
1

Järjestötiedote 3/2020

Helsingin ja Uudenmaan piiri

M
arjaana M

alkam
aki



2

Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki,  
puh. 020 701 2000 Toimittaja: Mari Mäkinen, 040 664 7779, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Keskustoimisto / Viestinnän palvelut, graafinen suunnittelija Tuuli Honkanen,  
aineistot@punainenristi.fi  
Piiritiedotteen toimitus ja taitto:Tuula Korhonen, tuula.korhonen@punainenristi.fi, puh. 040 548 9471

Sisältö
• Pääkirjoitus: Uuden äärellä - syksyä kohti
• Muutos tuli - pyytämättä ja yllättäen
• Meistä on moneksi
• Nälkäpäivä 24.-26.9.2020

- Nälkäpäivään valmistautuminen poikkeusoloissa
- Mitä muistoja Nälkäpäivä herättää?
- Näin innostat ihmiset lahjoittamaan somessa Nälkäpäivänä
- Kerätään käteisen sijaan digivaluuttaa
- Koululaiset mukaan Nälkäpäivään

• Ajankohtaisia talousasioita osastoille
• Hyvä Joulumieli -keräys ja Yritysyhteistyö Tokmannin kanssa
• OIL SPILL -hanke, valmius öljyonnettomuuksiin paranee
• Vapaaehtoisten matkakulukorvaukset HUPissa
• Huomionosoitukset haussa
• Syksyn koulutustarjontaa
• Piiritoimiston yhteystiedot

HUOM! OBS!

Koronaepidemia on tämän lehden tekstejä kirjoittaessa ja syksyn koulutuksia 
suunniteltaessa ollut Suomessa varsin rauhallisessa vaiheessa. Elokuussa kokoon-
tumis- ja matkustusrajoitteiden purkamisen jälkeen ja ihmisten palattua töihin ja 
kouluihin, on koronatapausten määrä ollut pienessä kasvussa erityisesti piirin alu-
eella pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.  

Seuraamme piiritoimistossa jatkuvasti tilannetta sekä valtioneuvoston ja terve-
ysviranomaisten suosituksia ja ohjeita. Tilanteen niin vaatiessa voimme joutua 
muuttamaan suunnitelmia lyhyelläkin varoitusajalla. Mahdollisista muutoksista 
ja peruutuksista ilmoitetaan mahdollisimman pian. Osaston tai toimintaryhmien 
kurssien ollessa kyseessä tulee osaston tai kouluttajan huolehtia tieto muutokses-
ta ilmoittautuneille. OMAssa tiedot pitää ajan tasalla se, joka on ilmoituksen teh-
nyt.
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Uuden äärellä – syksyä kohti

PÄÄKIRJOITUS 20.8.2020

Takana on hyvinkin poikkeuksellinen kevät 
ja kesä koronaepidemian aiheuttamien ra-
joitusten ja niiden purkamiseen liittyen. 

Auttamistoiminta epidemian aikana on pii-
rin alueella ollut monipuolista. Vapaaeh-
toisemme ovat toimineet viranomaisten 
tukena kevään aikana. Olimme muka-
na Helsingin kaupungin Helsinki apu -ope-
raatiossa. Useampi osasto, muun muassa 
Porvoo ja Korso, järjestivät riskiryhmille 
asiointiapua. Helsingin keskustan osastot 
perustivat tilannehuoneen koordinoimaan 
toimintaa. Olimme mukana myös valta-
kunnallisen Koronainfo -puhelimen toi-
minnassa. Tässä vain muutama esimerkki 
monipuolisesta toiminnasta piirimme alu-
eella. Kiitos teille kaikille!

Vaikka tautitilanne on rauhoittunut kesän 
aikana ja rajoituksia on päästy purkamaan, 
tilanne ei vielä ole ohi eikä koronavirus 
ole hävinnyt. Valtakunnallisesti uusien tar-
tuntojen määrä on edelleen varsin vähäi-
nen, mutta niiden ilmaantuvuus on selvästi 
noussut heinäkuun alun lukuihin verrattu-
na. 

Syksyn toimintojen alkaessa on hyvä mei-
dän kaikkien pitää osaltamme huolta hy-
västä käsi- ja yskimishygieniasta, jolla 
osaltamme estetään koronaviruksen etene-
minen. Punaisen Ristin toiminnan osalta on 
valtakunnalliset ohjeet osastoille valmis-
teilla tätä kirjoittaessa ja toivon teidän pe-
rehtyvän niihin ja toimivan ohjeistuksen 
mukaisesti.

Suomen Punaisen Ristin hallitus päät-
ti 19.8., että järjestön yleiskokous järjes-
tetään 5.9. yksipäiväisenä ja alueellisesti 
hajautettuna (lisätietoja tulossa). Yleis-
kokouksessa päätetään yhdessä järjestön 
seuraavasta toimintalinjauksesta vuosil-
le 2021-2023 sekä valitaan järjestön luot-
tamushenkilöt. Kokouksessa valitaan myös 
järjestön uusi puheenjohtaja. 

Sääntöjemme mukaan jokaisella henki-
löjäsenellä on oikeus olla läsnä yleisko-
kouksessa, mutta Punaisen Ristin hallitus 
kuitenkin suosittelee vahvasti, että vain 
äänivaltaiset edustajat saapuvat koko-
ukseen. Kannustan myös omalta osalta-
ni noudattamaan tätä hallituksen esittämää 
suositusta.

Punaisen Ristin yleiskokouksessa tehdään 
päätöksiä järjestön toiminnan suunnasta ja 
painotuksista. Hallituksen esityksessä toi-
mintalinjaukseksi 2021 – 2023 todetaan, 
että Suomen Punaisen Ristin päämäärä-
nä on olla rohkea ja luotettava auttaja ko-
tona ja maailmalla. Perustehtävämme on 
auttaa, kun ihminen on avun tarpeessa. 
Apuumme voidaan luottaa kaikkialla Suo-
messa ja maailmalla. Rakennamme luot-
tamusta olemalla lähellä ja läsnä, sekä 
samalla puolustamme periaatteitamme ja 
arvojamme. Kulunut kevät ja kesä osoitti 
meidän olevan rohkea ja luotettava autta-
ja, joten päämäärä pitää hyvin paikkansa.

Haluaisin nostaa toimintalinjauksesta esiin 
kohdan, joita itse pidän erittäin tärkeänä. 
”Jokaisen vapaaehtoisen hyvinvointi, jak-
saminen ja ilo auttamisesta on meille tär-
keää. Eri toimintojen avainhenkilöiden 
innostus ja osaaminen sekä vapaaehtoisten 
tukeminen ovat koko järjestön toiminnan 
edellytys. Kannustamme innovatiivisuuteen 
ja kokeiluihin ja luomme niiden pohjalta 
uusia toimintatapoja.” 

Pidetään huoli niin itsemme kuin muiden-
kin vapaaehtoisten ja toimihenkilöiden hy-
vinvoinnista ja jaksamisesta nyt tulevan 
syksyn aikana, että ilo auttamisesta säilyy 
toiminnassamme.

Hyvää syksyä ja terveyttä kaikille. 

Jouni Pousi
puheenjohtaja
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Muutos tuli - pyytämättä ja yllättäen

Meistä on moneksi

Kuka olisi vielä alkuvuodesta uskonut, että 
suunnitellessamme 40 vuotta täyttävää Näl-
käpäivää, joudumme miettimään, voidaanko 
lipaskeräystä järjestää ollenkaan.  

Onnelliseksi tilanteen tekee, että meillä on 
runsaasti tapoja organisoida digitaalisia etä-
keräyksiä. Myös tärkein asia pysyy aina 
samana: mitään ei tapahdu ilman teitä va-
paaehtoisia. Tällä kertaa Nälkäpäivän tehtä-
vät voivat olla hieman erilaisia ja saattavat 
vaatia uuden opettelua, mutta nyt jos kos-
kaan vapaaehtoisia tarvitaan erilaisiin tehtä-
viin: viestimään, somettamaan, jakamaan, 
haastamaan…

Olemme oppineet uuden tavan toimia ja koh-
data toisiamme kevään aikana koronaviruk-
sen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. 

