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Syksy on käynnistynyt vauhdikkaissa mer-
keissä ja kesän jälkeen eri toimintamuodot 
ovat käynnistyneet. Tätä kirjoittaessa myös 
yksi suurista vuosittaisista tapahtumistam-
me eli Nälkäpäivä on takanapäin. Nälkä-
päivän lipaskeräyksen aikana kerättiin noin 
1 112 000 euroa Suomen Punaisen Ristin 
katastrofirahastoon. Lahjoittaa voi verkossa 
ja mobiilisovelluksilla lokakuun loppuun 
saakka, joten lopullinen keräystulos selviää 
marraskuun aikana. 

Minulla oli mahdollisuus kiertää Nälkäpäi-
vän aikana piirimme alueella torstain ja 
perjantain ajan. Haluan kiittää teitä kaikkia 
kerääjiä ja vapaaehtoisia, jotka olitte mu-
kana Nälkäpäivä-keräyksessä. Oli mukavaa 
päässä keskustelemaan kanssanne ja vaih-
tamaan kuulumisia. Oli myös hieno nähdä, 
että kerääjillä oli tarjota ihmisille mahdol-
lisuus lahjoittaa MobilePaylla tai kortilla, 
mikä varmasti osaltaan lisäsi keräyksen 
tuottoa. Vaikka perinteinen käteisen rahan 
lipaskeräys on tärkeää, on hyvä ottaa uusia 
keinoja käyttöön kartuttaessa katastrofira-
haston varoja.

Syksy on myös tulevan suunnittelun aikaa 
ja parasta aikaa valmistellaan vuoden 2020 
toimintasuunnitelmaa. Toiminnan suunnitte-
lun pohjana on Helsingin yleiskokouksessa  
v. 2017 hyväksytty toimintalinjaus 2018-
2020. Toimintalinjaus painottuu vapaaeh-
toistoiminnan kasvuun, osastojen toiminnan 
vahvistamiseen ja kokonaisvalmiuden ke-
hittämiseen.  Toimintalinjauksessa esitetyt 
painopistealueet ovat edelleen ajankohtaisia 
ja niiden kehittämistä sekä toteuttamista 
jatketaan HUPissa ensi vuonnakin. 

Vuosi 2020 on myös yleiskokousvuosi, ja 
valmistautuminen on syksyn kuluessa al-
kamassa uuden toimintalinjauksen v. 2021-
2023 valmistelulla. Tulevaa toimintalinjausta 
käsitellään eri  foorumeilla tämän syksyn ja 
ensi kevään aikana, ja toivon, että osallis-
tutte kaikki osaltanne tähän keskusteluun. 
Toimintalinjaus ohjaa toimintamme suunnit-
telua sekä kehittämistä seuraavien vuosien 
aikana.

Suunnitellaan tulevaa

PÄÄKIRJOITUS 15.10.2019

Alustavasti toimintalinjauksen valmistelun 
pohjaksi on esitetty läpileikkaavia toimin-
tatavan muutoksia, kuten yhteistoiminnan 
vahvistaminen, digitalisaation vaikutus 
toiminnanohjaukseen, johdonmukaisuus ja 
systemaattisuus, valtakunnallisen kattavuu-
den varmistaminen sekä toiminnan ja teke-
misen paikkojen luominen nuorille. Uusina 
teemoina on esitetty mm. seuraavia asioita: 
ilmastonmuutos ja sen vaikutus käyttäyty-
miseen, paikallisuus vs. globaalisuus sekä 
osallisuus ja itseohjautuvuus näkökulmia. 
Paljon on siis kehittämisen paikkoja, jotka 
haastavat myös meidät miettimään, mihin 
asioihin jatkossa erityisesti keskitytään.

Keskustelun pohjaksi pyytäisin teitä niin 
osastojen hallituksissa kuin eri toimintaryh-
missä yhdessä pohtimaan näkemyksiä seu-
raaviin kysymyksiin. Mikä on muutos, joka 
vahvistaa Punaista Ristiä? Miten vahvistam-
me valmiutta paikallisesti? Miten saamme 
erilaisia vapaaehtoisia ketterästi mukaan 
toimintaan, erityisesti nuoria? Miten lisääm-
me paikallista yhteistyötä? Minkä muun 
asian nostaisitte tulevan toimintalinjauksen 
painopisteeksi? Kaikki näkökulmat ovat 
tervetulleita. Jatketaan näistä keskustelua 
yhdessä tulevissa tilaisuuksissa. 

Tulevan suunnittelua on siis loppuvuonna 
tiedossa perustoiminnan ja koulutusten 
lisäksi. Hieman alkoi itseänikin mietityttää, 
se miten paljon asioita edessä, kunnes 
vastaan sattui tutkijan sanat, jotka herätti-
vät: ”Tulevaisuus ei ole jokin paikka, johon 
olemme menossa, 
vaan paikka, jonka 
me luomme. Polkuja 
tulevaisuuteen ei 
löydetä, vaan ne 
tehdään.” (John 
Schaar) 

Lähdetään siis 
rohkeasti vaan te-
kemään me kanssa 
uusia polkuja 
– yhdessä.

Jouni Pousi
puheenjohtaja

Petri Kaukiainen
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Valmiina auttamaan
Suomen Punaisen Ristin perustehtävä 
on auttaa, kun ihminen on avun  
tarpeessa. Meillä on erityinen tehtävä 
avustaa viranomaisia kriiseissä ja  
onnettomuustilanteissa. Jotta apuumme 
voi luottaa kaikkialla Suomessa,  
meidän on testattava valmiuttamme 
säännöllisesti. Kerran yleiskokous
kaudessa järjestämme valmius
harjoituksen, joka tarjoaa meille tes
taamisen lisäksi mahdollisuuden myös 
oppia ja parantaa valmiuttamme.

Tuorein testi järjestettiin aivan hetki sitten, 
lauantaina 26.10. Pisara 2019 oli valtakun-
nallinen valmiusharjoitus, jonka aiheena 
oli toiminta vesikriisissä. Puhdas vesi on 
meille kaikille elintärkeää, myös täällä 
Suomessa. Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
ja työntekijät harjoittelivat yhdessä muun 
muassa kotitalouksien avun tarpeen kar-
toittamista, vedenjakelun ja evakuointien 
järjestämistä sekä häiriötilanteessa johta-
mista. Valtaosa osastoistamme osallistui 
yhteiseen ponnistukseen ja moni toteutti 
harjoituksen yhteistyössä paikallisten 
viranomaisten kanssa.

Kuukautta ennen Pisaraa oli ilo nähdä, 
miten runsaslukuisena punaisten liivien 
joukkona vapaaehtoiset näkyivät niin 

katukuvassa kuin kauppakeskuksissa. 
Nälkäpäivä-keräyksen aikana osoitimme, 
miten olemme läsnä ja valmiina auttamaan 
kaikkialla Suomessa. Vaikka kriiseistä tule-
vat herkästi mieleen katastrofit maailmalla, 
tapahtuu esimerkiksi vesikriisejä ja tulipa-
loja jatkuvasti myös täällä Suomessa. 

Aktiivinen näkyminen ja keräyslippaiden 
täyttäminen Nälkäpäivänä ovat erittäin 
merkityksellistä varautumista tuleviin 
kriiseihin. Katastrofirahasto luo valmiuksia 
auttaa nopeasti silloin, kun avun tarve 
tulee. Mutta lisäksi Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisten näkyminen ihmisten keskuudessa 
luo turvallisuuden tunnetta ja luottamusta 
siihen, että auttava ihminen on aina hädän 
tullen lähellä. 

Lämmin kiitos mukanaolostasi niin  
Nälkäpäivässä kuin Pisarassakin!

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

Marja Lehtimäki
Järjestöjohtaja
Suomen Punainen Risti
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Hyvä Joulumieli –keräys on osastoille 
konkreettinen tapa auttaa kotimaan 
vähävaraisia lapsiperheitä. Marraskuun 
lopulla käynnistyvällä keräyksellä 
hankitaan vaikeassa tilanteessa eläville 
lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla 
he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. 
Samalla keräyksen järjestäjät Punainen 
Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliit
to nostavat esiin lapsiperheköyhyyttä 
ja siihen liittyviä ongelmia. Vuosien 
varrella keräyksellä on tuettu jo lähes 
288 500 perhettä.

Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy avajaisilla 
Helsingin päärautatieasemalla torstaina 
21.11. Ylen aamu-tv tekee avajaisista suoran 
lähetyksen. Keräystavoite tänä vuonna on  
1 960 000 euroa, jolla voidaan jakaa yhteensä 
28 000 lahjakorttia. Lahjakortin arvo on 70 
euroa.
 Keräyksen järjestävät Mannerheimin 
Lasten suojeluliitto ja Punainen Risti yhdessä 
Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja Yle 
Radio Vegan kanssa. Keräyksen kaupallisina 
yhteistyökumppaneina ovat K-ruokakaupat, 
S-ryhmä ja Lidl. 

Kortit hyvissä ajoin perheille
Kortit on tilattu sähköisellä lomakkeella 
lokakuussa ja ne toimitetaan Punaisen Ristin 
keskustoimistolta tilauslomakkeessa ilmoitet-
tuihin osoitteisiin viikoilla 45–46.

Suositeltavin tapa on jakaa kaikki 
kortit yhteistyökumppaneiden eli kunnan 
sosiaalitoimen, maahanmuuttopalveluiden, 
neuvoloiden, seurakuntien diakoniatyön tai 
muun yhteistyökumppanin kautta. Jos osasto 
on tilannut kortit itselleen, on tärkeää, että 
kortit toimitetaan hyvissä ajoin kumppaneille, 
jotta kortti ei jää matkan tai muiden 
joulukiireiden vuoksi käyttämättä. Lahjakortti 
on voimassa 7.–26.12.2019.  

