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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Aku Suomalainen, 040 664 3236, aku.suomalainen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
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Suomen Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Piirin sivujen toimitus ja taitto: Tuula Korhonen, 040 548 9471, tuula.korhonen@punainenristi.fi

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

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 
osastomateriaalit. Tarvitsetko tunnukset? Laita viesti myynti@punainenristi.fi

Sisältö
• Nälkäpäivä tulee taas!
• Nälkäpäivä on osaston yhteishengen ja auttamisvalmiuden mittari
• Lahjoittaminen onnistuu, vaikkei lompakossa ole pennin pyörylää
• Kesäkumikampanja
• Ansiomitalianomukset osastoilta piireihin jo syyskuussa
• Uusi hanke monikielisen koronaviestinnän levittämiseksi käynnistyi
• Asunnottomien yö 17.10.
• Punainen Risti tukee ja neuvoo paperittomuudessa
• Auttajat Aulangolla 2022
• Suomen Punaisen Ristin brändiä uudistetaan
• Punaisen Ristin verkkokauppa uudistui
• Piirin hallitus tutuksi
• Syksyn koulutukset, mm. Oma Punainen Risti -koulutukset verkossa ja  
   Suuri koulutuspäivä 16.10.
• Ea-bussi, R199, on myyty
• Piiritoimiston yhteystiedot
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PÄÄKIRJOITUS 23.8.2021

Nälkäpäivä tulee taas!
Odotatko sinäkin jo malttamattomana Nälkä-
päivän yhteisöllisyyttä ja auttamisen riemua? 
Tänä syksynä kaduilla ja kauppakeskuksissa 
ympäri Suomen nähtäneen poikkeuksellisen 
suuri joukko punaliivejä. Apua tarvitaan nyt 
todella, mutta kaipaus auttamiseen on myös 
suurta. 

Viime vuonna seisoin lipaskerääjänä perjan-
taiaamuna lähes autiossa Helsingin keskus-
tassa. Yksittäisten kulkijoiden ja hiljaisen lii-
kenteen lomassa näkyi kuitenkin tasaisin 
välimatkoin punaliivisiä lipaskerääjiä. Näky 
oli koskettava ja se loi toivoa hämmentävän 
ja pelottavankin ajan keskellä. Tämä sama 
näky ja nämä samat tunnelmat uskoakseni 
toistuivat ympäri Suomen. 

Koronapandemian osoittaessa hiipumisen 
merkkejä ja rokotusten turvaamina halu-
an uskoa siihen, että syyskuussa pääsemme 
taas turvallisin mielin sankoin joukoin yhdes-
sä auttamaan. Toivottavasti voimme kerätä 
hilpeissä ja energisissä tunnelmissa! Ainakin 
sellaisen tunnelma on välittynyt etäkohtaa-
misissa. 

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään ko-
ko maassa 23.-25.9., mutta keräykseen voi 
aloittaa netissä jo syyskuun alussa. Keräys 
kestää lokakuun loppuun saakka. 

Tänä vuonna Nälkäpäivänä haluamme tuoda 
esiin ihmisten samankaltaisuutta ja yhteen-
kuuluvuutta. Hädän keskellä ihmisten perus-
tarpeet kaikkialla maailmassa ovat samanlai-
sia: tarvitaan ruokaa, vettä ja suojaa – sekä 
usein näiden jälkeen myös henkistä tukea. 
Me todella tarvitsemme toisiamme ja halu-
amme olla toistemme tukena. 

Suomen Punainen Risti on jo kymmenen 
vuoden ajan ollut mukana auttamassa Fi-
lippiineillä, joka kuuluu maailman katastro-
fialttiimpiin maihin lukuisten vuosittaisten 
luonnonkatastrofien vuoksi. Filippiineil-
lä työskennelleet suomalaiset tuovat pala-
tessaan mukanaan paikallisilta kollegoilta 
ja käytännön kautta opittua korvaamatonta 
osaamista, jota hyödynnetään Suomen val-
miuden vahvistamisessa. Suomalaiset dele-
gaatit puhuvatkin Filippiineistä katastrofien 
korkeakouluna. 

Käteisen käytön väheneminen on entises-
tään kiihtynyt korona-aikana. Tämä on to-
siasia, joka tulee varmasti näkymään lipas-
keräyspäivien aikana. Meidän ei ole syytä 
lannistua tästä, vaan sinnikkäästi muistuttaa 
mahdollisuudesta lahjoittaa esimerkiksi teks-
tiviestillä tai mobiilimaksusovelluksella. 
Hyvän tuloksen lisäksi tärkeää on myös se, 
että jo pelkästään lipaskerääjien näkeminen 
kadulla luo monelle toivoa ja herättää autta-
misen halun! 
 
Ikimuistoista Nälkäpäivää toivottaen  

Hilkka Korte 
Nälkäpäivä-kampanjan 
koordinaattori
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Nälkäpäivänä testataan, miten hyvin 
yhteistyö osastossa sujuu. Porukal
la tehty keräys nostaa yhteishenkeä ja 
varmasti myös keräystulosta. Puhalta
kaa siis yhteen hiileen ja tehkää Näl
käpäivästä osaston yhteinen asia!

Viime vuoden osastokyselyn tuloksista voi 
aistia, miten voimaannuttava kokemus Näl-
käpäivän järjestäminen voi parhaimmillaan 
olla. Ja toki myös sen, että epätoivon hetkiä-
kin on koettu.

”Mutta jälleen kerran keräys järjestettiin, 
raitilla näyttiin ja ihmisille annettiin autta-
misen mahdollisuus ja ennen kaikkea apua 
välitettiin rahaa keräämällä! Koronakaan ei 
lannista Punaista Ristiä!”

”Saatiin draivi päälle. Kaikki kolme päivää 
aamusta iltaan! Tulos parani viime vuodes-
ta!”

”Kaikki olivat harvinaisen innostuneita. Il-
meisesti olemme parhaimmillamme, kun ei 
mene kaikki rutiinilla ja voidaan käyttää luo-
vuutta ja on riittävän korkea päämäärä.”

NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021

Nälkäpäivä on osaston yhteishengen ja  
auttamisvalmiuden mittari

Nälkäpäivä on meille tärkeä. Yritämme pa-
rantaa tulosta vuosi vuodelta ja pandemiasta 
huolimatta onnistuimme siinä taas. Saimme 
aiempaa enemmän kerääjiä ja anteliaan vas-
taanoton kylillä.

”Tekemisen intoa ja meininkiä on, mut-
ta epätoivoa ja hallinnan tunteen puutetta 
myös.”

Kerääjärekrytointi kannattaa aina
Taloustutkimuksen keväällä julkaiseman Va-
paaehtoistyö Suomessa -selvityksen mukaan 
38 % suomalaisista haluaisi osallistua vapaa-
ehtoistoimintaan, jos heitä pyydettäisiin mu-
kaan. Nuorista 15-24 -vuotiaista halukkai-
ta oli jopa 61 %. Pidetäänhän yhdessä huoli, 
ettei kerääjäksi tuleminen ainakaan pyytä-
misen puutteesta jää kiinni!

Kerääjiä tarvitaan erityisesti  
suurissa kaupungeissa
Nälkäpäivän kerääjämäärä on jostain syys-
tä laskenut aika tavalla viime vuosina. Viime 
vuoden vähentynyttä kerääjämäärää selit-
tää luonnollisesti korona.  Mutta jo sitä en-
nen kerääjämäärä oli kahdeksassa vuodessa 
pudonnut peräti 17 %. Toisin sanoen meil-

Hirvensalmen osaston Kalevi Puukko keksi kiinnittää iZettlen selfiekeppiin, jolla turvaväleistä voitiin ottaa 
kaikki ilo irti. Kikka tuotti neljänneksi eniten korttimaksulahjoituksia koko maassa.

H
eljä Tilli
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021

lä oli vuonna 2019 yhteensä 2640 kerääjää 
vähemmän, kuin vielä vuonna 2013. Etenkin 
suurissa kaupungeissa tämä on näkynyt suo-
raan keräystuloksessa. 

