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TÄSSÄ JA NYT

Järjestötiedote 3/2013

Länsi-Suomen piiri

Keräysliiveissä  
keräämme.

Apua sinun avullasi

Apua sinun avullasi

Ensiapupäivystys
liiveissä ensiapu

päivystämme.

Muissa vapaaehtois tehtävissä, 
joissa haluamme näkyä ja  

erottua, käytämme  
vapaaehtoisliivejä.
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NÄLKÄPÄIVÄ 12.-14.9.2013

150 vuotta heikompien puolella

Jokainen voi omasta tahdostaan ja toiminnas-
taan riippumatta joutua tilanteeseen, jossa ei 
pärjää yksin. On pakko kääntyä vieraan puo-
leen esittäen pyyntö ”Voitko auttaa”.
 
Punainen Risti on auttanut heikompia 150 
vuoden ajan. Punainen Risti perustettiin sota-
tilanteessa, jolloin molemmat sodan osapuo-
let tarvitsivat humanitaarista apua. Alkupe-
räinen ajatus oli auttaa kaikkia, taustaan tai 
mielipiteisiin katsomatta.
 
Humanitaarisen avun tarve ei ole 150 vuoden 
aikana vähentynyt, päinvastoin. Tällä hetkel-
lä esimerkiksi Syyriassa siviilit kärsivät inhi-
millisestä hädästä ja tarvitsevat puolueeton-
ta auttajaa. Punainen Risti on yksi harvoista 
avustusjärjestöistä, joka pääsee viemään apua 
konfliktialueelle. Samalla kun Punainen Risti 
auttaa pitkittyneissä konflikteissa, on sillä val-
mius auttaa äkillisissä luonnonkatastrofeissa 
heti, kun apua tarvitaan.
 
Nälkäpäivä on meidän mahdollisuutemme vas-
tata hädässä olevien avunpyyntöön. Emme 
ehkä itse voi lähteä paikan päälle auttamaan, 

Jotain uutta, paljon tuttua

Nälkäpäivä on niin hyvä juttu, että sitä ei ole 
tarvetta muuttaa radikaalisti. Välillä pieni muu-
tos on kuitenkin paikallaan ja virkistää kum-
masti. Juuri siitä on kyse tämän vuoden kam-
panjassa.

Nälkäpäivän tavoitteena on taas saada kan-
sa liikkeelle, keräämään ja lahjoittamaan. Tänä 
vuonna näymme televisiossa Liv-kanavalla, 
jossa näyttelijä Krista Kosonen liftaa lippaan 
kanssa halki Suomen ja kannustaa tapaamiaan 
ihmisiä lähtemään kerääjäksi. Toivottavasti oh-
jelma tavoittaa otollisia ja ehkä hieman uuden-
laisiakin kerääjiä ja lahjoittajia. Kiertue on uusi 
mukava lisä Nälkäpäivään, mutta se on kuiten-
kin pieni juttu verrattuna siihen, mitä kaikkea 
osastoissa tapahtuu ja saadaan aikaan. 

Vaikka Nälkäpäivä toimii hyvin jo nyt, aina voi 
ajatella asioita pienen muutoksen kautta. Mitä 
jos tänä vuonna lähetätte elokuussa jäsenkir-
jeen ja pyydätte rivijäseniä avuksi, jotta voitte 
kokeilla jotain uutta? Mitä jos haastaisitte uu-

mutta keräämällä sitomattomia varoja Nälkä-
päivään mahdollistamme sen, että Punainen 
Risti toimittaa apua nopeasti sinne, missä sitä 
tarvitaan. 
 
Kiitos, että olet mukana Nälkäpäivässä! 

Erkki Liikanen
Suomen Punaisen Ristin
puheenjohtaja

den alakoulun mukaan: Lukukuu-materiaalia 
kelpaa esitellä vaikka opettajien kokouksissa. 
Lukukuun toteuttaminen on palkitsevaa koko 
luokalle. 

Meissä jokaisessa on auttamisen tahtoa, ja 
Punaisella Ristillä on ilo tarjota ihmisille mah-
dollisuus tulla mukaan auttamaan. Päättäkää 
ajoissa, miten osastonne alueella pääsee mu-
kaan, levittäkää tietoa, täyttäkää tapahtuma-
kalenteri ja antakaa hyvän tunnelman syntyä!

Onnistunutta keräystä ja kiitos!

Anna Laurinsilta
Suomen Punaisen Ristin
varainhankinnan päällikkö
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Iloa ja energiaa aurinkoisesta kesästä!

PÄÄKIRJOITUS 26.8.2013

Lomat on pidetty ja on aika viritellä järjestökoneistoa iskuun syksyn tulevia haasteita varten. Tämä 
kesä oli loistava, ilmat suosivat varmasti kaikkia lomailijoita. Itse nautin siitä, että sai kaikessa rau-
hassa tehdä rästiin jääneitä kotihommia, eniten aikaa meni remonttihommissa. Remonttihommat 
ovat siitä mukavia, että siinä näkee välittömästi kättensä jäljen. Näissä järjestöhommissa tulos näkyy 
hieman viiveellä. Toivon, että meillä kaikilla olisi nyt runsaasti energiaa syksyn toimintaa varten.

Kesä on kulta-aikaa ensiapuryhmille päivystysten osalta. Tässä maa on täynnä lukuisia tapahtumia 
ja markkinoita, joissa Punainen Risti on läsnä huolehtimassa kansalaisten turvallisuudesta. Tietää-
kö suomen kanssa tämän? Tätä asiaa voisimme ehkä paremmin tuoda vielä esille, varsinkin nyt, kun 
rekrytoimme lisää päivystäjiä ensiapuryhmiin.

SPR:n Länsi-Suomen piiri oli myös itse mukana esittelemässä Punaisen Ristin toimintaa piirin juh-
lavuoteen liittyen Farmari-messuilla Seinäjoella heinäkuun alussa. Lähitapiola tarjosi paikan omal-
ta messuosastoltaan, joka oli hieno ele hyvältä yhteiskumppanilta. Presidentti Sauli Niinistö vieraili 
myös piirin messuosastolla, hänelle luovutettiin samassa yhteydessä piirin juhlavuoden ensiapulauk-
ku ja turvavasara. Niinistö oli selvästi ilahtunut saamastaan huomiosta. Vielä on mahdollista hankkia 
juhlavuoden ensiapulaukku tämän syksyn aikana. Laukkua voi ostaa Jyväskylän ja Seinäjoen aluetoi-
mistoista. Ota sinäkin mallia presidentti Sauli Niinistöstä, joka laittoi kerta linttuulla perheensä en-
siapu välineet kuntoon. Messuilla kävi yli 100 000 ihmistä. Tieto Punaisesta Ristin olemassaolosta 
vahvistui laajalla rintamalla.

Sydäntalvi harjoitus realisoitui Laukaan Vihtavuoressa. Saimme tiedon, että 9.7. Laukaan Vihtavuo-
ressa oli räjähdysvaara ja alueen asukkaat tulee evakuoida lähialueelta. Punaisen Ristin vapaaehtoi-
set ja toimihenkilöt perustivat evakuointikeskuksen ja sen lisäksi perustettiin ensiapupiste sekä oltiin 
mukana huolehtimassa muonituksesta.
Onneksi tilanne voitiin purkaa illan mittaan, kun tilanne saatiin hallintaan viranomaisten toimesta. 
Todellinen suuronnettomuuden riski oli olemassa, mutta onneksi tilanne päättyi hyvin. Punaisen Ris-
tin väkeä paikalla oli 30, jotka hoitivat oman tehtävänsä loistavasti. Kiitos kaikille mukana olleille, 
Punaista Ristiä todella tarvitaan kansalaisten turvaksi. Tapahtuma toi paljon myös lisäoppia vastaa-
vanlaisia tilanteita varten, näitä asioita käydään lävitse tämän tapahtuman pohjalta eri koulutustilai-
suuksissa ja muissa yhteyksissä.

Nälkäpäivä on jälleen käsillä 12.-14.9. Keräysvalmistelut on syytä aloittaa välittömästi, nälkäpäiväil-
lat ovat pyörähtäneet käyntiin. Tehdään yhdessä juhlavuoden kunniaksi lähes kaikkien aikojen kerä-
ys ja tulos. Loistotulos syntyy vain sillä, että on riittävä määrä kerääjiä ottamassa kansalaisten rahat 
vastaan. Ts. hankintaan riittävä määrä kerääjiä omista riveistä sekä annetaan kansalaisille mahdolli-
suus tulla mukaan kerääjiksi. Näyttelijä Krista Kosonen on omalta osaltaan vauhdittamassa Nälkäpäi-
vä kiertuetta, joka meillä pysähtyy Jyväskylässä.  

Piirimme juhlavuoden kunniaksi olemme yhdessä sopineet myös siitä, että piirin jäsentilasto laite-
taan uuteen uskoon. Yhteisesti sovimme piirin vuosikokouksessa, että hankimme 800 uutta jäsentä. 
Tavoite on realistinen, meillä on 73 osastoa, joten pekkaa päälle se tarkoitta n. 11 jäsentä, ei paha. 
Minulla on tiedossa jo nyt loistavia menetystarinoita jäsenyyden riemusta, joita osastot ovat koke-
neet, mikset sinäkin kokisi samanlaisen tunteen.

Nähdään!

