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• Pääkirjoitus: Syksyllä jatketaan toimintaa - riskit minimoiden 
• Yleiskokouksessa valittiin luottamusjohto ja hyväksyttiin toimintalinjaus 
• Nälkäpäivä muistetaan poikkeusoloista 
• Hyvä Joulumieli -keräys 19.11.-24.12.2020.  
• Miltä näyttää ystävänpäivä vuonna 2021? 
• Verkkoryhmätoiminta ja webinaari Oma Punainen Ristissä 
• Punaisen Ristin joulukahvilat ja voimavarakahvilat 
• Tietosuojalinjauksen ja kolmikantasopimuksen käsittely osastojen hallituksessa 
• Wanted: Lentokenttävapaaehtoisia Helsinki-Vantaalle 
• Muistilista osastojen hallituksille vuodelle 2021 
• Helsingin osastot aloittaneet osastojen yhteisen digihankkeen 
• Syksyn koulutuksia, mm. 
   - Apua ja tukea osastojen etätoimintaan, mm. ilmaiset teams-koulutukset 
   - Tässä ja nyt -tunnit 
   - Etäjazzit ja toimialatapaamiset 
   - Henkisen tuen jatkokurssi – yksilö osana yhteisöä 
• Vaalitoimikunta pyytää ehdotuksia valittavista luottamushenkilöistä 
• Piiritoimiston yhteystiedot

Sisältö
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Syksyllä jatketaan toimintaa 
- riskit minimoiden 

PÄÄKIRJOITUS 11.10.2020

Hyvät piirimme jäsenet, syksy on edennyt 
jo pitkälle lokakuuhun ja se on ollut tapah-
tumarikas. Punaisen Ristin yleiskokous 
järjestettiin syyskuussa poikkeuksellisin jär-
jestelyin. Tällä kertaa yleiskokouksesta ei 
tullut perinteistä juhlaa toritapahtumineen ja 
esiintyjineen, vaan kokous pidettiin hajau-
tetusti ja etäyhteyksin. Poikkeukselliset jär-
jestelyt huomioon ottaen kokous sujui hyvin, 
eivätkä tekniset ongelmat vaikeuttaneet 
kokouksen läpiviemistä. 

Yleiskokouksessa Punaisen Ristin uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin työelämäprofessori 
Elli Aaltonen. Kiitospuheessaan uusi puheen-
johtaja korosti haluavansa ennen kaikkea 
pitää huolta siitä, että auttajat jaksavat aut-
taa. Vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin kul-
taharkko, josta täytyy pitää kiinni. Näihin 
järjestömme puheenjohtajan näkemyksiin on 
helppo yhtyä ja niistä voi olla täysin samaa 
mieltä.

Yleiskokous päätti, että vuosina 2021-2023 
järjestö keskittyy auttamisvalmiuden kehit-
tämiseen, inhimillisten arvojen vahvistami-
seen ja yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen. 
Erityisen tärkeää on vahvistaa ihmisten 
mahdollisuutta saada apua ja toimia itse 
vapaaehtoisina auttajina omassa lähiyhtei-
sössään. Näiden hyväksyttyjen toiminta-
linjausten pohjalta alkaa myös piirin ensi 
vuoden toimintasuunnitelman laatiminen. 
Osastoissakin on hyvä käydä läpi hyväksytyt 
toimintalinjaukset ja pohtia, mitä ne tarkoit-
tavat omassa toiminnassanne ja kuinka toi-
mintalinjauksen tavoitteita edistetään.

Koronavirus ei ole hävinnyt Suomesta ja riski 
taudin etenemiselle on suuri. Tartuntojen 
määrä vaihtelee myös saman maakun-
nan sisällä ja tartuntoja esiintyy ryppäinä 
eri puolella Suomea. Tätä kirjoittaessa tar-

tuntojen määrä on kasvusuunnassa erityi-
sesti Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella. 
Muuttuvassa tilanteessa osastojen ja pii-
rien on tärkeää seurata paikallista tautiti-
lannetta ja oman alueen viranomaisohjeita 
sekä sopeuttaa Punaisen Ristin paikallinen 
toiminta niihin. Samaan aikaan on tärkeää 
huolehtia toiminnan turvallisuudesta sekä 
autettaville että auttajille itselleen.

Mitä voimme sitten tässä vallitsevassa koro-
natilanteessa toimia? Jokaisella vapaaehtoi-
sella on oltava mahdollisuus arvioida oma 
tilanteensa ja mahdollisuutensa osallistua 
lähitoimintaan. On suositeltavaa tarjota etä-
toimintaa ja -osallistumista vaihtoehtona 
lähitoiminnalle aina kun mahdollista. Nyt on 
erittäin tärkeää seurata myös tarkasti paikal-
lista tautitilannetta ja viranomaisten ohjeita 
sekä sopeuttaa toiminta en mukaisesti.

Elämme poikkeuksellisia aikoja näin syksyn-
kin aikana ja nyt voi olla hyvä ottaa kevään 
tilanteesta saadut opit käyttöön ja suunni-
tella ja toteuttaa toimintaa niiden kokemus-
ten pohjalta. Pyritään myös jokainen omalta 
osaltamme toimimaan niin, että tautitilanne 
ei pahenisi. Muistetaan rajoittaa fyysistä 
kanssakäymistä ja käyttää suojaimia siellä, 
missä niiden käyttöä suositellaan. 

Mieleeni muistuu keväältä presidentti Sauli 
Niinistön puheessaan toteama ”Ottakaa fyy-
sistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä toi-
siinne. Me tarvitsemme toisiamme.” neuvo 
sopii hyvin tähän syksynkin tilanteeseen.

Hyvää syksyn jatkoa ja terveyttä teille 
kaikille

Jouni Pousi 
puheenjohtaja
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Ilo, toivo ja luottamus
Uudessa toimintalinjauksessa korostu vat 
Punaisen Ristin perustehtävät. Mitä linjaus 
tarkoittaa sinun osastossasi?

Punaisen Ristin yleiskokous päätti syyskuun 
alussa, että keskitymme seuraavien kolmen vuo-
den ajan auttamisvalmiuden vahvistamiseen, 
yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen ja inhi-
millisten arvojen puolustamiseen. 

Tämä päätös kertoo siitä, että olemme yhä vah-
vasti perustehtävämme äärellä: tarjoa massa 
vapaa ehtoista apua hädän hetkellä ja puhu-
massa niiden ihmisten puolesta, jotka eniten 
tukea tarvitsevat. 

Emme kuitenkaan elä samassa maailmassa kuin 
Punaisen Ristin alkumetreillä. Meitä haastavat 
muutosten nopeus ja ilmastokriisi, joka vaikut-
taa sekä globaaleihin katastrofeihin että arki-
siin toimintatapoihin. Jotta pystymme toimimaan 
muuttuvassa maailmassa, vahvistamme vapaa-
ehtoisten johtamista ja osaamista, kehi tä mme 
digitaalisia toimintatapoja ja tuemme uusien aut-
tajien pääsyä joukkoomme.

Toimintalinjaus toteutuu osastossa
Toimintalinjauksen ydinasiat – ilo, toivo ja luot-
tamus – välittyvät sekä meillä että maailmalla 
vapaaehtoisten kautta. 

Siksi juuri sinä olet vapaaehtoisena Punaisen 
Ristin työn ytimessä. Vapaaehtoisena annat toi-
voa vaikeassa tilanteessa elävälle ihmiselle ja 
vah vistat ihmisten luottamusta toisiinsa. Tärkeää 
on, että saat auttamisesta ja yhdessä tekemi-
sestä myös iloa.

Uusi toimintalinjauskausi onkin jokaiselle osas-
tolle hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, mitä toi-
mia omalla paikkakunnalla tarvitaan seuraavien 
kolmen vuoden ajan, jotta ilo, toivo ja luottamus 
vahvistuvat. Kuka apuamme tarvitsee ja miten 
vastaamme avun tarpeeseen? Miten vapaaehtoi-
set voivat ja miten kannustamme uusia ihmisiä 
joukkoomme?

Tärkeimmät päätökset tehdään yhdessä
Punaisen Ristin toimintalinjauksesta päätet-
tiin tänä vuonna aivan uudella tavalla. Kokoon-
nuimme yleiskokoukseen yhteensä kah delle toista 
alueelliselle kokouspaikalle, joiden välillä oli 
etäyhteys. 

Osallistujat sopeutuivat uuteen tilanteeseen hie-
nosti: puheenvuorot pidettiin kameroiden väli-
tyksellä, äänestykset hoidettiin kännykällä. 
Vaikka olimme kaukana toisistamme, tekemi-
sestä huokui yhteisöllisyys. 

