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Valtakunnallisten sivujen toimitus: Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto/viestintä, Tehtaankatu 1 a, 00140 Helsinki, puh. 020 701 2000
Toimittaja: Mari Mäkinen, 020 701 2223, mari.makinen@punainenristi.fi 
Kuvat: Kansi Mikko Vähäniitty, Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto. Taitto: Liisa Åker, 020 701 2228, liisa.aker@punainenristi.fi
Piiritiedotteen toimitus: Länsi-Suomen piirin henkilökunta. Taitto: Sakari Karvo 

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

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

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

KESKUSTELE Twitterissä
twitter.com/punainenristi

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

KATSELE VIDEOITA Youtubessa
youtube.com/suomenpunainenristi

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

Mikkelistä Manilaan

Paras kaverini Jari innostui lähtemään kanssa-
ni lippaiden kanssa Alkon eteen. Alkaa olla jo 
keskipäivä, ja toinen setti lippaita täyttyy lu-
paavasti. Tavoitteemme on selkeä: keräämme 
viidessä tunnissa Nälkäpäivään Mikkelin kovim-
man tuloksen samalta keräyspaikalta. Katse 
silmiin, ystävällinen hymy, ja harva ohittaa mei-
dät. Lipas on tukevasti kädessäni. Painava lipas 
tietää tulosta ja tulos saa suupieleni hymyyn. 
Piiritoimiston väki on varautunut ja saamme 
uusia lippaita kaksi kertaa lauantain aikana. 

Joitain vuosia myöhemmin olen töissä Mani-
lassa Filippiineillä. Myrskyt ovat nostaneet ka-
duille vettä ja sotkevat kaupunkilaisten elämän 
viikoiksi. Kahlaamme vyötärölle ulottuvassa ve-
dessä töihin. Toimiston aula on muutettu pak-
kausalueeksi, missä riisi, nuudelit, leipä ja muut 
elintarvikkeet pakataan perhepakkauksiin. Ison 
avustusoperaation taustalla toimii laaja joukko 
ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Mieleeni muis-
tuvat Nälkäpäivänä lippaaseeni rahaa pudotta-
neet lahjoittajat. 

Vierailemme evakuointikeskuksessa, jossa 
myrskyn vuoksi kotinsa jättäneet majoittuvat. 
Kun äitiensä kans-
sa jonottaneet pik-
kupojat saavat ve-
sikanisterit, leikki 
alkaa välittömäs-
ti. Vesituotannon 
asiantuntija näyt-
tää, miten kanis-
terit täytetään, 
ja leikki muuttuu 
osaksi perheen ar-
kea. Puhdasta vet-
tä on nyt kaikkien saatavilla. Apu on mennyt 
perille, ja taas minua hymyilyttää.

Heikki Väätämöinen
valmiuskoordinaattori, kerääjä, 
avustustyöntekijä

Ryhmässä rohkeus tiivistyy

Meille on itsestäänselvää, että kaikki ovat ter-
vetulleita Punaisen Ristin toimintaan ja kerää-
mään Nälkäpäivänä. Silti välillä käy ilmi, että 
muut eivät tätä vielä tiedä. Moni ajattelee, että 
päästäkseen kerääjäksi täytyy jo entuudestaan 
tuntea Punaisen Ristin toimintaa.

Tänä vuonna haluamme kutsua mukaan ka-
veri-, työ- ja harrastusporukoita. Nälkäpäivän 
nettisivuilla on rohkeiden ja uusien ryhmien ta-
rinoita siitä, mitä he aikovat tehdä. Yksi järjes-
tää jalkapallossa haastematsin, toinen ideoi 
kirpputorin ja myyjäiset. Kannustamme osasto-
ja jakamaan tarinoita ja haastamaan omat tut-
tavat sekä ryhmät osallistumaan haluamallaan 
tavalla. Kaikkien ideat mahtuvat Nälkäpäivään 
ja kaikki kerääjät ovat tervetulleita!

Iloisin Nälkäpäivä-terveisin,

Anna Laurinsilta
varainhankintapäällikkö, kerääjä

Tutustu ryhmien ideoihin osoitteessa
www.nalkapaiva.fi
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Mahtava kesä!

PÄÄKIRJOITUS  25.8.2014

Olipa hieno ja lämmin kesä, jokainen on varmasti saanut aurinkoenergiaa riittävästi. Lomat on 
pidetty, mieli ja keho täynnä tarmoa aloittamaan syksyn haastavat askareet. Toiminta on käyn-
nistymässä osastoissa hyvin ansaitun kesätauon jälkeen. Kaikki osastot eivät suinkaan levän-
neet laakereilla, vaan päivystyksiä ja etsintöjä on riittänyt. Tämä on tietysti osastojen ominta 
osaamisaluetta, johon aktiivisesti kouluttaudutaan. Vakavin onnettomuus sattui Toholammilla, 
jossa neljä nuorta menehtyi liikenneonnettomuudessa. Toholammin osasto oli mukana järjestä-
mässä välittömästi kriisiapua muiden toimijoiden kanssa. Henkisen tuen antamiseen apua järjes-
tettiin Kokkolan osaston avustuksella. Toholammin ja Kokkolan osastot ansaitsevat ison kiitok-
sen nopeasta toiminnasta onnettomuustilanteessa. Osastojen toimintavalmius on luottamuksen 
arvoinen. 

Syksyn aikana tulemme panostamaan toimintavalmiuden vahvistamiseen, monien tapahtumi-
en ja koulutuksien avulla. Asioita tulee harjoitella, jotta olemme valmiita tositilanteessa. Toivon, 
että syksyn aikana jokainen osasto miettii ja käynnistää keskustelun uusien toimijoiden rekry-
toinnista. Meidän tulee todella vakavasti suhtautua osastojemme eri toimintamuotojen jatku-
mon turvaamiseen. Olen keskustellut monien osastojen kanssa tästä tilanteesta, väki vanhenee 
ja nuoria ei saada mukaan. Tämä on yleensä tarinan tausta, mutta nyt tartumme härkää sarvis-
ta. Tämä asia on ratkaistavissa, mutta se vaatii vahvaa paneutumista ja tahtoa ratkaisun löytä-
miseksi. 