Olemme kouluttaneet, oppineet ja kokoontu-
neet pienryhmissä. Olemme osoittaneet se-
kä ihmisinä että organisaationa joustavuutta 
ja muutoskykyä uudessa tilanteessa. Olem-
me antaneet ruoka-apua, auttaneet asioin-
tiavun asiakkaita, jatkaneet ystävätoimintaa 
uusissa muodoissa ja kohdanneet nuoria Se-
kasin-chatissä sekä vastanneet Auttavaan 
puhelimeen. Olemme pystyttäneet triage-yk-
siköitä ja ottaneet vastaan uusia vapaaehtoi-
sia. Meistä on moneksi. 

Avun, organisoitumisen ja yhteistyön tar-
ve ovat vaihdelleet paljonkin eri puolilla Suo-
mea. Tämä on ollut hyvä mahdollisuus myös 

Korona-epidemia on osoittanut Suomen Pu-
naisen Ristin vapaaehtoisten ketteryyden ja 
joustavuuden sekä kyvyn ottaa uusia välinei-
tä haltuun. Jatketaan samaan malliin myös 
Nälkäpäivänä. Laitetaan digitaaliset keräyk-
set kuntoon ja kun toivottavasti päästään 
lippaiden kanssa keräämään, tehdään tupla-
tulos!

Turvallista syksyn  
odotusta toivottaen

Anna Laurinsilta  
varainhankintapäällikkö

varautua ja oppia muiden kokemuksista, jos 
tilanne syksyn aikana jälleen aktivoituu ja 
laajenee. 

Monet yritykset ovat tukeneet meidän kaut-
tamme avun tarvitsijoita ja näin mahdollis-
taneet esimerkiksi ruoka-avun niille, joita 
koronavirustilanne on koskettanut erityisen 
paljon. Yritysyhteistyön avulla olemme myös 
saaneet uuden tilannekuvajärjestelmän 
käyttöömme oikea-aikaisen tiedon keruun ja 
tilannekuvan muodostamisen tueksi. 

Syksy tuo jälleen uusia  
tilanteita eteen. Yhdessä  
selviämme niistäkin.

Tuula Luoma  
Psykososiaalisen tuen  
suunnittelija

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

AJANKOHTAISTA
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Tänä vuonna Nälkäpäivä järjestetään 
40. kerran ja siihen valmistaudutaan 
hyvin poikkeuksellisissa oloissa. On 
mahdollista, että lipaskeräys onnistuu 
syksyllä vain rajoitetusti. 

Varmaa kuitenkin on, että Nälkäpäivä tul-
laan syksyllä järjestämään, sillä avun tarve 
maailmassa on koronan vuoksi kasvanut.

Nälkäkriisi maailmalla ja  
valmius kotimaassa 
Jo ennen koronaa eteläisessä Afrikassa on 
ollut käynnissä vakava nälkäkriisi. Yli 11 
miljoonaa ihmistä kärsii ruuan puutteesta 
hälyttävällä tasolla. Ihmiset saattavat jou-
tua sinnittelemään jopa kolme päivää ilman 
ravintoa. Koronapandemian tuomat haas-
teet vaikeuttavat tilannetta entisestään, 
koska  maaseudun lisäksi myös kaupun-
geissa asuvien ruokaturvattomuus kasvaa. 
Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla Punai-
nen Risti pystyy jakamaan perheille ruoka- 
tai käteisavustuksia, jonka turvin voi selvitä 
pahimman yli. 

Koronakriisin aikana Suomessa koulute-
tut vapaaehtoisemme tarjoavat asiointiapua 
riskiryhmille ja jakavat ruoka-apua hei-

Nälkäpäivästä on kasvanut neljän vuosi-
kymmenen aikana keräys, jolla on erityinen 
paikka suomalaisten sydämissä. Niin on ta-
pahtunut vapaaehtoisten tekemän pitkäjän-
teisen työn ansiosta. Tarjotaan myös tänä 
vuonna uusille ja vanhoille vapaaehtoisil-
le mahdollisuus pukea päälle Punaisen Ristin 
keräysliivi ja kokea ainutlaatuisia kohtaami-
sia keräykseen lahjoittavien kanssa.

Kuva kertoo enemmän  
kuin tuhat sanaa
Kampanjaan kannattaa valmistautua jo nyt 
etsimällä omista tai osaston kuva-arkistoista 
otoksia, joissa on historian havinaa. Ne ker-
tovat keräyksen jatkuvuudesta ja herättävät 

Nälkäpäivään valmistautuminen  
poikkeusoloissa

Mitä muistoja Nälkäpäivä herättää?

koimmassa asemassa oleville. Nälkäpäivä-
nä tuomme esille valmiuden ylläpitämisen 
ja kehittämisen tärkeyden Suomessa. Myös 
jatkossa haluamme toimia tehokkaasti ko-
ronan kaltaisissa poikkeuksellisissa oloissa.

Valmistautuminen  
uudenlaiseen keräykseen
Seuraamme koronatilannetta aktiivisesti ja 
mukautamme Nälkäpäivää vallitseviin oloi-
hin. Valmistaudutaan tekemään keräystä 
yhdessä uusilla ja luovilla tavoilla. Jos lipas-
kerääminen on mahdollista, järjestetään se 
olosuhteiden sallimalla tavalla, huomioiden 
niin kerääjien kuin lahjoittajienkin turvalli-
suus. Laadimme osastoille toimintaohjeet 
lipaskeräyksen järjestämiseen ja pyrimme 
hankkimaan myös hengityssuojia sekä käsi-
desiä, joita osastot voivat tilata verkkokau-
pasta. 

Lue tästä lehdestä vinkkejä siihen, miten 
saamme yhdessä Nälkäpäivästä näkyvän 
keräyksen, vaikka kadut eivät täyttyi-
sikään tavallisen vuoden tavoin punaliivisis-
tä lippaita pitelevistä vapaaehtoisistamme. 
Otetaan yhdessä loikka kohti uudenlaista 
keräystä!

mukavia muistoja. Kuvia voi julkaista omissa 
kanavissa ja niistä voi myös luoda suosittuja 
kuvapareja someen jaettavaksi.

S
PR
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NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti viime vuonna 
n. 1,2 miljoonaa euroa. Summassa on muka-
na koulukeräyksen, osastojen digikeräysten ja 
tuotemyynnin osuus. Tuloksen takana on val-
tava määrä korvaamatonta vapaaehtoistyötä. 
Kun summan jakaa viime vuoden kerääjämää-
rällä, on jokainen lipaskerääjä kerännyt keski-
määrin 94 euroa Nälkäpäivään. Kukin kerääjä 
on kohdannut kymmeniä ja taas kymmeniä 
lahjoittajia keräysrupeamansa aikana. 

Somessa kerääminen vaatii samalla taval-
la aikaa ja panostusta, vaikka homman voi-
kin tehdä kotisohvalta käsin. Lahjoittaminen on 
teknisesti varsin helppoa ja haaste piileekin ih-
misten innostamisessa, kun lipaskeräyksestä 
tuttu hymy ja katsekontakti, eikä edes kauas 
loistava punainen liivi ole käytettävissä. Ne pi-
tää korvata jollain muulla konstilla. Valitse itse, 
mitä sosiaalisen median kanavaa käytät. Olipa 
se Facebook, Instagram, Twitter tai vaikka säh-
köposti, seuraavat vinkit lahjoittajien houkutte-
luun pätevät kaikissa kanavissa:

1. Pyri pysäyttämään lahjoittajat. 
Keksi vetoava lahjoituspyyntöteksti. Tyyli on 
vapaa, oman persoonan likoon laittaminen 
yleensä puree.

2. Kerro keräyksestä näkyvästi. 
Käytä kuvia ja jaa keräystä usein. Muuta-

Näin innostat ihmiset lahjoittamaan somessa 
Nälkäpäivänä

ma kerta päivässä ei ole yhtään liikaa, kunhan 
muistat kiittää ja kannustaa samalla. Jaa kerä-
ystä paikkakunnan someryhmissä, etenkin jos 
se on tehty osaston nimissä.  