Poikkeukselliset järjestelyt kertovat siitä, että 
pystymme toimimaan yhdessä joustavasti silloin, 
kun uusia ratkaisuja tarvitaan. Valmius on kaik-
kien yhteinen asia ja ennen kaikkea asenne. 

Samaa asennetta tarvitaan nyt, kun olemme 
muuttamassa toimintalinjauksen päätöksiä  
todeksi. Toiminnan suunnittelu vaatii nyt monelta 
osastolta tavallista enemmän joustavuutta ja 
kykyä nähdä uusia ratkaisuja. 

Kiitos sinulle, että olet vapaaehtoisena mukana 
etsimässä näitä ratkaisuja ja rakentamassa iloa, 
toivoa ja luottamusta ympärillesi.

 
Kristiina Kumpula  
Pääsihteeri 
Suomen  
Punainen Risti

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 osasto materiaalit. 
Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

M
ari Vehkalahti

YLEISKOKOUS 5.9.2020
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Punaisen Ristin yleiskokous pidettiin 5. syys-
kuuta koronatilanteen vuoksi täysin uudella 
tavalla: osallistujat kokoontuivat 12 eri koko-
uspaikkakunnalle, joiden välillä oli etäyhteys. 
Kokousta johdettiin Vaasasta käsin.

Yleiskokous valitsi Punaisen Ristin uudeksi 
puheenjohtajaksi työelämäprofessori Elli 
Aaltosen. Järjestön hallituksen uusiksi 
vara puheenjohtajiksi valittiin Ann-Mari 
Audas-Willman Vaasasta, Laura Musta 
Helsingistä ja Harri Virta Kaarinasta.

Hallituksen jäsenet vuosina 2021–2023  
ovat Outi Forsblom Tikkalasta, Harri  
Joki ranta Seinäjoelta, Katja Kuusela 
Espoosta, Marju Pihlajamaa Punka  laitu-
melta, Jarno Rasinkangas Oulusta ja 
Ruut Rissanen Tampereelta. Valtuuston 

YLEISKOKOUS 5.9.2020

Yleiskokouksessa valittiin luottamusjohto ja 
hyväksyttiin toimintalinjaus

puheen johtajaksi valittiin Otto Kari 
Helsingistä. 

Uusi toimintalinjaus: Punainen Risti 
tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa 
luottamusta
Syyskuisessa yleiskokouksessa päätettiin, että 
järjestö keskittyy auttamisvalmiuden kehittä-
miseen, inhimillisten arvojen vahvistamiseen 
ja yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen vuosina 
2021–2023. Kokouksessa päätetty toimintalin-
jaus ohjaa Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja 
työntekijöiden yhteistä työtä seuraavien kol-
men vuoden ajan.

Tutustu toimintalinjaukseen ja  
henkilö valintoihin RedNetissä > 
Yleiskokous 2020 > Luottamushenkilövalinnat

Punainen R
isti Varsinais-S

uom
en piiri

K
atja Tähjä

Linus Lindholm
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KIITOS KAIKILLE NÄLKÄPÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE!

Kiitos kaikille, jotka olitte toteutta-
massa Nälkäpäivän turvallisesti ja  
luovasti koronaepidemian keskellä!  
40. Nälkäpäivä-keräys tullaan muista-
maan nenä-suusuojiin pukeutuneista 
lipaskerääjistä ja aiempaa selvästi 
aktiivisemmasta digitaalisesta kerää-
misestä.

Lipaskeräyksen järjestelyissä kiinnitettiin 
koronan vuoksi erityistä huomiota turvalli-
suuteen ja hygieniaan. Keräyksen turvalli-
suuteen panostaminen näkyi konkreettisesti 
keräyksen kohdanneille suomalaisille ja 
nousi myös positiivisella tavalla esille medi-
assa. On tärkeää, että Punainen Risti on 

Nälkäpäivä muistetaan poikkeusoloista

näkyvästi esillä vaikeina aikoina ja näyttää 
mallia turvallisista toimintatavoista epide-
mian keskellä.

Lipaskeräyksen tulos tulee jäämään aiempia 
vuosia alhaisemmaksi, tulosarvion ollessa 
670 000 euroa. Tuloksen lasku johtuu luon-
nollisesti lipaskerääjien ja keräystapah-
tumien vähäisemmästä määrästä. Lisäksi 
ihmisiä liikkui erityisesti kaupungeissa 
vähemmän ja käteisen käyttö on vähenty-
nyt koronan vuoksi selvästi. Nälkäpäivä on 
kuitenkin edelleen rakastettu keräys, jolla 
on lämmin paikka monen suomalaisen sydä-
messä. Pidetään se yhdessä sellaisena myös 
seuraavat 40 vuotta.

S
irpa Lehtim

äki

Em
ilia A

nundi

Joonas B
randt
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 19.11.-24.12.2020

Hyvä Joulumieli -keräyksellä hanki-
taan vähävaraisille lapsiperheille 
ruoka lahjakortteja, joilla voi ostaa 
syömistä joulupöytään. Keräystavoite 
tänä vuonna on 1 050 000 euroa, jolla 
voidaan jakaa 21 000 lahjakorttia. 
Tänä vuonna lahjakortin arvo on 50 
euroa. 

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti 
yhdessä Ylen Puoli seitsemän -ohjelman, 
Yle Radio Suomen ja Radio Vegan kanssa. 
Keräyksen kaupallisina partnereina ovat 
K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl. 

Keräys alkaa torstaina 19.11.2020 ja jatkuu 
jouluaattoon asti. Tämän vuoden keräysta-
voite on 1 050 000 euroa.

Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella loka-
kuussa ja ne toimitetaan MLL:n keskustoi-
mistolta tilauslomakkeessa ilmoitettuihin 
osoitteisiin viikoilla 45–46.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kortit 
yhteistyökumppaneiden eli kunnan sosiaali-
toimen, maahanmuuttopalveluiden, neuvo-
loiden, seurakuntien diakoniatyön tai muun 
yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto tilasi 
kortit itselleen on tärkeää, että kortit toi-
mitetaan hyvissä ajoin kumppaneille, jotta 
kortti ei jää matkan tai muiden joulukiireiden 
vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on voimassa 
7.–31.12.2020.  

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi 

• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 

• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli 

• RedNet (Hyvä Joulumieli) 

• Lisätietoja piiritoimistosta ja  
joulumieli@punainenristi.fi 

 
HUOM.!  
Käykää tarkkaan läpi korttien jako-ohjeet.

Hyvä Joulumieli -keräys on  
ajankohtaisempi kuin koskaan

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla 
näkyvyyttä paikkakunnilla 
koronatilanteen salliessa
Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä järjes-
tämään yhteisen Hyvä Joulumieli -tapahtu-
man, jos koronatilanne sen sallii. Tapahtuma 
tuo näkyvyyttä ja lipaskeräys varoja. 
Tapahtuman voi järjestää keräysaikana ja 
myös media kannattaa kutsua paikalle. 

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen 
ja materiaalia löytyy RedNetistä (Hyvä 
Joulumieli).

Lisätietoja:  
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 

Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

Viestinnän asiantuntija  
Mari Mäkinen, p. 040 664 7779
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Ystävänpäivänä meillä on jälleen 
ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää  
voimamme ja nostaa esiin ratkaisuja 
vakavaan yhteiskunnalliseen  
ongelmaan: yksinäisyyteen. 

Ystävänpäivän kampanjan myötä keskuste-
lemme yksinäisyyden kokemuksista ja vai-
kutuksista, kannustamme ihmisiä näkemään 
ihmiset ympärillään sekä kutsumme kaikkia 
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Loppukiri viestintään 
Kampanja toteutetaan viime vuonna uusi-
tuilla kampanjamateriaaleilla. Materiaaleja 
voi tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta,  
ja niitä kannattaa hyödyntää monipuolisesti 
erilaisissa tapahtumissa.

Paikallismedia haluaa tarinoita ihmisistä,  
ja ne kiinnostavat myös suurta yleisöä. 
Löytyisikö paikkakunnaltanne vielä joku 
avoin ja innokas ystävätoiminnan vapaa-
ehtoinen ystävineen paikallismedian 
haastateltavaksi? 

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat 
osallistua kaikki eli myös osastot, joilla ei ole 
ystävätoimintaa. Verkkoystävän voi saada 
paikasta riippumatta, joten toiminnasta kan-
nattaa kertoa kaikkialla. Some-viestinnässä 
auttavat keskustoimiston tuottamat valmiit 
materiaalit.

Tapahtumissa esitellään ystävä toimintaa 
ja houkutellaan mukaan uusia ystäviä 
Viime vuosina suosittuja ovat olleet Ystävän-
päiväkahvilat ja Tutustu tuntemattomaan-
tapahtumat. Korona-tilanne voi rajoittaa 
tapahtumien järjestämistä, mutta valmiste-
lemme parhaillaan vaihtoehtoisia toteutuk-
sia. Keskustoimisto tukee erilaisia malleja 
150 eurolla.