Tämän lisäksi toteutetaan yhdessä iloinen Nälkäpäivä- keräys 18. - 20.9. Jotta tulos olisi riemul-
lisia tunteita herättävä, meidän tulee käynnistää keräysvalmistelut nyt. Muistetaan huolehtia sii-
tä, että meillä on riittävä määrä iloisia kerääjiä. Muut asiat hoituvat sen jälkeen lähes itsestään. 
Kerääjien määrä ratkaisee lopputuloksen.

Punaisen Ristin uusi puheenjohtaja Pertti Torstila jalkautuu Länsi-Suomen piiriin 13.9., tuolloin 
pidetään Jyväskylässä loistava seminaari Punaisen Ristin avustustoiminnasta. Minusta on hienoa, 
että puheenjohtaja Torstila lunastaa yleiskokouksessa antamansa lupauksen kentän kiertämi-
sestä nimenomaan täällä meillä.  Onnea uudelle puheenjohtajalle alkavalle kaudelle, olemme yh-
dessä tekemässä hienoa ja tärkeää Punaisen Ristin työtä. Tällä työllä on iso merkitys yhteiskun-
nassamme.

Nähdään ja kuullaan!

Terveisin
Pekka Annala
Toiminnanjohtaja

Ainutlaatuinen
avun ketju-seminaari 

tuo Jyväskylään
avainhenkilöitä avun 

ketjun jokaisesta
lenkistä

13.9.2014
Jyväskylä

- lue takasivu.

Kuvaaja: Talia Frenkell
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NÄLKÄPÄIVÄ 18. - 20.9.2014

Nälkäpäivän valtakunnallisessa mainonnas-
sa satsataan tänä vuonna työ- ja harras-
tusporukoiden rekrytoimiseen. 

Nälkäpäivän verkkosivuille kootaan videoita 
ryhmistä, jotka ovat päättäneet tempaista Näl-
käpäivän hyväksi. Samalla kerrotaan ryhmien 
eri tavoista tulla mukaan. Mukana on jo urhei-
lujoukkueita, partiolippukuntia, kuoroja ja kau-
punginosayhdistyksiä. 

Kutsukaa osastossakin mukaan erilaisia ryh-
miä. Etenkin ensikertalaiset kannattaa pyytää 
porukalla mukaan, sillä uuden asian kokeilemi-
nen on helpompaa yhdessä kuin yksin. Ryh-
miä voi muistuttaa siitä, ettei lipaskeräys ole 
ainoa tapa olla mukana Nälkäpäivässä. Nälkä-
päivänä ryhmät voivat toteuttaa luovimmat ja 
hulluimmatkin ideat kerätä varoja hyvänteke-
väisyyteen. 

Näin voit osallistua Nälkäpäivään:

• Leivo herkkuja esimerkiksi työpaikan kahvi-
 pöytään ja pyydä maksamaan herkuista 
 kahvilahintojen mukaan. Lahjoita keräämäsi 
 rahat Nälkäpäivään.
• Syö lounaaksi esimerkiksi puuroa tai muuta 
 edullista ja lahjoita säästyneet lounasrahat 
 keräykseen. Haasta myös muut mukaan.
• Jätä viikonlopun herkkuostokset kaupan 
 hyllylle ja lahjoita rahat Nälkäpäivään.
 Haasta sosiaalisessa mediassa ystäväsi 
 tekemään samoin.
• Järjestä pihakirppis naapureiden kanssa ja 
 lahjoita tuotot Nälkäpäivään.
• Kerro Nälkäpäiväkeräyksestä Face-bookis-
 sa, Instagrammissa, Twitterissä tai blogissa 
 ja haasta kaverit mukaan keräykseen. Näl-
 käpäiväaiheisia juttua voi jakaa osoitteesta 
 www.facebook.com/punainenristi tai
 www.twitter.com/punainenristi

Nyt haastetaan ryhmät mukaan

1. TEKSTIVIESTI

Lipaskerääjälle harmitellaan usein, ettei lah-
joittaminen onnistu käteisen puuttuessa. Lah-
joittamiseksi on kuitenkin myös muita keinoja.  
Keräysliiveihin on teetetty tarroja, joissa lukee 
tekstarilahjoituksen numero. Osastot voivat ti-
lata tarroja verkkokaupasta osastonäkymästä.

Nälkäpäivään voi lahjoittaa lähettämällä 
tekstiviestin SPR numeroon 16499 (15 €).

2. MOBILEPAY VAIHTOEHTO KÄTEISELLE

Nälkäpäivään voi lahjoittaa ensimmäistä ker-
taa mobiilisovellusta käyttäen. MobilePay on 
DanskeBankin sovellus, jolla voi siirtää rahaa 
nopeasti tililtä toiselle. Sitä voi käyttää kuka 
vain riippumatta siitä, minkä pankin asiakas 
on. Sovelluksella voi lähettää rahaa vaikka ei 
tietäisi vastaanottajan tilinumeroa. Puhelinnu-
mero riittää.

Nälkäpäivänä MobilePay:ta voi ehdottaa lah-
joittamisen tavaksi silloin, kun lahjoittajalla ei 
ole käteistä mukanaan. Halukkaat voivat ot-
taa MobilePay:n testikäyttöön jo ennen Näl-
käpäivää. 

Käytön aloittaminen on helppoa. Lataa Mo-
bilePay-sovellus älypuhelimeesi App Stores-
ta, Google Playsta tai Windows Storesta, ja 
rekisteröidy palvelun käyttäjäksi. MobilePayn 
käyttö on yhtä turvallista kuin kortilla maksa-
minen. Sovellus on mm. suojattu itse valitse-
mallasi nelinumeroisella tunnusluvulla.

Vinkkejä MobilePayn käyttöön löydät
osoitteesta www.mobilepay.fi. 

3. NETTILIPAS KÄYTÖSSÄ TÄNÄKIN VUONNA 

Nettilippaan voi perustaa verkossa ja sitä voi 
jakaa ystävilleen esimerkiksi sähköpostilla 
sekä sosiaalisessa mediassa. Nettilippaaseen 
voi lahjoittaa verkkopankkitunnuksilla ja lip-
paan perustaja sekä lahjoittajat voivat seura-
ta, kuinka paljon lippaaseen on kerätty.