Hyvä Joulumieli tapahtumilla  
näkyvyyttä paikkakunnilla  
Osastojen ja yhdistysten kannattaa järjestää 
paikkakunnallaan yhteinen Hyvä Joulumieli 
–tapahtuma, sillä tapahtuma tuo näkyvyyttä 
ja lipaskeräys varoja lahjakortteihin. 
Tapahtuman voi järjestää avajaispäivänä 
torstaina 21.11. tai myöhemmin keräysaikana 
– silloin, kun ihmisiä on liikkeellä. Myös oman 
alueen toimittajat kannattaa kutsua paikalle. 

HYVÄ JOULUMIELI

Hyvä Joulumieli –keräys käynnistyy

Katja Lösönen

Vinkkejä tapahtuman järjestämiseen ja 
materiaalia viestintään löytyy RedNetin Hyvä 
Joulumieli -sivuilta sekä Punaisen Ristin 
aineistopankista.

Mielessä pidettävää
• Hyvä Joulumieli -nettisivut:  

www.hyvajoulumieli.fi
• Facebook: Hyvä Joulumieli -keräys 
• Twitter ja Instagram: #hyvajoulumieli
• RedNetin Hyvä Joulumieli -sivut 
• Lisätietoja piiritoimistosta ja  

joulumieli@punainenristi.fi 

Korttien jako-ohjeet löytyvät RedNetin Hyvä 
Joulumieli –sivuilta. Ne kannattaa käydä 
tarkasti läpi.

Lisätietoja: 
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori 
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257 
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158
Viestinnän asiantuntija  
Sari Häkkinen, p. 040 581 0346
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JOULU LÄHESTYY

Jouluna ei tarvitse olla yksin

Joulukalenteri tuo joulun odotuksen
Punaisen Ristin joulukalenteri 
on perinteinen osa joulun 
odotusta. Tänä jouluna kalen-
tereissa on Raija Riihimäen 
ja Martta Wendelinin kuvi-
tus. Kalentereita on lähetetty 
noin 130 000 kotiin. Kalenterin 

suositushinta on 12 euroa, ja sen voi ostaa myös 
verkkokaupasta punaisenristinkauppa.fi  tai 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@
punainenristi.fi .

Seinäkalenterit vuodelle 
2020
Kalenterit ovat kuvittaneet 
Martta Wendelin ja Virpi 
Pekkala.

Ilahduta joulukortilla

Punaisen Ristin 
Vaikuttava lahja 
lahjakortti 
Ostamalla Vaikuttava 
lahja -lahjakortin annat 
konkreettista apua vaikeassa tilanteessa olevalle. 
Antamalla lahjakortin joululahjaksi viestit samalla 
välittämisestä ja halusta auttaa.

Punaisen Ristin joulukahvilat tuovat iloa ja 
lämpöä niille, jotka kaipaavat jouluna muiden 
seuraa. Tunnelmasta nauttivat myös kahvi
loita pyörittävät vapaa ehtoiset.

Punaisen Ristin paikallisosastojen järjestämät 
joulukahvilat ovat monelle yksinäiselle toivottu 
valonpilkahdus pitkiltä tuntuvien juhlapyhien 
keskellä. Vapaaehtoisille joulutunnelman luovat 
lämpimät kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa.

Vapaaehtoiset kehuvat 
joulukahviloiden tunnelmaa
Esimerkiksi Tampereen aattokahvilassa on aiem-
pina vuosina ollut järjestäjien mukaan leppoisa 
meininki. Kahvilat ovat olleet sekä järjestäjille että 
vieraille mukava tapa olla yhdessä jouluna.

– Parasta kahvilassa on fi ilis. Meillä on vapaa-
ehtoisista koostuva loistava yhteistyökykyinen 
porukka, ja kahvilassa on helppo mennä juttele-
maan ihmisten kanssa, Helka Tikkanen Suomen 
Punaisen Ristin Tampereen osastosta iloitsee.

Lohjan osaston vapaaehtoinen Pirkko Kuu
sisto on samoilla linjoilla. Toiveena on aina, että 
kenen tahansa on helppo tulla ovesta sisään.

– Parasta tietenkin on, kun toisilleen vieraat 
ihmiset uppoutuvat pitkään keskusteluun ja pois-
tuvat virkistyneinä. Puheensorinasta ja naurunre-
makasta saa itsellekin energiaa pitkäksi aikaa.

Joulukahvila pystyyn
Joulukahvilan järjestäminen on helppoa. 
Joulukahvilan voi laittaa pystyyn esimerkiksi 
osaston omiin tiloihin tai vaikka yhteistyö-
kumppanin, muun järjestön, seurakunnan 
tai paikallisen yrityksen tiloihin.  Kahvila voi 
olla auki joulu- tai tapaninpäivänä tai uutena 
vuotena. 
 Tarjoiltavaksi kannattaa varata kahvia, 
mehua ja glögiä (vapaaehtoinen maksu), 
lahjoituksena pyydettyjä tai talkoilla leivottuja 
pipareita, torttuja tai muuta pientä purtavaa. 
Joululaulut, pelit, lehdet tai muu vastaava 
ajanviete on mukava tapa olla yhdessä. 
 Ilmoituspohjat seinä- ja lehtimainontaan 
löytyvät Punaisen Ristin aineisto pankista.

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

Suosituimmat Vaikuttavat lahjamme ovat: 

Äitiyspakkaus katastrofi n 
keskelle 17 € 
Äitiyspakkaus kannustaa äitiä 
synnyttämään terveysklinikalla. 
Pakkaus sisältää huovan vauvalle, 
vaatteita, sideharsovaippoja ja 
saippuan. Tällä lahjalla annat 
lapselle turvallisemman alun elämään. 

Puhdasta vettä lapselle 
vuodeksi 15 €
Vesi on elämän edellytys. Tällä 
lahjalla autat puhdista maan 2500 
litraa vettä.

Ystävä yksinäiselle 25 € 
Tällä lahjalla Suomessa asuva 
yksinäinen saa vapaaehtoisesta 
ystävästä juttuseuraa tai kaverin 
vaikkapa elokuviin tai kauppareis-
sulle.

Tutustu muihin Vaikuttaviin lahjoihin ja osta: 
punaisenristinkauppa.fi  > Vaikuttavat lahjat 
Lisätietoja: Punaisen Ristin keskus toimisto, 
p. 040 823 8141
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Ystävänpäivänä meillä on jälleen ainut
laatuinen tilaisuus yhdistää voimamme ja 
nostaa esiin ratkaisuja vakavaan yhteis
kunnalliseen ongelmaan: yksinäisyyteen. 
 Ystävänpäivän Nähdään-kampanjan myötä 
keskustelemme yksinäisyyden kokemuksista ja 
vaikutuksista, kannustamme ihmisiä näkemään 
ihmiset ympärillään sekä kutsumme ihmisiä 
mukaan Punaisen Ristin toimintaan.

Loppukiri viestintään
Tutuksi tullut Nähdään-kampanja saa tänä 
vuonna uutta ilmettä tuoreista kampanjama-
teriaaleista. Materiaaleja voi tilata Punaisen 
Ristin verkkokaupasta, ja niitä kannattaa hyö-
dyntää monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa.

Paikallismedia haluaa oikeita tarinoita 
oikeista ihmisistä, ja ne kiinnostavat myös 
suurta yleisöä. Löytyisikö paikkakunnaltanne 
vielä joku avoin ja innokas ystävätoiminnan 
vapaaehtoinen ystävineen paikallismedian 
haastateltavaksi?

Sosiaalisessa mediassa kampanjaan voivat 
osallistua kaikki, myös osastot, joilla ei ole 
ystävätoimintaa. Some-viestinnässä auttavat 
keskustoimiston tuottamat valmiit materiaalit.

Yhdessä voimme selättää yksinäisyyden

Tapahtumissa esitellään ystävätoimintaa 
ja houkutellaan mukaan uusia ystäviä 
Viime vuosina suosittuja ovat olleet Nähdään-
kahvilat. Lisäksi viime vuonna muutamat 
osastot järjestivät onnistuneita Tutustu tunte-
mattomaan -tapahtumia isommissa kaupun-
geissa. Tapahtuman järjestäminen kannattaa 
aina! Keskustoimisto tukee tapahtumia enintään 
150 eurolla. 

Uudet heti mukaan toimintaan
Vuonna 2019 saimme kampanjan myötä jopa 
2200 uutta yksinäisyyden lievittämisestä ja 
Punaisen Ristin toiminnasta kiinnostunutta 
jättämään meille yhteystietonsa. Siksi tiedon ja 
kurssien tarjoaminen on erityisen tärkeää heti 
ystävänpäivän jälkeen. Kursseja voi mark-
kinoida ystävänpäivätapahtumissa. Muistakaa 
tehdä kursseista tapahtumat myös Omaan.
Lue lisää: RedNet > Tieto ja taito > Ystävänpäivä.

Lisätietoja:  
Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori  
Maaret Alaranta, p. 040 358 3257
Viestinnän asiantuntija  
Tuuli Daavittila, p. 040 589 3414

Viime ystävänpäivänä järjestetty 
uudenlainen Tutustu tuntemattomaan 
tapahtuma oli Jyväskylässä menestys. 
Vapaaehtoiset kutsuivat ihmisiä kahville, 
keskustelut vaihtelivat säästä syvälliseen. 

Jyväskylän osaston toiminnanohjaaja Päivi 
Polvi kertoo, että järjestelyt olivat yksinkertai-
set. Tarvittiin kourallinen vapaaehtoisia ja tila 
kahvihetkelle.

– Varasimme Kävelykadun varrella olevasta 
kahvilasta tilan itsellemme. Me vapaaehtoiset 
kuljimme Kävelykadulla houkuttelemassa ihmi-
siä kahville. Joskus ohjasin kahvilaan muiden 
ihmisten pöytään, välillä istuin itse seuraksi. 
Joka pöydässä oli yksi vapaaehtoinen, Polvi 
kertoo.

