedot: maija.pokkinen@redcross.fi, 
puh. 040 822 0676
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Selkokielikoulutukset
Koulutuksista saat valmiuksia tukea selkokielen käyttäjää. Vaikea kieli estää monia ihmi-
siä toimimasta täysivaltaisina kansalaisina suomalaisessa yhteiskunnassa. Selkokieli aut-
taa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa, 
osallistumisessa ja lukemisessa. 

Selkokielikoulutukset on suunnattu kaikille Punaisen Ristin toimijoille, esimerkik-
si LäksyHelpin ohjaajille, kielikerhojen vetäjille, ensiapuryhmien vetäjille, kouluttajil-
le, tiedottajille, jäsenmestareille, muille osastojen vastuuhenkilöille, tukikummeille tai 
maahanmuuttajien ystäville. Koulutukset järjestetään yhteistyössä Selkokielikeskuksen 
kanssa.

Selkokieli vuorovaikutuksessa -koulutus

Aika: tiistaina 3.9. klo 17.30-19.30 
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki
Ilmoittautuminen: vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/1960

Koulutus antaa perustietoa ja valmiuksia, kuinka kohdata selkokielen käyttäjä erilaisissa 
tilanteissa:
- Miten yksinkertaistaa omaa puhetapaa?
- Kuinka tukea toista ihmistä osallistumaan keskustelutilanteessa?
- Miten väärinymmärryksistä päästään yhteisymmärrykseen?
- Mikä suomenkielisessä puheessa on helppoa tai vaikeaa ihmiselle, 
jolla on kielellisiä vaikeuksia?

Selkokielellä 
kirjoittaminen -koulutus

Aika: maanantaina 7.10. klo 
17.30-19.30 
Paikka: Punaisen Ristin koulu-
tustilat, Hietaniemenkatu 7 B, 
5. krs, Helsinki
Ilmoittautuminen: vapaaehtoi-
set.punainenristi.fi/event/1961. 

Kun osaat tuottaa selkokielistä tekstiä, viestintäsi tavoittaa suurimman osan suomalaisis-
ta. Koulutus soveltuu kaikille, jotka tuottavat erilaisia tekstejä selkokielen käyttäjille. Pää-
paino on erilaisissa informaatioteksteissä kuten esite- ja verkkoteksteissä. 

- Kuinka kirjoitat selkokieltä?
- Miten huomioit erityistarpeet kirjoitusprosessin eri vaiheissa?
- Miten mukautat yleiskielisen tekstin selkokielelle?
- Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun kirjoitat selkokieltä verkkosivuille?
- Mikä suomen kielessä on vaikeaa tai helppoa ihmisille, joille lukeminen on hankalaa?

Koulutuksen aikana osallistuja saa ohjeet itsenäisen kirjoitusharjoituksen tekoon, josta 
saa jälkikäteen palautteen kouluttajalta.

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille hinta on 25 euroa. 
Lisätiedot: Emilia Jokiaho emilia.jokiaho@redcross.fi, puh. 040 594 8142.
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Ystävävälittäjä-koulutus 
uusille ja toiminnassa jo mukana 
oleville vapaaehtoisille

Aika: lauantaina 14.9.19 klo 9-16  
Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin kou-
lutustilat, Hietaniemenkatu 7b, 5. krs, Hel-
sinki
Hinta: Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille 
ilmainen, muille hinta on 25 euroa.

Ystävävälittäjät toimivat ystävätoiminnan 
avainroolissa yhdistämällä ystävävapaa-
ehtoisen ja ystävää kaipaavan henkilön. 
Välittäjät toimivat myös molempien osa-
puolten tukena käytännön haasteissa, ot-
tavat vastaan tiedusteluja ja haastattelevat 
mukaan tulevia vapaaehtoisia.

Koulutus on suunnattu vapaaehtoisille, jot-
ka haluavat toimia ystävänvälittäjän teh-
tävässä sekä välittäjille, jotka haluavat 
täydentää osaamistaan. Koulutus on ystä-
vätoiminnan täydennyskoulutusta ja tar-
koitettu ensisijaisesti ystävätoiminnan 
peruskurssin käyneille vapaaehtoisille.

