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Mitä opimme tänään huomista varten?

PÄÄKIRJOITUS 12.10.2018

Pitkä ja kuuma kesä on jo jäänyt muisto-
jen joukkoon. On syksy ja toiminta on vilk-
kaimmillaan. Hälytysryhmät ovat valmiina 
auttamaan, ryhmät kokoontuvat, koulutuk-
sia järjestetään ja yhteistyötä tehdään vi-
ranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. 
Osastojen hallitukset ovat näköalapaikkoja 
Punaisen Ristin toiminnan kehittämiseen ja 
suomalaisen yhteiskunnan nykytilaan.

Meidän on katsottava tulevaisuuteen. Mi-
tä tarpeita tunnistamme toimintaympäris-
tön muutosten keskellä? Ketkä tarvitsevat 
eniten apua? Mitä riskejä arjen keskel-
lä kohtaamme? Nykyisillä toimillamme vas-
taamme tämän päivän tarpeisiin. Valmius 
on varautumista huomisen haasteisiin.

Nyt on oikea aika kutsua uusia ihmi-
siä mukaan hyviin harrastuksiin ja tarjota 
mielekästä tekemistä. Punaisen Ristin ryh-
mätoiminnassa ja koulutuksissa me vapaa-
ehtoiset opimme uutta ja ylläpidämme jo 
aikaisemmin hankittuja taitoja.

Toimintaympäristö ja toimijoiden jouk-
ko muuttuu jatkuvasti. Tarpeiden tun-
nistaminen, riskien kartoittaminen, 
valmiussuunnittelu ja varautuminen vaati-
vat aktiivisuutta. Punaisen Ristin osastois-
sa on paljon sosiaalista pääomaa eli kykyä, 
osaamista ja ymmärrystä lähiyhteisön tilan-
teesta, yhteistyömahdollisuuksista ja kan-
salaistoiminnasta.

Arjen vapaaehtoistoiminnassa ja Punaisen 
Ristin luottamustehtävissä kannattaa muis-
taa ja pitää aina mielessä apua tarvitseva 
lähimmäinen. Pienillä asioilla on suurem-
pi merkitys kuin mitä usein tulemme ajatel-
leeksi. Ensiaputaito on auttamisvalmiutta. 
Pienistä lahjoituksista muodostuu yhdessä 
nopeasti suuri apu. Punaisen Ristin toimin-
ta lähtee aina ja kaikkialla vapaaehtoisten 
halusta auttaa ja tukea heikoimmassa ase-
massa olevia ihmisiä.

Kuluneen kesän aikana on keskusteltu poik-
keuksellisen pitkästä hellejaksosta, metsä-
paloista, kansalaistottelemattomuudesta, 
sosiaaliturvan tasosta, ruokajonoista, suur-

valtojen välisistä jännitteistä, sodista, 
ydinaseista, ilmastonmuutoksesta, uima-
rantojen turvallisuudesta ja sinileväti-
lanteesta. Aiheet ovat vaihdelleet, mutta 
yhteistä niille kaikille on huoli tulevaisuu-
desta, elämän perusedellytyksistä ja hy-
vinvoinnista. Osa esillä olleista aiheista on 
lähellä, omakohtaisesti koettua. Osa asiois-
ta on etäisiä, abstrakteja uhkakuvia.

Me Punaisen Ristin ihmiset olemme myös 
huolissamme. Me tiedämme kuitenkin, et-
tä asioihin voidaan vaikuttaa. Epätoivoon ei 
kannata vaipua niin kauan kuin voimme yh-
dessä edistää hyvää.

Varautumisella ja tarpeisiin vastaaval-
la avulla on pelastettu paljon ihmishenkiä. 
Osa menneiden vuosikymmenten uutisissa 
esillä olleista katastrofi- ja kriisialueista on 
jo kauan sitten jäänyt pois ajankohtaisesta 
uutisvirrasta. Rauha on saatu aikaan raken-
tamalla luottamusta ihmisryhmien välille. 
Apu on mennyt perille ja ihmiset ovat oppi-
neet varautumaan. Toistuvia tulvia vastaan 
on rakennettu suojia. Tulivuorten lähistölle 
on mietitty evakuointireitit valmiiksi. Säh-
kökatkosten, lumipyryjen ja hiekkamyrs-
kyjen riskeihin on varauduttu varastoimalla 
vettä, ruokaa ja energiaa. Paljon on tehty 
ja paljon voidaan vielä tehdä.

Jokaisena päivänä kannattaa kysyä itsel-
tään, mitä tänään opin ja miten voin sitä 
huomenna hyödyntää. Punaisen Ristin se-
kä Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun koulu-
tustarjonta on laajaa ja monipuolista. Sitä 
kannattaa hyödyntää oman osaamisen ke-
hittämisessä ja 
yhteisessä varau-
tumisessa.

Hannu Harri
puheenjohtaja
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Auttaja lähellä sinua, myös kännykässä? 

Punaisessa Ristissä todetaan usein, että ha-
luamme olla läsnä ihmisten arjessa. Näin 
saamme avun perille ja voimme vastata no-
peasti avun tarpeeseen. 

”Mutta kuinka lähellä oikeasti olem-
me ihmistä, joka maksaa ostokset 
kännykkäsovelluksella, sopii harras-
tuksensa pikaviesteillä ja viettää  
vapaa-ajan vaikka kuunnellen mu-
siikkia puhelimesta?” 

Haaste ei ole ihan helppo, koska tulevaisuu-
dessa järjestön digitaalisten palveluiden on 
oltava ihan yhtä hyviä ja helppoja kuin mui-
denkin. 

Punainen Risti on lähtenyt liikkeelle reip-
paasti, ja nyt jo yli tuhat osaston luottamus-
henkilöä ja työntekijää on rekisteröitynyt 
uuteen Oma Punaiseen Ristiin, vapaaehtois-
ten digipalveluun. Heti vuoden 2019 alusta 
uudet vapaaehtoiset voivat poimia Oma Pu-
naisesta Rististä itselleen sopivan vapaaeh-
toistehtävän. Oman avulla voimme yhdessä 
varmistaa, että järjestämme Punaisen Ris-
tin liikkeen periaatteiden mukaisesti kaikille 
halukkaille mahdollisuuden osallistua toimin-
taan.

Digitaalisuudesta ei hyödy vain uusi vapaa-
ehtoinen. Osaston vastuuväelle ja Punaisen 

Ristin työntekijöille Oma on turvallinen paik-
ka säilyttää yhteystietoja ja järjestää toimin-
taryhmät. 

Oma ei ole vain uusi järjestelmä. Olemme 
samalla muuttaneet tapoja tehdä asioita yh-
dessä. Oman suunnitteluun ja testaukseen 
on osallistunut satoja vapaaehtoisia, joiden 
kädenjälki näkyy lopputuloksessa. Yhdessä 
kehitetyt palvelut kehittyvät jatkuvasti pa-
remmiksi. 

Kiitos kaikille Oman kehitykseen 
osallistuneille! 

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

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

JAA KUVIAMME Instagramissa
instagram.com/punainenristi/

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

Ilpo Kiiskinen 
Viestintäjohtaja

Jarkko M
ikkonen
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VAALITOIMIKUNTA

Vaalitoimikunta pyytää ehdotuksia

Vuosikokouksen 2019 luottamushenkilövalinnat
Vaalitoimikunta valmistelee parhaillaan pii-
rin vuosikokouksessa v. 2019 suoritettavia 
vaaleja. Vuosikokouksessa ovat ensi kevää-
nä erovuorossa piirin puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja ja puolet eli viisi piirin 
hallituksen jäsentä. Kokouksessa valittavien 
hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuo-
den 2021 vuosikokouksen loppuun.

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

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

Tämän lisäksi tulee toimielinten kokoonpa-
nossa ottaa mahdollisimman tarkoin huomi-
oon 

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

Piirin hallituksessa tarvitaan 
monipuolista osaamista ja kokemusta

Piirin puheenjohtajan ja piirin hallituksen 
tehtävät määritellään säännöissä (ks. si-
vu 7). Piirin puheenjohtajalta edellytetään 
johtamiskokemusta, hyviä sidosryhmä- ja 
verkostosuhteita ja kokemusta hallitustyös-
kentelystä.