Polven mukaan ihmiset lähtivät kahville 
mielellään. Erityisen hienoa oli se, miten hyviä 
keskusteluja ihmisten kesken syntyi. 

– Ihmiset olivat hyvin eri ikäisiä, mutta 
juttua riitti ihan laidasta laitaan. Puhuimme 

yksinäisyydestä ja kerroimme myös ystävätoi-
minnasta ja jäsenyydestä.

Tutustu tuntemattomaan -tapahtuma on 
hyvä keino kannustaa ihmisiä näkemään ja 
huomaamaan toiset ihmiset ympärillään. 
Lyhytkin keskustelu, pieni ele tai vain hymy 
voivat olla käänteentekeviä yksinäisen ihmisen 
elämässä. 
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Tutustu tuntemattomaan!
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VAALITOIMIKUNTA

Vaikuttamisen paikkoja tarjolla

Tehkää ehdotuksia vuosikokouksessa 2020 
valittavista luottamushenkilöistä
Vaalitoimikunta valmistelee parhaillaan 
piirin vuosikokouksessa v. 2020 suoritettavia 
vaaleja. Vuosikokouksessa ensi keväänä on 
erovuorossa puolet eli viisi piirin hallituksen 
jäsentä. Kokouksessa valittavien hallituksen 
jäsenten toimikausi kestää vuoden 2022 vuo-
sikokouksen loppuun.

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään 
ehdotuksia vuosikokouksessa valittavista luot-
tamushenkilöistä. Järjestön luottamustoimeen 
voidaan valita vain järjestön henkilöjäsen. 
Suomen Punaisesta Rististä annetun ase-
tuksen (nro 827/2017) 18 ja 19 §:n mukaan 
luottamushenkilöitä ehdolle asetettaessa tulee 
ehdokkailta edellyttää 

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

Tämän lisäksi tulee toimielinten kokoonpanos-
sa ottaa mahdollisimman tarkoin huomioon 

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

Piirin hallituksessa tarvitaan 
monipuolista osaamista ja kokemusta

Punaista Ristiä lähellä olevan viranomais-
toiminnan (esimerkiksi pelastustoimi, 
sosiaalitoimi, maahanmuuttoasiat) tuntemus 
on hyödyksi ehdokkaille. Ehdokkaalla voi am-
matin, työn tai harrastuksen kautta olla hyö-
dyllistä osaamista esimerkiksi digitaalisesta 
viestinnästä ja markkinoinnista, sosiaalisesta 
mediasta, taloushallinnosta tai juridiikasta. 

Vaalitoimikunta suosittelee, että kaikki 
osastot tekevät ehdotuksia. Ehdokkaita oman 
piirinsä luottamushenkilön vaalia varten 
voivat asettaa myös järjestön henkilöjäsenet. 
Tuttujen ja kokeneiden hallituksen jäsenten 
lisäksi vaalitoimikunta suosittaa etsittävän 
uusia ehdokkaita ja uudenlaista osaamista 
myös jo nyt osastossa aktiivisesti toimivan 
joukon ulkopuolelta. 

Ehdotukset 3.2.2020 mennessä

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään 
ehdotuksensa viimeistään maanantaina 
3.2.2020 vaalitoimikunnan sihteerille Tuula 
Korhoselle, sähköposti tuula.korhonen@
punainenristi.fi tai täyttämällä ehdokaslomake 
netissä (linkki lomakkeeseen löytyy netistä 
hup.punainenristi.fi). Määräajan jälkeen 
tulleita ehdotuksia vaalitoimikunta ei ota 
huomioon.

Ehdotuksesta on selvittävä kaikki tarvittavat 
tiedot: ehdokkaan nimi, osasto, syntymäaika, 
yhteystiedot, koulutus ja ammatti, mah-
dollinen erityisosaaminen sekä perustelut. 
Ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan CV. 
Ehdotuksesta on käytävä ilmi myös ehdo-
tuksen tehnyt osasto ja puheenjohtajan (tai 
muun vastuuhenkilön) yhteystiedot sekä tieto 
ehdokkaan suostumuksesta.

Vaalitoimikunta toivoo, että osastoissa ja 
osastojen yhteisissä tapaamisissa keskus-
tellaan ehdokkaista ja varmistetaan, että 
jokaiselta alueelta löytyy ehdokkaita piirin 
hallitukseen. Piirin nettisivuilla ja faceboo-
kissa olevia ilmoituksia voi mielellään jakaa, 
jotta tieto tavoittaisi mahdollisimman monen 
hallitustyöskentelystä kiinnostuneen.

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

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin vuosikoko-
uksessa 18.4.2020 valittavista luottamus-
henkilöistä ja tilintarkastajista lähetetään 
osastoille vuosikokouskutsun liitteenä. 
Ehdotusta tehdessään vaalitoimikunta ottaa 
huomioon erilaiset järjestön kannalta tärkeät 
näkökulmat (esimerkiksi ehdokkaan kokemus 
ja tuntemus Punaisen Ristin toiminnasta, 
erilaiset sidosryhmät, asiantuntemus), jotka 
osastojen toivotaan tuovan esiin ehdotusta 
tehdessään.

VAALITOIMIKUNTA
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VAALITOIMIKUNTA

Piirin hallituksen kokoonpano
Erovuorossa vuosikokouksessa 2020

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

Toimikausi jatkuu vuosikokoukseen 
2020 

Puheenjohtaja Jouni Pousi, Kallio-Käpylä
Varapuheenjohtaja Katja Kuusela, Pohjois-
Helsinki

Jäsenet

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

Vaalitoimikunnan yhteystiedot
Puheenjohtaja
Marika Laukkanen, Länsi-Helsinki
sähköposti laukkanenmarika1@gmail.com
puh. 040 653 1547

Varapuheenjohtaja
Jukka Mäkelä, Suomenlinna
sähköposti jukka.makela@wolttigroup.fi
puh. 040 532 3301

Jäsenet
Linda Basilier, Kyrkslätt svenska
sähköposti linda.basilier@gmail.com
puh. 050 322 1790

Vesa Kirjavainen, Länsi-Helsinki 
sähköposti vesku.kirjavainen@gmail.com
puh. 040 572 0156

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

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

Piirin hallituksen tehtävät
(Piirien johtosääntö 6 §)
Piirin hallituksen tehtävänä on:
1) kutsua koolle ja valmistella piirin kokous, 
ja valvoa kokouksen päätösten täytäntöönpa-
noa;
2) huolehtia siitä, että osastot saavat toi-
mintaa 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 
luotettaval-la tavalla järjestetty;
5) päättää piirin kiinteän omaisuuden hankin-
nasta ja muista huomattavista investoinneis-
ta; 
6) järjestää henkilöstön edustus piirin 
hallituksessa sekä sen alaisissa piirin hallin-
toelimissä jär-jestön hallituksen vahvistamien 
periaatteiden mukaan;
7) ottaa ja erottaa piirin toiminnanjohtaja 
sekä muu palkattu henkilöstö;
8) tarvittaessa määrätä samalla alueella 
toimivien osastojen tarkoituksenmukaisesta 
työnjaosta ja ratkaista mahdolliset erimie-
lisyydet kuultuaan asianomaisten osastojen 
hallituksia;
9) määrätä osaston omaisuuden hoidosta 
SPR-asetuksen 24§:ssä säädetyissä tilanteis-
sa;
10) valita piirin edustaja järjestön yleiskoko-
ukseen;
11) vahvistaa osastojen äänivaltaisten edus-
tajien määrä piirin kokouksissa;
12) huolehtia alueellaan Punaisen Ristin 
valmiussuunnittelun koordinoimisesta;
13) asettaa alaisiinsa laitoksiin johtokunnat ja 
päättää niiden toiminnasta;
14) valvoa osaltaan alueellisesti, että Punai-
sen Ristin, Punaisen Puolikuun ja Punaisen 
Kristallin nimeä ja tunnusta ei käytetä sään-
nösten vastaisesti;
15) huolehtia muista niistä piirin hallituksen 
tehtävistä, joista säädetään SPR-asetuksessa 
ja määrätään työjärjestyksessä, taloussään-
nössä ja johtosäännöissä; sekä
16) päättää muista toiminnanjohtajan esitte-
lemistä asioista.

Piirin hallitus voi asettaa määräämäänsä 
tehtävää varten määräajaksi valio- tai toimi-
kuntia.
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JÄSENYYSKAMPANJA

Jäsenhankinta on tuonut osastoihin 
uusia tekijöitä

Vuodesta 2018 lähtien uusien jäsenten 
hankkimiseksi on tehty paljon töitä ym
päri maata. Osastojen jäsenhankinta 
ansaitsee ison kiitoksen, koska uudet 
jäsenet ja vapaaehtoiset vahvistavat 
Punaisen Ristin valmiutta koko maas
sa. Vaikka oma osastosi ei vielä olisi 
aktiivisesti mukana, mikään ei estä 
aloittamasta nyt!

Viime vuodesta alkaen tehty työ jäsen-
hankinnan puolesta on osoittautumassa 
kannattavaksi. Yli puolet osastoista on ottanut 
käyttöön Oma Punaisen Ristin, jäsenyysma-
teriaaleja on uusittu ja erilaisia koulutuksia 
järjestetty. Sen tuloksena uusia jäseniä on 
hankittu jo enemmän kuin koko viime vuonna 
yhteensä.
 Syyskuun puoleen väliin mennessä osastot 
olivat hankkineet yli 2 900 uutta jäsentä. 
Peräti 71 osastoa on jo nyt kasvattanut jäsen-
määräänsä. Yli 30 osastoa oli hankkinut yhtä 
paljon jäseniä kuin vanhoja oli jäänyt pois. 
 Aktiivinen jäsenhankinta onnistuu, kun 
vapaaehtoiset muistavat aktiivisesti tarjota jä-
senesitettä ja jäseneksi liittymistä Oma Punai-
sen Ristin kautta. Uusista jäsenistä merkittävä 
osa on tullut myös tositarkoituksella: he ovat 
tulleet mukaan myös vapaaehtoistoimintaan. 
Tästä on hyvä jatkaa loppuvuosi ja rekrytoida 
osastoon myös uusia vapaaehtoisia tulevan 
vuoden toimintaa silmällä pitäen.