Koulutuksen sisältö:
- Välittäjän rooli ystävätoiminnassa 
- Ystävätoiminnan säännöt
- Välitysprosessi
- Yhteydenpito vapaaehtoisiin ja asiakkai-
siin
- Sähköisen välitysjärjestelmän käyttö
- Tietosuoja välityksessä
- Laadukas välitys
- Välittäjänä jaksaminen

Lisätiedot: Senja Multala, senja.multala@
hotmail.com, 044 350 4180.
Järjestäjä: Keski-Helsingin osasto 

Muistisairaan kohtaaminen

Kurssilta saat lisävalmiuksia muistisairaan 
ihmisen kanssa toimimiseen. Kurssi on tar-
koitettu jatkokoulutukseksi esimerkiksi ys-
tävätoiminnan vapaaehtoisille, mutta myös 
muille kiinnostuneille.

Aika: keskiviikko 27.11.19 klo 17-20  
Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin kou-
lutustilat, Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Hel-
sinki

Kurssin sisältö:
- Muistin toiminta
- Etenevät muistisairaudet
- Muistisairauksien vaikutus ihmiseen 
- Vuorovaikutus ja kohtaaminen

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille hinta on 25 euroa.Lisätiedot: 
Senja Multala, senja.multala@hotmail.com, 
044 350 4180. Järjestäjä: Keski-Helsingin 
osasto 

Mielenterveyden ensiapu ®1 –kurssi 
ystävätoiminnan vapaaehtoisille

Aika: lauantai ja sunnuntai 11.-12.1.2020,  
molempina päivinä klo 9-16 

Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin kou-
lutustilat, Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Hel-

sinki.

Koulutuksessa osallistuja
- saa tietoa mielen hyvin-
voinnista ja siihen vaikutta-
vaista tekijöistä
- rohkaistuu huolehtimaan 
omasta ja läheisten mielen-
terveydestä
- saa taitoja selvitä elämään 
kuuluvista vastoinkäymisistä

Koulutuksen osiot
1. Mielenterveys on osa ter-
veyttä ja hyvinvointia
2. Tunnetaidot
3. Elämän monet kriisit
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Startti nuorisotoiminnan syksyyn 

Reddie Kids ja LäksyHelppi
Punaisen Ristin nuorisotoiminnasta voi löytää 
upean harrastuksen. Reddie Kidsit ja Läksy-
Helpit antavat kaiken ikäisille lapsille ja nuo-
rille mahdollisuuden auttaa tai osallistua 
toimintaan. Syksy on toiminnan aloittamisel-
le parasta aikaa. Toiminnasta löytyy apua ja 
tukea, ystäviä ja ilmaista, kivaa tekemistä. 

A:sta se alkaa

Jo yhden, kerran viikossa toimivan kerhon 
tai ryhmän perustaminen on upea juttu. Toi-
mintaan tarvitaan yksi vastuuohjaaja, 5-7 
ohjaajaa ja esimerkiksi koulusta tilat. 

Piiristä ja osastolta saa koulutusta vapaaeh-
toisille, tukea rekrytointiin sekä apua mark-
kinointiin ja koordinointiin, keskustoimistolta 
saa avustusta toiminnan kuluihin. Tärke-
ää on, että osasto tukee toimintaa ja auttaa 
vastuuvapaaehtoista huolehtimaan toimin-
nan jatkuvuudesta. Kun aloittamisesta on 
päätetty, voidaan rekrytoida ja kouluttaa oh-
jaajia. 

Piirin järjestämät koulutukset syksyllä 2019 

LäksyHelppi 2.9. ja 5.9. 

Punaisen Ristin koulutustilat Helsingissä, 
Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki. 

Kouluttaja Ma-
rena Tiaskorpi-
Mattila
Kurssin hin-
ta on 25 euroa, 
jäsenmaksun 
maksaneil-
le ilmainen. Li-
sätiedot ja 
ilmoittautumi-
nen https://
rednet.punai-
nenristi.fi/no-
de/55701

Koulutukseen on mahdollisuus osallistua mo-
lempina tai vain toisena iltana. Toisen illan 
materiaalin voi halutessaan lukea verkossa 
ja vastata lyhyeen kyselyyn. 

Reddie Kids 14.9.

Punaisen Ristin koulutustilat Helsingissä, 
Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki.
Kouluttaja Susanna Lähteenmäki
Lisätiedot ja ilmoittautuminen https://red-
net.punainenristi.fi/node/55668
Kurssin hinta on 25 euroa, jäsenmaksun 
maksaneille ilmainen.

4. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
5. Elämänhallinta

Osallistujat saavat Mielenterveys elämän-
taitona - Mielenterveyden ensiapu 1 –kä-
sikirjan sekä osallistumistodistuksen. 
Koulutuksen pitää Suomen Mielenterveys-
seuran valtuuttama ohjaaja Senja Multala, 
joka toimii myös Punaisen Ristin vapaaeh-
toisena ja kouluttajana. Koulutus on suun-
nattu ystävätoiminnan vapaaehtoisille. 
Mukaan otetaan 8-25 henkilöä.

Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille hinta on 25 euroa. Ilmoittau-

tumiset 19.12.2019 mennessä lyytilinkistä: 
lyyti.in/MEA1_2019.

Lisätiedot: Mehalet Yared, mehalet.yared@
redcross.fi. 

Koulutuksen sisällöstä löydät lisätietoa: 
mieli.fi/fi/mielenterveydenensiapuyksi. 

* * *

Koulutukset järjetetään yhteistyössä Opin-
tokeskus Siviksen kanssa. Lisätietoja 
Opintokeskus Siviksen järjestämistä koulu-
tuksista löydät: www.ok-sivis.fi.
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Uudet Punaisen Ristin koulutusmo-
duulit, osaston vastuutehtävissä 
toimiville ja kaikille kiinnostuneille

Kehitä vuorovaikutustasi – koulutus 

Aika: tiistai 24.9.19 klo 17.30-20.30
Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin kou-
lutustilat, Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Hel-
sinki

Mikä tekee kohtaamisesta aidon? Kuun-
teletko vastataksesi vai kuunteletko ym-
märtääksesi? Tällä kurssilla paneudutaan 
kaikessa vapaaehtoistoiminnassa tärkeään 
teemaan: vuorovaikutukseen. Koulutus an-
taa valmiuksia erilaisiin pikakohtaamisiin 
messuilla, kampanjoissa, rekrytoinnissa, 
ryhmässä toimimiseen ja autettavan koh-
taamiseen. 

Hinta: Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille 
ilmainen, muille hinta on 25 euroa.
Lisätiedot: Senja Multala, senja.multala@
hotmail.com, 044 350 4180
Järjestäjä: Keski-Helsingin osasto 

Yhdenvertaisuuden vahvistaminen - 
Punaisen Ristin toiminnan ydinasia, 
uusi päivämäärä 29.10.19

Aika: tiistai 29.10. klo 17.30-20 
Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin kou-
lutustilat, Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, Hel-
sinki

Puutu aina kiusaamiseen, rasismiin ja syr-
jintään. Vähimmillään voit sanoa, että syr-
jivä käytös on väärin tai asettautua uhrin 
viereen. 

Yhdenvertaisuuden vahvistaminen on Pu-
naisen Ristin toiminnan ydinasia. Moninai-
suus vapaaehtoistoiminnassa -koulutus 
antaa eväitä tutkia normeja ja ennakko-
luuloja kriittisesti sekä ymmärtää niiden 
vaikutus kohtaamisessa ja vuorovaikutuk-
sessa.  Kurssilta saat myös ideoita, miten 
voit tehdä vapaaehtoistoimintaa saavutet-
tavaksi. Koulutus on avoin kaikille Punaisen 
Ristin toimijoille. 

Kouluttaja: Sanna Saarto
Koulutus on ilmainen kaikille Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisille tai jäsenille. 
Lisätiedot: Emilia Jokiaho emilia.jokiaho@
redcross.fi, puh. 040 594 8142.

Kotoutumisentukena.fi 
-verkkopalvelukoulutus

Koulutuksessa paneudutaan järjestö-
jen ja viranomaisten väliseen viestintään 
ja yhteistyöhön asiakasohjauksessa se-
kä kotoutumisentukena.fi -verkkopalvelun 
käyttöönottoon omassa paikallisosastossa.

Aika: keskiviikko 6.11. klo 17.30-20.30
Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin kou-
lutustilat Helsingissä, Hietaniemenkatu 7 B, 
5. krs, Helsinki
Ilmoittaudu 29.10. mennessä. 
Lisätietoja: Milla Mäkilä, projektipäällikkö, 
sähköposti milla.makila@ely-keskus.fi ko-
toutumisentukena.fi

Miksi kannattaa osallistua?