Tiesitkö? 
Käteisen käyttö on vähentynyt ja viime vuon-
na suomalaisten käteisen käyttö laski peräti 
20 %. Siitä huolimatta kerääjämäärään suh-
teutettu lipaskeräyksen tuotto on kasvanut.  
Viimeisen kahdeksan vuoden aikana vapaa-
ehtoiset ovat keränneet käteistä keskimäärin 
97 € kerääjää kohden. Viime vuonna lipaske-
rääjät yltivät täsmälleen keskiarvoon, vaikka 
lahjoittajia oli koronan takia liikkeellä tavallis-
ta vähemmän. Tilastojen valossa kerääjärek-
rytointiin satsaaminen kannattaakin yhä vä-
hintään yhtä paljon kuin ennen!  

Mistä lisää kerääjiä?
Nälkäpäivän kerääjäkyselyn perusteella li-
paskerääminen on todella suosittua. Peräti 
99 % keräämässä olleista haluavat tulla mu-
kaan uudestaan. Muistakaa siis pyytää piiris-
tä kaikkien teidän osastonne alueella asuvien 
kerääjärekisterissä olevien yhteystiedot ja 
olla heihin yhteydessä. Huolehdittehan myös 
siitä, että keräyksen jälkeen kaikkien haluk-
kaiden kerääjien yhteystiedot lisätään kerää-
järekisteriin.  

Myös jäseniä kannattaa pyytää mukaan ke-
rääjiksi. Keskimäärin 56 % osastoista onkin 

näin toiminut viime vuosina. Koululaisia on 
kutsunut kerääjiksi 58 % osastoista, opiske-
lijoita 18 %, yrityksiä 11% ja muiden järjes-
töjen aktiiveja 11 %. 34 % osastoista on vie-
nyt kerääjämainoksia ilmoitustauluille ja 10 
% on jakanut kerääjäkutsu-flyereita. Osas-
ton Facebook-sivuilla kerääjiä on kutsunut 48 
% osastoista ja 20 % on hyödyntänyt paik-
kakunnan muita Facebook-ryhmiä. 33 % 
osastoista oli hakenut lipaskerääjiä paikallis-
lehden kautta. Jotkut osastot ovat hyödyn-
täneet myös muita somekanavia sekä muita 
paikallismedioita. 

Isoissa kaupungeissa kerääjiä voidaan tarvi-
ta useita kymmeniä, tai jopa satoja. Silloin 
on hyvä miettiä, mistä kerääjiä voisi saada 
kerralla enemmän.   

Mikään konsti ei peittoa henkilö
kohtaista pyyntöä tulla kerääjäksi
Kaikenlaisia mainoskeinoja on vuosien var-
rella kokeiltu, mutta edelleen tehokkain tapa 
innostaa ihmisiä mukaan on henkilökohtai-
nen pyytäminen. Mitä isompi kerääjätar-
peenne on, sitä useamman ihmisen panosta 
kerääjärekrytoimisessa tarvitaan. 

Muistakaa kertoa, että kerääminen on paitsi 
helppoa, myös oikeasti tosi hauskaa. Aikai-
semmin keräämässä olleiden tarinat voivat 
rohkaista mukaan niitä, jotka eivät vielä tie-
dä, miten palkitsevasta puuhasta on kyse.

99 % lipaskerääjänä olleista ovat halukkaita tulemaan 
uudestaan keräämään.

S
uom

en Punainen R
isti
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NÄLKÄPÄIVÄ 1.9.-31.10.2021

M
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Kaikissa keräyslippaisiin liimattavissa 
keräyslupatarroissa on tekstiviestilah
joitusnumeron lisäksi katastrofirahas
ton yleinen MobilePaynumero, joka 
mahdollistaa lahjoituksen tekemisen 
älypuhelimella. Jos olette jo hankki
neet osastollenne oman MobilePaynu
meron, voitte liimata osastokohtaiset 
numerotarranne tuon yleisen numeron 
päälle. 

Osastokohtaisen MobilePay-numeron avul-
la voitte seurata, kuinka paljon lahjoituksia 
juuri teidän alueellanne kertyy. Tekstiviesti-
lahjoituksissa tätä mahdollisuutta ei valitet-
tavasti ole. 

Lipaskerääjille kannattaa myös 5.9. mennes-
sä hankkia verkkokaupastamme pieniä lah-
joitustapakortteja, joita he voivat sujauttaa 
niille lahjoittajille, joita kiinnostaa vielä laa-
jempi lahjoitustapojen kirjo.

Nettikeräystä kannattaa jatkaa vaikka 
lokakuun loppuun saakka 
Nettikeräys on oiva tapa kerätä Instagramis-
sa, Twitterissä, Whatsappissa ja sähköpostit-
se. Facebookissa kerääminen onnistuu par-
haiten Facebookin omalla keräystyökalulla. 
Molempien käytöstä löydät selkeät ohjevide-
ot Nälkäpäivän nettisivuilta.

Uusien lahjoitustapojen käytöstä 
on kertynyt jo paljon kokemusta ja 
muutama asia toistuu palautteissa:

1. Uusillakin keräystavoilla lahjoituksia 
täytyy rohkeasti pyytää 

2. Teknisiä asioita kannattaa harjoitella 
hyvissä ajoin

3. Tekemällä oppii

Näin vaihtelevasti eri keräystavoilla 
onnistuttiin viime vuonna:

”iZettleä ei tänä vuonna käytetty, koska ku-
kaan kerääjistä ei osannut käyttää sitä. Mo-
bilePay oli helppo.”

”iZettle oli kolmatta kertaa, nyt lahjoittajat 
alkavat tottua siihen ja tuotto lisääntyy vuo-
sittain.”

”Facebook-keräys tuotti yllättävästi tulosta. 
MobilePay ja iZettle eivät sitä vastoin tuo-
neet paljonkaan varoja.”

”MobilePay onnistui jo melko hyvin, sen si-
jaan Facebook-keräys ei onnistunut.”

”Kirje osoittautui ihan hyväksi tavaksi kerä-
tä rahaa, sitä vastoin sähköiset keräystavat 
tuottivat pettymyksen.”

Lahjoittaminen  
onnistuu, vaikkei  
lompakossa ole 
pennin pyörylää 

Lipaskerääjälle voi lahjoittaa 
myös puhelimella.
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KESÄKUMIKAMPANJA  JA ANSIOMITALIANOMUKSET

Kesäkumikampanja 
tulee taas!

Ansiomitalianomukset osastoilta  
piireihin jo syyskuussa
Huomionosoitusohjetta päivitettiin Punaisen 
Ristin hallituksen kokouksessa 12.3.2021. 
Merkittävä muutos on, että jatkossa osastot 
toimittavat pronssisen, hopeisen ja kultaisen 
ansiomitalin anomukset piireihin vuosittain 
jo syyskuun 15. päivään mennessä aiemman 
31.10. sijaan. Näin ansiomerk kien ja ansio-

mitalien hakuaika syksyllä on sama eli 15.9. 

RedNetin osastotoimiston kohdasta ”Ohjeita 
ja lomakkeita” löytyy uusi ohje ja anomus-
lomake.

Juuli A
schan

Kesäkumikampanja on ollut osa suo
malaisten nuorten ja nuorten aikuis
ten kesää jo vuodesta 1995. Kampan
ja tukee kondomin helpompaa käyttöä, 
jakaa tietoa seksitaudeista ja niiltä 
suojautumisesta sekä puhuu turvalli
semman seksin puolesta. 

Tänä vuonna Kesäkumikampanjan ava-
si YleX-radiokanavan järjestämä perintei-
nen YleXPop, joka toteutettiin virtuaalifesta-
rina 5.6.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset voivat osallis-
tua Kesäkumikampanjaan alueellisessa toi-
minnassaan, tapahtumissa sekä kiertävässä 
työssä keskustelemalla ja tarjoamalla tie-
toa turvallisesta seksistä, jakamalla kesäku-
meja ja esitteitä sekä tekemällä aiheeseen 
liittyviä postauksia some-kanaville. Seksu-
aaliterveyden vapaaehtoiset voivat ohja-
ta Kondomiajokortti-tuokioita, ja kesäkumin 
ojentamisen yhteydessä on hyvä tilaisuus 
vinkata Kondomiajokortin teoriaosuudesta, 
jonka voi suorittaa visan muodossa nyt myös 
verkossa: spr.fi/kondomiajokortti

Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Suo-
men Punainen Risti, YleX, Väestöliitto, Syö-
päjärjestöt ja Sotilaskotiliitto. Sosiaali- ja 
terveysministeriö tukee kampanjaa. Kam-
panjointi on osa Suomen Punaisen Ristin te-
kemää terveyden edistämistyötä ja tukee 
tavoitteitamme väestön seksuaaliterveyden 
edistämiseksi. 