Päätös hankkia uusia jäseniä vuoden 
2020 toimintasuunnitelmaan 
Osaston toimintasuunnitelmaan kannattaa 
kirjata selkeä päätös uusien jäsenten hank-
kimisesta ja jäsenmäärän kasvattamisesta. 
Konkreettiset toimenpiteet päivämäärineen 
ovat paras keino varmistua siitä, että ensi 
vuonna onnistutaan. Kirjatkaa toimintaka-
lenteriin kylä- ja kaupunginosatapahtumien 
päivämäärät ja vastuuhenkilöt. 
 Uusien jäsenten ja vapaaehtoisten määrä 
kulkevat käsi kädessä. Mitä enemmän vapaa-
ehtoisia, sitä enemmän jäseniä, ja mitä enem-
män jäseniä, sitä enemmän vapaaehtoisia.

Enemmän ihmisiä, enemmän apua
Moni osasto on huomannut, että uudet toimi-
jat tuovat myös uutta innostusta ja ajatuksia 
osaston toimintaan. Oma Punaisen Ristin 
avulla moni osasto on tavoittanut ihmisiä, 
joita ei muuten osaston toiminta tai viestintä 
olisi tavoittanut. 
 Valtakunnallisesti on huomattu selvästi, 
että myös perinteinen kasvotusten tapahtuva 
rekrytointi kantaa hedelmää. Se onnistuu 
helposti uudistetun jäsenfl yerin avulla.

Tilaa Punaisen Ristin verkkokaupasta osastolle 
ilmaisia jäsenfl yereita loppuvuoden tapahtu-
miin ja koulutuksiin: 
www.punaisenristinkauppa.fi .
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 KOULUTUS

Punaisen Ristin valtakunnalliset kouluttajapäivät 
pidetään 18.-19. tammikuuta Vaaralan urheilu-
opistossa. Ohjelmaan kuuluvat mm:
• koulutuslinjakohtaiset täydennyskoulutukset
• valmennus uusien koulutusmoduulien 

vetämiseen
• yhteisiä kouluttajataitoja edistävät teemat.

Ilmoittautuminen käynnistyy lokakuun loppupuo-
lella ja loppuu loppiaisen jälkeen.

Sinustako viestinnän vapaaehtois kouluttaja?
Punainen Risti alkaa kouluttaa vapaaehtoisia 
viestinnän kouluttajia vahvistamaan osastojen 
viestintää. 
 Kouluttajan tehtävänä on kouluttaa muille 
vapaaehtoisille vapaaehtoisviestinnän moduuleja, 
joita on valmiina kaksi: osastoviestinnän perus-
teet (3 t) ja sosiaalinen media (2 t). Jatkossa 

Yhteistyöllä koulujen kanssa meillä on hieno 
mahdollisuus tavoittaa kokonaisia ikäluokkia. 
Kouluvierailijana pääset tutustumaan lapsiin 
ja nuoriin ja tekemään Punaista Ristiä tutuksi 
kouluissa ja oppilaitoksissa.

Punaisen Ristin kouluyhteistyö on vaikuttamistyötä 
parhaimmillaan: inhimillisyyden sanoman viemistä 
nuorille ja samalla osaston toiminnan tunnetuksi 
tekemistä paikkakunnalla. Jotta lapset ja nuoret 
voisivat kiinnostua toiminnastamme ja tulla siihen 
mukaan jossakin elämänsä vaiheessa, heidän tulee 
tietää, mitä Punainen Risti edustaa. Siksi yhteis
työ koulujen kanssa on aina satsaus myös 
osaston tulevaisuuteen.

Oppimateriaalit osastojen käyttöön
Olemme arvostettu toimija opettajien keskuudessa 
ja toivottu vieras koulussa. Vapaaehtoiset kou-
luvierailijat rikastuttavat koulun arkea Punaisen 
Ristin teemoilla.
Punaisella Ristillä on kouluvierailu paketteja 
kolmesta eri teemasta:
• SPR – Auttajat! -tunnilla tutustutaan Punaisen 

Ristin työhön Suomessa ja maailmalla ja 
puhutaan vapaaehtoistoiminnan merkityksestä.

• Asennetalkoot! -tunnilla haastetaan oppilaat 
pohtimaan ennakkoluuloja sekä rasismin syitä ja 
ilmenemismuotoja.

• #KivaKunHuomaat -tunnilla herätellään 
nuoria ajattelemaan toisten huomioimista 
ja nähdyksi tulemisen merkitystä. Nuoret 

haastetaan tekemään tavallisia, toiset 
huomioivia tekoja koulussa ja kotona.

Jos kouluvierailijakoulutus kiinnostaa, kannattaa 
olla yhteydessä piiritoimistoon!

Koulumateriaalit osastojen käyttöön
Haluamme olla opettajien tukena tärkeässä 
kasvatustyössä ja tarjota laadukkaita ja ilmaisia 
oppimateriaaleja opetuksen tueksi. Punaisen Ristin 
kouluille ja oppilaitoksille suunnatut materiaalit 
sisältävät tietoa elämästä eri puolilla maailmaa: 
globaaleista haasteista, sodan säännöistä, yksi-
näisyydestä, rasismista, ensiavusta, päihteistä, 
sekä erilaisista tavoista auttaa. Monia oppima
teriaaleja voi hyvin hyödyntää myös osaston 
tapahtumissa ja koulutuspäivissä. 
 Vinkkaa oppimateriaaleista yhteistyökou
luille ja tutuille opettajille!  
Löydät materiaalit helposti osoitteesta  
www.punainenristi.fi/koulusivut 

Tutustu lisää koulu- ja oppilaitosyhteistyön sekä 
kouluvierailujen materiaaleihin RedNetissä:  
rednet.punainenristi.fi/koulu

Vinkki: Tutustu uuteen humanitaarisen oikeuden 
oppimateriaaliin verkossa:  
sodassakinonsaannot.fi.  
Jos omassa osastossasi ei ole humanitaarisen 
oikeuden kouluttajaa, mutta haluaisitte järjestää 
aiheesta koulutuksen tai kouluvierailun, ota 
yhteyttä piiriin tai keskustoimiston oikeudelliseen 
neuvonantajaan Jani Leinoon, p. 040 737 4039.

Olisitko sinä hyvä kouluvierailija?

moduuleja tuotetaan lisää.
 Viestinnän kouluttajan tehtävä sopii hyvin 
vapaaehtoiselle 
• jolla on valmiiksi jonkin linjan kouluttaja-

pätevyys
• jolla on viestinnän alan työkokemusta TAI 

viestinnän alan koulutus TAI runsaasti 
kokemusta monipuolisesta ja nykyaikaisesta 
vapaaehtoisviestinnästä

• joka on innostunut vahvistamaan oman 
osastonsa lisäksi myös naapuriosastojen 
viestintää ja rohkaisemaan osastoja uusien 
viestintätapojen käyttöön.

Ensimmäinen täydennyskoulutus viestintä-
kouluttajiksi haluaville järjestetään tammikuun 
kouluttajapäivillä. Mukaan voi ilmoittautua oman 
piiritoimiston kautta. Piiri ehdottaa osallistujat ja 
keskustoimisto tekee lopulliset valinnat. 

Tervetuloa mukaan vahvistamaan Punaisen Ristin 
viestintää ja näkyvyyttä!
Lisätietoja omasta piiritoimistosta tai viestinnän 
asiantuntija Noora Kerolta: p. 040 581 1063

Valtakunnalliset 
kouluttajapäivät 18.-19.1.
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Kutsu yleiskokoukseen
Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan 
yleiskokouksen 6.-7.6.2020 Botnia-hallissa 
Vaasassa. 
 Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mu-
kaan hallituksen on ilmoitettava varsinaisen 
yleiskokouksen ajankohta ja paikka viimeis-
tään neljä kuukautta ennen kokousta. 
 Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on 
yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 
200 jäsentä kohden. Edustajien määrä 
perustuu edellisen vuoden henkilöjäsenten 
määrään. Lisäksi jokaisella piirillä on yksi 
piirihallituksen valitsema äänivaltainen 
edustaja, joka on yleiskokouksen vaalitoimi-
kunnan jäsen. 
 Yleiskokoukseen valmistauduttaessa on 
otettava huomioon seuraavat asetuksen 
määräämät asiat:
• Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee 

jättää hallitukselle viimeistään kaksi 
kuukautta ennen kokousta eli 10.4.2020 
mennessä.

• Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikun-
nalle päättyy 24.4.2020. 

• Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältä-
vän kokouskutsun viimeistään kuukautta 
ennen kokousta. 

• Kaikki käsiteltävät asiat postitetaan osas-
toille ja piireille 6.5.2020. 
 

Toivomme jokaisen osaston osal
listuvan aktiivisesti yleiskokouksen 
valmisteluun ja valitsevan edusta
jansa yleiskokoukseen. Tervetuloa 
vaikuttamaan!
Suomen Punainen Risti, Hallitus

VAASAN YLEISKOKOUS 2020

Suomen Punaisen Ristin yleis
kokouksessa kokoonnumme yhdessä 
keskustelemaan ja päättämään Punai
sen Ristin tulevaisuuden suunnasta 
ja järjestön korkeimmista luottamus
henkilöistä. Seuraava yleiskokous 
järjestetään Vaasassa 6.–7.6.2020.
 
