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Tänä vuonna kutsumme mukaan erityisesti nuoria!

Lahden yleiskokouksessa kesäkuussa 2011 pää-
tettiin, että koko Suomen Punainen Risti pa-
nostaa vuonna 2012 erityisesti nuoriin. Otam-
me kaikessa toiminnassamme entistä paremmin 
huomioon nuorten näkökulman: miten toimin-
taan saisi innostettua mukaan uusia nuoria, 
mikä saisi nuoret pysymään mukana Punaisessa 
Ristissä ja miten voisimme entistä paremmin tu-
kea niitä nuoria, jotka tarvitsevat apua.

Varsinkin valtakunnallisten kampanjoiden yh-
teydessä ystävänpäivänä, rasisminvastaisella 
viikolla, Punaisen Ristin viikolla ja Nälkäpäivä-
nä kutsumme uusia nuoria mukaan tempauk-
siin ja teemme mahdollisimman helpoksi sen, 
että he löytävät paikkansa järjestössä. Jollekin 
se voi olla lipaskerääjänä toimiminen, toinen 
voi innostua ensiapuryhmästä ja kolmas hu-
manitaarisesta oikeudesta. 

Nuoret ovat tietysti tervetulleita myös erilai-
siin ystävätoiminnan muotoihin ja olisihan se 
hienoa, jos saisimme nuoria mukaan luotta-
mustehtäviinkin!

Lisää tietoa nuorten vuodesta ja
mahdollisuus jakaa omia ideoitasi ja

oman osastosi onnistumisia: 
rekisteröidy RedNettiin ja liity nuorten ryhmään!
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Nuorten vuonna haluamme lisää nuorten omia toiminta-
ryhmiä ja lisää nuoria mukaan olemassa oleviin toiminta-
ryhmiin. Kuvassa Kangasalan nuorisoryhmä.
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Nuorten turvatalojen vapaaehtoiset päivystävät myös ver-
kossa. Osoitteessa tukinet.net käydään ryhmäkeskustelu-
ja, joihin kuka tahansa nuori voi osallistua.

Tällä hetkellä Suomen Punaisessa Ristissä on 
noin 80 alakouluikäisille tarkoitettua Reddie 
Kids –ryhmää, noin 50 nuorisoryhmää ja yli 
8 600 alle 29-vuotiasta nuorisojäsentä.

Lähetämme vuosittain lähes 50 nuorta joko 
nuorisodelegaateiksi tai osallistujiksi kansain-
välisille leireille tai koulutuksiin ja järjestäm-
me kymmeniä leirejä lapsille ja nuorille. Lisäksi 
teemme yhteistyötä lukuisten koulujen ja toi-
sen asteen oppilaitosten kanssa ympäri maa-
ta. - Nuorisovuoden aikana toivomme, että 
kaikki nämä numerotiedot muuttuvat suurem-
miksi, löydämme lisää nuoria tekijöitä ja in-
nokkaita työmme jatkajia.

http://rednet.punainenristi.fi/nuoret

NUORTEN VUOSI 2012
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Hyvää vuodenalkua hyvät vapaaehtoiset!

PÄÄKIRJOITUS  16.1.2012

Vuosi on jälleen vaihtunut ja on aika katsoa tulevaisuuteen. Joulu ja vuoden vaihde vietettiin 
vehreissä olosuhteissa. Nyt alkaa olla talven merkit vahvasti ilmassa, pakkasta ja lunta on saatu 
kohtuullisen mukavasti. Hiihtokelit ovat juuri nyt parhaimmillaan, joten nyt hiihtämään, luistele-
maan tai pulkkamäkeen. Reippailu antaa hyvän hyvä mielen ja punaiset posket. 

Muistelen tässä vielä hieman vuoden loppua 2011. Länsi-Suomen piiri järjesti yhdessä keskus-
toimiston kanssa upean vapaaehtoistoiminnan kiitosgaalan Jyväskylän Paviljongissa joulukuun 
alussa. Tilaisuus onnistui yli odotusten, osanottajia oli lähes 800 eripuolilta maata. Tilaisuuden 
tarkoituksena oli kiittää vapaaehtoisia mittavasta työstä, jota he tekevät vuodesta toiseen hie-
nolla ja pyyteettömällä asenteella. Yhdessäolo ja lämmin henki välittyi minusta läpi tilaisuuden, 
joka toivottavasti vahvistaa meitä kaikessa tekemisessä. Annetaan tämän hyvänolon tunteen 
vaikuttaa tänä vuonna osastotoiminnassa.

Vuosi 2011 huipentui Raha-automaattiyhdistyksen avustuspäätöksien julkaisemiseen. Päätökset 
olivat Länsi-Suomen piirin osalta loistavia. Ystävätoiminnan kehittämishanke sai rahoituspää-
töksen lähes anotussa muodossa. Päätös antaa meille huikean lisäresurssin ystävä- ja kerhotoi-
minnan kehittämiseen piirimme alueella. Lisäksi Raha-automaattiyhdistys päätti tukea myös To-
urulan uusien tilojen investointihanketta.  

Nyt meillä on loistava hetki lähteä toteuttamaan järjestön uutta toimintalinjausta osastoissa. 

Kutsumme mukaan uusia jäseniä, vapaaehtoisia ja lahjoittajia ja pidämme heistä huolta. Vapaa-
ehtoisten, lahjoittajien ja jäsenten määrä, osallistuminen sekä toimijoiden innostus, oikea osaa-
minen ja hyvä johtaminen ratkaisevat onnistumisen auttamistyössämme. Tarjoamme mahdolli-
suuden toimia jokaiselle, joka tahtoo antaa vapaaehtoisen panoksensa ihmisten auttamiseen 
Punaisen Ristin kautta. Tämä lainaus on toimintalinjauksesta, minusta tämä teksti on selkokie-
listä asiaa, johon helppo tarttua sekä toteuttaa käytännön toiminnassa. Muistutan, että tämä 
vuosi on erityisesti nuorten toiminnan teemavuosi. Ohjelma- ja järjestötoiminnassa kaikilla jär-
jestöntasoilla varmistetaan nuorten toimintamahdollisuudet sekä näkyvyys Punaisen Ristin toi-
minnassa.

Hyvät ystävät, tervetuloa Jyväskylän aluetoimiston uusien toimitilojen avajaisiin tiistaina 
7.2.2012 klo 14.00-19.00 välisenä aikana. 

Nähdään!

Terveisin 

Pekka Annala
Toiminnanjohtaja

TERVETULOA TUPATARKASTUKSEEN!
Jyväskylän aluetoimisto on avannut ovensa osoitteessa Ailakinkatu 5. Kolmannessa kerrok-
sessa on ohjelmatyöntekijöiden toimistohuoneet ja katutasossa aluetoimiston myymälä
ja koulutustilat sekä ensiapukoulutuksen henkilökunnan työtilat.
SPR:n Länsi-Suomen piirin Jyväskylän aluetoimiston uusien toimitilojen avajaiset pidetään
tiistaina 7.2.2012 klo 14.00 - 19.00 välisenä aikana. Pyydämme ystävällisesti ennakkoil-
moittautumista tarjoilun varmistamiseksi: sakari.karvo@punainenristi.fi. Tervetuloa!
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Helmikuussa järjestämme

 Iloa ystävyydestä–tapahtumia ja ystäväkursseja!

Osastojen puheenjohtajille, tiedottajille, so-
siaalipalveluyhdyshenkilöille ja –kouluttajil-
le sekä promoille lähetettiin marraskuussa 
Hyvä päivä kannustaa arjen hyviin tekoihin 
–kampanjakirje, johon on kerätty kaikki tär-
keä tieto ystävänpäivän tapahtuman järjes-
tämistä varten. Sama kirje löytyy myös säh-
köisesti osoitteesta rednet.punainenristi.fi/
ystavanpaiva.