Terveisin 

Pekka Annala
Toiminnanjohtaja
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NÄLKÄPÄIVÄ-UUTISIA

Krista Kosonen liftaa lippaan kanssa

Koska Punainen Risti haluaa haastaa kaikki 
mukaan, on avuksi pyydetty näyttelijä Krista 
Kosonen. Kosonen matkustaa Nälkäpäivä-vii-
kolla Rovaniemeltä Helsinkiin haastaen kaikki 
mukaan auttamaan. Kosonen pysähtyy Rova-
niemellä, Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella, 
Turussa ja saapuu lopulta Helsinkiin. Kososen 
matkasta tehdään lyhyt tv-ohjelma Liv-kana-
valle, jossa matkaa voi seurata 10.9.–15.9. Li-
säksi Nälkäpäivä-jaksoja voi katsoa osoittees-
sa Ruutu.fi.

Television kautta Punainen Risti saa toivotta-
vasti uusia kerääjiä innostumaan Nälkäpäivästä. 
Siksi kannattaa laittaa Punaisen Ristin tapahtu-
makalenteriin tarkat tiedot siitä, miten paikka-
kunnallanne pääsee mukaan keräykseen.

Levitä Nälkäpäivän viestiä Facebookissa!

Nälkäpäivälle perustetaan Facebookissa oma 
tapahtumasivu. Tapahtumasivulle koostetaan 
tietoa ja tunnelmia Nälkäpäivästä eri paikka-
kunnilla. Tapahtumasivun päivitykset saa nä-
kymään omalla Facebook-etusivullaan pai-
namalla ”Liity” tapahtumasivun yläkulmasta. 
Facebook-kaveritkin voi pyytää mukaan ta-
pahtumasivun seuraajiksi ”Kutsu kavereita” 
-toiminnon avulla.

Mitä suuremman joukon saamme liittymään 
mukaan, sitä laajemmalle sana keräyksestä le-
viää Facebookissa! Kannattaa siis liittyä mu-
kaan tapahtumaan, lähettää kutsua kavereille 

ja jakaa tapahtumasivua 
ja sen päivityksiä omalle 
kaveripiirille. Jos osastol-
la on oma sivu Faceboo-
kissa, päivityksiä voi ja-
kaa osaston sivulla.  

Tapahtumasivu peruste-
taan noin kolme viikkoa 
ennen Nälkäpäivä-kiertu-
een alkamista. Se löytyy 
Punaisen Ristin valtakun-
nalliselta Facebook-sivul-
ta www.facebook.com/
punainenristi. Jos olet 
Facebookissa, mutta et 
ole vielä Punaisen Ristin 
sivun seuraaja, käy pian 
tykkäämässä meistä!

Virtuaalinen lipas ei kaipaa käteistä

Viime vuonna testasimme ensimmäisen ker-
ran virtuaalisia keräyslippaita, jotka saivat paljon 
myönteistä palautetta. Virtuaalinen lipas otetaan 
käyttöön jälleen, ja sitä voi jakaa yrityksille, mut-
ta lippaan voi perustaa myös yksityishenkilönä.

Virtuaalinen keräyslipas perustetaan netissä ja 
linkkiä lippaaseen voi jakaa ystävilleen esimer-
kiksi sähköpostilla ja sosiaalisessa mediassa. 
Siihen voi lahjoittaa verkkopankkitunnuksilla, ja 
lippaan perustaja ja lahjoittajat voivat seurata, 
kuinka paljon lippaaseen on kerätty. 

Lippaita voidaan tarjota myös yrityksille, jotta 
he voivat kerätä henkilökuntansa keskuudessa. 
Yrityksen lippaan voi julkaista intranetissä tai 
yrityksen verkkosivuilla.

Osastot voivat halutessaan esimerkiksi tarjota 
virtuaalisia lippaita vaihtoehdoksi sellaisille yri-
tyksille, joihin on yleensä viety tavallinen keräys-
lipas. Virtuaalisen lippaan etu on siinä, että siihen 
voi lahjoittaa, vaikka ei olisi keräyksen hetkel-
lä taskunpohjalla yhtään käteistä. Myös osastot 
voivat perustaa oman virtuaalisen lippaan.

Virtuaalisen lippaan voi perustaa osoitteessa 
www.lahjoituslipas.fi/punainenristi

Lisätietoa lippaasta tai yritysyhteistyöstä: 
Punaisen Ristin varainhankinnan suunnittelija 
Eeva Arrajoki, 020 701 2274
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NÄLKÄPÄIVÄ 12.-14.9.2013

Näkyvään keräykseen on helppo tulla mukaan

Nälkäpäivän hienous on siinä, että mukaan 
kerääjäksi saa tulla kuka tahansa. Kaikki ei-
vät vielä sitä tiedä. Kerrotaan siis kaikille, 
miten Nälkäpäivään pääsee mukaan!

Suuri osa ihmisistä etsii tietoa netistä. Tästä 
syystä Punaisella Ristillä on verkkosivuillaan 
tapahtumakalenteri, josta voi etsiä Punaisen 
Ristin tapahtumia ympäri Suomea. Tavoit-
teemme on, että kaikki osastojen ja piirien ta-
pahtumat löytyisivät tapahtumakalenterista, 
jotta tapahtumiin olisi helppo tulla mukaan. 

Tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta www.
punainenristi.fi/tapahtumat ja se näkyy myös 
Punaisen Ristin verkkosivujen etusivulla. 

Tapahtumakalenteria päivitetään RedNetissä. 
Tapahtumat näkyvät siis samalla sekä osaston 
RedNet-sivuilla että valtakunnallisessa tapah-
tumakalenterissa. 

Mitkä tapahtumat laitetaan
tapahtumakalenteriin? 

Tapahtumakalenterissa kerromme, milloin kiin-
nostuneet voivat tulla tutustumaan Punaisen 
Ristin toimintaan. Tapahtumakalenteriin laite-
taan kaikki osaston tapahtumat, koulutukset, 
keräykset, esittelytilaisuudet ja muut tilaisuu-
det, joihin kaikki ovat tervetulleita. Nälkäpäi-
vä on ehdottomasti yksi osaston tärkeimmistä 
tapahtumista, ja siksi tieto siitä kuuluu tapah-
tumakalenteriin. 

Tapahtumailmoituksessa kerrotaan, mistä ja 
milloin halukkaat voivat hakea lippaan tai tul-
la lahjoittamaan. Osastoja pyydetään täyttä-
mään 15.8. mennessä tieto omasta keräykses-
tään ja siitä, miten keräykseen voi osallistua.

Kuka voi lisätä tapahtuman? 

Tapahtuman voi lisätä osaston nettipäivittäjä. 
Päivittäjän oikeudet annetaan piiristä. Päivittä-
jän pitää olla rekisteröitynyt RedNetiin.

Tiedotepohjien avulla jutut
paikallismedioihin!

Näkyvyys mediassa innostaa uusia kerääjiä 
liikkeelle. Kaikki eivät tiedä, että kuka vain 
voi lähteä kerääjäksi. Median kautta voim-
me kertoa tätä viestiä ja saada uusia kerää-
jiä innostumaan Nälkäpäivästä.

Jos tietoja ei löydy netistä, 
moni ajattelee, että

keräystä ei järjestetä hänen 
paikkakunnallaan lainkaan!

Paikallislehdet ja -radiot ovat erinomainen 
väylä kerääjien ja lahjoittajien hankkimiseksi. 
Kannattaa ottaa tavoitteeksi, että paikallisiin 
tiedotusvälineisiin saataisiin yhteensä kolme 
Nälkäpäivään liittyvää juttua: kutsu kerääjäk-
si (23.8.-10.9.), juttu itse keräyksestä (11.9.-
13.9.) ja tieto keräystuloksesta (14.9.–18.9.).

Tiedotuksen tueksi on tehty mallitiedotteet 
kolmelle tiedotteelle. Mallit tulevat RedNe-
tin Nälkäpäivä-ryhmään ja sähköpostina niille 
osaston tiedottajille, joiden sähköpostiosoite 
on rekisterissämme.

Muista kutsua 
toimittaja

keräys-
tapahtumaan!

Sähköpostitse lähettävän tiedotteen lisäk-
si suora yhteydenotto on hyvä keino lähestyä 
toimituksia. Erityistä huomiota kannattaa kiin-
nittää haastateltaviin. Jos toimittajat saavat 
mahdollisen haastateltavan yhteystiedot, he 
kirjoittavat usein mielellään keräyksestä.  

Hyvä haastateltava on henkilö, joka mielel-
lään kertoo osallistumisestaan Nälkäpäivään. 
Hän voi olla kokenut tai ensikertalainen kerää-
jä. Oman paikkakunnan avustustyöntekijät ovat 
hyviä haastateltavia, joita kannattaa ehdotto-
masti kysyä mukaan Nälkäpäivän tiedotukseen.
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NÄLKÄPÄIVÄ 12.-14.9.2013

Kutsu kaverisi mukaan kerääjiksi!

Kaverin kanssa on mukava lähteä marjaan, 
sieneen ja Nälkäpäivänä tietysti lipaskerääjäk-
si! Lähde siis kerääjäksi ja pyydä ainakin yksi 
kaverisi mukaan!

Sinä voit olla kullanarvoinen apu kerääjärek-
rytoinnissa. Voit vaikkapa innostaa kaverisi 
ottamaan lippaan työpaikalleen, viemään sen 
lapsensa kouluun tai keräämään omassa naa-
purustossaan. 

Iloiset kerääjäkutsut huomataan

Tässä ja nyt 2/2013 –lehdessä esiteltiin muu-
tama vinkki kerääjärekrytoimiseen. Kevään ke-
räysjohtajakoulutuksissa niistä on innostuttu 
ja ideoita on myös jalostettu edelleen.

