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Silloin autetaan kun apua tarvitaan

PÄÄKIRJOITUS 8.10.2015

Kun ihminen tuntee kipua, hän usein huu-
taa tuskaansa. Voimakas ääni vaikuttaa lähel-
lä oleviin ihmisiin, joista osa ärsyyntyy, osa 
tuntee empatiaa ja loput siirtyvät kauemmas. 
Nämä reaktiot ovat inhimillisiä ja vaikuttavat 
siihen, miten kärsivää ihmistä kohdellaan ja 
miten hänet kohdataan.

Maailman tapahtumat ja Euroopan tilan-
ne vaikuttavat meihin suomalaisiin enem-
män kuin mihin olemme viime vuosikymmeni-
nä tottuneet. Samaan aikaan esillä on useita 
haasteita, jotka olisi kyettävä yhdessä ratkai-
semaan.

Viime kuukausien aikana keskustelukulttuuri 
on muuttunut. Vastakkainasettelu on kärjisty-
nyt ja tunnepitoiset purkaukset ovat voimistu-
neet. Äärimmäisiä mielipiteitä ilmaistaan avoi-
mesti sosiaalisen median keskustelupalstojen 
lisäksi myös kodeissa, harrastuksissa ja työ-
paikoilla. Huhut kiertävät ja luulo korvaa tie-
don.

Ajankohtaiset asiat ovat keränneet ihmisiä 
mielenilmauksiin, puolesta ja vastaan. Suurin 
osa ihmisistä ymmärtää, että yleinen talousti-
lanne edellyttää yhteisiä toimenpiteitä. Kiistaa 
on siitä, milloin, mistä ja kenen toimesta uu-
distukset pitäisi aloittaa. Harva haluaisi luopua 
mistään tai muuttaa totuttuja tapoja. Pakolais-
ten tiedetään tarvitsevan apua, mutta avul-
le haluttaisiin asettaa ehtoja: miten, missä ja 
kenelle. Kaukana käytävien sotien vaikutuksia 
ei kukaan haluaisi nähdä kotiovellaan. Kaik-
ki tämä on inhimillistä. Tulevaisuuteen liittyvä 
epävarmuus ahdistaa monia.

Maailmaan mahtuu paljon puhetta. Viha ja 
pettymys, kateus ja katkeruus tulevat esil-
le sanoissa, jotka ovat loukkaavia, kylmiä ja 
epäoikeudenmukaisia. Yhteiskuntarauhaa ei-
vät uhkaa ne, jotka tarvitsevat ja saavat apua. 
Maailmassa tarvitaan tekoja hyvien asioiden 
puolesta.

Suomalaisten auttamishalu on vahva. Uusia 
vapaaehtoisia on ilmoittautunut mukaan toi-
mintaan ennätysmäärä. Moni kokenut vapaa-
ehtoinen on tehnyt ympäripyöreitä päiviä ja 
työntekijöiden viikot ovat venyneet. Myös 
Suomen Punaisen Ristin jäsenmäärä on kään-
tynyt kasvuun.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja työntekijät 
ovat toimineet esimerkillisesti kun turvapaikan-
hakijat ovat tarvinneet apua: ruokaa, vaatteita 
ja hygieniatarvikkeita sekä inhimillisiä kohtaa-
misia. Piirimme alueelle on perustettu usei-
ta vastaanottokeskuksia. Myös kansainvälistä 
osaamista on hyödynnetty kotimaan toiminnan 
tukena. Kiireen keskellä Punaisen Ristin osastot 
laittoivat kerääjät liikkeelle ja Nälkäpäiväkerä-
yksen tulos on yksi kaikkien aikojen parhaista. 
Syksyyn on sisältynyt myös arkisempia autta-
mistilanteita, etsintöjä, ystävätoimintaa, ensi-
apupäivystyksiä ja koulutuksia.

Punaisen Ristin perustehtävä on selkeä: olla 
valmiina auttamaan ja vastata avun tarpee-
seen. Tämä on hyvä pitää mielessä varsinkin 
silloin, kun ympäriltä kuuluu aiheetonta kritiik-
kiä tai vihapuhetta. Me voimme ja meidän pi-
tää keskittyä auttamaan niitä, jotka tarvitse-
vat apua.

Turvapaikanhakijoista suurin osa haluaisi pala-
ta kotiseudulleen, mikäli elämän edellytykset 
olisivat siellä edes kohtuulliset. Punainen Risti 
pystyy auttamaan uhreja, mutta pakolaiskriisin 
ratkaisu edellyttää kansainvälisen yhteisön ja 
valtioiden toimia. Vastaanottokeskukset ovat 
vain väliaikaista tarvetta varten niin että jokai-
nen turvapaikkaa anonut saa kohtuullisessa 
ajassa oikeudenmukaisen ja perustellun pää-
töksen. Viranomaiset myöntävät turvapaikan, 
käännyttävät turvapaikanhakijan omaan koti-
maahansa tai siirtävät hänet muualle Euroop-
paan.

Kuluneen syksyn aikana Punainen Risti on 
tehnyt sitä, mitä meidän on akuutissa tilan-
teessa tehtävä. Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
ja työntekijät ovat antaneet apua, jota kukaan 
muu ei ole hädässä oleville ihmisille tarjonnut 
ja johon viranomaisten resurssit eivät yllät-
tävissä tilanteissa riitä. Punainen Risti auttaa 
siellä, missä apua tarvitaan ja silloin kun apua 
tarvitaan.

On ollut hienoa nähdä se, miten Punaisen Ris-
tin ihmiset ovat ottaneet ajankohtaiset haas-
teet vastaan. Kiitos kaikista hyvistä teoista ja 
oikeasta toiminnasta!

Hannu Harri
puheenjohtaja
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VAALITOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään ehdotuksensa 
vuosikokouksessa 2016 valittavista luottamushenkilöistä

Vaalitoimikunta valmistelee parhaillaan piirin vuosikokouksessa v. 2016 suoritettavia 
vaaleja. Vuosikokouksessa on ensi keväänä erovuorossa puolet eli viisi piirin hallituksen 
jäsentä. 

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään ehdotuksensa vuosikokouksessa valittavis-
ta luottamushenkilöistä. Järjestön luottamustoimeen voidaan valita vain järjestön henki-
löjäsen. Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen 18 ja 19 §:n mukaan luottamus-
henkilöitä ehdolle asetettaessa tulee ehdokkailta edellyttää 

• sitoutumista Punaisen Ristin perusperiaatteisiin sekä 
• halua edistää Punaisen Ristin tarkoituksen toteuttamista. 

Tämän lisäksi tulee toimielinten kokoonpanossa ottaa mahdollisimman tarkoin huomi-
oon 

• alueellinen ja kielellinen edustus 
• kummankin sukupuolen ja eri ikäryhmien edustus
• Suomen Punaisen Ristin toimintojen tuntemus

Vaalitoimikunta toivoo, että kaikki osastot tekevät ehdotuksia. Tuttujen ja kokeneiden 
hallituksen jäsenten lisäksi vaalitoimikunta suosittaa etsittävän uusia ehdokkaita ja uu-
denlaista osaamista myös jo nyt osastossa aktiivisesti toimivan joukon ulkopuolelta. 
Vaalitoimikunta pyytää, että alueellisissa osastofoorumeissa keskustellaan ehdokkaista 
ja varmistetaan, että omalta alueelta löytyy ehdokkaita piirin hallitukseen. Vuosikokouk-
sessa 2016 valittavien hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2018 vuosikoko-
uksen loppuun.

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään ehdotuksensa viimeistään sunnuntaina 
31.1.2016 vaalitoimikunnan sihteerille Tuula Korhoselle, sähköposti tuula.korhonen@pu-
nainenristi.fi. Ehdotuksen voi lähettää myös postitse osoitteella Tuula Korhonen, Suo-
men Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Hel-
sinki. Määräajan jälkeen tulleita ehdotuksia vaalitoimikunta ei ota huomioon.

Ehdotuksesta on selvittävä kaikki tarvittavat tiedot: ehdokkaan nimi, osasto, syntymäai-
ka, yhteystiedot, koulutus, ammatti, mahdollinen erityisosaaminen sekä perustelut. Tar-
vittaessa hakemukseen voi liittää ehdokkaan CV:n. Ehdotuksesta on käytävä ilmi myös 
ehdotuksen tehnyt osasto ja puheenjohtajan (tai muun vastuuhenkilön) yhteystiedot 
sekä tieto ehdokkaan suostumuksesta.

Vuosikokouksessa valitaan lisäksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vaa-
litoimikunta tulee esittämään vuosikokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan Punaisen 
Ristin yleiskokouksen suosituksen mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy:n (PwC) eh-
dottamat KHT-tilintarkastajat.  

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin vuosikokouksessa 16.4.2016 valittavista luottamushen-
kilöistä ja tilintarkastajista lähetetään osastoille vuosikokouskutsun liitteenä. Ehdotusta 
tehdessään vaalitoimikunta ottaa huomioon erilaiset järjestön kannalta tärkeät näkökul-
mat (esimerkiksi ehdokkaan järjestökokemus ja -tuntemus, erilaiset sidosryhmät, asian-
tuntemus), jotka osastojen toivotaan tuovan esiin ehdotusta tehdessään. 