Vaasan yleiskokouksessa päätetään yhdessä seu-
raavasta toimintalinjauksesta vuosille 2021-2023 
sekä valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja ja 
luottamushenkilöt hallitukseen ja valtuustoon.
 Ilmoittautuminen yleiskokoukseen alkaa ensi 
vuoden alussa. Osaston hallitus valitsee koko-
ukseen äänivaltaiset edustajansa, joiden määrä 
perustuu jäsenmaksun maksaneiden jäsenten 
määrään 31.12.2019. Yleiskokousviikonloppu koko-
aa yhteen vähintään 1200 Suomen Punaisen Ristin 
aktiivia, niin vapaaehtoista kuin työntekijää.

Ohjelmaa kaikille
Yleiskokous on innostava ja hyödyllinen kokoon-
tuminen myös niille jäsenille, jotka eivät ole 
osastonsa äänivaltaisia edustajia. Viikonloppuun 
rakennetaan kiinnostavaa ohjelmaa kaikille roolista 
riippumatta. Lauantai-ilta huipentuu yhteiseen 
iltajuhlaan. Paikkana on Vaasan Botnia-halli.
 Kokousjärjestelyt ovat nyt alkaneet ja Suomen 
Punaisen Ristin Pohjanmaan ruotsinkielisellä 
piirillä, sen 37:llä osastolla ja 3850:llä jäsenellä on 
ilo isännöidä ensi vuoden yleiskokousta. 
 – Tervetuloa Vaasaan! toivottaa toiminnanjoh-
taja Ricky Berglund. 

Lisätietoja: 
rednet.punainenristi.fi/node/55992

Kohti yleiskokousta –  
nähdään Vaasassa 6.–7.6.2020!
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VERKKOSIVUT UUDISTUVAT

Punainenristi.fi -sivuston uudistaminen etenee

Talven turvallisuuskampanjat

Ethän kikkaile,  
pysy pystyssä!

Punainenristi.fi verkkosivusto uudistuu 
tämän vuoden aikana. 
 
Punainenristi.fi uudistettiin edellisen kerran 
vuonna 2010, ja moni asia on verkkopalvelu-
suunnittelussa muuttunut sen jälkeen. Projekti-
ssa panostetaan uuden, ajanmukaisen ilmeen 
lisäksi siihen, että sivujen sisältö ja rakenne 
palvelevat entistä paremmin sivujen käyttäjiä. 
 Valtaosa sivuston vierailijoista löytää sivuil-
lemme hakukoneen kautta ja siksi sivujen pää-
sisältö tuotetaan hakukoneoptimoidusti eli siten, 
että hakukoneet löytävät sivut hakutuloksissa. 
Samalla panostetaan siihen, että sivut toimivat 
mobiililaitteilla. 
 Koska Punaisella Ristillä on paljon viestittä-
vää, uusilla sivuilla tehostetaan myös sisällön 
tuottamisen käytäntöjä. Tavoitteena on, että 
uuden sisällön tuottaminen ja vanhan päivittä-
minen olisi mahdollisimman vaivatonta. Uuden 

Punainen Risti on vahvasti mukana 
talven valtakunnallisissa turvallisuus
kampanjoissa. Tapaturmapäivä 13.12. 
muistuttaa arjen riskien vähentämisestä 
ja Pysy pystyssä kampanja talvijalan
kulun turvallisuudesta.

Vuosina 2018-2019 Tapaturmapäivä-kampanjan 
teemana ovat eri vuodenaikoihin liittyvät tapa-
turmariskit. Kampanja on kohdistettu erityisesti 
miehille, joille tapaturmia sattuu tilastojen 
valossa ylivoimaisesti eniten. 
 Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalan-
kulun turvallisuutta. Varsinainen kampanja-aika 
on tammikuussa. 

Osastosi voi osallistua turvallisuus
kampanjoihin esimerkiksi näin:
• Jakakaa tarkistuslistoja, joiden avulla 

jokainen voi nopeasti kartoittaa oman kotinsa 
turvallisuusriskit. Tilaa osastollesi tapaturmien 
ehkäisymateriaalia (Turvallisesti kotona 
-juliste, Turvallisia Vuosia -opas, lasten ja 
iäkkään turvallisuuden tarkistuslistat, Pysy 
pystyssä -kampanjamateriaali) Punaisen 

punainenristi.fi:n alustaksi on valittu Episerver, 
joka on ollut pitkään Punaisen Ristin käytössä 
muun muassa Ruotsissa ja Norjassa.
 Uuden verkkopalvelun konseptia on suunni-
teltu alkuvuoden ajan yhdessä kumppanimme 
Digian kanssa. Tällä hetkellä työskennellään 
muun muassa tarvittavien integraatioiden eli eri 
järjestelmien välisten yhteyksien parissa. Myös 
uusien sisältöjen suunnittelu ja tuotanto on 
käynnistetty syksyn aikana.
 Punainenristi.fi:n uudistaminen ei vielä 
toistaiseksi vaikuta RedNetiin ja osastojen ja 
piirien verkkosivuihin. Projektin etenemisestä 
kerrotaan lisää loppuvuoden aikana Rednetissä 
sekä Tässä ja Nytissä. 
 
Lisätietoja:  
Verkkotuottaja  
Sari Keskinen, p. 040 540 3804

Ristin verkkokaupasta:  
punaisenristinkauppa.fi. 

• Kampanjamateriaali on ladattavissa sivulta 
tapaturmapäivä.fi ja pysypystyssä.fi 

• Viestikää tapaturmien ehkäisemisestä 
Tapaturmapäivänä hashtageilla 
#ethänkikkaile sekä #tapaturmapäivä 
ja Pysy pystyssä -kampanjan aikana 
hashtagilla #pysypystyssä 

• Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta 
tapaturmien ehkäisystä. Ohjeet löytyvät 
RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/
node/56561 

• Järjestäkää tapahtuma kaatumistapaturmien 
ehkäisemiseksi. Ohjeet kaatumisriskin 
kartoittamiseen löydät RedNetistä:  
rednet.punainenristi.fi/node/55140

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kampan-
jan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa 
tapaturmien ehkäisyverkosto. Punainen Risti 
koordinoi verkostoa ja vastaa toteutuksesta 
yhteistyössä muiden verkoston toimijoiden 
kanssa.
 
Lisätietoja: 
Terveyden edistämisen suunnittelija 
Saara Aakko, p. 040 480 6973
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Alueelliset Johtajuuskoulutukset – 
kaikille hallituksille vuonna 2020

JOHTAJUUSKOULUTUS 2020

Sama päivä, sama aika. Kaikki 
Helsingin ja Uudenmaan piirin 
osastojen hallitukset mukana 
koulutuksissa omilla alueil-
laan.

Avun tarve on muuttunut.
Vapaaehtoiset ovat 
muuttuneet.

Pyydämme nyt kaikkia 
hallituksia mukaan muutok-
seen – rakennetaan yhdessä 
hieno, nykyaikainen Punainen 
Risti. Alueelliset, osastojen 
hallituksille tarkoitetut johta-
juuskoulutukset järjestetään 
ensi vuonna seuraavasti:

• lauantai 8.2.2020 klo 10-14  
Unelmien osasto
• lauantai 5.9.2020 klo 10-14  
Toimintakulttuurin muutos

Kouluttajina upeat, osaavat vapaaehtoi-
semme ja osastokummit. Saatte tarkemmat 
tiedot omalta kummiltanne lähempänä 
ajankohtaa.

Kevyesti, ilolla, yhdessä

Alueelliset Johtajuuskoulutukset ovat jatkoa 
suositulle Johtajuuskoulutukselle, jota 
vapaaehtoiset ja työntekijät ovat kehittäneet 
vuoden 2019 aikana. Pyydämme nyt kaikki 
hallitukset mukaan – uudistumaan juuri 
omalle osastolle sopivalla tavalla ja raken-
tamaan vahvistamaan yhteistyötä alueen 
osastojen kanssa. Tehdään yhdessä uutta ja 
tsempataan toisiamme. Eri osastofoorumialu-
eet ovat päivän aikana myös yhteydessä toi-
siinsa uusien sähköisten koulutusvälineiden 
avulla.

Johtajuus valmiusjärjestössä

Vahvalla johtajuudella ja yhteistyöllä voimme 
moninkertaistaa kykymme auttaa.

Valmiusjärjestönä Punaisen Ristin tehtävä 
on johtaa pahimmissa kriisitilanteissa suurta 
joukkoa vapaaehtoisia. Toiminnan kannalta 
on ratkaisevan tärkeää, että meillä on useita 

johtamiseen kykeneviä vapaaehtoisia, vähin-
tään koko hallitus ja mielellään enemmänkin 
vapaaehtoisia. Ei riitä, että vain puheenjoh-
taja osaa johtaa. Vuoden 2015 tilanteessa 
meillä oli valtava määrä vapaaehtoisia, mutta 
kaikki osastot eivät pystyneet ottamaan heitä 
vastaan. Pyrimme varautumaan ennalta niin, 
että osastoilla on taitoa johtaa uusia vapaa-
ehtoisryhmiä ja kykyä ottaa vastuuta uusien 
vapaaehtoisten vastaanottamisesta.

Meillä on huippuunsa viritettyä johtamista 
käytännön kriisitilanteisiin, mutta tarvitsem-
me lisää osaamista muuhun johtamiseen ja 
päätöksentekoon. Koulutuksen tavoite onkin, 
että yhä useampi uskaltaa ja haluaa johtaa. 
Koulutus antaa osastolle suoraan taitoja 
vapaaehtoisten kanssa menestymiseen.