Tapahtumissa jaetaan usein karkkeja. Kerääjäkutsu menee varmasti perille, kun sen nitoo kiinni karamellipaperiin!

Itse askarrellun 
kerääjäkutsun
voi jättää löydettä-
väksi bussin 
penkille, kirjastoon, 
terveyskeskukseen, 
tai minne tahansa 
julkiseen tilaan.

Käsintehdystä
kutsusta välittyy 
kutsujan halu saada 
juuri sinut mukaan 
kerääjäksi. 

Kaikista parasta on, jos potentiaalinen kerää-
jä innostuu jättämään teille yhteystietonsa, 
jolloin osastosta voidaan olla häneen suoraan 
yhteydessä ennen Nälkäpäivää ja myös hätä-
apukeräyksen sattuessa. Yhteystietoja voi ke-
rätä vaikka järjestämällä arpajaiset. Osallistuja 
jättää yhteystietonsa ja kertoo samalla saako 
häntä pyytää kerääjäksi. Arpajaisiin pitää kui-
tenkin voida osallistua, vaikka ei haluaisikaan 
jättää yhteystietojaan.

Ehdittekö vielä järjestää kerääjärekrytointitem-
pauksen ennen Nälkäpäivää?
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NÄLKÄPÄIVÄ 12.-14.9.2013

Hyvällä suunnittelulla tuottavaan keräykseen

Voimat kannattaa 
keskittää siihen, 
mikä tuottaa par-
haiten rahaa. 

Jollain paikkakun-
nalla se on lipas-
keräys, toisella 
myyjäiset. Mitä 
enemmän tapo-
ja osallistua Näl-
käpäivään voitte 
tarjota, sitä use-
ampi ihminen löy-
tää oman tapansa 
auttaa. 

Hyviä vinkkejä hy-
viksi havaittuihin 
tapahtumiin löy-
tyy Nälkäpäivän 
RedNet-sivuilta.

Parhaat keräyspaikat
miehitettynä oikeaan aikaan

Tuottavan lipaskeräyksen avain on olla oikeas-
sa paikassa oikeaan aikaan. Miettikää missä ja 
mihin aikaan ihmiset osastonne alueella liikku-
vat ja sijoittakaa kerääjät ensisijassa sinne. Jos 
joku keräystapa ei juuri tuota, siitä kannattaa 
luopua ja tehdä jotain muuta sen sijaan. 

Yhteistyöllä kohti hyvää tulosta

Nälkäpäivä on koko järjestön suurin voimain-
ponnistus, joka syntyy yhteistyöllä. Keräys on 
luonnollisesti koko osaston asia – ei vain kerä-
ysjohtajan. Osaston sisäisen yhteistyön lisäksi 
on hyvä miettiä mahdollista yhteistyötä myös 
naapuriosastojen kanssa. Jos paikallislehti il-
mestyy usean osaston alueella, olisi järkevää 
hoitaa tiedotusta yhdessä. Joissain osastoissa 
olisi kovasti innokkaita kerääjiä, mutta hyviä 
keräyspaikkoja vähemmän. Naapuriosastossa 
tilanne saattaa olla päinvastainen ja naapu-
riosaston apu tulisi tarpeeseen. Myös kerää-
järekrytointia kannattaa tehdä yhteistyös-
sä. Kerääjälle on luultavasti aivan sama minkä 
osaston kautta apu päätyy perille.

Kaikkien halukkaiden 
pitää päästä keräämään

Vaikka osaston pääasiallinen keräys-
tapa olisi esimerkiksi myyjäiset, saattaa
joku uusi innokas tulija haluta lähteä 
keräämään. Keräys on niin palkitsevaa
ja kivaa, että olisi hienoa, jos kaikki 
pääsisivät keräämään. Tätä mahdolli-
suutta kannattaa siis aina tarjota, 
vaikka suunnitteilla olisi myös muita
keräystapoja.

Nälkäpäivän tavoite on selkeä. Kerätä mahdollisimman paljon rahaa, jotta 
voimme auttaa mahdollisimman monia hädässä olevia ihmisiä.

Iloinen ja reipas kerääjä 
innostaa lahjoittamaan

Jokainen kerääjä tekee kullanarvoista työtä ja 
heille pitää se kertoa. Toki kerääjälle tulee myös 
kertoa perusasiat keräämisestä, esimerkik-
si RedNetistä löytyvän kerääjän ohjeen avulla. 
Iloinen ja aktiivinen kerääjä saa lahjoittajat in-
nostumaan ja luo positiivista kuvaa koko Nälkä-
päivästä. Kerääjän ohjeet löytyvät RedNetistä. 
Sieltä löytyy myös kerääjäkutsuja kaikilla ylei-
simmillä Suomessa puhutuilla kielillä.
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NÄLKÄPÄIVÄ 12.-14.9.2013

Ennen keräystä:

• Punaisen Ristin tapahtumakalenteriin tieto, 
 missä keräys järjestetään ja miten siihen 
 pääsee mukaan.

• Tarkistus, että osaston RedNet-sivujen 
 tiedot ovat ajan tasalla.

• Ilmoitukset Nälkäpäivästä esimerkiksi
 kirjaston, kaupan tai liikuntakeskuksen 
 ilmoitustaululle.

• Tiedotepohjat medialle löytyvät RedNetis-
 tä 23. elokuuta. Käytä tiedotepohjia 
 hyödyksi kutsuessasi toimittaja mukaan 
 Nälkäpäivään.

• Materiaalitilaukset viimeistään 23. elokuu-
 ta. Mieluiten verkkokaupan kautta!

• Lippaat alueen oppilaitoksiin. 

• Haastekirjeet ja/tai lippaat alueen yrityksiin 
 tai viesti virtuaalisesta keräyslippaasta.

• Kaikkien potentiaalisten kerääjien kutsu-
 minen mukaan. 

Keräyksen jälkeen:

• Kerääjien kiittäminen.

• Kerääjien puhelinnumeroiden lähettäminen 
 piiriin mikäli haluatte, että heille lähetetään 
 kiitostekstiviesti 17.9. mennessä.

• Tulosarvio piiriin sunnuntaina 15.9. klo 18 
 mennessä.

• Tulostiedote osaston keräystuloksesta 
 seuraavalla viikolla.

• Henkilötietolomakkeet piiriin niistä kerää-
 jistä, joiden tiedot saa liittää asiakasrekis
 teriin.

• Rahat katastrofirahaston tilille 28.9.
 mennessä.

• Lopputilitys keräyksestä 31.10. mennessä.

• Osastokyselyyn vastaaminen 5.11. 
 mennessä.

Viime hetken muistilista
Monilta osin Nälkäpäivän suunnittelu on jo pitkällä. Vielä on kuitenkin hieman aikaa
jäljellä ennen keräyksen alkua. Alla olevaa listaa hyväksi käyttäen voi miettiä, mitä
osastossa vielä voitaisiin tehdä.

Alta löytyy myös muistilista lopputöistä, jotka hoidetaan keräyksen jälkeen.

Jo
o
n
as B

ran
d
t

Pirkko Laurila lahjoittaa Hani Hassanin lippaaseen Tampereella Nälkäpäivänä 2012.
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Punaisen Ristin väki kokoontuu päättämään 
siitä, mihin suuntaan kehitämme järjestöämme. 
Kokouksessa valitaan myös luottamushenkilöt: 
puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, hallitus ja 
valtuusto.

Kokous pidetään Turun messu- ja kongressikes-
kuksessa, muutaman kilometrin päässä kes-
kustasta. Lauantain iltajuhlaa vietämme moni-
puolisen musiikin tahdissa Forum Marinumissa 
Aurajoen rannalla, lähellä Suomen Joutsen -laivaa. 

Miten vaikutat – ennen kokousta?

Aloita osastossa keskustelut esimerkiksi näistä 
asioista:
• Mihin asioihin järjestön pitäisi vaikuttaa 
 nykyistä tehokkaammin?
• Miten toimintaamme ja toimintatapo-
 jamme pitäisi muuttaa?
• Millainen on Suomi ja koko maailma
 10-20 vuoden päästä?

Lähde Turkuun ensi kesäkuussa
Varaa jo nyt ensi vuoden kalenteriisi nämä 
päivät: 7.-8.6.2014 yleiskokous Turussa.

Kirjatkaa kommenttinne, lisäyksenne ja muutok-
senne toimintalinjaukseen, jonka saatte helmi-
kuun alussa. Toimintalinjaus on järjestömme stra-
tegia seuraaville vuosille. Aikaa kommenteillenne 
on 31.3. asti.

Miettikää, kuka tai ketkä voisivat olla hyviä viralli-
sia edustajianne kokouksessa. 

Lisää tietoa ilmoittautumisista, ohjelmasta ynnä 
muusta saat syksyn kuluessa esim. piiritoimis-
tosta, www.punainenristi.fi:stä, RedNetistä ja 
jäsenlehti Avun maailmasta. Kysy piiristä myös 
koulutusta, jolla saat lisää eväitä vaikuttamiseen 
ja kokoukseen osallistumiseen.

Edellinen yleiskokous pidettiin Lahdessa vuonna 
2011. Katso lisää: punainenristi.fi/ajankohtais-
ta/yleiskokous ja rodakorset.fi/aktuellt/
stamman

Tilaisuutta tähdittävät Anna Puu ja Räpmum-
mo. Paikalla osallistujia ovat tervehtimässä 
myös järjestön puheenjohtaja Erkki Liikanen, 

valtuuston puheenjohtaja Krista Kiuru ja pää-
sihteeri Kristiina Kumpula.