Iloa ystävyydestä
–tapahtumia ympäri maata

Vuonna 2011 Punaisen Ristin osastot järjesti-
vät yhteensä 160 ystävänpäivätilaisuutta.
Kiinnostuneille paikkakuntalaisille esiteltiin ys-
tävätoimintaa monin eri tavoin sekä ulkoilma-
tilaisuuksissa että kauppakeskuksissa, kirjas-
toissa ja oppilaitoksissa.

Pääyhteistyökumppanimme Tapiola on tänä-
kin vuonna mukana Iloa ystävyydestä –tapah-
tumien järjestämissä. Tapiola tukee ystävän-
päivän tapahtumia 150 eurolla/tapahtuma, jos 

Ystävänpäivä on mitä mainioin ajankohta nostaa esille Punaisen Ristin ystävätoimintaa 
ja kutsua uusia ihmisiä mukaan ystäviksi. Koska 2012 on meille nimenomaan nuorten 
vuosi, panostamme erityisesti nuorten aikuisten rekrytointiin. Lisäksi teemme yhteis-
työtä 112-päivän kanssa ja jaamme tietoa, miten hätätilanteessa tulee toimia.

osasto on kutsunut Tapiolan mukaan, pitää kai-
kille avoimen tilaisuuden ja tiedottaa tapahtu-
masta paikallismedian kautta.

Yhteistyötä 112-päivän kanssa

Helmikuun yhdentenätoista järjestetään val-
takunnallinen teemapäivä, jolloin korostetaan 
turvallisuuden merkitystä ihmisten arjessa. Täs-
tä vuodesta lähtien myös Suomen Punainen 
Risti on mukana 112-päivässä.

112-päivän pienessä esit-
teessä ohjeistetaan soit-
tamaan hätätilanteessa 
numeroon 112 eikä esi-
merkiksi sukulaisille. Pu-
naisen Ristin ystävät ja 
nuoret jakavat 112-esitet-
tä tutuille vanhuksille.

112-päivän esitteet ja 
kaikki muutkin ystävän-
päivän tapahtumien to-
teuttamiseen tarvitta-
vat materiaalit löydät 
osoitteesta punaisen-
ristinkauppa.fi. Kirjaudu 
verkkokaupan osastonä-
kymään, niin näet osas-
tohinnat, saat tuotteet 
laskulla ja pääset tutus-
tumaan vain osastoille suunnattuihin 
erikoistarjouksiin. Samasta osoitteesta löytyvät 
myös maksuttomat materiaalit osaston käyt-
töön.

Jos järjestää hienon tapahtuman, kannattaa
pitää huolta, että sinne tulee myös osallistujia!

Muistathan lähettää paikkakunnan tiedotus-
välineisiin tiedon, mitä, missä ja koska olette 
järjestämässä. Lisäksi kannattaa miettiä, onko 
jossain sellaisia paikkoja (kerhoja, kokoontu-
misia tai muita tilaisuuksia), joihin voisi mennä 
kertomaan ystävätoiminnasta ja kutsumaan ih-
misiä mukaan ystävänpäivän tapahtumaan.
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YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.

Lisäksi ystävänpäivän tapahtuma
kannattaa syöttää RedNettiin!

Vapaaehtoisverkko RedNet on uusi väline uusi-
en vapaaehtoisten haalimiseen ja mukana ole-
vien vapaaehtoisten palvelemiseen. Kutsumme 
kaikki vapaaehtoiset mukaan rakentamaan sii-
tä Suomen Punaisen Ristin näköinen: eli aktivii-
nen, helposti lähestyttävä ja innostava!

Kevään aikana kaikki aktiivit-sivujen sisäl-
löt siirtyvät RedNettiin. Mitä tämä tarkoittaa 
osastojen kannalta?

• Koulutuksen jälkeen osastot pääsevät
 rakentamaan uudet sivunsa RedNettiin
• Kaikki tapahtumat syötetään RedNetissä, 
 jonka kautta ne tulevat myös järjestön 
 pää- ja kampanjasivuille

Ystävänpäivä on ensimmäinen kampanja, jossa 
RedNet on jo täydessä käytössä. Näin ollen:

• Käy rekisteröitymässä RedNettiin osoittees-
 sa rednet.punainenristi.fi
• Liity ryhmään Ystävänpäivä 2012 (Toiminta-
 muodot à Kampanjat), jonne päivitetään
 kaikki ystävänpäivämateriaalit
• Varmista, että osastosi tapahtuma syöte-
 tään RedNetin kautta. Pääset syöttämään 
 sen ilmoittamalla osastosi verkkotoimitta-
 ja Emmi Juutilaiselle, emmi.juutilainen@
 punainenristi.fi

Ystävänpäiväkorttipakkaus
Ystävänpäiväkortit 6 kappaleen 
pakkauksessa. Korteissa on
postimaksu valmiiksi maksettu.
Osastohinta 7,20 € (ovh 10,20 €)

Sweetheart-tuoksukoru
Kaunis sydämenmuotoinen 
kaulakoru on persoonallinen
lahja. Korun toisella puolella
on iso kolo, johon voit 
suihkauttaa lempituoksuasi. 
Osastohinta 24 € (ovh 30 €)

Sydän-avaimenperä
Sydämellinen avaimenperä
on tehty käytöstä poistetuista
Punaisen Ristin keräysliiveistä
ja lukko-osa on kierrätetty 
Bumerang avaimenperistä. 
Osastohinta 4 € (ovh 5,50 €)

Sydän-muistikirja
A5-kokoinen kierreselkäinen 
muistikirja muistiinpanoille,
runoille tai vaikkapa päivä-
kirjaksi, 100 sivua.
Osastohinta 6,40 € (ovh 8 €)

punaisenristinkauppa.fi

RedNettiin kannattaa tutustua rauhassa askel 
kerrallaan - tärkeintä on innostunut mieli ja 
halu oppia uutta. Aluksi kaikkein tärkeintä on 
tapahtumien ja kurssien syöttö. Pääsivuille ja 
kampanjasivuille suoraan siirtyvät tapahtumat 
ja kurssit osoittavat, kuinka Suomen Punainen 
Risti on yhtä kuin sen aktiiviset osastot ympäri 
Suomea.

Materiaalit ja vinkit ystävänpäivän järjestämi-
seen löytyvät osoitteesta rednet.punainen-
risti.fi/ystavanpaiva.
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 19.-25.3.

Kampanjoimme edelleen rasismia vastaan rintanapein, 
roskiksin ja kunniakirjoin

Rasisminvastainen kam-
panjointimme alkaa tul-
la yhä tutummaksi ym-
päri Suomea, varsinkin 
kun tehokkaat vapaa-
ehtoisemme ovat raa-
hanneet ennakkoluu-
loroskiksia kymmeniin 
oppilaitoksiin ja käyneet 

lukuisia kertoja puhu-
massa moniarvoisen yh-

teiskunnan puolesta. 

YK:n rasisminvastai-
nen päivä on 21. 
maaliskuuta, mutta 
meidän tempauk-
semme ajoittuvat 
koko kahdennel-
letoista viikolle eli 
19.-25. maaliskuuta.

Tänäkin vuonna Punainen 
Risti jakaa suomen-, ruotsin- ja englanninkieli-
siä rasisminvastaisia pinssejä. Näymme myös 
Facebookissa, jossa profiilikuvaansa voi liit-
tää saman pinssin sähköisessä muodossa.

Keräämme edelleen ennakkoluuloja ongel-
majäteroskiksiin ja jaamme Ennakkoluuloton 
edelläkävijä –tunnustuksia yhdenvertaisuut-
ta edistäneille ihmisille tai yhteisöille. Tunnus-
tusten tavoitteena on myönteisten asenteiden 
edistäminen ja avoin tosiasioihin perustuva 
keskustelu.

