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Suomen Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piirin tiedotuslehti
Helsingin ja Uudenmaan piirin piiritoimisto, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki, 020 701 2000
Piiritiedotteen toimitus ja taitto: Tuula Korhonen, 020 701 2364, tuula.korhonen@punainenristi.fi
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. 
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toimintaa. 
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PÄÄKIRJOITUS

Millaisessa maailmassa me toimimme?
Olin syksyllä työni puolesta tutustumassa 
kansainvälisten avustusjärjestöjen toimintaan 
Jordaniassa. Koska en ollut matkalla Punaisen 
Ristin edustajana, vaan työhöni liittyvissä teh-
tävissä, minulla oli mahdollisuus kuunnella si-
tä, miten ulkopuoliset näkevät kriisialueilla Pu-
naisen Ristin toiminnan.

Pääsin matkan aikana tutustumaan Azraqin 
pakolaisleiriin, jonka sairaalaa ovat aikoinaan 
olleet rakentamassa myös Suomen Punaisen 
Ristin avustustyöntekijät. Nykyisin YK:n hal-
linnoimalla leirillä asuu lähes 40 000 ihmistä. 
Keskikokoista suomalaiskaupunkia vastaava 
joukko Syyrian pakolaisia asuu pellistä raken-
netuissa konteissa, joissa ei ole talvella läm-
mitystä eikä kesällä tuuletusta. Pakolaisleiri 
on keskellä hiekka-aavikkoa, kymmenien kilo-
metrien päähän lähimmistä kylistä ja kaupun-
geista.

Leirin ympärillä, muutaman sadan metrin vä-
lein, olivat panssariajoneuvot vartioimassa, et-
tä kukaan ei pääse poistumaan muutaman 
neliökilometrin kokoiselta alueelta. Osa pako-
laisleiristä oli ympäröity korkeilla piikkilanka-
aidoilla. Yhteyksiä leirin eri osien välillä ja ul-
komaailmaan ei ollut tai ne olivat vähäiset.

Tapasin ihmisiä, jotka olivat asuneet pakolais-
leirillä muutamasta kuukaudesta pariin vuo-
teen. Nuorimmat olivat syntyneet pakolaislei-
rillä. Jokainen pakolaisleirin asukas oli jättänyt 
taakseen kotinsa ja kaiken omaisuutensa. Pa-
komatkalla he olivat nähneet ja kokeneet ih-
misten julmuuden sekä yrittäneet vain selviy-
tyä hengissä.

Pakolaisleirin tunnelma olisi voinut olla lohdu-
ton. Paahtavan auringon polte, tuulen mukana 
kaikkialle tunkeutuva hiekka sekä piikkilanka-
aitojen eristämä elämä eivät tarjoa juurikaan 
mahdollisuuksia. Silti ihmiset olivat tyytyväi-
siä. Lapset leikkivät ja vanhemmat halusivat 
tarjota heille parasta, mitä oli tarjottavissa. He 
olivat elossa. Heillä oli toivoa. He odottivat — 
osa ehkä turhaan — mahdollisuutta joskus pa-
lata kotiseudulle. Huoli heillä oli niistä suku-
laisista ja ystävistä, jotka eivät olleet ehtineet 

pois sodan jaloista ja niistä, joiden kohtalosta 
heillä ei ollut mitään tietoa.

Punaisen Ristin, kuten myös muiden avustus-
järjestöjen, työtä kriisialueilla tarvitaan. Mi-
kään apu ei ole riittävää, mutta kaikki apu 
auttaa. Punaisen Ristin rooli korostuu sotatoi-
mialueilla. Geneven sopimukset pyrkivät tur-
vaamaan mahdollisuuden auttaa sodan uh-
reja. Valitettavasti kaikkialle apua ei voida 
toimittaa.

Punaista Ristiä arvostetaan. Järjestömme tun-
netaan ja teemme hyvää työtä vaikka mei-
tä välillä kritisoidaankin. Konflikteissa vas-
takkainasettelu tiivistyy. Ihmisiä luokitellaan 
meihin ja muihin. Vihollisten ihmisarvo ja -oi-
keudet sekä heidän auttamisensa kyseenalais-
tetaan usein.

Matkani sai minut — jälleen kerran — mietti-
mään sitä, mistä elämässä on kysymys ja mik-
si ihmiset yrittävät sotien avulla ratkaista kes-
kinäisiä riitojaan. Kysymys ei ole uskonnoista, 
ei etnisistä eroista eikä edes vallasta ja omai-
suudesta. Kysymys on pohjimmiltaan itseym-
märryksestä eli minusta ja sinusta sekä siitä, 
miten kunnioitamme elämää.

Lähi-idän kriisiin tutustuminen sai minut muis-
telemaan Mika Waltarin kirjaa Sinuhe Egyp-
tiläinen. Hänen havaintonsa oli, että ”ei ole 
eroa ihmisten välillä ja jokainen ihminen syn-
tyy alastomana maailmaan ja ihmisen sydän 
on ainoa mitta ihmisten välillä. Eikä ihmistä 
voi mitata hänen ihonsa värin tai kielensä mu-
kaan eikä ihmistä voi mitata hänen vaatteensa 
tai korujensa mukaan eikä ihmistä voi mitata 
hänen rikkautensa tai 
köyhyytensä mukaan, 
vaan ainoastaan hänen 
sydämensä mukaan.”

Hannu Harri
puheenjohtaja
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VAALITOIMIKUNTA

Suomen Punaisen Ristin
Helsingin ja Uudenmaan piirin osastoille

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään ehdotuksensa 
vuosikokouksessa 2017 valittavista luottamushenkilöistä

Vaalitoimikunta valmistelee parhaillaan piirin 
vuosikokouksessa v. 2017 suoritettavia vaa-
leja. Vuosikokouksessa on ensi keväänä ero-
vuorossa piirin puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan lisäksi puolet eli viisi piirin hallituksen 
jäsentä. Vuosikokouksessa 2017 valittavien 
hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 
2019 vuosikokouksen loppuun.

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

• sitoutumista Punaisen Ristin perusperiaattei-
siin sekä 
• halua edistää Punaisen Ristin tarkoituksen 
toteuttamista. 

Tämän lisäksi tulee toimielinten kokoonpa-
nossa ottaa mahdollisimman tarkoin huo-
mioon 

• alueellinen ja kielellinen edustus 
• kummankin sukupuolen ja eri ikäryhmien 
edustus
• Suomen Punaisen Ristin toimintojen tunte-
mus

Vaalitoimikunta toivoo, että kaikki osastot te-
kevät ehdotuksia. Tuttujen ja kokeneiden 
hallituksen jäsenten lisäksi vaalitoimikunta 
suosittaa etsittävän uusia ehdokkaita ja uu-
denlaista osaamista myös jo nyt osastossa 
aktiivisesti toimivan joukon ulkopuolelta. 

Vaalitoimikunta katsoo, että ehdokkailla voi 
olla hyödyllistä osaamista ammatin, työn tai 
harrastuksen kautta. Punaisen Ristin toi-
mintaa lähellä olevan viranomaistoiminnan 
(esimerkiksi pelastustoimi, sosiaalitoimi, maa-
hanmuuttoasiat) tuntemus työn tai harras-
tuksen kautta on ehdokkaalle hyödyksi. 

Vaalitoimikunta pyytää, että alueellisissa osas-
tofoorumeissa keskustellaan ehdokkaista ja 

varmistetaan, että jokaiselta alueelta löytyy 
ehdokkaita piirin hallitukseen.

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettä-
mään ehdotuksensa viimeistään sunnuntai-
na 29.1.2017 vaalitoimikunnan sihteerille Tuu-
la Korhoselle, sähköposti tuula.korhonen@
punainenristi.fi. Ehdotuksen voi lähettää myös 
postitse osoitteella Tuula Korhonen, Suomen 
Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan pii-
ri, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki. 
Määräajan jälkeen tulleita ehdotuksia vaalitoi-
mikunta ei ota huomioon.

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

Vuosikokouksessa valitaan lisäksi kaksi tilin-
tarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vaali-
toimikunta tulee esittämään vuosikokoukselle, 
että tilintarkastajiksi valitaan Punaisen Ristin 
yleiskokouksen suosituksen mukaisesti Price-
waterhouseCoopers Oy:n (PwC) ehdottamat 
KHT-tilintarkastajat.  

