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TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 4/2014

Länsi-Suomen piiri

Hyvää joulua!
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Kannen kortti: Kaisa Rekinen, Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Henkilökunta Taitto: Sakari Karvo, 020 701 2830, keihäänheiton EM 6. - M45 - 2014, Turkki, Izmir

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Milloin viimeksi koit
iloa auttamisesta? 

Nälkäpäivä
onnistui hyvin

Nälkäpäivä-keräystä vietettiin kauniissa syys-
säässä eri puolilla Suomea. Keräys sujui hy-
vin ja innosti uusia ja vähän kokeneempiakin 
kerääjiä auttamaan. Lipaskeräyksen arvioitu 
tulos on 1 350 000 euroa. Lopullinen tulos, 
johon on laskettu yhteen sähköiset lahjoitus-
tavat, selviää marraskuun aikana. 

- Käteisen käyttö on vähentynyt ja se ehkä 
vaikuttaa lipaskeräyksen tulokseen. Monet 
lahjoittajat pahoittelevat, että heillä ei ole kä-
teistä mukanaan. Siksi aiomme jatkossakin 
kehittää vaihtoehtoisia tapoja lahjoittaa, sa-
noo Punaisen Ristin varainhankinnan päällikkö 
Anna Laurinsilta.

Punainen Risti on innostanut kaveri-, työ- ja 
harrastusporukoita järjestämään itselleen so-
pivia Nälkäpäivä-tapahtumia keräyksen tuke-
miseksi.

- Ilahduttavan moni porukka järjesti keräys-
tempauksia Nälkäpäivään. Saimme iloisia vies-
tejä esimerkiksi yrityksistä, jotka ovat kah-
vitauollaan järjestäneet keräyksen, kiittelee 
Laurinsilta.

- Haluamme kiittää kaikkia Nälkäpäivään anta-
mastaan ajasta ja lahjoituksista. Ilman tukijoi-
ta ei olisi Punaista Ristiä eikä Punaisen Ristin 
apua.
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Charlotte Åkerblom ja Ulriikka Leino osallistuivat Nälkäpäi-
vään Tammisaaressa.

Erään piirin seminaarissa kysyin otsikon kysy-
myksen. Vapaaehtoinen kertoi kadonneen etsin-
nästä, joka päättyi onnellisesti. On selvää, että 
auttamisen ilon kokemuksesta saa voimaa pit-
käksi aikaa. 

Alkavalla kaudella levitämme iloa auttamisesta 
myös uusille toimijoille. Etenkin nuorille haluam-
me tarjota kynnyksettömät paikat tulla toimin-
taamme mukaan.

Tuore toimintalinjaus on tullut kaikkiin osastoi-
hin. Se pohjustaa toiminnan suunnittelua ja ke-
hittämistä seuraavien vuosien aikana. Ensim-
mäiset kysymykset voisivat olla: Mikä tuottaa 
meille iloa auttamisesta? Miten voisimme tuottaa 
enemmän iloa auttamisesta? Miten tarjoamme 
yhä useammalle mahdollisuuden auttamisen ilon 
kokemiseen?

Vaikutamme inhimillisyyden puolesta 
Punainen Risti on tiivis yhteisö, jossa jaamme 
yhteiset arvot ympäri maailmaa. Tavoitteemme 
haastaa meidät toimimaan ja tuomaan arvomme 
rohkeasti näkyville. Vaikuttaminen voi olla esi-
merkiksi sitä, että puutumme arjessamme tilan-
teeseen, missä inhimillisyyttä loukataan.
 
Vahvistamme terveyttä ja turvallista elämää
Toimintamme perustuu siihen, että luomme paik-
koja kohtaamisille, tuen antamiselle, välittämi-
selle ja ilon tuottamiselle. Näitä paikkoja syntyy 
muun muassa ystävätoiminnassa, ensiapukoulu-
tuksissa, läksyhelpeissä ja terveyspisteissä.

Autamme onnettomuuksissa ja katastrofeissa
Vahvat yhteisöt joustavat yllättävissä tilanteissa. 
Hyvä auttamisvalmiutemme syntyy arjen toimin-
nasta. Sieltä löytyvät muun muassa vapaaehtoi-
set, jotka järjestäytyvät äkillisessä auttamistilan-
teessa hälytysyksiköksi.

Marita Salo
Järjestöjohtaja
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Mihin olemme hukanneet jäsenet?

PÄÄKIRJOITUS  4.11.2014

Nälkäpäiväkeräys on jälleen saatu onnellisesti päätökseen. Lämmin kiitos kaikille osastoille ja 
kerääjille hienosti suoritetusta keräyksestä. Ihmiset suhtautuvat keräykseen positiivisesti, ilman 
soraääniä. Keräystulos ei ole vielä kaikilta osin valmis, mutta näyttää siltä, että jäämme hieman 
edellisvuodesta, niin valtakunnallisesti kuin piirimme osalta. Nyt oli nähtävissä selvästi merkkejä 
yhteiskuntaa koettelevasta talouden taantumasta, joka näkyi keräystilanteissa. Ihmisillä on yk-
sinkertaisesti vähemmän rahaa laittaa keräykseen. 

Ainut asia mitä meidän tulee edelleen trimmata, on kerääjärekrytointi. Puhuva lipas hymyllä ja 
iloisella sanomalla varustettuna on kovaa valuuttaa keräystuloksen kohentamisessa. Ihmiset ha-
luavat lähteä kerääjiksi, annetaan heille ensi vuonna mahdollisuus. Ensi vuotta varten aloitamme 
kerääjien hankinnan hyvissä ajoissa ennen varsinaista keräysajankohtaa, keräysajankohta ei tule 
meille yllätyksenä. Muistetaan hoitaa myös kerääjien koulutus, positiivinen kerääjä on järjestölle 
kullan arvoinen.

Positiivinen kerääjä on meille kullan arvoinen, niin myös jäsen. Nyt jostain syystä me olemme 
hukanneet jäseniämme. Syyskyyn lopussa julkaistun tilaston mukaan meidän piirissä jäsenmäärä 
oli laskussa edelliseen vuoteen verrattuna 3,3 %, koko maassa lasku oli 1,4 %. Tämä tarkoittaa 
sitä, että jäsenmäärä on painumassa alle 10 000 jäsenen
Länsi-Suomen piirissä. 

Nyt on pantava toimeksi, jäsenmäärän lasku on saatava pysähtymään. Jokainen osasto omalta 
osaltaan huolehtii siitä, että kaikki toiminnassa olevat vapaaehtoiset ovat jäseniä ja sen jälkeen 
huolehditaan, että jokaisessa osaston tilaisuudessa kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus liittyä 
osaston jäseneksi. Ilman jokaisen osaston toimenpiteitä tämä asia ei etene. Ottakaa hallituksen 
seuraavassa kokouksessa tämä asia vakavaan keskusteluun. Meidän piirin toiminnalliset tulokset 
ovat huikeita, mutta jostain syystä se ei tue jäsenmäärän kehitystä.  Jäsenet ovat meille tärkeitä!

Hyvää syksyä kaikille !

Terveisin
Pekka Annala
Toiminnanjohtaja

Punaisen Ristin jäsenyys on kannanotto inhimillisyyden puolesta.
Mitä enemmän jäseniä, sitä tehokkaammin autamme yhdessä. Jo 20 euron vuo-
sittaisella jäsenmaksulla olet osa turvaverkkoa, joka kannattelee apua tarvitsevia.

Suomen Punaisen Ristin jäsenenä olet mukana ainutlaatuisessa maailmanlaajuisessa ver-
kostossa. Lähes jokaisesta maailman maasta löytyy Punaisen Ristin tai Puolikuun kansalli-
nen yhdistys. Yhdessä ne muodostavat koko maapallon kattavan verkoston, joka tukee ja 
auttaa niitä, jotka tarvitsevat eniten apua.

Jäsenet ovat elintärkeä osa Punaista Ristiä.
Jäsenyys ei velvoita mihinkään muuhun kuin jäsenmaksun maksa-
miseen. Jäsenmaksusi mahdollistaa vapaaehtois- ja avustustyöm-
me, ensiapukurssit, ystäväpalvelun ja paljon muuta toimintaa. 
Jäsenmaksusi ansiosta kykenemme auttamaan kriisitilanteissa no-
peasti ja tehokkaasti sekä Suomessa että ulkomailla.

Oletko Sinä jo Punaisen Ristin jäsen?

 

Jäsenmaksut

vuosijäsen (yli 29 v.)
20 € / kalenterivuosi 

nuorisojäsen (alle 29 v.)
10 € / kalenterivuosi

ainaisjäsenyys 300 €
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HYVÄ JOULUMIELI -KERÄYS 21.11.–24.12.2014

Hyvä Joulumieli tuo jälleen iloa lapsiperheille

Tänä vuonna 70 euron arvoisia lahjakortte-
ja jaetaan 18 000 kappaletta. Lahjakortin voi 
saada lapsiperhe, jolla on vaikea taloudellinen 
tilanne johtuen esimerkiksi yksinhuoltajuu-
desta, pitkäaikaistyöttömyydestä, vanhempi-
en pätkätöistä, sairaudesta, vammaisuudesta 
tai kriisitilanteesta. SPR ja MLL valitsevat apua 
tarvitsevat perheet yhteistyössä muun muas-
sa diakoniatyön, neuvoloiden ja sosiaalitoi-
men kanssa. 

Laita lahjakortit ajoissa jakoon

Hyvä Joulumieli -kortit toimitetaan piireistä 
osastoille marraskuussa viikoilla 46–47. Osas-
tojen ja yhteistyökumppanien kannattaa jakaa 
lahjakortit mahdollisimman pian valitsemil-
leen vähävaraisille lapsiperheille, jotta apu eh-
tii varmasti perille hyvissä ajoin ennen joulu-
aattoa. Jouluilo voi kääntyä mielipahaksi, jos 
perhe on esimerkiksi ehtinyt lähteä joulunviet-
toon toiselle paikkakunnalle ja saa kortin vas-
ta joulun jälkeen. 

Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämä Hyvä Joulumieli 
-keräys käynnistyy marraskuussa 18. kerran. Jouluaattona huipentuvan keräyksen 
kumppaneina ovat K-ruokakaupat, S-ryhmä ja Lidl. Edellisvuosien tavoin keräys
toteutetaan yhteistyössä Ylen Aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja Yle Radio Vegan kanssa. 