Punaista Ristiä lähellä olevan viranomaistoi-
minnan (esimerkiksi pelastustoimi, sosiaa-
litoimi, maahanmuuttoasiat) tuntemus on 
hyödyksi niin puheenjohtajaksi, varapuheen-
johtajaksi kuin hallituksen jäseneksi ehdol-
la olevalle. Ehdokkaalla voi ammatin, työn 
tai harrastuksen kautta olla hyödyllistä osaa-
mista esimerkiksi digitaalisesta viestinnästä 
ja markkinoinnista, sosiaalisesta mediasta, 
taloushallinnosta tai juridiikasta. 

Vaalitoimikunta suosittelee, että kaikki osas-
tot tekevät ehdotuksia. Ehdokkaita oman pii-
rinsä luottamushenkilön vaalia varten voivat 
asettaa myös järjestön henkilöjäsenet. Tut-
tujen ja kokeneiden hallituksen jäsenten li-
säksi vaalitoimikunta suosittaa etsittävän 
uusia ehdokkaita ja uudenlaista osaamista 
myös jo nyt osastossa aktiivisesti toimivan 
joukon ulkopuolelta.

Ehdotukset 4.2.2019 mennessä

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään 
ehdotuksensa viimeistään maanantaina 
4.2.2019 vaalitoimikunnan sihteerille Tuula 
Korhoselle, sähköposti tuula.korhonen@pu-
nainenristi.fi tai täyttämällä ehdokaslomake 
netissä. Ehdotuksen voi lähettää myös pos-
titse osoitteella Tuula Korhonen, Suomen Pu-
nainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, 
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki. 
Määräajan jälkeen tulleita ehdotuksia vaali-
toimikunta ei ota huomioon.

Ehdotuksesta on selvittävä kaikki tarvitta-
vat tiedot: ehdokkaan nimi, osasto, synty-
mäaika, yhteystiedot, koulutus ja ammatti, 
mahdollinen erityisosaaminen sekä perus-

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja sisältävän hakemuk-
sen ja/tai CV:n voi lähettää sähkö-
postilla tai kirjeessä. Sähköpostin 
liitetiedoston voi halutessaan suo-
jata salasanalla, joka toimitetaan 
erillisessä viestissä. Jos ei halua lä-
hettää henkilötietoja suojaamat-
tomassa sähköpostissa, ehdotus 
kannattaa tehdä nettilomakkeella. 

Ehdotukset henkilötietoineen säi-
lytetään pysyvästi sekä sähköise-
nä versiona että vaalitoimikunnan 
pöytäkirjan liitteenä. Tietoja ei an-
neta piiritoimiston ulkopuolelle.
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VAALITOIMIKUNTA

telut. Tarvittaessa hakemukseen voi liittää 
ehdokkaan CV:n. Ehdotuksesta on käytä-
vä ilmi myös ehdotuksen tehnyt osasto ja 
puheenjohtajan (tai muun vastuuhenkilön) 
yhteystiedot sekä tieto ehdokkaan suostu-
muksesta.

Vaalitoimikunta pyytää, että alueellisissa 
osastofoorumeissa keskustellaan ehdokkais-
ta ja varmistetaan, että jokaiselta alueelta 
löytyy ehdokkaita piirin hallitukseen.

Vuosikokouksessa valitaan lisäksi kaksi ti-
lintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 
Vaalitoimikunta tulee esittämään vuosiko-
koukselle, että tilintarkastajiksi valitaan Pu-
naisen Ristin yleiskokouksen suosituksen 
mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy:n 
(PwC) ehdottamat KHT-tilintarkastajat.  

Piirin hallituksen kokoonpano

Erovuorossa vuosikokouksessa 2019

Puheenjohtaja Hannu Harri*), Kerava
Varapuheenjohtaja Katja Kuusela, Pohjois-
Helsinki

Linda Basilier*), Kyrkslätt svenska
Anders Blomberg, Kehä-Espoo
Mia Jalonen-Tuovila, Länsi-Vantaa
Maria Nygren, Pohjois-Helsinki
Ria Tahvanainen, Itä-Helsinki

*) Sääntöjen sallimat kolme perättäistä 
toimikautta tulevat täyteen v. 2019. 

Toimikausi jatkuu vuosikokoukseen 
2020 

Tiina Hörkkö, Korso
Max Lindholm, Helsingfors svenska
Teuvo Määttä, Töölö
Pekka Piri, Tapiola
Satu Wallenius, Mäntsälä

Vaalitoimikunnan yhteystiedot

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

Varapuheenjohtaja
Marika Laukkanen (Länsi-Helsinki)
sähköposti laukkanenmarika1@gmail.com
puh. 040 653 1547

Jäsenet

Taru Koivu (Tuusula)
puh. 040 170 2600
sähköposti taru.m.koivu@gmail.com

Hannele Kokotti (Pohjois-Helsinki)
puh. 040 533 7404
sähköposti hannele.kokotti@compesita.inet.fi

Miika Niissalo (Tapiola)
puh. 040 501 1154
sähköposti miika.niissalo@iki.fi

Katri Rannisto (Keski-Espoo)
puh. 050 337 6292
sähköposti katrirannisto@gmail.com

Tuula Rönkkö (Borgå - Porvoo)
puh. 040 522 4622
sähköposti tuula.ronkko@gmail.com

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin vuosikoko-
uksessa 13.4.2019 valittavista luottamus-
henkilöistä ja tilintarkastajista lähetetään 
osastoille vuosikokouskutsun liitteenä. Eh-
dotusta tehdessään vaalitoimikunta ottaa 
huomioon erilaiset järjestön kannalta tär-
keät näkökulmat (esimerkiksi ehdokkaan 
kokemus ja tuntemus Punaisen Ristin toi-
minnasta, erilaiset sidosryhmät, asiantunte-
mus), jotka osastojen toivotaan tuovan esiin 
ehdotusta tehdessään. 

VAALITOIMIKUNTA

Ehdokaslomake netissä osoitteessa:

https://response.questback.com/suomenpu-
nainenristispr/piha2019
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VAALITOIMIKUNTA

Piirin puheenjohtajan tehtävät
(Piirien johtosääntö 8 §)

Piirin puheenjohtajan tehtävänä on:

1) johtaa piirin hallituksen työskentelyä;
2) valvoa piirin hallituksen päätösten toimeenpanoa;
3) toimia toiminnanjohtajan esimiehenä ja valvoa tämän toimintaa; sekä
4) huolehtia muualla järjestön säännöissä, työjärjestyksessä, taloussäännössä ja 
johtosäännöissä määrätyistä tehtävistä.

Piirin hallituksen tehtävät
(Piirien johtosääntö 6 §)

Piirin hallituksen tehtävänä on:

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

Piirin hallitus voi asettaa määräämäänsä tehtävää varten määräajaksi valio- tai toi-
mikuntia.



8

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy 
avajaisilla Helsingin päärautatiease-
malta torstaina 22.11. Ylen aamu-tv 
tekee paikan päältä suoraa lähetystä. 
Tänä vuonna aamu-tv kertoo keräyk-
sestä jo ennen avajaisia ja jatkaa sitä 
päivittäin aina 21.12.2018 asti. Keräys-
tavoite tänä vuonna on 1 960 000 eu-
roa, jolla voidaan jakaa 28 000 lahja-
korttia. Lahjakortin arvo on 70 euroa.

Keräyksen järjestävät MLL ja Punainen Risti 
yhdessä Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen 
ja Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupalli-
sina partnereina ovat K-ruokakaupat, S-ryh-
mä ja Lidl. 

Muutoksia korttien jakelussa
Korttien toimituksia helpottamaan tänä vuon- 
na otetaan käyttöön uusi sähköinen tilaus-
lomake, jolla osasto voi tilata kortit itselleen 
tai suoraan kumppanille. Kortit toimitetaan 
SPR:n keskustoimistolta tilauslomakkees-
sa ilmoitettuihin osoitteisiin viikoilla 44–45. 
Tätä ennen Punaisen Ristin piirit tarkistavat 
yhdessä MLL:n piirin kanssa, että kortit ja-
kautuvat tasaisesti eikä päällekkäisyyttä tule.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki kor-
tit yhteistyökumppaneiden eli kunnan so-
siaalitoimen, maahanmuuttopalveluiden, 
neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai 
muun yhteistyökumppanin kautta ja tila-
ta kortit suoraan keskustoimistosta kump-

HYVÄ JOULUMIELI 22.11.–21.12.

