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TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 2/2012

Länsi-Suomen piiri

Osaa auttaa.

Sinun ensiaputaitosi saattavat pelastaa läheisesi, tai jonkun toisen 
taidot voivat auttaa sinua. Opit ensiapua kurssilla tai ensiapuryhmässä. 
Ensiapu. Elämäntaito.

punainenristi.fi
tukee Suomen Punaisen Ristin työtä turvallisen arjen puolesta.
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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Sanna Räsänen, 020 701 2223, sanna.rasanen@punainenristi.fi 
Kuvat: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto.    Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Länsi-Suomen piirin henkilökunta Taitto: Sakari Karvo, Kkyykän piirinmestari

Olethan käynyt jo rekisteröitymässä
vapaaehtoisverkko RedNettiin osoit-
teessa rednet.punainenristi.fi? Se kan-
nattaa tehdä nyt kevään aikana, sillä 
vanhat aktiivit-sivut suljetaan kesällä. 
Siitä lähtien kaikki osastoille suunnatut 
materiaalit löytyvät RedNetistä.

Myös Punaisen Ristin viikon materiaalit löyty-
vät omasta RedNet-ryhmästään. Saat tiedon 
tämän aukeamisesta RedNetin etusivulta, jossa 
tiedotetaan muutenkin ajankohtaisista asioista. 

Piirin järjestämän koulutuksen jälkeen osastot 
pääsevät rakentamaan uudet sivunsa RedNet-
tiin, ja monet ovat näin jo tehneetkin. Punai-
sen Ristin viikkoa ajatellen kannattaa osaston 
sivuilla panostaa siihen, että osaston toiminta-
muodot on esitelty sivuilla kattavasti ja innos-
tavasti, esimerkiksi kuvien avulla. Mukaan myös 
tieto siitä, kuinka uusi vapaaehtoinen pääsee 

mukaan toimintaan. Punaisen Ristin viikon ta-
pahtumat syötetään jälleen RedNetin kautta. 

Punaisen Ristin videot löytyvät YouTubesta

Tiesithän, että voit myös hyödyntää Punaisen 
Ristin videoita osaston nettisivuilla tai esimer-
kiksi Punaisen Ristin viikon tempauksessa? Vi-
deot, joita voit jakaa myös Facebookissa, löy-
tyvät Suomen Punaisen Ristin YouTube-tililtä 
osoitteesta youtube.com/suomenpunainen-
risti. 

Punaisen Ristin viikkoon sopivat erinomai-
sesti esimerkiksi video ”Tänään on hyvä päi-
vä auttaa”. Koska tuomme tänä vuonna esiin 
erityisesti ensiaputoimintaa, kannattaa myös 
mainostaa ja levittää nuorille suunnattua ope-
tusaineistoa osoitteesta punainenristi.fi (Opi 
ensiapua, ensiapupelit- ja testit). Näistä Pu-
naisen Ristin viikon sanomaan sopii parhaiten 
uusin opetusaineisto: Mikon ja Nooran tarinat.

Osaston sivut kuntoon ja videot hyötykäyttöön

Olemme huolestuneet asenteiden kovenemi-
sesta moninaisuutta kohtaan yhteiskunnassa. 
Tämä näkyy valitettavasti myös järjestömme 
sisällä. Yksittäisissä osastoissa on tullut ilmi 
esimerkiksi syrjintää maahanmuuttajia ja nuo-
ria vapaaehtoisia kohtaan. Haluamme muistut-
taa kaikkia, että tämä on selkeästi periaattei-
tamme vastaan. 

Olemme kiinnittäneet huomiota myös siihen, 
että tapahtumissa ja toiminnassa on yllät-
tävän vähän vähemmistöryhmien edusta-
jia. Nyt on ryhdyttävä konkreettisiin tekoihin 
moninaisuuden edistämiseksi koko järjestön 
sisällä. 

Sisäinen kannanotto: Moninaisuutta järjestön toimintaan

Keinoja tähän voivat olla mm. esteettömyydes-
tä tiedottaminen ja tapahtumien markkinointi 
esimerkiksi vastaanottokeskuksissa, mikä ma-
daltaa kynnystä tulla mukaan toimintaan. 

Moninaisen osaston rakentaminen vaatii sa-
nojen sijaan pientä vaivannäköä, tiedostettu-
ja tekoja sekä avointa ajattelua. Jos epäkohtia 
huomataan, niihin täytyy rohkeasti puuttua. 

Dare to care!

Eero Rämö
Punaisen Ristin hallituksen varapuheenjohtaja ja
Punaisen Ristin nuorisotoimikunnan puheenjohtaja

Järjestötiedote 3/2012
- aineisto ke 8.8.2012 - klo 16.00 mennessä
- sakari.karvo@punainenristi.fi



3

Yli kivien ja kantojen

PÄÄKIRJOITUS  26.3.2012

Joskus tämä, niin rakas järjestötyö ottaa todella lujille, tuntuu siltä, että yhdessä kuljettava pol-
ku on kivien ja kantojen miinoittama. Asioiden hoidosta häviää hetkeksi se paljon puhuttu ja toi-
vottu ilo, mitä järjestötyö on parhaimmillaan.

Tämä tunne on ollut varmasti Teillä hyvät vapaaehtoiset päällimmäisenä, kun saitte tiedon Länsi-
Suomen piiriin kohdistuvasta kavallusepäilystä. Halusimme itse kertoa teille asiasta ensimmäi-
senä ja sen jälkeen välittömästi tiedotusvälineille. Tiedotteessa kerroimme kaiken suoraan ilman 
kiemurtelua. Minusta meidän tehtävänä oli kertoa asiat suoraan ja rehellisesti. Asiaa ei voinut ai-
emmin tuoda julki, koska poliisi kielsi sen tutkinnallisista syistä. 

Aikaa on palanut runsaasti, jutun selvitystyö alkoi vuonna 2008, jolloin tulin töihin Länsi-Suomen 
piiriin. Kavallusepäily havaittiin piirin omassa valvontatarkastuksessa, jonka perusteella silloinen 
taloussihteeri sai lähtöpassit. Tämän toimenpiteen jälkeen heräsi edelleen epäily, oliko kaikki 
saatu selville silloisen tarkastuksen yhteydessä. Tämän epäilyn perusteella jatkettiin tarkastusta 
piirin valvontatarkastajan ja järjestön sisäisen tarkastajan kanssa. Tämä tarkastus antoi viitteitä 
siitä, että kaikki asiat eivät olleet tulleet ensimmäisessä tarkastus- vaiheessa esille. Lopputule-
mana todettiin, että meidät keinot eivät enää riitä, joten asia annettiin poliisin tutkittavaksi. 

Poliisi käynnisti omat tutkimuksensa vuonna 2009. Tutkimus oli todella pitkäkestoinen urakka, 
jonka lopputuloksena vahvistui järkyttävän suuri kavallusepäily. Tutkimus kohdistui vuosiin 2002-
2008. Tekotapa oli tarkkaan harkittu ja mietitty ja lisäksi jäljet oli peitelty taitavasti.

Kavallusjutun selvitystyö on ollut rankka juttu niille, jotka ovat olleet myrskyn silmässä tekemäs-
sä käytännön selvitystyötä. Olemme joutuneet käyttämään selvitystyöhön lukusia työtunteja. 
Onneksi olemme nyt tässä vaiheessa, pitkä tutkintavaihe on saatu päätökseen ja juttu on siirty-
nyt poliisilta syyttäjälle.

Minusta tämä on Punaisen Ristin ja Länsi-Suomen piirin kannalta todella surkea juttu, mutta me 
emme vaivu synkkyyteen, vaan tästä noustaan yhdessä toisiamme tukien. Tämän tyyppiset asi-
at, joita joudumme selvittämään poliisin kanssa  saisivat jäädä tapahtumatta, vapaaehtoistyön 
kenttä on tarkoitettu aivan muuhun käyttöön. Minusta on todella surullista, että joukkoomme oli 
pesiytynyt epärehellinen henkilö, joka käytti tilaisuuden hyväksi. Tästä tapauksesta tulee ottaa 
opiksi, liiallinen luottamus on joskus pahasta. Asioihin pitää puuttua ajoissa ja riittävän järeästi. 

Toivon, että me panostamme yhdessä Punaisen Ristin toimintaan ja näkyvyyteen Länsi-Suomen 
piirin alueella. Toiminta, jota tällä alueella tehdään lukuisten vapaaehtoisten toimesta on ver-
taansa vailla. Voimme olla todella ylpeitä työmme tuloksista. Näillä toimenpiteillä me käännäm-
me vapaaehtoisten ja kansalaisten mielet ikävistä asioista oikealle polulle ilman kiviä ja kantoja. 
Tehdään työtä ilolla ja avoimin mielin.
Tänä vuonna meidän piirissä tapahtuu paljon. Piirin henkilöresurssit lisääntyvät ja piirin toimitilat 
ovat lyönnissä, joten kääritään hihat ja pannaan toimeksi.