3. Kommunikoi lahjoittajien kanssa. 
Aivan kuten kadullakin, kiitä jokaista lahjoit-
tajaa. Etenkin Facebookissa kommunikointi on 
tärkeää - mitä enemmän kommentteja keräyk-
sesi alla on, sitä paremmin Facebook näyttää 
keräystäsi muille.

4. Auta kaveria. 
Anna tykkäys- ja jakoapua näkemillesi keräyk-
sille. Niin ne saavuttavat enemmän näkyvyyt-
tä somessa.

Keräämisen monet keinot

1. Nettikeräys perustetaan osoitteessa 
oma.punainenristi.fi. Tietoa keräykses-
tä kannattaa jakaa kaikissa sosiaalisen 
median kanavissa. Voit valita keräykselle 
nimen, kuvan ja tavoitteen. Keräys teh-
dään omassa, osaston, luokan tai vaikka  
kaveriporukan nimissä. Keräyspottia voi 
seurata koko ajan.  

2. Facebook-keräys toimii nimen-
sä mukaisesti Facebookissa. Keräys nä-
kyy julkisena ja kuka tahansa keräyksen 
nähnyt voi lahjoittaa. Voit käyttää Face-
bookin kutsutoimintoa ja kutsua kaikki 
kaverisi lahjoittamaan keräykseesi. Kerä-
yspotti näkyy koko ajan.

3. MobilePay-numero kannattaa ker-
toa lahjoittajille myös silloin, kun käytät 
muita nettikeräyksen muotoja. Jos osas-
tollasi on oma MobilePay-numero, käytä 
sitä. Muussa tapauksessa pyydä lahjoi-
tukset suoraan katastrofirahaston ylei-
seen numeroon 10900.

4. Keräystili. Osaston Nälkäpäivä-viitet-
tä käyttämällä lahjoitus kohdentuu osas-
ton Nälkäpäivä-pottiin. Katastrofirahaston 
tilinumero on FI52 5000 0120 4156 73. 

5. Tekstiviestilahjoitus tulee suoraan 
katastrofirahaston tilille. Viestit lähete-
tään numeroon 16499 ja viestin sisältö 
määrittää lahjoitussumman. 5 € = SPR5, 
10 € =  SPR10 ja 15 € = SPR. Lisää käy-
tössä olevia lahjoitussummavaihtoehtoja 
löydät Rednetistä. 



7

NÄLKÄPÄIVÄ 24.-26.9.2020

1. MobilePay löytyy 1,3 miljoonan suomalai-
sen puhelimesta.  Jo 130:lla osastolla on oma 
MobilePay-numero, jonka avulla voi seurata 
osaston keräyspottia. Osastokohtainen numero 
tilataan verkkokaupasta. Osasto voi myös ke-
rätä yleiseen numeroon 10900. 

2. iZettlen avulla voit vastaanottaa korttimak-
suja, jotka kertyvät osaston pottiin. Sen käyt-
tämiseen tarvitaan älypuhelin, johon on ladattu 
maksuton iZettle-sovellus. Jokainen kerääjä voi 
käyttää omaa puhelintaan, mutta iZettle-laite 
pitää osaston hankkia itse. Osastolle voi tilata 
käyttäjätunnukset osoitteesta keraykset@pu-
nainenristi.fi.

3. Lahjoituspyyntökirje sopii jaettavaksi 
etenkin tiheästi asutulla alueella – ellette sitten 
saa postinkuljettajaa innostumaan jakamaan 

Koulut ovat olleet Nälkäpäivän kantava voima 
jo ensimmäisestä Nälkäpäivästä lähtien. Kun 
Nälkäpäivä ensimmäisen kerran järjestettiin 
Pälkäneellä vuonna 1980, lehtilakko vaikeutti 
keräyksestä tiedottamista. Koululaisten avulla 
tieto keräyksestä saatiin toimitettua yli tuhan-
teen kotiin ja kuten tiedämme, loppu on histo-
riaa.

Pyydetään koululaiset apuun tänäkin vuonna. 
Diginatiiveilta koululaisilta uusien keräystapo-
jen käyttö onnistuu luontevasti ja kotiväen li-
säksi nuoret voivat levittää sanaa keräyksestä 
sosiaalisen median kanavien kautta laajoillekin 
joukoille.

Kerätään käteisen sijaan digivaluuttaa

Koululaiset mukaan Nälkäpäivään

kirjeitä osaston puolesta! Rednetistä löytyy val-
mis kirjepohja, johon ei tarvitse kuin lisätä 
osaston Nälkäpäivä-viite. Halutessanne voitte 
toki kirjoittaa omankin kirjeen.

Kannustetaan nuoria tekemään keräystä oman 
näköisesti – heidän kauttaan voimme oppia 
paljon uutta!

Kouluja varten on tehty laadukkaita oppimate-
riaaleja verkkoon, jotka mahdollistavat Nälkä-
päivään ja Punaisen Ristin työhön tutustumisen 
siinäkin tapauksessa, että koulua käytäisiin 
taas syksyllä etänä. 

Tutustu oppimateriaaleihin:  
www.sproppimateriaalit.fi. 

Em
ilia Kangasluom

a

Nälkäpäivä-koulutukset  
järjestetään etänä
Nälkäpäivän koulutukset järjestetään val-
takunnallisina etäkoulutuksina, joihin voi 
osallistua Teamsin kautta. Teamsin käyt-
tö edellyttää vain toimivaa nettiyhteyttä 
ja sähköpostia, johon voi lähettää kut-
sulinkin. Aihealueista järjestetään nel-
jä samansisältöistä koulutusta suomeksi 
ja yksi ruotsiksi. Jokaiseen koulutukseen 
mahtuu 250 osallistujaa. Varaa paikkasi 
koulutuksiin Nälkäpäivän Rednet-sivuilla 
olevien linkkien kautta ajoissa. Tarvitta-
essa koulutuksia järjestetään enemmän 
ja niistä tiedotetaan sähköpostitse sekä 
Rednetin Nälkäpäivä-sivuilla. 

1. Nälkäpäivä-kampanjan yleisesittely 
1,5 h
ma 17.8. ja ma 24.8. klo 14-15.30 ja klo 17-
18.30, ruotsiksi ma 31.8. klo 17.30-19

2. Nälkäpäivän somekampanjointi 1,5 h
ti 18.8. ja ti 25.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30, ruotsiksi ti 1.9. klo 17.30-19

3. Uudet maksutavat Nälkäpäivässä
ke 19.8. ja ke 26.8. klo 14-15.30 ja  
klo 17-18.30, ruotsiksi ke 2.9. klo 17.30-19

4. Nälkäpäivä kouluissa
to 20.8. ja to 27.8. klo 14-15.30 ja 
klo 17-18.30, ruotsiksi to 3.9. klo 17.30-19
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AJANKOHTAISIA TALOUSASIOITA OSASTOILLE

Koronaviruksen aikana asiointiavun järjes-
täminen on voinut lisätä osastoissa mak-
settavien kilometrikorvausten määrää. 
Korvaukset pitää ilmoittaa tulorekisteriin vii-
meistään maksukuukautta seuraavan kuu-
kauden viidenteen päivään mennessä. 
Ilmoittaminen tehdään sähköisesti. Tulore-
kisteri ottaa vastaan paperi-ilmoituksia vain 
silloin, jos sähköinen ilmoittaminen ei tekni-
sesti ole mahdollista. Jos osastolla on ollut 
satunnaisia korvauksia ilmoitettavana, on vi-
ranomainen hyväksynyt myös paperilla an-
netun ilmoituksen. 

Ohjeet korvausten ilmoittamiseen ja 
linkit Tulorekisterin verkkosivuille löy-
tyvät: RedNet / Osastotoimisto / Talousoh-
jeet.

Korvausten ilmoittamisen voi myös 
tehdä Verohallinnon ilmaisessa ohjel-
massa: www.palkka.fi. 