Osastot voivat halutessaan tarjota nettilippai-
ta vaihtoehdoksi ryhmille ja yhteistyökump-
paneille, jotka syystä tai toisesta eivät tänä 
vuonna ehdi kadulle keräämään. Osastot voi-
vat myös itse perustaa virtuaalisen lippaan. 

Nettilipas täyttyy sitä paremmin, mitä aktiivi-
semmin sillä kerää. Jos lipas on jaettu vaikka 

Lahjoittaminen ilman käteistä
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Kickboxingin maailmanmestaruuden voittanut Darren Eli 
kertoo, että Total Fitness Gymillä Helsingin Herttoniemes-
sä pääsee treenaamaan Nälkäpäivänä vapaaehtoisella 
maksulla. 
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NÄLKÄPÄIVÄ 18. - 20.9.2014 

esimerkiksi Facebookissa tai blogissa, kannat-
taa laittaa uusia päivityksiä säännöllisesti. 

Päivityksissä voi iloita ja kiittää lippaaseen tul-
leista lahjoituksista ja seurata tavoitesumman 
lähestymistä. Jos mahdollista, lippaaseen kan-
nattaa laittaa sopiva pesämuna, jotta lahjoit-
taminen lähtee hyvin käyntiin. Ensimmäinen 
lahjoitussumma yleensä määrittää seuraavia-
kin lahjoituksia. 

MobilePayn käyttö on yhtä turvallista kuin kortilla 
maksaminen.

Nettilippaan voi perustaa osoitteessa 
www.lahjoituslipas.fi/punainenristi

Lisätietoja: 
varainhankinnan koordinaattori
Tiina Kirves, 020 701 2216
tiina.kirves@punainenristi.fi

Aloita viestintä hyvissä ajoin

Suuri osa ihmisistä etsii tietoa netistä. Osa 
ajattelee, että jos tapahtumasta ei kerrota ne-
tissä, sitä ei luultavasti ole. Kannattaa siis var-
mistaa, että tiedot keräyksestä löytyvät sekä 
osaston RedNet-sivuilta että sosiaalisesta me-
diasta, jos osastolla on se käytössään.

Tiedot tapahtumakalenteriin 1.9. mennessä 

Tapahtumakalenteria päivitetään RedNetis-
sä. Päivitys on tärkeää, koska tiedot näkyvät 
osaston RedNet-sivuilla, piirin sivuilla ja valta-
kunnallisessa tapahtumakalenterissa. Tapah-
tuman voi lisätä osaston nettipäivittäjä. Päi-
vittäjän oikeudet annetaan piiristä. Päivittäjän 
pitää olla rekisteröitynyt RedNetiin. 

Tapahtumailmoituksessa kerrotaan, mistä ja 
milloin halukkaat voivat hakea lippaan tai tul-
la lahjoittamaan. On hyvä lisä, jos tapahtuma-
kalenterissa on osaston keräysjohtajan yhte-
ystiedot. Ensikertalaisilla kerääjillä saattaa olla 
kysymyksiä mielessään.

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

Kerää fanit talteen Nälkäpäiväksi!

Jos osastollanne on käytössä Facebook, nyt 
on erinomainen tilaisuus ottaa se entistä ak-
tiivisempaan käyttöön. Jo hyvissä ajoin ennen 
Nälkäpäivää kannattaa kutsua omat ja tut-
tavien Facebook-kaverit tykkäämään osas-
ton sivusta. Viestit tavoittavat sitä laajemman 
yleisön mitä enemmän tykkääjiä osastolla on 
keräyksen alkaessa. 

Facebook on hyvä työkalu viestintään. Siellä 
voi muistutella keräyksen lähestymisestä, ker-
toa sen etenemisestä ja jakaa tarinoita sekä 

uutisjuttuja Punaisen Ristin ja Nälkäpäivän 
nettisivuilta. Myös Punaisen Ristin Facebook-
sivulla julkaistuja linkkejä ja kuvia saa vapaasti 
jakaa osaston FB-sivulla.

Kutsu toimittaja tiedotteella keräykseen

Nälkäpäivä kiinnostaa mediaa. Kertokaa toi-
mittajille hyvissä ajoin, mitä paikkakunnal-
lanne tapahtuu. Toimittajia lähestytään lä-
hettämällä heille sähköpostilla tiedote, jossa 
kerrotaan ytimekkäästi, mitä osasto tekee 
Nälkäpäivänä.

Etene näin: 
• 25.8.–14.9. Lähetä tiedote, jossa kerro-
 taan keräyksen lähestymisestä ja kutsutaan 
 kaikkia halukkaita kerääjiksi. 
• 15.–19.9. Lähetä tiedote osaston keräyk-
 sestä/keräystapahtumasta.
• 20.–24.9. Lähetä tiedote keräystuloksesta.

Mallitiedotteet löytyvät RedNetin Nälkäpäi-
vä-sivulta. Kolmea erilaista mallia voi käyttää 
osaston tiedotuksen tukena. Lisäksi mallitie-
dotteet lähetetään sähköpostitse niille osas-
ton tiedottajille, joiden sähköpostiosoite on 
rekisterissämme.
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Tiedota tapahtumasta toimittajille ja kutsu tekemään uu-
tinen. Kuvassa haastattelun antaa viime vuonna Nälkäpäi-
vään osallistunut poliitikko Heidi Hautala.
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Keräyksen jälkeen osastojen tulee lähettää 
kerääjien yhteystiedot nopeasti piiriin, jotta 
ne voidaan liittää kerääjärekisteriin. Piiri lä-
hettää yhteystiedot keskustoimistoon, mistä 
kerääjille lähetetään kiitosviesti sähköpostilla 
tai tekstiviestillä. Rekisterin kartuttaminen on 
erittäin tärkeää ja helpottaa tulevien vuosien 
työtä.

Osasto voi kiittää kerääjiä esimerkiksi lähettä-
mällä kiitokset ja keräystuloksen tiedoksi ke-
rääjille. Kiittäminen on suositeltavaa, sillä se 
innostaa kerääjiä tulemaan uudestaan ensi 
vuonna.

Mitä keräyssummalla saadaan?

Kiitosviestissä osasto voi kertoa, mitä kaikkea 
osaston keräystuotolla voidaan hankkia. Las-
kelman laatimisessa tarvitaan esimerkkisum-
mia ja matikkapäätä. 