Nähdään piirin vuosikokouksessa 21.4. Keuruulla. 

Terveisin 

Pekka Annala
Toiminnanjohtaja 
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 7.-13.5.

Punaisen Ristin viikko:

Toukokuisen teemaviikkomme tavoite on 
selvä. Haluamme päästä kertomaan mah-
dollisimman monelle, miten tärkeää on 
osata ensiapua. Toivotamme ihmiset ter-
vetulleiksi ensiapukursseillemme ja ensi-
apuryhmiimme.

Toivottavasti mahdollisimman monelta ihmi-
seltä kysytään Punaisen Ristin viikolla, onko 
hänellä autossa ensiapulaukkua, missä ensi-
apulaukkua kuuluisi autossa säilyttää, mis-
tä ensiapulaukussa löytyy vyöleikkuri ja missä 
vyöleikkuria kuuluisi autossa säilyttää. Toivot-
tavasti mahdollisimman monella ihmisellä on 
mahdollisuus harjoitella Punaisen Ristin va-
paaehtoisten kanssa varoituskolmion kokoa-
mista ja mahdollisuus osallistua Osaa auttaa, 
osaa pelastaa –taitorataan.

Punaisen Ristin viikolla meillä on valtakunnal-
linen mahdollisuus ottaa kaikki irti ensiaputie-
tojen ja –taitojen levittämisestä ja herättää ih-
misten kiinnostus aiheeseen.

Myös sellaiset osastot, joilla ei ole omaa ensi-
apuryhmää, voivat hyödyntää Punaisen Ristin 
viikkoa, sillä teemaviikkoa varten on tuotet-
tu materiaalia, jonka esitteleminen ei edellytä 
ensiavun täydellistä hallintaa.

K
atja Ko

ikkalain
en

Länsi-Vantaan osaston ensiapuryhmäläiset pitivät ensi-
apunäytöksiä ja opettivat muun muassa elvytystä 
Myyrmäessä.

Osaa auttaa –kilpailu on helposti toteutetta-
va leikkimielinen rastiruutuun –kysely, jota voi 
jakaa kenelle vain missä vain.

Astetta haastavampaa on kutsua ohikulkijoi-
ta tutustumaan ensiapulaukun sisältöön, 
mutta se tarjoaa samalla erittäin helpon ta-
van avata keskustelu tuntemattoman ihmisen 
kanssa. Lähestyt häntä avatun ensiapulau-
kun kanssa ja kysyt ”Tiedätkös, missä tääl-
lä on vyöleikkuri?” Kukapa ei haluaisi päästä 
näyttämään, että tietää! Tai näytät pakkauk-
sessa olevaa varoituskolmiota ja kutsut ihmisiä 
kokeilemaan, miten se kootaan. Taito on tärkeä 
myös sellaiselle, jolla ei ole ajokorttia eikä autoa.

Osaa auttaa, osaa pelastaa –taitorata edel-
lyttää ensiapuryhmäläisiä, sillä sen vetämiseen 
tarvitaan jo enemmän ensiapuosaamista. Ky-
seessä on toiminnallinen rastirata, jossa vapaa-
ehtoiset kutsuvat ihmisiä mukaan kokeilemaan, 
miten nenäverenvuoto tyrehdytetään, millaista 
ensiapua tajuton tarvitsee tai mitä pitää tehdä, 
jos kämmenessä on vuotava haava.

Olethan saanut Punaisen Ristin viikon osastokirjeen? 
Jos et, löydät sen myös netistä osoitteesta
rednet.punainenristi.fi/pr-viikko

Osastot voivat tilata Punaisen Ristin viikon
 kampanjamateriaalit omilla tunnuksillaan 

verkkokaupasta osoitteesta
punaisenristinkauppa.fi.

ensiapua, ensiapua ja ensiapua



5

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 7.-13.5.

Lippaat esiin koko Suomessa Punaisen Ristin viikolla

Hyväpäivä-keräys käynnistettiin kaksi vuotta 
sitten tukemaan Punaisen Ristin vapaaehtois-
toimintaa kotimaassa. Keräysvaroilla on tuettu 
osastojen ystävätoimintaa ja myönnetty avus-
tuksia terveyspisteiden välinehankintoihin. 
Seuraavan kolmen vuoden ajan kohteet pysy-
vät samoina ja lisäksi Hyväpäivä-keräyksellä 
tuetaan osastojen ensiapuryhmätoimintaa. 

Koko osaston panosta lipaskeräykseen
tarvitaan! 

Onnistunut keräys on koko osaston asia. Jo-
kainen toimintaryhmän vetäjä voi kantaa kor-
tensa kekoon kutsumalla oman ryhmänsä mu-
kaan kerääjiksi. Keräyssuunnitelman avulla 
tehdään työnjako, etsitään parhaat keräyspai-
kat ja tuottavimmat keräystavat. Kun keräys-
suunnitelma on tehty ja päivitetty, voi kuka 
tahansa käynnistää hätäapukeräyksen osas-
tossanne silloinkin, kun keräysjohtaja ei ole 
käytettävissä.

Keräystilitykset tehdään 15.6. mennessä

Keräyksen tuotto tulee tilittää 15.6. mennes-
sä kotimaan keräyksen tilille Nordea 157230-
372730. Muistakaa käyttää osaston Hyväpäi-
vä-keräyksen viitenumeroa, jotta tilityksenne 
voidaan kohdentaa oikealle osastolle. Viite 
on sama kuin ennenkin ja toimitetaan muis-
tutuksena osaston rahastonhoitajalle viikol-
la 19. Piirit saavat tiedon osastojen tilityksistä 

20. kesäkuu-
ta. Muistakaa 
tehdä keräys-
tilitys tilitys-
lomakkeelle ja 
toimittaa se 
piiriin mielui-
ten kesäkuun 
loppuun men-
nessä, kuiten-
kin viimeistään 
kesälomilta 
palattuanne. 

Hyväpäivä-avustuksia osastosi toimintaan

Seuraavien kolmen vuoden aikana avustuk-
sia voivat hakea osastot, jotka kehittävät en-
siapuryhmätoimintaansa, ystävätoimintaansa 
tai tarvitsevat tukea terveyspisteen perusta-
mista tai laitehankintoja varten. 

Hyväpäivä-avustuksia voi hakea kaksi kertaa 
vuodessa. Hakemuksessa perustellaan pai-
kallinen tarve ja siinä on mukana toiminta-
suunnitelma ja kustannusarvio. Tarkemmat 
hakukriteerit sekä hakulomakkeet saatte toi-
minnasta vastaavalta henkilöltä piiristänne 
tai RedNetistä.

Avustushakemukset toimitetaan piirin kaut-
ta keskustoimiston valmiustiimille 15.10.2010 
mennessä tai 15.2.2011 mennessä.

R
am

i M
ar

ja
m

äk
i

Punaisen Ristin viikolla toivomme, että jokainen osasto järjestää yhtenä päivänä
Hyväpäivä-keräyksen kotimaan vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi. Hyväpäivä-keräystä
tukemaan on tehty juliste ja pieni ensiapuhaitariesite, joita voi jakaa lahjoittajille.
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REDDIE

Näin käytät Reddie-kuvia viestinnässä

Reddie-koirahahmo on taiteili-
ja Julia Vuoren luoma Punaisen 
Ristin varhaisnuorisotoiminnan 
tunnus. Punainen Risti on teh-
nyt Vuoren kanssa kirjallisen 
sopimuksen kuvien käyttöoi-
keuksista.

Reddie-koiran kuvaa voi käyt-
tää vain tietyissä nuoriso- ja 
erityisesti varhaisnuorisotoi-
mintaan liittyvissä yhteyksissä. 
Tämän päätöksen taustalla on 
paitsi sopimus, myös oma pää-
töksemme siitä, miten haluam-
me hallitusti levittää Reddie-
hahmoa. Tavoitteena on, että 
meillä on koko järjestössä yh-
tenäinen ja selkeä tapa käyttää 
Reddie-hahmoa ja hänen kave-
reitaan.

Tiedämme, että kuvia voi ny-
kykonstein helposti kopioida ja 
muokata ja että väärinkäyttöä 
on vaikea valvoa. Siksi on eri-
tyisen tärkeää, että me järjes-
tön sisällä toimimme oikein ja 
linjausten mukaisesti. Olemme 
sopimuksen mukaan vastuussa 
siitä, että koirahahmoa ei käy-
tetä väärin.

Huomio!

• Reddie-kuvia ei voi eikä 
 saa muokata. Reddie-
 koiralle ei voi siis lisätä 
 kävelysauvoja, pukea 
 päälle kaulahuivia tms. 
 sopimuksemme kieltää 
 muokkauksen ilman
 taiteilijan hyväksyntää.