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy

paneille. Tällöin osastolla ei ole huolta 
henkilötietoja sisältävien lomakkeiden säily-
tyksestä eikä nimilistojen postittamista kir-
jattuna kirjeenä.

Kortit hyvissä ajoin perheille 
Perheille kortit tulee jakaa hyvissä ajoin, jot-
ta kortti ei jää matkan tai muiden joulukii-
reiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti on 
voimassa 7.–26.12.2018. 

S
tadin am

m
attiopisto / S

PR

H
anna Linnakko

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi 
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 
• Twitter ja Instagram:  

#hyvajoulumieli @hyvajoulumieli
• RedNet (Hyvä Joulumieli)  

rednet.punainenristi.fi/hyvajoulumieli 
• Lisätietoja piiritoimistosta ja  

joulumieli@punainenristi.fi

HUOM! Korttien jako-ohjeet on päivitetty, 
joten tutustu niihin tarkoin.
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JOULUN LAHJAT

Tilaa tuotteet kirjautumalla osastotunnuksilla järjestönäkymään osoitteessa punaisenristinkauppa.fi.  
Lisätiedot ja kysymykset: myynti@punainenristi.fi tai p. 020 701 2101.

Lisää joulukortteja ja -lahjoja löydät 7.11. ilmestyvästä Avun Maailma -lehdestä.

Seinäkalenterit 
vuodelle 2019

Kirjeensulkija-
merkit

Ilahduta 
joulukortilla

Joulukalenteri tuo joulun odotuksen
Punaisen Ristin joulukalenteri on perinteinen 
osa joulun odotusta. Tänä jouluna kalenterit 
ovat kuvittajien Raimo Partasen ja Martta  
Wendelinin aiheita. Kalentereita on lähetetty  
n. 130 000 kotiin. Kalenterin suositushinta  
on 12 euroa, ja sen voi ostaa myös verkko- 
kaupasta punaisenristinkauppa.fi tai  
myynti@punainenristi.fi.

Vaikuttavat lahjat
Valitsemalla Vaikuttavan lahjan annat konk-
reettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle. 

PUUROA KOKO KYLÄLLE 10 €
Tämän lahjan avulla Punainen Ris-
ti voi viedä 30 kiloa vehnä-  
ja maissijauhoja sinne, missä ei 
ole riittävästi ruokaa. Lahjoituksen 
avulla koko kylän asukkaat saavat 
puuroaterian. 

PROTEESI SYYRIAN SODASSA 
VAMMAUTUNEILLE 50 €
Tällä lahjalla annat sodassa vam-
mautuneelle syyrialaisel- 
le mahdollisuuden nousta  
omille jaloilleen sekä viestin, jon-
ka jokainen meistä haluaa kuulla: 
Sinusta välitetään.

Samalla osoitat lahjasi saajalle, että vä-
lität ja haluat auttaa. Vaikuttavia lahjoja 
ovat muun muassa: 

Tilaukset ja lisätiedot:
punaisenristinkauppa.fi
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HELPOTA YKSINÄISYYTTÄ JOULUNA JA YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ

Kannustamme osastoja ja yhdistyksiä 
järjestämään yhteisen Hyvä Joulu- 
mieli -tapahtuman. Tapahtuma tuo nä-
kyvyyttä ja lipaskeräysvaroja. Tapah-
tuman voi järjestää avajaispäivänä 
torstaina 22.11. tai myöhemmin keräys- 
aikana – silloin, kun ihmisiä on liik-
keellä. Myös media kannattaa kutsua 
paikalle.  

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja ma-
teriaalia löytyy RedNetistä (Hyvä Joulumie-
li) ja MLL:n Yhdistysnetistä viimeistään loka-
kuun lopussa.

Viime ystävänpäivänä 1200 uutta ih-
mistä kiinnostui ystävätoiminnasta. 

Kannustamme osastoja järjestämään tapah-
tumia ja ystäväkursseja, jotta uudet ihmiset 
pääsevät heti mukaan.  

Joulu on perinteisesti perhejuhla ja sik-
si monelle yksinäiselle vuoden pahin-
ta aikaa. Punaisen Ristin joulukahvila 
on vahva viesti siitä, että kenenkään ei 
tarvitse olla yksin. 

– Olin viime jouluaattona mukana joulukah-
vilassa Turun Halisissa ja kävijäkunta oli hy-
vin moninaista. Osalla ei ollut ketään kenen 
kanssa viettää joulua. Toiset kaipasivat te-
kemistä pitkiksi joulupyhiksi. Paljon oli myös 
niitä, jotka eivät ylipäätään vietä joulua, sa-
noo sosiaalitoiminnan suunnittelija Varpu 
Salmenrinne.

Myös Tampereella järjestettiin viime vuonna 
vaihtoehtoinen jouluaatto Sampolan kirjas-

Hyvä Joulumieli -tapahtumilla  
näkyvyyttä paikkakunnilla  

Nähdään ystävänpäivänä!

Tuo joulukahvilalla iloa ja vaihtelua joulupyhiin 

Lisätietoja: 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
hyvajoulumieli 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 020 701 2199 
Viestinnän asiantuntija  
Sanni Myllyaho, p. 020 701 2223
MLL: suunnittelija Hanna Hokka,  
p. 075 2345 581, hanna.hokka@mll.fi

Liity ystävänpäivän ryhmään RedNetissä ja 
lue lisää kampanjasta!

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123 
RedNet rednet.punainenristi.fi/ystavanpaiva 

tossa. Kirjaston palveluiden lisäksi kävijöillä 
oli mahdollisuus nauttia jouluisista herkuista 
ja seurustella Punaisen Ristin vapaaehtoisten 
kanssa.

Vapaaehtoisena toimiminen on myös yksi 
tapa viettää joulua. Osallistua voi myös lei-
pomalla tai esiintymällä joulukahvilassa. Hy-
vien kokemusten pohjalta tavoitteena on li-
sätä joulukahviloiden määrää. Lisätietoja ja 
vinkkejä järjestämiseen RedNetistä (Ystävä-
toiminta). Aineistopankista saa ilmoitustau-
lu- ja lehti-ilmoituspohjat tiedottamiseen. 

Lisätietoja:  
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 020 701 2123.
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OMA PUNAINEN RISTI HELPOTTAA ARKEASI

Oma on valmis osastojen käyttöön

Vapaaehtoisten uusi sähköinen tieto-
järjestelmä Oma Punainen Risti on nyt 
kaikkien käytettävissä. Uusille ja vä-
hän vähemmän uusille vapaaehtoisil-
le Oma on selkeä ja helppo tapa löytää 
mukaan, joten sen käyttöönotto kan-
nattaa!

Omasta rakentuu kokonaisuus, josta löytyy 
kaikki osaston toiminnan kannalta oleelliset 
asiat. Ympäri Suomea järjestettävissä kou-
lutuksissa osaston hallitus ja muut vastuu-
henkilöt saavat varmuutta Oman käyttöön. 
Apua saa tarvittaessa myös digikummilta, 
joka on Oman käyttöön koulutettu vapaa-
ehtoinen, joka pystyy alueellaan tukemaan 
osastoja Oman käyttöönotossa.

Terttu Ojala osallistui Porissa järjestettyyn 
digikummi- ja digimestarikoulutukseen. Hal-
lituksen jäsenenä hän on yksi avainhenki-
löistä Oman käyttöönotossa Porin osastossa. 

– Tässähän on ajatus, että lopulta kaikki on 
samassa paikassa, Ojala tuumaili tyytyväi-
senä koulutuksen jälkeen.

Ystävävälittäjänä ja omaishoitajien tukitoi-
minnan ryhmänvetäjänä Ojala on tarttu-
massa jo innolla Oman uuteen sähköiseen 
ystävävälitysjärjestelmään. Vaikka Oma kul-
kee kätevästi mukana myös älypuhelimessa, 
se ei korvaa ihmisten välistä vuorovaikutus-

ta: Ojalalle on selvää, että ihmistä tarvitaan 
edelleen – niin välittäjinä kuin vapaaehtoisi-
na muissa tehtävissä.