Mitä rahalla saa? –esimerkkisummia löytyy 
Nälkäpäivän RedNet-sivulta osoitteesta 
rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva.
Tulostettavan sivun löydät ”keräyksen järjestä-
minen” –osion alta.

Kiitos innostaa
osallistumaan uudestaan

Esimerkki kiitosviestistä

Lämmin kiitos osallistumisestasi Punaisen 
Ristin Nälkäpäivä-keräykseen! 

Osallistumalla olit mukana operaatiossa, 
jonka avulla kymmenettuhannet ihmiset 
voivat saada apua eri puolilla maailmaa. 

Tänä vuonna Punaisen Ristin Näpälän
osaston keräys tuotti huimat 3 650 eu-
roa! Sillä summalla saadaan esimerkiksi:

• 30 vesikanisteria katastrofialueelle 
 (á 5 euroa)

• 100 viiden hengen keittiötarvikepaket-
 tia pakolaisleirille (á 15 euroa)

• 11 polkupyörää terveysneuvojille 
 Afrikkaan (á 100 euroa)

• 40 koulutettua vapaaehtoista etsijää 
 Suomessa

Perehdytetty kerääjä 
tekee tulosta hyvällä fiiliksellä 

Nälkäpäivänä kutsumme kerääjiksi kaikki ha-
lukkaat. Kerääminen täytyy tehdä helpoksi 
ja varmistaa, ettei siitä koidu vapaaehtoiselle 
päänvaivaa tai huolta. Tärkeää on, että kerää-
jä saa hyvän perehdytyksen. Pikaperehdytyk-
sessä kerääjälle kerrotaan, mihin hänen kan-
nattaa mennä, miten lippaan kanssa toimitaan 
ja mitä katastrofirahaston varoilla tehdään. 
Lahjoituksia saa parhaiten rohkeasti pyytä-
mällä. Kohtelias kysymys ”Haluatko osallistua 
Nälkäpäivään?” on hyvä. 

Sarjakuva ja video esimerkeiksi kerääjille

Kerääjän perehdyttämiseksi on tarjolla uutta 
materiaalia. Sarjakuvapiirtäjä Maria Björklund 
on tehnyt Punaisen Ristin käyttöön sarjaku-
van, jossa kerrotaan hauskoin esimerkein par-
haista tavoista saada lipas täyteen. Tulostet-
tavaa sarjakuvaa kannattaa jakaa kerääjille. 

Keräyskoulutuksia varten on tehty pariminuut-
tinen humoristinen video ”Kerääjän ABC”. Kou-
lutusvideota voi näyttää esimerkiksi uusien 
kerääjien tai vapaaehtoisten perehdytysillois-
sa. Se sopii näytettäväksi myös koululuokil-
le, jotka osallistuvat keräykseen. Lisäksi video 
kannattaa laittaa aina linkkinä kerääjille lähte-
viin sähköposteihin. 

Sarjakuva löytyy Nälkäpäivän RedNet-sivulta. 
Video on YouTubessa Punaisen Ristin tilillä. 

Kerääjän ABC –videota kannattaa näyttää koulutuksissa ja 
levittää esimerkiksi sähköpostin sekä Facebookin avulla.

NÄLKÄPÄIVÄ 18. - 20.9.2014
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Punainen rasti haastaa koulut osallistumaan Nälkäpäivään

Punainen rasti -tehtäväradalla alakoululaiset 
oppivat tärkeitä asioita katastrofeista, aut-
tamisen tärkeydestä, puhtaan veden merki-
tyksestä ja ensiavusta. Lapset pääsevät myös 
itse auttamaan: jokainen oppilas saa passin, 
johon hän kerää tarroja suorituksistaan. Las-
ten vanhemmat voivat halutessaan lahjoittaa 
Punaiselle Ristille valitsemansa summan jo-
kaista kerättyä tarraa kohden. Radan voi suo-
rittaa myös ilman passia.

Näin se käy

• Opettaja päättää Punaisen rastin ajankoh-
 dan ja tilaa maksuttomat materiaalit (suomi 

 ja ruotsi) Punaisen Ristin verkkokaupasta. 

• Rastirataan kuuluu 10 valinnaista tehtävää. 

• Rastit on suunniteltu noin 9–11-vuotiaille 
 lapsille, mutta niitä voi soveltaa kaikille 
 alakoulun oppilaille. Ekaluokkalaiset voivat 
 kiertää radan esim. vanhempien oppilaiden 
 kanssa.

• Oppilas suorittaa tehtävät ja kerää tarroja.

• Oppilas tuo passin kotiin ja laittaa kotiväen 
 lahjoittaman summan opettajalta saamaan-
 sa kirjekuoreen. Lahjoitus on vapaaehtoi-
 nen. 

• Oppilas palautta rahat kirjekuoressa koululle.

• Opettaja tilittää rahat pankkiin.

Osastot rohkeasti kouluihin 

Osastojen toivotaan olevan aktiivisesti yhtey-
dessä kouluihin ja markkinoivan Punaista ras-
tia uutena sekä hauskana tapana osallistua 
Nälkäpäivään. 

Tehtävärata onnistuu parhaiten, jos jokaisella 
rastilla on aikuinen ohjaamassa toimintaa. Toi-
vomme, että osastoilla on mahdollisuus men-
nä kouluihin auttamaan opettajia tehtävära-
dan järjestämisessä.

Punainen rasti -materiaaleilla voi rakentaa 
myös kokonaisen teemapäivän ja kutsua van-
hemmatkin mukaan. Osasto pääsee näin ker-
tomaan osallistujille omasta toiminnastaan, 
Punaisen Ristin työstä ja siitä, miten kerätyt 
rahat käytetään.

Osaston apu rahojen toimittamisessa pankkiin 
on kouluille korvaamattoman tärkeää, koska 
kaikilla paikkakunnilla ei ole pankkikonttorei-
ta, ne eivät ota käteistä vastaan tai niiden au-
kioloajat ovat opettajille hankalat.

Lisätietoja:
varainhankinnan suunnittelija
Eeva Arrajoki, 020 701 2274
eeva.arrajoki@punainenristi.fi

NÄLKÄPÄIVÄ 18. - 20.9.2014

Kaikki Punaisen Ristin materiaalit ovat 
suomeksi ja ruotsiksi.
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Pääsimme toukokuussa tutustumaan 
Filippiinien Punaisen Ristin toimintaan. 
Tapasimme kolmen piiritoimiston työnte-
kijöitä ja vapaaehtoisia sekä hirmumyrsky 
Haiyan-operaation vetäjiä. 