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin vuosikokouk-
sessa 22.4.2017 valittavista luottamushenki-
löistä ja tilintarkastajista lähetetään osastoille 
vuosikokouskutsun liitteenä. Ehdotusta teh-
dessään vaalitoimikunta ottaa huomioon eri-
laiset järjestön kannalta tärkeät näkökulmat 
(esimerkiksi ehdokkaan järjestökokemus ja 
-tuntemus, erilaiset sidosryhmät, asiantunte-
mus), jotka osastojen toivotaan tuovan esiin 
ehdotusta tehdessään. 

VAALITOIMIKUNTA
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VAALITOIMIKUNTA

Vaalitoimikunnan kokoonpano 
2016 - 2017

Puheenjohtaja
Harri Kainulainen, Laajasalo
sähköposti harris.kainulainen@gmail.com / 
harri.kainulainen@kartanogolf.fi
puh. 050 62 411

Varapuheenjohtaja
Veikko T. Valkonen, Kerava
sähköposti veikko.valkonen@saunalahti.fi
puh. 0500 435 0055

Jäsenet

Merja Hietala, Mäntsälä
sähköposti merja.hietala@mantsala.fi
puh. 040 565 6375

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

Ulla Laukkanen, Kehä-Espoo
sähköposti ullalaukkanen1@gmail.com
puh. 050 524 0970

Markku Metsävuori, Korso
sähköposti markkumme@gmail.com
puh. 040 564 1478

Veli-Matti Salo, Borgå – Porvoo
sähköposti masa.salo@pp.inet.fi
puh. 0400 949 832

Piirin hallituksen kokoonpano 
v. 2016 - 2017 

Piirin hallituksen kokoonpano 
2016 - 2017

Erovuorossa vuosikokouksessa 2017

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

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

Toimikausi jatkuu vuosikokoukseen 2018 

Otto Kari, Länsi-Helsinki
Max Lindholm, Helsingfors svenska
Pekka Piri, Tapiola
Ria Tahvanainen, Tuusula
Satu Wallenius, Mäntsälä
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OSASTON VUOSI 2017

Osaston muistilista vuodelle 2017
Osaston muistilistaan vuodelle 2017 on 
koottu joitakin tärkeitä asioita, joita osas-
toissa on hyvä merkitä ajoissa muistiin ja 
etsiä niille tekijöitä. 

Parempi valmius auttaa

• Varmistamme, että hälytysvalmiudessa on 
riittävästi vapaaehtoisia, auttamisvalmiuden 
vastuuhenkilöt on nimetty ja valmiussuunni-
telma ja sen liitteenä oleva keräyssuunnitelma 
on ajan tasalla.

• Osaston valmiussuunnitelma on kunnossa, 
päivitetty ja toimitettu piiritoimistoon.

• Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia 

Tavoitamme enemmän koululaisia ja 
opiskelijoita

• Teemme yhteistyötä koulujen ja oppilaitos-
ten kanssa. Kytkemme Punaisen Ristin tee-
mat, arvot ja toiminnan osaksi koulujen arkea 
pitkäjänteisen ja säännöllisen yhteistyön muo-
doin mm. vahvistamalla Punaisen Ristin Tee-
makouluhankkeita.

• Osastossa on keskusteltu/suunniteltu Tee-
makouluhankkeen käynnistäminen

• Osaston alueen koulut ovat mukana Operaa-
tio Nälkäpäivässä

Aktiiviset nuoret nuorten tukena

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

• Osastossa on mukana nuoria ja jokin toimin-
tamuoto kohdistuu lapsiin tai nuoriin, esim. 
Terhokerho, Läksyhelppi tai Reddie Kids-kerho 

Enemmän ystäviä ja monipuolista 
ystävätoimintaa

• Tarvitsemme lisää vapaaehtoisia ystäviä vie-
railemaan vanhusten luona, toimimaan kave-
rina nuorelle, tapaamaan laitoksissa asuvia ja 
vankeja sekä järjestämään toimintaa Suomeen 
muuttaneille ihmisille. 

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

Lisää kerääjiä ja varoja avustustoimintaan

• Olemme valmiita keräämään varoja silloin, 
kun apuamme tarvitaan. Aktiivinen varain-
hankinta on välttämätön edellytys auttamisel-
le niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Ta-
voitteemme on, että jokainen Punaisen Ristin 
osasto erilaisine toimintaryhmineen osallistuu 
Operaatio Nälkäpäivään ja kaikissa osastois-
sa on valmius aloittaa hätäapukeräys tarvitta-
essa. 

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

• Olemme näkyviä omalla paikkakunnallamme 
ja vaikutamme sekä kampanjoiden että
toiminnan kautta. Osallistumme mm. paikka-
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OSASTON VUOSI 2017

kunnalla järjestettäviin tapahtumiin ja järjes-
tämme Punaisen Ristin kampanjoita näkyvästi. 
Vaikutamme erityisesti inhimillisyyden, yhtei-
söllisyyden, vapaaehtoisuuden ja suvaitsevai-
suuden puolesta ja puutumme huono-osai-
suuteen. 

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

• Osastolla on tiedottaja tai viestintäryhmä

Punaisen Ristin aktiivisina toimijoina 
hankimme uusia jäseniä

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

• Järjestämme ystävänpäivänä tapahtumia eri-
tyisesti yhteistyössä LähiTapiolan ja Punaisen 
Ristin viikolla S-ryhmän kanssa. 

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

• osaston syyskokouspöytäkirja liitteineen lähetetty piiritoimistoon, viimeistään 31.1.2017
• J1-kortti ja J2-kortti lähetetty piiritoimistoon, viimeistään 31.1.2017 
• toimintatilastot täytetty netissä tai lähetetty paperilomakkeella piiritoimistoon, viimeistään 
31.1.2017 (tilastotietoja voi täyttää netissä jo joulukuussa 2016)
• osaston valmiussuunnitelma tarkistettu ja päivitetty ja lähetetty piiritoimistoon, viimeistään 
helmikuussa.
• osaston kevätkokouspöytäkirja liitteineen lähetetty piiritoimistoon, heti kokouksen jälkeen tai 
viimeistään 30.4.2017

Kutsukaa osastokummi kylään

Piirissä osastofoorumeita järjestetään seitsemällä alueella noin neljästi vuodessa. Niissä vaihde-
taan kuulumisia ja kerrotaan ajankohtaisista asioista. Osallistukaa niihin isommallakin joukolla! 

Piiritoimistossa on nimetty jokaiselle osastolle oma osastokummi. Kutsukaa kummi kylään ja 
suunnitelkaa yhdessä vaikkapa osaston toimintaa tukeva kehittämishanke tai jäsenhankinta-
kampanja. Tehkää osastokummin kanssa yhdessä osastosta Swot-analyysi.

• Osaston toimintaa esitellään Punaisen Ristin 
viikolla, Ystävänpäivänä, verenluovutusten yh-
teydessä ja alueen tapahtumissa. Hyvän Elä-
män Eväät -hankkeen tilaisuuksia (HOK-Elan-
non toimialueella) järjestetään yhteistyössä 
piirin kanssa.

Enemmän ensiapuryhmäläisiä

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

• Osaston Rednet-sivuilta löytyy ensiapuryh-
män ohjelma ja yhteystiedot.  

• Osastolla on toimiva ensiapuryhmä, jolla on 
ensiapupäivystäjiä.

Hyvin toimiva vapaaehtoinen verenluovutus

• Verenluovutus on helppo auttamisen muoto. 
Vapaaehtoisilla yhdyshenkilöillä ja avustajilla 
on merkittävä rooli verenluovutustilaisuuksis-
sa. Verenluovutukset ovat näkyvä osa Punai-
sen Ristin toimintaa ja niiden yhteydessä on 
mahdollista esitellä myös osastojen toimintaa. 
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Varaa majoitus yleiskokouksen ajaksi
Helsingin yleiskokoukseen osallistuville on va-
rattu hotellihuoneita Original Sokos Hotel Pre-
sidentistä ja Radisson Blu Royalista. Lisäksi 
erityisesti nuorisojäsenille on tehty majoitus-
kiintiö Hostel Domus Academicasta. Jos tiedät 
osallistuvasi yleiskokoukseen, voit tehdä huo-
nevarauksen jo nyt, vaikka varsinainen yleis-
kokousilmoittautuminen alkaa vasta vuoden 
vaihteen jälkeen. 

Hotelli Presidentin ja Radisson Blu Royalin hin-
nat on porrastettu siten, että hinnat ovat voi-
massa 11.3.2017 saakka. Sen jälkeen hinnat 
nousevat 10 €/huone. Varaukset on tehty pe-
su 9.–11.6.2017. Nettivarauksella molemmista 
hotelleista voi varata maksimissaan neljä huo-
netta kerralla. Isomman määrän voi tarvittaessa 
varata soittamalla alla mainittuihin numeroihin.

Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan 
yleiskokouksen 10.–11.6.2017 Finlandia- 
talossa Helsingissä.

Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mukaan ”halli-
tuksen on ilmoitettava varsinaisen yleiskokouksen 
ajankohta ja paikka viimeistään neljä kuukautta en-
nen kokousta”. 

Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on yksi ääni-
valtainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä koh-
den. Edustajien määrä perustuu edellisen vuoden 
henkilöjäsenten määrään. Lisäksi jokaisella piirillä on 
yksi piirihallituksen valitsema äänivaltainen edustaja, 
joka on yleiskokouksen vaalitoimikunnan jäsen.

Yleiskokoukseen valmistauduttaessa on otettava 
huomioon seuraavat asetuksen määräämät asiat:

KUTSU YLEISKOKOUKSEEN

Hotellit, hinnat ja varauskoodit:

• Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee jät-
tää hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta 
ennen kokousta eli 13.4.2017 mennessä. 

• Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikunnalle 
päättyy 28.4.2017. 

• Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältävän 
kokouskutsun viimeistään kuukautta ennen 
kokousta. 

• Kaikki käsiteltävät asiat postitetaan osastoille 
ja piireille 12.5.2017.

Osallistumismaksu kokoukseen on 40 euroa. Illal-
liskortti maksaa 50 euroa.

Tervetuloa vaikuttamaan!

Suomen Punainen Risti
Hallitus

Hotelli ja huonehinnat

Original Sokos Hotel Presidentti 
www.sokoshotels.fi
2hh (erilliset vuoteet) 110 €/huone/vrk
2hh (parivuode) 95 €/huone/vrk
3hh (erilliset vuoteet) 130 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 608

Radisson Blu Royal
www.radissonblu.fi
2hh (erilliset vuoteet)120 €/huone/vrk
Yhden hengen käytössä 105 €/huone/vrk
Puhelin: +358 20 1234 701 

Hostel Domus Academica
www.hostelacademica.fi
(Hostel.Academica@hyy.fi)
1 hengen huone 50 €/huone/vrk
2 hengen huone 62 €/huone/vrk
3 hengen huone 85 €/huone/vrk 
Puhelin: +358 (0)9 1311 4334

Aamiaisen hinta hostellissa on 7,50 €

Varaustunnus internetissä

BSUO170609

SPR

SPR

Varaustunnus puhelimitse

SPR

SPR

YLEISKOKOUS HELSINGISSÄ 10.–11.6.2017 

Kokouspäivien ai-
kataulu on tiukka. Myös 

HUPin edustajien kannattaa 
pohtia hotellihuoneen varaa-
mista - varsinkin jos osallistuu 

sekä yleiskokoukseen että 
iltajuhlaan.
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YSTÄVÄVÄLITYSTEN KEHITTÄMISHANKE

Sähköisellä ystävävälitysjärjestelmällä 
helpotusta ystävävälitykseen

Suomen Punaisen Ristin ystävävälityksiä ke-
hitetään. Tavoitteena on uuden sähköisen ys-
tävävälitysjärjestelmän myötä yhtenäistää ja 
selkiyttää ystävävälitystä sekä keskittää ys-
tävävälityksiä välitysringeiksi. Samalla yhte-
näistetään eri välitysten välityskäytäntöjä. Ys-
tävävälitysten keskittämisestä huolimatta 
tarkoituksena on säilyttää toiminnan paikalli-
suus. 

Sähköisen järjestelmän myötä paranee myös 
tietoturvallisuus, kun kaikki ystävävälitysten 
asiakastiedot ovat yhdessä sähköisessä re-
kisterissä. Myös ystävätoiminnan monimuo-
toisuus on tarkoitus huomioida välityksissä 
tulevaisuudessa entistä enemmän niin, että 
samasta numerosta voi saada tukea sekä nuo-
ri, vanha että maahanmuuttaja joko ryhmätoi-
minnan tai kahdenkeskeisen ystävätoiminnan 
kautta. Uutta sähköistä ystävävälitysjärjestel-
mää pilotoidaan Hämeessä ja Uudellamaalla 
alkukeväästä 2017.

Käytännössä ystävävälitysten sähköistämi-
nen ja keskittäminen tarkoittaa ystävävälitys-
ten uudenlaista organisointia välitysringeiksi, 
joihin kukin ystävävälitys voi osallistua omal-
la vuorollaan omalta kotipaikkakunnaltaan il-
man sidosta kiinteään välityspaikkaan. Asi-
akkaille rinki näyttäytyy yhtenä välityksenä, 
missä on yksi puhelinnumero ja sähköposti-
osoite. Kaikki asiakastiedot tallentuvat yhteen 
sähköiseen järjestelmään, missä ne ovat väli-
tysrinkiin kuuluvien välittäjien löydettävissä ja 
ystäväparien muodostaminen helpottuu myös 
yli osasto- ja kuntarajojen. Välitysringit voi-
daan muodostaa alueellisten tarpeiden ja toi-
veiden mukaan, esimerkiksi niin, että Läntinen 
Uusimaa muodostaisi yhden ringin jne. Ystä-
väparien ja ryhmien tukeminen sekä verkosto-
jen luominen tapahtuu kuitenkin jatkossakin 
omalla paikkakunnalla, kuten tähänkin asti.

Ystävävälitysten nykytilanne

Syys-lokakuussa kartoitettiin Uudellamaalla ja 
Hämeessä ystävävälitysten nykytilaa sekä ky-
syttiin ajatuksia välitysjärjestelmän sähköis-
tämisestä ja ystävävälitysten keskittämisestä. 
Uudellamaalla kyselyyn vastasi yhteensä 25 
välittäjää kuudestatoista eri välityksestä. Eri 
ystävävälityksissä toimi kyselyhetkellä 1 – 7 
välittäjää, Helsingin ystävävälityksellä oli lisäk-

si omat välittäjät Nuori Nuorelle ystävätoimin-
nassa sekä saattajatoiminnassa. 

Kyselyyn vastanneista ystävävälityksistä yh-
dellätoista oli oma, vain välityksen käytös-
sä oleva sähköpostiosoite ja/tai puhelinnu-
mero. Yhteen välitykseen oltiin juuri luomassa 
omaa sähköpostiosoitetta ja puhelinnume-
roa. Välitettyjen ystäväparien määrät vaihte-
livat runsaasti eri välitysten kesken. Hajontaa 
oli viidestä ystäväparista sataan ystäväpariin 
vuodessa. Keskimäärin välitykset välittivät 
10 – 20 ystäväparia/vuosi. 

Erityisen tyytyväisiä välityksissä oltiin Uudel-
lamaalla välittäjien väliseen yhteistyöhön, toi-
minnan sujuvuuteen, yhteistyöhön kunnan 
kanssa, tiloihin ja varusteisiin sekä toiminnan 
merkityksellisyyteen. Kehitettävistä asioista 
selkeimmin nousi esille uusien vapaaehtoisten 
rekrytointitarve. Myös toiminnan nykymuotoi-
nen hallinto koettiin vanhanaikai
seksi/kehitettäväksi. Kehittäviksi asioiksi nos-
tettiin myös muun muassa useammassa vas-
tauksessa parempi tietokone ja nettiyhteyk-
sien parantaminen sekä toive asiakastietojen 
sähköistämisestä. Uudellamaalla odotuksia ys-
tävävälitysten sähköistämisestä oli enemmän 
kuin Hämeessä. Sähköistämiseltä odotettiin 
juurikin asiakastietojen ja koko prosessin ny-
kyistä parempaa hallintaa.

Ystävävälitysten keskittäminen puolestaan he-
rätti jonkin verran kysymyksiä. Paikallisuuden 
säilyttäminen keskittämisestä huolimatta nou-
si esiin useammassa vastauksessa. Muuten 
ajatus ystävävälitysten keskittämisestä jakoi 
ajatuksia, osa näki keskittämisen mahdollisuu-
tena entistä laadukkaampaan ystävävälityk-
seen, osa mietti sen toimivuutta etenkin pie-
nillä paikkakunnilla.

Tällä hetkellä menossa on kartoitus myös 
muun Suomen ystävävälitysten nykytilantees-
ta.