VAALITOIMIKUNTA
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VAALITOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Vaalitoimikunnan kokoonpano

Puheenjohtaja 
Juhani Parkkari (Pohjois-Helsinki)
puh. 050 583 5554
sähköposti juhaniparkkari@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Ulla Laukkanen (Kehä-Espoo) 
puh. 050 524 0970
sähköposti ulla.laukkanen1@gmail.com

Jäsenet

Marika Laukkanen
puh. 040 653 1547
laukkanenmarika1@gmail.com

Oskari Perholehto (Itä-Helsinki)
puh. 045 107 9707
oskari.perholehto@gmail.com

Olli Pulkkinen (Länsi-Helsinki)
puh. 040 546 0053
sähköposti olli.pulkkinen@hotmail.com

Seppo Seppänen (Borgå – Porvoo)
puh. 040 523 0674
saj.seppanen@gmail.com

Vesa Vahermaa (Pohjois-Helsinki)
puh. 050 352 9377
vesavahermaa@gmail.com

Piirin hallituksen kokoonpano

Erovuorossa vuosikokouksessa 2016 

Otto Kari, Länsi-Helsinki
Sari Kauppinen, Myrskylä
Senja Multala, Itä-Helsinki 
Katri Rannisto, Keski-Espoo
Ismo Uusitalo, Klaukkala-Lepsämä

Toimikausi jatkuu vuosikokoukseen 2017

Puheenjohtaja Hannu Harri, Kerava
Varapuheenjohtaja Katja Kuusela

Linda Basilier, Kyrkslätt svenska
Anders Blomberg, Kehä-Espoo
Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa
Leila Kinnari, Pohjois-Helsinki
Irmeli Metsänen, Itä-Helsinki

Piirin hallituksen kokoonpano 
v. 2015 - 2016 
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AJANKOHTAISTA

Tekemisen meininkiä Uudellamaalla
Kulunut kuukausi on ollut meillä piiritoimistos-
sa kiireinen ja haastava. Tällaisen poikkeuksel-
lisen tilanteen vallitessa huomaa kuinka fan-
tastisten ihmisten kanssa on tekemisissä.  
 
Elokuussa alkanut turvapaikanhakijoiden kova 
maahantulotahti on laittanut koko yhteiskun-
nan rakenteet lujille ja kysynyt venymiskykyä 
viranomaisten lisäksi myös meiltä kolmannen 
sektorin toimijoilta. Ilmapiiri on ollut paikoin 
haastava ja ihmiset ovat joutuneet toimimaan 
vähän tiedon varassa. 

Punainen Risti on avannut lukuisia vastaanot-
tokeskuksia, avustanut tulijoiden ruuhkapai-
koissa (kuten Pasilan poliisitalolla), auttanut 
muita toimijoita pyörittämään vastaanottokes-
kuksia, tarjonnut tulijoille mielekästä ja tär-
keää tekemistä ja tukenut yhteiskuntaa ta-
vanomaisten toimintojensa ohessa. Pitkällä 
tähtäimellä kotouttavan toimintamme tulee 
vastata kasvaneeseen tarpeeseen ja tukea 
uusien suomalaisten asettumista yhteiskun-
taamme.       
 
Tuhannet Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
ovat tukeneet turvapaikanhakijoita 

Hädänalaisten ihmisten maahantulon keskellä 
monet ovat miettineet keinoja ehkäistä ongel-
matilanteiden syntyä sekä lyhyellä, että pit-
källä aikavälillä. Olemme saaneet ennennäke-
mättömän määrän yhteydenottoja ihmisiltä ja 
yhteisöiltä, jotka haluavat antaa panoksensa 
tilanteen helpottamiseen ja sen ratkaisuun.

Uudellamaalla tuhannet ihmiset ovat ilmoit-
tautuneet mukaan: ystävätoimintaan, Läksy-
Helppeihin, monikulttuuriseen kerhotoimin-
taan, nälkäpäiväkerääjiksi, vanhustyöhön, 
vastaanottokeskuksissa tapahtuvaan talkoo-
työhön, vaatelajitteluun, kielenopettajiksi, aut-
tamaan toimistoon, lastenvahdeiksi ja ilmais-
seet kykynsä auttaa lukemattomilla tavoilla. 
Yritykset ja yhteisöt ovat tarjonneet tilojaan, 
tuotteitaan, työntekijöitään ja aikaansa hy-
väntekeväisyyteen. Ihmiset ovat ottaneet jou-
kolla kantaa avoimen ja vastuullisen Suomen 
puolesta.
 
Uusia vapaaehtoisia on virrannut järjestööm-
me ja vaikka uusien määrä on aiheuttanut 
haasteita saada heidät kaikki mahtumaan 
kursseillemme tai mukaan toimintaamme pai-
kallisosastoissamme, olemme tästä piiritoimis-
tossa innoissamme. 

Uusia ideoita ja uutta toimintaa

Vapaaehtoisten valtava potentiaali, taidot 
ja (nerokkaat) uudet ideat ovat myös olleet 
meille jatkuvan ihmetyksen aihe. Mukana on 
ihmisiä monista taustoista ja ammattiryhmis-
tä. Erityisesti itse maahan turvapaikanhakijoi-
na ja pakolaisina saapuneet ovat olleet innok-
kaita auttamaan. Tärkein taito vapaaehtoiselle 
on kuitenkin oikea asenne ja rauhallinen työs-
kentelytapa. Olemme pyrkineet korostamaan 
tilanteen pitkäkestoisuutta ja sitä, että avun-
tarve pysyy korkeana pitkään. Tarvetta uusille 
vapaaehtoisille on tulevaisuudessakin.
 

Tupa oli täynnä syyskuun alussa pidetyssä ensimmäisessä infotilaisuudessa. Myös Tulijan tukena 
-koulutukset ja Punainen Risti tutuksi -kurssit ovat syksyn aikana täyttyneet.    
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AJANKOHTAISTA

Punainen Risti on kyen-
nyt vastaamaan haasteisiin 
hyvin ja olemme onnistu-
neet saamaan ihmisille ka-
ton pään päälle, ruokaa ja 
tarjonneet tulijoille tukea 
kaikenlaisissa olosuhteis-
sa. Tämä on ollut mahdollis-
ta ainoastaan osastojemme 
avainhenkilöiden, rutinoitu-
neiden vapaaehtoistemme, 
vapaaehtoisen pelastuspal-
velun ja ensihuollon ihmis-
ten uskomattoman venymis-
kyvyn ansiosta. 

Monet avainhenkilömme 
ovat koordinoineet vapaa-
ehtoistoimintaamme kentäl-
lä, ottaneet uusien vapaa-
ehtoisten perehdyttämisen 
työkseen varsinaisen toi-
mintansa ohella ja tehneet työtä monin tavoin 
ilmenneiden ongelmien ratkaisussa. Vapaaeh-
toiset ovat laittaneet itsensä likoon satapro-
senttisesti ja osoittaneet osaamisensa, sekä 
stressinsietokykynsä haastavissa paikoissa. 
Ennen kaikkea vapaaehtoisemme ovat olleet 
osaltaan vähentämässä kärsimystä ja tasoitta-
massa ihmisten tietä kohti turvallisempaa elä-
mää. 

Suuri kiitos teille, vapaaehtoiset! Olemme 
ylpeitä ja kiitollisia panoksestanne.
 
Hanna Holm, 
monikulttuurisuustoimintojen suunnittelija
 
Janne Leskinen, 
monikulttuurisuustoimintojen kehittäjä

Helsingin ja Uudenmaan piirillä oli lokakuun 
puolessa välissä 9 vastaanottokeskusta, li-
säksi useiden uusien keskusten perusta-
mista selvitetään.

• Kirkkonummen vastaanottokeskus, 
Aavaranta
Asiakaspaikkoja 500 (suunniteltu)

• Nurmijärven vastaanottokeskus, Röykkä
Asiakaspaikkoja 60, remontin valmistuttua laa-
jenee 400:aan 

• Raaseporin vastaanottokeskus, Meltola
Asiakaspaikkoja 180, laajenee 240:een

• Raaseporin vastaanottokeskus, Resort
Asiakaspaikkoja 300

• Siuntion vastaanottokeskus, Harjulinna 
Asiakaspaikkoja 35, max. 40

• Vantaan vastaanottokeskus, Auramo-talo
Asiakaspaikkoja aluksi 60, laajenee myöhem-
min 200:aan

• Vihdin vastaanottokeskus, Hopeaniemi
Asiakaspaikkoja aluksi 150, laajenee myöhem-
min 300:aan

• Helsinki, Sturenkatu 27
Asiakaspaikkoja 150

• Porvoo, Johannisberg
Asiakaspaikkoja noin 150

• Porvoo, Karijärven kurssikeskus 
(avataan loka-marraskuussa)
Asiakaspaikkoja 65

Yhteyshenkilöt piiritoimistossa

• Jari Poukka, puh. 040 536 6285, tila- ja tur-
vallisuuspäällikkö
• Seija Savas, puh. 040 536 7781, toimistosih-
teeri, UMAREK
• Roza Sokolova, 040 536 8620, toimistosih-
teeri, UMAREK
• Kristel Bodrova, puh. 040 671 9501, toimis-
tosihteeri, UMAREK

HUPin vastaanottokeskukset, tilanne 12.10.2015
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Kiirettä pitää, mutta Janne ja Hanna jaksavat hymyillä.
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MAAHANMUUTTAJAT MUKAAN ALUSTA ASTI
Petteri K

ivim
äki

Sonkajärven osasto järjesti ensiapukurssin jäsenilleen. 
Lopputehtäviin osallistui myös kaksi afgaanipakolaista.  
Pirjo Huttunen hoiti kätensä ”polttanutta” Nadera Qasemia.

Ensi vuonna suomalaisiin kuntiin muuttaa 
arviolta 10 000 maahanmuuttajaa. Otetaan 
heidät mahdollisimman nopeasti osaksi  
toimintaa ja paikkakuntaa. 

Osastoilla ja vapaaehtoisilla on keskeinen roo-
li maahanmuuttajien tukemisessa. Viranomai-
set tarjoavat kotoutumisen selkärangan, mut-
ta järjestöt täydentävät palveluita ja avaavat 
tulijoille kansalaisyhteiskunnan eri puolia. 