– Ei tämäkään tee itsekseen mitään, Ojala 
toteaa Omasta.

Osastojen Oman käyttöönotto kannattaa 
tehdä seuraavien vaiheiden kautta:
1. Valitkaa osastoonne Oman pääkäyttäjä, 

eli digimestari.
2. Osallistukaa digikummi- ja digimestari-

koulutukseen tai johonkin Oman aloitus-
työpajaan.

3. Miettikää, mikä on kunkin vastuuhenki-
lön tehtävä ja rooli Oman käytössä.

4. Tehkää profiilinne Omaan, ilmoittakaa 
piirille, että aloitatte Oman käyttöönoton 
ja pyytäkää piiristä tarvittavat käyttäjä-
tasot (J1-henkilöille ja digimestarille).

5. Luokaa toimintaryhmät ja merkitkää nii-
hin ryhmänvetäjät.

6. Viekää osastonne tapahtumia, koulutuk-
sia jne. Omaan.

7. Sopikaa ystävävälitysjärjestelmän käyt-
töönotosta.

8. Viestikää osastollenne Omasta ja kan-
nustakaa kaikkia tekemään sinne profiili.

9. Tukekaa ja auttakaa vapaaehtoisianne 
Oman käyttöönotossa.

Lisätiedot: rednet.punainenristi.fi/oma
Oma tuki, Oma.tuki@redcross.fi

M
aija Pokkinen

Porin osaston aktiivi Terttu Ojala on innostuneena mukana ottamassa Omaa osaston käyttöön. – Tässä on paljon 
mahdollisuuksia, kun löytää oikeat polut ja täpät, hän iloitsee. 
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NÄLKÄPÄIVÄ

Kiitos Nälkäpäivässä mukana olleille!

Nälkäpäivän lipaskeräys tuot-
ti Helsingin ja Uudenmaan pii-
rin alueella arviolta 300 000 
euroa, koko maassa tuotto oli 
noin 1 170 000 euroa. Keräyk-
sen lopullinen yhteenlaskettu 
tulos selviää marraskuussa. Li-
paskeräykseen osallistui piirin 
alueella satoja vapaaehtoisia. 

Lämmin kiitos kaikille mukana 
olleille!

Tammisaaressa koululaiset kerä-
sivät syysmarkkinoilla (ylh.). 
Pukkilassa järjestettiin perintei-
set torikahvit. Kuvassa järjeste-
lyistä vastannut osaston hallitus 
sekä piiristä Petri Kaukiainen ja 
Emilia Jokiaho. Myös Onninnei-
to taustalla oli saanut keräysliivit 
päälleen. 

Mari Lankinen jututti Lauttasaaressa kerän-
nyttä Riitta Riihimäkeä. 

Pieni lahjoittaja Porvoossa.

Tuula Korhonen
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HUNGER DAY

Hunger days experiences by a French collection manager
My name is Caroline and I moved from 
France to Finland 15 years ago. I’ve been 
located in East-Helsinki for 6 years and I 
have volunteered as a collection manag-
er for the local Red Cross branch for two 
years. 

It’s been very interesting experience and 
quite the adventure as a French person 
with limited Finnish skills to take on that 
role. I have done volunteer work before, 
but it was not related to Finland or my lo-
cal community. So I decided to do some-
thing closer to home where I could make 
an impact on the community I live in and I 
thought a good place to start was to con-
tact the Red Cross Uusimaa district. 

At first, I was only interested to donate 
my time with no clear idea what to do. I 
thought whatever the task, I will be happy 
and it will be meaningful. As it turns out, 
Itä-Helsinki collection manager Matti Kokoi 
had decided to handover the responsibility 
and I had some experience in raising funds 
so we agreed to give it a try. I got very 
lucky for my first collections that he was 
able to support me and share his experi-
ence. The first couple of collections were 
few hours events with limited number of 
people and I thought it was simple enough. 
However, I soon learnt that Hunger days 
was a complete different event with far 
greater expectation and responsibilities. 
 
To overcome my limited Finnish skills I 
work together with volunteer communica-
tion specialists, this year Noora Isomäki, 
so I have the confidence that our commu-
nications are always clear and proper. I al-
so find that there has been great support 
from district and the instructions from Red-
Net have been quite clear. 

However, as there are quite many steps 
in the organization of a successful event, 
I have decided that for Hunger days 2017 
and 2018, I needed to handle this as a pro-
ject, just like I would do at my work. This 
means in practice that we have done a pro-
ject plan including extra efforts into build-
ing a good contact list (shopping centers 
facility managers, schools, branch mem-

bers and red-cross staff). In addition, we 
have made quite detailed task list with a 
dedicated owner for each task and dead-
line. Finally we had a communication cam-
paign planned by email and social media 
throughout August and September. To en-
sure a smooth organization and because 
we all have full time day jobs to be at, we 
have had several short meetings per month 
since May to make sure that we progress 
little by little. This makes it quite easier 
when hunger days comes so we don’t have 
a sense of rush. 

Now that Hunger days 2018 is behind us, 
I’m very much looking forward to take a 
short one month break from the collec-
tion activities before we start to plan our 
Christmas collection campaign. Now that I 
have a good confidence on our skills to or-
ganize campaigns, our collection team fo-
cus for the coming future is to find new 
and creative ways to attract more peo-
ple to our collections, to raise awareness in 
our community about the causes that we 
are supporting both domestically and inter-
nationally and finally, the most important, 
to keep having fun whilst doing it.  
 
Caroline Bondier, 
Collection manager at Itä-Helsinki branch
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OSASTON VUOSI

Osaston muistilista vuodelle 2019
Osaston muistilistaan on koottu joitakin 
tärkeitä asioita, joita osastoissa on hyvä 
merkitä ajoissa muistiin ja etsiä niille teki-
jöitä. 

Tehokas auttaminen meillä ja 
maailmalla 

Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja 
kriiseissä perustuu arjen toimintaan, jatku-
vaan läsnäoloon ja valmiuden ylläpitoon ja 
varautumiseen.

- Osaston valmiussuunnitelma on kunnos-
sa, päivitetty ja toimitettu piiritoimistoon. 
Valmiussuunnittelun pohjana käytetään ris-
kiarviota. Osastojen suunnitelmat yhdiste-
tään yhteisiksi alueellisiksi suunnitelmiksi. 
- Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia.
- Osasto on mukana Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun toiminnassa. 
- Osasto ylläpitää yksin tai yhdessä muiden 
osastojen kanssa alueen tarpeita vastaavaa 
hälytysryhmää. Punaisen Ristin hälytysryh-
män osaamiseen kaikkialla Suomessa tulee 
kuulua ensiapu, ensihuolto ja henkinen tu-
ki.
- Osasto osallistuu Nälkäpäiväkeräykseen, 
lisäksi osastolla on valmius käynnistää hä-
täapukeräys. Osasto on kartoittanut par-
haat keräyspaikat ja varmistanut, että 
niihin riittää tarpeeksi kerääjiä koko kerä-
yksen ajaksi. Voivatko lähiosastot ja oppi-
laitokset olla apuna?
- Lisäämme sopimuksiin ja suunnitelmiin 
perustuvaa yhteistyötä viranomaisten kans-
sa. 

Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen 
sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elä-
män vahvistaminen 

- Osastolla tai lähiosastolla on ensiapuryh-
mä, joka osallistuu ensiapupäivystyksiin.
- Osastolla on Terveyspiste.
- Osastolla on ystävävälitys, oma tai yhtei-
nen muiden osastojen kanssa.
- Osaston alueella järjestetään ystäväkurs-
seja.
- Osastolla on kotoutumista tukevaa vapaa-
ehtoistoimintaa. 
- Suuremmilla osastoilla on viestintäryhmä 
ja somevastaava.

- Osasto verkostoituu mm. muiden järjes-
töjen ja viranomaisten kanssa. 

Rohkea vaikuttaja – asiantunteva 
inhimillisyyden puolustaja 

- Jokainen vapaaehtoinen vahvistaa arvo-
yhteisöämme olemalla Punaisen Ristin jä-
sen.
- Emme hyväksy voimistunutta vihapuhetta 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimimme 
näkyvästi sitä vastaan.
- Vapaaehtoiset tutustuvat ja allekirjoitta-
vat järjestön eettiset toimintaohjeet. 