Toivomme, että koko hallitus osallistuu 
Alueelliseen Johtajuuskoulutukseen, joka 
käynnistyy helmikuussa 2020. Seuraavien 
kahden vuoden aikana pyritään kouluttamaan 
vähintään puolet piirin alueen hallitusten jä-
senistä. Osaston hallituksen tulisikin miettiä, 
että ainakin niissä toimintamuodoissa, joissa 
saattaa syntyä nopea tarve ottaa vastaan 
uusia vapaaehtoisia, johtamisvalmiutta lisät-
täisiin. Jokaisen, joka tehtävässään tarvitsee 
vapaaehtoisten johtamistaitoja, kannattaa 
osallistua.
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Punainen Ristin tärkeä rooli järjestökentässä 
on toimia sillanrakentajana. Yhteyden ja 
toimivan yhteistyön luominen muihin järjes-
tötoimijoihin sekä yli järjestörajojen on teh-
tävä, jossa pitää pystyä reagoimaan nopeasti 
ja tehokkaasti ja jossa tarvitaan johtajuutta.

Osastojen välinen yhteistyö

Koulutus järjestetään samana päivänä 
jokaisella osastofoorumialueella. Avuntarve 
on usein alueellista ja koulutus avaa mahdol-
lisuuksia hakea uusia, parempia ratkaisuja 
niihin päivittäisiin haasteisiin, joissa toimim-
me. Alueellisen yhteistyön vahvistaminen 
parhaimmillaan keventää osastojen työtaak-
kaa, jolloin aikaa jää enemmän varsinaiseen 
auttamistyöhön. Kun ratkotaan samoja 
asioita vierekkäin, voidaan tunnistaa niitä 
asioita, jotka ovat yhteisiä ja joita voidaan 
hoitaa yhdellä kertaa monen osaston puoles-
ta. Monet käyttävät tällä hetkellä sähköisiä 
välineitä ja yhdessä työskentely antaa pohjaa 
etsiä osastofoorumeittain alueelle sopivia 
tapoja yhteistyölle. 

Vahvalla osastojen välisellä yhteistyöllä 
voimme moninkertaistaa kykymme auttaa 
ja vastata avuntarpeeseen. Vahvistamalla 

JOHTAJUUSKOULUTUS 2020

alueellista johtajuutta pystymme luomaan 
tilanteen, jossa apua saa ja osataan ottaa 
vastaan, kun tarvetta ilmenee. Esimerkiksi 
myrskytuhot osuvat harvoin osaston omalle 
alueelle, mutta kun isompaa avuntarvetta 
ilmenee, jokaisen osaston kyky auttaa 
loppuu kesken. Osastoilla tulee olla riittävän 
samankaltaiset tavat toimia ja johtaa, jolloin 
nykyisillä resursseilla pystytään vastaamaan 
merkittävästi isompiin ja vaativampiin haas-
teisiin ja avuntarpeeseen. Alueellista johta-
juutta vahvistamalla voimme tuoda maailman 
parhaiten toimivan mallin Uudellemaalle. 
Tämä on yksi syy, miksi meidän on välttä-
mätöntä katsoa koko piirin kesken yhteistä 
tapaa johtaa. Mitä samankaltaisempia ja toi-
sillemme ymmärrettäviä tapoja johtaa meillä 
on, sitä paremmin pystymme auttamaan 
toisia osastoja ja ottamaan apua vastaan.

Juttuun on haastateltu Kallio-Käpylän osaston 
puheenjohtajaa Ville Tuomista. Ville on ollut 
alusta asti mukana Johtajuuskoulutuksen 
kehittämisessä.

Mari Grus
kehittämispäällikkö

Johtajuuskoulutuksen kolmannen päivän teemana syyskuussa oli brändit, viestintä ja johtaminen. Koulutuspäivän päätti 
Pauligin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Lipposen innostava puheenvuoro viestinnästä johtamisen välineenä. 
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American solidarity in time of a crisis 

What I learned as a Red Cross volunteer during 
California wildfires
When a disaster hits the United States, one 
of the first responders to calls for help is 
the American Red Cross of the Los Angeles 
Region. They’re specialized in sending 
volunteers anytime, anywhere, and have an 
incredibly well-organized system of volun-
teer responders. 

In the past months, I have been one of 
their team members. I am currently on a 
leave from my position at the Finnish Red 
Cross in Helsinki, living in Los Angeles with 
my family. During this time, I’ve witnessed 
hurricanes – Florence and Michael on the 
East Coast –, volcano eruption in Hawaii, as 
well as floods and earthquakes in the over-
seas territories (American Red Cross covers 
also Guam, Puerto Rico, Mariana Islands, 
US Virgin Islands and American Samoa). 
Together with the Workforce Engagement 
Team, I have helped to deploy more than 
260 volunteers to those disaster areas. 

I’ve been surprised by the number of 
Americans volunteering for the Red Cross. 
So many people have time to dedicate two 
weeks, the minimum requirement for a 
deployment, when there is demand. The 
whole local organization relies on volunteers 

even in responsible positions. Sometimes 
the skilled volunteers tell the staff what to 
do, not the other way around. 

I took part in the relief work myself when a 
massive wildfire broke near Los Angeles last 
November. The Woolsey Fire spread explo-
sively fast from the Santa Susana Mountains 
to the shores of Malibu, burning more than 
400 km2 in a few days (Espoo’s land size is 
312 km2). 

Already on the first day, the Red Cross 
started to set up emergency shelters in the 
areas affected by the fire. The next day, 
as many as 148,000 people were under 
mandatory evacuation and five big shelters 
were providing food, beds and medical care 
for whoever needed them. That evening 
at the headquarters, we organized a short 
course for new volunteers. Around 20 people 
showed up, got trained and immediately 
left for 12-hour shifts at the shelters. The 
same course was organized four times in the 
following days. 

That weekend, I worked as a supervisor in 
the biggest shelter. I had a chance to lead 
a wonderful team of volunteers. The nurses 

checked on clients’ phys-
ical health, the disaster 
mental health volunteers 
helped with their stress 
reactions, some took care 
of the snacks and coffee 
point, which was open 
24/7, while others were 
in charge of registering 
people. On top, donations 
were flooding in with 
such a pace we had to 
have one team handling 
just that: forty pallets 
of water bottles, tons of 
fruit and granola bars, 
pet food, a room sized 
150m2 full of clothes and 
hygiene items – all from 
companies and private 
people. We got so much 
stuff that we had to send 

RED CROSS VOLUNTEER IN CALIFORNIA
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five full vans to other shelters. It was over-
whelming. 

Outside, insurance companies, phone op-
erators and associations set up their tents. 
Air quality officials, sheriff’s deputies and 
religious organizations offered help. Even 
the Church of Scientology was present! Par-
amount Pictures cancelled a movie premiere 
and brought the food reserved for the pre-
miere to our residents, served by the film’s 
actors. Lady Gaga, who also lost her house, 
visited one of our other shelters. 

And it was not just sheltering people. Inside 
our shelter, we had turtles, dogs, cats and 
parrots. Los Angeles County opened nearby 
a special shelter for big animals evacuated 
from local farms – including one giraffe. 
(This is Hollywood folks.)

This big machinery, which brought ev-
erybody together in a time of need, truly 
impressed me. 

Moni lukijoista saattaa muistaa Kaliforniassa viime vuoden lopulla 
riehuneet tuhoisat maastopalot, jotka ylittivät laajasti uutiskynnyksen 
Suomessakin. Paloissa tuhoutui muutamassa päivässä yli Espoon suuruinen 
alue, 400 km2. Moni menetti henkensä, vielä useampi kotinsa ja koko 
omaisuutensa. HUPin työntekijä Stefano Rigatelli osallistui vapaaehtoisena 
Amerikan Punaisen avustusoperaatioon ja kertoo nyt kokemastaan. Palon 
alta evakuoitiin ihmisten lisäksi erilaisia eläimiä, mm. yksi kirahvi.

RED CROSS VOLUNTEER IN CALIFORNIA

After people were allowed to 
return to the burned areas, Red 
Cross’ vehicles distributed them 
food, water, gloves, rakes, sifters 
and other supplies. I happened 
to be in Malibu when people saw 
their houses for the first time. 
It was heartbreaking to watch 
them search for their belongings 
through the ashes. Many had lost 
literally everything. The pictures 
in their phones were the only 
things left. 

In those days, and many others, 
I felt proud to be part of the big 
Red Cross family, who is always 
ready to put its time and skills in 
place when others need it. Even 
though we may view the Ameri-

can culture as individualist, the communities 
take care of their members, because they 
can’t necessarily rely on the public services. 
And even if volunteers tend to react to 
emergencies rather than chronic social prob-
lems (like homelessness), many of them 
express true solidarity to their fellow human 
beings. 

I will never forget the story of Ruth, for ex-
ample. She was 97, had lost her house and 
suffered from dementia. We couldn’t find 
any of her relatives, but she needed care 
urgently. Suddenly, a family showed up and 
offered to adopt her indefinitely. Last but not 
least, they adopted also her overweight dog. 

Nature will grow trees, people will rebuild 
houses, electricity will be reconnected, and 
life will go on. Also, with a little help from 
the Red Cross community. 

Stefano Rigatelli
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OMA PUNAINEN RISTI

Oma Punaisessa Ristissä jo nyt noin  
6 500 vapaaehtoista
Uudet ja jo mukana olevat vapaaehtoiset 
rekisteröityvät Oma Punaiseen Ristiin 
todella aktiivisesti. Järjestelmästä löytyy 
osastolle arvokasta tietoa muun muassa 
vapaaehtoisten kiinnostuksen kohteista 
ja saatavuudesta eri tehtäviin.

Kesän 2019 aikana ei ollut yhtä ainoaa päivää, 
jolloin joku ei olisi luonut profiilia Omaan. Kiitos 
jokaiselle vapaaehtoiselle tästä! Vauhti syyskau-
den käynnistyessä on ollut hurja. Tällä hetkellä 
saamme joka kuukausi 400–500 uutta ihmistä 
Oma Punaiseen Ristiin. 
 Aluksi vapaaehtoisprofiileja loivat osastojen 
vastuuvapaaehtoiset, kuten todennäköisesti 
myös sinä. Eikä huolta, vaikka vielä et olisi 
ehtinyt luoda itsellesi profiilia – se on nopeaa ja 
ehdit mainiosti mukaan.