Uudet heti mukaan toimintaan 
Vuonna 2020 saimme kampanjan myötä yli 
3 000 uutta yksinäisyyden lievittämisestä ja 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunutta 
jättämään meille yhteystietonsa. Siksi tie-
don ja kurssien tarjoaminen on erityisen tär-
keää heti ystävänpäivän jälkeen. Kursseja 
voi markkinoida ystävänpäivätapahtumissa. 
Koronan myötä ystävätoiminnassa on pidetty 
paljon etäkursseja, joille voi osallistua mistä-
päin tahansa. Verkkoystävätoimintaan pää-
see mukaan vaikka omassa osastossa ei 
olisikaan ystävätoimintaa. 

Muistakaa tehdä kursseista tapahtumat 
myös Omaan! 

Lue lisää:  
RedNet > Tieto ja taito > Ystävänpäivä. 

Lisätietoja:  
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 

Viestinnän asiantuntija  
Senni Puustinen, p. 040 589 3414

YSTÄVÄNPÄIVÄ – EI JÄTETÄ KETÄÄN YKSIN

Miltä näyttää ystävänpäivä vuonna 2021?

Joonas B
randt
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• 16.11.2020 Osa 3: Paperittomat –  
ihminen ihmiselle

• 14.12.2020 Osa 4: Rasismi koskettaa

Webinaari järjestetään suomeksi ja 
se on suunnattu kotoutumisen tukena 
toimiville vapaaehtoisille ja muille 
aiheesta kiinnostuneille.

VERKKORYHMÄTOIMINTA JA WEBINAARI OMA PUNAINEN RISTISSÄ

Keskustoimisto ja Länsi-Suomen piiri pilo-
toivat kesällä 2020 yksinäisille suunnattuja 
valta kunnallisia verkkoryhmiä ja kokemusten 
pohjalta on tehty ohjeistukset verkkoryhmä-
toimintaan. Pilotteihin osallistui 28 vapaa-
ehtoista ja 60 osallistujaa ympäri Suomea. 

Webinaarisarjassa ”Ihmisiä ja perheitä 
– meillä ja maailmalla” -sarja pureutuu 
loppuvuoden aikana teemoihin, jotka liit-
tyvät läheisesti Punaisen Ristin toimintaan. 
Ilmoittautuminen avautuu Oma Punaisessa 
Ristissä lähellä webinaarin päivämäärää. 
Kannattaa siis käydä Omassa katsomassa 
lisätietoja ja tulevia tapahtumia. 

Marraskuun puolivälissä puhutaan paperit-
tomuudesta ja joulukuussa syvennytään sii-
hen, miksi rasisminvastainen toiminta on 
tärkeää. 

Näin järjestät yksinäiselle suunnattuja 
verkkoryhmiä

Tule seuraamaan mielenkiintoista 
webinaarisarjaa – merkitse kalenteriin

Ryhmiä perustettiin yhteensä neljä: alle 
18-vuotiaille, 18-29-vuotiaille, työ ikäisille ja 
yli 70 vuotiaille. Kesän kokemukset ovat kan-
nustavia: mukaan lähdettiin innostuneesti 
ja vapaaehtoisista tehtävä oli mielekäs. 
Haasteena puolestaan koettiin se, kuinka 
pitää osallistujat aktiivisina. 

RedNetiin on koottu ohjeita ja vinkkejä 
ryhmä toiminnan järjestämiseksi verkossa. 
Apua saa teknisten alustojen eli Discordin ja 
Microsoft Teamsin käyttöön sekä sisältöjen 
suunnitteluun. Sivuilta löytyy myös materi-
aalia mm. ryhmien mainostamiseen sosiaali-
sessa mediassa. 

Verkkoryhmätoiminnan ohjeet:  
RedNet > SPR Ystävätoiminta  
> Ystävät verkkoryhmissä

Lisätietoja:  
Hankekoordinaattori  
Anja Saksola,  
Länsi-Suomen piiri, p. 040 702 9706 

Sosiaalitoiminnan suunnittelija  
Varpu Salmenrinne, p. 040 352 0772

Joonas B
randt
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PUNAISEN RISTIN JOULUKAHVILAT JA VOIMAVARAKAHVILAT

Jos koronatilanne sallii, Punaisen Ristin jou-
lukahvilat tuovat jälleen iloa seuraa kaipaa-
ville. Tunnelmasta nauttivat myös kahviloita 
pyörittävät vapaaehtoiset.

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestä-
mät joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle 
toivottu valonpilkahdus loputtoman pitkiltä 
tuntuvien joulun juhlapyhien keskellä. 

Joulukahvilat tarjoavat yksin eläjille tai muu-
ten jouluna seuraa kaipaaville mukavan 
tilaisuuden viettää aikaa muiden seurassa. 
Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat lämpi-
mät kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.

Vapaaehtoiset kehuvat 
joulukahviloiden tunnelmaa
Joulukahviloissa on aiempina vuosina ollut 
järjestäjien mukaan leppoisa meininki. 
Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että 
vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna. 
Tänä vuonna ystävätoiminnan yhteistyö-
kumppani tavarataloketju Tokmanni tukee 
joulukahviloita taloudellisen tuen muodossa.

Saadakseen avustusta osaston tulee 
ilmoittaa kahvilasta ennakkoon ja rapor-

Poikkeuksellisena aikana monessa osas-
tossa kaivataan palauttavaa ja innostavaa 
vertaistoimintaa. 

Voimavarakahvila kannattaa ottaa osaksi 
jo suunniteltuja toimintaryhmäkohtaisia 
tapaamisia. Kahvila kestää 2–3 tuntia, mutta 
materiaalista voi myös valita vain yhden tai 
kaksi harjoitusta. Kerran järjestettävän kah-
vilan ja harjoitusten vetäjäksi sopii henkisen 
tuen vapaaehtoinen, vastuuvapaaehtoinen 
tai aiheesta muuten innostunut. 

Avustusta (300 euroa / osasto) voi 
hakea osastoittain Hyväpäivä-avustusten 
kautta. Avustuksia tullaan myöntämään vuo-
den 2020 loppuun saakka, mutta kahvilan 
toteutus voi olla kevättalvella 2021.  

Jouluna ei tarvitse olla yksin

Hae tukea ja pidä osastossa voimavarakahvila

toida tapahtuman jälkeen. Tuki makse-
taan kuluja vastaan ja se voi olla enintään 
200 euroa. Kahvilaa kannattaa mainostaa 
mm. paikallisen Tokmannin ilmoitustaululla. 
Ilmoituspohjia löytyy RedNetistä.

– Nyt on hyvä aika kutsua vapaaehtoisia 
mukaan järjestelyihin. Moni heistäkin kai-
paa tekemistä pitkiin pyhiin. Myös uusia 
vapaaehtoisia voi löytyä tätä kautta, kannus-
taa sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta.

Jos paikallinen koronatilanne on rauhalli-
nen, kahviloita voi järjestää, kunhan huomioi 
viranomaisohjeet ja Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten Turvallisuus- ja hygieniaohjeet. 

Vinkkejä järjestämiseen ja  
ilmoitus pohjat: RedNet > Tieto ja taito > 
Ystävätoiminta > Tapahtumamallit

Koronaohjeet:  
RedNet > Tieto ja taito > Korona 2020

Lisätietoja:  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257

Tarkemmat ohjeet hakuprosessista sekä 
valmiiksi luotu materiaali voimavarakahvi-
lan sekä etä- että lähitoteutukseen löytyvät 
RedNetistä: 
 
Korona 2020 > Henkinen tuki ja vapaaehtoi-
sena jaksaminen > Voimavarakahvila 

Joonas B
randt
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TIETOSUOJA

Tietosuojalinjauksen ja kolmikantasopimuksen  
käsittely osastojen hallituksessa

Punainen Risti on alkuvuonna julkaissut 
uuden tietosuojalinjauksen, sekä siihen liitty-
vän kolmikantasopimuksen, jossa määritel-
lään järjestön eri rakenteiden tietosuojaroolit 
ja -vastuut. Kolmikantasopimus on meidän 
versiomme lain edellyttämästä tietojenkäsit-
telysopimuksesta rekisterinpitäjän (järjestö) 
ja käsittelijöiden (piirit, osastot) välillä. 

Alla tiivistys osaston ja käsittelijöiden yhtei-
sistä velvollisuuksista.

Osaston vastuisiin kuuluu mm.