Vetovoimainen ja uudistuva 
vapaaehtoisjärjestö 

- Osaston toiminta on avointa, esteetön-
tä ja siihen on kaikkien helppo osallistua 
ja toiminnan sisältöön on myös mahdollis-
ta itse vaikuttaa. Toimintamme on aidosti 
kaksikielistä ja otamme tarvittaessa myös 
muut kielet huomioon. 
- Osastossa on mukana nuoria ja jokin toi-
mintamuoto kohdistuu lapsiin tai nuoriin, 
esimerkiksi Terhokerho, Läksyhelppi, Tee-
makoulu tai Reddie Kids -kerho. 

Hyvin toimiva vapaaehtoinen 
verenluovutus

Verenluovutus on helppo auttamisen muo-
to. Vapaaehtoisilla yhdyshenkilöillä ja 
avustajilla on merkittävä rooli verenluovu-
tustilaisuuksissa. Verenluovutukset ovat 
näkyvä osa Punaisen Ristin toimintaa ja 
niiden yhteydessä on mahdollista esitellä 
myös osastoen toimintaa. 

Tapahtumia, koulutuksia ja 
kampanjoita v. 2019

Ystävänpäivä 14.2., rasisminvastainen toi-
mintaviikko 18.-24.3., Punaisen Ristin viikko 
6.-12.5., Maailman ensiapupäivä 14.9., Näl-
käpäivä –keräys 26.-28.9., valtakunnallinen 
valmiusharjoitus 26.10., Hyvä joulumieli –
keräys marras- ja joulukuu

Osastofoorumit, alueellinen järjestökoulu-
tus, piirin vuosikokous 13.4.2019, syksyn 
kouluttajakoulutus.
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OSASTON VUOSI

Muuta muistettavaa

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

- osaston syyskokouspöytäkirja liittei-
neen lähetetty piiritoimistoon, viimeistään 
31.1.2019
- J1-kortti ja J2-kortti lähetetty piiritoimis-
toon, viimeistään 31.1.2019. 
- toimintatilastot täytetty netissä tai lä-
hetetty paperilomakkeella piiritoimistoon, 
viimeistään 31.1.2019 (tilastotietoja voi 
täyttää netissä jo joulukuussa 2018).
-  osaston valmiussuunnitelma tarkistettu 
ja päivitetty ja lähetetty piiritoimistoon, vii-
meistään helmikuussa 2019.
- osaston kevätkokouspöytäkirja liitteineen 
lähetetty piiritoimistoon, heti kokouksen 
jälkeen tai viimeistään 30.4.2019.

Osastofoorumit ja osastokummit 
kylään

Piirissä osastofoorumeita järjestetään seit-
semällä alueella noin neljästi vuodessa. 
Niissä vaihdetaan kuulumisia ja kerrotaan 
ajankohtaisista asioista. Osallistukaa nii-

hin isommallakin joukolla! Piiritoimistossa 
on nimetty jokaiselle osastolle oma osasto-
kummi. Kutsukaa kummi kylään ja suunni-
telkaa yhdessä vaikkapa osaston toimintaa 
tukeva kehittämishanke tai jäsenhankinta-
kampanja. Tehkää osaston Swot-analyysi 
osastossa tai yhdessä osastokummin kans-
sa.

Luottamushenkilövalinnat

Osastojen toiminnan kannalta voidaan pitää 
myönteisenä, että osaston vastuunkantajat 
vaihtuvat kohtuullisen säännöllisesti. Näin 
osastoihin karttuisi myös osaston johtami-
sen ja hallinnoinnin osaamista, eikä kukaan 
”joutuisi” olemaan samassa tehtävässä lii-
an pitkään.

Sääntöjen mukaan sama henkilö voidaan 
valita osaston hallituksen puheenjohtajak-
si tai varapuheenjohtajaksi enintään kol-
meksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Osaston 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja ra-
hastonhoitajan on oltava eri henkilöitä.

Kerro omat muistosi

Oletko tehnyt vapaaehtoistyötä turvapaikanhakijoiden 
parissa? 
Syksyllä 2015 Suomeen saapui yli 32 000 
turvapaikanhakijaa. Heitä vastaanottamas-
sa oli tuhansia suomalaisia. Monet vas-
taanottajista olivat vapaaehtoisia, jotka 
hakeutuivat työhön esimerkiksi SPR:n tai 
sosiaalisessa mediassa perustettujen ver-
kostojen kautta. Vapaaehtoistyö on luonut 
tärkeän turvaverkon saapujille ja vaikutta-
nut monella tapaa myös tekijöidensä elä-
mään. 

Toivomme kertomuksia vapaaehtoistyöstä: 
lyhyt- ja pitkäaikaisesta toiminnasta, hen-
kilökohtaisista kohtaamisista ja toiminnasta 
sosiaalisen median verkostoissa. 

Voit käsitellä esimerkiksi seuraavia ai-
heita. Kirjoita kuitenkin kokemuksis-
tasi vapaamuotoisesti. Muista mainita 
tapahtumien aika ja paikka.

• Kerro tiestäsi vapaaehtoistyötehtäviin. 
Miksi olet hakeutunut auttamaan turvapai-
kanhakijoita? Miten elämänkokemuksesi ja 
koulutustaustasi ovat vaikuttaneet valintoi-
hisi? Onko sinulla aiempaa kokemusta va-
paaehtoistyöstä?

• Kuvaile, millaista käytännön vapaaehtois-
työsi on ollut. Millaisia haasteita olet koh-
dannut? Mikä on ollut työssä vaikeinta, 
mikä antoisinta? Millaista perehdytystä tai 

KERRO MUISTOSI
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tukea olet saanut vapaaehtoistyön tekemi-
seen? Oletko itse ollut kouluttajana muille 
vapaaehtoisille? 

• Mitä viestinnän kanavia olet käyttänyt 
työssäsi ja miten? Miten arvioit laajemmin 
perinteisen ja sosiaalisen median merkitys-
tä – hyvässä ja pahassa – turvapaikanhaki-
joiden auttamisen näkökulmasta?

• Millainen on suhteesi turvapaikanhaki-
joihin? Miten olet auttanut heitä uuden 
elämän alkuun ja/tai työllistymään heil-
le vieraassa ja sinulle tutussa kulttuuriym-
päristössä? Ketkä turvapaikanhakijoiden 
joukossa erityisesti tarvitsevat apua ja mil-
laista apua? Mitä koet vapaaehtoistyön ja/
tai turvapaikanhakijoiden antaneen sinulle?

• Millaisia tunteita vapaaehtoistyö on he-
rättänyt ja miten olet käsitellyt näitä tun-
teita? Miten olet sovittanut vapaaehtoistyön 
yhteen muun elämän kanssa? Onko va-
paaehtoistyö muuttunut omalla kohdallasi 
palkkatyöksi? 

• Miten näkemyksesi suomalaisesta yhteis-
kunnasta on muuttunut vapaaehtoistyösi 
takia? Oletko osallistunut turvapaikanhaki-
joita koskeviin mielenosoituksiin tai muu-
hun poliittiseen toimintaan?

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seura, folkloristiikan yliopistonlehtori 
Kirsti Salmi-Niklander ja viestinnän apulais-
professori Mervi Pantti (Helsingin yliopisto) 
sekä erikoistutkija Sofia Laine (Nuorisotut-
kimusverkosto). Keruuaineisto arkistoidaan 
SKS:n arkistoon. Tuloksista tiedotetaan 
syksyllä 2019. Kaikkien vastaajien kesken 
arvotaan palkintoja.