Arvokasta tietoa kiinnostuksen  
kohteista ja osaamisesta
Vapaaehtoiset ovat vastanneet todella aktiivi-
sesti Oma Punaisen Ristin kysymyksiin. Lähes 
kaikki ovat kertoneet, mikä heitä erityisesti 
kiinnostaa tai mitkä asiat kuvaavat parhaiten 
heidän osaamistaan. 
 Tiedämme myös, minä ajankohtina vapaa-
ehtoiset ehtivät parhaiten osallistumaan toimin-
taan – arkena, viikonloppuna, aamulla, päivällä 
vai iltaisin. Sekin tieto löytyy Omasta. Tiesitkö, 
että 43 prosenttia profiilin luoneista, lähes 
3 000 vapaaehtoista, pääsee vapaaehtoishom-
miin parhaiten arkena päiväsaikaan?

Uuteen vapaaehtoiseen kannattaa  
olla heti yhteydessä
 Uuteen vapaaehtoiseen kannattaa olla yhte-
ydessä nopeasti. Viestin tai puhelun voi aloittaa 
kiitoksella: kiitos, että olet ilmoittautunut Oma 
Punaiseen Ristiin ja että haluat auttaa. 
 Sitten on aika kuunnella tulijan toiveita. 
Vaikka sinä tai osastosi jäsenmestari olettekin 
katsoneet, mitä uusi henkilö on Omasta kiin-
nostuksen kohteikseen ja osaamisiinsa valinnut, 
kannattaa silti kysyä, mistä uusi mahdollinen 
toimija on kiinnostunut. On hyvä antaa ihmisen 
itse kertoa toivomuksistaan omin sanoin ja 
antaa hänen esittää omia kysymyksiään.

Kiinnostavan tehtävän löytäminen  
on tärkeää
Mikä on uuden tulijan seuraava konkreettinen 
askel? Onko se kurssi, vierailu toimintaryh-
mässä vai tapaaminen sinun tai osaston jäsen-
mestarin kanssa? Tapauskohtaisesti jokin näistä 
tai jotain muuta. 
 Tärkeintä on, että jatkosta sovitaan selvästi. 
Mitä nopeammin ensimmäiset vapaaehtoisen 
polun askeleet otetaan, sitä todennäköisempää 
on, että osastosi uusi vapaaehtoinen saa muka-
van alun harrastukselleen ja auttamistyölleen.
Luo Oma vapaaehtoisprofiilisi tai kirjaudu 
Omaan katsomaan, millaisista tehtävistä oman 
osastosi vapaaehtoiset ovat kiinnostuneet: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi

Lisätietoja: Projektipäällikkö  
Tapani Tulkki, p. 0400 933 966

Vapaaehtoisten Omaan ilmoittamat  
kiinnostuksen kohteet

1  Toimiminen lasten ja nuorten parissa 
2  Toimiminen ikäihmisten parissa
3  Maahanmuuttajan tukeminen
4  Opastaminen ja opettaminen
5  Toiminnan organisoiminen
6  Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
7  Lahjoitusten kerääminen
8  Porukassa toimiminen
9  Kansainvälisyys
10 Hälytyksiin osallistuminen
11 Ensiavun antaminen

11

1844
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2189
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1727
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1939

5

1653
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2082
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941
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2554

9

1846

10

1645
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HENKILÖSTÖUUTISET

Erna Alitalo Koti Hyvinkäällä -hankkeeen koordinaattoriksi

Olen Erna Alitalo ja 
aloitin 1.10.2019 Koti 
Hyvinkäällä -hank-
keen koordinaatto-
rina Sanna Saarton 
siirtyessä toisiin 
tehtäviin piiritoimis-
tossa. Hanke tulee 
kestämään helmi-
kuun 2020 loppuun 
ja sen tavoitteena on 
kehittää ja vahvistaa 
alkuvaiheen kotou-
tumiseen liittyviä 

palveluja ja järjestöjen työtä Hyvinkäällä. 

Hanke on minulle tuttu, sillä olen ollut 
aikoinani mukana sen suunnittelussa. Onkin 
todella kiva nyt päästä näkemään, mitä 
hankkeessa on lopulta konkreettisesti tehty 
ja millaisia tuloksia ja vaikutuksia saatu 
aikaan. Tehtäväni tulevatkin näillä näkymin 
painottumaan hankkeen tulosten ja vaiku-

Paperittomille tukea ja neuvontaa 
HUPin värikkäissä päiväkeskuksissa
Helsingin ja Uudenmaan piiri on ollut mukana 
avaamassa uutta toimipistettä Läntisellä Uu-
dellamaalla, Karjaalla. Päiväkeskustoiminnan 
kautta paperittomat asiakkaat voivat saada 
tukea, neuvontaa ja palveluohjausta. 

Uusi päiväkeskuskokonaisuus on nimeltään 
Raaseporin järjestötila – Föreningshuset 
Raseborg. Tila toimii paikallisten yhdis-
tysten ja järjestöjen matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkana ja se on avoin kaikille. 
Tarjolla on kerhotoimintaa ja kieltenopetusta 
sekä lapsille että aikuisille, retkiä, erilaisia 
tapahtumia, seminaareja ja luentoja. HUP 
koordinoi järjestötilaa yhteistyössä Raasepo-
rin kaupungin maahanmuuttajapalveluiden ja 
Resurssipankki-kotoutumishankkeen kanssa.
Myös päiväkeskus Mosaiikki jatkaa toimin-
taansa Helsingissä, yhteistyössä Helsingin 
seurakuntayhtymän erityisdiakonian ja 
Sininauhasäätiön kanssa. 

Molempiin päiväkeskuksiin kaivataan uusia 
vapaaehtoisia! Toimintaan saa perehdytystä 

ja tukea työntekijältä. Työntekijältä saa myös 
uuden, osastoille tarkoitetun oppaan paperit-
tomien tukemiseen. 

Lisätietoja: Paperittomat-ohjelman työntekijä 
Eva Kuhlefelt, puh. 040 648 6785, eva.kuhle-
felt@redcross.fi.

tusten todentamiseen, hyväksi koettujen 
toimintatapojen mallintamiseen ja Hyvinkään 
osaston työn tukemiseen.

Olen valtiotieteiden maisteri ja pääaineenani 
opiskellut antropologiaa. Eri kulttuurit, 
monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen 
vuorovaikutus ovat aina kiinnostaneet minua. 
Sittemmin sekä töiden että opintojeni kautta 
olen erikostunut sukupuolten tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuuteen liittyviin kysymyksiin. 
Olen strateginen kehittäjä, koordinaattori, 
hankenikkari ja järjestötyön asiantuntija. 
Tällä hetkellä johdan myös vapaaehtoisten 
ylläpitämää FinnWID – Naiset Kehitystyössä 
ry:tä, joka keskittyy ihmiskauppaa ehkäise-
vään työhön.

On ollut todella mukavaa aloittaa työt Punai-
sen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirissä. 
Toivottavasti pääsen tämän lyhyen työru-
peaman aikana tutustumaan moneen teistä. 
Mukavia ja värikkäitä syyspäiviä kaikille!

PAPERITTOMAT
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KOULUTUS

Osastojen vastuuhenkilöiden 
peruskurssit
Kurssi 1 
Lauantai 30.11.2019 klo 9.45-17.00, ilmoittau-
tuminen viimeistään 21.11.2019 

Kurssi 2 
Lauantai 29.2.2020 klo 9.45-17.00, ilmoittau-
tuminen viimeistään 20.2.2020

Molemmat kurssit järjestetään Punaisen 
Ristin koulutustiloissa, Hietaniemenkatu 7 B, 
5. krs, Helsinki.

Koulutus on tarkoitettu uusille osastojen 
hallitusten jäsenille ja vastuuhenkilöille (toi-
mintaryhmien vetäjät, muut vastuuhenkilöt). 
Etukäteen ei tarvitse tietää mitään koko 
järjestöstä; kysymällä, tekemällä, ideoimalla 
ja myös koulutuksissa saa lisätietoa.

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

Lisätiedot: emilia.jokiaho@redcross.fi, puh. 
040 594 8142.

Uusien vapaaehtoisten 
rekrytointiin
Vapaaehtoisille tarkoitetut koulutukset ilmoit-
tautumisohjeineen löydät Oma Punainen Risti 
-tietojärjestelmästä: www.punainenristi.fi/
oma. 

Valtakunnallisten kampanjoiden kautta uudet 
vapaaehtoiset ohjautuvat suoraan Omaan 
etsimään toimintaa. Kannattaa huolehtia, 
että osastosi toiminta on esillä Omassa. Jos 
tarvitset apua Oman käyttöönotossa ole 
yhteydessä piiritoimistoon. 

Koulutusten suunnitteluun ja 
koordinointiin
Kouluttajille ja koulutusta järjestäville 
osastoille koulutusten koordinointiin on 
luotu koontitaulukko, jota päivitetään kerran 
viikossa. Koontitaulukon löydät piirin sivuilta 
www.hup.punainenristi.fi > Vapaaehtoisille > 
koulutuksen järjestäjille.

Kun suunnittelette kevään 2020 kursseja, 
kannattaa tarkistaa koontitaulukosta, 
että kurssi ei mene päällekkäin lähiosaston 
järjestämän kurssin kanssa kanssa. Löydät 
myös muistilistan, johon on koottu hyödyllisiä 
vinkkejä koulutuksen järjestäjälle. 

HENKILÖSTÖUUTISET

Hei! Olen Sanna Saarto ja olen aloittanut 
lokakuun alussa työt kotoutumistuen koor-
dinaattorina HUPissa. Koordinoin aiemmin 
Koti Hyvinkäällä -hanketta, jonka kautta 
monet teistä ovatkin jo tulleet tutuiksi. Sitä 
ennen työskentelin pitkään kansainvälisellä 
järjestökentällä eri puolilla maailmaa yhden-
vertaisuuden, osallisuuden ja vähemmistöjen 
oikeuksien parissa. Punaisen Ristin vapaaeh-
toiseksi ryhdyin 15-vuotiaana ja olen todella 
iloinen, kun saan nyt tukea vapaaehtoistoi-
mintaa tässä roolissa. 