• Reddie-kuvia ei voi 
 käyttää tuotteissa tai 
 jakomateriaaleissa. 
 Kuvien käyttö näissä 
 yhteyksissä on vain 
 keskustoimiston oikeus, 
 ja se myös kantaa vas-
 tuun, että sopimusta 
 noudatetaan. 

 Mainituissa yhteyksis-
 sä kuvia voi käyttää tie-
 tyin edellytyksin ja si-
 ten, että niiden käytös-
 tä maksetaan sopimuk-
 sen mukaisia korvauk-
 sia. Korvaukset vaihte-
 levat riippuen siitä, 
 onko kyseessä myynti-
 tuote vai jakotuote. 

• Toimintaamme liittyvä viestinnällinen käyt-
 tö on maksutonta, mutta sen pitää olla 
 kontrolloitua ja sopimuksen mukaista.

Reddie-piirroskuvia voi pyytää piirien nuoriso-
sihteereiltä.

Lisätietoa: Punaisen Ristin varainhankinnan 
koordinaattori Anna Laurinsilta,anna.laurinsil-
ta@punainenristi.fi ja 020 701 2196.

Punaisen Ristin verkkokaupassa on myynnissä paljon
ihania Reddie-tuotteita! Käy tutustumassa osoitteessa 
punaisenristinkauppa.fi ja sieltä kohta ”Lapsille ja nuorille”.

Huomasitko, että Avun maailma
–jäsenlehdessä 1/2012 julistettiin 
kilpailu Reddie-koiran kissakaverin
nimestä? 

Kilpailuun osallistuvat 31.3. mennessä 
lähetetyt nimiehdotukset ja voittaja
julistetaan Avun maailman kakkos-
numerossa.
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NUORET

Nuoria mukaan osaston toimintaan!

Askeleita onnistumiseen:

1. Voimavarojen kartoittaminen 
2. Osastoon nuorisovastaava
3. Nuorten rekrytoiminen toimintaan
 • Mihin toimintaan? Tehtävään? 
 • Milloin rekrytoidaan? 
 • Miten ja millä tavalla?
4. Tutustuminen ja jatkosta sopiminen 
5. Nuorten kouluttaminen ja motivoiminen
6. Kiittäminen ja hyvä tunnelma

Lisätietoa näistä asioista ja parin osaston on-
nistumisen kokemuksia löytyy ”Nuoria rem-
miin” –vinkkivihkosta. Vihkon saa omasta pii-
ritoimistosta. Löydät sen myös RedNetistä 
osoitteesta rednet.punainenristi.fi/nuoret.

Reddie Kids –kesäkiertueella 
kerätään varoja varhaisnuorisotoimintaamme

Pääyhteistyökumppanimme S-ryhmä on päät-
tänyt tukea Punaisen Ristin Reddie Kids -var-
haisnuorisotoimintaa osana YK:n julistamaa 
kansainvälistä osuustoiminnan vuotta. S-ryh-
mä järjestää touko-heinäkuun aikana rekka-
kiertueen ja tapahtumia eri paikkakunnilla 
ympäri Suomea, mm. Pori Jazzeilla ja Tango-
markkinoilla Seinäjoella. Paikkakunnat varmis-
tuvat myöhemmin.

Punainen Risti osallistuu lipaskeräämällä rek-
kakiertueen paikkakunnilla ja osallistumal-
la rekkakiertueen tapahtumiin, esimerkiksi 
järjestämällä ensiapupainotteisen Osaa aut-
taa – osaa pelastaa -taitoradan, ensiapulauk-
kuun tutustumista, kasvomaalausta, ilmapallo-
jen jakamista ja muuta hauskaa Reddie-koiran 
kanssa.

Kerättyjä varoja voidaan käyttää vuosina 
2012–2013 Reddie Kids -ryhmien tukemiseen.

Osastot voivat hakea keräystuotoista avustuk-
sia oman Reddie Kids -toiminnan käynnistä-
miseksi, ylläpitämiseksi ja leiritoiminnan jär-
jestämiseksi. Osastot voivat hakea avustusta 
esimerkiksi Reddie Kids -ohjaajien rekrytoin-
tiin, ohjaajien kouluttamiseen, kerhon mark-
kinointiin ja kerhomateriaalien hankkimiseen. 
Keräystuottoja käytetään myös valtakunnal-
liseen ohjaajien rekrytointimateriaaliin ja alu-
eellisten Reddie Kids -ohjaajapäivien ja jatko-
koulutusten kulujen kattamiseen. 

Lisätietoa keräyksen paikkakunnista, tapahtu-
mista ja keräysmateriaalista sekä avustustuot-
tojen hakukriteereistä ja raportoinnista lähete-
tään osastoille myöhemmin kevään aikana. 

Reddie Kids –kiertue
eri puolilla Suomea 2.5.-1.8.

Vapaaehtoisuus kiinnostaa nuoria, kertovat gallupit. Nuorisotoiminnan käynnistäminen 
osastossa ei olekaan vaikeaa, mutta se edellyttää aikaa ja suunnitelmallisuutta. 

Aino Rubini, Kuopion osasto
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Päihdetyön jatkokoulutusta tarjolla 19.-20.5.!

Laura Kotila

Päihdetyön vapaaehtoisia päivystämässä Ilosaarirockissa kesällä 
2010.

Hallitus on hyväksynyt suosituksen
vapaaehtoisten kulukorvauksiksi

Vapaaehtoistoiminnan linjauksen toteutu-
miseksi on laadittu toimenpidesuunnitelma, 
jonka mukaan vapaaehtoiselle suositellaan 
maksettavan kulukorvaus sellaisista vapaa-
ehtoistehtävistä aiheutuvista kuluista, joita ei 
voida pitää kohtuullisina ja vapaaehtoistoimin-
taan osallistumiseen sisältyvinä. Suosituksen 
tarkoituksena on tasavertaistaa mahdollisuut-
ta osallistua vapaaehtoistoimintaan ja selkiyt-
tää ja yhtenäistää järjestön kulukorvauskäy-
täntöjä.

Suosituksessa lähdetään siitä, että tavan-
omaisista vapaaehtoistehtäviin liittyvistä hen-
kilökohtaisista kuluista kukin vapaaehtoinen 
vastaa itse. Vapaaehtoistehtävän suorittami-

nen voi joskus olla esimerkiksi kestoltaan sel-
lainen, että siitä aiheutuu ylimääräisiä ruo-
kailu-, matkustus- tai majoituskuluja, jotka 
järjestäjätahon tulee ottaa huomioon järjeste-
lyissä ja talousarviossa.

Suosituksessa otetaan kantaa myös tilaisuuk-
siin, tapahtumiin ja kokouksiin osallistumises-
ta aiheutuviin kuluihin. Näitä ovat esimerkiksi 
matkat, puhelinkulut, varusteet ja päivärahat, 
sekä korvaukset eri järjestötahojen tehtävistä. 
Kouluttajana toimimisen kulukorvaukset mää-
ritellään Kouluttajan ohjeissa.

Lisätietoa suosituksista löytyy rednet.punai-
nenristi.fi/osastotoimisto.

Päihdetyön valtakunnallinen jatkokoulutus on 
tarkoitettu päihdetyön peruskurssin (Päne tai 
VarPu) suorittaneille vapaaehtoisillemme.

Kurssilla valmistaudutaan tulevaan festarike-
sään, joten erityisesti kesän päihdepäivystyk-
siin halajavien vapaaehtoisten kannattaa tulla 
mukaan kurssille. Mutta myös muut ovat ter-
vetulleita päivittämään tietojaan!

Halukkaat voivat suorittaa koulutuksen aikana 
myös hätäensiapukurssin. Kurssilla kerrataan 
festarityön pelisääntöjä kesällä 2012. Kurssi 
muodostuu tutustumiskäynneistä, luennoista 
sekä toiminnallisista harjoituksista.

Kurssi järjestetään Tampereella, Ahlmannin 
kartanossa (ahlman.fi/kartano). Hinta Punai-
sen Ristin jäsenille 20 €, muille 30 €. Hinta si-
sältää koulutuksen, materiaalit, ruokailut ja 
majoituksen la-su välisenä yönä. Kurssi kestää 
lauantaiaamusta sunnuntai-iltapäivään.

Lisätietoja: Punaisen Ristin päihdetyön suun-
nittelija Piia Jounila, puh. 020 701 2129 ja 
piia.jounila@punainenristi.fi

Koulutuksen teemoja:
• festarit
• nuoret päihdetyön näkökulmasta
• nuorten yksinäisyys ja syrjäytyminen
 ja siihen puuttuminen
• nuori rikoksen uhrina
• ajankohtaiset huumeet kentällä
• haittojen vähentäminen
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KOULUYHTEISTYÖ

Näiden osioiden kautta muodostetaan pohja 
mahdolliselle koulun ensiapuryhmän perusta-
miselle sekä koulun/oppilaitoksen ja Punaisen 
Ristin paikallisosaston välisen kouluyhteistyön 
vahvistamiselle.