* * *

Lisätietoja: 
www.finlit.fi/keruut

S
tefan B

rem
er

Kuvan on otettu Johannisbergin vastaanottokeskuksessa Porvoossa lokakuussa 2015. Vapaaehtoiset 
ja työntekijät ottavat vastaan turvapaikanhakijoita: vapaaehtoinen Kim Gustafsson, keskuksen työn-
tekijä Marianne Chanth ja delegaatti Kristina Kajaani kirjaavat uusien asukkaiden henkilötiedot ja ot-
tavat heistä valokuvat.
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Osastokummit ja osastofoorumit
Osastokummien tehtävänä on tukea osastoja toiminnan kehittämisessä. Osastokumme-
ja piiritoimistossa ovat vapaaehtoistoiminnan yksikön työntekijät alla olevan taulukon mu-
kaisesti. Osastokummit käyvät omissa kummiosastoissaan vähintään kerran vuodessa. 
Kummit pitävät muutoinkin yhteyttä osastoihinsa ja tukevat osastojen toimintaa. Kummit 
voivat olla mukana mm. osastojen hallitusten kokouksissa, kehittämispäivissä ja tapahtu-
missa. Yhdessä osastokummien kanssa osastot ovat arvioineet ja kehittäneet toimintaansa 
mm. SWOT-analyysiä käyttäen. Kummin kautta saa myös tietoa jäsenmäärän kehityksessä 
ja osastoon sähköisesti ilmoittautuneiden vapaaehtoisten määrästä ja kiinnostuksen koh-
teista.

OSASTOKUMMIT JA OSASTOFOORUMIT

OSASTOFOORUMIT
PIIRITOIMISTON &
PIIRIN HALLITUKSEN KUMMIT

Espoo-Kauniainen/Esbo-Grankulla
Grankulla-Kauniainen, Kehä-Espoo, Keski-
Espoo, Lounais-Espoo, Esbo svenska, 
Tapiola

Mia Niemelä, Ari Hakala
Maria Nygren, Pekka Piri

Helsinki   
Länsi-Helsinki, Helsingfors svenska, Kallio-
Käpylä, Keski-Helsinki, Töölö, Pohjois-Hel-
sinki, Itä-Helsinki, Laajasalo, Helsingin Pos-
ti-Tele, Suomenlinna, Herttoniemi, Kontula, 
Pukinmäki

Mari Lankinen, Emilia Jokiaho
Max Lindholm, Teuvo Määttä

Itä-Uusimaa/Östra Nyland
Lapinjärvi, Myrskylä-Mörskom, Orimattila, 
Pornainen, Pukkila, Borgå-Porvoo, Sibbo-Si-
poo, Lappträsk, Loviisanseutu-Lovisanejden 

Emilia Jokiaho
Satu Wallenius, Max Lindholm

Keski-Uusimaa
Hyvinkää, Jokela-Nuppulinna, Järvenpää, 
Kerava, Klaukkala-Lepsämä, Nurmijärvi, 
Rajamäki, Tuusula, Mäntsälä

Mehalet Yared
Ria Tahvanainen, Satu Wallenius

Länsi-Uusimaa
Etelä-Lohja, Lohja, Nummi-Pusula, Vihti, 
Karkkila, Kirkkonummi-Siuntio

Quynh Ly
Anders Blomberg, Pekka Piri

Vantaa
Korso, Länsi-Vantaa, Tikkurila

Ari Hakala
Mia Jalonen-Tuovila, Tiina Hörkkö

Västra Nyland
Ekenäs-Tenala, Hangö, Ingå, Karjaa-Pohja/
Karis-Pojo, Kyrkslätt svenska, Snappertuna

Heidi Juslin-Sandin 
Linda Basilier, Anders Blomberg

MUU OSASTOTUKI
XL-osastot eli yli 500 jäsentä
Porvoo, Kehä-Espoo, Lounais-Espoo, Tapi-
ola, Länsi-Vantaa, Tikkurila, Itä-Helsinki, 
Kallio-Käpylä, Keski-Helsinki, Länsi-Helsinki, 
Pohjois-Helsinki, Töölö, Helsingfors svenska

Ari Hakala, Mia Niemelä

Svenskspråkiga avdelningar 
i huvudstadsregionen
Esbo svenska, Helsingfors svenska och
Grankulla-Kauniainen

Heidi Juslin-Sandin



18

AJANKOHTAISTA

Kampanjoiden 2019 aikataulut

helmikuu maalis-
huhtikuu toukokuu kesä-

heinäkuu syyskuu marras- 
joulukuu

Ystävän-
päivä 
14.2.

Rasismin 
vastainen 

viikko  
18.–24.3.

Punaisen 
Ristin viikko 

6.–12.5.

Maailman
pakolaispäivä

20.6.

Maailman 
ensiapu-

päivä 8.9.

Hyvä joulumieli 
-keräys  

22.11.–24.12.

Maailman 
terveyspäi-

vä 7.4.

Tapaturma-
päivä 
13.7.

Tapaturma-
päivä
13.9.

Maailman  
aids-päivä  

1.12.

Nälkäpäivä-
keräys  

20.–22.9.

Tapaturma-
päivä
13.12.Muista myös

• Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin vuosikokous 13.4.
• Valtakunnallinen valmiusharjoitus 26.10.

Hyvä johtaminen Punaisen Ris-
tin vapaaehtoistoiminnassa

Marraskuussa järjestetään Nynäsin koulu-
tuskeskuksessa kaksipäiväinen seminaari, 
jonka teemana on yhdessä toimiminen ja 
hyvä johtaminen Punaisen Ristin vapaaeh-
toistoiminnassa. Ohjelmassa muun muassa 
keskustelua, asiaa vuoropuhelusta ja krii-
sinsietokyvystä, sekä runsaasti käytännön 
harjoitteita.

Seminaari on tarkoitettu osastojen ryhmien 
vetäjille, ja kaikille hyvin toimivasta vapaa-
ehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Sinulle, 
joka olet kiinnostunut Punaisen Ristin va-
paaehtoistoiminnan tulevaisuudesta.

Aika: 17.-18.11.2018

Paikka: Punaisen Ristin koulutuskeskus,
Nynäs, Karjalantie 55, 18600 Myllyoja.

Sitova ilmoittautuminen viimeistään 
1.11.2018. Ilmoittautumislinkki netissä löy-
tyvässä tapahtumailmoituksessa.

Puheenjohtajat ja muut 
osastojen luottamushenkilöt

Marraskuun Jazz 17.11.
On aika kiittää kuluneesta vuodesta ja Pu-
naisen Ristin eteen osastoissa tehdystä 
työstä, ja samalla suunnata katseet jo tu-
levaan. 

Lämpimästi tervetuloa Marraskuun Jazzeille 
Hietaniemenkadun koulutustiloihin lauan-
taina 17.11 klo 18 alkaen. Juhlassa nauti-
taan herkullisista cocktailpaloista, elävästä 
musiikista ja kollegojen seurasta. Kuulet li-
sää myös uudesta johtajuuskoulutuksesta

Luottamushenkilöille on lähetetty juhlas-
ta erillinen kutsu, jossa on ilmoittautumis-
ohjeet.
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JÄSENHANKINTAKAMPANJA ALKAA 2019

Ruoka-avusta on muodostunut lukui-
sille vähävaraisille elinehto. Ruoka-
apuun säännöllisesti turvautuvia on 
arvioitu Suomessa olevan yli 100 000.
 
Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakavat sään-
nöllisesti vähävaraisille ruoka-apua jo 9 paik-
kakunnalla. Jaettavat elintarvikkeet saadaan 
pääasiassa lahjoituksina paikallisilta yhteis-
työkumppaneilta: kaupoilta, tukuilta, elin-
tarviketeollisuudelta ja alkutuotannosta. 
Valmiita aterioita saadaan lahjoituksina kou-
luilta, keskuskeittiöiltä ja lounasravintoloilta. 
Lisäksi EU:n hallinnoiman ruoka-avun jaka-
miseen osallistuu 32 osastoa. EU ruoka-apu 
koostuu säilykkeistä ja kuivatuotteista.
 
Selvityksemme mukaan ruoka-avun ansios-
ta vähävaraiset kotitaloudet pystyivät ruu-
asta säästyneillä rahoilla ostamaan tärkeitä 
lääkkeitä, tukemaan lapsensa harrastamista 
ja maksamaan laskunsa ajoissa. Ruoka-avun 

Oletko valmiina hankkimaan uusia jä-
seniä? Tammikuussa alkaa valta-
kunnallinen jäsenhankintakampan-
ja, johon haastamme sinut ja osastosi 
mukaan.
 
Tuoreen jäsenkyselyn perusteella jäsenyys 
ja vapaaehtoisuus koetetaan vahvasti liitty-
vän toisiinsa. Ylivoimaisesti tärkein jäseneksi 
liittymisen peruste on vapaaehtoisena toimi-
minen. Toiseksi eniten vaikuttaa ystävä tai 
tuttava, joka pyytää liittymään. Kolmantena 
syynä mainittiin osallistuminen Punaisen Ris-
tin kurssille.