Kesäkumikampanjaa voi seurata Instagra
missa @kesakumivirallinen, Facebookissa 
@Kesäkumi ja TikTokissa @kesakumi

Lisätietoja
• Kesäkumeja voi tiedustella piireistä
• Kondomi kunniaan -esitteitä voi tilata 

Punaisen Ristin verkkokaupasta osaston 
tai piirin tunnuksella kirjautuneena

• Kesäkumiin liittyvät materiaalit ja ohjeet 
löytyvät RedNetistä

• Kaikessa toiminnassa tulee 
huomioida terveysturvallisuus: 
rednet.punainenristi.fi/node/59469

Vuoden 2021 Kesäkumiartistit ovat 
Arttu Wiskari ja Erika Vikman.
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MMKVHANKE JA ASUNNOTTOMIEN YÖ  

Uusi hanke monikielisen koronaviestinnän 
levittämiseksi käynnistyi
Piirit mukana monikielisen korona
tiedon levittämisessä.

Suomen Punaisen Ristin Keskustoimistol-
la alkoi toukokuussa Järjestöjen monikielisen 
ja monikanavaisen koronaviestinnän koor-
dinaatio -hanke. STEA:n rahoituksen saa-
nut hanke pyörii vuoden 2022 loppuun saak-
ka. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat 18 
järjestöä, seitsemän SPR:n piiriä sekä THL 
ja kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. 
Hankkeen idea syntyi THL:n pyöreässä pöy-
dässä, jossa järjestöt ilmaisivat erikielisten 
kohderyhmien huolen koronainfon saavutet-
tavuudesta.

Hanke on kartoittanut toukokuussa eri kieli-
ryhmien tarpeita ja haasteita koronaviestin-
tään liittyen. Moni järjestö on jo tehnyt ko-
ronaviestintää, mutta hankkeen tarkoitus on 
yhdistää eri toimijoita tekemään vielä enem-
män yhteistyötä, selkeyttämään viestintää, 
jakamaan ideoita ja materiaaleja sekä oppi-
maan yhdessä. 

Hanke järjestää kesäkuun aikana kaikille 
kiinnostuneille piireille tilaisuuden, jossa ker-
rotaan hankkeen suunnitelmista ja etenemi-
sestä. Kuulemme myös mielellämme piirien 
jo hyväksi havaittuja tapoja monikieliseen ja 

monikanavaiseen koronaviestintään. Punai-
sen Ristin piirien kautta voimme yhdessä le-
vittää entistä paremmin ja tehokkaammin 
tietoa koronasta juuri sitä eniten tarvitseville.

Järjestöjen monikielisen ja monika-
navaisen koronaviestinnän koordi-
nointi -hankkeessa on kaksi työnteki-
jää, hankekoordinaattori Marian Ismail 
(marian.ismail@redcross.fi , ti-to 040 573 
8778 ) ja viestinnän asiantuntija ErikaEvely 
Ee Eisen (erika-evely.eisen@redcross.fi, 
040 578 9197).

K
im

m
o H

olopainen

Kuvassa hankekoordinaattori Marian Ismail ja 
viestinnän asiantuntija Erika-Evely Ee Eisen.

Asunnottomien yö 17.10.
Suomessa YK:n kansainvälistä köyhyyden 
ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään 
Asunnottomien yön merkeissä 17.10. Punai-
sen Ristin osastot osallistuvat 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 
köyhyyden ja huono-osaisuuden äärimmäi-
simpiä muotoja ja heikentää asunnottoman 
ihmisen hyvinvointia sekä ihmisarvoista elä-
mää. 

Tänä vuonna 2021 osastot voivat hakea 
asunnottomien yön kuluihin LähiTapiolan 500 
euron avustusta! 

Lue lisää yhteisöllisen ruoka-aputapahtuman 
järjestämisestä ja avustuksen hakemisesta 
Rednetistä

Lisätietoja ja vinkit osallistumiseen: 
Rednet > ruoka-apu > asunnottomien yö 

Maaret Alaranta, Sosiaalisen hyvin-
voinnin koordinaattori, puh. 040-358 3257 
maaret.alaranta@punainenristi.fi
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PAPERITTOMAT

Punainen Risti tukee ja neuvoo 
paperittomuudessa
Suomen Punainen Risti aloitti alku
vuodesta  valtakunnallisen neuvon
nan paperittomuudessa tai sen uhan 
alla eläville ja heidän kanssaan toimi
ville. Neuvontaan voivat olla yhteydes
sä vapaaehtoiset, järjestötoimijat, vi
ranomaiset ja yksityishenkilöt kaikissa 
paperittomuuteen liittyvissä asioissa.  
Yhteydenottoihin vastaavat Varsinais
Suomen, Satakunnan, Oulun ja HUPin 
työntekijät arkisin klo 1016 puheli
mitse, sähköpostitse tai Whatsapp
viestillä. Tarvittaessa käytetään tulkki
ohjaajaa tai virallista puhelintulkkia. 
  
Punainen Risti auttaa paperittomia monin ta-
voin. Toiminnantavoitteina on neuvonnan ja 
palveluohjauksen antaminen, välttämättö-
mien palvelujen piiriin ohjaaminen tai saat-
taminen sekä palveluiden inhimillisyyteen ja 
tasavertaisuuteen vaikuttaminen. Neuvom-
me asiakkaita turvapaikkaprosessiin ja oles-
kelulupiin liittyvissä asioissa yhteistyössä 
Pakolaisneuvonnan lakimiesten kanssa. Kar-
toitamme kuntien palveluja ja varmistamme 
niiden turvallisuuden. 

Tuemme myös sosiaaliviranomaisia palvelu-
jen kehittämisessä ja varmistamme sujuvan 
viestinnän eri toimijoiden välillä. Lisäksi va-
paaehtoisemme järjestävät erilaista ryhmä-
toimintaa ja toimivat tukihenkilöinä. Vapaa-
ehtoistyö on ammatillisesti tuettua.

Paperittomuus koskettaa tuhansia 
ihmisiä Suomessa
Paperittomuus on uusi, mutta vakiintunut il-
miö Suomessa. Euroopassa paperittomuu-
dessa elää miljoonia ihmisiä. Paperittomaksi 
voi päätyä esimerkiksi kielteisen turvapaik-
ka- tai oleskelulupapäätöksen jälkeen, mutta 
myös viisumin tai oleskeluluvan umpeutumi-
sen takia. Joissakin tapauksissa oleskelulu-
paa ei ole haettu Suomesta ollenkaan, toi-
sissa oikeudellinen status voi olla häilyvä, 
esimerkiksi henkilön odottaessa oleskelulu-
papäätöstä. Ihmiset liikkuvat myös EU:n si-
sällä. 

Paperittomien määrä Suomessa ei  tiedetä, 
mutta  asia koskettaa tuhansia ihmisiä. Eni-
ten paperittomuutta kohdataan pääkaupun-
kiseudulla, mutta kyseessä ei missään tapa-
uksessa ole ainoastaan pääkaupunkiseudun 
ilmiö, vaan asia koskettaa eri kokoisia paik-
kakuntia ympäri Suomea.

Paperittomuus on prosessi ja uuvuttava elä-
mänvaihe. Paperittomuudessa elävät ovat 
haavoittuvassa asemassa, koska he ovat yh-
teiskunnan turvaverkon ulkopuolella. Tällai-
sessa tilanteessa riski hyväksikäytön tai ih-
miskaupan uhriksi päätymiseen  kasvaa. 
Monet ovat entuudestaan traumatisoitunei-
ta ja kärsivät mielenterveyteen liittyvistä on-
gelmista. 