Tilaisuus käynnistyy lounaalla kello 13 ja varsi-
nainen kiitosgaala alkaa kello 15. Aamupäiväl-
lä on mahdollisuus tutustua Verkatehtaan ja 
lähiympäristön taide- ja muuhun tarjontaan. 

Tilaisuus päättyy kello 20 mennessä. Viralli-
set kutsut lähetetään osastoille syyskuussa, 
jolloin RedNettiin aukeaa ilmoittautumislinkki 
osoitteeseen http://rednet.punainenristi.fi/
kiitosgaala. 

Tilaisuuden osallistumismaksu on 35 euroa. Ti-
laisuuteen mahtuu maksimissaan 700 henki-
löä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Kannattaa siis ajoissa kartoittaa, keitä omasta 
osastosta voisi lähettää paikan päälle. Kannat-
taa kysellä piiritoimistosta mahdollisia yhteis-
kuljetuksia. Mikäli haluatte majoittua, lisä-
tietoa löytyy RedNetin kiitosgaala-sivulta tai 
edellisestä Tässä ja nytistä.

Anna Puu ja Räpmummokin tulevat kiitosgaalaan!

W
ar

n
er

 M
u
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Kaikille vapaaehtoisille tarkoitettu 
kiitosgaala järjestetään 7.12.2013
Hämeenlinnan Verkatehtaassa. 
Luvassa on vauhdikasta ohjelmaa. 
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PROMOT

Syksy on loistava ajankohta tarjota kaikille 
osaston j-korteissa mainituille vastuuhenkilöil-
le perehdytystä ja päivitystä tehtäviinsä. Tar-
jolla on runsaasti mahdollisuuksia saada kou-
lutusta vapaaehtoistoiminnan organisointiin ja 
ohjaamiseen promokoulutuksissa, joita järjes-
tetään eri puolilla Suomea.

Yhteisissä osissa on tarjolla ajatuksia ja ideoi-
ta toiminnan organisointiin ja ohjaamiseen. Se 

Promokoulutusta osaston vastuuhenkilöille

SYKSY 2013/HÖSTEN 2013  

Yhteiset osat / Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 5.-6.10. Kaakkois-Suomi
Promo: yhteinen osa 12.-13.10. Satakunta
Promo: yhteinen osa 26.-27.10. Lappi
Promo: yhteinen osa 16.-17.11. Häme
Promo: yhteinen osa 16.-17.11. Savo-Karjala
  
Sisältöosat / Innehållsmoduler  
• Humanitaarisen oikeuden promo jatkuva kirjekurssi
• Ensiapupromo 26.-27.10. Varsinais-Suomi
• Valmius, sosiaalipalvelu, 
 terveys- ja hyvinvointi, nuoriso, 
 monikulttuurisuus 30.11.-1.12. Nynäs, Heinola

Muistathan paljastaa aktiivisen promon!

Rednetin promosivuilla on linkki, johon voit-
te tehdä ehdotuksenne 15.9. mennessä. Eh-
dotuksia saa tehdä kuka tahansa. Promo-ke-
hittämisryhmä valitsee ansioituneet promot. 
Kehittämisryhmään kuuluu kaikkien promo-si-
sältöosien järjestämisestä vastaavien yksiköi-
den edustajat ja ryhmää koordinoi keskustoi-
miston vapaaehtois- ja nuorisoyksikkö.

Ansioituneita promoja palkitaan taas perintei-
seen tapaan Kiitosgaalassa, joka tänä vuonna 
järjestetään 8.12. Hämeenlinnassa.

Muistattehan perehdyttää uudet toimijat

Syksyn toiminnan käynnistyessä osastoihin 
liittyy toivottavasti myös aivan uusia vapaa-
ehtoisia. Muistammehan perehdyttää heidät 
kunnolla!

antaa eväitä niin jäsenmestareille, keräysjoh-
tajille kuin eri toimintamuotojen yhdyshenki-
löillekin. 

Sisältöosissa perehdytään eri toimintamuoto-
jen kysymyksiin tarkemmin. Koulutuksiin voi 
osallistua missä päin Suomea tahansa. Katso 
tarkemmin RedNetin promo-sivut!

Tarkoitusta varten on suunniteltu Yhteisen li-
pun alla – vapaaehtoisena Punaisessa Ristis-
sä -kurssi, jonka keskeinen sisältö on tarjota 
kaikille vapaaehtoisille perustiedot Punaisesta 
Rististä, vapaaehtoisena toimimisesta, osas-
ton toimintamahdollisuuksista ja auttamisval-
miudesta. 

Kurssin kesto on noin 3 x 45 minuuttia ja sen 
voi toteuttaa kuka tahansa Punaisen Ristin 
kouluttaja yhdessä osaston väen kanssa. Pe-
rehdytystilaisuuden voi järjestää myös yhdes-
sä naapuriosastojen tai piirin kanssa.

Pääasia on, että kaikki uudet tulijat saavat pe-
rehdytyksen mahdollisimman pian tultuaan 
mukaan. Tilaisuuteen kannattaa kutsua myös 
osaston uudet jäsenet ja miksei vanhatkin, jos 
edellisestä kontaktista on kulunut jo aikaa. 
Kysykää piiritoimistosta rohkeasti apua!
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KOULUTTAJAKOULUTUSTA

Valtakunnallisilla kouluttajapäivillä toukokuun 
lopussa valmennettiin kokeneita kouluttajia va-
paaehtoisten voimavarapäivän vetäjiksi. Voi-
mavarapäivä on Punaisen Ristin vapaaehtois-
toimijoille räätälöity paketti. Sen voi toteuttaa 
esimerkiksi osaston virkistys- tai kehittämispäi-
vän yhteydessä, kesto on noin 4-5 tuntia.

Koulutuksessa vetäjille annettiin valmiuksia 
tukea vapaaehtoisia vetämään raja oman elä-
män eri roolien välillä ja tukemaan heitä jak-
samaan elämän monilla osa-alueilla. Vetäjien 
joukossa on sekä työntekijöitä että vapaaeh-
toiskouluttajia. Vetäjiä ei löydy vielä ihan kaik-
kien piirien alueilta, mutta kiinnostuneiden 
kannattaa olla yhteydessä koulutusvastaavaan 
piiritoimistossa.

Vuonna 2014 kouluttajakoulutusta
järjestetään myös ruotsin kielellä!

Ensi vuonna yhtenä painopisteenä on ruotsin-
kielisen kouluttajakoulutuksen toteuttaminen 
ja tavoite on, että saamme paljon uusia kou-
luttajia vetämään ruotsinkielisiä koulutuksia!

Pätevyyttään täydentävät ja kertaajat voivat 
osallistua pelkästään kouluttajakoulutuksen 
toiseen lähijaksoon marraskuun 2014 lopussa. 
Aikatauluja voi tarkistaa RedNetistä. Ilmoittau-
tumisohjeet ja lisätietoja saat omasta piiritoi-
mistosta. 

Voimavarapäivän vetäjiä

Kouluttajapätevyyttä laajentamaan?

Haluatko laajentaa osaamistasi ja pätevyyttä-
si kouluttajana? Onko alueellasi pulaa jonkun 
toimintasektorin kurssien vetäjistä? Jos kou-
luttajapätevyytesi on voimassa, voit hankkia 
jonkin toisen koulutuslinjan kouluttajapätevyy-
den suorittamalla kyseisen linjan sisältöosan 
ja siihen liittyvän opetusnäytteen.

Tänä syksynä sisältöosia järjestetään seuraa-
villa koulutuslinjoilla: 
• Henkinen tuki • Humanitaarinen oikeus
• Järjestötyö • Monikulttuurisuus
• Päihdetyö • Sosiaalipalvelu

Nämä koulutukset järjestetään Helsingissä 
23.-24.11.2013.

Kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydes-
sä omaan piiritoimistoonsa koulutus- tai oh-
jelmavastaavaan. Ilmoittautumisaika päättyy 
1.11.2013.

Koulutuksista, 
aikatauluista,

ilmoittautumiskäytän-
nöistä yms. saat lisää 

tietoa osoitteesta

http://rednet.punainen-
risti.fi/vapaaehtois-

kouluttajat
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FARMARI-MESSUT - HEINÄKUUSSA

Punainen Risti on mukana Farmari -maatalo-
usnäyttelyssä Suomen suurimman vahinkova-
kuuttajan LähiTapiolan osastolla. Vuoden 2013 
alusta virallisesti toimintansa aloittanut Lähi-
Tapiola -ryhmä on Seinäjoen Farmari -näytte-
lyn pääyhteistyökumppani.

Farmarin näyttelyalue sijaitsee keskellä Sei-
näjoen kaupunkia ja messuille odotetaan 100 
000 kävijää. Heti farmarin avajaispäivänä 3.7. 
oli tarjolla monenlaista ohjelmaa, sekä asiaa 
että elämyksiä. Punainen Risti esitteli avajais-
päivänä ensiaputoimintaa ja ystävätoimintaa.

Maatilojen ensiapuvalmius kuntoon

Maatilojen ensiapuvalmius muodostuu tai-
doista ja oikeista välineistä. Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset kertoivat maatiloille sopivista 
ensiaputarvikkeista ja koulutuksista. Farmaris-
sa pääsi kokeilemaan omia ensiaputaitojaan 
kuvitteellisessa maatilalla sattuneessa sormi-
vammassa sekä elvytystilanteessa.