Vierailumme aikana seurasimme Aklanin maa-
kunnassa evakuointiharjoitusta, joka toteutet-
tiin osana Suomen Punaisen Ristin yhteisöpe-
rusteista katastrofivalmiushanketta. Sen lisäksi 
tutustuimme hirmumyrsky Haiyanin jälkihoi-
toon: käteisavunsaajien rekisteröintiin ja avus-
tustarvikkeiden jakeluun. 

Sitomaton raha tärkeää hätätilanteessa

Muutamassa päivässä ehdimme nähdä valta-
vasti, mutta erityisesti mieleemme jäivät pari 
asiaa. Ensinnäkin katastrofirahaston merkitys 
Filippiinien kaltaiselle maalle, missä riskit ovat 
todennäköisiä. Katastrofin sattuessa apua 
tarvitaan heti. Rahaston sitomattomat va-
rat mahdollistavat sen, että meidän ei tarvit-
se jäädä odottamaan ulkopuolisen rahoittajan 
päätöstä, vaan voimme heti käynnistää avus-

Terveiset Filippiineiltä

tustyön. Rahaston avulla olemme myös kehit-
täneet riskialueilla asuvien ihmisten valmiut-
ta ja kykyä toimia katastrofien keskellä. Työn 
merkitys tuli selväksi hirmumyrsky Haiyanin 
yhteydessä. Suomen Punaisen Ristin projekti-
alueilla kuolonuhrien määrä jäi hyvin vähäisek-
si, koska hälytysjärjestelmä toimi ja evakuointi 
onnistui. 

Suomen Punainen Risti 
tunnetaan Filippiineillä

Meihin teki suuren vaikutuksen paikallisten ih-
misten sitoutuminen Punaisen Ristin työhön. 
Sekä työntekijät että vapaaehtoiset tekevät 
valtavan pitkiä päiviä. Toimistoille on jopa jär-
jestetty nukkumapaikkoja kiireisimpiä aikoja 
varten. Vaativasta työstä huolimatta uusia va-
paaehtoisia tulee mukaan toimintaan jatku-
vasti. Kaikkein voimakkaimman jäljen meihin 
jätti kuitenkin paikallisten ihmisten suunnaton 
kiitollisuus. Joka paikassa tiedettiin, että apu 
tulee Suomen Punaiselta Ristiltä, minkä vuoksi 
meidät ja kaikki Suomessa lahjoittaneet huku-
tettiin kiitoksiin.  

Nämä kiitokset mieles-
sämme käymme entis-
tä suuremmalla tarmol-
la katastrofirahaston 
tärkeintä keräystä eli 
Nälkäpäivää kohti. Toi-
votamme teille kaikille 
paljon onnea ja iloa ke-
räykseen! 

Varainhankintapäällikkö 
Anna Laurinsilta, 
varainhankinnan suun-
nittelija Mia Ekström-
Huttunen, Oulun piirin 
monikulttuurisuustoi-
minnan kehittäjä Marika 
Parkkila ja järjestötyön 
suunnittelijat Päivi Jur-
vakainen sekä Anna-
Kaisa Oja.

Käteisapua saavien tietoja rekisteröidään Alfonso XII -kylässä Aklanissa.

M
ia

 E
ks

tr
ö
m

-H
ut

tu
n
en

 

NÄLKÄPÄIVÄ 18. - 20.9.2014
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KANSAINVÄLINEN SUOJAMERKKI HERÄTTÄÄ KYSYMYKSIÄ

Tunnus tutuksi merkkiesitteen, näyttelyn 
ja PowerPoint -esityksen avulla

Mitä vastaat, jos sinulta kysytään, miksi järjestömme vahtii niin tiukasti punainen risti 
-tunnuksen käyttöä?

Ei hätää. Vastauksen löydät uusitusta merkki-
esitteestä ”Tunnus, joka suojaa”. Syventävää 
tietoa merkistä saat nettiosoitteesta suoja-
merkki.fi. Merkkiesitettä voi tilata verkkokau-
pasta punaisenristinkauppa.fi.

Esitteen lisäksi Suomen Punainen Risti on 
tehnyt 150-vuotiaan suojamerkin kunniak-
si näyttelyn, joka oli ensimmäistä kertaa esillä 
yleiskokouksessa Turun Messu- ja kongressi-
keskuksessa 7.–8.6.2014. 

Lainattava näyttely on tehty suomeksi ja ruot-
siksi ja se sisältää 13 kuvaa (á 125 cm x 
125 cm). Lainauspyynnöt voi lähettää osoit-
teeseen info@punainenristi.fi.

Punainen risti 
valkoisella poh-
jalla otettiin 
suojamerkiksi 
jo alkuperäisessä 
Geneven sopi-
muksessa vuon-
na 1864. Se 
turvaa sodassa 
lääkintähuoltoa 
ja kansainvälisen 
Punaisen Ristin 
avustustyötä. 
Siksi sen käyttö 
on tarkoin sää-
deltyä rauhankin 
aikana.

Kätevä keino 
kertoa suoja-
merkistä on
kolmen dian
PowerPoint-
esitys, joka 
löytyy Red-
Netistä.
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TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ

Uusi hanke kutsuu eläkkeelle 
jääviä vapaaehtoisiksi 

Suomen Punainen Risti on päässyt mukaan 
RAY:n tukemaan ja Vanhustyön keskusliiton 
koordinoimaan Eloisa ikä -avustusohjelmaan. 
Päätöksen myötä maaliskuussa on käynnisty-
nyt eläkeläisille suunnattu uusi hanke ”Täyttä 
elämää eläkkeellä”. Hankkeen avulla Punainen 
Risti haluaa tarjota eläkkeelle jääville miele-
kästä tekemistä, uusia sosiaalisia suhteita ja 
verkostoja vapaaehtoistoiminnassa. 

Moni työelämästä vapautuva yli 60-vuotias on 
halukas osallistumaan aktiivisesti lähiyhtei-
sönsä kehittämiseen, toisten auttamiseen ja 
itsensä kehittämiseen. Hankkeessa luodaan 
uusia toimintamalleja heidän valmentamiseen 
ja mukaan saamiseen. Malleja on tarkoitus 
testata vapaaehtoistoiminnassa ja ottaa ne 
käyttöön hankkeeseen mukaan tulevien piiri-
en ja osastojen kanssa.