Lisätietoja:

Projektisuunnittelija Maija Pokkinen
Ystävävälitysten kehittämishanke
maija.pokkinen@punainenristi.fi, 
puh. 020 701 2191
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OSASTOJEN KASVU -HANKE 

Uudet vapaaehtoiset - missä he ovat?
Järjestimme lauantaina 19.11.2016 työpa-
jan osastojen avainvapaaehtoisille uusien va-
paaehtoisten mukaan saamisesta. Rajasimme 
työskentelyn vapaaehtoiseksi ilmoittautuvien 
vastaanottovaiheeseen ja siinä ratkaiseviin te-
kijöihin. Miksi tämä rajaus? Siksi, että onnis-
tumme tässä kovin, kovin huonosti.

Punaisen Ristin kotisivun kautta on tänä vuon-
na ilmoittautunut Suomessa vapaaehtoiseksi 
jo 4 000 ihmistä. Pääkaupunkiseudulla ja Uu-
dellamaalla ilmoittautuneita on yli 1 900 eli lä-
hes puolet koko maan sähköisesti ilmoittautu-
neista. Pääkaupunkiseudulla ilmoittautuneita 
on noin 1 500 ihmistä ja muulla Uudellamaalla 
noin 400. Vuoden 2015 syksyn valtava vapaa-
ehtoistulva ei siis ole lainkaan ohi.

Samana ajanjaksona turvapaikanhakijoita on 
tullut Suomeen noin 4 900. Jos kaikki uute-
na vapaaehtoisena turvapaikan hakijoiden tu-
keen tai monikulttuuriseen toimintaan ilmoit-
tautuneista 1 353:sta saataisiin mukaan, niin 
vapaaehtoisia auttajia olisi yksi neljää tulijaa 
varten. Vaan ei saada.

Missä nämä ihmiset ovat ja mitä he haluavat 
tehdä? Ilmoittautumissivulla pitää nykyisellään 
valita yksi toimintamuoto 23:sta. Valintakoh-
teita on aivan liikaa. Eikä vapaaehtoisen po-
lussa kuvattu toimintamalli selvästi toimi.

Mitä uudet vapaaehtoiset haluaisivat 
tehdä?

Vuoden 2015 syksyn turvapaikanhakijatilan-
teessa Punaiselle Ristille ilmoittautui yli 
10 000 ihmistä vapaaehtoiseksi. Alkuvuodesta 
2016 tulijoita oli pitkälti yli kaksisataa kuukau-
dessa Uudenmaan alueella. Ilmoittautuneiden 
virta on hidastunut, mutta edelleen tulijoita 
on ilman mittavaa rekrytointia tai kriisiä 100 – 
200 kuukaudessa. Alla olevassa graafissa on 
nimettynä suosituimmat toimintamuodot pro-
senttiosuuksin.

Suurimmaksi kiinnostuksen kohteeksi on pa-
lannut valtakunnallisesti ystävätoiminta, joka 
pääkaupunkiseudulla on toisena. Hyvänä kak-
kosena on edelleen turvapaikan hakijoiden tu-
kena toimiminen ja monikulttuurinen toiminta. 
Itse en tosin vuoden Punaisella Ristillä töis-
sä oltuani oikein uskalla sanoa mitä ero näillä 
kahdella on. Ja oleellisempaa kuin se, että me 
sisäpiiriläiset tiedämme eron, on se miten ne-
tin valintaruutua katsova ihminen ne ymmär-
tää. Tämä uuden tulijan näkökulma kannattaa 
kaikessa pitää mielessä.

Työmuodon, ohjelman tai hankkeen nimi ei 
aukea uudelle vapaaehtoiselle

Vedän itse projektia, jonka nimi on Osastojen 
kasvuhanke 2015–2017. Aukeaako se sinulle? 

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden 
ensisijaiset kiinnostuksen kohteet ajalla 1.1. -30.10.2016

Turvapaikanhaijoiden 
tueksi 27 %

Ystäväksi  25 %

Monikulttuuriseen 
toimintaan 12 %

Lipaskerääjäksi
6 %

Ensiaputoimintaan
5 %
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OSASTOJEN KASVU -HANKE

Kasvusta on kyse, mutta mitä nämä osastot 
siis ovat, kysyy uusi tulija.

Tulijoille on muutama merkitsevä asia: vas-
taanotto, vastaanotto ja vastaanotto. Miten 
ihminen otetaan vastaan sähköisesti, miten 
ensimmäisessä tapaamisessa ja ensimmäises-
sä ”auttamistekemisen” paikassa.

Työpajassamme esille nousi nopea ja ystävälli-
nen vastaanotto. Tulijalle täytyy välittyä tunne 
siitä, että he ovat tervetulleita, että heille on 
tehtäviä ja tukea tarjolla alusta alkaen.

Pitäisikö koko uusien vastaanotto organi-
soida uudella tavalla kaupunkiseudulla?

Isoilla osastoilla on osin hyvinkin vakiintuneet 
tavat uusien vastaanottamiseen, mutta silti 
hukkaamme näilläkin alueilla valtavan määrän 
väkeä. Pienen osaston uusien iltaan saattaa 
tulla vain yksi ja hänkin masentuu huomattu-
aan olevansa ainoa uusi, kuten eräs puheen-
johtaja työpajassamme asian kuvasi. 

Olisiko sittenkin tehokkaampaa järjestää isoil-
la kaupunkiseuduilla yhteisesti uusien vas-
taanottaminen, perehdytys Punaiseen Ristiin, 
muodostaa uudet toimintaryhmät ja tarjota 
vapaana olevia tehtäviä? 

Tätä miettiessä olemme yksinkertaistamas-
sa netti-ilmoittautumista. Se ei ole teknisesti 
iso muutos, eikä toiminnan laajeneminen ole 
ensisijaisesti siitä kiinni. Katsotaan saamme-
ko vapaaehtoiset ohjautumaan paremmin mu-
kaan toimintaan. Kaupunkiseudulla tulijoita on 
niin paljon, että meidän on perustettava yh-
dessä uusia ”auttamisen työryhmiä” nykyisiin 
ohjelmiimme ja myös uusiin toimintamuotoi-
hin. Osastojen vastaanottotoimintaan uusien 
auttajien mukaan saamikseksi kannattaa pa-
nostaa, sillä se lähes ainoa keino vastuutehtä-
vien jakamiseen kestävällä tavalla.

Työpajassa emme tuottaneet juurikaan uutta 
siihen milloin ja miten ihminen kokee olevan-
sa tervetullut. Uusi havainto oli se, että teh-
däksemme tämän hyvin, ei yksi jäsenmestari 
yhtään isommassa osastossa riitä. Tätä kan-
nattaa osaston hallituksessa miettiä heti tam-
mikuussa, kun ihmiset ilmoittautuvat taas ak-
tiivisesti vapaaehtoistoimintaan. Järjestämme 
myös hyvän palautteen vuoksi uusia vastaavia 
työpajoja samalla teemalla alkuvuodesta. Yh-
dessä onnistumme, ollaan yhteydessä!

Tapani Tulkki
kehittämispäällikkö
tapani.tulkki@redcross.fi, 0400 933 966

Jäsenten sähköpostit 
rekisteriin

Olemme kokeilleet muutaman kuukauden ajan 
jäsentemme sähköpostiosoitteiden keräämistä 
hyvin tuloksin. Tämä siksi, että usein viestin-
nässä harmitellaan, että vain noin kolmasosal-
ta jäsenistä on rekisterissä sähköpostiosoite. 
Osoitteen jättäminen tehdään netissä Lyyti-
ohjelman helposti. Hakkaamme toimistolla nä-
mä sähköpostiosoitteet jäsenrekisteriin vähin-
tään kerran kuussa.

Itä-Helsingin osasto on ollut tässä aktiivinen 
ja saanut lyhyessä ajassa useilta kymmenil-
tä jäseniltään sähköpostiosoitteen jakamal-
la jäsenkirjeessä ja Facebookissa nettilinkkiä. 
Osaston uuden viestintäryhmän yksi taitava 
jäsen on tehnyt mainion videon saman linkin 
mainostamiseksi. Videon voit jakaa Itä-Helsin-
gin osaston tai piirin Facebook-sivun kautta. 

Linkki sähköpostiosoitteen jättämiseksi on: 
https://www.lyyti.in/sposti

Kysy tarvittaessa lisää Tapanilta

Tapani Tulkki, 
tapani.tulkki@redcross.fi, puh. 0400 933 966

Ansiomerkkihakemukset 
15.2.2017 mennessä

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkki voidaan 
myöntää vapaaehtoiselle jäsenelle tunnustuk-
sena ansiokkaasta toiminnasta. Ansiomerkin 
myöntämisen edellytyksenä on SPR:n jäsenyys 
ja se, että henkilö on vähintään kuuden vuo-
den ajan osallistunut järjestön toimintaan.