Tulijat kannattaa mahdollisuuksien mukaan ot-
taa toimintaan alusta asti. Alkuvaiheen kotou-
tumisessa tarvitaan sopivassa suhteessa tu-
lijaa tukevaa ja paikkakunnalle orientoivaa 
ohjelmaa sekä suoraan osastojen toimintaan 
houkuttelevia toimintoja. ”Kaikki osaa, kaikki 
mukaan” –mentaliteetti auttaa pitkälle! 

Toimintaa kannattaa alusta asti suunnitella yh-
dessä tulijoiden kanssa. Erityisen tärkeää on 
saada Suomessa pidempään asuneet maahan-
muuttajat uusien tulijoiden kavereiksi.  

Tyhjästä ei tarvitse nyhjäistä 

Tulijoille voi tarjota kaikkea jo olemassa olevaa 
toimintaa. Aloittamista voi helpottaa suoma-
laisen kummin avustuksella. Toiminta onnistuu 
parhaiten, kun se kumpuaa ihmisten omista 
ideoista ja aidoista paikallisista tarpeista.

– Osastot voivat järjestää esimerkiksi kola- ja 
haravapartioita. Niissä vähäinen kielitaito ei 
ole este osallistua. Vanhainkodeissa on eri-
laisia avustamistehtäviä kuten ulkoiluttamis-
ta, yhdessä leipomista ja askartelua, vinkkaa 
maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö 
Johanna Matikainen. 

Uusia toimintamuotoja voi itse ideoida tai kut-
sua uudet vapaaehtoiset ideoimaan niitä. Tär-
keintä on ottaa tulijat lämpimästi vastaan ja 
varmistaa, etteivät kielitaidon vähäisyys tai 
kulttuuriset seikat ole osallistumisen esteitä. 
Paikkakunnalle kertyy hyvää osaamista ja pö-
hinää uudenlaisen toimintakulttuurin myötä.

– Ottamalla muuttajat mukaan toimintaan ja 
kohtaamalla heidät tasaveroisesti ja inhimilli-
sesti, noudatamme Punaisen Ristin periaattei-
ta arjen toiminnassamme, muistuttaa Johanna 
Matikainen. 

Kaikki osaa, kaikki mukaan! 

Keskustoimisto ja piirien monikulttuurisuustoi-
minnan kehittäjät tarjoavat mielellään tukea ja 
rohkaisua toiminnan ja rekrytoinnin kehittämi-
seen!

Mäntän osaston vinkit osastoille, joiden
alueelle perustetaan vastaanottokeskus: 

• Olkaa avoimia ja kohdatkaa ihmiset ihmisinä.

• Kutsukaa turvapaikanhakijat mukaan olemassa 
 olevaan toimintaan!

• Olkaa aktiivisesti yhteydessä vastaanottokeskuk- 
 seen ja kysykää keskuksen tarpeista.

• Pyytäkää vastaanottokeskuksien työntekijöitä 
 käymään. Mäntän osasto järjestää kerran kuu- 
 kaudessa vapaaehtoisten tapaamisen, jonne 
 pyydämme myös VOK:ien ohjaajia mukaan.

• Muistakaa, että toiminta turvapaikan hakijoiden 
 kanssa voi olla hyvin arkista! Ei ole välttämätön-
 tä keksiä mitään uutta.

Lisätietoja: 
Maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö 
Johanna Matikainen, 020 701 2179,
johanna.matikainen@punainenristi.fi

 -Hellevi Ahoniemi
Mäntän osaston puheenjohtaja

 ja ensiapuryhmän johtaja

Lue vapaaehtoisten kokemuksia:
rednet -> tieto ja taito -> viestinta -> ajankohtaista
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YSTÄVÄTOIMINNASSA TAPAHTUU

Yksinäisyys haastaa toimimaan

Tiesitkö tämän yksinäisyydestä?

• Raha-automaattiyhdistyksen teettämän tutkimuksen mukaan joka kymmenes täysi-ikäinen kokee  
 itsensä yksinäiseksi. Se tarkoittaa jopa 400 000 ihmistä. 

• Saman tutkimuksen mukaan joka kuudennella suomalaisella ei ole yhtään ryhmää tai yhteisöä, johon 
 hän tuntisi kuuluvansa. 

• Neljällä prosentilla aikuisista ei ole yhtään ystävää. 

• Huolestuttavaa tuloksissa oli, että 18–24-vuotiaat nuoret aikuiset ovat kaikkein yksinäisimpiä.

           (RAY, toukokuu 2015)

Yksinäisyys ja turvaverkkojen puuttuminen haastavat koko yhteiskunnan, myös järjestöt ja 
niiden vapaaehtoiset. Punaisen Ristin ystävätoiminnassa kohdataan eri-ikäisiä, erilaisissa 
elämäntilanteissa olevia ja myös eri kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä.

Vain Elämää 
kohtaa ystävät 

Tänä vuonna Vain Elämää goes 
Punainen Risti -ohjelma esitte-
lee ystävätoiminnan eri muo-
toja ja toiminnassa mukana 
olevia vapaaehtoisia. Ystävätoi-
mintaan tutustuvat Kaija Koo, 
Pauli Hanhiniemi, Maija Vilk-
kumaa, Jukka Poika, Maarit 
Hurmerinta ja Anssi Kela. Oh-
jelma esitetään 13. marraskuuta 
klo 20 Nelosella.

Viime vuonna Punaiseen Ristiin 
tuli ohjelman ansiosta paljon 
uusia vapaaehtoisia ja kuukausi-
lahjoittajia. Ohjelma on tänäkin 
vuonna erinomainen mahdollisuus saada osaston 
toimintaan uusia vapaaehtoisia sekä aloittaa uusia 
toimintamuotoja!

Piirit varautuvat ohjelman jälkeiseen kiinnostukseen 
järjestämällä ystävätoiminnan kursseja suurimmilla 
paikkakunnilla heti ohjelman jälkeisenä keskiviikko-
na 18.11. kello 17. 

Näin valmistaudut kiinnostukseen osastossasi:

1. Tarkista, että osastosi toiminta- ja yhteyshenki-
 lötiedot ovat ajan tasalla RedNetissä ja sosiaali-
 sen median sivustoilla. Lisää osaston tulevat
 tapahtumat tapahtumakalenteriin.

2. Järjestä ystävätoiminnan esittely- ja rekrytoin-
 titapahtuma esimerkiksi ohjelman jälkeisenä
 päivänä (lauantaina 14.11.) keskeisellä paikalla.

3. Järjestä ystävä- tai uusien vapaaehtoisten 
 kurssi tai esittelyilta marras-joulukuussa.

Ystävänpäivänä
näkyvästi esillä

Ystävänpäivä 14.2. on läm-
minhenkinen kampanja 
keskellä talven kylmyyttä. 
Ystävänpäivänä kutsutaan 
mukaan uusia vapaaehtoi-
sia. Kukaan ei voi tulla mu-
kaan toimintaamme, ellei 
hän saa siitä tietoa. Kerro-
taan siis toiminnasta kaikin 
mahdollisin tavoin. 

Uudet vapaaehtoiset tuo-
vat myös uusia tuulia ja 
ideoita, otetaan ne avosy-
lin vastaan!

LähiTapiola on jo vuosien ajan tukenut ystävätoimin-
taa. Kutsukaa siis paikallisen LähiTapiolan väki mu-
kaan osastonne ystävänpäivän tapahtumiin. Tapah-
tumatukea kuluihin (enintään 150 euroa) voi hakea 
keskustoimiston kautta, kunhan tapahtuman ilmoit-
telussa ja materiaaleissa on LähiTapiolan logo ja ta-
pahtumat on viety myös tapahtumakalenteriin kai-
kille avoimina tilaisuuksina. Tuki haetaan jälkikäteen.

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä (rednet.
punainenristi.fi/ystavanpaiva) ja lue lisää kam-
panjasta! Sivut valmistuvat tammikuun alussa.   

Lisätietoja:
Sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntija 
Anita Hartikka, p. 020 701 2123, 
anita.hartikka@punainenristi.fi

Kampanjakoordinaattori 
Sari Byman, p. 020 701 2201,
sari.byman@punainenristi.fi

Mikko Lehtimäki 

Evijärvellä yhdeksäsluokkalaiset voivat käyttää 
liikuntatuntejaan vanhusten ulkoiluttamiseen. 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat konkareina 
mukana ja nuorten tukena. 



10

Kolme miljoonaa kertaa
kiitos!
Nälkäpäivä-keräykseen voi lahjoittaa vielä lokakuun 
loppuun saakka. Jo tätä kirjoittaessa, heti Nälkä-
päivän jälkeen, on selvää, että keräystulos lähen-
telee kolmea miljoonaa. Se tarkoittaa Nälkäpäivän 
35-vuotisen historian vähintään kolmanneksi paras-
ta tulosta. Olette siis olleet mukana tekemässä jo-
tain todella suurta!

Presidentti Tarja Halonen oli mukana lipaskerääjä-
nä Helsingin rautatieasemalla. Kun häneltä kysyt-
tiin, onko yksittäisen ihmisen lahjoituksella mer-
kitystä, Halonen totesi ykskantaan: ”On. Lainaisin 
Äiti Teresan sanontaa, että ei tässä koko maailmaa 
auteta, mutta yhden ihmisen kohdalla se on koko 
maailma.”

Vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin työn perusta. 
Te olette paikalla, kun maanjäristyksen uhrit tarvit-
sevat apua Nepalissa tai kun kadonneen omaiset 
tarvitsevat henkistä tukea Suomessa. Vapaaehtoi-
set ovat paikalla myös Syyriassa ja antavat ensi-
apua sodassa haavoittuneille, usein oman henken-
sä uhalla. Tällä hetkellä vapaaehtoiset Suomessa 
ovat venyneet aivan uskomattomiin suorituksiin, 
kun vastaanottokeskuksia on avattu lyhyellä varoi-
tusajalla eri puolille maata. 