Paperittomuudessa elää myös lapsiperhei-
tä, joiden tilanne on usein kestämätön. Las-
ten kasvua ja kehitystä ei välttämättä seura-
ta, eikä ole olemassa tahoa, joka varmistaisi 
jokaiselle lapselle turvallisen asuinympäris-
tön sekä mahdollisuuden vapaa-aikaan ja le-
poon. 

Lisätietoja: Punaisen Ristin valtakunnal-
linen neuvonta arkisin klo 10-16: Puh 040 
6210706 (myös Whatsapp-viestit) S-posti 
paperittomat@punainenristi.fi



10

AUTTAJAT AULANGOLLA 2022 JA BRÄNDIUUDISTUS

Valtakunnallinen vapaaehtoistapahtu
ma Auttajat ulapalla 2018 saa jatkoa!

Haluatko tavata muita Punaisen Ristin va-
paaehtoisia, oppia uutta ja nauttia viikonlo-
pusta luonnon keskellä? Jos vastasit kyllä, 
olet lämpimästi tervetullut seuraavaan valta-
kunnalliseen vapaaehtoistapahtumaan, joka 
järjestetään 1.-3.4.2022 Hämeenlinnassa Au-
langolla!

Tapahtuma on suunnattu kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille eli juuri Sinulle. Viikon-
lopun aikana pääset innostumaan, keskuste-
lemaan, rentoutumaan ja solmimaan uusia 
tuttavuuksia. Käytössämme on upea Aulan-
gon kokous- ja kylpylähotelli unohtamat-
ta ympäristön lumoavaa luontoa ja lukuisia 
harrastusmahdollisuuksia.

Viime kerralla tapahtuma myytiin loppuun 
ennen ilmoittautumisajan päättymistä, joten 
ole tarkkana ja seuraa tapahtuman tiedo-
tusta osoitteessa rednet.punainenristi.fi/aut-
tajataulangolla. RedNetissä julkaistaan lisä-
tietoa mm. ohjelmasta, ilmoittautumisesta, 
osallistumismaksuista syyskuun puoleen vä-
liin mennessä. Tapahtuma löytyy myös Oma 
Punaisesta Rististä.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 
1.10.-30.11.2021 ja mikäli tilaa jää, tullaan il-
moittautuminen avaamaan uudestaan alku-
vuodesta 2022.

Tavoitat tapahtuman tekijät sähköpostilla  
osoitteesta  
vapaaehtoistapahtuma@redcross.fi.

Nähdään Aulangolla!

Auttajat Aulangolla 2022

Suomen Punaisen Ristin brändiä uudistetaan
Olemme käynnistäneet alkuvuodesta brän-
dinuudistusprojektin, jonka tavoitteena on 
saada yhteinen näkemys siitä, millaisena 
haluamme Punaisen Ristin näkyvän ulko-
puolisille. Lisäksi tarvitsemme yhteiset työ-
välineet, joilla haluttu mielikuva voidaan 
saavuttaa. 
 
Haluamme, että luottamus järjestöämme 
kohtaan lisääntyy ja viestinnällinen ilme uu-
distuu. Uudistuksen tulisi auttaa meitä hou-
kuttelemaan toimintaan mukaan lisää va-
paaehtoisia, jäseniä, lahjoittajia ja muita 
kumppaneita, jotta voimme toteuttaa perus-
toimintaamme. 
 
Projektin puitteissa otetaan organisaati-
on eri tasoja mukaan mahdollisimman laa-
jasti haastattelujen ja kyselyiden muodossa. 
Tietoa on kerätty yksiköistä, laitoksista, pii-
reiltä, vokeista sekä toimihenkilöiltä ja va-
paehtoisilta. Brändityön kumppanina toimii 
Miltton, joka työstää haastattelujen ja kerä-
tyn materiaalin pohjalta ehdotukset mieliku-
vasta ja visuaalisesta ilmeestä. 
 

Punaisen Ristin edelliset brändiohjeet ovat 
vuodelta 2003 ja graafiset ohjeet vuodel-
ta 2014. Uudistuksen myötä niin työntekijöil-
le kuin vapaaehtoisillekin saadaan nykyai-
kaiset, selkeät ohjeet ja työvälineet, joiden 
avulla positiivisen mielikuvan rakentaminen 
on kaikille helpompaa. Ohjeiden tulee toi-
mia työkaluna viestinnän ja markkinoinnin 
ammattilaisten lisäksi myös järjestön laajal-
le vapaaehtoiskentälle ja yhteistyökumppa-
neille.
 
Projektin omistajana toimii varainhankinta-
johtaja Sirpa Solehmainen ja projektipääl-
likkönä viestinnän palvelupäällikkö Merja 
Tummunki. 
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VERKKOKAUPPA

Uusi Punaisenristinkauppa.fi julkaistiin maa-
liskuussa suomeksi ja ruotsiksi. Verkkokaup-
pa-alusta on Kontin kanssa yhteinen, mutta 
asiakkaalle verkkokaupat ovat kaksi erillis-
tä. – Näin saimme kustannussäästöjä ja kun 
teimme yhdessä, opimme yhdessä, toteaa 
keskustoimiston puolella projektia vetänyt 
verkkokauppasuunnittelija Eija Tiittanen.

Uudessa verkkokaupassa on vanhaan tapaan 
kirjautumisen takana osio, joka on vain jär-
jestömme omille toimijoille. Sieltä löytyvät 
järjestötuotteet sekä kampanjamateriaalit. 
Lisäksi kirjautuneena osaston tai piirin tun-
nuksilla näkee kaikista tuotteista edullisem-
mat jälleenmyyntihinnat.

- Aika oli ajanut jo ohi vanhasta kaupastam-
me ja sen nykyaikaistaminen ei ollut enää 
mahdollista. Uusi verkkokauppa-alustamme 
Magento on moderni verkkokauppa, jossa si-

sällöntuotanto ja erilaiset kampanjatyöka-
lut mahdollistavat monenlaisia uusia toi-
mintatapoja. Tavoitteenamme on houkutella 
kauppaan uusia asiakkaita ja tehostaa myös 
osastojen varainhankintaa, kertoo Eija Tiit-
tanen.

Jos osastoltasi puuttuvat vielä tunnukset uu-
teen kauppaan, rekisteröityminen kannat-
taa hoitaa heti kuntoon. Käyttäjätunnuksena 
toimii sähköpostiosoite ja osasto voi teh-
dä useitakin tunnuksia, jos verkkokauppaa 
käyttää aktiivisesti useampi vapaaehtoinen. 
Ohjeet rekisteröitymiseen on lähetetty osas-
tojen puheenjohtajille ja keräysjohtajille. 

Myyntipalvelu auttaa ongelmatilanteissa, lai-
ta vain viestiä myynti@redcross.fi.

Punaisen Ristin verkkokauppa uudistui
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PIIRIN HALLITUS

Piirin hallitus haluaa tulla tutummaksi osas-
toille ja vapaaehtoisille. Tässa lehdessä esit-
täytyvät hallituksen jäsenet Tiina Hörkkö, 
Katja Kuusela, Veera Niemi, Karoliina Pilli-
Sihvola ja Pekka Piri. 

Kaikki saivat vastatakseen samat kysymyk-
set ja tilaisuuden omin sanoin esitellä itsen-
sä. 

1) Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi. 
2) Miten pitkään olet ollut mukana Punaisen 
Ristin toiminnassa? Millaisissa tehtävissä? 
3) Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin halli-
tuksen jäsenyydestä? 
4) Mitä odotat piirin hallituksen työskentelys-
tä? Mihin asioihin haluat vaikuttaa? 
5) Jokerikysymys (vastaa ainakin toiseen ky-
symykseen) 
a) Jos olisit supersankari, mikä olisit ja mik-
si? 
b) Mitä teet vapaa-ajallasi?

Piirin hallitus tutuksi

Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.
 
Olen Tiina Hörkkö, asun perheeni kanssa 
Vantaalla ja kuulun Korson osastoon. Työs-
kentelen Helsingin kaupungilla nuoriso-
palveluissa aluepäällikkönä. Vapaa-aikaa-
ni kuuluu perhe ja koira, lisäksi opiskelen. 