• Keräys käynnistyy Ylen Aamu-tv:n
 lähetyksessä 21.11.2014. 

• Aamu-tv kertoo keräyksestä lähetyksis-
 sään päivittäin 23.12.2014 saakka.

• Vähintään 1 500 eurolla keräykseen
 osallistuneet yritykset näkyvät 
 lähetyksessä. 

• Tänä vuonna keräyksen tavoite 
 1 260 000 euroa.

• Seuraa ja osallistu keskusteluun Face-
 bookissa (Hyvä Joulumieli –keräys) ja
 Twitterissä (#hyvajoulumieli).  

• Lisätietoja piiritoimistosta ja osoitteesta 
 joulumieli@punainenristi.fi

• Perustiedot keräyksestä löytyvät sivuilta 
 punainenristi.fi/hyva-joulumieli

Lahjakortin mukana tuleva saatekirje on saa-
tavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Lahjakortti on voimassa 7.–24.12.2014.

Keräystavat:

- Keräystili: FI17 1596 3000 2020 20
- Keräyspuhelin:  0600-16555 (10,01 € +pvm/mpm/puhelu)
- Tekstiviestilahjoitus: Tekstiviesti HJM numeroon 16499 (10 €).

Keräyslupa nro POL-2014-6944/30.7.2014. 
Keräysaika 30.7.2014–31.12.2015 koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. 
Ålands landskapsregering, lupa nro ÅLR 2013/9215/6.11.2013.

Hyvä Joulumieli -keräyksen avajaisia vietettiin viime vuonna Helsingin 
päärautatieasemalla Laura Närhen esittämän joulumusiikin tahdissa. 

Lisätietoja:  
Sosiaalipalvelusuunnittelija 
Seija Salminen, p. 020 701 2123, 
seija.salminen@punainenristi.fi

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

Tiedottaja
Mari Mäkinen, p. 020 701 2223, 
mari.makinen@punainenristi.fiM
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Hanki hyviä joulutuotteita osastonne varainhankintaan!

Osaston jouluostokset hoituvat kätevästi, kun kirjaudutte omilla tunnuksillanne osastonäkymään 
osoitteessa punaisenristinkauppa.fi. Jos olette kadottaneet tunnukset niin ottakaa yhteyttä 
myynti@punainenristi.fi.

Runsas valikoima 
joulukortteja

Turvavasara

Avun maailma -lehti esittelee perinteiseen tapaan laajan valikoiman 
joulukortteja, -lahjoja ja jäsentarjouksia. Lehti ilmestyy 12.11.2014.

Pehmo-
Reddie

Lastukori

OSTA JOULUKSI KALENTERI JA KORIT 

Järjestö sai uuden yhteistyökumppanin 

Punaisen Ristin joulukalenterista on tullut pe-
rinteinen osa joulun odotusta. Tänä vuon-
na 115 000 kotiin lähetetty joulukalenteri on 
ruotsalaisen taiteilijan Lars Carlsonin (1921-
2002) kuvittama. Kalenterin suositushinta on 
7,90 euroa ja sen voi ostaa myös Punaisen Ris-
tin verkkokaupasta: punaisenristinkauppa.fi.
Punaisen Ristin ja Yle Femin yhteistyössä teh-
dyssä BUU-klubben-kalenterissa seurataan 
tänä vuonna ohjelman kulkua. Kalenterin voi 
tilata Yle Shopista: yleshop.yle.fi.

Keskustoimisto aloittaa adressien 
tekstauspalvelun 

Itella lopetti Punaisen Ristin ja muiden järjes-
töjen adressien tekstauspalvelun kesäkuussa. 

Marraskuusta lähtien keskustoimisto aloittaa 
adressien yksilöidyn tekstaamisen.

Lisätietoja saa myyntipalvelun numerosta 
020 701 2211, osoitteesta myynti@
punainenristi.fi ja verkkokaupasta 
www.punaisenristinkauppa.fi.

Kalenteri aloittaa lähtölaskennan jouluun

Korttien kuvittajana
tunnetuksi tulleen 
Lars Carlsonin tyyli 
näkyy vuoden 2014 
joulukalenterissa.

Valokuvatuotteita valmistava suomalais-sveit-
siläinen yritys Ifolor ja Suomen Punainen Risti 
ovat aloittaneet yhteistyön, joka mahdollistaa 
persoonallisten Punaisen Ristin joulukorttien 
tekemisen omista valokuvista. 

Korttien tekeminen on helppoa ja Ifolorin va-
likoimasta löytyy runsaasti korttimalleja sekä 
valmiita pohjia jokaiseen makuun. 

Tee Punaisen Ristin joulukortit omista valokuvistasi

Korttien lisäksi omista kuvista voi rakentaa 
Punaisen Ristin merkillä varustetun kalenterin. 
Korttien ja kalentereiden tuotto suunnataan 
katastrofirahastoon. Tee kortit täällä: 
www.ifolor.fi

Lisätietoja: Varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki p. 020 701 2274, 
eeva.arrajoki@punainenristi.fi
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LUE OHJEISTUS VAPAAEHTOISEN RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMISESTÄ 

Uusi laki tuo muutoksia lasten ja nuorten toimintaan

Suomessa 1.5.2014 voimaan tullut laki 
velvoittaa selvittämään lasten kanssa 
toimivien vapaaehtoisten rikostaustan. 

Laki turvaa lapsen henkilökohtaista koske-
mattomuutta vapaaehtoistoiminnassa ja tukee 
lapsen kasvua, kehitystä sekä hyvinvointia. 
Lain myötä myös Suomen Punaisessa Ristissä 
lasten ja nuorten turvallisuutta lisätään konk-
reettisin teoin.  

• Leiriohjaajien, leiripomojen ja alaikäisten 
 nuorten ystävänä toimivien rikostausta
 pitää selvittää aina. Muissa tehtävissä
 rikostausta selvitetään, jos henkilö toimii 
 yksin esimerkiksi Reddie Kids - tai Läksy-
 helppi-ohjaajana, kansainvälisen opinto-
 matkan vetäjänä tai nuorten toimintaryhmi-
 en ohjaajana.

• Lasten ja nuorten toiminta pyritään järjes-
 tämään niin, että alaikäisiä ohjaa vähintään 
 kaksi yli 15-vuotiasta ohjaajaa. Leireillä 
 nukkumisjärjestelyissä ja uinti- sekä sauna-
 valvonnoissa on aina kaksi vapaaehtoista 
 ohjaajaa läsnä. 

• Lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmil-
 leen pitää kertoa, kuka on heidän oman 
 osastonsa tai piirinsä vastuuhenkilö ryh-
 män tai kerhonohjaajan lisäksi. Osaston 
 puheenjohtajan tai nuorisoyhteyshenkilön 
 on hyvä esittäytyä Reddie Kids -kerho-
 tapaamisessa tai nuorten toimintaryhmäs-
 sä ja keskustella lasten sekä nuorten 
 oikeuksista. 

• Leirejä suunnitellessa piirin nuorisotoimin-
 nan suunnittelija tai toiminnanjohtaja käy 
 keskustelua samasta asiasta ohjaajien ja 
 leiripomojen kanssa. Näin lapset ja nuoret 
 perheineen tietävät, keneen voivat ottaa 
 yhteyttä mahdollisessa rikoksessa.

• Nuorten ja lasten toiminnasta vastaavat 
 henkilöt vahvistavat ja luovat avointa sekä 
 turvallista keskustelukulttuuria, jossa uskal-
 taa puhua mahdollisesta seksuaalisesta 
 häirinnästä tai hyväksikäytöstä.

Näin selvitys tapahtuu käytännössä

Toiminnan järjestäjä on aina vastuussa ri-
kostaustan selvittämisestä ja turvallisen toi-
mintaympäristön varmistamisesta. Vapaaeh-
toistoiminnan järjestäjä pyytää rikosotteen 
asianomaisen henkilön kirjallisella suostumuk-
sella. Ote haetaan kirjallisesti Oikeusrekisteri-
keskuksen tai suomi.fi-palvelun verkkosivuilta.

Henkilö ei voi toimia Suomen Punaisen Ristin 
vapaaehtoisena lasten ja nuorten toiminnas-
sa, jos hänellä on merkintä esimerkiksi suku-
puolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksu-
aalirikoksesta, väkivaltarikoksesta tai törkeästä 
ryöstöstä. Näissä tapauksissa vapaaehtoista 
ohjataan järjestön muihin vapaaehtoistehtä-
viin, jossa ei toimita yksin alaikäisen kanssa.

Toiminnan järjestäjä huolehtii, että rikosre-
kisteriotteen tarkastamisesta tulee merkin-
tä vapaaehtoisen henkilötietoihin CRM On-
nimanniin. Keskustoimisto tekee merkinnän 
järjestäjän pyynnöstä.

Piireille ja osastoille tehdyt ohjeistukset rikos-
taustan selvittämiseen sekä ohjeet, lomakkeet 
ja vapaaehtoistehtävien kuvaukset löytyvät 
RedNetistä (rednet.punainenristi.fi/osasto- 
toimisto). 

Lisätietoa: 
Järjestö- ja nuorisotoiminnan suunnittelija
Johanna Andersson, puh. 020 701 2144,
johanna.andersson@punainenristi.fi
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LUPA VÄLITTÄÄ 23.11.–24.12.2014

Leikin edistäminen on otettu innokkaas-
ti koko maassa vastaan ja ensimmäiset 50 
Terhokerhoa ovat aloittaneet toimintansa. 
Kerhoja on ympäri Suomea aina Espoosta 
Enontekiölle. Terhokerhoissa on järjestetty pi-
haleikkejä, askarreltu, kuunneltu tarinoita ja 
onpa joissain kerhoissa päästy kokeilemaan 
vastojen tekoa sekä vanhan ajan kehruuta. 
Yhteistyö järjestöjen kesken on koettu hank-
keessa suurena voimavarana.