Kiitos, että olitte paikalla myös Nälkäpäivässä! Näl-
käpäivänä kerätyillä varoilla Punainen Risti voi aut-
taa myös tulevaisuudessa apua tarvitsevia siellä, 
missä apua eniten tarvitaan. 

Otetaan uudet vapaaehtoiset 
avosylin vastaan
Kulunut syksy on ollut poikkeuksellista aikaa. Suo-
meen on saapunut enemmän turvapaikanhakijoita 
kuin koskaan ennen. Tulijoiden inhimillinen hätä on 
koskettanut suomalaisia suuresti. Tuhannet vapaa-
ehtoiset ovat uurastaneet pyyteettä auttaakseen 
tulijoita uuden elämän alkuun. Olemme myös saa-
neet tuhansia uusia vapaaehtoisia.
 
Nyt edessämme on positiivinen haaste: miten 
saamme nämä uudet innokkaat auttajat mukaan 
toimintaamme. Se myös ratkaisee sen, pystymmekö 
jatkossakin lunastamaan lupauksemme olla merkit-
tävä auttamisen kanava.
 
Meneillään on akuutti vaihe, jossa tärkeintä on saa-
da tulijat majoitettua. Sen jälkeen alkaa pitempiai-
kainen kotoutumisvaihe, jossa vapaaehtoisilla on 
ratkaiseva rooli. Tarvitsemme uusia vapaaehtoisia 
myös varmistaaksemme vapaaehtoisten jaksamisen.

Kun suunnittelemme ensi vuoden toimintaa, jokai-
sen kannattaa miettiä, miten huomioimme uuden 
tilanteen. Voisiko senioreille suunnattua ystävätoi-
mintaa laajentaa kuntaan asettuvien pakolaisten 
tueksi? Voisiko Terhokerhoon kutsua mukaan maa-
hanmuuttajalapset? Jos valmista toimintaa ei ole, 
annetaan uusille vapaaehtoisille mahdollisuus pe-
rustaa sellaista!

Uudet toimintamuodot voivat tuoda osastoon uutta 
säpinää ja uusia innokkaita vapaaehtoisia. Huoleh-
ditaan samalla jaksamisesta – omasta ja muiden.

Marita Salo
Järjestöjohtaja

Tarja Halonen puolisoineen on tuttu näky Nälkäpäivä- 
kerääjänä. ”Terveisiä Penalta!” oli ensimmäinen asia,  
jonka hän huikkasi rautatieasemalle saapuessaan.
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TYKKÄÄ Facebookissa 
Seuraa toimintaamme Facebookin kautta.
facebook.com/punainenristi

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

AJANKOHTAISTA
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KOKO SUOMI LEIKKII

Kouluttaja -ja promopäivät 
2016 

Järjestetään jo perinteisenä ajankohtana 
tammikuun viimeisenä viikonvaihteena 
30.–31.1.2016. 

Tällä kertaa kokoonnumme Turun seudul-
la, paikka varmistuu marraskuun alkuun 
mennessä, jolloin myös ilmoittautumis-
linkki avautuu RedNetissä.

Luvassa virkistävää, innostavaa ja hyö-
dyllistä ohjelmaa sekä promoille että 
kouluttajille. Tervetuloa mukaan!

PROMO yhteinen osa Hämeessä 
24.–25.10.2015 
Lisätiedot: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/32986 

PROMO yhteinen osa Oulussa 
21.–22.11.2015 
Lisätiedot: 
https://rednet.punainenristi.fi/node/33247

Lisätietoja PROMO-koulutuksista saat 
omasta piiritoimistostasi tai RedNetin
Promo-sivulta.

Voiko leikki olla toisinajattelua, löytö- 
retkeilyä tai iloista eksymistä ja maailman 
ihmettelyä? Entä mitä lapset voivat opettaa 
aikuisille olemisen ja heittäytymisen 
tärkeydestä?
 
Yhteisötaideteos Leikki 2.0 valtaa tänä syk-
synä Suomen ja innostaa Terhokerhot heittäy-
tymään mukaan leikin maailmaan. Esitystai-
teilija Meiju Niskalan yhteisötaideteoksessa 
katsotaan leikkiä uudesta näkökulmasta. Mu-
kaan ilmoittautuneille kerhoille lähetetään lo-
ka-joulukuun aikana viisi pakettia, jotka sisäl-
tävät hauskaa yhdessä tekemistä. Mukaan 
tarvitaan vain ripaus uteliaisuutta ja intomieltä!
 
Lue lisää nettisivuiltamme www.terhokerho.fi. 
Tule sinäkin mukaan Terhokerhoon!

Lisätietoja: 
Projektikoordinaattori 
Eevamaija Paljakka-Sippola,
p. 050 438 0057,
eevamaija.paljakka-sippola@mll.fi

Leikki 2.0 valtasi Terhokerhot!

KOULUTUSTA
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HENKILÖSTÖUUTISIA

Hei!

Aloitin HUPis-
sa ensiapu-
toiminnan 
koordinaat-
torin sijaise-
na 3.9.2015. 

Sitä ennen työskentelin HUPissa jo tammi-
kuusta 2015 alkaen ensiavun ja terveystiedon 
kouluttajana. 

Aikaisemmin työskentelin reilut kuusi vuot-
ta työterveyshoitaja/palvelupäällikkönä työ-
terveysliikelaitoksessa Tampereen seudulla. 
Punainen Risti on ollut aiemminkin työnanta-
janani toimiessani Hämeen piirissä ensiavun ja 
terveystiedon pääkouluttajana v. 2005-2008. 
ETK-pätevyyden hankin vuonna 2001 ja olen 
kouluttanut ensiapua siitä lähtien.

Punaisessa Ristissä vapaaehtoisurani olen 
aloittanut v. 1991 ensiapuryhmäläisenä Teis-
kon osastossa. Vapaaehtoistyöhöni osastossa 
on mahtunut ensiapuryhmätoiminnan lisäksi 
mm. hallituksen jäsenen, sihteerin sekä nuo-
risoryhmän vetäjän pestit useiden vuosien ai-
kana. 

Harrastan lukemista ja ulkoilua. Muutin kesäl-
lä Helsinkiin, joten vapaa-aikaani vietän myös 
uuteen kotikaupunkiini tutustumalla.

Titta Eloranta
ensiaputoiminnan koordinaattori

Piiritoimistoon on syksyn aikana saatu uu-
sia työntekijöitä. Titta Eloranta on aloit-
tanut ensiaputoiminnan koordinaattorina, 
hän toimii Rina Oksasen sijaisena tämän 
opintovapaan ajan syyskuusta ensi vuoden 
kesäkuulle. Monikulttuurisuustoimintaan 
on saatu kaksi uutta työntekijää. Monikult-
tuurisen toiminnan kehittäjänä on aloitta-
nut Janne Leskinen. Janne toimii työlomalle 
vuodeksi jääneen Doinita Negrutin sijaisena 
31.8.2016 saakka. Myös Karoliina Zschauer-
Lilja työskentelee monikulttuurisen toimin-
nan kehittäjänä. 

Karoliina Zschauer-Lilja on Vantaan kau-
pungin työntekijä, jolla on työpiste sekä 
piiritoimistossa että Vantaan kaupungin ti-
loissa. Karoliinan pääasiallinen tehtävä on 
Vantaan vastaanottokeskuksissa tapahtu-
van vapaaehtoistoiminnan koordinointi. 

Innostuin Punaisen Ristin vapaaehtoistyöstä 
opiskeluaikanani, jolloin vietin opintoihin liitty-
en pidempiä aikoja Keniassa. Sieltä Suomeen 
palattuani kaipasin monikulttuurisen toimin-
nan pariin myös Helsingissä. Silmiini osui tuol-
loin mainos SPR:n kielikerhosta, johon lähdin 
mukaan ohjaajaksi. 

Myöhemmin vapaaehtoismaailma imaisi mu-
kaansa ja olen toiminut mm. Töölön osaston 
hallituksessa monikulttuurisuustoiminnan yh-
teyshenkilönä sekä hoitanut osaston varapu-
heenjohtajan ja puheenjohtajan pestejä. 

Koulutukseltani olen filosofian maisteri pääai-
neena kulttuurimaantiede. Tämän lisäksi olen 
opiskellut opettajan pedagogisen pätevyyden 
ja ennen nykyiseen tehtävään siirtymistä toi-
min kotoutumiskoulutuksen parissa opettaja-
na. Lisäksi olen työskennellyt myös mm. kehi-
tysyhteistyöhön liittyvissä tehtävissä. 

Olen vuosien varrella päässyt näkemään sitä 
hienoa ja arvokasta työtä, jota Punaisen Ris-
tin vapaaehtoiset eri toimissa kentällä tekevät 
ja olen erittäin iloi-
nen, että pääsen 
nyt työskentele-
mään heidän kans-
saan järjestössä.

Karoliina Zschauer-Lilja
monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä
puh. 040 688 5443
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HENKILÖSTÖUUTISIA

Tervehdys!

Olen aloittanut monikulttuurisen toiminnan 
kehittäjän sijaisena syyskuussa. Olen erittäin 
innoissani uudesta työtehtävästäni ja haas-
teista, jotka minua kohtaavat. 

Vuoden ajan täytän Doinita Negrutin suuret 
saappaat. Työtehtäviini kuuluvat kollegoiden 
kanssa yhteistyössä monikulttuurisen toimin-
nan suunnittelu ja koordinointi, verkostovai-
kuttaminen, kouluttaminen, erilaiset hallinnon 
tehtävät, vapaaehtoisten ja osastojen tukemi-
nen, sekä monet muut yllättävät tehtävät, joi-
ta järjestömaailmassa tulee vastaan. 