Taitaa olla niin, että elän ja teen asioita 
niin, että en ole koskaan valmis. 
 
Miten pitkään olet ollut mukana Pu
naisen Ristin toiminnassa? Millaisissa 
tehtävissä?
 
Taisin liittyä Porvoon osastoon vuonna 
1991, tästä en kyllä ole ihan varma, mut-
ta niillä main. Ensiapu on ollut minulla ns. 
sisäänheittotuote. Kouluttajana olen toimi-
nut monenlaisissa tehtävissä niin henkisen 
avun kuin ihmisen kohtaamisen sekä en-
siavun- ja terveystiedon kouluttajana. Tä-
män lisäksi olen nyt Korson osaston halli-
tuksessa puheenjohtajana. 

Kaikenlaista on vuosien aikana tullut teh-
tyä, mutta kivaa on ollut aina. Vuosiin 
mahtuu monenlaisia aktiivisuuden het-
kiä, välillä elämäntilanne on mahdollistanut 
enemmän ja välillä vähemmän. SPR onkin 
siitä erityisen onnistunut harrastus, että 
täällä voi tehdä sitä ja niin paljon kuin elä-
mäntilanne sallii. 

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin 
hallituksen jäsenyydestä?
 
Minua pyydettiin muutamastakin suunnasta 
mukaan, jo useamman vuoden aikana. Tai-
taa olla niin, että tapani ottaa esiin myös 
niitä kehittämiskohteita esiin koetaan tar-
peelliseksi. Lisäksi pitkä työkokemus esi-
henkilönä on tuonut rohkeutta tähän tehtä-
vään ryhtymisessä. 

Vaikuttaminen, tekeminen, toimeen ryhty-
minen yhdessä ja osallisuus… Niihin uskon 
ja niitä saa piirin hallituksessa myös teh-
dä. Meidän pitäisikin kaikessa tekemises-
sämme pystyä varmistamaan laatu, aut-
tamisessa mutta myös harrastamisessa. 
Hallituksen jäsenenä on tärkeää olla var-
mistamassa edellä mainittujen lisäksi piirin 
työntekijöille onnistuminen. Hallitus, työn-
tekijät ja vapaaehtoiset tekevät yhdessä 
Punaisen Ristin, jossa teemme, harrastam-
me ja autamme. 
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Mitä odotat piirin hallituksen työsken
telystä? Mihin asioihin haluat vaikut
taa?
 
Piirin hallituksessa ei voi valita vain yhtä 
asiaa, josta olla kiinnostunut. Hallitukses-
sa joudumme ja saamme käsitellä ja kehit-
tää laajasti koko piirin toimintaa. Erityisesti 
haluan kuitenkin päätöksenteollamme ol-
la mahdollistamassa laadukkaan ja turval-
lisen palvelun niin työmme kohteille kuin 
mukavan ja erityisen harrastamisen kentän 
kaikille vapaaehtoisillemme. Päätöksente-
komme tulee pohjata aitoon tietoon ja tar-
peeseen. Tehdään siellä, jossa meitä tar-
vitaan enemmän ja tehdään siellä oikeita 

asioita, oikein.  Uskon aidosti siihen, että 
yhdessä olemme enemmän <3 

Jos olisit supersankari, mikä olisit ja 
miksi?
 
Olisin SUPERMARSU. Siinä söpöläisessä yh-
distyy oikeasti sellaista, jossa kirjailija Pau-
la Noronen on onnistunut. Marsu pelastaa 
ja auttaa muita, mutta auttamisen kohteis-
sa valikoituu tiedostava asenne niin ym-
päristöä kuin avun tarpeen syitä kohtaan. 
Voisiko sanoa, että tuo söpöläinen johtaa 
toimintaansa tiedolla.

Kuka olet? Kerro vä
hän itsestäsi.

Olen Katja Kuusela, 
43-vuotias espoolainen, 
jonka juuret ovat Keski-
Suomessa ja oma osas-
tona Pohjois-Helsin-
ki. Ulkoiluttamisestani 
huolehtivat koirani Vim-
ma, Voima, Tahto ja Tai-
to. Työskentelen Abloylla 
palvelutuotannon liidinä. 
Voimavaroja arkeen tuo 
Punaisen Ristin toimin-
nan lisäksi muun muassa 
partiotoiminta, retkeily 
ja erilaisista kulttuurielä-
myksistä nauttiminen.

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

Aloitin Helsingin Ensihuoltoyksikössä 2004, 
jonka reserviin kuulun edelleen muiden 
tehtävien viedessä enemmän aikaa. Punai-
nen Risti on tarjonnut mahdollisuuden ke-
hittää itseään monipuolisesti kouluttajateh-
tävistä hallinnollisiin vastuutehtäviin. Oma 
kiinnostus on vahvasti rakentunut valmi-
ustoiminnan äärelle ja koetan ylläpitää nii-
tä taitoja aktiivisesti pääpainon ollessa kui-
tenkin luottamustehtävien äärellä. Viimeksi 
olen ollut mukana korona-ajan lentokenttä-
päivystyksissä.

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin 
hallituksen jäsenyydestä?

Piirihallitustyöskentelyni motivaationa on 
kaikkien näiden vuosien ajan ollut halu ke-
hittää toimintaa sekä uuden oppiminen. 
Piirihallituksessa voi perehtyä niin järjestön 
ydintoiminnan kuin sen mahdollistaviin ra-
kenteisiin aivan eri syvyydellä kuin osasto-
toiminnassa. 

PIIRIN HALLITUS
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PIIRIN HALLITUS

Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.

Olen Karoliina Pilli-Sihvola, neljääkymppiä 
lähestyvä käytännössä koko ikänsä Hel-
singissä asunut tyyppi. Tyyppi, joka ei vie-
lä vuosi sitten olisi uskonut, että maailman 
ehkä paras asia on aamukahvi keskellä 
metsää teltassa huonosti nukutun yön jäl-
keen. 

Olen tehnyt koko työurani valtiolla, jossa 
olen toiminut tutkijana, tarkastajana sekä 
nykyisessä työssäni erityisasiantuntijana 
maa- ja metsätalousministeriössä. Työteh-
täviini kuuluu mm. seuraavan kansallisen 
ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitel-
man valmistelun koordinointi. Olen myös, 
ehkä huomaamattani ja vahingossa, jon-
kinlainen ikiopiskelija. 18 vuoden Helsingin 
yliopistossa kirjoilla olon jälkeen väittelin 
tohtoriksi kesällä 2020. En kuitenkaan saa-
nut tarpeekseni, vaan olen jatkanut opinto-
ja senkin jälkeen. 

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

Tulin mukaan toimintaan syksyllä 2017, 
kun liityin Länsi-Helsingin osastoon ja sen 
viestintäryhmään vapaaehtoiseksi. Valit-
sin viestintäryhmän, koska toiminta ei ol-
lut aikaan eikä paikkaan sidottua, joten se 

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

Toivon, että kehitämme yhdessä piiriä 
eteenpäin parhaaksi paikaksi tehdä vapaa-
ehtoistyötä. Olemme aloittaneet hienos-
ti uudistumisen osallistavilla menetelmillä 
ja rohkeasti katsoneet, miten asioita voisi 
tehdä eri tavalla ollaksemme järjestönä en-
tistä vahvempia perustehtävässämme. 

Auttamisen tulee olla myös tekijöilleen mo-
tivoivaa ja innostavaa. Sekä yhteiskunnal-
liset että globaalit muutokset haastavat 
toimintatapojamme ja sen myötä mm. joh-
tamisen demokratisoituminen on jo käsin 
kosketeltavaa. Uudistuminen ja kehittämi-
nen on tärkeää, jotta olemme vahva toimi-
ja tulevaisuudessakin. Meidän tulee piirin 
hallituksessa panostaa ja tehdä keskustelu 
ja ideointi näistä tärkeistä teemoista mah-
dollisimman avoimeksi sekä läpinäkyväksi 
Kehittäminen ei ole herkkusienien kasvat-
tamista – toimintaa, joka tapahtuu jossain 
erillisissä tiloissa pulpahtaen pintaan ja ja-
keluun vasta valmiina. Mitä useampi pystyy 
tuomaan arvokkaat ajatuksensa ja idean-
sa pöytään, sitä paremmin me onnistum-
me yhdessä.  