Ansiomerkkejä haetaan lomakkeella, joka löy-
tyy netistä osoitteesta rednet.punainenris-
ti.fi > osastotoimisto. Samalla lomakkeella voi 
anoa myös pöytäviiriä ja hädän kolmet kasvot 
pienoisveistosta. SPR:n huomionosoituksista 
on tarkempaa tietoa osastotoimistossa.

Ansiomerkkihakemukset on toimitettava piiri-
toimistoon viimeistään 15.2.2017. Hakemuk-
set toimitetaan osoitteella Suomen Punainen 
Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri, Tuula Kor-
honen, Salomonkatu 17 B, 5. krs, 00100 Hel-
sinki tai sähköpostilla tuula.korhonen@punai-
nenristi.fi.

AJANKOHTAISTA
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ENSIAVUN HUOMIONOSOITUS

Ensiavun huomionosoitus neljälle rohkealle auttajalle

Oletko jo ladannut älypuhelimeesi Punaisen 
Ristin ilmaisen mobiilisovelluksen? Sen avulla 
ensiapuohjeet, verenluovutustiedot ja lahjoit-
tamismahdollisuus kulkevat aina mukanasi. 

Sovellus on saatavilla maksutta iPhone-, An-
droid- ja Windows-puhelimiin sekä tablettei-
hin. Löydät sovelluksen myös hakusanalla 
”Punainen Risti” tai ”Veripalvelu”.

Puhelimessa ensiapuohjeet ovat aina 
mukana

Mobiilipalvelusta löytyvät ajantasaiset ensi-
apuohjeet onnettomuuksien, tapaturmien ja 
sairauskohtausten varalle. Sovellus ei korvaa 
ensiapukurssia, mutta se kannattaa ladata 
puhelimeen opiksi ja muistin tueksi. Et tarvit-
se verkkoyhteyttä ensiapuohjeiden käyttöön, 
joten taskussasi on aina nopea ja helppo-
käyttöinen ensiapuopas. Sovelluksesta löy-
dät myös tiedot tulossa olevista ensiapukurs-
seista.

Tietoa ja apua verenluovuttajalle

Sovellus palvelee myös verenluovuttajia. Palve-
lussa voi merkitä puhelimen muistiin omat luo-
vutustiedot ja tilata muistutuksen seuraavasta 
mahdollisesta luovutuspäivästä. Lisäksi pal-
velu näyttää karttoineen lähimmät veripalve-
lutoimistot ja verenluovutustilaisuudet. Oman 
paikkakunnan seuraavasta verenluovutustilai-
suudesta voi tilata itselleen muistutuksen.

Helppo tapa lahjoittaa

Sovelluksen kautta voi tehdä lahjoituksia Suo-
men Punaisen Ristin keräyskohteisiin, tai ryh-
tyä 10 euron summalla kuukausilahjoittajaksi. 
Lahjoitus veloitetaan puhelinlaskun yhteydes-
sä. Lisäksi sovelluksen avulla voi seurata Pu-
naisen Ristin ja Veripalvelun uutisia ja hakea 
tarpeellisia yhteystietoja.

Suomenkielisen mobiilisovelluksen on toteut-
tanut Mobile Means Oy.

Mobiilisovellus tuo ensiapuohjeet kännykkääsi

Punaisen Ristin ensiavun huomionosoitus myönnettiin HUPissa tänä vuonna neljälle henkilölle tun-
nustuksena ansioituneesta ensiavun annosta. Huomionosoituksen saivat Mikko Palsola, Raimo Lind-
ström, Juha Kaplas ja Mauno Kaivo. Palsola elvytti kotona sairauskohtauksen saanutta läheistään ja 
Lindström, Kaplas ja Kaivo elvyttivät golfkentällä sairauskohtauksen saanutta ystäväänsä kunnes am-
mattiapu ehti paikalle. Molemmissa tapauksessa ensiaputaitoiset elvyttäjät pelastivat autettavan 
hengen. 

Huomionosoituksen luovuttivat piiritoimistolla järjestetyssä tilaisuudessa toiminnanjohtaja Petri Kau-
kiainen ja terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö Maria Viljanen keskustoimistosta. Kuvassa hei-
dän lisäkseen Mikko Palsola yhdessä avovaimonsa Saaran kanssa. Lämpimät onnittelut palkituille!  

Tu
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AJANKOHTAISTA

Punainen Risti avaa jälleen joulunpyhinä mak-
suttomia kahviloita piirin alueella. Ihan uutta 
on uudenvuodenpäivän kahvila Patolassa! Pai-
kallisosastojen vapaaehtoisten järjestämissä 
kahviloissa on tarjolla kahvin lisäksi jouluherk-
kuja. Tarkoitus on viettää pyhäpäiviä rennosti 
ja rauhallisesti rupattelun ja musiikin tai vaikka 
lautapelien merkeissä. Kahvilat ovat avoimia 
kaikille. Pääkaupunkiseudun joulukahviloita 
tukee HOK-Elannon ja Punaisen Ristin Hyvän 
elämän eväät -hanke.

Lämpimästi tervetuloa!

Punainen Risti avaa jälleen joulukahviloita
• Kallio-Käpylän osaston joulupäivän kahvila 
Hämeentie 85–89, 00550 Helsinki
su 25.12. klo 13–17

• Pohjois-Helsingin osaston joulupäivän kahvi-
la, Risupadontie 4, 00640 Helsinki
su 25.12. klo 13–17

• Keski-Espoon osaston tapaninpäivän joulu-
kahvila 
Villa Apteekki, Pappilantie 5, 02770 Espoo
ma 26.12. klo 13–16

• Kehä-Espoon osaston tapaninpäivän joulu-
kahvila 
Raitinpysäkki, Konstaapelinkatu 1, Leppävaara 
ma 26.12. klo 13–15

• Etelä-Lohjan osaston tapaninpäivän joulu-
kahvila 
Virkkalantie 12–16, 08700 Lohja
ma 26.12. 13–15

• Pohjois-Helsingin osaston uudenvuodenpäi-
vän kahvila 
Risupadontie 4, 00640 Helsinki
su 1.1. klo 13–17

Kaikki jäsenet saivat joulukorttilähetyksen

Piiristä postitettiin marraskuussa pieni erä jou-
lukortteja jokaiselle täysi-ikäiselle jäsenelle. 
Joulukorttilähetys ei velvoittanut mihinkään, 
mutta halukkaat pystyivät lunastamaan kortit 
ja maksamaan pienen summan kotimaan aut-
tamistyötä tukeakseen. 

Monet Punaisen Ristin piirit ovat tehneet jou-
lukorttipostituksen aiempina vuosina ja koke-
mukset ovat olleet hyviä. Myös HUPissa en-
simmäisen joulukorttipostituksen tuotto yllätti 
positiivisesti. Huolimatta siitä, että kirjeestä 
postitettiin virheellisesti mustavalkoinen ver-
sio, joulukorttien vastaanotto oli sen verran 
hyvä, että aiomme lähettää joulukortit jäsenil-
le ensi vuonnakin.  

Joulukorttien tuotto käytetään vapaaehtoistoi-
minnan tukemiseen piirin alueella. Punaisen 
Ristin vapaaehtoiset Uudellamaalla ovat mu-
kana mm. ystävätoiminnassa tuomassa iloa 
yksinäisen arkeen, ensiapuryhmässä autta-
massa pienissä ja isoissa hätätilanteissa tai 
vaikkapa lipaskerääjinä hätäapukeräysten ai-

kana. Ensi vuonna piiri panostaa mm. osasto-
jen kasvu -hankkeeseen ja luottamushenkilöi-
den koulutukseen.

Kiitos kaikille teille, jotka halusitte tukea toi-
mintaamme Helsingin ja Uudenmaan piirin alu-
eella. 
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TEEMAKOULUT

Punaisen Ristin Teemakouluniksi

Reddie Kids-toiminnan käynnistäminen 

Reddie Kids-toiminta voidaan käynnistää 
Punaisen Ristin Teemakouluissa lukion ja 
alakoulun yhteistyönä. Tätä on kokeiltu ja 
hyväksi havaittu. Seuraavassa esimerkki 
Haukilahden lukiosta:

Osasto ja lukio sopivat asiasta tapaamisis-
sa ja Teemakoulusopimuksessa.