Rasisminvastainen kampanjaviikko antaa meil-
le samalla mahdollisuuden kertoa, mitä kaik-

kea monikulttuurista vapaaeh-
toistyötä Punaisessa Ristissä 

on tarjolla ja kutsua ihmisiä 
mukaan maahanmuuttaji-
en kieli- ja toimintaryhmiin 
sekä läksykerhoihin.

Rasisminvastaisella viikolla Punainen Risti 
muistuttaa ennakkoluulojen olevan ongelma-
jätettä ja tarjoaa keinon luopua niistä.

Viikon aikana Punaisen Ristin vapaaeh-
toiset ympäri Suomea pyytävät ihmisiä kir-
joittamaan paperille etnisiä ryhmiä kohtaan 
tuntemiaan ennakkoluuloja, joista he ovat 
valmiita luopumaan. Lappuja ei lueta, vaan 
ne päätyvät ongelmajäteroskikseen ja lopul-
ta tuhotaan.

Ennakkoluuloistaan luopumalla jokainen 
voi olla mukana rakentamassa moniarvoista 
ja ympäristöltään ystävällistä Suomea. 

Roskistempauksia järjestetään erityisesti 
kouluissa ja työpaikoilla.

www.luovuennakkoluuloistasi.fi

Vuonna 2009 presidentti Tarja Halonen osallistui kampan-
jaamme luopumalla omista ennakkoluuloistaan.

N
iklas M

eltio
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 7.-13.5.

Punaisen Ristin viikolla teemana on ensiapu ja
tavoitteena uusien ensiapuryhmäläisten rekrytoiminen

Järjestön toukokuinen teemaviikko on perin-
teisesti tarjonnut meille mahdollisuuden pu-
hua vapaaehtoistoiminnan puolesta ja kam-
panjoida uusien jäsenten ja vapaaehtoisten 
löytämiseksi. Seuraavaksi kolmeksi vuodeksi 
olemme valinneet Punaisen Ristin viikon kam-
panjateemaksi ensiaputaidot. Nyt keskitymme 
kertomaan ensiavusta, herättämään ihmisten 
kiinnostusta käydä ensiapukurssit ja ihanneta-
pauksessa liittymään mukaan Punaisen Ristin 
ensiapuryhmiin.

Teemavalinnan taustalla on yhteistyömme 
S-ryhmän kanssa. Olemme sitoutuneet yh-
teistyössämme arjen turvallisuuden lisää-
miseen ja S-ryhmä tukee meitä esimerkiksi 
tarjoamalla näkymisen paikkoja ensiaputoi-
minnallemme. Punaisen Ristin viikolla järjes-
tämme kaikkiin Suomen Prismoihin ensiapu-
näytöksiä ja meillä on mahdollisuus päästä 
esittelemään ensiaputoimintaa myös muihin 
S-ryhmän liikkeisiin ja ABC-asemille.

Osastoille on tarjolla kolme erilaista mallia 
ensiavun esittelemistä varten:

1) Osaa auttaa –kilpailu, joka on helposti to-
teutettava leikkimielinen rastiruutuun –kysely.

2) Ensiapulaukun sisältöön tutustuminen, 
jonka voi toteuttaa missä tahansa toiminnan 
esittelypisteessä. Samalla ihmiset voivat har-
joitella varoituskolmion kokoamista.

3) Osaa auttaa, osaa pelastaa –taitorata, 
jossa ensiapuryhmäläiset näyttävät, miten eri-
laisissa ensiapua vaativissa tilanteissa kuuluu 
toimia.

Kaikki kolme mallia toimivat sellaisenaan, 
mutta niitä voi myös yhdistää keskenään ja 
toteuttaa erilaisissa tapahtumissa ja oppi-
laitoksissa. Olennaista on, että kilpailuun osal-
listuja, ensiapulaukkuun tutustuja tai taitora-
taa seuraava ihminen oivaltaa, että kyse on 
niin tärkeistä tiedoista ja taidoista, että hän-
kin haluaa oppia lisää.

Punaisen Ristin viikosta lisää kampanjakirjees-
sä, jonka osastot saavat helmikuussa sekä 
Tässä ja nyt –järjestötiedotteessa 2/2012, joka 
ilmestyy helmikuun lopussa.

Punaisen Ristin viikkoa
vietetään 7.-13.5. 

järjestön perustajan 
Henry Dunant’n syntymän 

(8.5.1828) kunniaksi.

Punaiselle Ristille 
oma teemaviikko 
on jokavuotinen 

rekrytointikampanja.
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Uusi Tehdään yhdessä 
esittelee kampanjat kolmeksi vuodeksi

Paikallisen kampanjoinnin avuksi tuotettu 
Tehdään yhdessä -vihko ilmestyi jälleen ja on 
osastoissa vuoden alussa. Vihko toimii kam-
panjakalenterina ja tarjoaa malleja ja ideoita, 
jotka ovat syntyneet hyvistä paikallisista ko-
kemuksista. Se kertoo myös, mitä perusmate-
riaaleja kampanjointiin on tarjolla.  

Esittelemme järjestömme kampanjat ja 
keräykset nyt ensimmäistä kertaa 
kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Se 
on mahdollista, koska niiden 
keskeiset tavoitteet, teemat 
ja aineistot pysyvät nämä 
vuodet samoina. Ajankohtai-
set asiat löydätte jatkossa-
kin osastokirjeistä, jotka il-
mestyvät kolmisen kuukautta 
ennen kunkin kampanjan al-
kua. Esimerkiksi vuoden 2012 
ystävänpäivän kampanjakirje 
lähetettiin osastoihin marras-
kuussa 2011.

Vapaaehtoiset risteilevät maaliskuussa
Tuulta purjeisiin 
–vapaaehtoisris-
teily järjestetään 
3.-5. maaliskuuta
Helsingistä Tuk-
holmaan ja ta-
kaisin. Risteilylle 

on vielä muutamia vapaita paikkoja, eli jos et 
ole muistanut ilmoittautua, tee se mitä pikim-
min! Ilmoittautumisten takarajana on tam-
mikuun viimeinen päivä.

Risteilylle on kutsuttu mukaan kaikkien osas-
tojen puheenjohtajat, keräysjohtajat, jäsen-
mestarit, tiedottajat, kouluyhteistyöhenkilöt, 
nuorisotoiminnan yhdyshenkilöt, veripalvelun 
yhdyshenkilöt ja tuotevastaavat.

Kouluja kannustamme osallistumaan Punaisen 
Ristin kampanjoihin netin koulusivuilla ja kun-
kin vuoden alussa ilmestyvällä Tehdään yh-
dessä –koulukirjeellä.

Tehdään yhdessä 2012-14, 
Hyvä päivä kannustaa
auttamaan! 32 sivua.  

Risteilyn hinta:
• Kahden hengen A-hytissä 135 €/henkilö
• Kahden hengen Promenade-hytissä 130 €/henkilö
• Kahden hengen B-hytissä 115 €/henkilö

Hintaan sisältyy kaksi aamiaista, 2 buffet-illallista ja kokouskahvibuffet lauantaina ja sunnuntaina.
Ilmoittautumiset www.punainenristi.fi/osastoristeily-2012
Kysymykset osastoristeily@punainenristi.fi

Lisäksi laivalle on tulossa järjestön luotta-
musjohtoa ja piirien ja keskustoimiston työn-
tekijöitä.

Silja Serenade lähtee Olympiaterminaalista 
Helsingistä. Ilmoittautuminen lauantaina 3.3. 
alkaa klo 10, ohjelma alkaa klo 11. Paluu Hel-
sinkiin maanantaina 5.3. klo 10.