Tulin vapaaehtoisena mukaan Punaisen Ris-
tin monikulttuuriseen toimintaan vuonna 2011 
Helsingin Töölön paikallisosastoon osaston 
ikonin ja ”Grand Old Man” Kosti Kankareen 
kautta. Päätökseen tulla mukaan vaikutti tun-
ne, että halusin tehdä jotakin suvaitsevamman 
ja paremman Suomen ja maailman edistämi-
seksi. Töölö oli huippupaikka toimia vapaaeh-
toisena ja osaston hallituksessa, sillä osasto 
luottaa suuresti vapaaehtoisiinsa ja omia ide-
oita sai toteuttaa käytännön työssä osaston 
hyvällä tuella.

Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri, 
joka on erikoistunut kansainvälisten suhteiden 
tutkimukseen. Opintoni olen tehnyt Ruotsis-
sa Uppsalan yliopistossa ja Saksassa Breme-
nin yliopistossa. Lisäksi olen työskennellyt 
muun muassa opettajana, urheilukauppiaana, 
huoltomiehenä, minkä lisäksi minulla on koke-
musta monista muista ammateista. Vapaaeh-
toistoiminnan lisäksi sydäntäni lähellä on eri-
lainen yleistietonörtteily, joka sisältää uutisten 
seuraamista, kirjallisuuden lukemista ja erilais-
ten dokumenttien katselua. Tämän lisäksi iso 
osa ajastani kuluu jalkapallokentällä, kuntosa-
lilla ja lenkkipoluilla. Haaveilen päivittäin mat-
koista eksoottisiin maihin, joissa en ole vielä 
käynyt.

Nähdään kentällä, tule rohkeasti juttelemaan!

Janne Leskinen
monikulttuurisen toiminnan kehittäjä

Teemu Väisänen sai Vuoden vaikuttaja -palkinnon

Punaisen Ristin valtakunnallinen nuorisotoimi-
kunta luovutti Teemu Väisäselle vuoden 2015 
vaikuttaja-palkinnon Jyväskylässä pidetyn 
nuorten vuosikokouksen yhteydessä. Teemu 
aloitti neljä vuotta sitten läksykerhon ohjaaja-
na ja on sen jälkeen ollut monessa mukana.

Palkinto luovutetaan Teemulle vaikuttamis-
työstä, jota hän on tehnyt järjestössä use-
an vuoden ajan. Teemu otti rohkeasti vastaan 
osaston puheenjohtajuuden, kun osasto tar-
vitsi kipeästi uutta johtajaa ja toiminnan uu-
distajaa. Yhdessä osaston väen kanssa hän on 
jo luonut uutta toimintaa, jolla varmistetaan 
osaston elinvoimaisuuden ja auttamisvalmiu-
den säilyminen osaston alueella. 

Teemu on myös luonut kestäviä verkostoja 
sekä kotimaassa eri piirien nuorten kesken 
että kansainvälisesti. Oman innostuksensa ja 
empaattisen toimintatapansa avulla hän saa 
monet muutkin kiinnostumaan järjestömme 
toiminnasta ja auttaa uusia tulijoita löytä-
mään paikkansa toiminnassa, tulijan ikää kat-
somatta.
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ENSIAPUTOIMINTA

Rovaniemen ensiavun SM-kisojen hopea-
joukkue Länsi-Helsingistä sai kesällä kutsun 
osallistua Ruotsin ensiapukisoihin. Jouk-
kue otti haasteen vastaan ja lähti kokeile-
maan rajojaan. Kisat järjestettiin lauantaina 
26.9.2015 Etelä-Ruotsissa Kristianstadissa. 
Mukana oli 11 joukkuetta Ruotsista ja yksi 
Suomesta.

Kisapäivä - ni är så duktiga

Ennakkovalmistelut ja järjestelyt olivat esimer-
killisiä. Kilpailut alkoivat klo 9 ja aikataulun 
mukaan edeten päättyivät kahdentoista rastin 
jälkeen klo 15.30. Kaikilla rasteilla oli 10 mi-
nuutin toiminta-aika ja pisteitä saattoi ansaita 
pyöreät 100 pistettä/rasti. Rastiaiheet on lue-
teltu jutun lopussa. Joukkueeseen kuului kuusi 
kilpailijaa, joista yksi oli kerrallaan lepovuoros-
sa suorituksen ajan. Hätäilmoitukset tehtiin 
tarvittaessa rastivahdille ruotsiksi.

Toiminnan jälkeen tuomarit ja potilaat kävivät 
rastin läpi ensin keskenään, sen jälkeen jouk-
kueen kanssa. Päätuomari kertoi selkeän, ra-
kentavan palautteen ja mahdolliset puutteet 
toiminnassa, minkä jälkeen joukkueen ryh-
mänjohtaja hyväksyi palautteen kuittauksel-
laan. Kun palaute toiminnasta saatiin heti 
rastin jälkeen, pystyi toimintaa vielä paranta-
maan seuraaville rasteille. Palautteeseen aikaa 
oli 10 minuuttia ja toiset 10 minuuttia seuraa-
valle rastille siirtymiseen. Joukkueilla oli käy-

Länsi-Helsingin ryhmä mukana ensiavun 
Ruotsin mestaruuskilpailussa

tössään opas, oma oppaamme Martin ohjasi 
hienosti meidät aina rastilta toiselle.

Rastit sijaitsivat Kristianstadin keskustassa 
lauantaipäivän vilinässä. Rastisuorituksen ai-
kana saattoikin täysin ulkopuolinen kävellä 
rastin läpi ostoskassia kantaen.

Ensiapurastien ohella tehtävänä oli kerätä ra-
haa katastrofirahastoon. Kaiken kaikkiaan ra-
haa kertyi noin 15000 kruunua ja eniten ke-
rännyt joukkue sai palkinnoksi sponsorin 
lahjoittaman defibrillattorin sekä varustelau-
kun. Eniten kerännyt joukkue keräsi noin 5000 
kruunua.

Sölvesborg 2 -joukkue vei voiton

Suomen joukkue oli varsin tyytyväinen kisa-
suoritukseensa ja sijoittui kahdentoista jouk-
kueen kisailussa kymmenenneksi. Och vi 
klarade det helt på svenska! Ryhmän yhteis-
toiminnasta saimme täydet pisteet joka ras-
tilla. Osalla rasteista Skånen murre aiheutti li-
sähaastetta – myös ruotsalaisille joukkueille. 
Monella rastilla paljastui myös eroja Suomen ja 
Ruotsin toimintatavoissa.

Eroja Suomen ja Ruotsin ensiavussa

Rastien palautteiden perusteella totesimme 
monia eroja Suomen ja Ruotsin toimintatapo-
jen välillä. Ruotsissa painotettiin erittäin tiu-

Kuvassa Mari Tiihonen ja 
Anu Puttonen.
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HYVÄN ELÄMÄN EVÄÄT

Rastikuvaukset

Rasti 1: hengittämätön -> tajuton sukel-
taja
Rasti 2: pakolaisnaisten auttaminen il-
man yhteistä kieltä
Rasti 3: käden murtuma ja leuan vam-
mat lasten leikkipaikalla
Rasti 4: varusteiden tarkastus ja Ruotsin 
Punaisen Ristin tietous
Rasti 5: näpistelijän käsivamma, ohikul-
kijan päävamma ja tajuton narkomaani
Rasti 6: elvytykseen edennyt rintakipui-
nen
Rasti 7: rankavammainen skeittaripoika 
ja tukehtumassa oleva nainen
Rasti 8: nilkan nyrjähdys, viiltohaava ja 
diabeetikon matala verensokeri
Rasti 9: tappelun jälkeen tajuton pää-
vammainen, vatsaan puukotettu
Rasti 10: pähkinäallergikon hengitys-
vaikeus, aivohalvaus ja jalan laaja palo-
vamma

kan, jopa epämukavan, kompressiosidoksen 
tekemistä nyrjähdyksiin ja myös umpimurtu-
miin. Aivohalvausepäilyissä sairastuneen an-
netaan olla mukavassa asennossa esimerkiksi 
istuen – Suomessa suositaan aina selinma-
kuuta.

Palovammoihin suositaan suojasidosten kas-
telua vedessä, kun taas Suomessa jatkohoi-
toon ohjattavat palovammat peitetään kuivilla 
puhtailla sidoksilla. Suojakäsineiden käyttä-
mistä ja niiden vaihtamista aina tarvittaessa 
painotettiin jokaisella rastilla.

Myös elvytysrastilla saimme palautetta, että 
Ruotsissa vapaaehtoiset eivät elvytä tiiminä, 
vaan yksittäin. Napakka ja tehokas yhteistoi-
mintamme elvyttäessä sai kuitenkin kiitettä-
vän arvosanan.

Kisamatka oli varsin antoisa sekä ensiavun 
että kielen harjoittelun kannalta.

Vesa Kirjavainen ja Marika Laukkanen
Länsi-Helsingin osasto

Haluaako osastonne avata joulukahvilan?

Vuosi sitten järjestettiin ensimmäiset Punaisen Ristin joulukahvilat, Itä-Helsingin osaston 
tiloissa joulupäivänä ja Keski-Espoossa Tapaninpäivänä. Joulukahvilat mahdollisti Hyvän 
elämän eväät –hanke. 

Keski-Espoon osastossa hyvät kokemukset tapaninpäivän kahvilasta rohkaisivat teke-
mään päätöksen myös tämän joulun osalta: joulukahvila järjestetään yhdessä Espoon 
mielenterveysyhdistyksen kanssa. Tarjolla on kahvia, glögiä ja pientä purtavaa sekä jut-
tuseuraa, mahdollisuus pelata pelejä ja lukea lehtiä. 