1. Lukio kertoo opiskelijoille mikä Reddie Kids 
-toiminta on ja kysyy halukkaita Reddie Kids 
-ohjaajakoulutukseen. Mahdollisuuksien mu-
kaan koulu voi taloudellisesti tukea Reddie 
Kids-koulutukseen osallistujia. Reddie Kids 
-koulutus ja kerhon vetäminen voidaan lukea 

osaksi lukion oppimäärää 
(esim. yhden lukiokurssin 
laajuinen). Asiasta päät-
tää lukion rehtori. Opiskeli-
joilta toivotaan, että he si-
toutuvat vetämään Reddie 
Kids -kerhoa yhden luku-
kauden, jonka jälkeen voi 
toki jatkaa.

2. Valitut opiskelijat osal-
listuvat Punaisen Ristin jär-
jestämään Reddie Kids-
koulutukseen. Olisi hyvä, 
jos tälle ryhmälle voisi olla 
oma koulutus. 

3. Koulutuksen päätyttyä 
lukion opiskelijat/opetta-
jat ottavat yhteyttä lähellä 
olevaan ala-kouluun ja tar-
joavat 1 ja 2-luokkalaisille 

Espoon Haukilahden lukion tokaluokkalaiset Ansa Pyykönen, Pipsa Ahjoharja, Nelah 
Stiller ja Lotta Lehtovirta olivat mukana Nälkäpäivä-keräyksessä. Lukion rehtori Pek-
ka Piri on itse SPR:n vapaaehtoinen ja yksi teemakouluyhteistyön ideoijista.

Reddie Kids –kerhoa esimerkiksi kerran viikos-
sa klo 15-16 ala-asteen iltapäiväkerhotoimin-
nan aikana. Hakijoita on yleensä tullut liikaa, 
koulu auttaa karsinnassa.

4. Käytännön järjestelyt: kerhon pitäjät mene-
vät tapaamaan ala-asteen rehtoria. Sovitaan 
tiedotuksesta (esim. reppuposti), tiloista, tar-
vikkeista, säilytyskaapista, ohjelmasta, toimin-
ta-ajasta (esim. yksi lukuvuosi). Reppuposti-
tiedotteista on olemassa valmiit pohjat. 

5. Koulu ja Punainen Risti voivat kiittää kerhon 
vetäjiä pienellä muistamisella ja todistuksella. 

Te
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Haluaisitteko omaan osastoonne Punaisen Ristin Teemakoulun?

Punainen Risti saa Teemakoulun avulla lisää toimintaa ja tekijöitä. Teemakoulu on pitkäjänteis-
tä yhteistyötä oppilaitoksen ja osaston välillä. Punainen Risti tarjoaa kanavan, jossa arvoja vie-
dään eteenpäin käytännön toimintana. Yhteistyösopimuksessa määritellään sisältö, vastuualu-
eet, mahdollisuudet ja toiminta. Teemakoulut ovat erityisesti lukioita. 

Teemakoulu mahdollistaa: Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminnan, Punaisen Ristin viikon 
tapahtuman järjestämisen, Operaatio Nälkäpäiväkeräyksen järjestämisen uudella tavalla ja uusin 
voimin, uusien jäsenten mukaan saamisen (lapset, lasten vanhemmat, opettajat ja muut yhteis-
työtahot) ja osaston tunnettuuden lisäämisen.

Lisätietoja 
• nuorisotoiminnan suunnittelija Mia Niemelä, puh. 020 701 2369, mia.niemela@punainenristi.fi 
• piirin hallituksen jäsen ja rehtori Pekka Piri, puh. 050 590 6327, pekka.piri@espoo.fi
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PUNAINEN RISTI JA PAPERITTOMAT

Punainen Risti auttaa paperittomia 
– ensisijainen vastuu kunnilla
Kielteisten turvapaikkapäätösten lisääntyessä 
niin sanottujen paperittomien määrän arvioi-
daan kasvavan Suomessa. Osa kielteisen tur-
vapaikkapäätöksen saaneista henkilöistä, joita 
ei voida palauttaa kotimaahansa vastoin hei-
dän tahtoaan, jää Suomeen. Vastaanottopal-
veluiden päättymisen jälkeen he jäävät usein 
turvaverkkojen ulkopuolelle.

Perustuslain 19. pykälän mukaan ”Jokaisella, 
joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elä-
män edellyttämää turvaa, on oikeus välttä-
mättömään toimeentuloon ja huolenpitoon”. 
Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on 
turvattava tämä perusoikeus. Perustuslaki so-
veltuu näiltä osin myös paperittomiin.

Kunnat ovat vastuussa alueellaan olevista ih-
misistä. Paperittomien palveluja ei kuitenkaan 
ole aloitettu kaikissa kunnissa: tilanne on mo-
nille kunnille uusi ja haastava. Kunnat odotta-
vat sosiaali- ja terveysministeriön ohjetta siitä, 
mitä palveluja paperittomille kuuluu. Ohjeen 
odotetaan valmistuvan lähiaikoina. Kuntien 
velvollisuus on tarjota akuutti toimeentulotuki 
ja äkilliset terveydenhuollon palvelut.

Monet uudet paperittomat ovat Punaisen Ris-
tin tiedossa, koska he poistuvat SPR:n vas-
taanottoyksiköistä. Vastaanottotoiminnan 
ohjeiden mukaan henkilöitä ei poisteta vas-
taanottoyksiköistä ilman että heille kerrotaan 
muista palveluista ja varmistetaan, etteivät he 
joudu heitteille. Vastaanottopalveluiden päät-
tymisen jälkeen auttamisvastuu Punaisen Ris-
tin avun ketjussa siirtyy vastaanottoyksiköiltä 
Punaisen Ristin piireille ja osastoille.

Punainen Risti noudattaa paperittomien autta-
misessa järjestön periaatteita ja kansainvälisiä 
suosituksia:

• Oikeudellinen asema ei saa olla este huma-
nitaarisiin tarpeisiin vastaamiselle ja haavoit-
tuvuuden lieventämiselle.

• Valtiot ovat tunnustaneet kansallisten yhdis-
tysten oikeuden päästä kaikkien siirtolaisten 
luo ja antaa mandaatin mukaista humanitaa-
rista apua ja suojelua.

• Kansallisten yhdistysten on pyrittävä varmis-
tamaan, että apua tarvitsevat tai haavoittu-
vassa asemassa olevat siirtolaiset saavat apua 

ja heillä on pääsy suojelun piiriin. Vastuu pa-
perittomien auttamisesta on ensisijaisesti kun-
nilla ja kaupungeilla.

Punainen Risti on päättänyt seuraavista 
toimista paperittomien auttamiseksi:

1. Tiedonvälitys vastaanottoyksiköissä
2. Vaikuttamistyö järjestön sisällä ja suurelle 
yleisölle, mukaan lukien verkostot, poliittiset 
päättäjät ja media
3. Avustustoiminta

Avustustoiminnan osalta Punaisella Ristillä on 
valmius käynnistää ruokajakelua, vaatejake-
lua, hygieniapakettien jakelua sekä materiaa-
lipakettien (yöpyminen, ruuanlaitto) jakelua. 
Tarpeen mukaan käynnistetään neuvontapal-
veluita ja terveyspalveluita. Kustannukset ka-
tetaan katastrofirahastosta. 

Ju
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Hätämajoitus Turun vastaanottokeskuksessa 
syksyllä 2015.
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Tilanne marraskuussa 2016

Piiristä on lähetetty alueen kaupunkien ja kun-
tien sosiaalijohtajille kirje, jossa tiedustellaan 
ko. kunnan tai kaupungin palveluilta paperit-
tomille. Kirjeessä myös kerrotaan, että tar-
vittaessa Punainen Risti tukee viranomaisia 
avustustyössä mm. tarjoamalla paperittomille 
neuvontaa, tukea ja materiaalista apua.

Punaisella Ristillä on suunnitteilla Helsinkiin 
pilottina neuvonta-/palvelupiste paperittomil-
le. Piirin edustajat ovat keskustelleet paperit-
tomien tilanteesta myös Espoon ja Vantaan 
kaupunkien edustajien kanssa. 

Helsingissä seurakunnat käynnistivät 21.11. 
kiertävän hätämajoitustoiminnan, johon Pu-
nainen Risti toimitti yöpymistarpeet ja hygie-
niapaketit. 

Pakolaisneuvonnan ylläpitämä Paperittomat-
verkosto on tärkeä yhteistyökumppani, jonka 
avulla tieto kulkee ja toimintaa voidaan kehit-
tää. Paperittomat–verkosto on luvannut järjes-
tää Punaisen Ristin toimijoille koulutusta pa-
perittomista.