Jokaiseen kuntaan Terhokerho 

Leikki on tärkeää, sillä se suojaa lapsen kehi-
tystä. Yhteiset leikkihetket rikastuttavat myös 

Terhokerhoja on jo kymmeniä 

Viime keväänä käynnistynyt Koko Suomi 
leikkii -hanke on otettu hyvin vastaan ja se 
on innostanut uusia vapaaehtoisia mukaan. 
Jo 50 Terhokerhoa on pyörähtänyt käyntiin 
eri puolilla Suomea. Onko oma osastosi jo 
toiminnassa mukana?

aikuisten elämää ja parhaimmillaan sukupolvi-
en kohtaaminen lisää kaikkien osapuolten on-
nellisuutta. Leikki on harvinaisen tasa-arvois-
ta, sillä kaikki ihmiset ikään katsomatta ovat 
siinä yhtä asiantuntevia. 

Koko Suomi leikkii -hankkeen tavoitteena on 
perustaa kolmen vuoden aikana Terhokerho 
jokaiseen Suomen kuntaan. Käytännön toteu-
tuksesta vastaavat SPR ja MLL, jotka pyörittä-
vät Terhokerhoja vapaaehtoisten kanssa.   
Vapaaehtoisten tukena alueilla työskentelee 
kymmenen leikkilähettiä, jotka auttavat pai-
kallisosastoja ja -yhdistyksiä suunnittelemaan 
sekä käynnistämään kerhoja. 

Ota yhteyttä alueesi leikkilähettiin, jos olet 
kiinnostunut toiminnasta tai vapaaehtoisuu-
desta Terhokerhossa. 

Lähettiläiden yhteystiedot löydät osoitteesta: 
kokosuomileikkii.fi/yhteystiedot/

Joko olette sopineet lähikoulun nuorten kans-
sa mukavasta tapahtumasta ikäihmisille? Vie-
lä ehditte. Ylen Lupa välittää -kampanja alkaa 
23. marraskuuta ja jatkuu jouluaattoon asti.

Kampanjan idea on tämä: Yle haastaa kou-
lujen ja oppilaitosten opiskelijat järjestämään 
mukavaa tekemistä vanhuksille yhdessä Pu-
naisen Ristin kanssa. Kolmantena osapuolena 
on Opetushallitus. Tavoitteena on saada lisää 
nuoria Punaisen Ristin toimintaan.

Miten Punaisessa Ristissä on suunniteltu 
kampanjaa: Yle ja Punainen Risti ovat järjes-
täneet infotilaisuuksia ympäri Suomea loka-
kuussa. Piirit kutsuivat osastolaisiamme ja 
koulujen edustajia mukaan.

Miten Yle osallistuu: Kampanja näkyy ja kuu-
luu suomeksi ja ruotsiksi kaikilla Ylen kanavil-
la, Ylen aluetoimitukset ovat myös mukana. 
Kampanjan pääohjelmalla on noin 500 000 
katsojaa ja se esitetään sunnuntaisin Yle 
TV1:llä. Ohjelmassa on juttuja tapahtumista ja 
siinä keskustellaan yksinäisyydestä sekä va-
paaehtoisuudesta hauskanpitoa unohtamatta. 

Vielä ehdit 
Lupa välittää -kampanjaan Mitä voitte tehdä 

vielä nyt: 

1. Auttaa koulua ja nuoria
 tapahtuman 
 järjestämisessä.

2. Innostaa osastolaisia
 mukaan.  

3. Kutsua toimittajat
 mukaan.  

4. Lähettää kuvia Ylen kampanjasivulle ja 
 Twitteriin #lupavälittää.

5. Kehottaa kavereita tekemään
 lupauksia Ylen kampanjasivulla.

Lisätiedot, ohjeet ja tarkemmat tiedot 
osallistumisesta:

- Ylen kampanjasivuilta:
 yle.fi/aihe/lupa-välittää

- RedNetistä:
 Punainenristi.fi/rednet/lupavälittää.
 (Sisältää aikataulun, viestintäsuunnitelman ja 
 yhteyshenkilöt Punaisessa Ristissä)
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Ystäville lisää koulutusta ja opastusta

Punaisessa Ristissä on kehitteillä uusi kou-
lutus, jossa vapaaehtoiset perehdytetään 
hoitolaitoksissa järjestettävään ystävätoi-
mintaan. Koulutuksessa opastetaan muun 
muassa mahdollisiin ongelma- tai hätäti-
lanteisiin sekä hyvään hygieniaan laitosym-
päristössä. Koulutus toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä hoitolaitoksen kanssa. 

Keskustoimisto, Länsi-Suomen piiri ja Ääne-
kosken sekä Suolahden osastot pilotoivat 
kurssia loppuvuoden aikana yhteistyössä 
Äänekosken kaupungin kanssa. Pilotoinnit 
tehdään muun muassa Äänekosken senio-
rikeskuksessa.  

VIRITTÄYTYMINEN YSTÄVÄNPÄIVÄÄN VOI ALKAA 

Sukupolvien kohdatessa voi syntyä uusia ystävyyssuhteita.

K
at

ja
 L

ö
sö

n
en

Katseet kohti ystävänpäivää

Ystävänpäivää vietetään lauantaina 
14.2.2015. Viikonloppuun osuessaan se 
mahdollistaa vähän isommankin Iloa
ystävyydestä -tapahtuman järjestämisen. 

Ideointi kannattaa aloittaa ajoissa. Jos alueel-
lanne toimii Terhokerho, suunnitelkaa ja to-
teuttakaa ystävänpäivän tapahtuma yhdessä 
Terhokerhon vapaaehtoisten kanssa. Haas-
takaa Ylen Lupa välittää -kampanjassa mu-
kana ollut koulu mukaan, vallatkaa yhdessä 

vanhainkoti tai järjestäkää esimerkiksi ulkoi-
lutapahtuma vanhuksille. Tärkeää on, että 
osastoissa voitaisiin järjestää tapahtumia ja 
tempauksia, missä nuoret ja vanhemmat ih-
miset kohtaavat mukavan tekemisen äärel-
lä. Vaihtoehtoja on monia, ja yhteistyössä on 
voimaa!

Tiedottaminen on erittäin tärkeä osa ystävän-
päivän kampanjaa. Tapahtumaa suunniteltaessa 
kannattaa miettiä, miten tiedon saa leviämään 
mahdollisimman monille. Muistakaa siis kutsua 
paikalliset toimittajat mukaan tapahtumaan. 

Yhä useampi löytää ystävätoiminnan Punaisen 
Ristin nettisivujen kautta. Sen vuoksi on myös 
syytä huolehtia, että ystävänpäivän tapahtu-
ma näkyy hyvissä ajoin osastojen nettisivuilla 
ja tapahtumakalenterissa. 

Lisätietoja:
Sosiaalipalvelusuunnittelija 
Seija Salminen, p. 020 701 2123, 
seija.salminen@punainenristi.fi 

Tiedottaja 
Anna Vuorinen, p. 020 701 2224, 
anna.vuorinen@punainenristi.fi

Nuorten väliseen Nunu-ystävätoimintaan on 
valmistunut osaston vapaaehtoisille tarkoitet-
tu toiminnan käynnistämisopas. Nuorten ystä-
vätoiminnan peruskurssin materiaaleja on taas 
täydennetty lisäkalvoin. Molemmat materiaalit 
löytyvät RedNetistä (Ystävätoiminta). 

Lisätietoja:
Ystävätoiminnan projektityöntekijä 
Varpu Vuorenrinne, p. 020 701 2166,
varpu.vuorenrinne@punainenristi.fi 

Omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija
Siina Lepola, p. 020 701 2133,
siina.lepola@punainenristi.fi

Uusi koulutus syventää ystävätoimintaa
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RASISMINVASTAISET VOIMAVARAPÄIVÄT 13.–14.12.

Ilmoittaudu rasisminvastaisille voimavarapäiville Nynäsiin

Voimavarapäivillä saa vinkkejä ja jaksamista 
omaan vapaaehtoistoimintaan sekä rohkeut-
ta toimia rasismia vastaan. Viikonlopun kestä-
villä päivillä kokeillaan uusia rasisminvastaisen 
vapaaehtoistoiminnan menetelmiä ja etsitään 
yhdessä ratkaisuja vapaaehtoisen arjen pul-
miin. Lisäksi saunotaan ja nautitaan pikku-
joulutunnelmasta sekä tutustutaan uusiin ih-
misiin. 

Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan ja eri-
tyisen hyvin päivät sopivat osastojen toimin-

taryhmien vetäjille. Osallistuminen on mak-
sutonta ja matkakulut korvataan 40 euroa 
ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen mu-
kaisesti. Ohjelma alkaa SPR:n koulutuskeskus 
Nynäsissä Heinolassa lauantaina 13.12. klo 10 
ja päättyy sunnuntaina 14.12. klo 15. Paikalle 
voi saapua jo perjantai-iltana.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Monikulttuurisuustyön suunnittelija
Emilia Fagerlund, p. 020 701 2158, 
emilia.fagerlund@punainenristi.fi

Avainvapaaehtoisen polku -projektiin on 
tehty uutta materiaalia. Keskustoimiston koor-
dinoiman projektin tavoitteena on parantaa 
vapaaehtoistoiminnan ohjausta ja etenkin 
luottamus- sekä avainhenkilöiden johtamis-
ta. Tärkeässä osassa on myös vapaaehtoisen 
polun tasoittaminen unohtamatta kuitenkaan 
yhdessä tekemisen iloa. Uusin materiaali löy-
tyy RedNetistä (Osastotoimisto). Jos kaipaat 
lisätietoa materiaaleista, ota yhteyttä osasto-
si kummiin.

• Päivitetyssä Osaston luottamushenkilöt 
 ja avaintehtävät -järjestökoulutusaineis-
 tossa kerrotaan lyhyesti, millaisia luotta-
 mushenkilöitä ja avaintehtäviä osastoista 
 löytyy. Lisäksi esitellään tehtävien ydinsi-
 sällöt. Joukossa on myös muutama uusi 
 rooli ja joitakin vanhoja nimekkeitä on 
 uudistettu. 

 Aineisto sisältää myös ohjeistuksen luotta-
 mus- ja avainhenkilöiden rekrytointiin, 
 nimenkirjoitusoikeuteen ja avainhenkilöi-
 den vastuutehtäviin.