Yhtenäisen taloushallinnon järjestelmän han-
kinta osastojen käyttöön etenee pilottikäy-
töllä tämän vuoden ajan. Pilotoinnin jälkeen 
täsmentyvät mm. suunnitelma järjestelmän 
käyttöön ottamisesta ja kustannukset. Pi-
lotoitava järjestelmä mahdollistaa palkka-
laskennan ja sähköisen kirjanpidon, jossa 
vapaaehtoisten kulu- tai matkalaskut ja osto- 
ja myyntilaskut voi hoitaa verkkolaskuina.

Suomi.fi-valtuudet korvaavat Katso-valtuu-
det sähköisen asioinnin tunnistautumisessa. 
Punaisen Ristin yksiköillä ei ole vielä mah-
dollisuutta ottaa valtuuksia käyttöön. Kun 
mahdollisuus tulee, osastoja tiedotetaan he-
ti vaadittavista toimenpiteistä ja tarvittavis-
ta asiakirjoista.

Huhtikuusta alkaen yrityksillä on ollut oikeus 
saada toiselta yritykseltä verkkolasku. Verk-
kolaskulaki on velvoittava elinkeinotoimintaa 
harjoittavalle, jonka liikevaihto on yli 10 000 
euroa.  Punaisessa Ristissä laki koskettaa 
vain niitä osastoja, joilla em. ehto toteutuu.

Kilometrikorvausten  
ilmoittaminen tulorekisteriin 

Taloushalliinnon järjestelmä  
osastojen käyttöön

Suomi.fi-valtuudet Sähköinen laskutus 
yrityksille 

M
aiju Pohjanheim

o

Osastot saavat asiasta lisää tietoa ja järjes-
telmän käyttöön siirtymiseen liittyvän kyse-
lyn.  Pilottikäytön kokemusten perusteella 
tehdään lopullinen järjestelmävalintapäätös. 

Lisätietoja: Osastokirjanpidon tiiminvetäjä 
Liisa Karhu, p. 040 642 1925 tai  
sprosastokirjanpito@punainenristi.fi
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS JA YRITYSYHTEISTYÖ TOKMANNIN KANSSA

Osastot ovat voineet tilata Hyvä Joulu-
mieli -lahjakortit jo parin vuoden ajan 
sähköisesti ja ne on toimitettu suo-
raan kortteja jakaville kumppaneille, 
kuten sosiaalitoimistoille. Menetelmä 
on todettu erittäin toimivaksi ja sel-
keäksi myös osastojen näkökulmasta, 
koska näin toimimalla vältetään luovu-
tuslomakkeiden täyttäminen ja palaut-
taminen.

Jatkamme tänä vuonna samalla mallilla. Ta-
voitteena on, että mahdollisimman mo-
ni osasto tilaa kortit suoraan kumppaniensa 
osoitteisiin. Osasto voi liittää kortteihin oman 
tervehdyksensä. Perheille kortin ohessa lä-
hetettävä tervehdys tulee toimittaa yhteis-
työkumppanille riittävän ajoissa, jotta se 
ehtii lahjakortin matkaan.  

Osaston kannattaa tehdä yhteistyötä paikka-
kunnalla toimivien MLL:n yhdistysten kanssa 
ja sopia korttien tilaamisesta kumppaneil-
le. Näin mahdollisimman moni kumppani 
saa kortteja ja mahdollisimman moni perhe 
apua. Myös päällekkäisyyksiltä vältytään. 

Tokmanni ja Suomen Punainen Risti ovat 
aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena 
on edistää ihmisten ja yhteisöjen hyvin-
vointia sekä vähentää yksinäisyyttä ja 
syrjäytymistä. Tokmanni toimii Suomes-
sa yli sadalla paikkakunnalla ja on vah-
vasti mukana ihmisten arjessa.

Tokmanni tukee ystävätoimintaa ja osallistuu 
yksinäisyyden vastaiseen työhön. Tokmanni 
antaa tukea esimerkiksi Joulukahviloiden jär-
jestämiseen. Osasto saa avustusta kahvilan 
kulujen kattamiseen ja keskustoimisto maksaa 
raportoinnin jälkeen osastolle aiheutuneet ku-
lut. Ohjeistus Joulukahviloiden järjestämiseen 
ja raportointiin löytyy RedNetistä: Ystävätoi-
minta / Tapahtumamallit. 

Nälkäpäivä näkyy Tokmanneissa
Tokmanni on kumppanina myös Nälkäpäiväs-
sä ja yhteistyö mahdollistaa uudenlaisia koh-

Lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille

Kauppaketju Tokmanni tukee yksinäisyyttä 
torjuvaa vapaaehtoistoimintaa

Hyvä Joulumieli -tapahtumalla 
näkyvyyttä 
Osastot ja yhdistykset voivat yhdessä järjes-
tää omalla paikkakunnallaan Hyvä Joulumieli 
-tapahtuman. Tapahtumalla saa keräykselle 
ja auttamistyölle hyvää näkyvyyttä sekä li-
sävaroja lahjakortteihin. Tarkemmat ohjeet 
ja vinkit tapahtuman järjestämiseen toimi-
tetaan osastoille syyskuussa. Tiedotepoh-
ja ja muut viestintämateriaalit tulevat jakoon 
myöhemmin syksyllä. Kaikki materiaali lisä-
tään RedNetin Hyvä Joulumieli -ryhmään. 

Hyvä Joulumieli -kampanjassa kerätään 
varoja, joiden avulla Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Punainen Risti jakavat ruo-
kalahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille. 
Kampanjan kumppanina toimii Yle. 

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257  
Varainhankinnan koordinaattori  
Regina Laurén, p. 040 719 3158

taamisia kampanjan aikana. Nälkäpäivä tulee 
näkymään Tokmannin myymälöissä ja kaup-
paketju tukee keräystä digitaalisissa lahjoitus-
kanavissa. 

Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa 
Tokmanni on lahjoittanut Punaisen Ristin kaut-
ta hygieniatarvikkeita avunsaajille ja tarjon-
nut logistista apua avustusten kuljettamisessa 
eri puolelle Suomea. Tokmanni ja Suomen Pu-
nainen Risti aloittivat kumppanuusyhteistyön 
syksyllä 2019 ja yhteistyö jatkuu ainakin 2021 
saakka.

Lisätietoja: Sosiaalisen hyvinvoinnin  
koordinaattori Maaret Alaranta,  
p. 040 358 3257
Varainhankinnan asiantuntija  
Maija Keskinen, p. 040 675 8931



10

LYHYESTI

Vapaaehtoistoiminta joutui myllerrykseen 
maaliskuun alkupuolella, kun Suomi siir-
tyi poikkeustilaan. Avun tarve ei kuitenkaan 
loppunut ja käytännössä tämä tarkoitti uu-
sia tekemisen tapoja sekä digitaalisten työ-
välineiden käyttöä ihan uudella tavalla.

Järjestössä onkin koettu nyt ennennäkemä-
tön digiloikka, joka on näkynyt myös Oma 

Voi hyvin auttaaksesi muita – ilmoittau-
du psykososiaalisen tuen seminaariin Hel-
sinkiin. Seminaari järjestetään 3.10. kello 
10-17 Forum Parkissa. Osa seminaaris-
ta striimataan ja siihen voi osallistua etä-
nä. Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia 
teemoja, kuten henkistä ja fyysistä turvalli-
suutta vapaaehtoistoiminnassa. 

Ilmoittaudu:   
https://www.lyyti.fi/reg/seminaari201003

Vastaanottotoiminnasta ja kotoutumisen 
tukemisesta kiinnostuneet vapaaehtoiset 
voivat tehdä Kotoutumisen tukena -perus-
kurssin  joko lähi- tai etäkoulutuksena. Lä-
hikoulutuksena moduuli kestää 3 tuntia ja 
etänä 2,5 tuntia. Koulutuksessa käsitel-
lään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasis-

Tapaturmapäivää vietetään perjantaina 
13.11. Tapaturmapäivä herättää jokaisen 
pohtimaan, miten vähentää tapaturmien 
riskiä kotona, töissä ja liikenteessä. Kam-
panjasivustolla Kotitapaturma.fi 
on vinkkejä tapaturmien ehkäisyyn ja vaa-
ranpaikkojen kartoittamiseen. Lisäksi 
sivustolta löytyy tilastotietoa ja ilmaista ai-
neistoa, kuten kuvia ja julisteita. Kuukausit-

Oman kautta uusien auttajien aalto

Tervetuloa psykososiaalisen tuen seminaariin

Uudet materiaalit etäkoulutukseen

Kikkailut on kikkailtu! 