Vuosi 2012 on Punaisessa Ristissä nuorten 
teemavuosi. Käymme risteilyllä läpi erityises-
ti teemavuoden asioita kuten nuorten va-
paaehtoisten rekrytointia ja kouluyhteistyön 
mahdollisuuksia. Tämän lisäksi eri avainhen-
kilöille tarjotaan mm. varainhankinnan ja 
viestinnän koulutusta ja tutustumme Red-
Nettiin.
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VERENLUOVUTUS

Osastot mukana verenluovutustilaisuuksissa

Punaisen Ristin vapaaehtoiset osallistuvat monilla paikkakunnilla verenluovutus-
tilaisuuksien järjestämiseen. Tilaisuuksissa voidaan esitellä myös muuta Punaisen Ristin 
toimintaa. Veripalvelu ja järjestö ovat yhdessä linjanneet sopivia toimintatapoja.

Veripalvelu kiertää koko ajan eri puolilla Suo-
mea järjestäen yli tuhat verenluovutustapah-
tumaa vuodessa. Osastoilla on pitkä perinne 
tilaisuuksien järjestämisessä yhdessä Veripal-
velun väen kanssa. 

Vapaaehtoiset auttavat monin tavoin tilai-
suuden järjestelyissä ja tiedottavat paikka-
kunnallaan tapahtumasta. Vaikka tilaisuudet 
järjestetään sähäkällä rytmillä, jää osaston 
väellä aikaa usein muuhunkin, esimerkiksi ve-
renluovuttajien kanssa jutusteluun ja Punai-
sen Ristin toiminnasta kertomiseen.

Tärkeintä verenluovutustilaisuuksissa on ve-
renluovutuksen sujuminen, turvallisuus sekä 
hyvä asiakaspalvelu. Veripalvelua valvoo viran-
omainen, Fimea, joka määrittelee toiminnan 

vaatimukset. Luovutustilat ovat väliaikaiset ja 
aikaa vain muutama tunti, joten kaiken on toi-
mittava suunnitelmallisesti. On myös tärkeää, 
että luovuttaja kokee verenluovuttamisen riit-
täväksi auttamiseksi ilman, että häneltä odo-
tetaan muunlaista panostusta.  

Käytännön järjestelyistä on aina tärkeä sopia 
ennakkoon osaston yhdyshenkilön ja Veripal-
velun yhdyshenkilön välillä. 

Veripalvelusta toivotaan, että nämä linjaukset 
selkeyttävät toimintatapoja kaikissa veren-
luovutustilaisuuksissa ja myös Veripalvelun 
kiinteissä toimipisteissä. Yhteiset pelisäännöt 
auttavat meitä kaikkia onnistumaan tavoit-
teissamme ja pitämään yllä positiivista mieli-
kuvaa Punaisen Ristin toiminnasta.

Miten osasto voi esitellä toimintaansa?
• Verenluovutustilaisuuden yhteydessä osasto voi tuoda esille SPR:n toimintaa, kunhan tämä ei 
 häiritse itse luovutustapahtumaa. 
• Käytännön järjestelyistä, mm. esittelypisteen sijainnista, tulee sopia aina etukäteen Veripalvelun
 paikallisen yhteyshenkilön kanssa. 
• Osaston esittelypiste (esim. osastoboksi) voi olla verenluovutustilan lähellä, ei kuitenkaan
 samassa tilassa kuin itse verenluovutus.
• Tuotemyynti ja arpajaiset voivat olla osana esittelypistettä.
• Verenluovutustilaisuuden yhteydessä osasto ei tee Punaisen Ristin jäsenrekrytointia, mutta 
 Punaisen Ristin aineistoa voidaan pitää esillä esittelypisteessä.
• Ystävänpäivän, Punaisen Ristin viikon, maailman ensiapupäivän, Nälkäpäivän ja katastrofi-
 rahaston keräysten aikana osasto voi pitää esillä keräyslippaita, kampanjan markkinointi-
 esitteitä ja muita aineistoja.
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Porvoon osasto tuo verenluovutustilaisuuksien yhteydessä toimintaansa esille pystyttämällä osastoboksin näyttävälle 
paikalle. Osastoboksia ei voi tuoda ihan luovutustilaan asti, mutta jos tilaa muuten löytyy, se voi olla esimerkiksi aulassa 
tai kauniilla ja lämpimällä säällä ulkonakin tilan sisäänkäynnin luona.
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PROMOT

Tämän vuoden promokoulutukset – tervetuloa mukaan!

Promokoulutus on tarkoitettu kaikille vapaa-
ehtoisille, jotka järjestävät toimintaa, ohjaavat 
vapaaehtoisia tai vetävät ryhmiä. 

Kaikki promot suorittavat yhteisen osan, jos-
sa opitaan perustiedot ja -taidot vapaaehtois-
ten ohjaamisesta, vapaaehtoistoiminnan jär-
jestämisestä, Punaisen Ristin toiminnasta ja 
promona toimimisesta. Näitä tietoja tarvitaan 

kaikkien toimintamuotojen toteuttamisessa. 
Koulutuksen jälkeen promolla on valmiudet 
suunnitella ja organisoida Suomen Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoimintaa sekä ohjata va-
paaehtoisia ja ryhmiä.

Promot voivat kehittää osaamistaan promo-
koulutuksen sisältöosilla oman kiinnostuksen-
sa ja osaston tarpeiden mukaan. 

• Vuoden promo Sanna Tuorila Oulu,  Oulu
• Vuoden ensiapupromo Jessi Vuorinen Aurajoki, Varsinais-Suomi
• Vuoden monikulttuurisen toiminnan promo Maria Pikkarainen Ruissalo, Varsinais-Suomi
• Vuoden terveys- ja hyvinvointipromo Terttu Miettinen Juankoski, Savo-Karjala
• Vuoden nuorisopromo Inka Poikela Kiiminki, Oulu
• Vuoden sosiaalipalvelupromo Marjo Oksman-Isoaho Keski-Espoo, HUP
• Vuoden valmiuspromo Taina Heiskanen Porvoo,  HUP

Vapaaehtoisten kiitosgaalassa Jyväskylässä 3.12. 
palkittiin vuoden promoja:

Promokoulutus 2012 / Promoutbildning 2012

KEVÄT 
 Yhteiset osat  
  Promo: yhteinen osa 4.-5.2. Helsinki
  Promo: yhteinen osa 11.-12.2. Turku
  Promo: yhteinen osa 10.-11.3. Kouvola
  Promo: yhteinen osa   Jyväskylä

 Sisältöosat  
  Humanitaarisen oikeuden promo kevät Verkko/kirjekurssi
  Nuorisotoiminnan promo 24.-25.3. Häme
  Terveys- ja hyvinvointipromo 24.-25.3. Hup
  Sosiaalipalvelupromo 24.-25.3. Hup
  Ea - ja monikultt. toiminnan promo 14.-15.4. Kaakkois-Suomi
  
SYKSY / HÖSTEN   
 Yhteiset osat/Gemensamma moduler  
  Promo: yhteinen osa 29.-30.9. Helsinki
  Promo: gemensam del 6 -7.10 Helsingfors
  Promo: yhteinen osa 6.-7.10. Satakunta
  Promo: yhteinen osa 20.-21.10. Savo-Karjala
  Promo: yhteinen osa 27.-28.10. Oulu
  Promo: yhteinen osa 10.-11.11. Tampere
  
 Sisältöosat / Innehållsmoduler  
  Valmiuspromo 8.-9.9. Nynäs
  Humanitaarisen oikeuden promo syksy/hösten Verkko/kirjekurssi
  Rinnepromo 27.10. Länsi-Suomi
  Nuoriso- ja sosiaalipalvelupromo 17.-18.11. Kaakkois-Suomi
  Första hjälp promo november Åboland
  Sosiaalipalvelupromo  Länsi-Suomi
  Monikulttuurisen toiminnan promo 13.-14.10. Hup
  
Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille / 
Riksomfattande promodagar för alla promor 21.-22.1. Seinäjoki

Jos koulutus on 
tässä taulukossa 
ruotsinkielinen, 
se järjestetään 
ruotsiksi.
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KOULUTUSTA

Vapaaehtoisten määrä järjestössämme kasvaa 
vinhaa vauhtia ja samalla kasvaa myös koulu-
tuksen ja perehdytyksen tarve kaikissa toi-
mintamuodoissamme.