• Jokaisesta avainvapaaehtoisesta on tehty 
 pikaperehdytyspaketti. Siinä kerrotaan,
 millaisia tehtäviä rooliin sisältyy, keneltä 
 saa tukea tehtävän hoitamiseen, mitä kou-
 lutuksia tehtävässä olevalle suositellaan, ja 
 mihin materiaaleihin on hyvä tutustua.

• Useasta vapaaehtoistoiminnan muodosta 
 on laadittu starttipaketti, jossa on vink-
 kejä uuden toiminnan aloittamiseen. Esi-
 merkiksi nuoriso- ja ystävätoimintaa aloit-

Avainvapaaehtoisen polkuun 
uusia aineistoja 

 tavalle kerrotaan, mitä on hyvä huomioida 
 toimintaa käynnistettäessä, keneltä saa tu-
 kea, millaista koulutusta suositellaan ja 
 mistä voi hakea rahoitusta. Lisäksi Pake-
 teissa luetellaan toimintamuodolle hyödylli-
 set materiaalit.

• Tärkeä osa vapaaehtoistoimintaa on vapaa-
 ehtoisten kiittäminen. Kiitoksen antaminen 
 on helppoa ja samalla se kasvattaa osallis-
 tujien motivaatiota sekä jaksamista. Lue 
 ajatukset erilaisista kiittämistavoista. 

Lisätietoja:
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija 
Maria Pikkarainen, puh. 020 701 2159, 
maria.pikkarainen@punainenristi.fi

Järjestökehityksen suunnittelija 
Ulla Rantanen, puh. 020 701 2146, 
ulla.rantanen@punainenristi.fi

Kampanjoiden aikataulut 
vuonna 2015

• Ystävänpäivä 14.2.2015

• Rasisminvastainen viikko
 16.–22.3.2015

• Punaisen Ristin viikko 
 4.–10.5.2015

• Nälkäpäivä 17.–19.9.2015

• Hyvä Joulumieli 20.11.–24.12.2015



10

JÄRJESTÖN YHTEINEN AINEISTOPANKKI ON PÄIVITETTY

Tutustu uuteen aineistopankkiimme

Punaisen Ristin aineistopankissa osastot ja piirit pääsevät ottamaan 
käyttöönsä viestintään tarvittavat aineistot. Niitä ovat esimerkiksi erilaiset 
kirje-, tiedote-, PowerPoint-, seinäilmoitus- ja kokousilmoituspohjat sekä 
Punaisen Ristin julkaisut. Aineistopankki on päivitetty versio viestinnän työkalusta.

Yhteinen aineistopankki yksinkertaistaa viestin-
täaineistojen jakamista. Uudistettua pankkia on 
helppo käyttää, ja tavoitteena onkin, että tule-
vaisuudessa mahdollisimman suuri osa järjes-
tön yhteisistä aineistoista löytyy sieltä. 

Helppokäyttöistä aineistopankkia kehitetään 
parhaillaan ja toivomme, että kokeilette ja 
kommentoitte aineistopankkia rohkeasti. Pa-
lautteen perusteella teemme siitä mahdolli-
simman toimivan kaikille. Ruotsinkielinen si-
sältö on valmistumassa.

RedNet toimii tuttuun tapaan eikä aineisto-
pankki vaikuta RedNetin sisältöön. Löydät 
RedNetistä edelleen esimerkiksi pöytäkirjat, 
tilastot ja kampanjoihin liittyvät tiedot sekä si-
säisiin koulutuksiin tarkoitetut materiaalit. 

Aineistopankin sisällöstä vastaa
aineistoryhmä

Aineistopankkia ylläpitää aineistoryhmä, joka 
vastaa järjestön viestintä- ja markkinointimate-
riaalien suunnittelusta, toteutuksesta ja tuo-
tannosta. Ryhmä auttaa viestittävien sisältöjen 
muotoilussa kohdeyleisölle. Mielikuvia luodaan 
ja vahvistetaan keskeisesti visuaalisella viestin-
nällä eli viestien ilmeellä. Suomen Punaisen Ris-
tin ilmetavoitteet on kiteytetty graafiseen oh-
jeeseen, joka löytyy aineistopankista.

Aineistoryhmä ei tee tiedotusmateriaalia, ku-
ten mediatiedotteita, verkkouutisia tai sosiaa-

lisen median sisältöjä. Niistä vastaavat kes-
kustoimistossa viestintäyksikkö ja paikallisesti 
piirit sekä osastot. 

Koko järjestöä palveleva aineistoryhmä toimii 
Punaisen Ristin keskustoimistossa, ja sen yh-
teyshenkilönä toimii Merja Tummunki. Aineis-
toryhmään kuuluvat lisäksi AD Carita Leht-
niemi, tekstisuunnittelija Henna Raatikainen, 
tuotanto-AD Marika Kukkonen ja graafinen 
assistentti Liisa Åker.  

Tervetuloa testaamaan 
aineistopankkia

• Tutustu uuteen aineistopankkiin 
 osoitteessa rednet.punainenristi.fi/
 viestinta

• Rekisteröityessä pääset käsiksi kaikkiin 
 aineistopankissa jaettuihin aineistoihin. 

• Voit tutustua Punaisen Ristin avoimiin 
 aineistoihin myös rekisteröitymättä. 

Lisätietoja:
Aineistoryhmän yhteyshenkilö 
Merja Tummunki, p. 020 701 2200, 
merja.tummunki@punainenristi.fi

Yhteydenotot ja palautteet aineistopankista 
voi lähettää aineistoryhmään:
aineistot@punainenristi.fi
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 TEHTAANKADUN UUSIA KASVOJA

Pääsihteerin ryhmä:
• Eeva Holopainen, pääsihteerin erityisavustaja
• Carita Käppi, sisäinen tarkastaja
• Elina Parviainen, kehittämispäällikkö
 (vuorotteluvapaasijaisuus)

Viestintäyksikkö:
• Eeva-Kristiina Hemanus, tiedottaja
 (Kontit ja Nuorten turvatalot)
• Sari Häkkinen, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
 tiedottaja
• Muusa Kostilainen, verkkotuottaja (äitiysloman sij.)
• Seppo Kujanpää, informaatikko
 (äitiysloman sijainen)
• Henna Raatikainen, tekstisuunnittelija/copywriter
• Riia Johansson-Rouvinen, kielenkääntäjä

Varainhankintayksikkö:
• Sari Byman, kampanjasuunnittelija
• Raisa Heinämäki, Nälkäpäivä-koordinaattori
• Ruut Karhunen, face-to-face-koordinaattori
• Vesa-Matti Salomäki, face-to-face-koordinaattori
• Marika Kukkonen, tuotanto-AD
• Elina Lahikainen, varainhankinnan suunnittelija

Valmiuden yksikkö:
• Eero Sario, projektisuunnittelija

Vapaaehtois- ja nuorisoyksikkö
• Salla Himberg, IHL-hankesuunnittelija

Terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö:
• Merja Joro, projektityöntekijä, 
 Täyttä elämää eläkkeellä –hanke
• Saija Ohtonen-Jones, projektikoordinaattori,
 Täyttä elämää eläkkeellä –hanke
• Seija Salminen, sosiaalipalvelusuunnittelija
 (vuorotteluvapaasijainen)
• Varpu Vuorenrinne, projektityöntekijä

Kansainvälinen avustustoiminta:
• Sari Autio, kansainvälisen avun suunnittelija
• Marit Hepola, ohjelma-assistentti
• Karoliina Niskanen, talous-ja hallintoavustaja
• Hanna-Leena Tikkanen, kansainvälisen avun 
 suunnittelija
• Elisa Nieminen-Väkiparta, projektihallinnon 
 kehittäjä
• Riina Kesänen, henkilöavun suunnittelija
• Pia Pasma, henkilöavun assistentti
• Eija Jokela, henkilöavun assistentti

Logistiikkakeskus, Tampere, Kalkku:
• Janne Järvinen, ohjelma-avustaja (ERU)

Laskentayksikkö:
• Viena Loire-Pohjakallio, talouspäällikkö

Henkilöstöyksikkö:
• Lotta Vallaskangas, henkilöstöpäällikkö (sijaisuus)

Keskustoimiston uudet työntekijät ja tehtävää 2014 vaihtaneet

Huippusuositusta Vain elämää -ohjel-
masta tehdään tänä syksynä erikoisjak-
so, jossa on mukana kuusi artistia ohjel-
man kolmelta edelliseltä kaudelta. 

Jokainen artisti käy tutustumassa johonkin 
Punaisen Ristin kotimaan toimintaan (ystä-
vätoiminta, ensiapuryhmät, Nuorten turva-
talo, monikulttuurinen toiminta, terveyspis-
te ja henkinen tuki).

Punainen Risti mukana 
Vain elämää -ohjelmassa

Kooste vierailuista nähdään Vain elämää
-ohjelmassa Nelosella 7.12. kello 19.30. 
Silloin artistit kertovat kokemuksistaan ja 
keskustelevat aiheesta juontajan johdolla. 
Ohjelmassa hankitaan uusia kotimaan toi-
minnan kuukausilahjoittajia. Ohjelma on 
kunnianosoitus kaikille vapaaehtoisille ja 
heidän arvokkaalle työlleen. 

Lisätiedot:
Varainhankintapäällikkö 
Anna Laurinsilta, p. 020 701 2196, 
anna.laurinsilta@punainenristi.fi

 VAIN ELÄMÄÄ -OHJELMA

Tapaninpäivänä kiitetään 
suomalaisia

Tulevana tapaninpäivänä tulee kuluneeksi 
kymmenen vuotta Kaakkois-Aasian Tsuna-
mi-katastrofista. Maanjäristys ja sitä seu-
rannut hyökyaalto surmasi 226 000 ihmistä 
13 maassa. Heistä 179 oli suomalaisia. 

Suomen Punaisen Ristin kenttäviestintäyk-
sikkö on kuvannut kesän ja syksyn aikana 
Suomessa, Sri Lankassa, Thaimaassa ja In-
donesiassa puolentoista tunnin mittaista tele-
visio-ohjelmaa, joka lähetetään Neloskanaval-
la tapaninpäivän iltana.

Ohjelman tarkoituksena on kiittää suomalaisia 
siitä tuesta ja avusta, jota he ovat osoittaneet 
onnettomuuden koskettamille niin kotimaassa 
kuin maailmalla. Tarkoituksena on myös ker-
toa, mitä tuosta kaikesta on tulevaisuuden va-
ralle opittu.