Yläkoulujen ensiapuohjelmaan osallistuminen 
on kouluille maksutonta. 

Mitä tehdä, jos yläkoulujen ensiapuohjelman 
vetäminen vaikuttaa kiinnostavalta?

• Ota yhteyttä piiritoimistoon ja kysy 
 materiaalia ja tukea toiminnan käynnis-
 tämiseksi nuorisotoiminnan tai tervey-
 denhuollon  suunnittelijalta.

• Ota yhteyttä paikallisen yläkoulun opet-
 tajiin tai rehtoriin ja kysy mahdollisuutta 
 päästä esittelemään toimintaa ja materi-
 aaleja.

• Kannattaa samalla sopia, kenen kanssa
 jatkossa asioit asian tiimoilta. 

• Sovi teemapäivän ajankohta mahdollisim-
 man varhaisessa vaiheessa.

• Rekrytoi vapaaehtoisia eri toimintarasteille 
 ja käykää aineisto yhdessä läpi.

• Kerro toiminnasta myös paikallismedialle.

• Ota kouluyhteistyö huomioon myös osaston 
 budjettia ja toimintasuunnitelmaa laatiessa.

Osastoille on tarjolla selkeä ohjeistus toimin-
nan käynnistämiseen ja ohjelman laatimiseen. 
Lisäksi ohjelman vetämisessä tarvittavan ma-
teriaalin saa lähimmästä piiritoimistosta. 

Lisätietoa myös Punaisen Ristin keskustoi-
miston kouluyhteistyön koordinaattori Pekka 
Laukkaselta, pekka.laukkanen@punainen- 
risti.fi tai puh. 020 701 2154.

Lähtisikö teidän osastonne vetämään oman alueenne yläkouluun 
neljän tunnin ensiapuohjelmaa?

Mauri Ratilainen

Ensiapuohjelma tarjoaa oppilaille perustiedot ensiavusta, päihde-
työstä, hiv:stä ja seksuaaliterveydestä sekä pohdiskelun aihetta 
myös psykososiaalisen tuen näkökulmasta.

Punaisen Ristin laatima yläkoulujen 7.-luokkalaisille suunnattu ensiapuohjelma koostuu 
neljästä osa-alueesta ja on laajuudeltaan noin neljän tunnin mittainen kokonaisuus. 
Kokonaisuutta voi toki muokata koulu- ja oppilaitoskohtaisesti sekä paikkakunnan
Punaisen Ristin osaston toiveiden ja erityisosaamisen perusteella.

Yläkoulujen ensiapuohjelma rakentuu 
neljästä osa-alueesta: 
• Ensiapuosiossa rohkaistaan oppilaita 
 auttamaan ja oppimaan sekä harjoittele-
 maan ensiaputaitoja (hätäensiaputaidot,
 tapaturmien ehkäisy) 

• Psykososiaalisen tuen alkeissa on
 tavoitteena tehdä kynnys auttamiselle 
 mahdollisimman matalaksi ja kannustaa 
 opettelemaan lisää. Annetaan työkaluja 
 ja uskallusta puuttua koulukiusaami-
 seen.

• Päihdeosiossa annetaan valmiuksia ja
 etsitään jokaisen henkilökohtaisia syitä 
 kieltäytyä päihteiden käytöstä sekä 
 opettaa taitoja auttaa ja tukea päihteitä 
 käyttävää kaveria.

• Hiv-osiossa annetaan tietoa sukupuoli-
 teitse tarttuvista seksitaudeista ja puhu-
 taan turvallisesta seksistä.
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• Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen Punaisesta 
 Rististä annetun asetuksen 46 §:n muutoksen 
 marraskuussa. Muutos tuli voimaan 1.1.2012.

• Uusi ansiomitaliluokka: kultainen ansiomitali.

• Kultaisen ansiomitalin myötä tuli muutos toiminta-
 vuosiin, joita edellytetään hopeisen ansiomitalin 
 saajalta eli entisen 15 sijaan nyt 20 vuotta. 
 Kultaisen ansiomitalin voi saada vähintään 
 30-vuotisen vapaaehtoistoiminnan jälkeen.

• Harrastusmerkin uusi nimi on aktiivimerkki.

• Kultaisen, hopeisen ja pronssisen ansiomitalin 
 sekä ansiomerkin ja aktiivimerkin saajien tulee 
 olla Punaisen Ristin jäseniä.

• Vanhoissa ohjeissa vain osaston hallitus voi olla 
 aktiivimerkin myöntäjänä. Nyt aktiivimerkin 
 voi myöntää myös piirin hallitus.

• Huomionosoituksen anoja on määritelty entistä tarkemmin. Uudessa ohjeessa sanotaan, että yksittäiset 
 jäsenet voivat tehdä ehdotuksen osaston hallitukselle huomionosoituksen myöntämisestä. Osaston 
 hallitus toimittaa kaikki ehdotukset, myös ne, joita ei puolla, edelleen ao. piirin hallitukselle.

• Hädän kolmet kasvot –huomionosoituksesta poistettiin kohta ”voidaan käyttää myös kampanjatuotteena”. 
 Kyse on pääsihteerin myöntämästä huomionosoituksesta.

• Uusi ohje löytyy RedNetistä kohdasta Toimisto – Osastotoimisto – Ohjeet ja lomakkeet. 
 Ohjeita voi pyytää myös piiritoimistosta.

Huomionosoitusohjeeseen on tullut muutoksia

Punainen Risti jakaa toiminnassa pitkään mukana olleille 
ansioituneille vapaaehtoisille kultaisia, hopeisia ja prons-
sisia ansiomitaleita.

A
n
n
a Vu

o
rin

en

Promokoulutus 2012 / Promoutbildning 2012
KEVÄT / VÅREN
 Yhteiset osat:  
 Promo: yhteinen osa  5.-6.5. Jyväskylä
  
 Sisältöosat / Innehållsmoduler:  
 Humanitaarisen oikeuden promo kevät/våren Verkko/kirjekurssi
 Ensiapu- ja monikulttuurisen toiminnan promo 14.-15.4. Ka-Su
  
SYKSY 2012 / HÖSTEN 2012  
 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:  
 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 17.-18.11. Kokkola, Länsi-Suomi
 Monikulttuurisen toiminnan promo 13.-14.10. Hup
 Sosiaalipalvelupromo 24.-25.11. Joensuu
 Valmiuspromo 1.-2.12. Nynäs
  
 Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille 
 Riksomfattande promodagar för alla promor 21.-22.1. Seinäjoki
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KOULUTUSTA

Helli Suomisen stipendit 
haettavana

Opintotoiminnan Keskusliitto (OK-opintokes-
kus) ylläpitää Helli Suomisen nimeä kantavaa 
stipendirahastoa. 

Rahaston säännön mukaan stipendi voidaan 
myöntää ”tunnustuksen luontoiseksi apura-
haksi” vertaisopintoryhmän ohjaajalle tai jäse-
nelle tai vertaisopintoryhmälle.

Stipendi on henkilökohtainen tai opintoryhmä-
kohtainen ja se on käytettävissä saajan harkin-
nan mukaan. Tänä vuonna haettavien stipendi-
en suuruudet ovat ohjaajalle tai jäsenelle 500 € 
ja opintoryhmälle vähintään 1 000 €.

Hakemus toimitetaan OK-opintokeskukselle 
osoitteella Toiminnanjohtaja, OK-opintokes-
kus, Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki 
viimeistään 30.4.2012.

Lisätietoja liisa.leskinen@ok-opintokeskus.fi

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

• Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen 
 täydennys- ja jatkokoulutus  28.-29.1. Tampere

• Valmiuskouluttajien sisältöosa, ensihuolto 13.-15.4. Nynäs

• Resurssikouluttajavalmennus
 + resurssikouluttajien täydennyskoulutus 29.-30.9. Nynäs

• Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”  10.9.-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

KOULUTTAJAKOULUTUS 2012

Vapaaehtoiskouluttajille on lähetetty sähkö-
postissa pieni kysely, jonka tarkoituksena on 
selvittää heidän kokemuksiaan, toiveitaan ja 
kehittämisajatuksiaan kouluttajatehtävistä pii-
rin alueella ja/tai valtakunnallisissa tehtävissä. 
Toisena tavoitteena on kartoittaa kouluttajien 
valmiutta laajentaa osaamistaan jonkin toisen 
koulutuslinjan kouluttajatehtäviin. 