Vapaaehtoiskouluttajat toimivat tärkeässä 
tehtävässä vapaaehtoisten osaamisen, tie-
don ja taidon tukijoina. Seuraava koulutta-
javalmennus alkaa lauantaina 6.10. verkko-
kurssilla ja opintokokonaisuuteen liittyy kaksi 
lähijaksoa (viikonvaihteet 3.-4.11. ja 24.-
25.11.) sekä näiden jälkeen suoritettava ope-
tusnäyte. 

Jos tunnet kiinnostusta kouluttajan tehtävään, 
ole yhteydessä piiritoimistosi koulutus- tai oh-
jelmavastaavaan tai käy tutustumassa aihee-
seen Punaisen Ristin verkkosivuilla rednet.pu-
nainenristi.fi/koulutus.

Vapaaehtoiskouluttajia tarvitaan! 

Kouluttajapäivät 2012 järjestetään Tampereen kylpylässä 28.-29.1.2012. 
Ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta peruutuspaikkoja voi tiedustella
koulutussuunnittelija Sole Norannalta (sole.noranta@punainenristi.fi).

Nykyiset, jo toimivat kouluttajat tulevat saa-
maan helmikuun aikana henkilökohtaisen 
kyselyn halukkuudestaan laajentaa koulut-
tajapätevyyttään uudelle ohjelma-alalle. Kou-
luttajapätevyyden laajentaminen onnistuu 
helposti osallistumalla uuden koulutuslinjan 
sisältöosalle (24.-25.11.) ja suorittamalla tä-
hän liittyvän opetusnäytteen. 

Myös ensihuollon kouluttajille on kysyntää!

Ensihuollon hälytystehtävien määrä nousee 
jatkuvasti ja uusia hälytysryhmiä perustetaan 
vuosittain. Uusille ensihuollon kouluttajille on 
kysyntää, sillä vapaaehtoiset haluavat koulut-
tautua ja vahvistaa osaamistaan erilaisissa aut-
tamistilanteissa. Ensihuollon sisältöosalla 14.-
15.4. voit laajentaa kouluttajapätevyyttäsi ja 
kouluttautua ensihuollon valmiuskouluttajaksi.

KOULUTTAJAKOULUTUS 2012

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

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen täydennys- 
ja jatkokoulutus

28.-29.1. Tampere

Valmiuskouluttajien sisältöosa 13.-15.4. Nynäs

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 6.10.-2.11. verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 3.-4.11. lähijakso

Sisältöosat: (tarpeen mukaan)
= lähijakso 2
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö
• Monikulttuurisuus
• Nuoriso
• Päihdetyö
• Sosiaalipalvelu

24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26.-28.10. Nynäs
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JÄRJESTÖTOIMINTA

J1 & J2 - Osaston yhteys-
tiedot kuntoon
Muistathan palauttaa J1 ja J2-lomakkeet Jyväs-
kylän aluetoimistoon!

Mikäli jostain syystä osasto ei pysty toimitta-
maan näitä lomakkeita tai tarvitsette lisätieto-
ja, ottakaa rohkeasti yhteyttä:
- raija.harju-kivinen@punainenristi.fi
- 040 588 1988

Järjestökoulutusta uusille 
luottamushenkilöille
Oletko uusi puheenjohtaja, sihteeri, tiedot-
taja, hallituksen jäsen, ryhmänjohtaja tai se 
kuuluisa joku muu?

Järjestämme uusille luottamushenkilöille pe-
rehdytysillan.

Illan aikana perehdymme mm. eri luottamus-
tehtävien sisältöihin, käymme lävitse järjestön 
keskeiset toimintamuodot ja aikataulut sekä 
perehdymme verkon saloihin.

Tavoitteena on, että illan jälkeen jokainen tie-
täisi oman vastuualueensa ja eväitä tehtävän 
hoitamiseen sekä tietoa siitä, mitä ne muut 
tekevät.
Kouluttajana on järjestöpäällikkö Raija Harju-
Kivinen.

Jyväskylässä:
31.1. klo 18-20 Jyväskylän uusi aluetoimisto, 
Tourula, Ailakinkatu 5 

Seinäjoella:
2.2. klo 18-20 Seinäjoen aluetoimisto, Hylly-
kallio, Laturitie 2

Henkisten eväiden lisäksi tarjolla on maalli-
sempaakin evästystä, jonka vuoksi pyydän il-
moittautumaan viimeistään 26.1.2011
- raija.harju-kivinen@punainenristi.fi
- 040 558 1988

Piirin hallituksen
kokous 17.12.2011 

Kokousasiat lyhyesti:
• Hallitus hyväksyi piirin työsuunnitelman-
ja talousarvion vuodelle 2012. 

• Kälviän osasto päätettiin liittää Kokkolan  
osastoon ja Vaajakosken osasto Jyväskylän 
osastoon. 

• Päätti lähettää piirin ensiapu- ja valmius- 
valiokunnan ensivastekoulutusta koskevan 
esityksen järjestön hallitukselle toimenpi-
teitä varten. 

• Sosiaalipalvelualan työehtosopimusrat-
kaisu on tehty ajalle 1.2.2012-28.2.2014. 
palkkaratkaisu koskee kaikkia piirin toimi-
henkilöitä. 

• Piirin hallitus antoi puoltolausunnot 
28:lle huomionosoitushakemukselle. 

• Jyväskylän aluetoimiston tilat valmistuvat 
tammikuun 2012 loppuun mennessä. Ava-
jaisia vietetään 7.2.2012. 

• Nälkäpäiväkeräys vuonna 2011 tuot-
ti Länsi-Suomen piirin alueella 226 230,30 
euroa. 

• Piirin hallitus sai tiedoksi RAY:n avustus-
ten jakoehdotukset: Ystävätoiminnan alu-
eellisen tuen organisointimallin kehittämi-
seen SPR:n Länsi-Suomen piirin alueella 
(2012-2015) esitetään yhteensä 648 000 
euroa ja investointiavustuksena Jyväsky-
län aluetoimiston toimitilojen hankintaan 
vuosille 2012-2013 esitetään yhteensä 
400 000 euroa. Valtioneuvosto käsittelee 
ja vahvistaa jakoehdotuksen tammi-helmi-
kuun vaihteessa.

Jyväskylän UUDEN alue-
toimiston avajaiset - 
7.2.
Jyväskylän uuden aluetoimiston ja koulu-
tustilojen avajaiset pidetään:

- tiistaina 7.2. klo 14.00–19.00
- Ailakinkatu 5, Jyväskylä

Jyväskylän aluetoimisto
palvelee uudessa toimipisteessä:

- Ailakinkatu 5 - ke 1.2. alkaen
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Kevään tärkeitä päivä-
määriä

3.-5.3.2012
Vapaaehtoisten Järjestöristeily 3.-5. maalis-
kuuta Helsingistä Tukholmaan.

Ilmoittautuminen päättyy 31.1. www.punai-
nenristi.fi/osastoristeily-2012.

Piiri järjestää yhteiskuljetukset Pohjanmaalta 
ja Keski-Suomesta. Lisätiedot yhteiskuljetuk-
sesta: sari.mustamaki@punainenristi.fi.

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

24.3.2012
Piirin järjestöseminaari 24.3. Kaustisella Kan-
sanlääkintäkeskuksella. Kutsu ja päivän ohjel-
ma lähetetään osastoille postitse. Kuortaneella vuonna 2011 piirin järjestöseminaarin juhla-

puhujana oli peruspalveluministeri Paula Risikko.