Lisätietoja: 
Viestintädelegaatti 
Pekka Reinikainen, p. 020 701 2081,
pekka.reinikainen@punainenristi.fi 
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SUPERSEMINAARIT

Super Seminaarit 

2015
Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin henki-
lökunta lähtee yhdessä koko piirin katta-
valle kiertueelle tammi-helmikuussa 2015.

Tarkoituksena on korvata perinteiset kum-
mi-illat hieman kattavammilla alueilloilla, 
joissa on sekä yhteistä että ohjelmakoh-
taista asiaa. 

Kiertueen paikkakunnat ja ajankohdat:
- 24.1. Kurikka
- 25.1. Lappajärvi
- 31.1. Kokkola
- 1.2.  Kannonkoski
- 7.2.  Jyväskylä

Seminaari kestää koko päivän. Aamupäiväl-
lä aloitamme yhteisillä asioilla ja iltapäivällä 
jakaudumme työpajoihin.

Työpajoja on mm.
- osastojen valmius
- veripalvelu
- järjestötoiminta
- ystävätoiminta
- kotimaan apu ja keräystoiminta
- ensiapuryhmätoiminta
- ensiapukoulutus ja -tuotemyynti
- nuorisotoiminta

Tämähän tarkoittaa sitä, että kaikille on jo-
tain. Älkää siis jättäkö ketään kotiin vaan 
tulkaa sankoin joukoin lähimmälle paikka-
kunnalle. 

Myös ystäväryhmät, kultaisen iän 
kerhot...

Kiertueesta tulee vielä tarkempaa tietoa 
kutsujen muodossa, mutta laittakaa päivä-
määrät jo tässä vaiheessa kalentereihinne.

Seminaariin liittyvät kysymykset:

Jooel Niittynen, järjestöpäällikkö
000 000 0000

Osastojen muistilista
vuodelle 2015
Osaston muistilistaan vuodelle 2015 on koot-
tu joitakin tärkeitä asioita, joita osastoissa on 
hyvä merkitä ajoissa muistiin, etsiä niille teki-
jöitä ja sisällyttää osastojen toimintasuunni-
telmiin.

Yleiskokouksessa hyväksyttiin toimintalinjaus-
vuosille 2015-2017, tutustukaa siihen osas-
tossanne. Toimintalinjaus löytyy Rednetistä 
osoitteesta: rednet.punainenristi.fi/linjauk-
set. Toimintalinjauksesta ilmestyy myöhemmin 
myös painettu versio. Seuraavassa muutamia 
nostoja toimintalinjauksesta:

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

Osaston valmiussuunnitelma on kunnossa, 
päivitetty ja toimitettu piiritoimistoon.

Tavoitamme enemmän koululaisia ja opiskeli-
joita - Teemme yhteistyötä koulujen ja oppilai-
tosten kanssa. Kytkemme Punaisen Ristin tee-
mat, arvot ja toiminnan osaksi koulujen arkea 
pitkäjänteisen ja säännöllisen yhteistyön muo-
doin mm. vahvistamalla Punaisen Ristin Tee-
makouluhankkeita.

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 toiminta-
muoto kohdistuu lapsiin tai nuoriin.

OSASTOJEN MUISTILISTA
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OSASTOJEN MUISTILISTA

Enemmän ystäviä ja monipuolista 
stävätoimintaa
Tarvitsemme vapaaehtoisia ystäviä vieraile-
maan vanhusten luona, toimimaan kaverina 
nuorelle, Tapaamaan laitoksissa asuvia ja van-
keja sekä järjestämään toimintaa Suomeen 
muuttaneille ihmisille.

Osaston alueella tai yhteistyössä naapuriosas-
tojen kanssa järjestetään ystävätoiminnan 
kurssi.

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

Osasto on kartoittanut parhaat keräyspaikat ja 
varmistanut, että niihin riittää tarpeeksi kerää-
jiä koko keräyksen ajaksi. Voivatko lähiosastot 
ja oppilaitokset olla apuna?

Esiinnymme rohkeasti arvojemme ja peri-
aatteidemme puolesta
Olemme näkyviä omalla paikkakunnallamme 
ja vaikutamme sekä kampanjoiden että toi-
minnan kautta. osallistumme mm. paikkakun-
nalla järjestettäviin tapahtumiin ja järjestäm-
me 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.

Punaisen Ristin aktiivisina toimijoina han-
kimme uusia jäseniä
Jäsenyys on haluttu kannanotto inhimillisten 
arvojen puolesta. Haluamme, että kaikki sään-
nöllisesti osastoissa toimivat vapaaehtoiset 
ovat Punaisen Ristin jäseniä, sekä ymmärtä-
vät arvomme ja periaatteemme. Rekrytoimme 
vapaaehtoistoimintaan ja sen myötä jäseniksi 
erityisesti nuoria ja eritaustaisia ihmisiä. Mark-

kinoimme toimintaamme aktiivisesti omalla 
alueellamme ja olemme näkyvä järjestö, jolla 
on kiinnostavaa toimintaa kaikenikäisille. Jär-
jestämme ystävänpäivänä tapahtumia erityi-
sesti yhteistyössä LähiTapiolan ja Punaisen 
Ristin viikolla S-ryhmän kanssa.

Osaston toimintaa esitellään Punaisen Ristin 
viikolla, verenluovutusten yhteydessä ja alu-
een tapahtumissa. 

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 ensiapuryhmän 
ohjelma ja yhteystiedot.

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

Muuta muistettavaa. Varmistetaan, että 
”paperityöt” on hoidettu ja asiakirjat lä-
hetetty piiritoimistoon:

• osaston syyskokouspöytäkirja liitteineen  
 ähetetty piiritoimistoon, viimeistään   
 31.1.2015
• J1-kortti ja J2-kortti lähetetty piiritoimis-  
 toon, viimeistään 31.1.2015
• toimintatilastot täytetty netissä tai lähetet- 
 ty paperilomakkeella piiritoimistoon, 
 viimeistään 31.1.2015 (tilastotietoja voi   
 täyttää netissä jo joulukuussa 2014)
• osaston valmiussuunnitelma tarkistettu,   
 päivitetty ja lähetetty piiritoimistoon,   
 viimeistään 31.1.2015
• osaston kevätkokouspöytäkirja liitteineen  
 lähetetty piiritoimistoon, heti kokouksen   
 jälkeen tai viimeistään 30.4.2015

Jooel Niittynen
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Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila,
ministeri Pär Stenbäck sekä piirin varapuheenjohtaja
Alpo Tanskanen keskustelevat seminaarin väliajalla.

AVUN KETJU JYVÄSKYLÄSSÄ

Punaisen Ristin auttamisvalmius perustuu yh-
teistyöhön ja erinomaiseen järjestelmään,
jonka avulla apu voidaan saada perille, on ky-
seessä sitten liikenneonnettomuus Konginkan-
kaalla tai maanjäristys Haitilla. Tämä Ainutlaa-
tuinen avun ketju oli läheisessä tarkastelussa 
Jyväskylän yliopistolla, kun Punaisen Ristin toi-
mijat Jyväskylän kompassilta Geneven pääma-
jaan avasivat omaa rooliaan auttamisessa.
Tilaisuus, jonka järjestelyistä vastasi Jyväsky-
län alueen nälkäpäiväsihteeri Henna-Maria Ja-
losalmi, avasi juhlallisesti Nälkäpäivän piirin 
alueella. Ihmisille tarjoutui mahdollisuus saada 
ensikäden tietoa siitä miten kadulla lahjoitettu 
kolikko konkretisoituu avuksi.

Seminaarin puheenvuorot oli suunniteltu niin, 
että avun ketjun jokainen lenkki avattiin käy-
tännönläheisin esimerkein. Väleihin oli sovi-
tettu videoita ja musiikkia. Keskellä päivää sä-
vellettiin jopa muutama laulu, kun lounaalla 
osallistujien huolia kerännyt Laulukone kajaut-
ti arkipäivän huolet unholaan eri musiikkityyli-
en säestämänä. Seminaaritila oli sisustettu ti-
laisuuden arvolle sopivasti mustalla kankaalla, 

valokuvavuodilla ja punavalkoisella valaistuk-
sella. Haitin tapahtumia kerrattiin Jooel Niitty-
sen sekä Jalosalmen välijuonnoissa.

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi tilai-
suudesta ahkerasti sekä ennen tapahtumaa 
että varsinaisen tapahtuman jälkeen ennen 
Nälkäpäiväkeräyksen alkua. Keskisuomalai-
sen mukaan ”SPR:n konsepti on erinomai-
nen. Se tarvitsee tärkeälle työlleen julkisuut-
ta, ja kilpailu lahjoittajien kukkarolla kiristyy 
kaiken aikaa.” Seminaarin yhteydessä myös 
Suomen Punaisen Ristin tuore puheenjohtaja 
Pertti Torstila vieraili ensimmäistä kertaa piirin 
alueella. Seminaarin yhteydessä Jyväskylän yli-
opiston Agoralla oli esillä Fotofinlandia-ehdo-
kas, plastiikkakirurgi Asko Salmen Haitia käsit-
televä valokuvanäyttely. 

Teksti: Jooel Niittynen
Valokuva: Maija Borén

Avun ketju avattiin Jyväskylässä 13.9.
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HOPEINEN JUHLARUUSU

Hopeinen juhlaruusu 
osaston pitkäaikaiselle 
puheenjohtajalle
Pitkään toiminnassa mukana olleiden Punai-
sen Ristin aktiivien palkitseminen on tärkeää, 
mutta siihen on olemassa rajallinen määrä va-
kinaistuneita keinoja.
Tästä syystä haluamme Punaisen Ristin Länsi-
Suomen piirissä käynnistää uuden mallin kii-
tokseksi pitkään osaston puheenjohtajana toi-
mineelle henkilölle.

Piirin kautta voi tilata puheenjohtajalle 
hopeoidun juhlaruusun maljakossa.

Uskomme tämän toimivan kauniina kiitoksena 
osastoa johtaneelle henkilölle ja osoituksena 
arvostuksesta. Juhlaruusuun saa kaiverruksen.