Vuoden 2012 aikana on myös tavoitteena ke-
hittää kouluttajien täydennyskoulutusjärjes-
telmää, kysely sisältää muutaman kysymyksen 
myös tästä aiheesta.

Jos et ole saanut kyselyä tai ehtinyt vielä vas-
tata siihen, voit tehdä sen vapaaehtoisverkos-
samme RedNetissä.

Kyselyn löydät osoitteesta www.rednet.punainenristi.fi. 

Kysely vapaaehtoiskouluttajille
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SOSIAALIPALVELUT Hintsa Tero

 

Jyväskylässä
Aika: 5.5.2012 - klo 11.30- 
• 11.30- Priimuksen juhlaruoka
• 12.30- Arvonta
• 13.00- Juhlaohjelma
• 15.00- Kotiinlähtö

Paikka: Ravintola Priimus, Taulumäentie 45, 
40101 JYVÄSKYLÄ

Ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliot:
27.4. mennessä: HUOM. Ryhmänjohtaja ilmoittaa
sakari.karvo@punainenristi.fi - 06 429 5800

Hinta: 10 euroa/henkilö

Ohjelma

Anne Kalmari, kansanedustaja, eduskunnan va-
paaehtoistyön tukiryhmän varapuheenjohtaja

Musiikkiesitys: puistokoulun oppilaat, 100-vuotta 
täyttävän puistokoulun musiikkiohjelmanumero

Sanasepot -runoryhmä; 70-vuotta täyttävä runo-
ryhmä on tunnettu monipuolisista esityksistään.

Arvonta

Kevätjuhlat 
2012

Ilmajoella
Aika: 5.5.2012 - klo 11.30- 
• 11.30- Priimuksen juhlaruoka
• 12.30- Arvonta
• 13.00- Juhlaohjelma
• 15.00- Kotiinlähtö

Paikka: Ilmajoki-Halli, Urheilutie 2,
60800 ILMAJOKI

Ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliot:
18.5. mennessä: HUOM. Ryhmänjohtaja ilmoittaa
sakari.karvo@punainenristi.fi - 06 429 5800

Hinta: 10 euroa/henkilö

Ohjelma

Sanna Lauslahti, kansanedustaja, eduskunnan va-
paaehtoistyön tukiryhmän puheenjohtaja.

Arttu Rajala, hopeinen harmonikka voittaja 2009, 
Suomen pelimannimestari 2011

Pienet Joutsenet -tanssiryhmä

Bingo ja arvonta

Ystävätoiminnan projekti 
käynnistyy!
Länsi-Suomen piirin Ystävätoiminnan alueellisen 
tuen kehittämisprojekti käynnistyy Raha-automaat-
tiyhdistyksen tuella keväällä. Projekti kehittää osas-
tojen tukemista ystävätoimin-nassa, etsivää ystä-
vätyötä (yksinäisten löytämistä), palveluohjausta 
ja ikäihmisten kerho- sekä ryhmätoimintaa. Pro-
jekti on saanut rahoituksen vuosille 2012-2015. 
Projektissa työs-kentelee projektipäällikkö ja kaksi 
aluetyöntekijää. Projekti toteutetaan tiiviissä yh-
teistyössä osastojen kanssa ja kouluttajilla on pro-
jektissa ja sen jälkeen osastojen tukemisessa mer-
kit-tävä rooli.

Projektipäälliköksi on valittu Anna Maria Erjamo. 
Genomiksi opiskellut Anna Maria tuntee SPR Länsi-
Suomen piirin alueen hyvin aiemman työhistorian-
sa kautta. Hän työskennellyt esimer-kiksi Kauha-
valla ja Nurmossa vanhustyönjohtajana sekä RAY ja 
ESR –hankkeissa kuusiokun-tien alueella. Projekti-
päällikön työhön Anna Maria siirtyy Seinäjoen ikä-
keskuksesta. Anna Marian työpiste tulee olemaan 
Jyväskylän aluetoimistolla. Anna Maria aloittaa työt 
huhtikuun alussa.

Meeri Jaatinen aloittaa Jyväskylässä aluetyönteki-
jänä. Meeri filosofian maisteri ja ystävätoi-minnan 
asiantuntija monesta eri näkökulmasta. Hän on toi-
minut itse vapaaehtoisena ystävänä, työskennel-
lyt Jyväskylän osaston ystävävälittäjänä ja toiminut 
piirin sosiaalipalvelukouluttajana sekä syksyllä 2011 
Omaishoidon tukitoiminnan aluetyöntekijän työpa-
rina. Ryh-mänohjauskokemusta Meerillä on ystävä-
toiminnan lisäksi mm Porinapajasta ja Ushanga ry:n 
nuorten mentorointitoiminnasta. Meeri aloittaa työt 
projektissa toukokuun alussa.

Seinäjoen toimistolla aluetyöntekijänä tulee toi-
mimaan Teija Matalamäki. Teijan peruskoulutus on 
Fysioterapeutti, jatkokoulutuksia mm projektityös-
tä. Teija on sekä ystävätoiminnan että projektityön 
osaaja. Teija on työskennellyt mm verkostokuntou-
tushankkeessa, jossa luotiin veteraaneille verkos-
tokuntoutusmalli ja Etelä-Pohjanmaan Muistiyh-
distyksen Muista liikkua -hankkeessa. Teijalla on 
monipuolinen näkemys palveluohjauksesta ja ryh-
mätoiminnasta (äitiysvalmennuksesta veteraaniryh-
miin). Teija on toiminut sosiaalipalvelukouluttaja-
na vuodesta 2009. Teija aloittaa työnsä toukokuun 
alussa.

Ystävätoiminnan projekti tulee olemaan lähivuosi-
na äärettömän tärkeä osa ystävätoiminnan kehit-
tämistä koko Suomessa. Suomen väestörakenteen 
nopea muutos ja kuntatalouden heikkenevä tila li-
säävät ystävätoiminnan paineita, kehittämistä tar-
vitaan juuri nyt. Osastot toivotetaan innolla terve-
tulleiksi projektiin!

Tervetuloa Anna Marialle, Meerille ja Teijalle!
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Korttiaskartelua maahan-
muuttajille
Erään kokouksen päätteeksi puhuimme Poh-
janmaan Perhekastehankkeesta projektityön-
tekijä Arja Håkanssonin kanssa askartelu-
tuokiosta maahanmuuttajanaisille. Tuumasta 
toimeen ja askarteluiltaa ryhdyttiin heti suun-
nittelemaan. 

SPR.n  Askartelukerhon toiminta on jatkunut 
jo kymmenen vuotta ja uusia haasteita on mu-
kava ottaa vastaan. Kun sitten saimme so-
vittua kaikille sopivan illan, alkoi varsinainen 
suunnittelu. Ritva Lapinjoki innostui mukaan 
ohjaamaan ruusuja paperinarusta. Leena Rön-
kä halusi ohjata eri tilanteisiin sopivien kort-
tien tekoa. Pakkasimme tarvikkeet kerhohuo-
neella. Siinä riitti miettimistä, koska mitään ei 
voinut lähteä hakemaan. Illalla neljän jälkeen 
suuntasimme Helmeen, maahanmuuttajien 
avoimeen kohtaamispaikkaan. Siellä meidät 
otti sydämellisesti vastaan Arja Håkansson. 
Paikalla oli myös muita suomalaisia tukihenki-
löitä sekä miellyttävä avustava ohjaaja Shahin. 

Asettelimme askartelutarvikkeet esille ja ker-
holaisia alkoi tulla runsaasti. Liikuttavaa oli se, 
että aika monet kättelivät meitä vieraita oh-
jaajia. Paikalle tuli kroatialaisia, pakistanilai-
sia, iranilaisia, irakilaisia ja monen muun maan 
kansalaisia. Kaikki olivat intoa täynnä halusi-
vat aloittaa askartelut ilman suurempia puhei-
ta. Yhteistä kieltä meillä ei ollut kuin muuta-
man henkilön kanssa, mutta elekielellä pärjää 
pitkälle.

Ritva esitteli paperinarut ja ruusun teon tek-
niikan. Kohta alkoi pöydällä "kasvaa" mitä 
upeimpia ruusuja. Tuntui että se oli hyvä va-
linta.

Kortin teon saloihin ei tarvinnut myöskään 
kauan maanitella. Silityspaperi -tekniikalla si-
litimme lautasliinoja kortteihin. Niitä myös 
koristeltiin erilaisin nauhoin ja kohovärein. 
Ja kohta niitäkin oli pöydällinen kuivumassa. 
Erään kortin valmistuttua kauhistuin. Nimit-
täin ajattelin, että kuva oli mennyt väärin päin, 
luulin, että olin ohjannut huonosti. Nimittäin, 
kun kortti oli valmis se aukesi päinvastoin kuin 
olemme tottuneet. Pyytelin anteeksi ja otin 
syyn niskoilleni. Rouva, joka sen oli tehnyt ei 
puhunut suomea vaan hänen tyttärensä tulk-
kasi, että kortti on aivan oikein päin. Se on 

arabialainen ja luetaan siis oikealta vasem-
malle. Kylläpä huokaisin helpotuksesta, mut-
ta iloitsin, että olin itsekin oppinut jotain. Ilta 
kului kaiken kaikkiaan mukavasti ja maahan-
muuttajat olivat tosi innostuneita ja kuuliaisia 
oppilaita. 