21.4.2012
Piirin vuosikokous Keuruulla Hotelli Keurusselällä. Vuosikokouskutsu ja lista hallituksen erovuo-
roisista jäsenistä sekä aikataulu vaalitoimikunnalle tehtävistä esityksistä lähetetään osastoille 
postitse.
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ENSIAPURYHMÄT

Päivystysensiapukurssit
vuosi 2012

Pääsyvaatimukset: vähintään 18-vuotias,  
hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 
kunto, aktiivinen osallistumien ensiapuryh-
män harjoituksiin.

Suorittanut vähintään seuraavat kurssit:
EA-2, alkusammutuskurssi, päivystysensi-
apukurssi, vuosittaisen korttitestin läpäisy 
ja vaitiolovelvollisuus. Päivystyskokemusta 
vähintään 20 tuntia.
 

Punaisen Ristin jäsenyys. Suositellaan 
myös Punaisen Ristin peruskurssia (järjes-
tötuntemusta) ja henkisen tuen koulutusta 
sekä alkusammutuskoulutusta.

• Kokkola - 25.2. klo 10.00-18.00
• Seinäjoki - 17.3. klo 10.00-18.00 

SPR, Laturitie 2, Hyllykallio
• Ähtäri - 31.3.-1.4. klo 10.00-18.00 

Honkiniemen leirikeskus 
(Yhdessä ensihuoltokurssi kanssa. Mo-
lemmat todistukset)

• Jyväskylä - 6.5. klo 10.00-18.00 
SPR, Ailakinkatu 5, Jyväskylä 

Hinta: 20 €/nenä sisältäen opetusmateri-
aalin ja kahvit, ruokailu omalla kustannuk-
sella.

Lisätietoa / SITOVAT ilmoittautumiset
• viimeistään viikkoa ennen!!!!
• 0400 261 004 

virve.karling@punainenristi.fi

Ensihuolto- ja ensiapu-
päivystyskurssi
Aika: 31.3-1.4.
Paikka: Seurakunnan leirikeskus,  Honkinie-
mentie 150, Ähtäri

Kohderyhmä: Ensiapuryhmäläiset, VAPEPA-
toiminnassa mukana olevat sekä kaikki  asi-
asta kiinnostuneet Punaisen Ristin osastojen 
jäsenet.

Pääsyvaatimus: 18 v ikä, normaali fyysinen ja 
psyykkinen terveys ja jaksaminen. 20 tunnin 
ensiapupäivystyskokemus ensiapupäivystyslu-
van saamiseksi.

Koulutuksen tavoite: Ensiapupäivystyslupa ja 
/ tai  toimiminen ensihuollollisissa tehtävissä. 
Kurssi sisältää käytännön harjoituksia.

Kurssin hinta: 60€ / hlö sisältää majoituksen, 
koulutuksen ja ruokailut

Sitovat ilmoittautumiset 20.3 mennessä:
- lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi

Tiedustelut:
- virve.karling@punainenristi.fi
- tave.rautiainen@punainenristi.fi

Päihdeneuvoja -kurssit - 
keino puuttua päihteiden käyttöön

- 10.-11.3. - klo 9.00-16.00, Jyväskylän alue-
toimisto, Ailakinkatu 5
- 28.-29.4. - klo 9.00-16.00, Seinäjoen alue-
toimisto, Laturitie 2
Hinta: 25 €/osallistuja (sisältää opetusmate-
riaalit, kahvit ja ruuat)

Kurssilla tutustutaan ajankohtaiseen päihdetilan-
teeseen Suomessa ja pohditaan erilaisia mene-
telmiä, joiden avulla voidaan toteuttaa vaikut-
tavaa ehkäisevää päihdetyötä. Saat perustietoa 
päihteistä sekä näkökulmia päihteiden käyttöön. 
Kurssi sisältää luentoja, keskusteluja sekä toimin-
nallisia harjoituksia. 

Kurssi sopii erityisen hyvin SPR:n vapaaehtoisil-
le, mutta myös muille ehkäisevästä päihdetyöstä 
kiinnostuneille. Kurssin suorittamisen jälkeen si-
nulla on mahdollisuus lähteä tekemään ehkäise-
vää päihdetyötä SPR:n vapaaehtoisena erilaisissa 
tilaisuuksissa. Kurssin ikäraja on 16 vuotta. 
Kouluttajina toimivat Punaisen Ristin päihdetyön 
kouluttajat.

Sitovat ilmoittautumiset viikkoa ennen: 
- virve.karling@punainenristi.fi - 0400 261004

Rinnepäivystyskurssi

Aika: 11.-12.2.2012 - 10.00-16.00
Paikka: Teuva, Parra

Hinta: 120€ /hlö sisältäen opetusmateriaalin 
ja kahvit, ruokailu omalla kustannuksella.
Kurssilta saat rinnepäivystysluvan kaudelle 
2012.

Pääsyvaatimukset: 18v ikä, hyvä fyysinen ja 
psyykkinen kunto, Ea-2, laskettelutaito.

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset:
- virve.karling@punainenristi.fi
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Vähänkyrön K-market  kauppias Timo Nieme-
lä oli alkusyksystä ollut suorittamassa K-kaup-
piaiden ensiapukoulutusta Helsingissä. Kaup-
pias innostui ensiaputaidoistaan niin kovasti, 
että päätti kysyä paikallisen SPR:n osastolta 
apua ideaansa. Perjantaina 11.11. toteutuikin 
Vähänkyrön K-market Herkkupadassa ensi-
aputapahtuma. 

Ensiapuharjoitusta suunniteltiin Vähänkyrön
SPR:n ensiapuryhmän toimesta muutaman vii-
kon ajan. Ensiapuryhmälle harjoitusten suun-
nittelu ja toteutus on tuttua ja mielekästä 
puuhaa.

Harjoituksen pääteemoiksi suunniteltiin seu-
raavia aiheita niille asetettiin tavoitteet.
1) Elottoman henkilön kohtaaminen ja elvytys
2) Tajuttoman henkilön kohtaaminen ja autta-
minen
3) Suuren verenvuodon käsittely
4) Nivelen vamma ja ”kolmen koon hoito”
5) Hätänumeroon soittaminen
6) Verenpaineen mittaus ja omasta 
terveydestä huolehtiminen

Tapahtumapäiväksi oli Timo-kauppias 
järjestänyt kauppaan hyviä tarjouk-
sia, tuleva sunnuntai oli myös isän-
päivä, joten kaupassa kävijöitä riitti. 
Kauppias itse sekä henkilökunnan jä-
senet kävivät itse testaamassa omia 
ensiaputaitojaan rasteilla. Yhdellä 
rasteista potilaana toimi ensin kaup-
pias Timo itse, sitten TET-jaksolla ol-
leet koulupojat ja kauppiaan vaimo 
Heidi Martois-Niemelä.

Kaupan puolella oli koko päivän joku 
toimimassa niin sanottuna sisään-
heittäjänä ja kertoi mahdollisuudesta 
verenpaineen mittaukseen ja ensi-
aputaitojen harjoittamiseen. 
Suurimman suosion saikin tapahtu-
man ensimmäinen rasti eli verenpai-
neen mittaus ja omasta terveydestä 
huolehtiminen. Sairaanhoitaja Jaa-
na Tuovinen oli jakamassa asiakkaille kirjal-
lista materiaalia terveellisistä elämäntavoista 
, testejä omien elintapojen arvioitiin kotona 
tehtäväksi sekä linkkilistaa luotettavan tiedon 
hankkimiseksi Internetin kautta (mm. Käypä 
hoito-suositukset ja Terveyskirjasto).
 