Jos olisit supersankari, mikä olisit ja 
miksi?

Hauska kysymys! Sanoisin, että Viitatar. 
Valitettavan harvoin sarjakuvissa esiintynyt 
Iines Ankan alter ego, joka ei rohkeudessa 
ja päättäväisyydessään Taikaviitalle häviä. 
Viitatar keskittyy Taikaviitan tavoin autta-
maan kaupunkilaisia taistelussaan huonoja 
voimia vastaan. Ehkä en kuitenkaan Iinek-
seen itseensä niin suurta samaistumispin-
taa koe, muuta kuin kulttuurikiinnostuksen 
osalta.
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sopi elämäntilanteeseeni erinomaisesti. En 
myöskään ole viestinnän ammattilainen, 
joten ajattelin että voin oppia ryhmässä 
viestintää, ja näin onkin tapahtunut. Olen 
edelleen osaston viestintäryhmässä mu-
kana, ja lisäksi olen Länsi-Helsingin osas-
ton varapuheenjohtaja. Korona-aikana olen 
ollut aktiivisesti mukana myös koronan 
vuoksi perustetussa Helsingin vapaaehtois-
ten tilannekeskuksen koordinaatioporukas-
sa, jossa koordinoimme kaksi auttamisope-
raatiota.

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin 
hallituksen jäsenyydestä?

Hain mukaan koska hallitukseen etsit-
tiin uusia jäseniä, halusin kehittää piirin ja 
osastojen välistä yhteistyötä ja nähdä Pu-
naisen Ristin toimintaa myös tästä vinkke-
listä.

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

Olen ensimmäistä kauttani ja toista vuotta 
hallituksessa. Odotan syyskauden alkamis-
ta innolla, sillä hallituksessa on hyvä kehit-
tämisen meininki. Odotan erityisesti kehit-
tämisryhmien käynnistymistä.

Jos olisit supersankari, mikä olisit ja 
miksi?

Haluaisin olla naispuolinen Batman. Bat-
manilla ei ole lainkaan varsinaisia super-
voimia, vaan hän käyttää mm. voimaa, 
älykkyyttä ja teknologiaa taistellessaan ri-
kollisuutta vastaan. Voimasta en niin tiedä, 
mutta älykkyyden ja teknologian käyttöä 
hyvään tarkoitukseen arvostan suuresti.

Mitä teet vapaaajallasi?

Katson sarjoja suoratoistopalveluista, har-
rastan liikuntaa ja opiskelen. Ja toki tämä 
Punaisen Ristin vapaaehtoisuus vie välillä 
paljonkin aikaa! 

Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi. 

Minun nimeni on Pekka Piri, reilu viisi-
kymppinen espoolainen. Olen ollut yli 20 
vuotta lukion rehtorina kotikaupungissa-
ni. Koulutukseltani olen filosofian maisteri - 
minulle erityisen rakkaita aineita ovat ma-
tematiikka ja fysiikka.

Perheeseeni kuuluu vaimoni Eija ja poika-
ni Veikka ja tietenkin kaksi iloista novas-
cotiannoutajaa Namu ja Puff. Asumme Es-
poossa sinisessä omakotitalossa pellon 
laidalla.

Jo 10-vuotiaana olin innokas vapaapalo-
kuntalainen, josta hiljalleen jalostui ihan 
oikea ristiläinen.

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

Punaisen Ristin toiminnassa olen ollut noin 
30 vuotta, tällä hetkellä Espoossa Tapiolan 
osaston varapuheenjohtajana.

Punaisen Ristin toimintani on painottu-
nut, ehkä koulutukseni ja kiinnostuksenikin 
kautta, erityisesti nuorisoon ja kouluihin. 
Olen ollut monissa eri työryhmissä kehit-
tämässä ja viitoittamassa Punaisen Ris-
tin koulu- ja nuorisotyötä. Lapset ja nuo-
ret ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Viime 
vuosina olen myös erityisesti halunnut ol-

PIIRIN HALLITUS
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la mukana osastojen tukemisessa. Toivon, 
että tähän työhön minulla on jatkossa vielä 
paljon annettavaa.

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin 
hallituksen jäsenyydestä?

Itselläni piirin hallituksessa on menossa 
kolmas kausi ja sen jälkimmäinen puolisko 
eli olen sääntöjen mukaan viimeistä vuotta 
hallituksessa. Olen pitänyt kovasti hallituk-
sen työstä ja toivon, että olen myös jättä-
nyt jonkin positiivisen jäljen sen toimin-
taan.

Itselleni tuli hiljalleen, kun olin toiminut 
Ristissä, halu vaikuttaa laajemmin asioi-
hin. Halusin olla mukana hallituksen ta-
solla luomassa turvallisempaa huomista, 
välittää toisista ja vaikuttaa siihen, että jo-
kaista kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeu-
denmukaisesti. Olen ollut iloinen ja kiitolli-
nen saadessani tehdä Punaisen Ristin työtä 
myös tältä paikalta. 

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

Minusta on hienoa, että piirin hallitukses-
sa on ihmisiä, joilla kaikilla on erilaisia vah-
vuusalueita. On ilo työskennellä yhdessä 
heidän kanssaan.

Toivoisin, että piirihallitus pystyy tukemaan 
mahdollisimman hyvin osastojen tarpei-
ta ja vastaamaan niiden haasteisiin. Se on 
minusta kaiken perusta. Toivon myös, että 
me saataisiin ihmisiä vielä laajemmin mu-
kaan järjestömme toimintaan. On ollut su-
rullista todeta jäsenmäärämme jatkuva vä-
heneminen.

Minusta on myös tärkeää miettiä ja kehit-
tää käytänteitä siten, että jokainen järjes-
tömme jäsen tuntisi työnsä arvokkaaksi 
ja merkitykselliseksi. Tässä yhteydessä on 
myös osastojen tuen kehittäminen erityi-
sen tärkeätä.

Jos olisit supersankari, mikä olisit ja 
miksi?

Tuota supersankari asiaa jäin miettimään. 
En haluaisi olla varsinaisesti mikään sanka-

ri. Jos laajemmin fiktiivisiä hahmoja mie-
tin, niin ehkä Aku Ankka. Aku yrittää ja 
on aina mukana kaikissa uusissa asioissa, 
vaikka joskus menee pieleenkin. Hän on 
perimiltään voimapesä, joka ei ikinä lannis-
tu. Hän harmistuu välillä, mutta aina nou-
see uusiin seikkailuihin.

Kuka olet? Kerro vähän itsestäsi.

Olen Veera Niemi, 36-vuotias hyvinkääläi-
nen, työkseni tutkin asunnottomuutta ja 
opetan sosiaalityötä Turun yliopistossa.

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

Lapsesta saakka, ensin leireillä ja vapaa-
ehtoisena nuorten jäsenlehdessä ja turva-
talolla, aikuisena ensiapuryhmässä, kerä-
ysjohtajana, kouluvierailijana ja osaston 
hallituksessa. Muuttaessani teini-ikäise-
nä Norjaan, tutustuin paikallisiin juurikin 
Norjan Punaisen Ristin nuorten ryhmän ja 
myöhemmin lasten ryhmän ohjaamisen 
kautta. 

Mikä sai sinut kiinnostumaan piirin 
hallituksen jäsenyydestä?

Ajattelin, että minulla voi olla pääkaupun-
kiseudun ulkopuolisena, nuorehkona ja 
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monenlaisissa Punaisen Ristin vapaaehtois-
tehtävissä toimineena uudenlaisia ideoita 
ja näkökulmia piirihallituksen toimintaan. 
Osastotoiminnassa edelliset vuodet aktiivi-
sena olleena halusin myös välillä askeleen 
lähemmäs kansallista ja kansainvälistäkin 
Punaista Ristiä, piirin laajuiseen toimintaan 
ja tutustumaan muihin aktiiveihin.