Huovuttamisen mahdollisuudet 

Muutama kuukausi kortti- ruusuaskarteluillan 
jälkeen tuli uusi kutsu Helmeen. Nyt oli aihee-
na huovuttaminen. Jälleen suunnittelimme yh-
teistä päivää ja kun se löytyi, askarteluhetki 
oli helppo suunnitella. 

Neulahuovutuksessa tarvitaan ensinnäkin eri-
koisia neuloja, joilla villa huopuu superlonalus-
taa vasten. Villaa on monen väristä ja siitä saa 
tehtyä mitä upeimpia koristeita, tauluja, neu-
latyynyjä, tyynynpäällisiä jne. 

Niinpä sitten eräänä iltapäivänä Helmeen tuli 
huovutuksesta kiinnostuneita maahanmuutta-
jia. Esittelin aluksi tekniikan ja tarvikkeet. Suo-
menkielentaitoisia oli tällä kertaa vähemmän  
ja ensi töiksi harjoittelimme sanomaan HUO-
VUTUS. 

Olin tehnyt muutamia malleja joko rintaneu-
laksi tai hiuskoristeeksi. Maahanmuuttajat 
suunnittelivat kuitenkin itse todella hieno-
ja väriyhdistelmiä ja eri kokoisia kukkia. Min-
käänlaisia ohjekirjoja ei ollut kenelläkään mu-
kana.

Tekniikka tuntui olevan heti hallussa ja jälleen 
tuli mitä erilaisimpia huovutettuja kukkia. Joku 
teki niistä hiuskoristeen joku rintaneulan tai 
rannekorun. Eräs tyttö suunnitteli laittavansa 
kukan tauluksi, joka olikin hieno idea.

Iltapäivä oli jälleen onnistunut ja näin ohjaajan 
kannalta oli mukava huomata, kuinka innok-
kaasti oppilaat ottivat ohjeita vastaan. Mutta 
myös suunnittelivat omia malleja, jotka olivat 
uskomattoman mielikuvituksellisia. 

Tällainen kulttuurien vaihto on todella mielen-
kiintoista ja opettavaista kenelle tahansa. Olin 
kiitollinen, että sain kutsun Helmeen kahdesti. 
Opin itsekin monenlaisia asioita.

Leena Rönkä
Vaasan suomalainen osasto.
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SOSIAALIPALVELUT - Tero Hinta Anne Heiskanen - ENSIAPUOPETTAJAT

Hyvät Ensiapuopettajat!

ETK-iltojen valtakunnalliset teemat tänä vuon-
na ovat:

Peruselvytys ensiapukoulutuksessa
- Erilaisia malleja ja harjoituksia miten opetuk-
sen voi toteuttaa käytännössä

Liikenneturvallisuus
- Erilaisia malleja ja ideoita aiheen toteuttami-
seksi
- Lisäksi mukana myös ammattiliikenteen kou-
lutuksen osalta ensiapukoulutusta tukevaa 
materiaalia 

ETK-illat - kaikki klo 17.30-20 

23.3.2012  Nurmo, Laturitie 2
10.5.2012  Kokkola, Best Western Hotelli
24.5.2012  Vaasa, Hotelli Tropiclandia

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen ky-
seistä tilaisuutta Annelle
- anne.heiskanen@redcross.fi

voitte toki kysäistä puhelimella vaikka samana 
päivänä onko tilaisuus toteutumassa p. 0400-
775479.  Ja muistakaa ilmoittautua, koska ajat 
ja paikat saattavat vaikka muuttuakin viime ti-
passa, saan myös varmistettua, että tilaisuus 
toteutuu. 

Ensiapuopas ilmestynyt hinta 23 €

Uudistunutta kurssilaisluetteloa saatavana toi-
mistoistamme Jyväskylästä ja Seinäjoelta.

Sosiaalipalvelupromo
-koulutus Kokkolaan

Promot ovat Punaisen Ristin osaston vapaaeh-
toistoiminnan osaajia. He tuntevat järjestön, 
ohjaavat vapaaehtoisia ja organisoivat vapaa-
ehtoistoimintaa osaston tarpeiden mukaan.

Promot houkuttelevat mukaan ja innostavat 
vapaaehtoisia, ohjaavat ryhmiä, järjestävät 
kampanjoita ja tempauksia, kehittävät toimin-
taa.

Ystävätoiminnassa Promoksi pääsee käymällä 
Promo yhteisen osan ja sosiaalipalvelusisäl-tö-
osan. Osallistumalla Promo-koulutukseen saat 
esimerkiksi lisää osaamista ystävävälitykseen, 
ystäväryhmien ohjaamiseen ja uusien vapaa-
ehtoisten rekrytointiin olet sitten uusi tai pi-
dempään mukana ollut vapaaehtoinen. Lisäksi 
tarjoamme sinulle jatkokoulutusta, mahdol-li-
suuksia toteuttaa ja kehittää Punaisen Ristin 
toimintaa, uusia ideoita, sekä maanlaajuisen 
promoverkoston!

1) Promo yhteiset osat 2012 – Valitse mikä 
sopii parhaiten sinulle!

Jyväskylä, 5-6.5.2012
Helsinki, 29-30.9.2012
Satakunta, 6-7.10.2012
Savo-Karjala, 20-21.10.2012
Oulu, 27-28.10.2012
Tampere, 10-11.11.2012

2) Sosiaalipalvelupromo koulutus järjestetään 
Kokkolassa 17-18.11.2012

Kurssimaksu on 40 euroa/viikonloppu sisältä-
en ruuan, koulutuksen, materiaalit sekä haus-
kan ja innostavan ilmapiirin. Majoitus maksaa 
35 euroa kahden hengen huoneessa. Kuluista 
vastaa promo tai osasto. Matkakulut korva-
taan 40 euroa ylittävältä osalta.

Koulutuspaikka on Sokos Hotel Kaarle, Kaup-
patori 4, 67100 KOKKOLA. 

Ilmoittautuminen viimeistään kuukautta ennen 
koulutusta. Hakulomake liitteenä!

Tavataan Kokkolan SosiaalipalveluPromossa!
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Piirin työntekijöiden 
toimenkuvat ja nimikkeet 
muuttuvat
Toimenkuvien suuret linjat;

Järjestöpäällikkö 
Raija Harju-Kivinen
• järjestötehtävien lisäksi Raija vastaa lapsi- 
ja nuorisotoiminnasta
• keräystoiminta siirtyy keräys- ja valmius-
koordinaattori Riitta Kangaskestille

Keräys- ja valmiuskoordinaattori 
Riitta Kangaskesti
• entinen nuorisotoiminnan suunnittelija
• keräystoiminta kokonaisuudessaan
• kotimaanapu ja ensihuolto
• henkinen tuki  siirtyy Tero Hintsalta
• valmiussuunnittelu yhteistyössä valmius-
päällikön kanssa

Valmiuspäällikkö 
Tave Rautiainen
• vastaa koko piirin alueella vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun koordinaatiosta
• viranomaisyhteistyö

Nimikemuutokset;

Sosiaalipalvelupäällikkö 
Tero Hintsa
entinen sosiaalipalvelusuunnittelija
- uutena tehtävänä monikulttuurisuustoiminta

Ensiapukoulutuksen päällikkö 
Anne Heiskanen
- entinen ensiapukoulutuksen koordinaattori

Myynti- ja keräyssihteeri 
Sari Mustamäki
- entinen kurssi- ja keräyssihteeri

Kurssisihteeri/järjestöavustaja
- uusi toimi

Uudet toimenkuvat ja nimikkeet astuvat voi-
maan 1.4.

Vuosikokous - 21.4.
Aika: 21.4.
Paikka: Hotelli Keurusselässä (Keurusseläntie 
134, Keuruu)

Kokouskutsut ja ilmoittautumisohjeet lähete-
tään osastoille viimeistään viikolla 14.
Varaattehan ajankohdan jo kalentereihinne! 

Jos haluatte tulla paikalle jo perjantaina tai 
jäädä seuraavaan päivään, voi omakustantei-
sesti yöpyä Hotelli Keurusselässä: 
- Majoitus päähotellissa kahden hengen huo-
neessa 48€/hlö , 1 hh lisä 25€ 
- Sekä perjantaina että lauantaina tarjolla 
tanssia kotimaisen musiikin tahtiin.
- Majoitusvaraukset: myynti@keurusselka.
com tai puh. 014 751 00

Tervetuloa piirin vuosikokoukseen Keuruulle!