Tänäkin jouluna osastoilla on mahdollisuus hankkeen tukemana järjestää joulukahvilat. 
Hyvän elämän eväät -hanke tukee täysimääräisesti tarjoilukuluissa sekä tarvittaessa esi-
merkiksi vapaaehtoisten rekrytoinnissa. Viime vuonna ilmoittautui uusia vapaaehtoisia 
nimenomaan joulukahvilaa tekemään.

Kaikilla ei ole mahdollisuutta suku- tai perhejouluun. Osa meistä haluaa valita erilaisen 
tavan viettää joulua. Jos kiinnostuitte, olkaa yhteydessä Pirjoon.

Pirjo Vesala
Hyvän elämän eväät -hanke
sähköposti pirjo.vesala@punainenristi.fi, puh. 0400 232 354

ENSIAPUTOIMINTA
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 20.11.–24.12.2015

Hyvä Joulumieli tuo jälleen iloa lapsiperheille
Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämä  
Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy marraskuussa 19. kerran. Jouluaattona
huipentuvan keräyksen kumppaneina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl. 
Edellisvuosien tavoin keräys toteutetaan yhteistyössä Ylen Aamu-tv:n, 
Yle Radio Suomen ja Yle Radio Vegan kanssa.

• Keräys käynnistyy Ylen Aamu-tv:n lähetyksessä 20.11.2015. Aamu-tv kertoo keräyksestä 
 lähetyksissään päivittäin 23.12. saakka.

• Vähintään 1 500 eurolla keräykseen osallistuneet yritykset näkyvät lähetyksessä. 

• Keräyksen tavoite 1 540 000 euroa. 

• Seuraa ja osallistu keskusteluun Facebookissa (facebook.com/hyvajoulumieli), Twitterissä 
 ja Instagrammissa #hyväjoulumieli.  

• Lisätietoja piiritoimistosta ja osoitteesta joulumieli@punainenristi.fi

• Perustiedot keräyksestä löytyvät sivuilta hyväjoulumieli.fi sekä RedNetistä osoitteessa: 
 rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli

KERÄYSTAVAT
Keräystili: FI17 1596 3000 2020 20
Keräyspuhelin: 0600-16555 (10,01 € +pvm/
mpm/puhelu)
Tekstiviestilahjoitus: Tekstiviesti HJM 
numeroon 16499 (10 €).
Keräyslupa nro: POL-2014-6944/30.7.2014. 
Keräysaika: 30.7.2014-31.12.2015 koko 
maassa lukuunottamatta Ahvenanmaata.  
Ålands landskapsregering, lupa nro  
ÅLR 2014/9086/3.12.2014.

Lisätietoja:

Projektityöntekijä, 
Varpu Salmenrinne, p. 020 701 2166, 
varpu.salmenrinne@punainenristi.fi

Varainhankinnan koordinaattori, 
Regina Laurén, p. 020 701 2199, 
regina.lauren@punainenristi.fi

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

Tänä vuonna 70 euron 
arvoisia lahjakortteja jae-
taan 22 000 kappaletta. 
Viime vuonna kortin sai 
18 000 perhettä.

– Avuntarvitsijoita on 
joka vuosi enemmän. 
Valitettavasti emme voi 
auttaa kaikkia, mutta 
tänä vuonna 4 000 per-
hettä enemmän saa jou-
lupöytään lisää iloa, ker-
too varainhankinnan  
koordinaattori Regina 
Laurén.

Lahjakortin voi saa-
da lapsiperhe, jolla on vaikea taloudellinen ti-
lanne esimerkiksi yksinhuoltajuuden, pitkäai-
kaistyöttömyyden, vanhempien pätkätöiden, 
sairauden, vammaisuuden tai kriisitilanteen 
vuoksi. SPR ja MLL valitsevat apua tarvitsevat 
perheet yhteistyössä muun muassa diakonia-
työn, neuvoloiden ja sosiaalitoimen kanssa. 

Laita lahjakortit 
ajoissa jakoon

Hyvä Joulumieli -kor-
tit toimitetaan piireistä 
osastoille marraskuussa 
viikoilla 46–47. 

Osastojen ja yhteistyö-
kumppanien kannattaa 
jakaa lahjakortit mahdol-
lisimman pian valitsemil-
leen vähävaraisille lapsi-
perheille, jotta apu ehtii 
varmasti perille hyvissä 
ajoin ennen jouluaattoa.

Jouluilo voi kääntyä mie-
lipahaksi, jos perhe on esimerkiksi ehtinyt läh-
teä joulunviettoon toiselle paikkakunnalle ja 
saa kortin vasta joulun jälkeen. Tärkeää on 
myös huolehtia siitä, että jokaisessa kortissa 
on saajan nimi. Keräyksen ilme on muuttunut. 
Muistattehan käyttää uusia julisteita.
Lahjakortti on voimassa 7.–24.12.2015.

Hanna Linnakko
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Vantaan Kansainvälinen Klubi, Monikulttuurinen kohtaamispaikka
Vantaa International Club, Multicultural meeting place

Tervetuloa Vantaan Kansainväliselle Klubille parillisten viikkojen keskiviikkona klo 18.00 - 19.30 
Kafnetissa, Koivukylä, Rautkallionkatu 3, 01360 Vantaa.

Seuraavat klubi-illat ovat: 28.10., 11.11., 25.11., 9.12. Tervetuloa Kansainväliselle Klubille oppi-
maan käytännön suomea ja tutustumaan asuinalueesi ihmisiin.
 
Yhteystiedot: puh. 041 5167 955, sähköposti vantaankv.klubi@gmail.com

* * *

Welcome to Vantaa International Club Every Second Wednesday (even weeks)
6 p.m. – 7:30 p.m. at Kafnetti, Koivukylä, Rautkallionkatu 3, 01360 Vantaa. Join us at the Inter-
national Club to learn Finnish and get to know the people of your neighbourhood. 

Next meetings: 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.

Contact: phone 041 5167 955, e
mail vantaankv.klubi@gmail.com

Nyt on aika tehdä Hyvä joulumieli 2015 -lahja-
korttitoivomus piirille. Siksi pyydämme ilmoit-
tamaan viimeistään perjantaina 30.10.2015, 
kuinka monta lahjakorttia osastonne toivoo 
saavansa jaettavaksi. Ilmoitus tehdään sähkö-
postilla hup.neuvonta@punainenristi.fi tai He-
lena Heinoselle puh. 020 701 2360. Ilmoitta-
kaa osastonne, kappalemäärätoivomuksenne, 
yhteyshenkilön yhteystiedot sekä osoite, jo-
hon lahjakortit lähetetään kirjattuna kirjeenä. 
Jotta keräys sujuu aikataulussaan, emme pysty 
piirissä valitettavasti käsittelemään tuon päi-
vämäärän jälkeen saapuneita lahjakorttipyyn-
töjä. 

Piiri tekee lopullisen päätöksen kullekin osas-
tolle jaettavaksi annettavien lahjakorttien 
määrästä. Lahjakortit ja niihin liittyvä materi-
aali lähetetään piiristä osastoille viikoilla 46–
47.

Osasto voi tehdä yhteistyötä sosiaalitoimen, 
neuvolan, seurakunnan tai vastaavan tahon 
kanssa, kun perheitä valitaan. Tämä edellyttää 
neuvottelua yhteistyökumppaneiden kanssa 
lahjakorttimäärän suhteen, minkä jälkeen teh-
dään lahjakorttitilaus piiriin. Korttien toimitta-
jana perheille on aina Suomen Punainen Ris-

Muista tilata Hyvä joulumieli -lahjakortit 

ti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto tai edellä 
mainittujen valtuuttama yhteistyökumppani.

Hyvä Joulumieli -keräyksen yhteyshenkilönä 
piirissä toimii Heidi Juslin-Sandin, jolta saa li-
sätietoja sähköpostitse heidi.juslin-sandin@
punainenristi.fi tai puhelimitse 020 701 2387.

Hyvä Joulumieli -keräyksen puhelinpäivystys

Helsingin ja Uudenmaan piirissä toimii ajal-
la 23.11.−21.12.2015 erillinen puhelinnumero, 
josta annetaan tietoa Hyvä Joulumieli -keräyk-
sestä, siihen liittyvistä asioista sekä tarvitta-
essa ohjataan apua tarvitsevia ihmisiä muihin 
palveluihin.

Tämä puhelinnumero 020 701 2372 päivystää 
maanantaisin ja keskiviikkoisin 23.11., 25.11., 
30.11., 2.12., 7.12., 9.12. ja 14.12., 16.12. ja 
21.12. klo 10.00−12.00 Muina aikoina vastaa-
jassa on keräyksestä kertova tiedote.

IHYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 20.11.–24.12.2015
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OSASTON VUOSI 2016

Osaston vuosi 2016

Osaston muistilistaan vuodelle 2016 on koot-
tu joitakin tärkeitä asioita, joita osastoissa on 
hyvä merkitä ajoissa muistiin, etsiä niille teki-
jöitä ja sisällyttää osastojen toimintasuunni-
telmiin. 

Toimintasuunnitelmat perustuvat Turussa vii-
me vuonna pidetyssä yleiskokouksessa hy-
väksyttyyn toimintalinjaukseen vuosille 2015 
- 2017. Toimintalinjaus löytyy Rednetistä os-
oitteesta: rednet.punainenristi.fi/linjaukset. 

Nostoja toimintalinjauksesta

Parempi valmius auttaa

Varmistamme, että hälytysvalmiudessa on riit-
tävästi vapaaehtoisia, auttamisvalmiuden vas-
tuuhenkilöt on nimetty ja valmiussuunnitelma 
ja sen liitteenä oleva keräyssuunnitelma on 
ajan tasalla.

P Osaston valmiussuunnitelma on kunnossa, 
päivitetty ja toimitettu piiritoimistoon. 