• käsitellä henkilötietoja laillisten käsittelype-
rusteiden puitteissa,  
• nimetä tietosuojasta vastaava henkilö 
(tieto ilmoitetaan piiriin ja keskustoimistoon 
J2-kortissa)  
• ylläpitää mallipohjan mukainen koostedo-
kumentti järjestön nimiin tapahtuvasta hen-
kilötietojen käsittelystä,  
• varmistaa luottamushenkilöiden ja vastuu-
vapaaehtoisten sekä muiden avainhenkilöi-
den tietosuojaosaaminen. 

Käsittelijöiden yhteisiin vastuisiin kuu-
luu esim.

• käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän 
antaminen dokumentoitujen ohjeiden mukai-
sesti,  
• toteuttaa riittävät tekniset ja organisato-
riset turvatoimet henkilötietojen suojaami-
seksi 
• varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus 
käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet nou-
dattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä 
koskee asianmukainen lakisääteinen salassa-
pitovelvollisuus,  
• poistaa tai palauttaa tarkoituksenmukai-
sen käsittelyn päätyttyä kaikki henkilötiedot 
rekisterinpitäjälle, ellei laissa toisin määrätä,  
• ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukka-
uksista rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta 
viivytystä saatuaan sen tietoonsa.

Tietosuojalinjaus käsiteltävä osaston 
hallituksessa

Tietosuojalinjaus ja kolmikantasopimus tulee 
käsitellä osaston hallituksessa ja tällä käsit-
telyllä sitoudutaan sopimuksen osapuoleksi. 
Tavoitetila on, että käsitellään kaikissa osas-
toissa vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Kun osaston on käsitellyt tietosuojalinjauk-
sen, tulee tästä tehdä ilmoitus netissä löyty-
välle lomakkeelle. 

Osastoille tarkoitettu 
tietosuojamateriaali

Osastoille tarkoitettu tietosuojamateriaali 
löytyy RedNetin tietosuojasivulta 

https://rednet.punainenristi.fi/
tietosuoja

Rednetin sivuilta löydät  
esimerkiksi:

• Osaston tietosuojakoulutus – asiat, jotka 
jokaisen vapaaehtoisen tulisi tiedostaa

• Luottamushenkilöiden ja avainvapaaeh-
toisten tietosuojakoulutus – perusteellisempi 
koulutussetti, jossa myös linjauksen ja kol-
mikantasopimuksen sisältö ja tämän tuomat 
vastuut osastolle

• Osaston tietosuojaohjeet - perusteellisem-
mat ohjeet esim.  tietosuojayhteyshenkilön 
käyttöön

• Mallidokumentti - Henkilötietojen käsittely 
osastoissa. Lista käsittelemistään henkilö-
tiedoista – excel-pohja, jonka tarkoituksena 
on toimia koosteena osaston käsittelemistä 
henkilötiedoista. 

• Tietosuojayhteyshenkilön pikaperehdytyso-
pas – lyhyt kuvaus osaston tietosuojayhteys-
henkilön roolista
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Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto 
etsii pääkaupunkiseudulta uusia vapaa -
ehtoisia kiintiöpakolaisten vastaan-
ottoon Helsinki-Vantaan lentoasemalle. 

Punainen Risti huolehtii Suomeen saapuvien 
kiintiöpakolaisten vastaanotosta lento kentällä 
ja osallistuu siihen liittyviin järjestelyihin. 
Järjestö seuraa Maahanmuuttoviraston  
käynnistämien ja IOM:n toteuttamien matka-
järjestelyiden etenemistä, informoi kuntia ja  
Helsinki-Vantaa rajavartiostoa saapuvista 
pako laisista sekä varmistaa, että lento-
kentällä on käytettävissä riittävät tulkki- ja 
vastaanottoresurssit.

Lentokentällä tapahtuvassa vastaanotossa 
Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on merkit-
tävä rooli. Vapaaehtoiset avustavat pako-
laisia lentokenttämuodollisuuksien aikana 
(rekisteröinti), järjestävät ruokailun tar-
peen vaatiessa ja saattavat pakolaiset jatko-
yhteyksille. Vapaaehtoiset ovat tulijoille 
ensimmäinen kosketus suomalaiseen yhteis-
kuntaan. Lentokenttävapaaehtoiset tekevät 
uuteen kotimaahan saapumisen inhimilliseksi 
ja ihmisarvoiseksi, mikä on hyvä ensi askel 
kotoutumiselle. Lentokenttävapaaehtoiset 
ovat kokeneet työn antoisaksi ja 
merkittäväksi.

Kiintiöpakolaiset tulevat usein perhekunnit-
tain ja perheissä on usein eri-ikäisiä jäseniä 
sylivauvoista isovanhempiin. Kiintiöpakolaisia 
tulee pääsääntöisesti isommissa ryhmis sä, 
jolloin vastassa on useampi kuin yksi 
vapaaehtoinen.

Wanted: Lentokenttävapaaehtoisia  
Helsinki-Vantaalle

Mitä hyvää sinä voisit tehdä 1.12?

VINKKAA YSTÄVILLESI TAI TULE ITSE MUKAAN

Ketä etsimme? 
Etsimme joustavia ja myös viikolla päiväs-
aikaan mukaan ehtiviä henkilöitä. Työskentely 
tapahtuu usein arkipäivänä ja saattaa kestää  
usean tunnin ajan. Vapaaehtoistyö vaatii 
aikataulullista joustavuutta, sillä lennot saat-
tavat olla useita tunteja myöhässä ja henkilöt 
voivat esimerkiksi myöhästyä jatkolennoilta. 
Lentokentällä tapahtuva vapaaehtoistyö sopii 
hyvin esimerkiksi eläkeläisille ja opiskeli-
joille, joilla on opintojensa puolesta joustava 
aikataulu.

Ensiapu, henkisen tuen osaaminen ja eri kie-
lien taitaminen ovat tehtävässä hyödyllisiä. 
Vapaaehtoistehtävästä suoriutuminen edellyt-
tää vähintään tyydyttävää suomen kielen tai-
toa, sillä kommunikoinnissa on mukana tulkit, 
jotka puhuvat suomea ja tulkattavaa kieltä.

Haemme lisää vapaaehtoista, jotka ovat val-
miita sitoutumaan tehtävään mielellään kah-
deksi vuodeksi. Lentokentälle tarvittava 
kulku lupa on voimassa viisi vuotta, joten 
toivomme, että vapaaehtoinen olisi käy-
tettävissä myös pidemmän aikaa. Vapaa-
ehtois työstä korvataan matkat lentokentälle 
halvimman kulkuneuvon mukaan sekä tarjo-
taan ruokailumahdollisuus kentällä. Koulu-
tamme henkilöt tehtävään. 

Jos kiinnostuit tehtävästä, laita viesti osoit-
teeseen refugees@redcross.fi. Kerro 
itsestäsi ja miksi kiintiöpakolaisten vastaan-
otto kiinnostaa sinua. Lisäkysymykset 
vapaaehtoistehtävästä voi laittaa samaan 
osoitteeseen.

Punainen Risti on mukana #TekojenTiistai-
kampanjassa 1.12. Päivä kannustaa ihmisiä  
hyviin tekoihin ja toimintaan. Sinutkin on 
haastettu - tule mukaan! Teot voivat olla 
kiittämistä, lupauksia, pieniä tekoja, suuria 
kampanjoita, lahjoittamista, vapaaehtois-
työtä tai vaikkapa tavaran lahjoittamista. 
TekojenTiistai on osa kansainvälistä 
#GivingTuesday-kampanjaa. Lue lisää: 
www.tekojentiistai.org.
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Syksyllä on tarjolla koulutusta maksuttoman 
Teamsin käyttöön osastoissa. Koulutuksesta 
saa vinkkejä esimerkiksi siihen, kuinka jär-
jestää kerhotoimintaa etänä tai vaikkapa 
kokoustaa osaston vapaaehtoisten kanssa. 

Koulutuksessa käydään läpi askel askeleelta 
mm. kuinka järjestetään Teamsin avulla etä-
toimintaa ja kutsutaan siihen osallistujia. 
Valtakunnallisesti järjestettäviin koulutuk-
siin ovat tervetulleita kaikki Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset. Valitse itsellesi sopiva ajan-
kohta osallistua, kaikki koulutukset ovat 
samansisältöisiä. Koulutuksia järjestetään 
sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kouluttajina toimivat Wistec Training Oy:n 
kouluttajat. 

Koulutuksiin voi osallistua omalta kotisoh-
valtasi älypuhelimella tai tietokoneella. 
Kouluttaja käyttää tietokonetta, joten voi 
olla helpompi seurata koulutusta tietoko-
neelta. Mobiiliohjelma on hieman erilainen, 
niin toiminnallisuudet eivät välttämättä löydy 
samasta paikasta. Jos kuitenkin päätät osal-
listua kännykällä Teams-sovelluksen voit 
ladata sovelluskaupasta. 