Piirin hallituksen kokous 
17.3.2012 - asiat lyhyesti

• Piirin hallitus hyväksyi vuoden 2011 vuosi  
 kertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vahvisti 
 osastojen äänimäärät piirin kokouksissa.

• Vahvisti piirin työntekijöiden tehtävien ja   
 toimenkuvien muutokset sekä päätti perus- 
 taa kurssisihteeri/järjestöavustajan toimen  
 Jyväskylän aluetoimistoon.

• Päätti jatkaa keskustelua seuraavassa halli - 
 tuksen kokouksessa nuorisotyöntekijän   
 palkkaamisesta Länsi-Suomen piirin toimi  
 alueelle.

• Piirin hallitus valtuutti asianajaja Jussi Talvi- 
 tien hoitamaan käytännön asioita tulevas- 
 sa oikeuskäsittelyssä koskien piirin entisen  
 taloussihteerin kavallusepäilyä.

• Piirin hallitus päätti esittää valtuustolle SPR  
 Länsi-Suomen piirin rajojen laajentamista 
 siten, että se kattaa entisen Kuoreveden   
 osaston toimialueen.

• Piiriä koskenut verotarkastus arvonlisäve-  
 rotuksen osalta on saatu päätökseen, eikä  
 se anna aihetta toimenpiteisiin.

• Ystävätoiminnan kehittämisprojektin pro-  
 jektipäälliköksi valittiin Anna Maria Erjamo  
 ja aluetyöntekijöiksi Teija Matalamäki ja 
 Meeri Jaatinen. Henkilöt valittiin vuosille 
 2012-2016 RAY:n rahoituksella.
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ENSIAPURYHMÄTKarling Virve

EA-3 -kurssi
Aika: 31.8.-2.9. (1.osa) alkaen klo 12.00 ja 7.-
9.9. (2.osa)
Paikka: Honkiniemen leirikeskus 
Honkiniementie 150, 63700 Ähtäri

Koulutuksen kohderyhmä:  Ensiapuryhmäläiset 
/ työpaikan ensiapuryhmäläiset, joilla suori-
tettuna  EA-2  ja päivystysensiapukurssi. Muut 
alan ihmiset, joilla ammattipätevyys tai voi-
massa oleva EA-2.

Pääsyvaatimus: todistus Punaisen Ristin EA-
2-kurssista, 18 v ikä, normaali fyysinen ja 
psyykkinen terveys ja jaksaminen. Kurssille 
haetaan hakukaavakkeella, jota saa  alla ole-
vasta osoitteesta!

Koulutuksen tavoite: Kurssin tavoitteena on 
täydentää ja syventää ensiavun perus- ja jat-
kokoulutuksessa opittuja ensiaputietoja ja – 
taitoja, sekä motivoida ja antaa valmiuksia 
toimintaan ensiapuryhmässä ja tarvittaessa 
yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Opetuk-
sen pääpaino on käytännön harjoittelussa ja 
ryhmätyöskentelyssä. Punaisen Ristin ideolo-
gia huomioidaan kaikessa opetuksessa.

Kurssin hinta: Ensiapuryhmille 450,00 euroa/
hlö ja muille 550,00 euroa/hlö sisältäen kou-
lutuksen materiaaleineen, majoituksen ja ruo-
kailun.

Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut 15.8. 
mennessä: virve.karling@punainenristi.fi tai 
0400 261 004

Ensiapuryhmien
harjoituskurssia
vietetään -
9.-10.6. la-su
Paikka: Honkiniemen leirikeskus, Honkinie-
mentie 150, 63700 Ähtäri

Koulutuksen kohderyhmä:  Ensiapuryhmä-
läiset / työpaikan ensiapuryhmäläiset sekä 
EVY-koulutetut ea-ryhmäläiset (kurssin suo-
ritettuaan saa päivystysluvan vuodelle 2012)

Pääsyvaatimus: Ea-2 kurssi sekä päivys-
tysensiapukurssi, 18 v ikä, normaali fyysinen 
ja psyykkinen terveys ja jaksaminen.

Koulutuksen tavoite: Syventää ensiapuryh-
mäläisten yksilö- ja ryhmävalmiuksia en-
siaputoiminnassa, lisätä yleistä pelastus-
palvelu tietoutta ja –valmiutta. Opetuksen 
pääpaino on käytännön harjoittelussa ja 
ryhmätyöskentelyssä. Punaisen Ristin ide-
ologia huomioidaan kaikessa opetuksessa.

Kurssin hinta: Ensiapuryhmäläisille 50€, 
muille 90€ (sisältää majoituksen, koulutuk-
sen ja ruokailut).

Sitovat ilmoittautumiset 31.5. mennessä 
- lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi

Tiedustelut virve.karling@punainenristi.fi tai 
tave.rautiainen@punainenristi.fi

Ensihuolto- ja ensi-
apupäivystyskurssi
31.3.-1.4. la-su
Paikka: Honkiniemen leirikeskus, Honkinie-
mentie 150, Ähtäri

Koulutuksen kohderyhmä:  Ensiapuryhmäläi-
set, VAPEPA-toiminnassa mukana olevat sekä 
kaikki  asiasta kiinnostuneet Punaisen Ristin 
osastojen jäsenet.

Pääsyvaatimus: 18 v ikä, normaali fyysinen ja 
psyykkinen terveys ja jaksaminen. 20 tunnin 

ensiapupäivystyskokemus ensiapupäivys-
tysluvan 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 = HETI 
- lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi

Tiedustelut virve.karling@punainenristi.fi tai 
tave.rautiainen@punainenristi.fi
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KERÄYKSET  -  Kangaskesti RiittaENSIAPURYHMÄT - Karling Virve

Ensiapuryhmien
harjoituskurssi
27.-28.10. la-su
Paikka: Honkiniemen leirikeskus, Honkinie-
mentie 150, 63700 Ähtäri

Koulutuksen kohderyhmä:  Ensiapuryhmä-
läiset / työpaikan ensiapuryhmäläiset sekä 
EVY-koulutetut ea-ryhmäläiset (kurssin suo-
ritettuaan saa päivystysluvan vuodelle 2012)

Pääsyvaatimus: Ea-2 kurssi sekä päivys-
tysensiapukurssi, 18 v ikä, normaali fyysinen 
ja psyykkinen terveys ja jaksaminen.

Koulutuksen tavoite: Syventää ensiapuryh-
mäläisten yksilö- ja ryhmävalmiuksia en-
siaputoiminnassa, lisätä yleistä pelastus-
palvelu tietoutta ja –valmiutta. Opetuksen 
pääpaino on käytännön harjoittelussa ja 
ryhmätyöskentelyssä. Punaisen Ristin ide-
ologia huomioidaan kaikessa opetuksessa.

Kurssin hinta: Ensiapuryhmäläisille 50€, 
muille 90€ (sisältää majoituksen, koulutuk-
sen ja ruokailut).

Sitovat ilmoittautumiset 18.10. mennessä 
- lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi

Tiedustelut virve.karling@punainenristi.fi tai 
tave.rautiainen@punainenristi.fi

Päihdeneuvoja -koulutus
Aika: 28.-29.4.2012 - klo 9-15) 
Paikka: SPR Länsi-Suomen piirin aluetoimisto 
(Laturitie 2)

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. Kurssin 
suorittamisen jälkeen voit halutessasi lähteä 
tekemään ehkäisevää päihdetyötä SPR:n va-
paaehtoisena erilaisissa tilaisuuksissa.

Kurssi sopii erityisen hyvin kaikille ehkäiseväs-
tä päihdetyöstä kiinnostuneille. 
Kurssin ikäraja on 16 vuotta. 

Koulutuksen hinta on 10€/Punaisen Ristin jä-
sen, muut 30€,  sisältäen opetusmateriaalin, 
ruokailut ja kahvit.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
- 18.4. - virve.karling@punainenristi.fi

Keräysjohtajat – Ohoi!
Raija kiittää tähän saakka hyvästä yhteis-
työstä! 

Vastuu keräysasioista siirtyy 1.4. alkaen Riit-
ta Kangaskestille, mutta mukana olen edel-
leenkin täydestä sydämestä – keräys on mei-
dän kaikkien yhteinen asia! Toimenkuvien 
muutoksista voit lueskella tarkemmin toisaal-
ta tästä tiedotteesta.

Olette ehkä ihmetelleet, missä viipyvät lupa-
tarrat vuosille 2012-2013. Emme ole niitä lä-
hettäneet teille automaattisesti, koska niiden 
laadussa on ollut vakavia puutteita; tarrat ei-
vät kiinnity kunnolla ja saattavat repeillä sau-
moista.