Tavoitamme enemmän koululaisia ja opiske-
lijoita

Teemme yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten 
kanssa. Kytkemme Punaisen Ristin teemat, ar-
vot ja toiminnan osaksi koulujen arkea pitkä-
jänteisen ja säännöllisen yhteistyön muodoin 
mm. vahvistamalla Punaisen Ristin Teemakou-
luhankkeita.

P Osastossa on keskusteltu/suunniteltu Tee-
makouluhankkeen käynnistämistä.

Aktiiviset nuoret nuorten tukena

Punaisen Ristin nuoret auttavat entistä roh-
keammin avun tarpeessa olevia lapsia ja nuo-
ria. Tähän toimintaan rekrytoimme aktiivisesti 
uusia vapaaehtoisia, myös maahanmuuttaja-
taustaisia nuoria. Järjestämme yhteistyössä 
piirin ja naapuriosastojen kanssa Reddie Kids 
–koulutuksia alueellamme.

P Osastossa on mukana nuoria ja jokin toi-
mintamuoto kohdistuu lapsiin tai nuoriin. 

Enemmän ystäviä ja monipuolista ystävä-
toimintaa

Tarvitsemme lisää vapaaehtoisia ystäviä vie-

railemaan vanhusten luona, toimimaan kave-
rina nuorelle, tapaamaan laitoksissa asuvia ja 
vankeja sekä järjestämään toimintaa Suomeen 
muuttaneille ihmisille. 

P Osaston alueella tai yhteistyössä naapuri-
osastojen kanssa järjestetään ystävätoimin-
nan kurssi. 

Lisää kerääjiä ja varoja avustustoimintaan

Olemme valmiita keräämään varoja silloin, kun 
apuamme tarvitaan. Aktiivinen varainhankinta 
on välttämätön edellytys auttamiselle niin ko-
timaassa kuin kansainvälisestikin. Tavoitteem-
me on, että jokainen Punaisen Ristin osasto 
erilaisine toimintaryhmineen osallistuu Ope-
raatio Nälkäpäivään ja kaikissa osastoissa on 
valmius aloittaa hätäapukeräys tarvittaessa. 

P Osasto on kartoittanut parhaat keräyspai-
kat ja varmistanut, että niihin riittää tarpeeksi 
kerääjiä koko keräyksen ajaksi. Voivatko lähi-
osastot ja oppilaitokset olla apuna?
 
Esiinnymme rohkeasti arvojemme ja peri-
aatteidemme puolesta

Olemme näkyviä omalla paikkakunnallamme ja 
vaikutamme sekä kampanjoiden että
toiminnan kautta. Osallistumme mm. paikka-
kunnalla järjestettäviin tapahtumiin ja järjes-
tämme Punaisen Ristin kampanjoita näkyvästi. 
Vaikutamme erityisesti inhimillisyyden, yhtei-
söllisyyden, vapaaehtoisuuden ja suvaitsevai-
suuden puolesta ja puutumme huono-osai-
suuteen. 

P Osaston toiminta näkyy paikallislehdissä ja 
osaston Rednet-sivut ovat ajan tasalla. Red-
net-sivuilla kerrotaan osaston toiminnasta ja 
siitä, miten toimintaan pääsee mukaan.  

Punaisen Ristin aktiivisina toimijoina han-
kimme uusia jäseniä

Jäsenyys on haluttu kannanotto inhimillisten 
arvojen puolesta. Haluamme, että kaikki sään-
nöllisesti osastoissa toimivat vapaaehtoiset 
ovat Punaisen Ristin jäseniä, sekä ymmärtä-
vät arvomme ja periaatteemme. Rekrytoimme 
vapaaehtoistoimintaan ja sen myötä jäseniksi 
erityisesti nuoria ja eritaustaisia ihmisiä. Mark-
kinoimme toimintaamme aktiivisesti omal-
la alueellamme ja olemme näkyvä järjestö, jol-
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OSASTON VUOSI 2016

la on kiinnostavaa toimintaa kaikenikäisille. 
Järjestämme ystävänpäivänä tapahtumia eri-
tyisesti yhteistyössä LähiTapiolan ja Punaisen 
Ristin viikolla S-ryhmän kanssa. 

P Osaston toimintaa esitellään Punaisen Ris-
tin viikolla, verenluovutusten yhteydessä ja 
alueen tapahtumissa? Hyvän Elämän Eväät 
-hankkeen tilaisuuksia (HOK-Elannon toimialu-
eella) järjestetään yhteistyössä piirin kanssa.

Enemmän ensiapuryhmäläisiä

Markkinoimme ensiapuryhmätoimintaa ja 
saamme siihen lisää tulijoita, kehitämme toi-
mintaa myös monipuolisemmaksi. Ellei omassa 
osastossa ole ensiapuryhmää, tiedotamme lä-
himpien ryhmien toiminnasta. Teemme yhteis-
työtä yli osastorajojen. 

P Osaston Rednet-sivuilta löytyy ensiapu-
ryhmän ohjelma ja yhteystiedot.  

Hyvin toimiva vapaaehtoinen verenluovutus

Verenluovutus on helppo auttamisen muoto. 
Vapaaehtoisilla yhdyshenkilöillä ja avustajilla 
on merkittävä rooli verenluovutustilaisuuksis-
sa. Verenluovutukset ovat näkyvä osa Punai-
sen Ristin toimintaa ja niiden yhteydessä on 
mahdollista esitellä myös osastojen toimintaa. 

Tapahtumia, koulutuksia ja 
kampanjoita

P Ystävänpäivä 14.2. 
P rasisminvastainen toimintaviikko 21.-27.3. 
P Punaisen Ristin viikko 9.-15.5.2016 (Huom! 

aika on poikkeava, koska edellisellä viikolla on 
helatorstai ja äitienpäivä) 
P Operaatio Nälkäpäivä –keräys 15.-17.9. 
P Hyvä joulumieli -keräys (marras-joulukuu)

Lisäksi: osastofoorumit, alueellinen järjestö-
koulutus, piirin vuosikokous, syksyn koulutta-
jakoulutus, nuorten valtakunnallinen vuosiko-
kous syksyllä, piiritoimiston jouluglögit 

P Punaisen Ristin seuraava yleiskokous pide-
tään Helsingissä kesäkuussa 2017. Yleiskoko-
usvalmistelut käynnistyvät vuoden 2016 aika-
na. 

Muuta muistettavaa

Varmistetaan, että ”paperityöt” on hoidettu ja 
asiakirjat lähetetty piiritoimistoon

P osaston syyskokouspöytäkirja liittei-
neen lähetetty piiritoimistoon, viimeistään 
31.1.2016
P J1-kortti ja J2-kortti lähetetty piiritoimis-
toon, viimeistään 31.1.2016 
P toimintatilastot täytetty netissä tai lähe-
tetty paperilomakkeella piiritoimistoon, vii-
meistään 31.1.2016 (tilastotietoja voi täyttää 
netissä jo joulukuussa 2015)
P osaston valmiussuunnitelma tarkistettu ja 
päivitetty ja lähetetty piiritoimistoon, viimeis-
tään 31.1.2016
P osaston kevätkokouspöytäkirja liitteineen 
lähetetty piiritoimistoon, heti kokouksen jäl-
keen tai viimeistään 30.4.2016

Kutsukaa osastokummi kylään!

Piiritoimistossa on nimetty jokaiselle osastolle oma osastokummi. Kummit tulevat mielellään 
käymään osastossanne. Kutsukaa siis kumminne kylään ja suunnitelkaa yhdessä vaikkapa osas-
ton toimintaa tukeva kehittämishanke tai jäsenhankintakampanja.

Muistakaa myös osastofoorumit. HUPissa osastofoorumeita järjestetään seitsemällä alueella, jo-
kaisella alueella noin neljä kertaa vuodessa. Osastofoorumeissa vaihdetaan kuulumisia ja kerro-
taan ajankohtaisista asioista. Osallistukaa niihin isommallakin joukolla! 
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AJANKOHTAISTA

Villasukkia 
turvapaikan-
hakijoille

Suomalaiset ovat innostu-
neet kutomaan villasukkia 
turvapaikanhakijoille. Lo-
kakuun alkuun mennessä 
piiritoimistoon on toimi-
tettu viitisensataa sukka-
paria. Kiitos kaikille kuto-
jille!

Villasukkia voi tuoda pii-
ritoimistoon vuoden lop-
puun asti, toimitamme 
sukat edelleen vastaanot-
toeskuksiin. 

Nälkäpäivän tulos ylsi tänä 
vuonna historian kolmen par-
haan vuoden joukkoon! Lo-
kakuun alussa koko maan 
tulos oli yli 3,2 miljoonaa eu-
roa, ja HUPin tulos yli 
370 000 euroa. 

Kaikkia lipaskeräyksen tuot-
toja ei ole vielä tilitetty, jo-
ten tulos nousee tästäkin. 
Tarkempia tietoja tuloksesta 
joulukuun Tässä ja nyt -leh-
dessä. 

Kuvassa Bibi Sandell, Ani-
ta Eckhardt ja Max Lindholm 
(Helsingfors svenska avdel-
ning) Narinkkatorin keräys-
pisteellä Helsingissä. 

Jäsenmäärä selvässä kasvussa

Suomen Punaisen Ristin syyskuun lopun jäsenmäärä oli 85 068 henkilöä, eli jäsenmäärä oli jo 
ylittänyt viime vuoden virallisen tilanteen. Vuoden 2014 lopussa Punaisen Ristin jäsenmäärä oli 
84 566.

Helsingin ja Uudenmaan piirin jäsenmäärä oli syyskuun lopussa 21 952, mikä on 410 enemmän 
kuin vuodenvaihteen jäsenmäärä. Uusia jäseniä on tänä vuonna liittynyt 1 686. 

Koko maassa uusia jäseniä on tähän mennessä liittynyt 5 867, josta nuoria (alle 29 v.) on 1 594. 
Pelkästään syyskuussa netin kautta liittyneitä jäseniä oli 1 185, kun viime vuoden syyskuussa 
netin kautta liittyneitä oli noin 150.