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

Tämä on toinen kauteni. Yritän osata ja us-
kaltaa katsoa asioita myös laatikon ulko-
puolelta. Ajan mm. yhä läpinäkyvämpää, 
ulkopuolelle havainnollistavampaa ja innos-
tavampaa kollektiivista hallitustyöskente-
lyä. Näen vapaaehtoistoiminnan Punaisessa 
Ristissä – paikallisen hyväntekeväisyy-
den lisäksi - ilmeisenä kenttänä empatia-
taitojen, maailman ajankohtaisten asioiden 
ymmärtämisen ja yhteisöllisyyden karttu-
miselle. Haluan osallistua näiden mahdol-
lisuuksien esiin nostamiseen niin nykyisil-
le kuin mahdollisille tuleville, kaikenikäisille 
vapaaehtoisille.

On hämmentävän hienoa, että maapallo on 
täynnä ihmisiä, jotka eri puolilla yhä valit-
sevat samoin kuin me, osallistuvat paikal-
liseen Punaisen Ristin toimintaan. Viimeis-
tään pandemiaan liittyneen teknologisen 
harppauksen myötä nämä Punaisen Ristin 
ainutlaatuiset verkostot, ideat eri puolilta, 
hyvät käytännöt ja mielenkiintoiset ulko-
maisetkin toimintaryhmät ja ihmiset voivat 
olla meitä kaikkia lähempänä, tulla arjessa 
iloksi ja hyödyksi jokaiselle vapaaehtoisel-
le osastotoiminnan arjessakin, jos haluam-
me. Myös näitä mahdollisuuksia haluan pii-
rissä osaltani ajaa.

Jos olisit supersankari, mikä olisit ja 
miksi?

Olisin Henri D. – sankari, joka pahuuden, 
kärsimyksen ja vastakkainasettelun täyt-
tämällä sotatantereella näkeekin mahdol-
lisuudet hyvyyteen, empatiaan ja toivoon. 
Ja joka ei vain ideoi – vaan myös pystyy 
toteuttamaan ideansa käytännössä ja in-
nostamaan koko maailman mukaan.

PIIRIN HALLITUS

Tässä ja nyt -tunnit jatkuvat 

Tässä ja Nyt -tunti on kaikille vapaaehtoi-
sille suunnattu etätapaaminen. Tässä ja 
nyt -tunnit ovat muodostuneet tärkeäk-
si kanavaksi ideoiden jakamiseen, tilanne-
kuvan ylläpitoon, ideoiden ja kuulumisten 
vaihtoon sekä yhteisöllisyyden lisäämiseen 
koko piirin alueella.

Tässä ja nyt -tunnit jatkuvat myös tä-
nä syksynä aina kuukauden ensimmäinen 
keskiviikko klo 17.30-18.30, seuraavat 1.9., 
6.10., 3.11. ja 1.12. 

Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita, osallis-
tumislinkki: bit.ly/Tässäjanyt2021

Tallenteisiin ja materiaaleihin voit tutustua 
jälkikäteen piirin nettisivuilla:  
rednet.punainenristi.fi/node/59726. 

Henkilöstöuutisia 

Piirin valmiuspäällikkö Jarmo Holl-
stein jää eläkkeelle marraskuun 
alussa. Uuden valmiuspäällikön 
rekrytointi on alkamassa, ja tar-
koitus on, että tämä voisi aloittaa 
tehtävässä 1.11.2021. Tällä hetkel-
lä valmiuspäällikön sijaisena toimii 
Mehalet Yared, valmiuteen liitty-
vissä asioissa voitte ottaa yhteyttä 
myös Ari Hakalaan. 

Ohjelmapäällikkö Heidi Juslin-San-
din on jäänyt vuodeksi työlomalle 
1.8.2021 alkaen. Hänelle ei palka-
ta sijaista vaan tehtäviä on jaet-
tu useamman eri henkilön kesken. 
Nälkäpäivään liittyviin kysymyksiin 
vastaavat piiritoimistossa keräys-
sihteeri Elina Tammi ja keräyspääl-
likkö Mehalet Yared.

Yhteystiedot tämän lehden sivul-
la 23.

AJANKOHTAISTA
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Uusien vapaaehtoisten rekrytointiin
 
Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutukset il-
moittautumisohjeineen löydät Oma Punai-
nen Risti -tietojärjestelmästä: vapaaehtoi-
set.punainenristi.fi 

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

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

Löydät samasta paikasta myös koulutuk-
sen järjestäjän muistilistan, josta voit saa-
da osastossasi tukea. Koulutusten järjestä-
minen on yhteistyötä. 

KOULUTUS

Suuri koulutuspäivä 16.10.

Olemme saaneet mukana olleilta paljon 
hyvää palautetta verkossa toteutettavis-
ta koulutuspäivistä. Osallistuminen eri puo-
lilta piirin aluetta on helppoa, joten jatke-
taan yhdessä! 

Aika: lauantai 16.10. klo 9.00 alkaen 
Teams-koulutus, tarvitset tietokoneen/äly-
puhelimen ja toimivan verkkoyhteyden

Koulutuspäivä on avoin kaikille Punaisen 
Ristin vapaaehtoisille ja toiminnasta kiin-
nostuneille. Tarjolla on taas vaihtoehto-
ja kolmella kielellä; suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. 

Voit valita päivän ohjelmasta itselle sopivat 
ja sinua kiinnostavat koulutukset. Tarjolla 
on uutta toimintaa etsiville: 

- LäksyHelppi -ohjaajakoulutus 
- rasisminvastainen toiminta kouluihin ja 
kouluvierailijakoulutus
- koulutusta paperittomuudesta

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

Pakolaisten tukena toimiville vapaaehtoi-
sille:
- uudelleen sijoitetut ja Punaisen Ristin tuki

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

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

Lisäksi päivän aikana järjestetään osasto-
jen Oma-yhdyshenkilöiden koulutuksellinen 
tapaaminen. 

Ilmoittautuminen Suureen koulutuspäivään 
avataan syyskuun puolivälissä.

Opintokeskus Sivis tukee kurssien järjestä-
mistä. 

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

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

Oma Punainen Risti  
-peruskoulutukset verkossa

Toimitko osastossasi jossakin vastuutehtä-
vässä tai ryhmänvetäjänä? Haluaisitko op-
pia käyttämään Oma Punainen Risti -va-
paaehtoisjärjestelmää paremmin?

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

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

Kaikki koulutukset järjestetään klo 17.30-
19, valitse sopiva päivä

• Kurssi 1: torstai 16.9.  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11366 
• Kurssi 2: keskiviikko 20.10.  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11367 
• Kurssi 3: keskiviikko 24.11.  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11368 
• Kurssi 4: keskiviikko 15.12.  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11369 

HUPin alueen osastojen Oma-yhdyshenki-
löille järjestetään Suuren koulutuspäivän 
yhteydessä lauantaina 16.10. yhteinen ta-
paaminen. 

Läksyhelppi- 
ohjaajakoulutukset

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

Koulutuksessa saa perustietoa Punaisesta 
Rististä ja LäksyHelppi -toiminnasta. Kurs-
silla käsitellään myös S2-opetusta, kou-
lunkäynnin tukemista, oppimisvaikeuksia, 
vuorovaikutusta, moninaisuutta ja vapaa-
ehtoisena toimimista. 

Koulutuksen sisältö:
- LäksyHelppi -ohjaajan moninainen toi-
mintaympäristö
- Ohjaamisen taito
- Toimiminen Punaisen Ristin ja LäksyHel-
pin vapaaehtoisena
- Palaute ja todistusten jako

Kurssi 1  
Teams-koulutus maanantai 6.9. klo 17-20 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11089 

Kurssi 2
Teams-koulutus lauantaina 16.10. Suuren 
koulutuspäivän yhteydessä, ilmoittautu-
mislinkki avataan syyskuussa

Lisätietoa LäksyHelppi-toiminnasta voi ky-
sellä Mia Niemelältä, sähköposti mia.nie-
mela@redcross.fi. 
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KOULUTUS

Henkisen tuen koulutukset

Punaisen Ristin vapaaehtoisena voit koh-
data hädässä olevia ihmisiä tehtävässäsi. 
Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja krii-
sireaktioiden ymmärtäminen antavat val-
miuksia auttaa muita ja myös itseä mah-
dollisissa kriisitilanteissa. 