Minut saa kiinni puhelimella 040 843 0004 tai 
sähköpostilla sanna.saarto@punainenristi.fi. 
Nähdään!

Sanna Saarto aloitti kotoutumisen tuen korrdinaattorina
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KOULUTUS

Ryhmänohjaajakoulutus

Aika: sunnuntai 1.12.2019, klo 10 - 17

Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5. krs, Helsinki

Ryhmänohjaajakoulutus on tarkoitettu sekä 
uusille että kokeneille ryhmänohjaajille. 
Koulutus on suunnattu vapaaehtoisille, 
jotka toimivat esimerkiksi Terhokerhojen, 
Läksyhelppi-kerhojen, nuorisokerhojen, 
senioriryhmien, omaishoitajien tukitoiminnan 
ryhmien, maahanmuuttaja- tai nuorten ystä-
väryhmien ohjaajina. 

Koulutuksen sisältö:
- Asiakasryhmän ohjaajana Punaisen Ristin 
ystävätoiminnassa
- Ryhmän elinkaari ja ryhmäyttäminen
- Haastavat tilanteet ja kuinka ne ratkaistaan
- Ryhmätoiminnan suunnittelu ja markkinointi
- Palaute ja arviointi

Lisätiedot: Senja Multala, senja.multala@
hotmail.com, puh. 044 350 4180.

Mielenterveyden ensiapu ®1 –kurssi 
ystävätoiminnan vapaaehtoisille

Aika: lauantai - sunnuntai 11.-12.1.2020,
klo 9-16 molempina päivinä
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B, 5.krs, Helsinki.

Koulutuksessa:
- saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen 
vaikuttavaista tekijöistä
- rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheis-
ten mielenterveydestä
- saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vas-
toinkäymisistä

Koulutuksen osiot:
1. Mielenterveys on osa terveyttä ja 
hyvinvointia
2. Tunnetaidot
3. Elämän monet kriisit
4. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
5. Elämänhallinta

Osallistujat saavat Mielenterveys elämäntai-
tona - Mielenterveyden ensiapu 1 –käsikirjan 
sekä osallistumistodistuksen. Koulutuksen 
pitää Suomen Mielenterveysseuran val-
tuuttama ohjaaja Senja Multala, joka toimii 
myös Punaisen Ristin vapaaehtoisena ja 
kouluttajana. Koulutus on suunnattu SPR:n 
ystävätoiminnan vapaaehtoisille. Mukaan 
otetaan 8-25 henkilöä.

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille hinta on 25 euroa. Ilmoittautumi-
set 19.12.2019 menessä lyytilinkistä: https://
www.lyyti.in/MEA1_2019.

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

Koulutuksen sisällöstä löydät lisätietoa: 
https://mieli.fi/fi/mielenterveydenensiapuyk

Muistisairaan kohtaaminen

Aika: 27.11.2019 klo 17-20  
Paikka: Punaisen Ristin, Helsingin ja Uuden-
maan piirin koulutustilat, Hietaniemenkatu 7 
B, 5. krs, Helsinki

Kurssilta saat lisävalmiuksia muistisairaan 
ihmisen kanssa toimimiseen. Kurssi on 
tarkoitettu jatkokoulutukseksi mm. ystävä-
toiminnan vapaaehtoisille, mutta myös muille 
kiinnostuneille. 

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

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille hinta on 25 euroa. Koulutuksen 
järjestää Keski-Helsingin osasto.

Lisätiedot: Senja Multala, senja.multala@
hotmail.com, puh. 044 350 4180.
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KOULUTUS

Kotoutumisentukena.fi 
-verkkopalvelukoulutus

Koulutuksessa paneudutaan järjestöjen ja 
viranomaisten väliseen viestintään ja yhteis-
työhön asiakasohjauksessa sekä kotoutumi-
sentukena.fi -verkkopalvelun käyttöönottoon 
omassa paikallisosastossa.

Aika: Keskiviikko  6.11.2019 klo 17.30-20.30.
Paikka: Koulutus järjestetään Punaisen 
Risitn koulutustiloissa Helsingissä, Hietanie-
menkatu 7 B, 5. krs, Helsinki. 

Miksi kannattaa osallistua?

- Opit viestimään paikallisosastosi toiminnas-
ta tuloksekkaasti viranomaisia ja rahoittajia 
puhuttelevalla tavalla. 

- Saat tukea viranomaisyhteistyön kehittä-
miseen ja viestikanavan toimintasi mark-
kinoimiseen mm. TE-toimistossa, kunnan 
sosiaalitoimessa ja oppilaitoksissa.

- Saat tukea sähköisen viestintävälineen 
käyttöönotossa ja toiminnan ilmoittamiseen 
kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelussa.

- Olet mukana luomassa kotoutumista tuke-
vien toimijoiden yhteisöä verkossa ja pääset 
vaikuttamaan uuden työvälineen sisältöjen 
kehittämiseen.

Koulutus on tarkoitettu Punaisen Ristin 
paikallisosaston edustajille, jotka ohjaavat 
maahan muuttaneille suunnattua, kotoutu-
mista tukevaa toimintaa Uudenmaan alueella 
tai tiedottajille, jotka viestivät osastojen 
toiminnasta.

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus ja Punaisen Ristin Helsingin ja 
Uudenmaan piiri.

Ilmoittautumiset 29.10.2019 mennessä. 
Lisätietoja: Milla Mäkilä, projektipäällikkö, 
kotoutumisentukena.fi: milla.makila@ely-
keskus.fi

Rasismiin puuttumisen treenikehä

Aika: torstai 7.11. klo 17.30 - 20.00
Paikka: Koulutus järjestetään Punaisen 
Risitn koulutustiloissa Helsingissä, Hietanie-
menkatu 7 B, 5. krs, Helsinki. 

Tervetuloa kouluttajatapaamiseen. Rasismiin 
puuttumisen Treenikehä on kaikille sopiva, 
iloinen ja energinen työpaja, joka hyödyntää 
toiminnallista Forum-teatterimenetelmää. 
Treenikehässä osallistujat oppivat tunnista-
maan rasismia ja saavat tietoa ja kokemuksia 
siihen puuttumisesta. Painopisteenä ovat 
arkipäiväiset vuorovaikutustilanteet esimer-
kiksi julkisilla paikoilla. Treenikehän pitää 
kouluttaja Susanna Lehtovaara.

Tavoitteena on, että kouluttajana saat illan 
aikana keinoja, kuinka puuttua rasistisiin 
tilanteisiin. Lisäksi voit saada myös uusia me-
netelmiä, mitä hyödyntää jatkossa. Punaisen 
Ristin Keskustoimisto järjestää tarvittaessa 
erillistä Rasismiin puuttumisen treenikehien 
vetäjäkoulutusta. 

Kouluttajatapaamiset ovat kouluttajien keski-
näisiä tapaamisia, jotka ovat avoimia kaikille 
Punaisen Ristin eri toimialojen kouluttajille. 
Tapaamisten tarkoituksena on tutustua 
toisiin, jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia 
sekä lisätä eri toimintamuotojen välistä 
yhteistyötä. Iltojen aiheet suunnitellaan 
kouluttajien yhteisten toiveiden ja tarpeiden 
mukaan.

Jos sinulle mieleen ajatuksia ja toiveita 
tapaamisten sisältöjen suhteen, luo oma pro-
fiilisi Omaan, www.punainenristi.fi/oma, liity 
toimintaryhmään Helsingin ja Uudenmaan 
piiri, kouluttajat ja kerro ajatuksistasi.

Ilmoittaudu mukaan 31.10. mennessä: 
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/
event/4108. 
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Piiritoimisto 
Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Å 020 701 2000 

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

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

Vapaaehtoistoiminnan tiimi

• Alitalo Erna, projektityöntekijä, Koti Hyvinkäällä 
-hanke Å 040 162 8938 

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

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

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

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

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

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

• Holm-Cûzdan Helena, järjestöavustaja 
Å 040 635 8350

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

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

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

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

• Kuhlefelt Eva, kotouttavan toiminnan 
projektityöntekijä Å 040 648 6785

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Johto ja hallinto

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

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

• Moisio Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 040 620 7823

• Poukka Jari, talouspäällikkö Å 040 536 6285

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI
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Kiitos Nälkäpäivässä mukana olleille!
Ett varmt tack till alla som deltog!

Nälkäpäivän lipaskeräys tuot-
ti Helsingin ja Uudenmaan piirin 
alueella arviolta 275 000 euroa, 
koko maassa lipaskeräyksen-
tuotto oli noin 1 112 000 euroa. 

Lipaskeräykseen osallistui pii-
rin alueella satoja vapaaehtoisia. 
Lämmin kiitos kaikille mukana 
olleille!

Hungerdagsinsamlingens
bössinsamling inbringade
uppskattningsvis ungefär 
275 000 euro inom Helsingfors 
och Nylands distrikts område. 
I hela landet blev insamlings-
resultatet ca 1 112 000 euro. 

Hundratals frivilliga deltog i
bössinsamlingen. Ett varmt 
tack till alla som deltog!

Marja-Leena Malmström ja Anneli 
Keskipasma Pukkilan osaston 
perinteisessä torikahvilassa. 

Kallio-Käpylän iloinen joukko He-
lena, Sini, Marja ja Tinja osaston 
keräyspisteessä Hakaniemessä. 

Inge-Maj Ollas Lapinjärveltä on 
ollut mukana Nälkäpäivä-kerääjänä 
vuosikymmeniä, niin tänäkin vuon-
na. 