Nälkäpäivän tulos huippuhyvä!
Tuula Korhonen

Tuula Korhonen
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KOULUTUS

Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan kurssit

• Ma 26.10. klo 17.30-20.30. Ystävätoiminnan 
lyhytkurssi, Laajasalo. Kurssi on Punaisen Ris-
tin jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. Kouluttaja 
Pilvi Kyrönlahti. Järjestäjä Laajasalon osasto.

• Ti 27.10. klo 17.30−20.00. Ystävätoiminnan 
lyhytkurssi, Puistolan palvelutalo, Aksiisipolku 
1, Helsinki. Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille il-
mainen, muille 20 euroa. Ilmoittautumiset ja li-
sätiedot: Leila Kinnari, kinnarileila@gmail.com. 
Kouluttaja Leila Kinnari. Järjestäjä Pohjois-Hel-
singin osasto.

Kurssiin liittyvä toiminnan suunnittelukokous 
Puistolan palvelutalossa ti 3.11. klo 18-20. 
Mahdollisia toimintamuotoja: ulkoilutus, ”uk-
koryhmä”, jutustelua, kortti-ilta... Ideoidaan yh-
dessä, tervetuloa mukaan! Mikäli olet kiinnos-
tunut saamaan oman henkilökohtaisen ystävän, 
voit osallistua vain ystävätoiminnan lyhytkurs-
sille.

• Pe 6.11. klo 17−20.15 ja la 7.11. klo 10−17.30 
(lounastauko klo 13.15−14.15). Ystävä- ja va-
paaehtoistoiminnan peruskurssi, Silkkikutomo, 
musiikkiluokka, Laivalahdenkatu 2b A, Helsin-
ki. Hinta 17 euroa. Ilmoittautuminen: https://il-
monet.fi tai puh 09 310 88610. Kouluttaja Leila 
Tauriainen. Järjestäjä Herttoniemen osasto yh-
teistyössä Helsingin työväenopiston kanssa.

• La 7.11. klo 10−15, ma 9.11. klo 17−19.30 ja 
la 14.11. klo 10−14.30. Ystävätoiminnan perus-
kurssi, Entressen kirjaston Sininen huone, Sil-
takatu 11, Espoo. Kurssi on Punaisen Ristin 
jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. Ilmoittautu-
miset 4.11. mennessä: Raija Löytönen, raija.lo-
ytonen@hotmail.com tai puh. 040 772 2670. 
Kouluttaja Pia Palotie.  Järjestäjä Keski-Espoon 
osasto.

• La 7.11. ja su 15.11. klo 9−15. Ystävätoimin-
nan peruskurssi, Malmin toimintakeskus, Kir-
konkyläntie 2, Helsinki. Kurssi on Punaisen 
Ristin jäsenille ilmainen, muille 25 euroa. Ilmoit-
tautuminen 10 päivää ennen kurssin alkua säh-
köpostilla juhaniparkkari@gmail.com. Koulutta-
ja Juhani Parkkari. Järjestäjä Pohjois-Helsingin 
osasto.

• Ke 18.11. klo 17−20. Ystävätoiminnan lyhyt-
kurssi, Salomonkatu 17 B, 3. krs, Helsinki. Kurs-
si on Punaisen Ristin jäsenille ilmainen, muille 
25 euroa. Ilmoittautuminen www.punainenristi.
fi/tapahtumat. Kouluttaja: Mihaela Hritcu. Järjes-
täjä Helsingin ja Uudenmaan piiri.

• Ke 18.11. klo 17−20. Ystävätoiminnan lyhyt-
kurssi, Järjestökeskus Onnensilta, Siltakatu 6, 
Hyvinkää. Ilmoittautuminen Hyvinkään osaston 
ystävätoiminta, puh. 045 1044 774 tai sähkö-
posti spr.hyvinkaa.ystavat@gmail.com. Järjestä-
jä Hyvinkään osasto.

• Ke 18.11. klo 17−20. Ystävätoiminnan lyhyt-
kurssi. Paikka: Porvoon osaston toimitila Kolo, 
Jokikatu 25, Porvoo. Kouluttaja: Maarit Honki-
nen. Järjestäjä Porvoon osasto.

• Ke 18.11. klo 17−20. Ystävätoiminnan lyhyt-
kurssi. Ilmoittautuminen: siuntio@punainenris-
ti.fi tai puh. 0440 346 303. Järjestäjä: Siuntion 
osasto.

Henkisen tuen perus- ja jatkokurssit

Henkisen tuen peruskoulutuksen tavoitteena 
on antaa osallistujille valmiudet ymmärtää nii-
tä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset 
kriisitilanteet aiheuttavat heissä itsessään ja 
autettavassaan. Koulutus antaa valmiuksia koh-
data ja auttaa ihmisiä, jotka ovat joutuneet äkil-
liseen kriisitilanteeseen.

Peruskurssin sisältö: Henkisen tuen tarve ja krii-
si, henkinen loukkaantuminen ja kriisi, henki-
nen tuki - auttaminen ja auttajana toimiminen, 
selviytymisen voimavarat.

• 12.-13.12. klo 10-16 Henkisen tuen perus-
kurssi, Helsingin ja Uudenmaan piiri, Salomon-
katu 17 B, 3. krs, Helsinki. Kurssin hinta on 
Punaisen Ristin jäsenille 15 euroa, muille 60 eu-
roa. Ilmoittautumiset 6.12. mennessä: punai-
nenristi.fi/tapahtumat. Lisätiedot: Emilia Joki-
aho, sähköposti emilia.jokiaho@punainenristi.
fi tai puh. 020 701 2373. Kouluttaja Nina Seeck. 
Järjestäjä Helsingin ja Uudenmaan piiri.

Jatkokurssin sisältö: Henkinen loukkaantuminen 
ja kriisi (kertaus peruskurssista), henkinen tuki 
kriisin eri vaiheissa, kriisissä olevan kohtaami-
nen, menetykset ja suru, sureminen ja surevan 
kohtaaminen, auttajan valmiudet ja auttajana 
jaksaminen, henkinen kestävyys ja selviyty-
misen voimavarat, kertaus psykososiaalisesta 
tuki- ja palvelujärjestelmästä.

• Ma 2.11., ke 4.11., ti 10.11. ja ma 16.11. klo 
17−20. Henkisen tuen jatkokurssi, Helsingin ja 
Uudenmaan piiri, Salomonkatu 17 B, 3. krs, Hel-
sinki. Kurssin hinta Punaisen Ristin jäsenille on 
15 euroa, muille 60 euroa. Ilmoittautuminen: 
punainenristi.fi/tapahtumat. Lisätiedot Emilia 
Jokiaho, sähköposti emilia.jokiaho@punainenris-
ti.fi tai puh. 020 701 2373. Kouluttaja: Ilkka Saa-
rinen. Järjestäjä Helsingin ja Uudenmaan piiri.
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JOULUN TUNNELMAA

Kalenteri virittää joulun odotukseen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen osa jou-
lun odotusta. Tänä jouluna kalentereita on kaksi, kuvittaji-
na Lars Carlson ja Martta Wendelin. Kalentereita on lähe-
tetty 125 000 kotiin.

 Kalenterin suositushinta on 7,90 euroa, ja sen voi ostaa 
myös verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi tai 
myynti@punainenristi.fi.

Punainen Risti ja Yle Fem ovat yhteistyössä tehneet lapsille 
suunnatun BUU-klubben-kalenterin myös tänä vuonna. 
Lisätietoja kalenterista svenska.yle.fi/barn.

Teetä tänä jouluna itsellesi tai osastollesi persoo-
nalliset joulukortit tai kalenterit omilla valokuvil-
la. Tekeminen on helppoa, ja Ifolorin valikoimas-
ta löytyy runsaasti erilaisia malleja sekä valmiita 
pohjia. 

Tutustu kortteihin ja tee tilauksesi osoitteessa 
www.ifolor.fi/suomen_punainen_risti.

Suomen Punaisen Ristin ja Ifolorin yhteis-
työn tuotto ohjataan tänä vuonna Nuorten
turvataloille.

Lisätietoja:
Varainhankinnan suunnittelija
Eeva Arrajoki, 020 701 2274,
eeva.arrajoki@punainenristi.fi

Tee itsellesi tai osastollesi joulukortit omista valokuvista
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

Piiritoimisto     
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki

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

Puh. 020 701 2000 
Asiakkaalle puhelu 0207-alkuiseen numeroon on 
operaattorin määräämä hinta. Tällä hetkellä puhe-
luhinta on kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 
snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 
snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulko-
maanpuheluhinta. (alv. 24 %)
 
Sähköposti  
hup.neuvonta@punainenristi.fi
ea-koulutus.hup@punainenristi.fi
kerays.hup@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

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

Johto ja hallinto

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

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

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Zschauer-Lilja Karoliina, monikulttuurisen toimin-
nan kehittäjä Å 040 688 5443

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

Ensiapukoulutuksen tiimi

• Karvinen Päivi, kurssisihteeri Å 020 701 2377
ensiavun yleisökurssit

• Lepistö Leena, koulutussihteeri Å 020 701 2376
ensiavun yrityskurssit

• Sjöberg Mirja, ensiapukoulutuksen päällikkö 
Å 020 701 2378
valtakunnallinen ensiapukoulutus, sopimusasiakkuu-
det, Terveyspiste-toiminta

• Autonkuljettaja Mika Salin, ensiavun ja terveystie-
don kouluttajat Jukka Antikainen, Virve Höijer, Päivi 
Karlsson, Eeva Nousiainen
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Nälkäpäivä-kerääjät Gunilla Westerholm ja Angelina Davini Tammisaaressa.

Leena Koskela