• Opit viestimään paikallisosastosi toimin-
nasta tuloksekkaasti viranomaisia ja ra-
hoittajia puhuttelevalla tavalla.
• Saat tukea viranomaisyhteistyön kehittä-
miseen ja viestikanavan toimintasi mark-
kinoimiseen mm. TE-toimistossa, kunnan 
sosiaalitoimessa ja oppilaitoksissa.
• Saat tukea sähköisen viestintävälineen 
käyttöönotossa ja toiminnan ilmoittami-
seen kotoutumisentukena.fi-verkkopalve-
lussa.
• Olet mukana luomassa kotoutumista tu-
kevien toimijoiden yhteisöä verkossa ja 
pääset vaikuttamaan uuden työvälineen si-
sältöjen kehittämiseen.

Koulutus on tarkoitettu Punaisen Ristin 
paikallisosaston edustajille, jotka ohjaa-
vat maahan muuttaneille suunnattua, ko-
toutumista tukevaa toimintaa Uudenmaan 
alueella tai tiedottajille, jotka viestivät 
osastojen toiminnasta.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus ja Helsingin ja Uudenmaan piiri.
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Ansiomerkit ja ansiomitalit haussa
Punaisen Ristin huomionosoitusten haku-
ajat ovat jälleen ajankohtaisia. Ansiomerk-
kejä haetaan syyskuussa ja pronssisia, 
hopeisia ja kultaisia ansiomitaleja loka-
kuussa. 

Järjestön hallituksen hyväksymän huomi-
onosoitusohjeen mukaan voidaan hopeinen 
tai pronssinen ansiomitali myöntää, vaikka 
huomionosoituksen saajalla ei olisikaan ai-
emmin myönnettyä ansiomerkkiä tai prons-
sista ansiomitalia.  

Jakoperusteet, ansiomerkki

• Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n 
jäsenyys sekä että henkilö on kuuden vuo-
den ajan aktiivisesti osallistunut SPR:n tai 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan 
toimien luottamus- tai muissa vapaaehtois-
tehtävissä. 

Jakoperusteet, ansiomitali

Suomen Punaisen Ristin pronssinen, ho-
peinen tai kultainen ansiomitali annetaan 
ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnas-
ta tai erittäin ansiokkaista teoista Punaisen 
Ristin ja välittömästi sen tarkoitusperi-
en hyväksi. Näiden ehtojen täyttyessä an-
siomitali voidaan myöntää vapaaehtoiselle 
jäsenelle, luottamushenkilölle tai Vapaaeh-
toisessa pelastuspalvelussa toimijalle. 

• Pronssinen ansiomitali voidaan myön-
tää henkilölle, joka on vähintään 10 vuo-
den ajan osallistunut aktiivisesti järjestön 
toimintaan ja jolle on aiemmin myönnet-
ty ansiomerkki. Ansiomerkin myöntämises-

tä pitää olla kulunut vähintään neljä vuotta. 
Riittävästi ansioituneelle henkilölle voidaan 
myöntää pronssinen mitali ja samalla an-
siomerkin kanto-oikeus.  

• Hopeinen ansiomitali voidaan myön-
tää henkilölle, joka on vähintään 20 vuo-
den ajan osallistunut aktiivisesti järjestön 
toimintaan. Mikäli henkilölle on aiemmin 
myönnetty pronssinen ansiomitali, on tästä 
täytynyt kulua vähintään 10 vuotta. Henki-
lölle voidaan hopeisen ansiomitalin ano-
misen yhteydessä anoa myös ansiomerkin 
kanto-oikeutta. Myöntämisen perusteena 
ovat edellisen huomionosoituksen jälkeiset 
ansiot.

• Kultainen ansiomitali voidaan myöntää 
henkilölle, joka on vähintään 30 vuoden 
ajan osallistunut aktiivisesti järjestön toi-
mintaan ja jolle on aiemmin myönnetty ho-
peinen ansiomitali. Hopeisen ansiomitalin 
myöntämisestä pitää olla kulunut vähintään 
10 vuotta. Myöntämisen perusteena ovat 
edellisen huomionosoituksen jälkeiset an-
siot. 

Ansiomitalianomukset on täytettävä huo-
lellisesti ja siihen on koottava mahdolli-
simman tarkat tiedot huomionosoituksen 
saajan ansioista. ”Ollut pitkään mukana ys-
tävätoiminnassa” tai ”toiminut useita vuo-
sia osaston sihteerinä” ei riitä, tarvitsemme 
tiedot myös toimintavuosista.  

Aktiivimerkki

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 osas-
ton kevät- ja syyskokousta.