Teams Free perusteet
Kesto 2 h (18.00 – 20.00)

Koulutukset löytävät 
Omasta täältä: 

https://vapaaehtoiset.punai-
nenristi.fi/publicevents?search=teams 

• 20.10.2020 klo 18.00 – 20.00 Teams Free 
Perusteet (suomeksi ) 
• 29.10.2020 klo 18.00 – 20.00 Teams Free 
Perusteet (suomeksi)  
• 3.11.2020 klo 18.00 – 20.00 Teams Free 
Perusteet (ruotsiksi, tallennetaan) 
• 9.11.2020 klo 18.00 – 20.00 Teams Free 
Perusteet (suomeksi)  
• 19.11.2020 klo 18.00 – 20.00 Teams Free 
Perusteet (suomeksi)

Tervetuloa koulutukseen! Ilmoittautumista ei 
tarvita.

Apua ja tukea osastojen etätoimintaan

KOULUTUS

Oma-koulutus verkossa 26.10.2020

Oma Punainen Risti -vapaaehtoisjärjestelmän kautta uusien vapaaehtoisten on helppo päästä 
mukaan toimintaan ja osaston kertoa toiminnastaan ja organisoida sitä.

Toimitko osastossasi jossakin vastuutehtävässä tai ryhmänvetäjänä? Haluaisitko oppia käyt-
tämään Oma Punainen Risti -vapaaehtoisjärjestelmää paremmin?

Webinaarimuotoisessa Oma Punainen Risti -koulutuksessa käymme läpi Oman perustoimin-
nallisuudet ja miten osasto voi aloittaa Oman käytön. Koulutus sopii sinulle, joka haluat lisä-
eväitä Oman käyttöön kuten sinullekin, joka vasta aloitat Oman käyttöä osastossasi yhdessä 
muiden kanssa.

Koulutukseen pääsee osallistumaan ilmoittautuneille etukäteen lähetettävän Teams-linkin 
kautta.

Ilmoittaudu mukaan 26.10. klo 17.30-19.00 järjestettävään koulutukseen: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8637 

Osastoille on RedNetissä ohjeet, 
miten saada Microsoftin tarjoama 
ilmainen Teams-lisenssi käyttöönsä. 

rednet.punainenristi.fi > korona2020 
> vinkit etäkokouksiin ja toimintaan
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OSASTON VUOSI 2021

Muistilista osastojen hallituksille vuodelle 2021

Motto: Osastomme on ilon, toivon ja 
toiminnan paikka!
Punaisen Ristin yleiskokous hyväksyi 
Suomen Punaiselle Ristille uuden strate-
gian ”Toimintalinjaus vuosille 2021-2023: 
Punainen Risti tuo iloa, ylläpitää toivoa ja 
vahvistaa luottamusta.” Toimintalinjaus 
ohjaa Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja 
työntekijöiden yhteistä työtä seuraavien kol-
men vuoden ajan. Toimintalinjauksen kolme 
päätavoitetta ovat:

1. Apu löytyy läheltä 
2. Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat 
mukana 
3. Luottamusta ja vastuullisuutta rakentava 
yhteiskunta

Alla muutamia nostoja jokaisen päätavoit-
teen kohdalta. Toivomme, että osaston hal-
lituksessa keskustellaan näistä ja siitä, 
miten toimintalinjaus näkyy juuri omassa 
osastossa.

Apu löytyy läheltä
• Tutustumme toimintalinjaukseen 2021-
2023 ja mietimme mitä linjaus ja sen tavoit-
teet tarkoittavat osastomme kannalta.  
•  Meillä on toimintaa, joka vastaa alu-
eemme tarpeisiin. 
•  Teemme yleiskokouskaudella (2021-2023) 
kehittämissuunnitelman, jonka avulla kehi-
tämme toimintaamme. Osastokummit autta-
vat meitä tarvittaessa.  
•  Rekrytoimme uusia jäseniä ja vapaaehtoi-
sia. Otamme viikon kuluessa yhteyttä jokai-
seen toiminnastamme kiinnostuneeseen.  
•  Valmiussuunnitelmamme on kunnossa, 
päivitetty ja toimitettu piiritoimistoon.  
•  Osallistumme Nälkäpäiväkeräykseen 
ja saamme hankittua uusia kerääjiä. 
Kartoitamme parhaat keräyspaikat ja var-
mistamme, että niihin riittää tarpeeksi 
kerääjiä koko keräyksen ajaksi. Pyydämme 
myös mukaan oppilaitoksia tärkeään asiaan. 
•  Teemme yhteistyötä lähiosastojen, alu-
eemme järjestöjen ja viranomaisten kanssa.  
Osallistumme yhteisiin tapaamisiin, kuten 
osastofoorumeihin. 

Hyvinvoivassa yhteisössä kaikki ovat 
mukana

•  Olemme mukana Oma Punainen Risti -jär-
jestelmässä. 
•  Meillä on hyvä henki, arvostamme vapaa-
ehtoisiamme ja jäseniämme. Pidämme 
yhteyttä eri toimintaryhmiimme. 
•  Huolehdimme vapaaehtoisten hyvinvoin-
nista. 
•  Suuremmilla osastoilla on viestintäryhmä 
ja somevastaava.

Luottamusta ja vastuullisuutta 
rakentava yhteiskunta
•  Kerromme toiminnastamme ja olemme 
näkyviä viestijöitä omalla alueellamme. 
•  Vaikutamme omassa ympäristössämme 
Punaisen Ristin arvojen ja toiminnan kautta. 
•  Järjestämme vuoden aikana kolme tilai-
suutta, jotka ovat kohdennettuja jäsenille 
ja kaikille kiinnostuneille. Tällaisia tilai-
suuksia voivat olla esimerkiksi Punaisen 
Ristin viikolla kaikille avoin ilta ja loppuvuo-
desta kiitosjuhla. Nälkäpäivänä haastamme 
mahdollisimman monen osaston aktiivisen 
vapaaehtoisen keräämään.

Tapahtumia, koulutuksia ja  
kampanjoita 2021
Pääkampanjat 

• Ystävänpäivä 14.2. 
• Rasisminvastainen päivä 21.3.  
• Punaisen Ristin viikko  
• Nälkäpäiväkeräys 23.-25.9.
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Muut kampanjapäivät

• Maailman terveyspäivä 
• Valtakunnalliset tapaturmapäivät (aina 
perjantai 13. päivä)  
• Maailman humanitaarisen avun päivä 
• Maailman ensiapupäivä   
• Hyvä Joulumieli -keräys, marraskuuu -  
joulukuu 
• Maailman aids päivä 1.12.  
• Vapaaehtoisuuden päivä

Muista myös osastofoorumit, hallitusval-
mennukset, nuorten foorumit tammi- ja 
syyskuussa, syksyn kouluttajakoulutus ja 
Marraskuun jazzit.

Piirin vuosikokous järjestetään lauantaina 
17.4.2021. 

OSASTON VUOSI 2021

”Paperityöt” kuntoon
Varmistamme, että ”paperityöt” on hoidettu 
ja olemme täyttäneet ja lähettäneet asiakir-
jat piiritoimistoon:

- osaston syyskokouspöytäkirja liittei-
neen lähetetty piiritoimistoon, viimeistään 
31.1.2021 
- J1-kortti ja J2-kortti lähetetty piiritoimis-
toon, viimeistään 31.1.2021.  
- toimintatilastot täytetty netissä tai lähe-
tetty paperilomakkeella piiritoimistoon, vii-
meistään 31.1.2021 (tilastotietoja voi täyttää 
netissä jo joulukuussa 2020). 
- osaston valmiussuunnitelma tarkistettu 
ja päivitetty ja lähetetty piiritoimistoon, vii-
meistään helmikuussa 2021. 
- osaston kevätkokouspöytäkirja liitteineen 
lähetetty piiritoimistoon, heti kokouksen jäl-
keen tai viimeistään 30.4.2021.

Punaisen Ristin joulukalenteri on 
perinteinen osa joulun odotusta. Tämän 
vuoden kalentereissa näkyy Raimo 
Partasen ja Martta Wendelinin kuvitus. 
Kalentereita on lähetetty noin 100 000 
kotiin. Kalenterin suositus hinta on 12 € ja 
sen voi voi ostaa myös verkkokaupasta 
punaisenristinkauppa.fi tai  
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
myynti@punainenristi.fi.

Lahjavinkki: Punaisen Ristin  
Vaikuttava lahja
Ostamalla Vaikuttavan lahjan annat 
konkreettista apua vaikeassa tilanteessa 
olevalle. Lahjalla viestit välittämisestä ja 
halustasi auttaa. Suosituimmat Vaikuttavat 
lahjamme ovat Puhdasta vettä lapselle 
vuodeksi (15 €) ja Ystävä yksinäiselle (25 €).  
Verkkokaupasta löytyy lisää Vaikuttavia 
lahjoja ja myös joulukortit, joilla ilahdutat 
sukulaisia, ystäviä ja naapureita.