Ensiapuharjoitus yhteistyössä K-kaupan kanssa

Asiakkaiden kanssa otettiin puheeksi oma lää-
kitys. Halukkaat saivat Lääketietokeskuksen 
ja Vaasan Keskussairaalan yhdessä laatiman 
Lääkekortin, jonka voi kotona täyttää oman 
lääkityksensä mukaisesti ja pitää mukanaan 
esimerkiksi lompakossa. Lääkekortin Internet-
versioon oli myös mahdollista tutustua paikan 
päällä.

Jaana mittasi asiakkailta verenpainetta ja an-
toi vinkkejä verenpaineen normaalitason 
saavuttamiseksi. Asiakkailla oli myös mah-
dollisuus mitata itse oma verenpaineensa au-
tomaatti-mittarilla.

Päivä sujui rattoisasti ja usea asiakas lähti ta-
pahtumasta iloisena kotiin isänpäivää valmis-
telemaan. Monella oli kauppakassissa hyvi-
en tarjoustuotteiden mukana myös lääkekortti 
kotona täytettäväksi.

Kolmannella rastilla kesken koulupäivän tärkeään tapahtu-
maan potilaaksi saapunut Iida Munkki makasi tajuttomana 
potilaana. Iidan äiti Marjo Kontturi opasti asiakkaita oikeaop-
pisen kylkiasennon asettamiseen. Yhdessä asiakkaiden kans-
sa mietittiin syitä tajuttomuuteen.

VÄHÄNKYRÖN OSASTO TEMPAISI
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SOSIAALIPALVELUT

Ystävänpäivä on Länsi-Suomen piirissä aktii-
vinen erilaisten tapahtumien ja ystäväjuhlien 
to-teuttamisen paikka. Kiitos kaikille osastoil-
le, jotka ovat olleet yhteydessä ja olette aktii-
visesti suunnittelemassa tapahtumia. Ystävän-
päivä on erinomainen mahdollisuus hankkia 
uusia va-paaehtoisia tai vaikka järjestää paik-
kakunnan vanhuksille virkistystilaisuuksia. Ys-
tävänpäivän tapahtumiin on mahdollista saa-
da Tapiola-ryhmän tukea (max 150 euroa) 
mikäli tapahtuma on kaikille avoin, Tapiola on 
kutsuttu mukaan tai Tapiola yhteistyö näkyy 
tapahtumassa (lä-heskään kaikilla paikkakun-
nilla ei ole Tapiolan toimistoa) ja tapahtumas-
ta kerrotaan paikallis-lehdessä. Tapahtumas-
ta täytetään arviointikaavake ja lähetetään se 
piiriin kuittikopioineen. 

Lisätietoa ystävänpäivästä löydätte sivulta 4. 
Suurkiitokset jo etukäteen kaikille ystävänpäi-
vän tapahtumista! Ystävänpäivä on ystävätoi-
minnan ja ystävyyden juhlapäivä!

Ystävyyden iloa levittämässä ja kehittämässä

Ystävätoiminnan kehittäminen 2012-2016

Länsi-Suomen piirin sosiaalivaliokunta on poh-
tinut viimeisen kahden vuoden ajan tärkeim-
piä ystävätoiminnan kehittämisen paikkoja. 
Näitä ovat alueellisen tukijärjestelmän raken-
taminen osastojen sosiaalipalveluille ja van-
husten ryhmätoiminnan, etsivän ystävätyön/
yksinäisten löytämisen sekä palveluohjauksen 
kehittäminen.

Kehittämistyön aloittamiseksi ja tueksi haet-
tiin rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. 
RAY:n avustusehdotuksen mukaan rahoitus 
saadaan ja Ystävätoiminnan alueellisen tuen 
ke-hittämisprojekti voidaan käynnistää alku-
keväästä. Avustusehdotus vahvistetaan vielä 
valtio-neuvostossa.

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämis-
projekti tulee olemaan yksi merkittävimmistä 
asioista Länsi-Suomen piirin ystävätoiminnalle 
suuntaamassa tuessa. Projektin avulla voimme 
varautua vanhusväestön kasvuun, nopeasti li-
sääntyvään yksinäisyyteen ja löytää ratkaisu-

Ystävänpäivä on hyvä mahdollisuus erilaisten vapaaehtoisten rekry-
tointitilaisuuksien ja ystäväjuhlien järjestämiseen. Lähivuosina osas-
tojen ystävätoiminnan tukea kehitetään ja parannetaan osastojen 
mahdollisuuksia lievittää yksinäisyyttä.
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HENKINEN TUKI

ja esimerkiksi uusien Punaisen Ristin vanhus-
ten kerhojen perustamiseen. Projektista tulee 
valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja se tekee 
kiinteää yhteistyötä Helsingin ja Uudenmaan 
piirin Ystävätoiminnan tukipisteen sekä mui-
den piirien kanssa. Projekti mahdollistaa myös 
Ystävätoiminnan tukipisteessä kehitettyjen 
hyvin ideoiden käyttöönoton Länsi-Suomen 
piirin osastoissa paranevan osastojen tukemi-
sen myötä.

Kunta- ja palvelurakenteen muutos sekä kun-
tien yhä tiukkeneva taloustilanne heijastuu 
jat-kossa entistä enemmän ystävätoimintaan. 
Osastojemme vapaaehtoisia toivotaan jo nyt 
avuksi yhä useampaan paikkaan ja tehtävään. 
Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämis-
projektilla selkeytetään vapaaehtoistyön ra-
joja yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. 
Jatkossakaan vapaaehtoistyö ei voi, eikä sen 
tule korvata ammattiapua! Projektin yhteistyö-
kumppaneina toimivat esimerkiksi kunnat ja 
kaupungit, Vanhus Kaste II –hanke, Seinäjoen 
Järjestötalo ja Jyväskylän Gerocenter.

Länsi-Suomen piirin sosiaalivaliokunta on tii-
visti seurannut projektin valmistelua, ilman va-
lio-kunnan tukea ei oltaisi päästy näin hyvään 
lopputulokseen. Valiokunnan jäsenet ovat erit-
täin tyytyväisiä saatuun rahoitusehdotukseen 
ja uskovat osastojen hyötyvän projektista lähi-
vuo-sina todella paljon! 

Länsi-Suomen piirin sosiaalivaliokuntaan kuu-
luvat puheenjohtaja Maritta Jylhälehto Vaa-
ja-koskelta, Meeri Reponen Jyväskylästä, 
Marjatta Järviaho Vimpelistä, Leena Hauta-
la Kannuk-sesta, Jukka Tuisku Teuvalta, Kaija 
Ahola Jämsänkoskelta ja Teija Matalamäki Nur-
mosta sekä piirin työntekijöistä Tero Hintsa. 

Kevät 2012 tulee keskittymään Ystävätoi-
minnan alueellisen tuen kehittämisprojektin 
start-taamiseen. Osastojen ystävätoiminnan 
vastuuhenkilöille ja hallituksen jäsenille lähe-
tetään tietoa projektin käynnistymisestä. Syk-
systä 2012 alkaen projekti tulee lisääntyvästi 
näkymään osastojen ystävätoiminnan ja van-
husten kerhotoiminnan arjessa!

Ystävyysterveisin Tero
Kiitokset kaikille Hyväjoulumieli –kampanjaan
ja Joululehden tekoon osallistuneille!

Punaisen Ristin vapaaeh-
toiset Auttoivat nuoria
Kauhavan Alahärmässä

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
tukivat koulutragedian järkyttämiä nuo-
ria Alahärmän puukotustragedian jälkeen. 
Perjantai-iltana halukkaat saivat tulla kes-
kustelemaan mieltä painavista asioista va-
paaehtoisten kanssa. Viikonlopun aikana 
jalkauduttiin myös Alahärmän keskustaan 
vapaaehtoisina, extra-aikuisina. 

– Olimme apua kaipaavien rinnalla, keskus-
tellen ja järkytystä jakaen. Vapaaehtoiset 
toivat tilanteeseen rauhoittavaa jalkautuvaa 
välittämistä, kertoo Suomen Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirin nuorisotoiminnan suun-
nittelija Riitta Kangaskesti.