Huomionosoitusten anominen

Punaisen Ristin jäsen voi tehdä ehdotuk-
sen ansiomitalin tai ansiomerkin myöntämi-
sestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. 
Myös osaston hallitus voi tehdä ehdotuksia. 
Osaston hallitus toimittaa kaikki ehdotuk-
set, myös ei-puoltamansa, edelleen piirin 
hallitukselle. 

A
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Ansiomerkkejä ja -mitaleja haetaan lomak-
keella. Samalla lomakkeella voi anoa myös 
pöytäviiriä ja hädän kolmet kasvot pienois-
veistosta. Lomake löytyy RedNetistä koh-
dasta Tieto ja taito > Osastotoimisto > 
Ohjeet ja lomakkeet. 

Osastotoimistossa on luettavissa ja tulos-
tettavissa myös huomionosoitusohje, jossa 
on tarkempaa tietoa Punaisen Ristin huomi-
onosoituksista. Voit tilata hakulomakkeen 
ja ohjeen postitse tai sähköpostiisi, puh. 
040 548 9471/Tuula Korhonen. 

Ansiomerkkihakemukset on toimitetta-
va piiritoimistoon viimeistään maanantaina 
16.9. ja ansiomitalihakemukset viimeistään 
perjantaina 1.11. Hakemukset toimitetaan 
postitse osoitteella Suomen Punainen Ris-
ti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, Tuula Kor-
honen, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 

Helsinki tai sähköpostilla tuula.korhonen@
punainenristi.fi.

Piirin hallitus myöntää ansiomekit lokakuun 
kokouksessaan. Ansiomitalihakemukset pii-
rin hallitus toimittaa puoltojärjestykses-
sä edelleen keskustoimistoon. Järjestön 
hallitus esittää harkitsemansa ehdotuk-
set edelleen sisäasiainministeriölle, joka vie 
esityksen tasavallan presidentin päätettä-
väksi. Ansiomitalit myöntää tasavallan pre-
sidentti keväällä 2020. 

Ansiomerkit jaetaan yleensä osastojen 
omissa tilaisuuksissa. Pronssiset ansiomi-
talit jaetaan piirin vuosikokouksessa huhti-
kuussa ja hopeiset ja kultaiset ansiomitalit 
yleiskokouksessa Vaasassa kesäkuussa 
2020.  

Oma Punaisen Ristin kehitys jatkuu. Va-
paaehtoisjärjestelmällä on jo tuhansia 
käyttäjiä ja uusia tulee koko ajan lisää. 

Kesän aikana Omaan päivitettiin uusia toi-
minnallisuuksia, jotka helpottavat ja suju-
voittavat järjestelmän käyttöä entisestään. 
Päivityksistä tärkeimpien joukkoon kuuluu 
tapahtumien hakutoiminnon selkeä para-
neminen – nyt tapahtumia voi hakea muun 
muassa paikkakunnan tai osaston mukaan. 
Profiilia luotaessa taas ei tarvitse enää 
välttämättä miettiä postinumeroita vaan 
voi valita osastolistasta haluamansa osas-
ton. Jos vapaaehtoisuuden osastoa haluaa 
jatkossa muuttaa, onnistuu sekin nyt näp-
pärästi Omassa. Hallintanäkymän puolella 
merkittävin parannus on, että vastuuhenki-
löt voivat hallinnoida Oman käyttäjätasoja 
entistä paremmin.

Yli puolet HUPin osastoista käyttää 
Omaa

Tällä hetkellä reilu puolet Helsingin ja Uu-
denmaan piirin osastoista on ottanut Oman 
käyttöönsä. Myös uusia vapaaehtoisia tu-
lee tasaisesti osastoihin Oman kautta. Jos 
osastonne ei ole vielä tutustunut Omaan, 
kannattaa se tehdä pikimmiten! 

Seuraava digikummi- ja digimestarikoulu-
tus, mistä saa apuja, on Helsingissä 24.9. 
Osaston Oman käytön voi aloittaa myös 
luomalla oman vastuuhenkilön profiilin-
sa Omaan, valita osastolle digimestari, il-
moittaa asiasta kirjallisesti piiriin ja pyytää 
piiristä tarvittavat käyttäjätunnukset vas-
tuuhenkilöille sekä osaston digimestaril-
le. Ohjemateriaalia Oman käyttöön löytyy 
Rednetistä Tieto ja taito -osiosta.