Punaisen Ristin käyttäjämäärissä. Maalis-
kuun alun jälkeen Omaan on luotu yli 2 000 
profiilia. Luku kertoo sekä lisääntyneestä 
Oman käyttöönotosta järjestön sisällä että 
isosta määrästä aivan uusia auttajia. Kai-
ken kaikkiaan Omaan on luonut profiilinsa 
jo lähes 10 800 vapaaehtoista.

Joonas B
randt

mia sekä esitellään kotoutumista tukevaa 
vapaaehtoistoimintaa. Koulutus antaa val-
miudet toimia kotoutumista tukevassa va-
paaehtoistoiminnassa. Kouluttajina toimivat 
Punaisen Ristin monikulttuurisuuskoulutta-
jat ja koulutusmateriaalit löytyvät RedNetin 
monikulttuurisuuskouluttajien sivuilta. 

tain julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita. 

Materiaalia tapaturmien ehkäisemiseen 
liittyen voi tilata ilmaiseksi Punaisen Ristin 
verkkokaupasta: Punaisenristinkauppa.fi. 

Seuraa kampanjaa ja tule osallistumaan: 
www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/
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OIL SPILL -HANKE

Punainen Risti kouluttaa vapaaehtoisi-
aan osallistujiksi laajoihin ja pitkäkes-
toisiin auttamistilanteisiin, kuten öl-
jyonnettomuuksiin Itämeren alueella. 

Turun yliopiston koordinoimaan OIL SPILL 
-hankkeeseen kuuluu yhteensä 13 kumppa-
nia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Viros-
ta, Latviasta ja Liettuasta. Punaisen Ristin 
lisäksi Suomesta mukana ovat Varsinais-
Suomen pelastuslaitos, Neste ja Suomen 
ympäristökeskus. Lisäksi yhteistyötä teh-
dään erityisesti WWF Suomen ja Suomen Pa-
lopäällystöliiton kanssa.

Punaisen Ristin tehtäviin kuuluu koulutusten 
ja harjoitusten suunnittelu sekä yhteistyön 
edistäminen alueellisten pelastuslaitos-
ten kanssa. Hyviä käytäntöjä jaetaan hank-
keessa toimijoiden kesken ja hankkeessa 
luotavaa toimintamallia voidaan jatkossa 
hyödyntää rantaöljyntorjunnan lisäksi myös 
muissa laajoissa ja pitkäkestoisissa tilan-
teissa.

Uudet öljyntorjunnan ja johtamisen 
koulutukset vapaaehtoisille
Hankkeen aikana on järjestetty joukkueen-
johtajakoulutusta vapaaehtoisille. Syksyllä 
2020 hankkeessa pilotoidaan WWF:lle öljyn-
torjunnan kouluttajakoulutus sekä Punaiselle 

Valmius öljyonnettomuuksiin paranee

Ristille Ensiapu ja öljyntorjunta -kokonai-
suus, jonka kautta ensiapuryhmät ovat val-
miudessa öljyntorjuntatilanteisiin.

Hankkeessa ovat mukana Vapepan öljyntor-
junnan yhteistyöryhmät Varsinais-Suomes-
sa (pilottialue) sekä Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Kainuussa. Uusien ryhmien perustamis-
ta muille alueille tuetaan kiinnostuksen mu-
kaan. Hanke kestää 30.6.2021 saakka.

Tule mukaan koulutuksiin ja 
harjoituksiin!
WWF:n öljyntorjuntajoukkojen tueksi tarvi-
taan useiden muiden toimialojen vapaaehtoi-
sia, jotka saavat peruskoulutuksensa omissa 
järjestöissään. Kaikille öljyntorjunnas-
ta kiinnostuneille suositellaan öljyntorjun-
nan peruskurssin käymistä, vaikka toimisikin 
rannan puhdistuksen sijaan johto- tai tuki-
tehtävissä. WWF:n kursseista saa lisätietoa 
öljyntorjuntajoukkojen sivuilta: wwf.fi/va-
paaehtoistyo/oljyntorjuntajoukot

Vapaaehtoisten muista koulutuksista ja har-
joituksista tiedotetaan Vapepan tapahtuma-
kalenterissa: vapepa.fi/tapahtumakalenteri

Lisätietoa: Hankesuunnittelija  
Heta Hyvärinen, p. 040 191 3393

Joonas B
randt
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Punaisen Ristin valtakunnallisen suosituk-
sen (10.6.2011 SPR keskushallitus) mukai-
sesti tavanomaisista vapaaehtoistehtäviin 
liittyvistä henkilökohtaisista kuluista kukin 
vapaaehtoinen vastaa itse.

Piirin hallituksen ja sen ryhmien jäsenil-
le sekä piirin koordinoimaan vapaaehtois-
toimintaan, kuten ensiapupäivystyksiin 
osallistuville vapaaehtoisille, maksetaan 
kokouksiin ja tehtävään liittyvään toimin-
taan osallistumisesta matkakorvausta hal-
vimman julkisen kulkuneuvon mukaan. 
Mikäli sopivia yhteyksiä ei löydy, omalla 
autolla tehdystä matkasta voidaan perus-
tellussa ja ennalta sovitussa tapauksessa 
korvata Kulukorvauksen suuruus -kohdassa 
olevan mukaisesti.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävissä 
noudatetaan sen omia kulukorvausohjeita.

Viranomaisia avustavissa tehtävissä kulu-
korvauksista sovitaan vastuuviranomaisen 
kanssa ja asiasta tiedotetaan toimintaan 
osallistuville vapaaehtoisille.

Kulukorvauksen suuruus

Piiri maksaa matkakorvaukset halvimman 
julkisen kulkuneuvon mukaan noudattaen 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
(HSL) kulloinkin voimassa olevaa hinnoit-
telua. Vapaaehtoisen ja luottamushenkilön 
tulee tietää, millä vyöhykkeellä (A/B/C/D) 
hän asuu ja millä vyöhykkeellä (A/B/C/D) 
on tapahtuma, johon osallistumisesta hän 
on oikeutettu saamaan matkakulukorvauk-
set. Mikäli henkilöllä on kausilippu jollekin 
vyöhykkeelle, syntyy hänelle matkakustan-
nuksia vain lisävyöhykelipun hankinnasta.

Matkakorvauksissa noudatetaan HSL:n ker-
talippujen sovellus, HSL-kortti, automaatti, 
ja myyntipisteen hinnoittelua. Matkakorva-
uksia maksetaan vuonna 2020 seuraavasti:

• AB / BC / CD /D 2,80 €
• ABC 4,60 €
• BCD 5,40 €
• Lisävyöhyke A / B /C 2,50 €
• Lisävyöhyke BC / AB / D 2,80 €
• Lisävyöhyke CD 4,20 €
• Lisävyöhyke ABC 4,60 €

Mikäli HSL muuttaa hinnoittelua, HSL-alu-
een matkakorvauksia muutetaan vastaa-
maan uutta hinnoittelua. 

Mikäli reitti tapahtumaan kulkee pakosta 
jonkun muun vyöhykkeen kautta, kuin mis-
sä koti tai matkustuskohde on, tämä huo-
mioidaan matkakorvauksessa.

Mikäli ennakkoon on sovittu piirin työnteki-
jän kanssa oman auton käytöstä, voidaan 
omalla autolla tehdystä matkasta korvata 
35 senttiä/km.

Matkakulukorvausten hakeminen

Pääsääntöisesti matkakulukorvaukset hae-
taan piiriltä M2-järjestelmän kautta.