Rutiinit auttavat vaikeassa tilanteessa

– Sääntöjen, rutiinien ja aikataulujen pysy-
minen ennallaan luo turvallisuutta tilantees-
sa, jossa jokin on saanut nuoren pois tolal-
taan. Siksi vanhempien on hyvä pitää kiinni 
esimerkiksi kotiintulo- ja nukkumaanmeno-
ajoista tragedian kohdatessa, neuvoo Suo-
men Punaisen Ristin psykososiaalisen tuen 
suunnittelija Tuula Luoma.

Luoman mukaan lähipiirin tuki on erittäin 
tärkeää toipumisessa. Parasta tukea on 
nuoren kuunteleminen ja se, että on läsnä 
ja tavoitettavissa.  Myös nuorten keskinäi-
set tapaamiset auttavat toipumisessa.

– Nuoret usein kokoontuvat yhteen ja käy-
vät tapahtumia läpi. Myös silloin olisi hyvä, 
jos läsnä olisi aikuisia, joille nuoret tarvitta-
essa voisivat myös purkaa tunteitaan, Luo-
ma sanoo.
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Nälkäpäivätulokset 2011 - Jäsentilastoja

JÄSENTILASTOT 2010-2011

Osasto
NP-tulos

2011
Jäseniä

2010
Jäseniä

2011

Alajärvi 3280,00 149 142

Alavus (+Töysä) 1698,05 103 112

Campus 8207,36 0 9

Evijärvi 1536,33 77 72

Haapamäki-Pihlajavesi 1320,29 121 118

Hankasalmi 2176,09 251 247

Himanka 4037,61 139 136

Härmäin osasto (Yli ja Ala) 2219,92 151 143

Ilmajoki 5269,98 154 155

Isojoki 448,99 53 52

Isokyrö 2608,13 107 104

Jalasjärvi 3345,23 180 166

Joutsa 3674,10 109 104

Jurva 2070,52 117 108

Jyväskylä 13520,28 1179 1124

Jämsä 5262,74 358 340

Jämsänkoski 3500,00 410 403

Kannonkoski 822,34 40 39

Kannus 5579,75 208 196

Karijoki 0,00 26 24

Karstula 5611,94 253 235

Kaskinen 1071,42 50 50

Kauhajoki 2606,03 250 223

Kauhava 3794,95 81 76

Kaustinen 4017,34 144 137

Keuruu 8122,75 173 153

Kinnula 901,12 51 49

Kivijärvi 653,30 39 42

Kokkola 12305,00 283 276

Konnevesi 2322,02 165 168

Korpilahti 1237,00 87 78

Kortesjärvi 241,85 24 22

Koura 748,75 23 22

Kristiinankaup 1612,43 72 69

Kuokkala 7404,03 147 150

Kuortane 1872,92 79 74

Kurikka 3912,61 248 228

Kyyjärvi 3763,32 103 96

Kälviä 0,00 60 57

Osasto
NP-tulos

2011
Jäseniä

2010
Jäseniä

2011

Laihia 1325,62 115 104

Lappajärvi 2439,25 169 145

Lapua 0,00 187 157

Laukaa 4242,51 229 221

Lehtimäki 527,68 111 117

Leivonmäki 579,95 73 69

Lievestuore 729,70 48 46

Lohtaja 571,85 80 73

Multia 478,22 32 31

Muurame 4852,82 114 149

Nurmo 1431,12 131 124

Palokka 3712,65 193 184

Perho 531,42 48 47

Petäjävesi 1316,77 71 67

Pietarsaari 6300,24 106 100

Pihtipudas 1874,35 145 135

Saarjiärvi 4037,01 250 237

Seinäjoki 5152,78 430 405

Soini 539,80 74 68

Suolahti 1078,18 95 92

Teuva 2677,74 121 116

Tikkakoski 1037,25 128 105

Toholampi 3550,93 166 162

Toivakka 1057,89 41 44

Uurainen 1737,00 62 61

Vaajakoski 4577,35 171 175

Vaasa suom 17580,00 760 718

Veteli 583,06 36 33

Viitasaari 5322,73 249 237

Vimpeli 4063,82 242 230

Vähäkyrö 918,43 84 77

Ylistaro 1464,02 60 57

Ähtäri 2511,67 131 131

Äänekoski 4650,00 256 236

Länsi-Suomen piiri 226 230,30 11546 10984

NÄLKÄPÄIVÄTULOKSET 2011
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YHTEYSTIEDOT

Länsi-Suomen piiri
Jyväskylän aluetoimisto
Ailakinkatu 5 (1.2. alkaen), 40100 Jyväskylä
p. 014 611 411, f. 014 611 770
lansisuomi.jyvaskyla@punainenristi.fi

Seinäjoen aluetoimisto
PL 35, Laturitie 2, 60511 Hyllykallio
p. 06 429 5800, f. 06 423 1090 
lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi

Annala Pekka, 06 429 5825, 0400 263 559
toiminnanjohtaja

Harju-Kivinen Raija, 014 611 473, 040 588 1988
järjestöpäällikkö

Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen koordinaattori

Hintsa Tero, 06 429 5830, 040 512 1726
sosiaalipalvelusuunnittelija

Kangaskesti Riitta, 06 429 5835, 0400 688 694
nuorisotoiminnan suunnittelija

Karling Virve, 06 429 5820, 0400 261 004 
terveydenhuollon suunnittelija

Karvo Sakari, 06 429 5855 - 0400 998 643
toimistosihteeri

Lammi Anne, 06 429 5815 - 040 357 1388
taloussihteeri

Mustamäki Sari, 014 611 411, 045 638 7477
kurssi- ja keräyssihteeri

Rautiainen Tave, 014 611 463, 0400 263 447
valmiuspäällikkö

Reinikainen Sari, 040 352 2020
ensiapukouluttaja

Säilä Janne, 040 535 2118
ensiapukouluttaja

RAIDE –työllistämisprojekti

Natri Kaisa, 0400 380 657 
projektikoordinaattori

Koikkalainen Raija, 0400 380 658 
työnsuunnittelija

OMAISHOITAJA -projekti

Wacker Minna, 040 160 2245

SÄHKÖPOSTIT - ellei toisin mainita 
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

KOTISIVUT
www.punainenristi.fi
www.redcross.fi/lansi-suomi
www.spr-kirppis.fi
www.ensiaputuote.fi
www.punaisenristinkauppa.fi

SPR-Kirppis
 

Avoinna: ma-pe 10.00-18.00, la 10.00-15.00
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kirrinkuja 1, 40270 Palokka
•	 014 665 911

Ahjokatu 10, 40320 Jyväskylä
•	 014 665 289

Keskussairaalantie 1, 40600 Jyväskylä
•	 014 216 200

Virastotie 2, 43100 Saarijärvi
•	 014 421 900

Porthanintie 4, 44500 Viitasaari
•	 014 571 220

Kauppakatu 11, 44100 Äänekoski
•	 014 241 153

•	 Koikkalainen Raija, työnsuunnittelija 
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

•	 Kopra Helena, toimialapäällikkö 
040 524 4009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola
•	 040 518 9745 

•	 Kinnunen-Laitila Krista, toimialapäällikkö
•	 040 552 1756 

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

Meijerinkatu 9, 65100 Vaasa
•	 06 317 2700 

•	 Peltomäki Esa, 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

Järjestötiedote 2/2012
- aineisto TI 13.3.2012 - klo 16.00 mennessä
- sakari.karvo@punainenristi.fi
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Lähettäjä:
Suomen Punainen Risti
Länsi-Suomen piiri
PL 35
60511 HYLLYKALLIO

SPR-KIRPPIS, ALAJÄRVI - avajaisia vietettiin 9.11.2011