Voit tiedustella asiaa
järjestöpäällikkö Jooel Niittyseltä.

Omaishoitajan turvakortti 
 

Mitä tapahtuu hoidettavalle omaishoitajan
onnettomuustilanteessa?
 
Monia omaishoitajia mietityttää, mitä hoidet-
tavalle tapahtuu, jos itse joutuu esim. kaup-
pareissulla onnettomuuteen. Punaisen Ristin 
kehittämä omaishoitajakortti on ratkaisu tä-
hän. Korttiin kirjoitetaan yhteyshenkilön tie-
dot, johon otetaan yhteyttä jos omaishoita-
jalle sattuu jotain. Näin kotona hoidettava saa 
apua mahdollisimman nopeasti, eikä jää ilman 
huolenpitoa. 
 
Kortin ideana on, että kortti on käyttäjällään 
näkyvästi esillä. Punaiseen kaulanauhaan ri-
pustettu ja muovitaskuun sijoitettu kortti on 
havaittavissa helposti onnettomuustilantees-
sa. Kortti on pankkikortin kokoinen ja sitä voi 
säilyttää myös lompakossa. Korttia on saata-
vana Punaisen Risti piiritoimiston kaupasta tai 
verkkokaupasta hintaan 6 €/kpl. 

Kortin lisäksi olisi hyvä, että potilastietojärjes-
telmissä esim. terveyskeskuksessa ja kunnan 
kotihoidolla on tieto omaishoitotilanteesta.

6,00 €
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KOULUTUSTA

Rinnepäivystäjäkurssit
Muurame: Riihivuori, Riihivuorentie 313
29.-30.11.2014 Kko 10-16
Ilmoittautumiset 15.11.2014 mennessä!

Seinäjoki: Joupiska, Jouppilanvuorentie 1  
3.-4.1.2015 klo 10-16
Ilmoittautumiset 15.12.2014 mennessä!

Kauhajoki, Sotka, Sotkantie 113
17.-18.1.2015 klo 10-16
Ilmoittautumiset 7.1.2015 mennessä!

Pääsyvaatimus: 
EA-2, 18v ikä ja laskettelutaito.

Hinta: 60€/hlö

Kurssin sisältö:
- Rinnepäivystäjän toimenkuva
- Rinnepäivystyksen ilme
- Rinnepäivystyksen järjestelyt ja 
  hallinnollisuus
- Tyyppivammat ja niiden hoito
- Riskiryhmät
- Viranomaisyhteistyö

Kurssin jälkeen saat toimia virallisena rinne-
päivystäjänä sopimusrinteissämme.

Kouluttajana Rinnepäivystyksen asiantunti-
ja-kouluttajat.

Ilmoittautumiset / lisätiedot:
virve.karling@redcross.fi

Päihdeneuvoja -kurssi 
Seinäjoella
Aika: 21.-22.11. - pe 18-21 ja la 9-15
Paikka: Laturitie 2, Hyllykallio (Seinäjoki)
Hinta 25€ / osallistuja 
(sisältää opetusmateriaalin, kahvit ja ruuan)

Kurssilla tutustutaan ajankohtaiseen päihde-
tilanteeseen Suomessa ja pohditaan erilaisia 
menetelmiä, joiden avulla voidaan toteuttaa 
vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä. Saat pe-
rustietoa päihteistä sekä näkökulmia päihtei-
den käyttöön. Kurssi sisältää luentoja, keskus-
teluja sekä toiminnallisia harjoituksia. 

Kurssi sopii erityisen hyvin SPR:n vapaaeh-
toisille, sekä myös muille ehkäisevästä päih-
detyöstä kiinnostuneille, alan opiskelijoille ja 
päihdetyön parissa työskenteleville. 
Kurssin suorittamisen jälkeen sinulla on mah-
dollisuus lähteä tekemään ehkäisevää päihde-
työtä SPR:n vapaaehtoisena erilaisissa tilai-
suuksissa.
 

Kurssin ikäraja on 16 vuotta. 

Kouluttajina toimivat Punaisen Ristin päihde-
työn kouluttajat.

Ilmoittautumiset viimeistään 15.11 mennessä  
virve.karling@punainenristi.fi
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LAUKAAN AVOVANKILA PIONEERINA

Laukaan avovankila 
pioneerina 
vankilavierailija 
toiminnassa
Suomessa on 26 vankilaa, joissa on päivittäin 
reilut 3000 vankia. Vankiloista suljettuja lai-
toksia on 15 ja avovankiloita 11. Avolaitoksiin 
sijoitetaan vankeja, joiden katsotaan sopeutu-
van suljettua laitosta vapaampiin oloihin. Lau-
kaan avovankilassa on 62 vankipaikkaa, joista 
12 naisvangeille.

Suomessa rikosseuraamusten täytäntöönpa-
no kehittyy avopainotteisempaan suuntaan. 
Suuntaamalla toimintaa aiempaa enemmän 
vankiloista ulospäin saadaan vangeille erittäin 
tärkeää kokemusta elämästä töissä, koulussa 
tai muissa arkielämän tilanteissa. Avopainot-
teisuus näkyy esimerkiksi valvontarankaistuk-
sien eli ns. pantarangaistuksien ja valvottujen 
koevapauksien määrän kasvuna.

- Meillä Laukaan vankilassa on tavoitteena, 
että kolmannes tuomioista päättyisi valvotun 
koevapauden kautta, sosiaalityöntekijä Anne 
Peura kertoi.

Laukaassa historiallinen 
vankilavierailijakurssi 

Suomen Punainen Risti on perinteises-
ti toiminut suljetuissa vankiloissa. Vaa-
san vankilan uudisrakennus muutettiin 
avolaitokseksi vuonna 2013. Laitokses-
sa jo pitkään toiminut Punaisen Ristin 
ryhmätoiminta on jatkunut avolaitok-
seksi muuttumisen jälkeen normaalisti. 
Vaasan positiivisten kokemusten perus-
teella Punainen Risti ja Laukaan vanki-
lan johto sopivat vuonna 2014 vanki-
lavierailijatoiminnan käynnistämisestä 
Laukaassa. Laukaan vankila on ensim-
mäinen avolaitos, missä Punaisen Ris-
tin vankilavierailijatoiminta käynnistyy. 
Laukaan vankilassa 24.-25.10.2014 jär-
jestetylle kurssille osallistui 12 vanki-
lavierailijatoiminnasta kiinnostunutta. 
Kurssilla kouluttivat vankilan sosiaali-
työntekijä Anne Peura sekä Punaisen 
Ristin sosiaalipalvelu- ja henkisen tuen 
kouluttaja Raimo Vakkuri ja sosiaalipal-
velupäällikkö Tero Hintsa.

Punaisen Ristin ryhmät ovat vankien 
stressitön hetki

Vankien arjessa on useita stressaavia ele-
menttejä. Yhteys omaan siviilielämään katke-
aa, mitä pidempi tuomio on sitä useammista 
asioista vanki saattaa vieraantua. Vankeusran-
gaistuksen aikana on voitu esimerkiksi ottaa 
käyttöön älypuhelimet ja pankkikorttien etälu-
kulaitteet. Vankilassa joutuu elämään erilaisis-
sa rooleissa ja etsimään paikkaansa vankiyh-
teisössä. Samalla oman tuomion päättymistä 
odotetaan ja yritetään rakentaa vapautumisen 
jälkeistä elämää.

- Vankilavierailijoiden järjestämät ryhmät ovat 
stressitön hetki vankien arjessa. Tuomme vir-
kistystä arkeen ja tarjoamme keskustelumah-
dollisuuden, Raimo Vakkuri kiteytti.

Teksti: Tero Hintsa.

Rikosseuraamuslaitoksen 
logo 
kuvaa 
polkua
rikok-
setto-
maan 
elä-
mään.

Laukaan vankila avasi ensimmäisenä avovankilana ovet Punaisen 
Ristin vankilavierailijatoiminnalle.
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RESURSSIKOULUTTAJAPÄTEVYYS

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämis-
projekti järjesti vastuukouluttajilleen resurssi-
kouluttaja-koulutuksen 13.9.2014 Seinäjoel-
la. Keskustoimiston koulutussuunnittelija Sole 
Noranta oli ilahtunut monipuolisesta ja innok-
kaasta vastuukouluttajajoukosta, jolla oli kou-
lutuskokemusta ja erilaisia ajatuksia vapaaeh-
toiskoulutuksista.

Resurssikouluttaja toimii työntekijän roo-
lissa koulutuksissa sekä palkattujen työn-
tekijöiden tukena ja apuna kehittämis-, 
suunnittelu- ja organisointitehtävissä

Päivän aikana käytiin keskustelua resurs-
sikouluttajan tehtävistä. Yksi tehtävistä on 
kouluttajaksi valmistuvien opetusnäytteiden 
ottaminen, jonka Eteläpohjanmaan alueen 
vastuukouluttaja Liisa Kortetmaa-Nurmi tiesi 
vastuulliseksi tehtäväksi. Koulutusaineistojen 
kehittämisessä palkallisten työntekijöiden tu-
kena toimiminen ilahdutti kovasti Keski-Poh-
janmaa alueen vastuukouluttaja Minttu Ni-
kulaa. Keski-Suomesta vastuukouluttaja Erja 
Salmela koki mielenkiintoisena haasteena 
mahdollisuuden päästä myös valtakunnallises-
ti kouluttamaan.

Länsi-Suomen piirin vastuukouluttajille
valtakunnallinen resurssikouluttajapätevyys

- Resurssikouluttajan roolin tärkeys korostuu 
paikallisten koulutustarpeiden arvioinnissa ja 
toteuttamisessa, kertoi Sole Noranta.

Päivän aikana projektin kehittämä vastuukou-
luttajajärjestelmä vahvistui entisestään in-
nostuneiden vastuukouluttajien lisääntyneen 
motivaation myötä, totesivat yhdestä suusta 
projektipäällikkö Anna Maria Erjamo ja alue-
työntekijä Teija Matalamäki.

Teksti ja valokuvat: Teija Matalamäki

Yläkuva:
Koulutussuunnittelija 
Sole Noranta 
Keskustoimistolta.

-------------------------

Vasen kuva 
takana:
Minttu Nikula
Anna Maria Erjamo
Terttu Lakaniemi
Sole Noranta
Marko Järvenoja
Liisa Kortetmaa-Nurmi.