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

Kenelle?
- Hälytysryhmien henkisen tuen vapaaeh-
toisena toimiville.  
- Koulutukset soveltuvat jatko- ja täyden-
nyskoulutukseksi kaikille eri toiminnoissa 
mukana oleville Punaisen Ristin vapaaeh-
toisille. 
 
Henkisen tuen peruskurssi 

Aika: maanantai 27.9. ja keskiviikko 29.9. 
klo 18-20.15
Ilmoittautumiset: vapaaehtoiset.punainen-
risti.fi/event/11257 

Sisältöjä: 
Mitä henkinen ensiapu on, miksi tukea tar-
jotaan, kuka voi tarjota henkistä ensiapua, 
ketkä sitä tarvitsevat, katso, kuuntele, yh-
distä – toimintamalli, psykososiaalisen tuen 
palvelujärjestelmä, auttajan itsehoito, lisä-
vahingon välttämisen periaate

Purkukoulutus verkossa

Aika: lauantai 16.10., Suuren koulutuspäi-
vän yhteydessä 
Koulutuksen avulla pyritään antamaan var-
muutta keskustelun käyttöönottoon ryh-
missä. 

Henkisen tuen jatkokurssi verkossa 
– yksilö osana yhteisöä

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

Ilmoittautuminen  
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/11256. 

Kurssi on tarkoitettu henkisen tuen pe-
ruskurssin käynneille. Jatkokurssilla kes-
kitytään yksilöön ja yhteisöön. Menetys 
koskettaa sekä yksilöä että myös koko yh-
teisöä. Suru on luonnollinen reaktio mene-
tykseen. Tavoitteena on, että koulutuksen 
jälkeen osallistuja 

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

Sisältöjä: 
Stressi, suru ja suremisen rituaalit, henki-
nen ensiapu surevalle, resilienssi yksilön ja 
yhteisön ominaisuutena, yksilön ja yhtei-
sön toipuminen

Henkinen ensiapu lapsille

Aika: lauantai 11.12. klo 9.30-17
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hie-
taniemenkatu 7 B, Helsinki. Koulutus jär-
jestetään lähikoulutuksena, jos koronati-
lanne sallii. 

Ilmoittautumiset: vapaaehtoiset.punainen-
risti.fi/event/11268 

Vapaaehtoisena kohtaat auttamistyös-
sä myös lapsia ja heidän läheisiään. Lap-
sille suunnattu henkinen ensiapu perustuu 
samoihin periaatteisiin kuin aikuisille tar-
koitettu henkinen ensiapu. Lapset saatta-
vat tarvita erilaista tukea kuin aikuiset, sil-
lä he tarvitsevat vielä eri tavoin suojaa ja 
huolenpitoa. Tieto henkisen ensiavun peri-
aatteista lapsille ja nuorille antaa varmuut-
ta auttaa.
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KOULUTUS

Kurssin keskeinen sisältö: 

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

Henkinen tuki ystäville 

Aika: keskiviikko 17.11. klo 17-20

Koulutus sopii kaikille ystävätoiminnan va-
paaehtoisille. Ystävätoiminnan vapaaehtoi-
sena voit kohdata vapaaehtoistehtävässä-
si hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa 
olevia ihmisiä. Voit kohdata ihmisiä, jotka 
saattavat kärsiä esimerkiksi yksinäisyydes-
tä, masennuksesta, köyhyydestä tai mie-
lenterveysongelmista. Ystäväasiakkaan elä-
mä saattaa pyöriä vahvasti rahattomuuden 
ja palveluviidakon ympärillä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa perus-
tietoa henkisestä tuesta ja tukea ystäväva-
paaehtoisena kohtaamaan erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevia ihmisiä. 

Sisältöjä:
- Henkisen tuen tarkoitus ja menetelmät 
- Henkinen tuki ystävätoiminnassa
- Ystävän oma hyvinvointi

Vapaaehtoisille mielenterveydestä

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

Sisältöjä: 
- Mielenterveys käsitteenä
- Mielenterveyden ongelmat ja häiriöt
- Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ja 
rajat mielenterveyden tukena.

Lisätietoja ja ilmoittauminen:

Koulutukset järjestetään verkossa, tarvit-
set tietokoneen/älypuhelimen ja toimivan 
verkkoyhteyden. Ilmoittautuminen kaikkiin 
ystävätoiminnan koulutuksiin osoittees-
sa vapaaehtoiset.punainenristi.fi -> Tar-
kennettu haku Ystävätoiminta ja kurssit ja 
koulutukset
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Grundkurs på nätet i psykiskt stöd

I kursen ingår
- Två nätföreläsningar: torsdags 25.11. och 
2.12. kl. 18-20.15 och
- Förhandsuppgift och två inlämningsupp-
gifter som ska göras mellan nätföreläsnin-
garna. Reservera tid cirka 30 minuter per 
uppgift.
Anmälningar: https://vapaaehtoiset.punai-
nenristi.fi/event/11488 

Under två kvällar går man igenom vad psy-
kisk första hjälp betyder och hur man kan 
stöda i olika situationer. Även den frivilliges 
eget orkande diskuteras på kursen.

Kursens målsättning är att lära sig att lug-
na och trösta de drabbade samt att värna 
om ens eget orkande.
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Piirin ea-bussi, R199, joka tunnettiin myös nimellä Wanha rouva, on myyty.  

Piiri sai bussin lahjoituksena Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta v. 2004 ja sitä on sen 
jälkeen käytetty useiden päivystysten johtotilana sekä ensiapupisteenä. Bussia on käy-
tetty myös harjoituksissa sekä etsintä- ja viranomaistehtävissä, ja se on ollut esittely- tai 
keräyspisteenä monissa piirin ja osastojen tapahtumissa.

Jos Wanha rouva osaisi puhua, sillä olisi paljon tarinoita kerrottavana. Se on nähnyt ih-
miselämän ilot ja surut. Bussiin on evakuoitu Jokelan kouluampumisesta selvinneitä nuo-
ria ja autoilijoita Lahdentien 
satojen autojen ketjukolarin 
jälkeen. Bussissa on paikattu 
lukemattomia haavoja ja sidot-
tu nyrjähtäneitä nilkkoja, mut-
ta on rouva itsekin saanut kol-
huja. Onpa sitä kerran jopa 
heitelty kananmunilla Espalla! 
Wanha rouva on ollut mukana 
vapun ja uudenvuoden juhlis-
sa, se on juhlinut Suomen jää-
kiekon maailmanmestaruuksia 
ja nähnyt yleisurheilun MM- ja 
EM-kisojen sekä Jukolan viesti-
en huippuhetket. Rouva on ollut 
mukana festareilla ja konser-
teissa, ja se on kuullut enem-
män huippuartisteja ja bändejä 
kuin moni osaa kuvitellakaan.

Piiri ja vapaaehtoiset kiittävät yhteisistä 17 vuodesta ja toivottavat rouvalle onnea tuleviin 
seikkailuihin!

Ea-bussi, R199, on myyty
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Piiritoimisto 
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Å 020 701 2000 

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

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

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

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

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

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

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

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

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

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

• Jokiaho Emilia, 
koulutussuunnittelija Å 040 594 8142  
vapaaehtoiskoulutus, kouluttajakoulutus, OMA-
pääkäyttäjä, osastojen kummitoiminta
 

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

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

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

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

• Rigatelli Stefano, 
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Å 040 821 6210 
maahanmuuttotyö, Paperittomat-ohjelma, ko-
toutumisen tuki,

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

• Yared Mehalet, 
sosiaalitoiminnan suunnittelija, valmiuspäällikön 
sijainen Å 040 571 5601

Hallinto

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

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

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI
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LÄMMIN ATERIA 
PERHEELLE2,5€ HYGIENIAPAKETTI PERHEELLE 

KUUKAUDEN TARPEISIIN15€

50€ 160€HENKISEN TUEN KOULUTUS 
VAPAAEHTOISELLE

VAATTEET TULIPALON 
UHRILLE SUOMESSA

Toivoa hädän keskelle
Näin sinun lahjoituksesi auttaa.

Katastrofirahaston varoilla autetaan siellä missä hätä 
on kulloinkin suurin. Keräyskulut ovat enintään 20 prosenttia. 

Lue lisää: punainenristi.fi 