Helsingin ja Uudenmaan piirin yhteyshenki-
lönä paperittomiin liittyvissä asioissa toimiii 
Hanna Holm, sähköposti hanna.holm@punai-
nenristi.fi.

Punaisen Ristin periaatteet ja 
vastaanottopalveluiden 
lakkaaminen

Punainen Risti… 

- ei käytä voimakeinoja viranomaisten 
päätösten toimeenpanossa
- ei ole oma-aloitteisesti yhteydessä po-
liisiin asiakkaan poistamiseksi yksiköstä
- ei osallistu eikä näyttäydy osana viran-
omaisten päätöstä palauttaa ihmisiä pa-
kolla 
- ei rajoita ihmisten liikkumisvapautta
- ei linkity viranomaisiin ja turvapaikka-
prosessiin tai ota kantaa turvapaikkaha-
kemuksen käsittelyyn tai päätöksiin
- ei vaikuta turvapaikanhakijan päätök-
sentekoon maahan jäämisen tai kotiinpa-
luun osalta
- ei poista asiakkaita keskuksista ilman 
ohjausta jonkun muun auttamisjärjestel-
män piiriin. Ei jätä ihmisiä heitteille.

PUNAINEN RISTI JA PAPERITTOMAT

Tapahtumakalenteri 2017

Tammikuu

13.1. Tapaturmapäivää vietetään aina 13. per-
jantaina. Tapaturmapäivän tavoitteena on 
kiinnittää kansalaisten huomio keinoihin, joilla 
jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää. 
13.-15.1.Vapaaaehtoisen pelastuspalvelun 
(Vapepa) valmiusavaus, Nynäs.
13.-15.1. Kansainvälisen nuorisotoiminnan se-
minaari. 
14.1. Piirin ensiapupäivystäjien testipäivä piiri-
toimistossa, ilmoittautumiset Hupsikseen. 
21.1. Piirin ensiapupäivystäjien testipäivä Jär-
venpäässä, ilmoittautumiset Hupsikseen.  
21.-22.1. Kouluttaja- ja promo-päivät.
26.1. Kansalaistorin tapahtuman suunnittelu-
kokous, Helsinki.
28.1. Piirin ensiapupäivystäjien testipäivä Län-
si-Uudenmaan alueella, paikka avoin. 

Helmikuu

3.-5.2. Vapepa-johtajien täydennyskoulutus.
4.2. Piirin ensiapupäivystäjien testipäivä Länsi-
Helsingin tiloissa Pitäjänmäessä. Ilmoittautu-
miset Hupsikseen. 
4.-5.2. Ystävätoiminnan ryhmänohjaajakoulu-
tus klo 9−17, Helsinki. (Ks. sivu 18)
10.-12.2. Ensihuollon yhteistoimintaseminaa-
ri, Nynäs.
11.2. 112-päivänä halutaan kiinnittää suoma-
laisten huomio tapaturmien ja vahinkojen en-
naltaehkäisyyn.
14.2. Ystävänpäivä. 
22.-24.2. Reaktori-nuorisotapahtuma.

Maaliskuu

4.3. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa 1. 
Ryhmänjohtaja ilmoittaa kurssille tulijat. Pää-
syvaatimukset kurssille: EA1 voimassa, har-
joittelu ensiapuryhmässä 6-12 kk, viestikurssi 
tai vastaavat taidot, henkisen tuen peruskurs-
si tai vastaavat taidot, alkusammutustaidot, 
ikä 18 v., harjoittelijana ensiapupäivystyksissä 
vähintään 2-3 kertaa. Hinta 20 euroa. Kurssin 
jälkeen Moodle-oppimisympäristössä suoritet-
tava kurssin osa 2. 
7. ja 15.3. Sosiaalipalvelukoulukouluttajien ta-
paamiset klo 17−20, Helsinki. (Ks. sivu 18)
11.3. Keräysjohtajien ja kotimaan avun yhdys-
henkilöiden koulutus, Ravintola Ostrobotnian 
juhlakerros, Helsinki.
11.-12.3 Päivystyksen johtaminen -kurs-
si. Kurssi antaa valmiuksia toimia ensiapupäi-
vystyksen johtajana, ja se on tarkoitettu ko-

TAPAHTUMAKALENTERI 2017
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keneille ensiapupäivystäjille tai ensiauttajille. 
Kurssille haku erillisellä lomakkeella.
18.3. Vapepan peruskoulutuspäivä, Espoo.
18.-19.3. Nuorten vuosikokous, Kankaanpää.
18.-19.3 Ensiapupäivystäjille suunnattu Var-
haisen puuttumisen -koulutus. Koulutus antaa 
hyvät tiedot päihteistä, huumeiden käyttö-
kulttuureista ja päihdetilanteestamme. Kurssil-
ta saa valmiuksia tunnistaa käyttäjiä, kohda-
ta heidät kokonaisvaltaisesti, ottaa päihteiden 
käyttö puheeksi käytön eri vaiheissa ja ohja-
ta palveluiden piiriin. Kurssi on suunnattu yli 
18-vuotiaille. Kurssi sopii erityisen hyvin huu-
meita ja muita päihteitä kokeilevia ja käyttäviä 
kohtaaville, esimerkiksi festari- ja EA-päivys-
täjille, pluspisteiden ja turvatalojen vapaa-
ehtoisille, mutta myös kaikille muille asiasta 
kiinnostuneille ja viranomaisille, jotka työs-
kentelevät kokeilijoiden/käyttäjien kanssa. 
20.- 26.3. Rasismin vastainen viikko. 
20.3. Rasisminvastaisen viikon päätapahtuma, 
Narinkkatori, Helsinki.
25.-26.3. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa 
3. Viimeinen osa kolmiosaisesta kurssista. Hin-
ta 50 euroa. 

Huhtikuu

1.4. Ystävävälittäjäkoulutus, piiritoimisto, Sa-
lomonkatu 17 B, Helsinki. (Ks. sivu 18)
1.4. Ensiauttajien harjoitus ja testauspäivä. 
8.4. Surova-seminaari ensiapuryhmien ja ensi-
huoltoryhmien vapaaehtoisille sekä muille Va-
pepa-toimijoille. Seminaari antaa valmiuksia 
auttamistoimintaan viranomaisten apuna suur-
onnettomuuksissa piirin alueella. 
8.-9.4. Finlandssvensk vänträff, Lovisa.
22.4. Piirin vuosikokous, Helsinki.
22.-23.4. Maastojohtajakoulutus, Vihti.

Toukokuu

8.-14.5. Punaisen Ristin viikko.
11.5. Valmiuden kesäkauden avaus. Vapaaeh-
toistoimijoiden tapaaminen kesän odotellessa. 
22.5. Osastojen virallisten yleiskokousedustaji-
en tapaaminen, Finlandia-talo, Helsinki.

Kesäkuu

6.-11.6. Kansalaistorin yleisötapahtuma, Hel-
sinki.
10.-11.6. Yleiskokous, Finlandia-talo, Helsinki. 
15.6. Vapaaehtoisen kesäretki.
20.6. Kansainvälinen pakolaispäivä.

Heinäkuu, elokuu

14-15.7. Konfliktin Keskellä –humanitaarisen 
oikeuden roolipeli Syndalen, Hanko.
Roolipeli järjestetään partioleirillä 15-17-vuo-
tiaille ja siellä tarvitaan Punaisen Ristin vapaa-
ehtoisia. Lisätietoja Mia Niemelältä, sähköpos-
ti mia.niemela@punainenristi.
3.-6.8. KOMIA! Valtakunnallinen ensiapuleiri 
Kauhavalla. 

Syyskuu

2.9. Ystävätoiminnan syystartti.
9.9. Maailman ensiapupäivä.
9.9. Piirin ensiapukilpailut.
14.-16.9. Nälkäpäivä. 
30.9. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa 1. 
Ryhmänjohtaja ilmoittaa kurssille tulijat. Pää-
syvaatimukset kurssille: EA1 voimassa, ensi-
apuryhmässä harjoitellut 6-12 kk, viestikurssi 
tai vastaavat taidot, henkisen tuen peruskurs-
si tai vastaavat taidot, alkusammutustaidot, 
18 v. ikä, toiminut harjoittelijana ensiapupäi-
vystyksissä vähintään 2-3 kertaa. Hinta 20 eu-
roa. Kurssin jälkeen on Moodle-oppimisympä-
ristössä suoritettava kurssin osa 2

Lokakuu

2.-9.10. Valtakunnallinen vanhusten viikko. 
7.10. Vapepan peruskoulutuspäivä, Espoo.
7.-8.10. Valtakunnalliset terveyspistepäivät.
13.10. Tapaturmapäivää vietetään aina 13. 
perjantaina. Tapaturmapäivän tavoitteena on 
kiinnittää kansalaisten huomio keinoihin, joilla 
jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää.
28.-29.10. Ensiapupäivystäjän peruskurssi, 
osa 3. Viimeinen osa kolmiosaisesta kurssista. 
Hinta 50 euroa.