Nelivuotinen hanke tarjoaa hyvän tilaisuuden 
kehittää erilaisia tapoja saada uusia jäseniä 
mukaan toimintaamme, innostaa ja sitouttaa 
heitä Punaiseen Ristiin.
 
Lisätietoja:
Hankekoordinaattori 
Saija Ohtonen-Jones, 020 701 2000 
saija.ohtonen-jones@punainenristi.fi 

Ohjelma-avustaja 
Merja Joro, 020 701 2173
merja.joro@punainenristi.fi

LUPA VÄLITTÄÄ 23.11.-24.12. 

Osallistu Ylen kampanjaan 
tänä syksynä

Kampanjan idea on tämä: Yle haastaa ylä-
koulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilai-
tosten opiskelijat järjestämään tempauksia 
ikäihmisille. Suomen Punainen Risti ja Opetus-
hallitus ovat kampanjan pääkumppanit.

Mitä osastosi voi tehdä: Voitte auttaa kou-
lua löytämään vanhukset joko ystävätoimin-
nan kautta tai järjestämällä yhteydet esimer-
kiksi palvelukotiin. Voitte aktivoida kouluja ja 
auttaa tempauksen organisoimisessa. Tapah-
tuman mallina voi olla esimerkiksi vanhainko-
tien valtaus.

Mitä Yle tekee kampanjan aikana: Ylen 
TV1:llä tulee joka sunnuntai ohjelma, jossa 
seurataan kampanjan etenemistä eri puolilla 
Suomea. Kampanja näkyy ja kuuluu myös radi-
ossa ja Ylen nettisivuilla suomeksi ja ruotsiksi.

Yle ja Punainen Risti järjestävät syyslukukau-
den alussa infokiertueen piiriemme pääkau-
punkeihin. Tilaisuuksiin kutsutaan osastojen ja 
koulujen yhteyshenkilöitä. 

Lisätietoja:

Piiritoimiston yhteyshenkilöt: 
nuoriso- ja sosiaalitoimen suunnittelijat

Kouluyhteistyön koordinaattori 
Pekka Laukkanen, 020 701 2154
pekka.laukkanen@punainenristi.fi

Rednet: SPR Kouluyhteistyö-ryhmä 
www.punainenristi.fi/koulusivut

Haluatko lisää potkua ystävä- ja nuorisotoi-
mintaan? Yhteistyötä muun muassa oppi-
laitosten ja vanhustentalojen kanssa? Entä 
miten olisi jutut Ylessä? Vastaa ”kyllä” ja 
osallistu Lupa välittää–kampanjaan.
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Ystävyys yhdistää nuoret ja vanhat.
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KEVÄTPAUKAHROS

Punaisen Ristin Kevätpaukahros -tapahtuma 
keräsi kulttuurikeskus Vanhan Paukkuun jär-
jestön ensiapu- ja ystävätoimijoita. Ensiapukil-
pailujen tunnelmissa oltiin ulkona, välillä tuu-
lessa ja väilllä tuiskussa. Sisällä Alajoki-salissa 
vietettiin Pohjanmaan alueen Ystävätoiminnan 
kevätjuhlaa. Kevätpaukahros -tapahtuman jär-
jestivät  Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suo-
men piiri ja Lapuan osasto.

Molemmat tapahtumat saatettiin alkuun mo-
jovalla kanuunan laukauksella. Länsi-Suomen 
piirin toiminnanjohtaja Pekka Annala korosti 
vapaaehtoisten tärkeyttä koko järjestön toi-
minnassa.

- Kaksi asiaa, joita ei rahalla saa: Ystävyys ja 
ensiapu,  tiivisti puolestaan Lapuan 
osaston puheenjohtaja Maarit Sur-
ma-aho  tapahtuman hengen.

Ystävätoiminta on kuin pyö-
rää polkeva sydämellinen
kissa

Sarjakuvataiteilijat Antti Hintsa ja 
Milla Paloniemi pohtivat ystävyyden 
olemusta piirtämisen keinoin.

- Millaisia piirteitä ystävätoimintaan 
liittyy, Hintsa heitti kysymyksen ylei-
sölle.

Vastaukseksi tuli muun muassa: Avu-
liaisuus, kuunteleminen, laulaminen 

Kevätpaukahros keräsi Pohjanmaan ystävätoimijat Lapualle
ja rehellisyys. Näiden pohdintojen perusteel-
la ystävätoimintaa kuvaavaksi hahmoksi muo-
toutui taiteilijoiden kynistä lämmin ja sydä-
mellinen kuva kissasta, joka kulkee lahtisen 
nelipyörällä.

Kevätjuhlaohjelmaan kuului myös yleisöä nau-
rattanut Lyömättömät puukkojussit ja pis-
tämättömät jutut -esitys eli hauskasti esiin-
tyneet Kari Manu ja Veli Sipilä. Kevätjuhlan 
osallistujat ehtivät myös tutustua Vanhan 
Paukun museoihin, taidenäyttelyyn ja myymä-
löihin.  

Teksti: Johanna Lahtinen, Erja Salmela

Vasemmalla: Marita Järvinen ohjaa 
kerhoa maahanmuuttajille Vaa-
san osastolla. Suunnitelmissa on 
myös uusi keskustelukerho.

Yläkuva: Kuortaneen Iida Ne-
vansuu, Tellervo Pakari ja Pirkko 
Ahola ihalilevat Alajärven osas-
ton taiteilemaa peitettä. 
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KEVÄTJUHLA KARSTULASSA

Vuodesta 1959 alkaen järjestetty kevätjuh-
la kokosi Keski-Suomen alueen vapaaehtoi-
sia Karstulan Evankeliselle opistolle 17.5.2014. 
Juhlan avasi kuukausi sitten Punaisen Ristin 
Karstulan osaston puheenjohtajaksi valittu 
Taina Hämäläinen. Päivi Muhosen ja Airi Hon-
kosen esittämä lyhytdraama Omaishoitajan ja 
hoidettavan arjesta sai yleisöltä raikuvat ab-
lodit. Ystävyysaiheisia runoja lausuivat Teller-
vo Muhonen ja Tuula Ylönen. Juhlassa saatiin 
nauttia myös Susanna Leppäsen musisoinnis-
ta ja Silvo Poikosen yllätyshauskuutuksesta. 
Juhlapuheen piti Omaishoitajien tukitoiminnan 
koordinaattori Sisko Aalto Suomen Punaisen 
Ristin keskustoimistolta Helsingistä.