Lisätietoja: Punaisen Ristin myyntipalvelu, 
p. 020 701 2211

Kalenteri tuo joulun odotuksen
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KOULUTUS

Henkisen tuen koulutukset 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset kohtaavat 
hädässä olevia ihmisiä omassa tehtäväs-
sään. Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja 
kriisireaktioiden ymmärtäminen antavat val-
miuksia auttaa muita ja myös itseä mahdolli-
sissa kriisitilanteissa.

Kenelle? 
- Henkisen tuen koulutukset soveltuvat 
jatko- ja täydennyskoulutukseksi kaikille eri 
toiminnoissa mukana oleville Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille.  
- Kurssille osallistuminen on myös ensimmäi-
nen askel kohti henkisen tuen vapaaehtoi-
sena toimimista hälytysryhmissä. Henkisen 
tuen vapaaehtoiset auttavat kuuntele-
malla ihmisiä, jotka ovat erittäin vaikeassa 
tilanteessa. 

Henkisen tuen jatkokurssi  
– yksilö osana yhteisöä
Aika: sunnuntai 15.11. klo 9-17 
Paikka: etäkoulutus teamsissä, kouluttaja 
Riitta Merri 

Koulutuksen järjestää Helsingin ja 
Uudenmaan piiri, koulutus on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 25 hinta on euroa.

ilmoittautuminen 8.11.2020 mennessä: 
https://www.lyyti.in/151120. 

Mitä koulutus sisältää?

Kurssi on tarkoitettu henkisen tuen perus-
kurssin käynneille. Jatkokurssilla keskitytään 
yksilöön ja yhteisöön. Menetys kosket-
taa sekä yksilöä että myös koko yhteisöä. 
Suru on luonnollinen reaktio menetykseen. 
Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen 
osallistuja 

- Tietää, että on monenlaista stressiä sekä 
tunnistaa mielen ja kehon reaktiota stressiin 
- Tietää, että suru on luonnollinen reaktio 
menetykseen 
- Tuntee kuolemaan, hautaamiseen ja sure-
miseen liittyviä rituaaleja 
- Tietää suru- ja traumatyön eron 
- Osaa antaa henkistä ensiapua surevalle 
- Osaa hakeutua ammattiavun piiriin tarvit-
taessa 

Uusien vapaaehtoisten 
rekrytointiin
Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutuk-
set ilmoittautumisohjeineen löydät Oma 
Punainen Risti -tietojärjestelmästä: www.
punainenristi.fi/oma. 

Valtakunnallisten kampanjoiden kautta uudet 
vapaaehtoiset ohjautuvat suoraan Omaan 
etsimään toimintaa. Osastossa kannat-
taa huolehtia siitä, että toiminta on esillä 
Omassa. Jos tarvitsette apua Oman käyt-
töönotossa ole yhteydessä piiritoimistoon. 

Koulutusten suunnitteluun ja 
koordinointiin
Koulutusten koordinointia varten on tehty 
koontitaulukko, jonka löydät piirin sivuilta 
www.hup.punainenristi.fi > Vapaaehtoisille > 
koulutuksen järjestäjille. Koontitaulukko päi-
vitetään kerran viikossa.

Ohjeita ja vinkkejä löydät myös koulutuksen 
järjestäjän muistilistasta, joka sekin löytyy 
piirin nettisivuilta. Koulutusten järjestäminen 
on yhteistyötä. 

Opintokeskus Sivis tukee kurs-
sin järjestämistä. Lisätietoja 
Opintokeskus Siviksen järjestä-
mistä koulutuksista löydät:  
www.ok-sivis.fi/.



17

- Tietää, että järkyttävät tapahtumat vaikut-
tavat yhteisöön 
- Tietää, että resilienssi on yksilön ja yhtei-
sön ominaisuus 
- Tuntee tekijöitä, jotka auttavat yksilöä ja 
yhteisöä selviytymään

Sisältö: 
- Stressi 
- Suru ja suremisen rituaalit 
- Henkinen ensiapu surevalle 
- Resilienssi yksilön ja yhteisön ominaisuu-
tena 
- Yksilön ja yhteisön toipuminen

Keinoja henkisen kuormituksen 
hallintaan
Webinaari 17.11.2020 klo 18-19.15  
(Huom! uusi päivä, siirtyi 4.11. päällekkäi-
syyksien vuoksi)

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/8217  
Webinaari on tarkoitettu Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille, joilla on jo kokemusta 
vapaaehtoisena toimimisesta mm. puhe-
linauttajina, ystävävälittäjinä, osaston toi-
mintaryhmässä, osaston vastuuhenkilönä, 
muussa vaativassa vapaaehtoistehtävässä.

Webinaarin tavoitteena on tukea auttajan 
omaa hyvinvointia. Tavoitteena on auttaa 
löytämään itselle sopivia keinoja kuormit-
tavuuden hallintaan, kun toimii vapaaehtoi-
sena ja toisen ihmisen hätä voi mennä omiin 
tunteisiin. Tavoitteena on myös auttaa löytä-
mään keinoja rajata omaa jaksamista.

Sisältöjä: 
- Toisen ihmisen auttamisen taito 
- Myötätunto ja emotionaalinen stressi 
- Psyykkinen etäännyttäminen 
- Henkilökohtaiset stressinhallintakeinot 
- Kehotietoisuus 
- Suojat

Lisätiedot: Emilia Jokiaho emilia.jokiaho@
redcross.fi. 

Digittäjät - tule mukaan 
digivapaaehtoiseksi!
Oletko digiketterä, itseohjautuva ja sosi-
aalinen tyyppi? Etsimme lisää Punaisen 
digivapaaehtoisia!

Digivapaaehtoiset ovat tärkeä osa järjestön 
auttamisvalmiutta. He tukevat, kouluttavat 
ja auttavat muita vapaaehtoisia sähköis-
ten järjestelmien, kuten sosiaalisen median 
ja sähköisen vapaaehtoisjärjestelmän eli 
Oma Punaisen Ristin käytössä tai etätapaa-
misissa. Digivapaaehtoisen rooli muotoutuu 
pitkälti hänen omien vahvuuksiensa ja kiin-
nostuksensa mukaan ja he voivat toimia yli 
osastorajojen.  

Digivapaaehtoiset saavat tukea tehtäviinsä 
kuukausittaisissa etäryhmätapaamisissa. 
Tule mukaan suunnittelemaan toimintaa 
tapaamisiin

- tiistai 10.11.2020 klo 17.30 - 19.00 
- tiistai 8.12.2010 klo 17.30 – 19.00

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: https://vapaa-
ehtoiset.punainenristi.fi/event/9229   

Lähetämme osallistujille Teams-linkin ennen 
tapaamista.

Ystäväksi maahanmuuttajalle 
tai maahanmuuttajaperheelle: 
SuomiKamu
Aika: keskiviikko 25.11. klo 17-20 
Paikka: Etäkoulutus, tarvitset toimivan verk-
koyhteyden ja koneen. 

SuomiKamu on tärkeä tuki suomalai-
seen elämänmenoon ja yhteiskuntaan 
tutustumisessa. 

Ilta kuukaudessa riittää, sitoudu puoleksi 
vuodeksi kerrallaan.  Toimintaan pääsee 
mukaan osallistumalla ensin SuomiKamu 
-koulutukseen: 

Lisätiedot: suomikamu@outlook.com 

KOULUTUS



18

Keväällä ylimääräisten hallitusvalmennusten 
nimellä kulkeneet koko piirin yhteiset Teams-
tapaamiset olivat tärkeä kanava ideoiden 
jakamiseen ja tilannekuvan ylläpitämiseen. 
Monet toivoivat, että niitä jatkettaisiin myös 
syksyllä. Nimi vain vaihtuu Tässä ja Nyt -tun-
niksi, koska kaikki vapaaehtoiset ovat lämpi-
mästi tervetulleita mukaan. 

Sisältöön otetaan mallia tästä meille niin 
tutusta lehdestä: tunnit sisältävät ajanta-
saista tietoa koronatilanteesta ja toiminnasta 
Helsingin ja Uudenmaan piirissä, sekä kuu-
lumisia ja ideoita suoraan kentältä. Tässä ja 
Nyt -tunteja pidetään noin kerran kuussa. 

Tässä ja Nyt -tunnit keskiviikkoisin 
4.11.2020, 2.12.2020 ja 13.1.2021 
kello 17.30-18.30

Kutsu tapaamisiin on lähetetty osastojen 
vastuuhenkilöille sähköpostilla. Tapahtumat 
löytyvät myös Facebookista ja Oma 
Punaisesta Rististä. Tapahtummin ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen, tervetuloa mukaan!