- Maatiloilla töitä tehdään usein yksin. Yksin konei-
den kanssa työskennellessä on tärkeää ilmoittaa 
etukäteen sovitulle henkilölle missä ja koska työs-
kentelee. Puhelinta voi pitää vaikka saappaan var-
ressa, ensiapuopettaja Sari Reinikainen pohtii.

Farmari käynnistyi arvovaltaisesti! - 
Presidenttipari Seinäjoella

- Maatilalla voi sattua kaikenlaista ja matka sairaa-
laan saattaa olla pitkä. Meidänkin tilallamme on 
sattunut pieniä haavereita. Olemme hankkineet ja 
ensiapuvälineitä sekä osallistuneet koulutukseen, 
Anu Mattila kertoi harjoitellessaan sormivamman 
hoitoa.

Tasavallan presidentti puolisoineen vieraili Far-
marissa keskiviikkona

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva 
Jenni Haukio tutustuivat Seinäjoen Farmari-
maatalousnäyttelyyn keskiviikkona 3.7.2013. 
Presidentti tapasi näyttelyssä tuottajia ja sai 
tuntumaa maatalouden nykypäivään. LähiTapi-
olan osastolla presidenttipari tutustui Suomen 
vanhimman traktorin, Avance -moottoriauran, 
käynnistämiseen. Punaisen Ristin luonteeseen 
hyvin sopien Tasavallan presidentti Sauli Nii-
nistö sai mukaansa ensiapulaukun ja turvava-
saran.

-Jo Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran 75-vuotis-
näyttelyssä Lapualla 1938 olivat mukana Kyösti ja 
Kaisa Kallio, ja perinne jatkui sotien jälkeen, kertoi 
Farmarin johtaja Antti Siljamäki ProAgria Etelä-Poh-
janmaasta.
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FARMARI-MESSUT - HEINÄKUUSSA

Urho Kekkosen jälkeen presidenttivierailuissa 
oli tauko, kunnes Tarja Halonen kampanja-ai-
kanaan tekemänsä lupauksen mukaisesti vie-
raili kaikissa maan Farmari-näyttelyissä yhtä 
lukuun ottamatta, Seinäjoellakin kahdesti.

Farmarissa torstaina
25000 vierasta!

Farmari -maatalousnäyttely kokosi 4.7.2013 
Seinäjoelle erittäin suuren osallistujamäärän. 
LähiTapiolan mukana Farmarissa Punainen Ris-
ti kertoi messuvieraille lapsi- ja nuorisotoimin-
nasta. Suomen johtavan maatilojen vakuutta-
jan LähiTapiolan osastolle riitti kiinnostuneita 
messuvieraita aamusta iltaan.

- Farmarissa vierailee tänään torstaina noin 25000 
henkilöä, suuresta osallistujamäärästä huolimat-
ta kaikki on toiminut hyvin ja tunnelma näyttelyssä 
hyvä, näyttelypäällikkö Henri Honkala totesi.

Leiritoiminta ja ilmapallot suurimmat hitit

Punaisen Ristin osastolla oli mahdollisuus tu-
tustua lapsille ja nuorille suunnattuun toimin-
taan. Vieraina kävi paljon lapsiperheitä, jot-
ka saivat mukaansa ilmapalloja, Reddie Kids 
-laastareita, pinssejä ja kuulivat mielenkiin-
toisia esittelyitä esimerkiksi leiritoiminnasta. 
Reddie-koira kävi osastolla useamman kerran 
päivän aikana.

- Lapsiperheitä olemme tavanneet todella paljon! 
Suuri kiitos tästä Reddie-koiralle, josta lapset pitä-
vät paljon, KaMu -toiminnan työntekijä Elsi Pieni-
mäki hehkutti.

- Erityisesti lasten leireistä on kyselty paljon ja il-
mapallot ovat selvästi päivän hitti. Kuvaili tilannet-
ta lapsi- ja nuorisotoiminnan ohjaaja Annika Jouhki 
ja huikkasi seuraavalle osastolle tulevalle lapsiper-
heelle: Montako palloa laitetaan?

Vanhainkodin sydäntalvella vallannut Viiskari-
poni Farmarissa

Viiskari osallistui Sydäntalvi -valmiusharjoi-
tukseen helmikuussa vierailemalla Kokkolas-
sa Ventuksen vanhainkodissa. Ventuksessa 
Viiskari kiersi huoneesta toiseen ja sai sekä 
asukkaat että henkilökunnan iloiselle tuulel-
le. Viiskari tavoitettiin Farmarista omasta pilt-
tuustaan valmistautumasta poniagility -näy-
tökseen.

- Viiskari osallistuu rotuesittelyyn, ohjasajoon ja po-
niagilityyn täällä Farmarissa. Helmikuisesta seni-
oreiden tapaamisesta Viiskari innostui niin paljon, 
että seuraavaksi hän tapaa mielenterveyskuntoutu-
jia, Mervi Santonen ja Anne Wallin Suomen Shetlan-
ninponiyhdistyksestä yhdistyksestä kertoivat.

- Aiomme myös vierailla senioreiden luona uudel-
leen. Joudumme sitä ennen opettelemaan Viiska-
rin kanssa hissin käyttöä, koska sopivat vanhusten 
asumispalvelupaikat ovat tällä hetkellä hissillisis-
sä rakennuksissa. Eiköhän Viiskari opi hyvin käyttä-
mään hissiä, kun vain har-joittelemme ensin!

Farmariperjantaissa monipuolista 
ohjelmaa

Farmariperjantai tarjosi messuyleisölle moni-
puolista ohjelmaa. Päivän aikana Metsälavalla 
miteltiin halonhakkuun SM-karsinnassa, Liha-
karjakarsinassa harrastettiin lännenratsastusta 
ja hiehoagilityä sekä katulavalla kuultiin 100 
vuotta tangoa maaseudun puolesta. Perjantai-
na Farmarissa kävi jopa 27000 messuvierasta.

LähiTapiola ystävätoiminnan pääyhteistyö-
kumppani

LähiTapiola on Suomen Punaisen Ristin ystä-
vätoiminnan pääyhteistyökumppani. LähiTa-
piolan ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyön 
tavoitteena on hyvinvoinnin edistäminen, yk-
sinäisyyden lievittäminen ja syrjäytymisen eh-
käiseminen Punaisen Ristin ystävätoiminnan 
kautta. Kumppanuusyhteistyö Punaisen Ristin 
kanssa on alkanut jo vuonna 2002.

Ystävätoiminnan tarkoituksena on vapaaeh-
toisten ystävien välittäminen yksinäisyyttä ko-
ke-ville. Erityisesti senioriväestön yksinäisyys 
kasvaa nopeasti ja aiheuttaa jatkuvasti enem-
män haittoja, kuten lisää riskiä sairastua sy-
dän- ja verisuonisairauksiin, masennukseen ja 
Alzheimerin tautiin.

- On paljon vanhuksia, joilla ei ole ketään läheistä. 
Huomattuani avun tarpeen ajattelin, että jos olisin 
itse yhtä yksinäinen, toivoisin jonkun käyvän luo-
nani. Lähdinkin ystävätoimintaan heti jäätyäni eläk-
keelle, Ähtärin osastolta Farmariin saapunut Maire 
Finnig toteaa.

- Yhteiset ajat ystäväasiakkaani kanssa ovat juh-
lahetkiä! Nautin siitä, että saan toimia ystä-vänä. 
Tämä on unelmaharrastus, Maire kertoo ystävätoi-
minnan esittelykiireen keskellä.

Tekstit: Tero ja Helmeri Hintsa
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JÄRJESTÖTOIMINTA - UUDET KASVOT

Hyvä Lukija

Itsensä esitteleminen ei ole koskaan helppoa. Mistä pitäisi aloittaa? Mitä pitäisi kertoa? Ja minkä-
laisen kuvan minä itsestäni sinulle annan, jos aloitankin asioista, jotka eivät kiinnosta sinua? Usein 
näet käy niin, että kuin vahingossa sitä aloittaa kertomuksen väärästä päästä. Siitä itselle tärkeästä 
päästä. Nyt kuitenkin uskon, että jaamme samat arvot ja voin esitellä rohkeasti ne asiat, jotka
minulle ovat tärkeitä

Olen Jooel Niittynen, Jyväskylässä syntynyt, maailmaa ristiin rastiin kyntänyt per-
heen isä. Ydinperheeseemme kuuluu itseni lisäksi vaimo sekä kolme lasta. Muu-
timme Jyväskylään Turusta heinäkuun lopussa ja jo nyt, elokuun alussa, arki tääl-
lä on täydessä tohinassa. Olemme kaikki sydämeltämme Punaisen Ristin ihmisiä. 
Minä saan siitä palkkani, muut toimivat vapaaehtoisina.

Näin päästiinkin toiseen minua määrittelevään asiaan.
Aloitin työt Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin nuorisotoiminnan suunnitte-
lijana viisi vuotta sitten ja tänä aikana olen oppinut arvostamaan ja rakastamaan 
tätä järjestöä. Järjestömme ei ole missään tapauksessa täydellinen tai ongelma-
ton, mutta mitä kivaa siinä sellaisena olisikaan? Järjestömme koostuu ihmisistä 
ja se on olemassa ihmistä varten. Tässä on sen haaste ja hienous. Erilaiset ihmi-

set ovat valmiita puhaltamaan yhteen hiileen, jotta voimme auttaa eniten apua tarvitsevia tosipaikan 
tullen. Tästä Länsi-Suomen piiri antoi hienon näytön kesän aikana Vihtavuoressa. Tästä myös jokai-
nen ystävä, ensiapuryhmäläinen, Reddie Kids –kerholainen tai hallituksen sihteeri ammentaa jaksa-
misensa ja intonsa päivästä toiseen.