Keskustoimisto on tehnyt asiasta toimittajal-
le reklaamaation ja uudet tarrat ovat tulossa. 

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että uusien tar-
rojen saapuminen kestää vielä tovin ja olen 
päättänyt lähettää teille kaikesta huolimat-
ta näitä huonolaatuisia tarroja, jotta olemme 
valmiina, jos kesän aikana käynnistäisimme 
hätäapukeräyksen. Niitä ei ehkä kannata lii-
mata vielä lippaisiin, koska uudet ovat tulos-
sa. Liimatkaa sitten, jos niitä todella tarvi-
taan. Tarroja on siis pikapuoliin tulossa myös 
niille, jotka eivät ole jo aiemmin niitä pyytä-
neet.
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RedNet – hyvä tietää

Loppuvuodesta 2011 järjestimme kolme kou-
lutustilaisuutta liittyen RedNetin käyttöön. 
Tarkoitus on järjestää syksyllä vielä ainakin 
yksi koulutus. Osastoista osa on päässyt jo 
hyvään vauhtiin ja uusia kotisivuja on synty-
nyt RedNetiin. Vanhat keskustoimiston, piirien 
ja osastojen kotisivut ovat pikavauhtia kesän 
alussa poistumassa ja kannustankin osasto-
ja kopioimaan vanhat tekstit talteen vaikkapa 
wordiin, jotta ne on helppo tarvittaessa ottaa 
käyttöön myös RedNetissä. 

RedNetiä pääsee jokainen katselemaan kirjau-
tumalla sivulle http://rednet.punainenristi.fi ja 
luomalla uuden käyttäjäprofiilin, jonka pitää 
olla muotoa Etunimi Sukunimi. Katseluun ei 
tarvita käyttäjäoikeuksia.

Lähetämme kaikille osastoille ohjeistukset, 
kuinka osasto pääsee tekemään uudet sivut 
RedNetiin; tähän tarvitaan käyttöoikeudet. 
Piirin pääkäyttäjiä ovat Sakari Karvo ja Raija 
Harju-Kivinen. Osaston pääkäyttäjä saa oikeu-
det vasta, kun piirin pääkäyttäjä on ne hänelle 
käynyt antamassa. 

Työnjakoa:
- Käyttöoikeudet vahvistaa Sakari Karvo tai 
Raija Harju-Kivinen (lähetä pyyntö emailina) 

- Pöytäkirjan ote osaston päätöksistä Raijalle 
Jyväskylään.

Osaston sivujen luominen RedNetissä: käyttö-
koulutusta tai opastusta antavat

- Sakari Karvo
- Ville Hankipohja
- sekä kummit

Punaisen Ristin viikko 7.-
13.5.

Punaisen Ristin viikolle on suunniteltu ta-
pahtumia, ensiapua ja Hyväpäivä –keräystä, 
joista kerrotaan tarkemmin toisaalla tässä 
lehdessä. Haluan vielä muistuttaa tiedottami-
sesta. Laittakaa Sakarille (sakari.karvo@pu-
nainenristi.fi) tiedoksi Punaisen Ristin viikon 
tapahtumanne tai kirjatkaa ne itse RedNetin 
tapahtumakalenteriin. 

Tapahtumansyöttöohjeet löytyvät nyt täältä, 
osiosta “Nettiohjeet”.

- http://rednet.punainenristi.fi/pr-viikko
Tärkeintä on, että Punaisen Ristin viikon ta-
pahtumiksi ”tägätään” eli merkitään tapah-
tumalomakkeessa ”valitse kampanja”.
Pelkän tapahtuman voi syöttää tekemällä 
oman profiilin  (ellei sitä ole jo aiemmin luo-
nut) RedNetiin ja liittymällä tuohon Punaisen 
Ristin viikon ryhmään RedNetissä.

HUOM!
Jos lähetätte Punaisen Ristin viikon tapahtu-
matiedot Sakarille tallennettavaksi, niin...

Anna seuraavat tiedot tapahtumasta:

- Tapahtuman nimi, mahdollisimman kuvaava 
sellainen (esim. ”Henryn päivän kahvit Hiis-
kulan torilla mieluummin kuin ”Punaisen Ris-
tin viikon tapahtuma”) 

- Ajankohta: päivämäärä ja kellonaika esim. 
6.5.2012 - klo 10.00-17.00

- Paikka: esim. S-Market, Marketintie 2, 
60100 Seinäjoki

- Kuvaus tapahtumasta, lisätietojen antajat 
(jos tarpeen)

- Jos tapahtuma on toteutettu yhteistyössä 
S-ryhmän kanssa, mainitse siitä

- Lisätiedot: tapahtuman vastuuhenkilön tie-
dot:  nimi ja puhelinnumero

RedNet
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Nappaa mukaan 
–koulutukset

Vuosi 2012 on järjestössämme Nuorten vuosi. 
Nappaa mukaan –koulutus on räätälöity anta-
maan eväitä osastojen kysymykseen: ”Miten 
saadaan nuoria mukaan toimintaan?” Kou-
luttaja tulee Keski-Suomen Liikunnalta, jos-
ta löytyy runsaasti kokemusta lapsi- ja nuori-
sotoiminnasta. Saamme uutta näkökulmaa ja 
ideoita, ettei tarvitse keksiä polkupyörää uu-
siksi! Koulutus on osastoille ilmainen.

Nappaa mukaan -kurssilla käydään läpi osas-
ton vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden 
hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena 
on antaa malleja aktiivien, toimihenkilöiden, 
ohjaajien ja talkoolaisten rekrytointiin.

Kurssin sisältö (3h): 
Miksi toimintaan tullaan mukaan, mitä tehtä-
viä osastosta löytyy, vetäjätehtävien markki-
nointi, osaston rekrytointisuunnitelman teke-
minen, kannustaminen ja palkitseminen.

Syksyn kurssit:
- to 16.8. - klo 17.00-20.00 
- Jyväskylän aluetoimisto (Ailakinkatu 5) 

- la 18.8. - klo 13.00-16.00 
- Seinäjoen aluetoimisto (Laturitie 2)

Ilmoittautumiset 31.5. mennessä:
- ville.hankipohja@punainenristi.fi 
- 020 701 2840

Lisätiedot Raijalta.

Nuorten Akatemia 

Nuorten Akatemia on valtakunnallinen jär-
jestö, joka tukee nuorten omaa toimintaa 
ja siinä oppimista. Toiminta on kohdistet-
tu kaikille 13-19-vuotiaille nuorille.  Tässä 
on osastoillamme nyt mahdollisuus hyödyn-
tää valmista materiaalia ja Jyväskylän alueen 
osastoilla tilata myös ilmainen kouluttaja!

Gaia-roolipeli  

Tilaa nuorten ryhmällesi maksutta Gaia - 
Kansojen kokous -roolipeli! Gaia on toimin-
nallinen menetelmä, jolla voit tutustuttaa 
nuoret globaaleihin, yhteiskunnallisiin ja ih-
misoikeudellisiin kysymyksiin ja niihin vaikut-
tamiseen. Roolipeliä pyörittää koulutettu pe-
liohjaaja. 

Gaia-roolipelissä nuoret yrittävät pelastaa 
kriisiin ajautuneen, maan kaltaisen Gaia-pla-
neetan. Nuoret muodostavat viisi eri kansaa, 
jotka kukin ajavat omia ratkaisujaan planee-
tan pelastamiseksi. 

Maksuttoman peliohjaajan voit tilata nuor-
ten ryhmälle esim. omalle nuorisotalol-
le tai omaan järjestöön. Peli on suunnattu 
13-19-vuotiaille nuorille (15-35 henkeä) ja 
se kestää kolme tuntia. Vierailualueet ovat 
Joensuu, Tampere ja Jyväskylä. Roolipelin 
voit toteuttaa mainiosti myös ilman vieraili-
jaa valmiiden materiaalien avulla! 

http://www.nuortenakatemia.fi/Ohjaajalle/
Ohjaajan_tukipaketti/Tilaa_Gaia-roolipelivie-
railu

Vierailut toteutetaan yhteistyössä Allianssi 
ry:n ja kuntien nuorisotoimien kanssa.
 
Lisätiedot:
- anni.pietarinen@nuortenakatemia.fi
- 050 525 5121
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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 päällikkö

Hintsa Tero, 06 429 5830, 040 512 1726
sosiaalipalvelupäällikkö

Kangaskesti Riitta, 06 429 5835, 0400 688 694
keräys- ja valmiuskoordinaattori

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
myynti- 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
lansi-suomi.punainenristi.fi - spr-kirppis.fi
ensiaputuote.fi - 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
•	 Haantio 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

SPR Länsi-Suomen piiri
PL 35
60511 HYLLYKALLIO