Keski-Suomella merkittävä panos 
vapaaehtoisavun kehittämisessä 
omaishoitajille

Punainen Risti on Suomessa kehittänyt vapaa-
ehtoistukea omaishoitajille, tästä työstä mer-
kittävä osa on tehty Keski-Suomessa.

- Suomen Punainen Risti on kehittänyt pit-
kään monipuolista tukikonseptia omaishoi-
tajille. Pohjoinen Keski-Suomi on edelläkävijä 
omaishoitajien tuen rakentamisessa. Saarijär-
vellä toiminta käynnistyi jo 1993. Nyt toimim-

Kevätjuhla Karstulassa

SPR Karstulan osaston puheenjohtaja Taina Hämäläinen 
kevätjuhlassa. 

Susanna Leppänen esitti itse säveltämiään kappaleita. 

Juhlassa esiintyivät Alma ja hänen omaishoitajansa Hilma. 
Kuva Johanna Lahtinen.: Juhlassa esiintyivät "Alma" ja hä-

nen omaishoitajansa "Hilma"

me Joutsassa, Karstulassa, Konnevedellä, 
Kivijärvellä, Kyyjärvellä, Laukaassa, Saarijär-
vellä, Uuraisilla, Äänekoskella ja Ähtärissä, 
Sisko Aalto tiivistää.

- Keski-Suomessa omaishoitajien tukitoimin-
ta on nähty pienilläkin paikkakunnilla tär-
keäksi. Monia uusia koulutuksiamme on tes-
tattu juuri Keski-Suomessa.

Teksti: Tero Hintsa
Kuvat: Johanna Lahtinen
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SUOLAHTI KERHOTOIMINNAN URANUURTAJA

Suomen ensimmäinen Kultaisen iän -kerho
vietti 60-vuotisjuhliaan Suolahdessa 
24.5.2014.

Juhlan avasivat Suolahden osaston rahaston-
hoitaja Maija Linnala ja varapuheenjohtaja
Minna Rajalin. Kaupungin terveh-
dyksen juhlaan toi kaupunginval-
tuutettu Harri Saastamoinen. Seu-
rakunnan onnittelusanat lausui 
diakoni Jaana Sikorski. Juhlapu-
heen piti Punaisen Ristin Länsi-
Suomen piirin sosiaalipalvelupääl-
likkö Tero Hintsa ja juhlan juonsi 
järjestöpäällikkö Jooel Niittynen. 
Juhlien pääohjelmanumero oli 
Kuusi kultaista vuosikymmentä 
-kuvaelma. Kuvaelman esittivät 
kerholaiset, tekstit oli koonnut 
Veikko-Kalevi Riihinen ja kuva-
koosteen Matti Linnala.

• Tarvitsemme Suomessa yhteyt-
tä ja välittämistä, jota Kultaisen iän 
-kerho ja teidän ikäluokkanne par-
haimmillaan edustaa. Olen huoman-
nut, että hymyilette toisille ja tuettu 
toisianne niin kerhossa kuin tavatessanne 
kaupassa, toivottavasti saamme levitettyä 
tätä välittämistä muihinkin ikäryhmiin, Harri 
Saastamoinen totesi.

• Kultaisen iän -kerho on ollut seurakunnal-
le tärkeä yhteistyökumppani esimerkiksi ke-
vätjuhlissa. Olemme aina pyrkineet järjestä-
mään seurakunnan ja Kultaisen iän -kerhot 
eri viikoilla, että halukkaat pääsevät osal-
listumaan kumpaankin Jaana Sikorski kertoi 
juhlaväelle.

Kuusi kultaista vuosikymmentä

Suolahden kerho perustettiin pula-ajan lop-
puessa 1954. Samalla vuosikymmenellä mak-
settiin viimeiset sotakorvaukset ja Kekkonen 
valittiin presidentiksi. 1950-luvulla kerhos-
sa tehtiin paljon käsitöitä. 1960-luvulla ker-
ho kokoontui kahden viikon välein ja osallistu-
jamäärä kasvoi. Kokoontumispaikaksi vaihtui 
Keski-Suomen Opisto, missä pidettiin kerhon 
10-vuotisjuhla 1964. Kerholaisia oli mukana 
useissa osaston tapahtumissa, kuten Potilai-
den ystäväkurssilla, josta valmistuttiin vieraile-
maan laitoksissa.  1970-luvulla kokoonnuttiin 

Suolahti kerhotoiminnan uranuurtaja
seurakuntatalolla ja yksityiskodeissa, kuten 
kaupunkijohtaja Meritien kotona. Suolahdes-
ta tuli kaupunki 1977. 1980-luvulla Alkolta 
vapautunut toimitila remontoitiin järjestöjen-
talo Suopungiksi, missä Kultaisen iän -kerho 
edelleen kokoontuu. 1980-luvulla kerhossa 

vaihdettiin kuulumisia, kuunnel-
tiin vierailijoiden esityksiä ja lau-
lettiin.

Kerhojen kävijämäärä oli 1980- ja 
1990-luvulla reilut 30 henkilöä. 
Alkuvuosina ja juhlatilaisuuksissa 
osallistujamäärä oli tätäkin suu-
rempi. Keski-ikä on ollut pitkään 
noin 75-vuotta. 1990-luvulla ker-
holaiset osallistuivat Nälkäpäi-
vään ja järjestivät paljon retkiä, 
esimerkiksi Kuopioon sekä Vala-
moon. 1990-luvulla teknologian 
kehitys näkyi myös kerhossa, mo-
nella kerholaisella oli jo kännykkä 
taskussa. 2000-luvulla kävijämää-

rä on vakiintunut 15-20 osallistujaan. 
Viime vuosina kerhossa on keskustel-
tu paikallishistoriasta, laulettu, tehty 

retkiä ja osallistuttu osaston tilaisuuksiin.  