Ensiapupäivystyksissä ja osassa auttamis-
toiminnoissa on päätetty käyttää Hupsis-
järjestelmää matkakulujen maksamiseen. 

Vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden 
matkakulukorvaukset HUPissa

VAPAAEHTOISTEN MATKAKULUKORVAUKSET

Matkantekoa kymmenien vuosien takaa. Kuvassa ter-
veyssisar polkupyörällään työmatkalla Helsingin Pi-
täjänmäellä. Polkupyörät oli lahjoittanut Yhdysvalto-
jen Punainen v. 1946.
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Tällöin vapaaehtoinen itse kirjaa matka-
kulut kyseisen (päivystys)tapahtuman yh-
teyteen viimeistään seuraavana päivänä 
siitä, kun kulut ovat syntyneet. Piiri tar-
kistaa kulut ja maksaa matkakulukorvauk-
sen osastolle. Vapaaehtoinen saa osastolta 
matkakulukorvauksen tililleen osaston pro-
sessin mukaisesti. Mikäli matkustamiseen 
on käytetty muuta, kuin halvinta julkista 
kulkuneuvoa, tulee vapaaehtoisen toimit-
taa osastolle matkalasku liitteineen. Osas-
ton tulee tehdä matkakorvauksista ilmoitus 
tulorekisteriin.

Suositus osastoille

Piirin hallitus suosittaa samaa korvauspe-
rustetta käytettäväksi myös osastoissa.

Ohjeen voimassaolo

Ohje vapaaehtoisten matkakulujen kor-
vaamisesta Punaisen Ristin Helsingin ja 
Uudenmaan piirin alueella on hyväksytty 
piirihallituksen kokouksessa 8.6.2020 ja on 
voimassa 31.12.2020 asti. Ohjetta päivite-
tään vuosittain ja hyväksytään piirihallituk-
sessa.

Lähteet
Suositus vapaaehtoisten kulujen korjaa-
misesta. Punaisen Ristin keskushallituksen 
päätös 10.6.2011.

M2 

VAPAAEHTOISTEN MATKAKULUKORVAUKSET

Ansiomerkit 
ja ansiomitalit haussa
Ansiomerkkien hakuajat ovat jälleen ajan-
kohtaisia. Ansiomerkkejä haetaan syys-
kuussa ja pronssisia, hopeisia ja kultaisia 
ansiomitaleja lokakuussa. 

Jakoperusteet, ansiomerkki

Ansiomerkin saamisen ehtona on SPR:n jä-
senyys sekä että henkilö on kuuden vuoden 
ajan aktiivisesti osallistunut SPR:n tai Vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun toimintaan toimien 
luottamus- tai muissa vapaaehtoistehtävissä.

Jakoperusteet, ansiomitali

Suomen Punaisen Ristin pronssinen, hopei-
nen tai kultainen ansiomitali annetaan an-
siokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta tai 
erittäin ansiokkaista teoista Punaisen Ris-
tin ja välittömästi sen tarkoitusperien hy-
väksi. Näiden ehtojen täyttyessä ansiomitali 
voidaan myöntää vapaaehtoiselle jäsenelle, 
luottamushenkilölle tai Vapaaehtoisessa pe-
lastuspalvelussa toimijalle.

Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää 
henkilölle, joka on vähintään 10 vuoden ajan 
osallistunut aktiivisesti järjestön toimintaan 
ja jolle on aiemmin myönnetty ansiomerkki. 
Ansiomerkin myöntämisestä pitää olla kulu-
nut vähintään neljä vuotta.

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää hen-
kilölle, joka on vähintään 20 vuoden ajan 
osallistunut aktiivisesti järjestön toimin-
taan. Mikäli henkilölle on aiemmin myönnet-
ty pronssinen ansiomitali, on tästä täytynyt 
kulua vähintään 10 vuotta. Myöntämisen pe-
rusteena ovat edellisen huomionosoituksen 
jälkeiset
ansiot. 

Muistattehan, että hopeinen tai pronssinen 
ansiomitali voidaan myöntää riittävästi an-
sioituneelle henkilölle jo ensimmäisenä huo-
mionosoituksena. Jos huomionosoituksen 
saajalla ei ole aiemmin myönnettyä ansio-
merkkiä tai pronssista ansiomitalia, myönne-
tään samalla ansiomerkin kanto-oikeus.

https://rednet.punainenris-
ti.fi/sites/rednet.mearra.com/
files/tiedostolataukset/VA-
PAAEHTOISTEN%20KULU-
KORVAUKSET_0.pdf

https://www.saasm2.com/lo-
gin.asp
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HUOMIONOSOITUKSET

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää hen-
kilölle, joka on vähintään 30 vuoden ajan 
osallistunut aktiivisesti järjestön toimintaan 
ja jolle on aiemmin myönnetty hopeinen an-
siomitali. Hopeisen ansiomitalin myöntämi-
sestä pitää olla kulunut vähintään 10 vuotta. 
Myöntämisen perusteena ovat edellisen huo-
mionosoituksen jälkeiset ansiot.

Ansiomitalianomukset on täytettävä huolel-
lisesti ja siihen on koottava mahdollisimman 
tarkat tiedot huomionosoituksen saajan an-
sioista. ”Ollut pitkään mukana ystävätoimin-
nassa” tai ”toiminut useita vuosia osaston 
sihteerinä” ei riitä, tarvitsemme tiedot myös 
toimintavuosista.

Aktiivimerkki

SPR:n jäsen tai osaston toimintaryhmä voi 
tehdä ehdotuksen aktiivimerkin myöntämi-
sestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. 
Osaston hallitus käsittelee ja myöntää aktii-
vimerkkejä kahdesti vuodessa ennen osas-
ton kevät- ja syyskokousta. 

Huomionosoitusten anominen

Punaisen Ristin jäsen voi tehdä ehdotuk-
sen ansiomitalin tai ansiomerkin myöntämi-
sestä Punaisen Ristin osaston hallitukselle. 
Myös osaston hallitus voi tehdä ehdotuksia. 
Osaston hallitus toimittaa kaikki ehdotukset, 
myös ei-puoltamansa, edelleen piirin halli-
tukselle. 

Ansiomerkkejä ja -mitaleja haetaan lomak-
keella. Samalla lomakkeella voi anoa myös 
pöytäviiriä ja hädän kolmet kasvot pienois-
veistosta. Lomake löytyy RedNetistä kohdas-
ta Tieto ja taito > Osastotoimisto > Ohjeet 
ja lomakkeet.

Osastotoimistossa on luettavissa ja tulostet-
tavissa myös huomionosoitusohje, jossa on 
tarkempaa tietoa Punaisen Ristin huomion-
osoituksista. Voit tilata hakulomakkeen ja 
huomionosoitusohjeen sähköpostiisi, puh. 
040 548 9471 tai sähköposti tuula.korho-
nen@redcross.fi.

Ansiomerkkihakemukset on toimitettava pii-
ritoimistoon viimeistään perjantaina 18.9. ja 
ansiomitalihakemukset viimeistään maanan-
taina 2.11. Hakemukset toimitetaan postitse 
osoitteella Suomen Punainen Risti, Helsingin 
ja Uudenmaan piiri, Tuula Korhonen, Salo-
monkatu 17 B, 5. krs, 00100 Helsinki tai säh-
köpostilla tuula.korhonen@punainenristi.fi.

Piirin hallitus myöntää ansiomerkit lokakuun 
kokouksessaan. Ansiomitalihakemukset pii-
rin hallitus toimittaa puoltojärjestyksessä  
edelleen keskustoimistoon. Järjestön hallitus 
esittää harkitsemansa ehdotukset edelleen 
sisäasiainministeriölle, joka vie esityksen ta-
savallan presidentin päätettäväksi. Ansiomi-
talit myöntää tasavallan presidentti keväällä 
2021.

Ansiomerkit jaetaan yleensä osastojen omis-
sa tilaisuuksissa. Ansiomitalit jaetaan piirin 
vuosikokouksessa huhtikuussa. 

Keväällä myönnetyt ansiomitalit
Tasavallan presidentti myönsi keväällä 7 kultaista, 7 hopeista ja 12 pronssista ansio-
mitalia HUPin osastojen vapaaehtoisille.