Toimintalinjauksessa päätetty kasvutavoi-
te jäsenille, vapaaehtoisille ja nuorille on 
mahdollista saavuttaa vain, jos kaikki läh-
tevät mukaan. Tilatkaa siis Punaisen Ristin 
kaupasta uudistettuja jäsenflyereita ja va-

tarvitsijoista yli kolmasosalla on toimeentu-
loon vaikuttava pitkäaikaissairaus, viides-
osalla mielenterveysongelmia ja jopa 40 
prosentilla on velkaongelmia. Ruoka-apu on 
välttämätöntä niille, joita julkinen auttamis-
järjestelmä ei ole onnistunut tukemaan.
 
Ruoka-aputoiminnalla päästään tekemään 
arvokasta auttamistyötä kaikkein heikoim-
massa asemassa olevien hyväksi, mikä on 
tuonut osastoille jopa kymmenittäin uusia 
aktiivisia vapaaehtoisia. Olisiko osastonne 
kiinnostunut jakamaan ruoka-apua? Ota yh-
teyttä!
 
Lisätietoa:
Jari-Pekka Hietsilta  
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi 
sekä rednet.punainenristi.fi/ruoka-apu 
Sivustolle on koottu ohjeita ja tietoa ruoka-
aputoiminnasta sekä perehdytysmateriaaleja 
vapaaehtoisille.
 

rautukaa jakamaan kampanjaa omissa ja 
osastonne Facebook-profiileissa.

Kasvaakseen 100 jäsenen osaston tulee saa-
da 8–10 uutta jäsentä, 300 jäsenen osaston 
vastaavasti 25–30 jäsentä. Miten tähän pääs-
tään? Jäsenmestareilta kootun kokemuksen 
mukaan vastaus on kiteytetysti tämä: pyytä-
mällä, kertomalla toiminnasta ja pyytämäl-
lä uudestaan.

Nyt on aika kääntää jäsenmäärä nousuun 
omassa osastossasi ja koko Punaisessa Ris-
tissä!

Lisätietoja: 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/1666
Projektipäällikkö Tapani Tulkki,  
0400 933 966

Ruoka-apu on kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien auttamista

Jäsenhankintakampanja avaa vuoden 2019
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KIITOS VAPAAEHTOISILLE

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen 
täydennys- ja jatkokoulutus  

19.-20.1. Tampere

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 1.-3.3. Nynäs

Ensivastekouluttajien täydennyskoulutus 22.-25.8. Nynäs

Valmiuskouluttajien sisältöosa
• Etsintä
• Viesti
• Ensihuolto

12.-14.4. Nynäs

Yhteinen osa verkkokurssina:  
”Ainutlaatuinen Punainen Risti”

Syksy 2019 Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 2.-3.11. Helsinki

Ensiapuryhmien kouluttajien sisältöosa 8.-10.11. Nynäs

Sisältöosat
• Henkinen tuki 
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestötoiminta
• Monikulttuurisuus

• Sosiaalipalvelu 
• Nuoriso 
• Päihdetyö
• Eläkevalmentajat

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 12.-13.10. Nynäs

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

Satakunnan piirin vapaaehtoiset lähtivät roh-
keasti kokeilemaan uutta toimintamuotoa 
Porin SuomiAreenassa heinäkuussa. Sata-
kunnan piirin ja vapaaehtoisten yhteisessä 
pilotissa kehitettiin katukyselystä uutta väli-
nettä Punaisen Ristin vaikuttamistyölle. 

Vaikuttamistyö koetaan usein lobbaamiseksi, 
mutta tässä kokeilussa se tarkoittaa ihmis-
ten kohtaamista, keskustelua ja mielipiteiden 
kuulemista. Kahden tunnin pikakoulutuk-
sen saaneet vapaaehtoiset ja työntekijät ky-
syivät lähes 300 vastaantulijalta mielipiteitä 
omaan turvallisuuteensa liittyvistä asioista. 
Vastaukset talletettiin saman tien kännykällä 
tai paperilomakkeella. 

Katukyselystä kehitetään mallia avuntarpeen 
ja mielipiteiden kartoittamiseen, olipa ky-
seessä asennekampanja tai laaja sähkökat-
ko. Mallin kehittämistä jatketaan Punaisen 
Ristin viikolla. Mitä vastauksista sitten pal-
jastui? Esimerkiksi, että 85% vastaajista ker-
toi tarkistaneensa tai parantaneensa kotinsa 
turvallisuutta viimeisen vuoden aikana.

Lisätiedot: Viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen, 
020 701 2015

Vapaaehtoisten katukyselystä 
väline vaikuttamistyöhön 

Kiitos kaikille Nälkäpäivään osallistuneille! 
Teidän ansiostanne lipaskeräys tuotti arviolta 
1 170 000 euroa. Oli hienoa nähdä, miten kä-
teisen vähetessä moni osasto oli ottanut kä-
teiselle vaihtoehtoisia maksutapoja haltuun. 
Useissa lippaissa oli käytössä mobiilimaksa-
misen mahdollisuudesta kertova mainos ja 
yhä useampi keräsi lahjoituksia nettilippaal-
la.

Käteisen väheneminen näkyy varmasti mo-
nen osaston omassa Nälkäpäivä-tulokses-
sa. Jokainen Punaisen Ristin keräysliivit 
päällensä pukenut kerääjä on kuitenkin elä-
vä mainos Nälkäpäivälle, mikä näkyy myös 
tekstiviesti- ja verkkolahjoituksissa. Lipas-
kerääjien meille tuomaa näkyvyyttä emme 
pystyisi koskaan rahalla ostamaan. Olkaa yl-
peitä itsestänne! 

PS. Nälkäpäivään voi lahjoittaa vielä loka-
kuun loppuun saakka, minkä vuoksi kerä-
yksen lopullinen tulos selviää vasta vuoden 
lopulla.

Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti 
arviolta 1 170 000 euroa
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LYHYESTI TERVEYDESTÄ

Ehkäisevän päihdetyön teema- 
viikko tulee 5.–11.11.2018

Punainen Risti koordinoi jälleen tänä vuon-
na Ehkäisevän päihdetyön teemaviikon to-
teuttamista Ehyt ry:n kanssa. Puheeksiot-
tamiseen kannustaminen jatkuu, mutta nyt 
kohteena ovat nuoret ja teemana nuuska. 
Nuuskan käyttö on lisääntynyt merkittävästi 
ja se on tupakointia haitallisempaa. Osastoja 
kannustetaan toteuttamaan erilaisia tapah-
tumia yksin tai yhteistyössä muiden jär-
jestöjen kanssa. Päihdeinfovisasta tehdään 
nuuskaan painottuva versio osastojen käyt-
töön. Sen toteuttamisesta saa ohjeet piireis-
tä päihdetyön yhdyshenkilöiltä. Osasto saa 
myös pienen korvauksen visan toteuttami-
sesta. Viikon julisteita voi tulostaa viikon si-
vuilta tai noutaa piiritoimistoista.

Lisätietoja: www.ept-verkosto.fi/
kysyminenkannattaa.fi

Valtakunnallinen  
hiv-neuvontapuhelin  
eläköityi toistaiseksi

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisen 
hiv-neuvontapuhelimen toiminta on päätty-
nyt toistaiseksi. Suomen Punainen Risti halu-
aa kiittää lämpimästi kaikkia vapaaehtoisia, 
jotka ovat 30 vuoden aikana antaneet osaa-
mistaan ja aikaansa antaakseen tukea ja 
neuvontaa lukuisille ihmisille. Te olette teh-
neet hienoa työtä hiv-tartuntojen leviämi-
sen ehkäisemiseksi neuvoen ja tukien ihmi-
siä! Muut tuen ja neuvonnan muodot ovat 
ajaneet puhelinpäivystyksen ohi. Kysynnän 
laskun vuoksi neuvontapuhelimen päivys-
tysaikoja on vuosien varrella harvennettu ja 
vuosien 2017–2018 aikana neuvontapuheli-
meen on soitettu enää keskimäärin kerran 
päivystysvuoron aikana.