-------------------------

Vasen kuva 
edessä:
Satu Mäki-Fossi
Teija Matalamäki
Erja Salmela
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Piirin sosiaalipalvelukouluttaja Erja Salmela toivotti
tervetulleiksi Ilmajokiset ja laihialaiset koulutukseen

Ritva-Liisa Kangasmäki, diakoni Anna-Liisa Kiviaho-Leinonen ja
Maritta Liukku miettivät ratkaisuja ryhmädynamiikan haasteisiin.

KOULUTUSPÄIVÄ LAIHIALLA

Laihian seurakunnan tiloissa Meijerillä vie-
tettiin 6.9.2014 mielenkiintoinen päivä ryh-
mänohjauksen asioihin tutustuen. Koulutuk-
sen järjesti Punaisen Ristin Länsi-Suomen 
piirin Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehit-
tämisprojekti yhteistyössä Laihian seurakun-
nan kanssa. Koolla oli monipuolinen joukko 
puheliaita naisia. Osalla oli jo kokemusta ryh-
mänohjauksesta ja osa oli tutustumassa tähän 
vapaaehtoistoiminnan muotoon.

Koulutuksesta monenlaista tukea

Kuusituntisen koulutuspäivän aikana tutustut-
tiin ryhmänohjaajan tehtäviin sekä pohdittiin 
ryhmäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja erilai-
suuden kohtaamista. Ohjeita annettiin esi-
merkiksi toimintasuunnitelman tekoon ja ryh-
mätoiminnan markkinointiin. ”Tämä koulutus 
antaa eväitä alkavalle ja tukea sekä uusia ide-
oita kokeneellekin ohjaajalle” hymisivät tyy-
tyväisinä projektipäällikkö Anna Maria Erjamo 
ja aluetyöntekijä Teija Matalamäki. 
     
Pienryhmäharjoituksissa mietittiin tyypilli-
siä haastavia tilanteita, joita asiakasryhmis-
sä käsitellään ja ratkotaan. Piirin sosiaalipal-
velukouluttaja Erja Salmela kokosi ajatukset 
lopussa yhteen: ”Yhtä oikeaa tapaa toimia ei 
ole, tärkeää on ymmärtää että jokainen koet-
tu tilanne on erityinen ja omanlaisensa”.

Osallistujat kiittelivät jaettua materiaa-
lia ryhmänohjaajan työkalua, vinkkivihkoa 
ja Ryhmänohjaaja apu-
reita, josta saa tukea ryh-
mänohjaukseen. Avosylin 
otettiin vastaan uusia ryh-
mätoiminnan virikkeitä, 
joita usea koulutukseen 
osallistuja oli toivonut 
koulutuspäivältä. Koulu-
tuksen antiin tyytyväi-
nen Aila Kiskola Ilmajoen 
osastosta sanoi palaut-
teena päivän päätteeksi 
”sain mitä hain”.

Teksti ja kuvat: 
Teija Matalamäki

Laihialla toteutui koulutuspäivä ryhmänohjauksesta 
kiinnostuneille ...

Laihialaiset Merja Kasi ja Riitta Härkönen sekä ilmajokiset Aila 
Kiskola ja Sisko Mäenpää jakavat kokemuksia ryhmätoiminnasta.
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KOULUTUSPÄIVÄ LAIHIALLA

 

Ritva-Liisa Kangasmäen näyte kasvojumpasta
Ryhmänohjaajan apurista.

Laihian seurakunnan diakoni Anna-Liisa Kiviaho-
Leinonen kertoi toiminnallisessa tutustumisharjoitukses-

sa hauskan tarinan Gabor-kengästään.

Laihialla toteutui ... Kaikki joukolla

Kevätjuhliin

2015

Kaikki ystävätoiminnan, seniori-
en ryhmätoiminnan, omaishoita-
jien tukitoiminnan ja vankilavie-
railijatoiminnan vapaaehtoiset 
ovat tervetulleita kevätjuhliin 
Korpilahdelle ja Jurvaan.

Kevätjuhlissa pääsette nautti-
maan Punaisen Ristin juhlatun-
nelmasta, hyvästä ohjelmasta ja 
ruoasta.
Kevätjuhla sopii erinomaisesti ystäväryhmän ja 
senioriryhmän kevätretkikohteeksi, virkistysta-
pahtumaksi
vapaaehtoisille tai tilaisuudeksi tavata lähialu-
een muita vapaaehtoisia.

Kevätjuhlaa järjestetty vuodesta 1959 alkaen.

Kevätjuhla

Jurvassa
 

Aika: lauantai 25.4.2015, klo 11.00- alkaen
Paikka: Sella (Nikkarikeskus), Veistokouluntie 2,
66300 JURVA.

Näyttävä ja kaunis Sella tarjoaa kevätjuhlille 
loistavat puitteet. Sellasta löytyy esimerkik-
si Etelä-Pohjanmaan kaunein auditorio ja erin-
omainen lounas Pullan-Nupusta.

 Kevätjuhla

Korpilahdella

Aika: lauantai 16.5.2015, klo 11.30- alkaen.
Paikka: Alkio-opisto, Tähtiniementie 26,
41800 KORPILAHTI.

Alkio-opistoa ympäröi kaunis luonto. Muuntu-
vat tilat ja upea Päijänteen rantamaisema luo-
vat oivallisen ympäristön juhlille,

Tarkempaa ohjelmaa, hintaa, ilmoittautumista 
vuoden 2015 puolella. Tervetuloa!
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ilosta stand up komiikkaesityksellään.Tyy-
ne heitti kysymyksen potilaan tulosvastuus-
ta: Mikä olisi parempi, se että potilaalla olisi 
yksi iso vaiva vai monta pientä?

Vapaaehtoistoimijat voivat täydentää, mut-
ta eivät voi korvata julkisia palveluja sanoi 
projektipäällikkö Maria Viljanen MIRAKLE 
Suomen Mielenterveysseurasta päätössa-
noissaan. Vapaaehtoistyön inhimillinen ja 
yhteiskunnallinen arvo on mittaamattoman 
suuri.
Tapahtuman järjestivät yhteistyössä  Elä-
keliiton Tunne Mieli –hanke, GeroCenterin 
Osallisuutta lähiympäristöstä –hanke, Jyväs-
kylän seurakunnan diakonian vanhustyön 
kehittämishanke, Suomen Mielenterveysseu-
ran Mirakle –hanke, Suomen Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piiri sekä Täyttä elämää eläk-
keellä –hanke.

Teksti ja valokuvat: Teija Matalamäki

MIELEN HYVINVOINTIA

Mielen hyvinvointia 
kohotettiin Jyväskylässä
”Iloa ja mielen hyvinvointia vapaaehtoistoi-
minnasta kaiken ikää” tapahtuma järjestet-
tiin Jyväskylässä 2.10.2014 Paviljongissa. Ta-
pahtumassa oli 120 osallistujaa.

Päivän ohjelma oli antoi-
sa. Akuutista ja ET-lehdestä 
tuttu yleislääkäri Risto Laiti-
la kertoi miten ikääntyvä voi 
huolehtia mielensä hyvin-
voinnista. Luennon aikana 
pohdittiin yhdessä, voiko 
onnellisuuteen itse vaikut-
taa ja mitä keinoja siihen 
on. ”Peräti 40 % onnelli-
suudesta on itsestä kiinni”, 
vakuutti Laitila. Sanoma oli 
selkeä: Elämä on mielekäs 
tarina, sen kirjoittajana ja 
pääosassa on jokainen itse. 

Paneelikeskustelussa Punaisen Ristin sosi-
aalipalvelupäällikkö Tero Hintsa johdatte-
li vapaaehtoiset kertomaan kuinka heidän 
tekemä vapaaehtoistyö tukee heidän omaa 
mielen hyvinvointiaan. Yleisö sai kuulla mi-
ten vapaaehtoisten tekemä vapaaehtois-
työ lievittää yksinäisyyttä ja tuo iloa saajalle 
mutta myös heidän omaan elämään.

Suomen virallinen eläkeläinen Tyyne Ket-
tunen Siilinjärveltä sai yleisön herskymään 

Akuutti  tv-ohjelman
ja ET-lehden omalääkäri

Risto Laitinen
Punaisen Ristin Jyväskylän osaston 
Anne Pälve esitteli ystävätoimintaa.

Suomen virallinen eläkeläinen
Tyyne Kettunen sai koko yleisön 

nauramaan!

Suomen virallinen eläkeläinen Tyyne Kettunen tarjosi
pastilleja Eläkeliiton Tapio Koskenmäelle.
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ENSIAPUKOULUTUS

Ensiapukurssi EA 1® (16t), 95 €

Päiväkurssit, klo 8.30-16.00

 
 

Iltakurssit, klo 17.30–20.45
- 02, 04, 09, 11.03. ma, ke
- 04, 05, 11, 12.05. ma, ti
............................................................................................

Ensiapukurssi EA 2® (16t), 110 €
– jatkokurssi Ensiapukurssi EA 1® käyneille.

Päiväkurssit - klo 8.30–16.00
- 23.-24.04. to, pe
- 27.-28.05. ke, to

Iltakurssi - klo 17.30–20.45
- 18, 21, 25, 28.05. ma, to
............................................................................................

Hätäensiapukurssi 8 t, 60 €
Kolmessa vuodessa vanhenevan EA1 tai EA2-
todistuksesi pidät voimassa hätäensiapukurssilla.

Päiväkurssit, klo 8.30–16.00
- 15.01. to
- 29.01. to
- 09.02. ma
- 23.02. ma

- 03.03. ti
- 18.03. ke
- 30.03. ma
- 09.04. to 

- 27.04. ma
- 06.05. ke
- 18.05. pe
- 03.06. ke

............................................................................................

Hätäensiapukurssi
sähkötyöntekijöille, 4 t, 45 €

Aamupäiväkurssit, klo 08.30–12.00
- 13.03. pe  - 02.04. to 
Iltapäiväkurssit, klo 12.30–16.00
- 22.05. pe

- 08.-09.01. to, pe
- 20.-21.01. ti, ke
- 02.-03.02. ma, ti
- 18.-19.02. ke, to
- 05.-06.03. to, pe
- 11.-12.03. ke, to
- 25.-26.03. ke, to 
- 07.-08.04. ti, ke

- 15.-16.04.  ke, to
- 27.-28.04.  ma, ti
- 07.-08.05.  to, pe
- 19.-20.05.  ti, ke
- 25.-26.05.  ma, ti
- 01.-02.06.  ma, ti
- 09.-10.06.  ti, ke

...........................................................................................