Normaalisti ansiomitalit olisi luovutettu vapaaehtoisille joko yleiskokouksessa Vaa-
sassa tai piirin vuosikokouksessa. Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen 
vuoksi nämä suunnitelmat eivät toteutuneet. 

Olemme piiritoimistossa suunnitelleet, että ansiomitalit luovutetaan HUPissa Marras-
kuun Jazzien yhteydessä 14.11.2020. Jos haluatte jakaa ansiomitalit osaston omassa 
tilaisuudessa tai tarkistaa ketkä ovat huomionosoituksen keväällä saaneet, ottakaa 
yhteyttä Tuula Korhoseen, sähköposti tuula.korhonen@punainenristi.fi. 
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Haku Punaisen Ristin kouluttajakoulutukseen

Kouluttajakoulutus sopii sinulle, jos

- haluat edistää inhimillisyyden ja välittämi-
sen arvoja sekä auttaa muita auttamaan 
- tutustut mielelläsi uusiin ihmisiin ja osaat 
kohdata erilaisia ihmisiä 
- haluat toimia yhteistyössä muiden kanssa 
- sinulla on kouluttaja-, opettaja- tai ohjaa-
jataustaa, osaamista ja organisointikykyä
- sinulla on jo kokemusta vapaaehtoisena 
toimimisesta  

Etsimme nyt erityisesti vapaaehtoisia, joilla 
on kokemusta verkossa toimimisesta. 

Toimi näin, jos haluat mukaan 
kouluttajakoulutukseen

1. Lue tämä ohje huolella. Mieti, mikä koulu-
tuslinja kiinnostaa ja onko sinulla riittävästi 
kokemusta siihen.
2. Jos toimit jo osastossa, keskustele kou-
luttajakoulutuksesta osastosi kanssa. 
Toimiessasi osaston kouluttajana, lasku kou-
lutuksesta lähetetään osastolle. 
3. Vastaa hakuilmoitukseen (lyyti.fi/reg/ha-
kuKouluttajakoulutus_HUP) tai ota yhteyttä 
viimeistään  20.9.2020 koulutussuunnittelija 
Emilia Jokiahoon, emilia.jokiaho@redcross.fi. 

Kouluttajan polku

1. Haku kouluttajakoulutukseen ja haastat-
telu 
2. Hyväksymisen jälkeen opintosuunnitelman 
teko piirin koulutussuunnittelijan kanssa
3. Yhteinen osa (itsenäistä opiskelua verkos-
sa)
4. Välineosa 31.10.-1.11.2020 Helsingissä
5. Sisältöosa koulutuslinjoittain (päivämää-
rät alla)
6. Onnistunut opetusharjoite 
7. Olet valmis kouluttaja tukemaan osaston 
tai piirin koulutuksissa vapaaehtoisten kou-
luttautumista. 

Kouluttaja erikoistuu koulutuslinjaan, 
alla eri linjojen pätevyysvaatimukset:

Ensiapuryhmien kouluttaja

- Voimassa oleva ensiapupäivystysoikeus.
- Suoritettu EA3- kurssi tai ensivastekurssi, 
tai vastaavat tiedot ja taidot. 
- Tiedät, mitä osaamista laadukas ensiapu-
päivystystoiminta vaatii.
- Sisältöosa 9.-11.10.2020, Nynäs
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Ensivastekouluttaja

- Terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaan-
hoitaja, lääkäri, ensihoitaja tai sairaankuljet-
taja), joka on viimeiset kaksi vuotta toiminut 
päivystyspoliklinikalla, leikkaussalissa, teho-
osastolla tai sairaalan ulkopuolisessa ensihoi-
dossa.
- Kokemus Punaisen Ristin ensiaputoimin-
nasta auttaa kouluttajan työssä.
- Sisältöosa 18.-20.9.2020, Nynäs

Henkisen tuen kouluttaja

- Soveltuva terveys- tai sosiaalialan koulutus 
- Työkokemus tai vapaaehtoistyön kokemus-
ta 
- Henkisen tuen peruskurssi suoritettu 
- Ymmärrät mitä tarkoittaa: ”isot korvat, pie-
ni suu ja suuri sydän”
- Olet halukas tukemaan vapaaehtoisten hy-
vinvointia vapaaehtoistehtävissä 
- Sisältöosa 21.-22.11.2020, Helsinki

Humanitäärisen oikeuden kouluttaja

- Sinulla on kansainvälisen oikeuden tunte-
musta tai vankkaa kenttäkokemusta huma-
nitaarisesta oikeudesta 
- Haluat jakaa tietoa Punaisen Ristin roolista 
humanitaarisessa oikeudessa 
- Olet suorittanut SPR:n humanitaarisen oi-
keuden peruskurssin
- Sisältöosa 21.-22.11.2020, Helsinki

Järjestökouluttaja

- Kokemusta järjestötoiminnasta 
- Kokemusta järjestön luottamus- tai vastuu-
tehtävissä toimimisesta 
- Halua toimia vapaaehtoisten tukijana ja 
osaston hallitusten innostajana
- Koet Punaisen Ristin tehtävät ja arvomaail-
man omaksesi
- Sisältöosa 21.-22.11.2020, Helsinki

Monikulttuurisuustoiminnan kouluttaja/
Kotoutumisen tuen kouluttaja

- Kokemusta järjestötoiminnasta 
- Haluat lisätä syrjinnänvastaisuutta ja yh-
denvertaisuutta Punaisessa Ristissä 
- Olet jo toiminut moninaisessa ympäristös-
sä, meillä tai muualla
- Sisältöosa 21.-22.11.2020, Helsinki 

Nuorisokouluttaja

- Olet ollut mukana nuorisotoiminnan eri 
osa-alueilla, esim. kerhonohjaajana, leiril-
lä, osallistunut nuorten vuosikokoukseen tai 
kouluyhteistyöhön
- Koulumaailma on sinulle tuttua ja olet ha-
lukas tukemaan kouluyhteistyötä
- Haluat jakaa tietoa ja innostusta nuoriso-
toiminnasta tuleville ohjaajille, nuorisotoi-
minnan ja kouluyhteistyön yhdyshenkilöille 
ja niin nuorille kuin vähän iäkkäämmillekin 
vapaaehtoisille
- Sisältöosa 21.-22.11.2020, Helsinki

Terveyden edistämisen kouluttaja

- Voit erikoistua terveysneuvontaan, jol-
loin koulutat esim. terveyspistetoimijoita tai 
päihdetyöhön, jolloin koulutat päihdetyön 
peruskursseja (Varhainen puuttuminen tai 
päihdeneuvoja).
- Terveysneuvonnan pätevyysvaatimuksena 
terveydenhuollon ammattilaisuus.  Päihde-
työn  pätevyysvaatimuksena Punaisen Ristin 
päihdetyön peruskurssi.
- Sisältöosa 21.-22.11.2020, Helsinki 

Valmiuskouluttaja/Vapepa

- Kokemusta ja perustiedot  vapaaehtoisesta 
pelastuspalvelusta
- Osallistunut pelastuspalvelun toimintaan ja 
käynyt pelastuspalvelun peruskurssin
- Sisältöosa 21.-22.11.2020

Viestinnän kouluttaja

- Vahvaa osaamista, kokemusta ja näyttöä 
viestinnän parissa toimimisesta
- Sisältöosa 21.-22.11.2020, Helsinki

Ystävätoiminnan kouluttaja

- Sosiaali- tai terveysalan ammattitutkinto 
ja/tai vahva osaaminen 
- Haluat lahjoittaa aikaasi ja osaamista-
si ystävien valmentamiseen ja olla muka-
na lievittämässä yksinäisyyttä ja lisäämässä 
turvallisuutta tukea tarvitsevien arjessa. 
- Sisältöosa 21.-22.11.2020, Helsinki
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Syksyn koulutukset
Koronaepidemia on tämän lehden tekstejä kirjoittaessa ja syksyn koulutuksia suun-
niteltaessa ollut Suomessa varsin rauhallisessa vaiheessa. Elokuussa kokoontumis- ja 
matkustusrajoitteiden purkamisen jälkeen ja ihmisten palattua töihin ja kouluihin, on ko-
ronatapausten määrä ollut pienessä kasvussa erityisesti piirin alueella. 