Valmistaudu sote- ja 
maakuntauudistukseen!

Näillä näkymin maakuntavaalit pidetään tou-
kokuussa eurovaalien yhteydessä. Onko 
osastosi valmis sote-uudistukseen? Ei huol-
ta! Sote- ja maakuntauudistukseen valmis-
tautumisessa osastoja tukee materiaalipa-
ketti, johon voi tutustua RedNetissä.

Lisätiedot:
rednet.punainenristi.fi/node/52671 
Terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö 
Maria Viljanen,  
020 701 2165, maria.viljanen@redcross.fi

Terveyden edistämisen 
yhteyshenkilö lähiyhteisöjen 
terveyttä ja toimintakykyä 
lisäämässä

Terveyden edistäminen vahvistaa ihmisten 
terveyttä ja toimintakykyä, jotka puolestaan 
auttavat ihmisiä selviytymään paremmin 
kriisi- ja häiriötilanteissa sekä sen jälkeises-
sä palautumisvaiheessa. Tulevana vuonna 
terveyden edistämisen ohjelmassa keskity-
tään edistämään aivoterveyttä ja vähentä-
mään päihteiden käytöstä aiheutuvia hait-
toja. Kannustamme osastoja nimeämään 
yhteyshenkilöitä, jotka ohjaavat ja motivoi-
vat terveyden edistämisestä kiinnostunei-
ta vapaaehtoisia osallistumaan Terveyspis-
teiden, päihdetyön ja seksuaaliterveystyön 
toimintoihin sekä muihin terveysohjelmiin, 
kuten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien eh-
käisyyn. Yhteyshenkilöille tarjotaan tehtä-
vään koulutusta ja lähetetään ajankohtaista 
tietoa terveyteen liittyen. Lisätietoja tehtä-
västä saa RedNetistä osastotoimistosta tai 
piiristä terveydenhuollon vastuuhenkilöltä.

RedNet:  
rednet.punainenristi.fi/node/25196 

ept-verkosto.fi
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HIV- JA SEKSUAALITERVEYSTYÖ

Hiv- ja seksuaaliterveystyön päämää-
ränä on ollut jo 30 vuoden ajan eh-
käistä hiv-tartuntojen ja seksitautien 
leviämistä, sekä tukea ja edistää väes-
tön seksuaaliterveyttä. 

Työ aloitettiin vuonna 1988 Immuunika-
to-projektilla, jossa Punaisen Ristin tervey-
denhuoltohenkilöstö ja kouluttajat jakoivat 
hiv- ja aidstietoutta ympäri Suomen. Sama-
na vuonna aloitettiin hiv-puhelinneuvonta, 
jossa SPR:n vapaaehtoiset tukivat ja neu-
voivat ihmisiä hiv- ja seksuaaliterveysasiois-
sa. Kymmenien vuosien työhön on mahtunut 
paljon maahanmuuttajien ja turvapaikan-
hakijoiden parissa tehtävästä työstä hiv-
positiivisten naisten tukiryhmätoimintaan, 
äitiysneuvolahenkilökunnan koulutuksiin ja 
vuosittaisiin kesäkumikampanjoihin. Vuon-

Kiinnostaako vapaaehtoistyö hiv- ja 
seksuaaliterveystyön parissa? Löydä 
oma tapasi olla mukana!

Hiv- ja seksuaaliterveystoiminnan keskiössä 
ovat Pluspistetoiminta, koulu- ja nuorisoyh-
teistyö, festarityö sekä chat-neuvonta. Plus-
pisteissä vapaaehtoiset terveydenhuollon 
ammattilaiset tekevät anonyymiä hiv-tes-
tausta viidessä eri kaupungissa. Koulu- ja 
nuorisoyhteistyönä Punaisen Ristin koulute-
tut vapaaehtoiset pitävät koululaisille kon-
domiajokortteja ja kumikouluja. Festareilla 
vapaaehtoiset kertovat seksuaaliterveydes-
tä festarikansalle jakaen heille myös kesä- 
kumeja. 

Tuoreimmassa SPR:n hiv- ja seksuaaliter-
veystyön muodossa, terveyden edistämi-
sen chatissa, kenen vain on mahdollista 
keskustella nimettömästi päihteisiin ja sek-
suaaliterveyteen liittyvistä aiheista. Chat-
keskusteluja ohjaavat Punaisen Ristin 
koulutetut päihdetyön ja seksuaaliterveys-
työn vapaaehtoiset. Terveyden edistämisen 
chat aloitetaan 1.10.2018, ja sitä järjeste-
tään aina parillisina viikkoina maanantaisin 
klo 19-20.30 Tukinet-sivustolla. 

Hiv- ja seksuaaliterveystyötä jo 30 vuotta

Hiv- ja seksuaaliterveystyön  
toimintamuodot vapaaehtoisille 

na 1993 SPR aloitti Pluspistetoiminnan, jossa 
tehdään anonyymia, matalan kynnyksen hiv-
testausta nykyään viidessä eri kaupungissa. 
Tänä päivänä muita toimintamuotoja Plus-
pistetyön lisäksi ovat koulu- ja nuorisoyh-
teistyö, festarityö sekä chat-neuvonta.

Hiv- ja seksuaaliterveystoimintaan pääsee 
mukaan käymällä hiv- ja seksuaaliterveys-
työn verkkokurssin ja lähiopetuksena to-
teutettavia moduulikoulutuksia. Tulevista 
koulutuksista ja eri vapaaehtoistyömuodoista 
löytyy lisää tietoa RedNetistä.

Lisätiedot:
RedNet: rednet.punainenristi.fi/hiv 
Terveyden edistämisen suunnittelija  
Marianne Hietaranta, 020 7012172,  
marianne.hietaranta@redcross.fi 

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

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

Valmiuspäivystys 
Hätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettuna, pii-
rin valmiuspäivystäjän tavoittaa numerosta 020 377 
710.

Asiakkaalle puhelu 0207-alkuiseen numeroon on 
operaattorin määräämä hinta. Tällä hetkellä puhe-
luhinta on kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 
snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulkomaan-
puheluhinta. (alv. 24 %)
 
Sähköposti 
hup.neuvonta@punainenristi.fi
kerays.hup@punainenristi.fi
muut sähköpostit: etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

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

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

• 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-Cûzdan Helena, järjestöavustaja 
Å 020 701 2354

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

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

• Koskijoki Maria, projektikoordinaattori
Å 020 701 2371 
yksintulleiden alaikäisten tuki -projekti

• Kuhlefelt Eva, kotouttavan toiminnan 
projektityöntekijä Å 040 648 6785

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

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

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

• Ly Quynh, monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 
Å 040 821 6210
monikulttuurisen toiminnan tuki ja kehittäminen

• Lähteenmäki Minna, kotoutumistuen koordinaatto-
ri Å 020 541 6359 kotoutumista tukevan toiminnan 
tuki ja koulutus

• Niemelä Mia, nuorisotoiminnan suunnittelija 
Å 020 701 2369
nuorisotoiminnan tuki, humanitaariseen oikeuteen 
liittyvät asiat, kouluyhteistyö, seksuaaliterveystyö, 
osastokummitoiminta

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

• Olli Sanna, osastotiedottaja Å 040 185 7501
osastojen ja viestintävapaaehtoisten tuki

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

• Pokkinen Maija, projektisuunittelija, Oma Punainen 
Risti, pilotointi ja jalkautus Å 020 701 2191 

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

• Yared Mehalet, sosiaalitoiminnan suunnittelija 
Å 020 701 2370
osastojen sosiaalitoiminnan tuki, osastokummitoi-
minta, osastofoorumit

• Väätäjä Reetta, projektityöntekijä, Å 040 668 3373 
yksintulleiden alaikäisten tukiprojekti  

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

• Moisio-Puustinen Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 020 701 2263

• Poukka Jari, vt. talouspäällikkö Å 040 536 6285

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI
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Helena Elomaa ja Eva Stadius vastasivat Kirkkonummen Prisman keräyspisteestä. Alkon koko vies-
tintätiimi oli mukana keräämässä, kuvassa Ilari Ceder. Myrskylässä kävi kaupaksi Nälkäpäiväleipä ja 
-laku, myyjänä Sari Kauppinen. 
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