Olen katsellut tätä järjestöä yhdestä kulmasta ja nyt olen motivoitunut aloittamaan työni Länsi-Suo-
men piirin järjestöpäällikkönä. Piirimme on maantieteellisesti suuri ja varmasti myös tänne mahtuu 
monen moista toimijaa. Tämä on kuitenkin nähtävä vahvuutena. Meillä kaikilla on sama visio. Halu-
amme auttaa mahdollisimman montaa apua tarvitsevaa. Tähän me pystymme vain yhdessä. Olen siis 
mielissäni, kun saan tarttua sinun kanssasi köyden samaan päähän. Toivottavasi pääsemme myös 
mahdollisimman pian tapaamaan kasvotusten, jotta voimme vaihtaa kokemuksia ja rakentaa yhteistä 
tulevaisuutta. Ota siis rohkeasti yhteyttä. Olen täällä sinua varten.

Ystävällisin Terveisin,
Jooel

Jooel Niittynen
järjestöpäällikkö
jooel.niittynen@punainenristi.fi
040 588 1988

 

Jäsenmaksuhyvitykset

Osastojen osuudet jäsenmaksuista - ajalta 1.1.-
30.6.2013 - maksetaan osastoille seuraavasti:

- Alavus > Kyyjärvi - maksupäivä 16.9.
- Laihia > Äänekoski - maksupäivä 7.10.

Rahastonhoitajat ovat saaneet yhteenvedon osastonne 
jäsenmaksuista.

 

Jäsenmääristä - tilanne 16.8.

Maksaneita, 10041
Maksamattomia, 638

Yhteensä, 10679
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KEVÄTJUHLAT

Länsi-Suomen piirin kevätjuhliin 18.5. Suolahdes-
sa ja 25.5. Kaustisella osallistui lähes 300 ystävä- ja 
omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoista sekä 
senioriryhmien jäsentä. Juhlaperinne on alkanut 
jo vuonna 1959 Kauhajoelta. Viime vuosina myös 
Keski-Suomen osastot ovat löytäneet kevätjuhlat 
ja juhlien järjestäminen vuosittain sekä Keski-Suo-
messa että Pohjanmaan maakunnissa näyttää va-
kiintuvan pysyväksi käytännöksi.

Suolahdessa juhlittiin
kotiseutuhengessä
Keski-Suomen opiston historialliset ja kauniit tilat 
loivat Suolahden juhlaan kotiseutuhenkeä. Juhlis-
sa laulettiin yhteislauluina Keski-Suomen kotiseutu-
laulu, Laulu synnyinseudulle ja suvivirsi. Esiintyjien 
puheenvuoroissa nousi esille Keski-Suomen tärke-
ys ja merkittävyys. Musiikkielämyksen juhlaan toi 
Ala-Keiteleen musiikkiopiston salonkiyhtye. Juhlissa 
kuultiin omaishoitajien tukitoiminnan 20-vuotisjuh-
lakuulumisia ja ystävätoiminnan kehittämisprojektin 
terveiset.

Juhlassa esiintyi kaksi merkittävää ystävätoiminnan 
asiantuntijaa, vanhusten yksinäisyydestä väitöskir-
jan tehnyt Pirjo Tiikkainen ja valtakunnallisesti ys-
tävätoiminnasta Suomessa vastaava Anita Hartikka. 
Tiikkainen toi puheenvuorossaan esille ystäväsuh-
teiden merkittävyyden ja niiden puutteen aiheutta-
mat yllättävän suuretkin terveyshaitat. Juhlayleisö 
kuunteli esitystä tarkalla korvalla ja useisiin kohtiin 
esitettiin kommentteja. Anita Hartikka toi juhlaväel-
le terveiset Suomen Punaisen Ristin keskustoimis-
tolta. Länsi-Suomen piirin osastot saivat Hartikalta 
erityiskiitokset aktiivisesta toiminnasta, esimerkik-
si etsivän ystävätyön kehittämisestä yhteistyössä 
taksien kanssa Kivijärvellä ja moottorisahaystävä-
toiminnan käynnistämisestä Saarijärvellä. Keski-
Suomesta kotoisin oleva Anita Hartikka kannusti 
osastoja mukaan meneillään olevaan seniorivuoteen.

Kevätjuhlissa 300 ystävää, senioriryhmäläistä ja
omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoista

- Länsi-Suomessa ystävätoiminta on aktiivista. Voit-
te olla mukana seniorivuodessa esimerkiksi järjes-
tämällä omalla paikkakunnallanne yhdessä kunnan 
kanssa keskustelutilaisuuksia ikääntyvien hyvin-
voinnissa.

Kaustisen juhlasta oikea
kansantaidespektaakkeli

Kaustisen juhlasta muodostui lukuisten ja
nimekkäiden esiintyjien myötä varsinainen kan-
santaidenäytös. Juhlassa esiintyivät esimerkiksi 
Kaustisen Nuorisoseuran ansioitunut ja maankuu-
lu kansantanssi- ja musiikkiryhmä Ottoset, runopiiri 
Runonjalka sekä
Pelimanniyhtye.

Kokkolan kaupungille vuoden ystävätoiminnan 
yhteistyökumppani huomionosoitus

Kokkolassa ystävätoiminnassa on saatu aIkaan his-
toriallisen suuri ja ainutlaatuinen
vapaaehtoistoiminnan laajentuminen. Toiminta on 
kasvanut lähes nelinkertaiseksi muutaman vuoden 
sisällä. Vuonna 2011 vapaaehtoisia
ystäviä oli 40, nyt heitä on lähes 150.
Ystävätoiminnan kautta apua saa Kokkolassa vuo-
sittain lähes 1300 asiakasta. Kokkolassa Punaisel-
la Ristillä on monia tärkeitä yhteistyökumppanei-
ta. Kokkolan kaupungille huomionosoitus annettiin, 
koska sillä on ollut merkittävä panos aina ystävä-
toiminnan käytännön organisoinnista tulevaisuu-
den visiointiin asti. Huomionosoituksen vastaan-
ottavat Vappu Laine ja Janette Kotanen Kokkolan 
kaupungilta. Lisäksi Kokkolan osaston Minttu Nikula 
sai ystävätoiminnan tsemppari -huomionosoituksen.

Keski-Suomen opiston historiallisen hieno miljöö oli juuri sopiva kevätjuhlalle. 
Kuva Johanna Lahtinen
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YSTÄVÄTOIMINTA

Ystävätoiminnan lyhytkurssi koulutukseen 
avuksi peruskurssin rinnalle 

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämis-
projekti käynnistyi Punaisen Ristin Länsi-Suo-
men piirissä viime vuoden huhtikuussa. 
Projektin alkuvaiheessa osastoihin tutustutta-
essa nousi esille tarve kehittää ystävätoimin-
nan peruskoulutusta. Vuodesta 1959 käytössä 
ollut Ystävätoiminnan peruskurssi on edelleen 
ja tulevaisuudessakin tärkein vapaaehtoisten 
rekrytointitapa. 12 tunnin mittaisen perus-
kurssin rinnalle huomattiin kuitenkin tarvitta-
van nopeammin ja joustavammin järjestettä-
vää koulutusta. 

Projektissa kehitettiin ja päätettiin testata kol-
men tunnin mittaista, yhdessä illassa järjestet-
tävää ystävätoiminnan lyhytkurssia. Ystävätoi-
minnan lyhytkurssin pääsisällöt ovat Suomen 
Punainen Risti ja ystävätoiminta, itsetunte-
mus, vuorovaikutus ja kohtaaminen sekä va-
paaehtoisena jaksaminen. 

Projektin kehittämää lyhytkurssia kokeiltiin 
syksyllä 2012 kolmesti ja kevään 2013 aikana 
on järjestetty jo 15 lyhytkurssia, joissa on ol-
lut osallistujia 115. Kursseista on kerätty pa-
lautetta sekä osallistujilta että kouluttajilta. 

Palautteet ovat olleet hyviä ja tarve tällaiselle 
lyhyemmälle koulutukselle on selkeä. Projektin 
aikana kurssia kehitetään yhteistyössä muiden 
piirien ja keskustoimiston kanssa.

Lyhytkurssi voidaan järjestää esimerkiksi ti-
lanteessa, joissa peruskurssille ei ole saa-
tu riittävää määrää osallistujia. Vapaaehtoiset 
saadaan nopeasti toimintaan mukaan, eikä ys-
täväksi lähtevien tarvitse odottaa pitkää aikaa 
seuraavan kurssin alkua. Lyhytkurssille osal-
listuminen ei vaadi suurta ajallista satsausta, 
sen kautta on matala kynnys tutustua ystävä-
toimintaan.

Projektin aikana ystävätoiminnan lyhytkurssin 
järjestämisestä vastaa

- aluetyöntekijä Teija Matalamäki
- 040 6789 534
- teija.matalamaki@punainenristi.fi)
- yhdessä alueiden vastuukouluttajien kanssa.

Teksti
Anna Maria Erjamo ja Teija Matalamäki.

Hauskoja hetkiä Himangan osaston ystävätoiminnan 
lyhytkurssilta. Kuva Tero Hintsa.
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YSTÄVÄTOIMINTA

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittä-
misprojektissa on kehitetty vastuukoulutta-
jajärjestelmää. Jokaisella Länsi-Suomen piirin 
viidellä alueella on aloittanut 1-2 vastuukou-
luttajaa, jotka ovat oman alueensa sosiaalipal-
velukouluttajia ja kiinnostuneita alueensa
osastojen ystävätoiminnan kehittämisestä. 