Ammattikuljettajan ensiapu perusosa 
7t ja syventävä osa 7t, 167 €
Ammattikuljettajan ammattipätevyyskoulutus. 
Päiväkurssit, klo 8.30–15.15
- 05.-06.03. to, pe - 07.-08.05. to, pe

Jyväskylässä Seinäjoella
Ensiapukurssi EA 1® (16t), 95 €

Päiväkurssit klo 8.30-16.00

- 26.-27.01. ma, ti
- 23.-24.02. ma, ti
- 12.-13.03. to, pe
- 30.-31.03. ma, ti

- 27.-28.04. ma, ti
- 25.-26.05. ma, ti
- 09.-10.06. ti, ke

............................................................................................

Ensiapukurssi EA 2® (16t), 110 €
– jatkokurssi Ensiapukurssi EA 1® käyneille.

Päiväkurssi, klo 8.30–16.00
- 01.-02.06. ma, ti

Hätäensiapukurssi 8 t, 60 €
Kolmessa vuodessa vanhenevan EA1 tai EA2 
-todistuksesi pidät voimassa hätäensiapukurssilla.

Päiväkurssit, klo 8.30–16.00

- 09.02. ma
- 16.03. ma
- 13.04. ti 

- 11.05. ma
- 15.06. ma
  

............................................................................................

Hätäensiapukurssi
sähkötyöntekijöille, 4 t, 45 €
 

Iltapäiväkurssit, klo 12.00–15.30    
- 13.03. pe
Aamupäiväkurssit, klo 8.30-12.00
- 19.03. to
............................................................................................

Ammattikuljettajan ensiapu perusosa 
7t ja syventävä osa 7t, 167 €
Ammattikuljettajan ammattipätevyyskoulutus. 
Päiväkurssit, klo 8.30–15.15
- 30.-31.03. ma, ti

---------------------------------------------
Kurssipaikat:

Jyväskylä, Ailakinkatu 5,
Seinäjoki, Laturitie 2, Hyllykallio

Ilmoittautumiset:
spr-ensiapukoulutus.fi
lansi-suomi.punainenristi.fi
lansisuomi@punainenristi.fi - 020 701 2851

spr-ensiapukoulutus.fi - ensiaputuote.fi

...........................................................................................

Lasten hätäensiapukurssi 8 t, 60 €
(kurssi aikuisille)
Iltakurssi, klo 17.30–20.45
• 08. ja 15.04. ke

...........................................................................................

Lasten hätäensiapukurssi 8 t, 60 € 
(kurssi aikuisille)
Iltakurssi, klo 17.30–20.45
• 04. ja 11.03. ke
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YHTEYSTIEDOT

Jyväskylän aluetoimisto
Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä
p. 020 701 2840, f. 020 701 2841
lansisuomi.jyvaskyla@punainenristi.fi

Seinäjoen aluetoimisto
PL 35, Laturitie 2, 60511 Hyllykallio
p. 020 701 2830, f. 06 423 1090 
lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi

Annala Pekka, 0400 263 559
toiminnanjohtaja

Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen päällikkö

Hintsa Tero, 040 512 1726
sosiaalipalvelupäällikkö

Kangaskesti Riitta, 0400 688 694
keräys- ja valmiuskoordinaattori

Karling Virve, 0400 261 004
terveydenhuollon suunnittelija

Karvo Sakari, 040 569 3390
kurssisihteeri

Laitila Mervi, 044 420 5470
reskontranhoitaja

Mustamäki Sari, 045 638 7477
myynti- ja keräyssihteeri

Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö

Paasonen Anne, 040 775 1622
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Rautiainen Tave, 0400 263 447
valmiuspäällikkö

Reinikainen Sari, 040 352 2020
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Säilä Janne, 040 535 2118
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri

Omaishoitaja -projekti
Tauriainen Kaisa, 040 160 2245 

RAIDE –työllistämisprojekti
Natri Kaisa, 0400 380 657 
projektikoordinaattori

Tuunanen Maria, 040 178 5375 
työnsuunnittelija

Ärling Johanna, 0400 380 658 
vastaava toimialapäällikkö

Ystävätoiminnan kehitysprojekti
Erjamo Anna Maria, projektipäällikkö 
040 678 9201, annamaria.erjamo@punainenristi.fi

Matalamäki Teija, aluetyöntekijä, 040 678 9534

KaMu-projekti (Kaveriksi Mulle)
Pienimäki Elsi, 050 438 8362

SPR-Kirppis
 

Avoinna: ma-pe 10.00-18.00, la 10.00-15.00

Kirrinpolku 5, 40270 Palokka, 040 146 0641

Ahjokatu 10, 40320 Jyväskylä, 040 145 8807

Keskussairaalantie 1, 40600 Jyväskylä, 040 146 0441 

Koskentie 9, 42100 Jämsä, 040 832 5446

Kippavuorentie 7, 42700 Keuruu, 040 593 7953

• Ärling Johanna, vastaava toimialapäällikkö 
0400 380 658

Järvikatu 5, 62900 Alajärvi, 040 678 6060

Keskustie 6, 43500 Karstula, 040 180 4693

Laturitie 2, 60510 Hyllykallio, 06 412 8549

Kalevankatu 18, 60100 Seinäjoki, 06 414 4066

• Haantio Helena, toimialapäällikkö 
040 524 4009

 
Pajalantie 2, 68100 Himanka, 040 151 3486

Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola, 040 552 1298

• Kinnunen Krista, toimialapäällikkö 
 040 552 1756
 

Meijerinkatu 9, 65100 Vaasa, 06 317 2700
• Uitto Pälvi, toimialapäällikkö 
 040 518 9745

 
Plus-Pisteet (avoinna ti 17.00-19.00)
Jyväskylä, Ailakinkatu 5, 040 583 3054
• Reinikainen Sari 

Seinäjoki, Laturitie 2, (Hyllykallio), 06 414 8555
• Säilä Janne, 040 535 2118

 

Kaikkien sähköpostit - ellei toisin mainita 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Järjestötiedote 1/2015 - aineisto
- 8.1.2015 klo 16.00 mennessä
- sakari.karvo@punainenristi.fi

Kotisivut
lansi-suomi.punainenristi.fi
spr-kirppis.fi
ensiaputuote.fi 
spr-ensiapukoulutus.fi

LÄNSI-SUOMEN PIIRI
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Lähettäjä:
Suomen Punainen Risti
Länsi-Suomen piiri
PL 35
60511 HYLLYKALLIIO

Vapaaehtoistoiminta on
kanava osallisuuteen
Jyväskylässä Kansalaistoiminnankeskus Matarassa järjes-
tettiin Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden syysse-
minaari 29.- 30.10.2014. Kaksipäiväisen seminaarin ohjel-
ma oli monipuolinen ja innostava, osallistujien näköinen.

Avauspuheenvuorossa eduskunnan vapaaehtoistoimin-
nan tukiryhmän varapuheenjohtaja kansanedustaja Anne 
Kalmari kertoi vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallisesta 
merkityksestä ja harmitteli sitä, että vapaaehtoistoimin-
nan lainsäädännössä on esteitä toiminnalle. -Lähettäkää 
minulle sähköpostia ja kertokaa minkälaisia esteitä va-
paaehtoistoiminnassa kohtaatte kehotti Anne Kalmari.

Työnohjausta myös vapaaehtoisille

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Anne Laimion luot-
saamassa työpajassa pohdittiin miten järjestetään vapaa-
ehtoisten työnohjaus. -Työnohjaus-käsite on vielä vieras 
vapaaehtoisille todettiin useasta suusta. Epätietoisuutta työnohjauksesta on myös työntekijöiden 
keskuudessa. Moni työpajaan osallistuvista havahtui jo tekevänsä työssään työnohjausta tai ohjan-
neensa vapaaehtoisille työnohjauksellista toimintaa. -Työnohjaus käsitettä pelätään turhaan, työn-
ohjaus kuuluu kaikille rohkaisee Anne Laimio. Aluksi on tärkeää käsitteen avaaminen. Taloudellisiin 
kysymyksiin työnohjauksen järjestämisen ei pidä kaatua, siinä voidaan tehdä yhteistyötä toisen yh-
distyksen kanssa. Työnohjausta antavan ei tarvitse olla koulutettu työnohjaaja, riittää kunhan työn-
ohjaus täyttää sille kuuluvat kriteerit.

Vastavuoroisuutta vapaaehtoistyössä valotti tutkimustulosten kautta Irma Äyräväinen. Hankejohtaja 
musiikkiterapeutti Markus Raivio Nuorten kulttuuripajahankkeesta innoitti ja vakuutti kuulijat toimin-
nallisesta vertaistuesta kertomalla nuorista sankareista ja perustetuista kulttuuripajoista. Eeva Päivä-
rinta johtava asiantuntija Sitralta kertoi puheenvuorossaan aiheesta aktiivisena kansalaisena kaiken 
ikää. Valmisteilla olevasta Vapaaehtoistoiminnan oikeudellisia kysymyksiä avaavasta - oppaasta ker-
toi projektisuunnittelija Elina Willberg.

Vaihtoehtoisissa työpajoissa tarjottiin tietoa vapaaehtoistoiminnan strategian laatimisesta projekti-
koordinaattori Sari Välimäen johdolla ja hyviksi koettuja toiminnallisia menetelmiä päästiin kokeile-
maan Anne Laimion ohjaamassa työpajassa. Vapaaehtoistoiminnan- ja johtamisen valmentaja Lari 
Karreinen johdatteli osallistujat huomisen vapaaehtoisjohtajan maailmaan ja ohjasi Open Spacea.

 Teksti Teija Matalamäki        Kuva: Ari Kauppinen

Kuvassa: Anne Laimion ohjaamassa pajassa 
nauru raikui ja osallistujat saivat mukaansa 
ohjauksen kokemuksia ja erilaisia menetel-
miä moninaisiin tilanteisiin.