Tässä ja nyt -tunnit

Parina viime vuonna Marraskuun Jazz on 
koonnut vapaaehtoisia yhteen ympäri piirin 
keskustelemaan ja nauttimaan musiikista. 
Tällä hetkellä kokoontuminen niin isolla jou-
kolla ei valitettavasti ole turvallista, mutta 
haluamme pitää uudesta hyvästä perinteestä 
kiinni. Siksi kutsumme kaikki vapaaehtoiset 
Etäjazzeille 14.11. klo 10-12.30. Ohjelmassa 
on tuttuun tapaan musiikkia ja piirin puheen-
johtaja Jouni Pousin sekä Punaisen Ristin 
puheenjohtaja Elli Aaltosen puheenvuorot, 
joissa päästään varmasti tarkastelemaan 
kulunutta vuotta ja suuntaamaan katseet 
tulevaan. 

Yhteisen osuuden jälkeen järjestetään useita 
toimialatapaamisia:

• Puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille 
• Sihteereille 
• Jäsenmestareille 
• Keräysjohtajille 
• Valmiuden yhdyshenkilöille 
• Veripalvelun yhdyshenkilöille 
• Ystävätoimijoille 
• Viestintävapaaehtoisille 
• Nuorisotoiminnan, Läksyhelpin ja kouluyh-
teistyön vapaaehtoisille 
• Monikulttuurisuustoiminnan vapaaehtoisille

Ilmoittautuminen Etäjazzeille ja toimi-
alatapaamisiin: https://www.lyyti.fi/reg/
etajazz2020. 

KOULUTUS

Etäjazz
JA 

TOIMIALATAPAAMISET
14.11.2020 KLO 10.-12.30

Näkövammaisen kohtaaminen 
- koulutus
Aika: 27.10.2020 klo 17-18.30 
Järjestäjä: Piiri yhteistyössä Helsingin väli-
tysverkoston kanssa 
Lisätiedot: Mehalet Yared, mehalet.yared@
redcross.fi

Henkinen tuki lapsille 
Aika: Lauantai 16.1.2021 
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, 
Hietaniemenkatu 7 B 5.krs, 00100 Helsinki

Lisätietoja tulossa myöhemmin.
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HELSINGIN OSASTOJEN DIGIHANKE

Helsingin osastot aloittaneet 
osastojen yhteisen digihankkeen

Elokuun lopussa Länsi-Helsingin osastoon 
ilmoittautui vapaaehtoiseksi digistrategioi-
den kehitystä työkseen tekevä Venlakaisa 
Pursiainen. Tästä Helsingin osastojen tilan-
nekeskuksessa kevään koronapandemian 
aikana aktiivisena vapaaehtoisena ollut osas-
ton viestintävastaava Karoliina Pilli-Sihvola 
sai idean. 

Tilannekeskuksessa käytettiin monia hyväksi 
koettuja digiratkaisuja, joita olisi hyvä pyr-
kiä laajentamaan osaksi osastojen normaa-
litoimintaa. Karoliina otti yhteyttä osastonsa 
sihteeriin Pasi Sinisaloon, jonka tiesi olevan 
“IT-kaveri”. Karoliina ehdotti, että mitä jos 
Pasi laittaisi pystyyn vapaaehtoisista koostu-
van digikehitystiimin, jonka tavoitteena olisi 
edistää digitalisaatiota Helsingin osastoissa. 
Pasi innostui asiasta, nappasi Venlakaisan 
mukaan ja pisti syyskuussa pystyyn useasta 
Helsingin osastojen vapaaehtoisista koostu-
van digikehitystiimin.

Tiimillä on kunnianhimoinen tavoite: luoda 
osastoille ja HUPille saumaton, nykyaikai-
nen ja toimiva digitaalinen viestintäka-
nava. Käytännössä tämä tarkoittaa Microsoft 
Teams työkalun käyttöönottoa osastojen 
sekä osastojen ja HUPin väliseen viestin-
tään. Tällä pyritään avoimeen, yhtenäiseen 

ja samanaikaiseen viestintään, osastojen 
yhteisten toimintaryhmien perustamiseen 
sekä parantamaan valmiuksia reagoida poik-
keustilanteissa yli osastorajojen. 

Digikehitystiimi toimii projektimaisesti. 
Projektiryhmä, jossa on mukana tai kuu-
lolla tällä hetkellä kuuden Helsingin osaston 
edustajia, valmistelee ja tekee käytännön 
työt. Lisäksi mukana on pilottiryhmä, joka 
kokeilee, antaa palautetta ja esittää kehitys-
ideoita. Tiimi saa myös tukea sekä piiristä 
että keskustoimistolta. Tiimillä on projek-
tin tavoite kirkkaana mielessä, ja tavoit-
teen toteutumista edistetään muun muassa 
joka toinen keskiviikko järjestettävillä 
Teams-työpajoilla. 

Tiimin tavoitteena on pilotoida Microsoft 
Teamsin käyttöä vielä tämän vuoden aikana. 
Mikäli pilotti Helsingin osastoissa onnistuu, 
tarkoitus on mahdollistaa laajentuminen 
koko piirin alueelle ja mahdollisesti myöhem-
min koko maan tasolle. 

Jos haluat mukaan tiimiin tai kiinnostuit pro-
jektista, ota yhteyttä tiiminvetäjään Pasiin 
osoitteessa pasi.sinisalo@osasto.punainen-
risti.fi tai puhelimella 040 570 6677.

Kuusi helsinkiläisosas-
toa on käynnistänyt 
hankkeen, jonka tar-
koituksena on paran-
taa osastojen keski-
näistä tiedonkulkua ja 
mahdollistaa osastoille 
sähköisen toimintaym-
päristön käyttöönotto.
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VAALITOIMIKUNTA

Vaalitoimikunta pyytää ehdotuksia 
vuosikokouksessa 2021 valittavista 
luottamushenkilöistä
Vaalitoimikunta valmistelee parhaillaan piirin 
vuosikokouksessa v. 2021 suoritettavia vaa-
leja. Vuosikokouksessa ovat ensi keväänä 
erovuorossa puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja sekä puolet eli viisi piirin hallituksen 
jäsentä. Kokouksessa valittavien hallituksen 
jäsenten toimikausi kestää vuoden 2023 vuo-
sikokouksen loppuun.

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään 
ehdotuksia vuosikokouksessa valittavista 
luottamushenkilöistä. Järjestön luottamus-
toimeen voidaan valita vain järjestön henki-
löjäsen. Suomen Punaisesta Rististä annetun 
asetuksen (nro 827/2017) 18 ja 19 §:n 
mukaan luottamushenkilöitä ehdolle asetet-
taessa tulee ehdokkailta edellyttää 

• sitoutumista Punaisen Ristin perusperiaat-
teisiin  
• halua edistää Punaisen Ristin tarkoituksen 
toteuttamista 

Tämän lisäksi tulee toimielinten kokoon-
panossa ottaa mahdollisimman tarkoin 
huomioon 

• alueellinen ja kielellinen edustus  
• kummankin sukupuolen ja eri ikäryhmien 
edustus

Piirin hallituksessa tarvitaan erilaisia 
osaajia 

Vaalitoimikunta toivoo piirin hallituk-
seen runsaasti ehdokkaita eri puolilta piirin 
aluetta. Pidämme tärkeänä, että ehdokkailla 
on paikallista tuntemusta oman osastonsa 
tilanteesta ja toiminnasta, ja että he ovat 
valmiita jakamaan osaamistaan hallituksen 
työskentelyssä. Hallituksen jäsenenä pää-
see tutustumaan muihin osastoihin, alueisiin 
ja piiriin sekä tuomaan omaa kokemustaan 
mukaan hallituksen toimintaan.

Punaista Ristiä lähellä olevan viranomais-
toiminnan (esimerkiksi pelastustoimi, sosi-
aalitoimi, maahanmuuttoasiat) tuntemus 
on hyödyksi ehdokkaille. Ehdokkaalla voi 

ammatin, työn tai harrastuksen kautta olla 
hyödyllistä osaamista esimerkiksi digitaali-
sesta viestinnästä ja markkinoinnista, sosi-
aalisesta mediasta, taloushallinnosta tai 
juridiikasta. Piirin hallituksen tehtävät määri-
tellään säännöissä (ks. sivu 22).

Vaalitoimikunta suosittelee, että kaikki 
osastot eri puolilta piiriä tekevät ehdotuk-
sia. Ehdokkaita oman piirinsä luottamus-
henkilön vaalia varten voivat asettaa myös 
järjestön henkilöjäsenet. Tuttujen ja koke-
neiden hallituksen jäsenten lisäksi vaalitoimi-
kunta suosittaa etsittävän uusia ehdokkaita 
ja monipuolista osaamista niin osasto-
jen sisältä kuin aktiivisesti toimivan joukon 
ulkopuoleltakin. 