• Pohjoisessa Keski-Suomessa 
 Minna Wacker
• Eteläisessä Keski-Suomessa 
 Henna-Maria Jalosalmi
• Keski-Pohjanmaalla 
 Minttu Nikula ja Marko Järvenoja
• Etelä-Pohjanmaalla ja Järvi-Pohjanmaalla   
 Terttu Lakaniemi ja Satu Mäki-Fossi
• Etelä-Pohjanmaalla ja rannikolla 
 Liisa Kortetmaa-Nurmi

Punaisen Ristin osastot toimivat verrattain 
pienellä tuella ystävätoiminnassa. Esimerkik-
si Länsi-Suomen piirissä ystävätoiminnassa on 
mukana 1200 ystävää, joita piiristä tukee yksi 
työntekijä. Ystäväpyyntöjen lisääntyessä jat-
kuvasti Punainen Risti haluaa lisätä osastojen 
tukemista. Vastaukseksi lisääntyvään tukeen 
rakennetaan vastuukouluttajajärjestelmää. 

Alueellisissa tapaamisissa vastuukouluttajia 
tutuiksi

Kevään aikana osastot ovat 
vastanneet ystävätoiminnan 
tilannetta kartoittavaan kyse-
lyyn. Ystävätoiminnan tilanne 
on nyt tarkasti tiedossa. Ystä-
vätoimintaa on Länsi-Suomen 
piirissä 54 osastossa. Ystävä-
toiminnan harkitsee käynnis-
tävänsä 13 osastoa. Seniori-
ryhmiä on 32 osastolla. Eniten 
tukea kaivataan uusien vapaa-
ehtoisten löytämiseen. Lisäksi 
tuen tarvetta koetaan ystävä-
toiminnan tarpeen kartoitta-
misessa ja ystävävälityksen 
käynnistämisessä.

Vastuukouluttaja vapaaehtoisen tukena osastoissa

Vastuukouluttajat, projektin työntekijät ja alu-
eiden osastojen ystävätoiminnan toimijat ko-
koontuivat touko-kesäkuussa alueellisiin ta-
paamisiin, joissa käytiin läpi ystävätoiminnan 
tilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä vastuu-
kouluttajan osastoille antamaa tukea ystävä-
toiminnan kehittämisessä. 

Alueelliset tapaamiset jatkuvat syksyllä:

• pohjoisessa Keski-Suomessa 1.10.  
 Kannonkoskella
• eteläisessä Keski-Suomessa 2.10.   
 Petäjävedellä
• Keski-Pohjanmaalla 3.10.    
 Lohtajalla
• Etelä-Pohjanmaalla ja rannikolla 25.9.  
 Kurikassa
• Etelä-Pohjanmaalla ja Järvi-Pohjanmaalla   
 26.9. Vimpelissä

Teksti 
Anna Maria Erjamo ja Teija Matalamäki.

Pohjoisen Keski-Suomen aluetapaamisessa
Summassaaressa mukana myös sosiaalipalvelupäällikkö 
Tero Hintsa. 
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SUURLEIRI

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin suurleiri järjestetään 19-20.10.2013 Ähtärin Honkiniemessä. 

Voit osallistua suurleiriin ilmoittautumalla johonkin alla olevista koulutuksista 1.8.-4.10.
lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi tai 020 701 2830.
Hinta 50 euroa/henkilö sisältää majoituksen, koulutuksen ja ruoat.
Kaikilla koulutuksilla on yhteinen loppuharjoitus. Luvassa yllätysohjelmaa!

Aikataulu: Puheenjohtaja ja sihteerikurssi, Ystävävälittäjä -koulutus ja Kotimaan apu 19.10.2013 kello 10.00 
alkaen ja loppuu 20.10.2013 kello 16.00.

Tule, näe ja koe - Suurleiri

Puheenjohtaja ja sihteerikurssi
Osastojen puheenjohtajille, varapuheen-johtajil-
le ja sihteereille.
Kouluttajat toiminnanjohtaja Pekka Annala ja 
järjestöpäällikkö Jooel Niittynen.

Kurssin sisältö:
- tämä on Punainen Risti
- organisaatio
- luottamushenkilön tehtävät ja vastuu
- puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät
- osaston johtaminen
- kokoustekniikka
- neuvottelutaito

Ystävävälittäjä-koulutus
Ystävätoiminnan ohjaajat, yhdyshenkilöt, ystävä-
välittäjänä toimivat tai välittäjiksi aikovat vapaa-
ehtoiset. 
Sosiaalipalvelukouluttajat Maija Borén ja Henna-
Maria Jalosalmi.

Kurssin sisältö:
- Ystävävälityksenstandardit
- Ystävävälittäjäja välittäjäntehtävät
- Välittäjänpolkuja ystävänpolku
- Välitysprosessi ja käytännöt:
- Hyväasiakaspalveluja luottamuksellisuus
- Haastavat asiakastilanteet ja niissä toimiminen
- Välittäjänomatukija hyvinvointi

Kotimaan apu
Osastojen kotimaan avun yhd.hlö, valmiustoiminnan yhd.hlöja ensihuoltotoiminnasta kiinnostuneet. 
Kouluttajat keräys-ja valmiuskoordinaattori Riitta Kangaskesti ja valmiuskouluttaja
Petri Yli-Mannila.

Kurssin sisältö: Pelastustoimen tehtävät tulipalotilanteessa, kotimaan apu osa SPR:n valmiutta, kotimaan 
avun lomakkeet, henkinen tuki ja käytännön apu tulipalotilanteessa.

Syysterveiset SPR-kirppikseltä

SPR-kirppisten toiminta perustuu lahjoitustava-
ran myyntiin ja meillä on asiakaslupaus: ehjää ja 
puhdasta

Lahjoitusten hyödyntämiseksi on ensisijaisen 
tärkeää, että tavara on puhdasta ja ehjää. Kaik-
ki rikkinäinen ja tahrainen kulkeutuu kauttamme 
kaatopaikalle ja kaatopaikkamaksumme nouse-
vat helposti kymmeniin tuhansiin euroihin vuosi-
tasolla. Jotta lahjoittamisen idea toimisi ja rahat 
menisivät avustustyöhön ja katastrofirahastoon, 
haluamme muistuttaa jokaista olemaan tarkkana 
tavaraa lahjoittaessaan. 

Toivotamme hyvää syksyä ja kiitämme yhteis-
työstä ja ymmärryksestä.

SPR-KIRPPIS
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ETK

Piirin uudistunut nuorisovaliokunta kokoontui 
ensimmäisen kerran kesäkuun lopulla.

Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Elina 
Lampinen Jyväskylästä ja varapuheenjphta-
jaksi Laura Tani Äänekosken osastosta. Muita 
jäseniä ovat Minttu Aho (Vimpeli), Lotta Lauri 
(Jämsänkoski) ja Katri Minkkinen (Muurame)

Lapsi- ja nuorisotyön ohjaaja Annika Jouhki 
toimii valiokunnan sihteerinä ja esittelijänä.

Kaipaamme valiokuntaan vielä muutamaa uut-
ta jäsentä, etenkin Etelä- tai Keski-Pohjan-
maan alueelta. Etsimme nuorisovaliokuntaan 
alle 29 -vuotiaita, aktiivisia nuoria. Et tarvitse 
aiempaa kokemusta luottamustehtävistä. 
Pääasia on, että olet kiinnostunut Punaises-
sa Ristissä toimimisesta ja valmis sitoutumaan 
säännöllisiin tapaamisiin.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa ker-
rot itsestäsi ja taustoistasi sekä perustelut, 
miksi haluat nuorisovaliokunnan jäseneksi An-
nikalle. Nuorisovaliokunta valitsee kokoukses-
saan uudet jäsenet. Seuraava kokous pide-
tään 25.10.

Annika Jouhki
Lapsi- ja nuorisotyön ohjaaja
040 538 9892
annika.jouhki@punainenristi.fi

Olisitko sinä kaipaamamme 
lisä nuorisovaliokuntaan?

Leirielämä kuuluu kesään!
Elokuun alussa Spärrä Äksöni –leiri valtasi ke-
säsiirtolan Alavuden Sydänmaalla. Neljä leiri-
päivää sujui pääosin aurinkoisissa merkeissä ja 
lapsilla riitti monenlaista puuhaa. Leirillä mm. 
harjoiteltiin ensiapua, nukuttiin teltassa, teh-
tiin itse ruokaa, pelailtiin ja leikittiin, askarrel-
tiin ja tietenkin saunottiin ja uitiin. Ilonamme 
vieraili niin agility-koira, viljakäärme, palokun-
ta, kitaristi, 4h kuin hätäkeskuksen työnteki-
jäkin. Ensi kesän leiriä suunnitellaan jo täydel-
lä teholla ja veikkaamme, että leiriläispaikat 
täyttyvät nopeasti…

Lue lisää Rednetistä! - http://rednet.punainen-
risti.fi/lansi-suomi

NUORISO

Ensiavun- ja terveystiedon-
kouluttajien koulutuspäivä 
Paikka: Seurakunnan leirikeskus,
Honkiniementie 150, Ähtäri
Hinta: 50 €, sis. ruokailun ja koulutuksen

Perjantai 18.10.2013

9.30 - Aamukahvi, ilmoittautuminen

10.00 - Kurssin avaus

10.15 - Tilannearvio Pelastuslaitoksen näkökulmasta

12.00 - Ruokailu

13.00 - Tilannearvio Poliisin näkökulmasta

15.00 - Kahvi

15.30 - Harjoituksia liittyen tilannearvion tekemiseen

17.30 Ruoka

Ohjelma on suuntaa antava ja saattaa muuttua. 