Seuraamme piiritoimistossa jatkuvasti tilannetta sekä valtioneuvoston ja terveysviran-
omaisten suosituksia ja ohjeita. Tilanteen niin vaatiessa voimme joutua muuttamaan 
suunnitelmia lyhyelläkin varoitusajalla. Mahdollisista muutoksista ja peruutuksista tiedo-
tetaan ilmoittautuneille, tiedot löytyvät myös OMAsta (Oma Punainen Risti). Osaston tai 
toimintaryhmien kurssien ollessa kyseessä tulee osaston tai kouluttajan huolehtia tie-
to muutoksesta ilmoittautuneille. OMAssa tiedot pitää ajan tasalla se, joka on ilmoituksen 
tehnyt.

Ystävätoiminnan peruskurssi 
etäkoulutuksena (puhelin- ja 
verkkoystävät) 

Punainen Risti lievittää yksinäisyyttä välittä-
mällä ystäviä toisen ihmisen seuraa kaipaa-
ville. Ystävät ovat pitäneet yhteyttä toisiinsa 
koronatilanteesta johtuen joko puhelimit-
se tai verkon välityksellä. Ystävätoiminnan 
kurssin tavoitteena on tarjota perustiedot 
Punaisesta Rististä ja vapaaehtoisesta ys-
tävätoiminnasta, sekä antaa eväitä vapaa-
ehtoisen ystävänä toimimiseen, herättää 
ajatuksia ja innostaa mukaan ystävätoimin-
taan.

Kurssin sisältö

- Punaisen Ristin ystävätoiminta
- Vapaaehtoisena ystävänä toimiminen
- Vuorovaikutus ja toisen kohtaaminen
- Ystävävapaaehtoisen aineistot ja tuki
- Vapaaehtoisen hyvinvointi

Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Lähetäm-
me osallistujille Teams-linkin ennen kurssin 
alkua. Osallistujilla tulee olla käytössä verk-
ko- ja videoyhteys. 

Kurssi 1 keskiviikko 16.9. klo 17-20
Ilmoittautuminen: https://vapaaehtoiset.pu-
nainenristi.fi/event/7596 

Kurssi 2 keskiviikko 30.9. klo 17-20 
Ilmoittautuminen: vapaaehtoiset.punainen-
risti.fi/event/8219

Lisää kurssitietoja löydät myös netissä 
www.vapaaehtoiset.punainenristi.fi. 

Henkisen tuen koulutukset 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset kohtaavat 
omassa tehtävässään hädässä olevia ihmi-
siä. Henkisen ensiavun taitojen opettelu ja 
kriisireaktioiden ymmärtäminen antavat val-
miuksia auttaa muita ja myös itseä mahdolli-
sissa kriisitilanteissa.

Kenelle?
- Henkisen tuen koulutukset soveltuvat jat-
ko- ja täydennyskoulutukseksi kaikille eri 
toiminnoissa mukana oleville Punaisen Ristin 
vapaaehtoisille. 
- Kurssille osallistuminen on myös ensimmäi-
nen askel kohti henkisen tuen vapaaehtoi-
sena toimimista hälytysryhmissä. Henkisen 
tuen vapaaehtoiset auttavat kuuntelemal-
la ihmisiä, jotka ovat erittäin vaikeassa tilan-
teessa. 

Henkisen tuen peruskurssi – 
henkisen ensiapu 

Mitä koulutus sisältää?
- mitä henkinen ensiapu on
- miksi tukea tarjotaan
- kuka voi tarjota henkistä ensiapua
- ketkä sitä tarvitsevat
- katso, kuuntele, yhdistä – toimintamalli
- psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmä
- auttajan itsehoito
- lisävahingon välttämisen periaate

Kurssi 1 
Aika: lauantai - sunnuntai 24.-25.10.2020
Paikka: Kallio-Käpylän osasto, Hämeentie 
85-89, 00550 Helsinki
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Kouluttajat: Sanna Pesonen ja Susanna Leh-
tovaara

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://va-
paaehtoiset.punainenristi.fi/event/6783 

Henkisen tuen jatkokurssi – 
yksilö osana yhteisöä

Aika: sunnuntai 15.11.2020 klo 9-17
Paikka: Punaisen Ristin koulutustilat, Hieta-
niemenkatu 7 B 5.krs, 00100 HKi
Kouluttajat: Riitta Merri
Koulutus on Punaisen Ristin jäsenille ilmai-
nen, muille 25 euroa.
Järjestäjä: Helsingin ja Uudenmaan piiri

Ilmoittautuminen viimeistään sunnuntaina 
8.11.2020: https://www.lyyti.in/151120. 

Mitä koulutus sisältää?

Kurssi on tarkoitettu henkisen tuen perus-
kurssin käynneille. Jatkokurssilla keskitytään 
yksilöön ja yhteisöön. Menetys koskettaa se-
kä yksilöä että myös koko yhteisöä. Suru on 
luonnollinen reaktio menetykseen. Tavoittee-
na on, että koulutuksen jälkeen osallistuja 

- tietää, että on monenlaista stressiä sekä 
tunnistaa mielen ja kehon reaktiota stressiin
- tietää, että suru on luonnollinen reaktio 
menetykseen
- tuntee kuolemaan, hautaamiseen ja sure-
miseen liittyviä rituaaleja
- tietää suru- ja traumatyön eron
- osaa antaa henkistä ensiapua surevalle
- osaa hakeutua ammattiavun piiriin tarvit-
taessa
- tietää, että järkyttävät tapahtumat vaikut-
tavat yhteisöön
- tietää, että resilienssi on yksilön ja yhtei-
sön ominaisuus
- tuntee tekijöitä, jotka auttavat yksilöä ja 
yhteisöä selviytymään

Sisältöjä: Stressi, suru ja suremisen ritu-
aalit, henkinen ensiapu surevalle, resilienssi 
yksilön ja yhteisön ominaisuutena, yksilön ja 
yhteisön toipuminen

Keinoja henkisen kuormituksen 
hallintaan

Webinaari on tarkoitettu Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisille, joilla on jo kokemusta 
vapaaehtoisena toimimisesta mm. puhe-
linauttajina, ystävävälittäjinä, osaston toi-
mintaryhmässä, osaston vastuuhenkilönä, 
muussa vaativassa vapaaehtoistehtävässä.

Webinaarin tavoitteena on tukea auttajan 
omaa hyvinvointia. Tavoitteena on auttaa 
löytämään itselle sopivia keinoja kuormitta-
vuuden hallintaan, kun toimii vapaaehtoise-
na ja toisen ihmisen hätä voi mennä omiin 
tunteisiin. Tavoitteena on myös auttaa löytä-
mään keinoja rajata omaa jaksamista.

Sisältöjä:

- Toisen ihmisen auttamisen taito
- Myötätunto ja emotionaalinen stressi
- Psyykkinen etäännyttäminen
- Henkilökohtaiset stressinhallintakeinot
- Kehotietoisuus
- Suojat

Webinaari 1: tiistai 15.9. klo 18-19: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8216 

Webinaari 2: keskiviikko 4.11. klo 18-19: 
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/8217 

Lisätiedot: Emilia Jokiaho emilia.jokiaho@
redcross.fi. 
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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

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

• 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

• 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, suunnittelija, Valtakunnallinen 
Paperittomat-ohjelma 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 

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

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

• Olli Sanna, osastotiedottaja Å 

• Petäjäsalo Ippe, projektityöntekijä, Kaveritaidot 
-hanke Å 040 809 9810

• 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

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

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

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

• Veijola Jenni, projektityöntekijä 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

• Villa Marianne, henkilöstösuunnittelija 
Å 040 828 3236

• Poukka Jari, talouspäällikkö Å 040 536 6285

HELSINGIN JA UUDENMAAN PIIRI
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