Maija Pokkinen

Oman tapahtumat löytyvät nyt entistä paremmin

Useat eri osastot tutustuivat Omaan ja ottivat sen 
käyttöönsä viime syksyn ja kevään aikana

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

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

Valmiuspäivystys 
Hätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettuna, pii-
rin valmiuspäivystäjän tavoittaa numerosta 020 377 
710.
 
Sähköposti 
hup.neuvonta@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

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

• Hatami Landi Farzaneh, projektityöntekijä, yksin-
tulleiden alaikäisten tuki -projekti Å 040 675 1140 

• Heinonen Helena, järjestöavustaja Å 040 594 8143
jäsen- ja luottamushenkilörekisterit, materiaalitoimi-
tukset, jäsentarrat ja jäsenluettelot

• Hirvonen Niina, ensiaputoiminnan koordinaattori 
Å 0400 428 918 ensiapuryhmät, ensiapubussi, ensi-
apupäivystykset (var.), Terveyspiste-toiminta

• Hollstein Jarmo, valmiuspäällikkö Å 0400 465 162
vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaatio, valmi-
usasiat, viranomaisyhteistyö, kotimaan apu

• Holm-Cûzdan Helena, järjestöavustaja 
Å 040 635 8350

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

• Juonala Marja, osastotiedottaja Å 040 185 7501
osastojen ja viestintävapaaehtoisten tuki

• Juslin-Sandin Heidi, ohjelmapäällikkö, keräyspääl-
likkö Å 0400 599 047
osastojen kummitoiminta, keräystoiminta, sosiaali-
toiminnan koordinaatio

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

• Kuhlefelt Eva, kotouttavan toiminnan 
projektityöntekijä Å 040 648 6785

• Kuitunen Maaria, projektikoordinaattori Å 040 725 
1815, InAction, yläkoulujen hätäensiapuohjelma

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

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

• Mäkinen Päivi, kerhokoordinaattori Å 040 843 1021 
Läksyhelppi, Reddie Kids ja Terho-kerhot 

• Niemelä Mia, nuorisotoiminnan suunnittelija 
Å 040 562 7201 nuorisotoiminnan tuki, humanitaari-
seen oikeuteen liittyvät asiat, kouluyhteistyö, seksu-
aaliterveystyö, osastokummitoiminta

• NN, kotoutumistuen koordinaattori Å 040 162 8938 
kotoutumista tukevan toiminnan tuki ja koulutus

 • Oittinen Sari, omaishoitajien tukitoiminnan alue-
työntekijä Å 040 548 0377
omaishoitajien tukitoiminnan alueellinen koordinaa-
tio, omaishoitajien ja vapaaehtoisten koulutus 

• Pokkinen Maija, projektisuunittelija, Oma Punainen 
Risti, pilotointi ja jalkautus Å 040 822 0676 

• Rigatelli Stefano, monikulttuurisuustoiminnan ke-
hittäjä Å 040 821 6210 
monikulttuurisen toiminnan tuki ja kehittäminen

• Saarto Sanna, projektityöntekijä, Koti Hyvinkäällä 
-hanke Å 040 843 0004

• Saberi Ali, projektityöntekijä, yksintulleiden ala-
ikäisten tuki Å 040 668 3373 

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

• Veijola Jenni, projektityöntekijä, yksintulleiden 
alaikäisten tuki -projekti Å 040 685 0633

• Yared Mehalet, ystävätoiminnan kehittäjä 
Å 040 571 5601
osastojen ystävätoiminnan tuki, osastokummitoi-
minta, osastofoorumit

Johto ja hallinto

• Kaukiainen Petri, toiminnanjohtaja Å 044 545 1146 
hallinto ja talous, piirin hallitus, sääntömääräiset 
kokoukset, piirin vastaanottokeskukset

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

• Moisio-Puustinen Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 040 620 7823

• Poukka Jari, talouspäällikkö Å 040 536 6285

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI
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Marraskuun Jazz
Lauantai 16.11.2019, klo 18 - 21.30

Ravintola Hima & Sali,
Tallberginkatu 1 C, Helsinki

Haluamme kiittää vapaaehtoisia 
ja yhteistyökumppaneita.

Lämpimästi tervetuloa nauttimaan elävästä 
musiikista, herkullisista cocktailpaloista 

ja hyvästä seurasta. 

Voit tulla yksin, kaksin tai vaikka perheesi kanssa.
Juhlaan ilmoittautumiset 7.11. mennessä:

lyyti.in/Marraskuun_Jazz_2153

Nähdään marraskuussa,
piiritoimiston henkilökunta

Pukukoodi: Smart Casual