Ilmoittautumiset
Mielellään seuraavan linkin kautta
- http://rednet.punainenristi.fi/node/18906 
- TAI lansisuomi@punainenristi.fi 
- 020 701 2851
- muista ilmoittaa ruokavaliotoivomuksesi.

Lisätiedustelut
anne.heiskanen@punainenristi.fi 

Paikkoja on rajoitetusti - ole nopea. Ilmoita
itsesi viimeistään 4.10.2013 mennessä.

TERVETULOA!

Toivon, että mahdollisimman moni teistä tulisi 
tänne meidän kanssamme harjoittelemaan ja 
näin vahvistamaan koulutusosaamistaan sekä 
verkostoitumaan muiden kouluttajien kanssa.
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NUORISOLEIRI

Vaahtokarkki on hyvää grillattuna ja kuuluu oleellisesti leirielämään.

Myös leirikoira-Leevi painoi tassunjälkensä lakanaan.
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Aamut aloitettiin jumppaamalla. Torstaina lapsia hakevat  vanhemmatkin pääsivät mukaan.

Paloauto kiinnostaa leiriläisiä.

NUORISOLEIRI

Nuorisoleirin kuvat: Petri Palkoma
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ENSIAPUKOULUTUS - SYKSY 2013

Seinäjoella

Päiväkurssit klo 8.30–16.00
• 09.-10.09 (ma ja ti)
• 08.-09.10 (ti ja ke)
• 22.-23.10 (ti ja ke)
• 11.-12.11 (ma ja ti)
• 25.-26.11 (ma ja ti)
• 09.-10.12 (ma ja ti)

Ensiapukurssi EA 1® (16t)
Ensiavun peruskurssi, 93€

Päiväkurssit klo 8:30 – 16:00
• 28.10 ja 29.10 (ma ja ti)

Ensiapukurssi EA 2® (16t)
Jatkokurssi peruskurssin käyneille, 110€

Päiväkurssit klo 8.30–16.00
• 23.09 maanantai
• 10.10 torstai
• 04.11 maanantai
• 18.11 maanantai
• 02.12 maanantai

Hätäensiapu (8 Oppituntia) - Kolmessa 
vuodessa vanhenevan EA-todistuksesi
pidät voimassa hätäesiapukurssilla, 58€

Päiväkurssit klo 08.30–15.30
• 28.09 lauantai  • 12.10 lauantai

Ammattikuljettajan ensiapukurssi (7 Oppi-
tuntia), TRAFI, Ammattikuljettajan direktiivi-
koulutus (ammattipätevyys). 97€

Peruuttamattomista ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun 
Kurssit järjestetään yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa.

Ilmoittautumiset - lansi-suomi.punainenristi.fi
lansisuomi@punainenristi.fi - 020 701 2851 - http://rednet.punainenristi.fi/node/4823

Päiväkurssit klo 8.30–16.00
• 22.10 ja 23.10 (ti ja ke)
• 25.11 ja 26.11 (ma ja ti)

Ammattikuljettajan ammattipätevyyskou-
lutus TRAFI - Suomen Punaisen Ristin en-
siavun peruskurssi osa 1 ja osa 2 (16 t), 
147€

Puhelujen hinnat: lankapuhelimesta 0207- numeroon soitot 8,35 snt / puhelu + 7,02 snt/min ka matkapuhelimesta 0207- numeroon soitot 8,35 snt / puhelu + 17,17 snt/min  
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Päiväkurssit klo 8.30–15.00
• 23.11 lauantai
• 11.01.2014 lauantai

Karavaanarin hätäensiapukurssi, 58€

Jyväskylässä

• 10.-11.09 (ti ja ke)
• 19.-20.09 (to ja pe)
• 23.-24.09 (ma ja ti)
• 01.-02.10 (ti ja ke)
• 23.-24.10 (ke ja to)

• 28.-29.10 (ma ja ti)
• 04.-05.11 (ma ja ti)
• 13.-14.11 (ke ja to)
• 25.-28.11 (ke ja to)
• 09.-10.12 (ma ja ti)

Ensiapukurssi EA 1® (16t)
Ensiavun peruskurssi, 93€

• 06.-07.11 (ke ja to) • 11.-12.12 (ke ja to)

Ensiapukurssi EA 2® (16t)
Jatkokurssi peruskurssin käyneille, 110€

• 29.08 torstai
• 04.09 keskiviikko
• 16.09 maanantai
• 09.10 tiistai

• 22.10 maanantai
• 01.11 perjantai
• 15.11 perjantai
• 12.12 torstai

Hätäensiapu (8 Oppituntia) - Kolmessa 
vuodessa vanhenevan EA-todistuksesi
pidät voimassa hätäesiapukurssilla, 58€

Päiväkurssit klo 08.30–15.30
• 12.10 lauantai  • 16.11 lauantai

Ammattikuljettajan ensiapukurssi (7 Oppi-
tuntia), TRAFI, Ammattikuljettajan direktiivi-
koulutus (ammattipätevyys). 97€

• 23.-24.09 (ma ja ti)
• 01.-02.10 (ti ja ke)

• 04.-05.11 (ma ja ti)
• 09.-10.12 (ti ja ke)

Ammattikuljettajan ammattipätevyyskou-
lutus TRAFI - Suomen Punaisen Ristin en-
siavun peruskurssi osa 1 ja osa 2 (16 t), 
147€

Päiväkurssit klo 8.30–15.00
• 23.11 lauantai  • 11.01.2014 lauantai

Karavaanarin hätäensiapukurssi, 58€

Päiväkurssit klo 8.30–16.00

Päiväkurssit klo 8.30–16.00

Päiväkurssit klo 8.30–16.00

Päiväkurssit klo 8.30–16.00

Iltakurssit klo 17.30–20.45

• 18, 19, 25 ja 26.09 (ke ja to)
• 30.09, 03.10, 07.10 ja 10.10 (ma ja to)
• 22, 24, 29 ja 31.10 (ti ja to)
• 06, 07, 13 ja 14.11 (ke ja to)
• 11, 12, 18 ja 19.11 (ma ja ti)
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YHTEYSTIEDOT

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

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

Annala Pekka, 0400 263 559
toiminnanjohtaja

Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen päällikkö

Hintsa Tero, 040 512 1726
sosiaalipalvelupäällikkö

Kangaskesti Riitta, 0400 688 694
keräys- ja valmiuskoordinaattori

Jouhki Annika, 040 538 9892
lapsi- ja nuorisotyön ohjaaja

Karling Virve, 0400 261 004 
terveydenhuollon suunnittelija

Karvo Sakari, 0400 998 643
kurssisihteeri

Laitila Mervi, 044 420 5470
reskontranhoitaja

Lammi Anne, 040 357 1388
talouspäällikkö

Mustamäki Sari, 045 638 7477
myynti- ja keräyssihteeri

Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö

Paasonen Anne, 040 775 1622
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Rautiainen Tave, 0400 263 447
valmiuspäällikkö

Reinikainen Sari, 040 352 2020
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Säilä Janne, 040 535 2118
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri

Omaishoitaja -projekti

Wacker Minna, 040 160 2245 

RAIDE –työllistämisprojekti

Natri Kaisa, 0400 380 657 
projektikoordinaattori

Tuunanen Maria, 040 178 5375 
työnsuunnittelija

Ärling Johanna, 0400 380 658 
vastaava toimialapäällikkö

Ystävätoiminnan kehitysprojekti

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

Meeri Jaatinen, aluetyöntekijä, 040 678 9547

Teija Matalamäki, aluetyöntekijä, 040 678 9534

SPR-Kirppis
 

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

Kirrinpolku 5, 40270 Palokka, 040 146 0641

Ahjokatu 10, 40320 Jyväskylä, 040 145 8807

Keskussairaalantie 1, 40600 Jyväskylä, 040 146 0441 

Koskentie 9, 42100 Jämsä, 040 832 5446

Kippavuorentie 7, 42700 Keuruu, 040 593 7953

Kauppakatu 7, 43100 Saarijärvi, 040 653 7838

Porthanintie 4, 44500 Viitasaari, 040 653 7841

Kauppakatu 11, 44100 Äänekoski, 040 653 7839 

• Ärling Johanna, vastaava toimialapäällikkö 
0400 380 658

Järvikatu 5, 62900 Alajärvi, 040 678 6060

Keskustie 6, 43500 Karstula, 040 180 4693

Laturitie 2, 60510 Hyllykallio, 06 412 8549

Kalevankatu 18, 60100 Seinäjoki, 06 414 4066

• Haantio Helena, toimialapäällikkö 
040 524 4009

 
Pajalantie 2, 68100 Himanka, 040 151 3486

Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola, 040 552 1298

• Kinnunen Krista, toimialapäällikkö 
 040 552 1756 

 

Meijerinkatu 9, 65100 Vaasa, 06 317 2700
• 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

 

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

Järjestötiedote 4/2013 - aineisto
-  klo 16.00 mennessä
- sakari.karvo@punainenristi.fi

KOTISIVUT
lansi-suomi.punainenristi.fi
spr-kirppis.fi
ensiaputuote.fi - punaisenristinkauppa.fi

LÄNSI-SUOMEN PIIRI
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xxx

Lähettäjä:
SPR Länsi-Suomen piiri
PL 35
60511 HYLLYKALLIO