Ehdotukset 1.2.2021 mennessä

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään 
ehdotuksensa viimeistään maanantaina 
1.2.2021. Suosittelemme ehdokaslomakkeen 
täyttämistä netissä (linkki tulossa marras-
kuussa). Voitte myös lähettää ehdotuksen 
liitteineen vaalitoimikunnan sihteerille Tuula 
Korhoselle, sähköposti tuula.korhonen@
punainenristi.fi Määräajan jälkeen tulleita 
ehdotuksia vaalitoimikunta ei ota huomioon.

Ehdotuksesta on selvittävä kaikki tarvitta-
vat tiedot: ehdokkaan nimi, osasto, synty-
mäaika, yhteystiedot, koulutus ja ammatti, 
mahdollinen erityisosaaminen sekä peruste-
lut. Ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan CV. 
Ehdotuksesta on käytävä ilmi myös ehdo-
tuksen tehnyt osasto ja puheenjohtajan (tai 
muun vastuuhenkilön) yhteystiedot sekä 
tieto ehdokkaan suostumuksesta.

Vaalitoimikunta toivoo, että osastoissa ja 
osastojen yhteisissä tapaamisissa keskus-
tellaan ehdokkaista ja varmistetaan, että 
jokaiselta alueelta löytyy ehdokkaita pii-
rin hallitukseen. Vaalitoimikunta toivoo, 
että osastot jakavat piirin nettisivuilla ja 
Facebookissa olevia ilmoituksia, jotta tieto 
tavoittaisi mahdollisimman monen hallitus-
työskentelystä kiinnostuneen.
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VAALITOIMIKUNTA

Piirin hallituksen kokoonpano
Erovuorossa vuosikokouksessa 2021

Puheenjohtaja Jouni Pousi, Kallio-Käpylä 
Varapuheenjohtaja Katja Kuusela, Pohjois-Helsinki (kaudet täynnä)

Anders Blomberg, Kehä-Espoo (kaudet täynnä) 
Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa (kaudet täynnä) 
Veera Niemi, Hyvinkää 
Maria Nygren, Pohjois-Helsinki 
Ria Sarasti, Tuusula (kaudet täynnä)

Toimikausi jatkuu vuosikokoukseen 2022 

Tiina Hörkkö, Korso 
Max Lindholm, Helsingfors svenska 
Pekka Piri, Tapiola 
Karoliina Pilli-Sihvola Länsi-Helsinki 
Mia Salomäki, Keski-Helsinki

Kaudet täynnä: SPR-asetuksen 37 §:n mukaan ”Sama henkilö voidaan valita piirin hallituk-
sen jäseneksi samaan tehtävään enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.” Sääntö ei 
estä perättäisiä toimikausia hallituksessa, jos henkilön tehtävä hallituksessa vaihtuu (esim. 
hallituksen jäsenestä puheenjohtajaksi tai päinvastoin). Perättäisten toimikausien sääntö kos-
kee toimimista samassa tehtävässä.

Vuosikokouksessa valitaan lisäksi kaksi 
tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkasta-
jaa. Vaalitoimikunta tulee esittämään vuo-
sikokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan 
Punaisen Ristin yleiskokouksen suosituksen 
mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy:n 
(PwC) ehdottamat KHT-tilintarkastajat.  

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin vuosikoko-
uksessa 17.4.2021 valittavista luottamus-
henkilöistä ja tilintarkastajista lähetetään 
osastoille vuosikokouskutsun liitteenä. 
Ehdotusta tehdessään vaalitoimikunta ottaa 
huomioon erilaiset järjestön kannalta tär-
keät näkökulmat (esimerkiksi ehdokkaan 
kokemus ja tuntemus Punaisen Ristin toi-
minnasta, erilaiset sidosryhmät, asiantun-
temus), jotka osastojen toivotaan tuovan 
esiin ehdotusta tehdessään.

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan yhteystiedot 

Puheenjohtaja

Ulla Laukkanen, Kehä-Espoo 
sähköposti ulla.laukkanen.1@gmail.com 

Varapuheenjohtaja

Lotta Mäkelä, Länsi-Helsinki 
sähköposti lkhmak@gmail.com

Jäsenet

Nea Asula, Pohjois-Helsinki 
nea.asula7@hotmail.com

Vesa Kirjavainen, Länsi-Helsinki  
sähköposti vesku.kirjavainen@gmail.com

Torsten Ragnell, Ekenäs-Tenala 
torstenragnell@hotmail.com

Tuula Rönkkö, Borgå - Porvoo 
sähköposti tuula.ronkko@gmail.com

Satu Wallenius, Mäntsälä 
satu.wallenius@outlook.com
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Kuinka paljon hallitustyöskentely vie aikaa?

Vuodessa järjestetään kuusi - seitsemän hallituksen kokousta, kokoukset pidetään arki-
iltaisin Helsingissä. Osa hallituksen kokouksista järjestetään kokonaan etänä, mutta myös 
muihin kokouksiin on mahdollista osallistua etänä. Kokousten lisäksi saatetaan järjestää 
yksi tai kaksi puolenpäivän mittaista seminaaripäivää, joihin osallistuu hallituksen lisäksi 
myös piiritoimiston henkilökuntaa. 

Hallituksen jäsenet toimivat kummeina eri osastofoorumialueilla. Näin he pääsevät tutus-
tumaan erilaisten osastojen toimintaan omalla kummialueellaan.

Matkakulut kokouksiin korvataan.

Piirin hallituksen tehtävät on määritelty piirien johtosäännön 6 §:ssa 

Piirin hallituksen tehtävänä on:

1) kutsua koolle ja valmistella piirin kokous, ja valvoa kokouksen päätösten täytäntöön-
panoa; 
2) huolehtia siitä, että osastot saavat toimintaa ja taloudenhoitoa varten osaavan ja riit-
tävän tuen; 
3) hyväksyä piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle; 
4) valvoa piirin omaisuuden ja talouden hoitoa ja huolehtia, että piirin varainhoito on luo-
tettavalla tavalla järjestetty; 
5) päättää piirin kiinteän omaisuuden hankinnasta ja muista huomattavista investoin-
neista;  
6) järjestää henkilöstön edustus piirin hallituksessa sekä sen alaisissa piirin hallintoeli-
missä järjestön hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaan; 
7) ottaa ja erottaa piirin toiminnanjohtaja sekä muu palkattu henkilöstö; 
8) tarvittaessa määrätä samalla alueella toimivien osastojen tarkoituksenmukaisesta 
työnjaosta ja ratkaista mahdolliset erimielisyydet kuultuaan asianomaisten osastojen hal-
lituksia; 
9) määrätä osaston omaisuuden hoidosta SPR-asetuksen 24§:ssä säädetyissä tilanteissa; 
10) valita piirin edustaja järjestön yleiskokoukseen; 
11) vahvistaa osastojen äänivaltaisten edustajien määrä piirin kokouksissa; 
12) huolehtia alueellaan Punaisen Ristin valmiussuunnittelun koordinoimisesta; 
13) asettaa alaisiinsa laitoksiin johtokunnat ja päättää niiden toiminnasta; 
14) valvoa osaltaan alueellisesti, että Punaisen Ristin, Punaisen Puolikuun ja Punaisen 
Kristallin nimeä ja tunnusta ei käytetä säännösten vastaisesti; 
15) huolehtia muista niistä piirin hallituksen tehtävistä, joista säädetään SPR-asetuksessa 
ja määrätään työjärjestyksessä, taloussäännössä ja johtosäännöissä; sekä 
16) päättää muista toiminnanjohtajan esittelemistä asioista.

Piirin hallitus voi asettaa määräämäänsä tehtävää varten määräajaksi valio- tai 
toimikuntia

Piirin hallituksen työskentely ja tehtävät



23

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

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

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

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

• 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.) 

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

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

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

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

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

• Olli Sanna, osastotiedottaja Å 040 185 7501

• Petäjäsalo Ippe, projektityöntekijä, Kaveritaidot 
-hanke Å 040 809 9810

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

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

• Veijola Jenni, projektityöntekijä 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

• Villa Marianne, henkilöstösuunnittelija 
Å 040 828 3236

• Poukka Jari, talouspäällikkö Å 040 536 6285

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI
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Kiitos kaikille, jotka olitte toteuttamassa Nälkäpäivän turvallisesti ja  
luovasti koronaepidemian keskellä! 40. Nälkäpäivä-keräys tullaan muistamaan 
nenä-suusuojiin pukeutuneista lipaskerääjistä. Kuvassa Teija Hiltunen Korson 
osastosta.

TUULA KORHONEN