Marraskuu

18.-19.11 Ensiapugaala ensiapuryhmäläisille.
20.-27.11. Omaishoitajaviikko.
25.-26.11. Valtakunnallinen vapepa-foorumi.
24.11.-24.12. Hyvä joulumieli –keräys.

Joulukuu

1.12. Maailman Aids-päivä.

* * *

Lisätietoja koulutuksista kevään Tässä ja nyt 
-lehdissä ja RedNetissä.

Koulutukset järjestetään yhteistyössä 
Opintokeskus Siviksen kanssa.
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VAALITOIMIKUNTAKOULUTUSTA

Tiedotamme Helsingin ja Uudenmaan piirin 
järjestämistä ystävätoiminnan koulutuksista ja 
tapahtumista mm. Sinulla on ystävä -sähkö-
postilistan kautta, Punaisen Ristin nettisivujen 
tapahtumakalenterissa, piirin facebook-sivuil-
la ja osastojen yhteyshenkilöille. Mikäli haluat 
liittyä Sinulla on ystävä -sähköpostilistalle, il-
moita asiasta Outi Mustoselle. 

Tiedot tulevista ystävätoiminnan koulutuksis-
ta (ystävätoiminnan lyhytkurssit ja peruskurs-
sit) löytyvät osoitteesta www.punainenristi.fi/
tapahtumahaku. Näiden lisäksi pidetään moni-
muotoisen ystävätoiminnan saralla jatkokoulu-
tuksia, joista osasta tiedotetaan myöhemmin.

Ystävätoiminnan 
ryhmänohjaajakoulutus

Aika: Lauantai 4.2.2017 klo 9−17

Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin koulu-
tustilat, Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Hel-
sinki

Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisille, jot-
ka ohjaavat tai aikovat ohjata ikäihmisten, 
omaishoitajien, nuorten, maahan muuttanei-
den, vankien, Terho-kerhoa tai muuta ystävä-
toiminnan ryhmää Punaisessa Ristissä. Sekä 
uudet että parhaillaan toimivat ryhmänohjaa-
jat ovat tervetulleita koulutukseen.

Sisältö

• Punaisen Ristin ystävätoiminnan ryhmät
• Ryhmänohjaajan rooli ja tuki
• Ryhmän perustaminen, markkinointi ja ryh-
mäläisten rekrytointi
• Ryhmän eri vaiheet
• Haastavat tilanteet ja moninaisuus ryhmässä

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille maksu-
ton, muille hinta on 25 euroa. Koulutus sisäl-
tää materiaalin ja lounaan.

Ilmoittaudu viimeistään 26.1.2017 mennessä 
ensisijaisesti sähköisellä ilmoittautumislinkillä 
(joka löytyy myös punainenristi.fi/tapahtumat) 
tai Outi Mustoselle. Koulutukseen osallistujille 
toimitetaan etukäteen ennakkotehtävä.

Sosiaalipalvelukouluttajien 
tapaamiset

Aika: Tiistai 7.3.2017 klo 17−20 ja keskiviikko 
15.3.2017 klo 17−20

Paikka: Helsingin ja Uudenmaan piirin koulu-
tustila, Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Hel-
sinki

Koulutus on tarkoitettu Helsingin ja Uuden-
maan piirin sosiaalipalvelukouluttajille, sekä 
uusille että vanhoille.

Tiistaina 7.3. keskitytään Ystävätoiminnan 
haastavat tilanteet -koulutukseen. Keskiviik-
kona 15.3. aiheina ovat ystävätoiminnan eri 
toimintamuodot (erityisesti omaishoitajien tu-
kitoiminta, vankilavierailijatoiminta, kotoutu-
mista tukeva toiminta ja Terhokerhot), ystävä-
välitystoiminta ja muut ajankohtaiset aiheet. 
HUOM! Tapaamiset eivät korvaa kouluttajapä-
tevyyden päivitystä.

Tilaisuudet ovat maksuttomia. Ilmoittaudu vii-
meistään 28.2.2017 sähköisesti (linkki tulee 
myöhemmin) tai Outi Mustoselle, outi.musto-
nen@punainenristi.fi. Ilmoita, osallistutko mo-
lempiin tapaamisiin vai vain toiseen.

Ystävävälittäjäkoulutus

Aika: Lauantai 1.4.2017 klo 10−17

Paikka: Suomen Punainen Risti - Helsingin ja 
Uudenmaan piirin koulutustila, Salomonkatu 
17 B, 3. krs, 00100 Helsinki

Koulutus on tarkoitettu ystävävälittäjiksi aiko-
ville ja ystävävälityksissä parhaillaan toimiville

Sisältö

• Ystävävälitys ja sen rooli Punaisessa Ristissä
• Ystävävälittäjänä toimiminen
• Kehittyvä ystävävälitys
• Ystävätoiminnan vapaaehtoiset ja asiakkaat
• Ystävävälittäjänä jaksaminen

Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille maksu-
ton, muille hinta on 25 euroa.

Ilmoittautuminen 23.3.2017 mennessä säh-
köisesti (punainenristi.fi/tapahtumat) tai Outi 
Mustoselle. Osallistujille lähetetään ennakko-
tehtävä noin viikko ennen koulutusta.

Ystävätoiminnan kevät 2017
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HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI

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

Valmiuspäivystys 
Hätätilanteissa, piiritoimiston ollessa suljettuna, piirin 
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 ulko-
maanpuheluhinta. (alv. 24 %)

Koulutus- ja vapaaehtoistoiminnan tilat
Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki
 
Sähköposti  
hup.neuvonta@punainenristi.fi
ea-koulutus.hup@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

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

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

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

• Holm-Cûzdan Helena, Å 020 701 2354
järjestöavustaja

• Juslin-Sandin Heidi, ohjelmapäällikkö, keräyspäällik-
kö Å 020 701 2387
osastojen kummitoiminta, keräystoiminta, sosiaalitoi-
minnan koordinaatio

• Kuhlefelt Eva, monikulttuurisen toiminnan kehittäjä, 
Helsinki Å 040 648 6785

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

• Leskinen Janne, koulutussuunnittelija 
Å 020 701 2373
ohjelmakoulutus, osastojen kummitoiminta, promo- ja 
kouluttajakoulutus

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

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

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

• Pokkinen Maija, projektikoordinaattori, ystävävälitys-
ten kehittäminen Å 020 701 2391 

• Sipilä Liina, Kansalaistorin yleisötapahtuman 
tapahtumakoordinaattori Å 040 642 8270

• Tammi Elina, ohjelma-avustaja Å 020 701 2353

• Tulkki Tapani, kehittämispäällikkö, osastojen 
kasvuhanke Å 0400 933 966

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

• Yared Mehalet, monikulttuurisen toiminnan kehittä-
jä Å 020 701 2371 
monikulttuurisen toiminnan tuki ja koulutus, läksyker-
hotoiminta, osastojen kummitoiminta

Ensiapukoulutuksen tiimi

• Abadieh Reza kurssisihteeri Å 020 701 2377
ensiavun yleisökurssit

• Lepistö Leena, koulutussihteeri Å 020 701 2376
ensiavun yrityskurssit

• Raatikka Tuula, asiakaspäällikkö Å 020 701 2378

• Sjöberg Mirja, ensiapukoulutuksen päällikkö
Å 0400 787 135
valtakunnallinen ensiapukoulutus, sopimusasiakkuu-
det

• Autonkuljettaja Mika Salin, ensiavun ja terveystie-
don kouluttajat Jukka Antikainen, Paula Karlsson, Eeva 
Nousiainen ja Rina Oksanen

Johto ja hallinto

• Eteläpää Piia, talouspäällikkö Å 020 701 2356

• 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, sääntömää-
räiset kokoukset, piirin hallituksen sihteeri

• Moisio-Puustinen Laura, henkilöstösuunnittelija 
Å 020 701 2263
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!