Suolahti sai aikaan kerhotoiminnan 
dominoefektin Suomessa

Suolahden osasto avasi valtakunnallisesti
merkittäväksi muodostuneen Kultaisen iän 
-kerho perinteen. Suolahden jälkeen kerhoja 
perustettiin kiihtyvästi Länsi-Suomen piirin
alueella ja koko Suomessa. Länsi-Suomen pii-
rissä kerhomäärä oli korkeimmillaan 1989, jol-
loin piirissä toimi 54 Kultaisen iän –kerhoa. 
Vuonna 1954 kerhotoiminta käynnistyi Suo-
lahden lisäksi Jyväskylän osastolla.

• Suolahti sai aikaan kerhojen perustamisen 
dominoefektin. Suolahden esimerkin in-
noittamana kerhoja perustettiin lähivuosina 
kymmeniä ympäri Suomea. Kerhojen hyvin-
vointia lisäävä vaikutus ikääntyville on ollut 
mittaamattoman arvokas, Tero Hintsa esitel-
möi innostuneena.

Kaikki kerhot eivät ole säilyneet yhtä elinvoi-
maisina kuten Suolahti. Monia Kultaisen iän 
-kerhoja on loppunut, eikä uusia ole saatu pe-
rustettua. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. 
Punainen Risti on kehittänyt uusia välineitä 

Suolahdessa käynnistyi 
Kultaisen iän -kerho en-
simmäisenä Suomessa 

60-vuotta sitten.
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SUOLAHTI KERHOTOIMINNAN URANUURTAJA

senioriryhmien perus-
tamisen ja ohjaamisen 
tueksi esimerkiksi Ystä-
vätoiminnan alueellisen 
tuen kehittämisprojek-
tissa.

• Ikääntyvien ja yksinäis-
ten määrä kasvaa, tar-
vitsemme sekä Suolah-
den kaltaisia aktiivisia 
Kultaisen iän –kerhoja 
että uusia senioriryh-
miä aiempaa enemmän. 
Nyt osastoille on tarjol-
la paremmat työkalut ja 
koulutus ryhmätoimin-
nan tueksi kuin kertaa-
kaan aiemmin. Punaisella 
Ristillä on mahdollisuus 
uuteen dominoefektiin 
lähitulevaisuudessa, Tero 
Hintsa kertoi.

Kerholaiset kokoontuivat 24.5.2014 juhlimaan 60-vuotta täyttävää toimintaryhmäänsä.

Jooel Niittynen Länsi-Suomen piiristä ja Suolah-
den kultaisen iän -kerhon Erkki Uusitalo hetkeä 
ennen juhlan alkua.

Juhlan juontanut Jooel Niitty-
nen kertoi tulevansa Suolah-
teen aina kitaran kanssa ja 
aloitti Keski-Suomen maakun-
talaulun säestyksen.

Juhlayleisöä. Onnea arpajaisissa.
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KOULUTUSTA

PROMOKOULUTUS SYKSY 2014 / PROMOUTBILDNING HÖSTEN 2014

Yhteiset osat/Gemensamma moduler:  
Promo: yhteinen osa 4.–5.10. Häme
Promo: yhteinen osa 11.–12.10. Satakunta
Promo: yhteinen osa 25.–26.10. Oulu
Promo: yhteinen osa 15.–16.11. Kaakkois-Suomi, Mikkeli
  
Sisältöosat:  
Humanitaarinen oikeus 11.–12.10. Helsinki
Monikulttuurinen toiminta 11.–12.10. Hup
Sosiaalipalvelu 25.–26.10. Hup
Terveys- ja hyvinvointi 29.–30.11. Savo – Karjala 
Sosiaalipalvelu 29.–30.11. Länsi-Suomi
Valmiustoiminta 29.–30.11. Nynäs
Nuorisotoiminta 29.–30.11. Länsi-Suomi

Väestöstämme noin viisi prosenttia on vieras-
kielisiä maahan muuttaneita, mikä tarkoittaa 
useita potentiaalisia vapaaehtoisia. Monikult-
tuurinen Punaisen Ristin osasto voi tavoit-
taa sitä laajemman joukon vapaaehtoisia mitä 
useampi pystyy samaistumaan heihin.

Toimintaa on välillä hyvä katsoa ulkopuolisin 
silmin. Mikä siinä voisi kiinnostaa uusia tulijoi-
ta? Olemmeko avoimia ja kiinnostuneita eri-
laisista ihmistä ja erilaisista tavoista toimia? 
Eihän toimintamme ole muuttunut vain oman 
porukan puuhasteluksi, jossa kaikki uudet tuli-
jat tuntuvat häiriöiltä?

Vapaaehtoisten toimintaryhmät viestivät ole-
muksellaan ja toimintatavoillaan, ovatko uu-
det tulijat tervetulleita. Jos tervetulotoivotuk-
seen yhdistyy aito ja ystävällinen hymy, on 
rekrytointi lähes tehty ja uusi vapaaehtoinen 
kiinnostuu ryhmästä.

”Tervetuloa” on monikulttuurisen rekrytoinnin tärkein sana

”Punaisen Ristin liivi ylläni 
koen olevani eri roolissa eli 
vapaaehtoisena ja autta-
jana, enkä muiden silmis-
sä vain pakolaisena. Se on 
tuonut lisää rohkeutta ja 
uskoa omiin kykyihini”, 
kertoo Afganistanista 
kotoisin oleva Sonkajärven 
osaston vapaaehtoinen 
Zakera Qasem.

M
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Lataa tai tulosta vinkkilista monikulttuuriseen 
vapaaehtoisrekrytointiin: 
eirasismille.fi/sisalto/vinkkeja-monikulttuu-
riseen-vapaaehtoisrekrytointiin

Lisätietoja: 
Vapaaehtoistoiminnan suunnittelija 
Maria Pikkarainen, 020 701 2159
maria.pikkarainen@punainenristi.fi
Ei rasismille! -hanke

Uusia vapaaehtoisia tarvitaan aina. Lue uudesta ohjeistuksesta vinkkejä, 
miten osasto voi tavoittaa maahan muuttaneita ja saada heidät
vapaaehtoisiksi. 
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HELENAN KERHO

Lestijärven Yläkoulun kotitalousluokassa on 
iloinen puheensorina ja nauru raikaa. Kun He-
lenan kerho kokoontuu, ei turhia murehdita
vaan keskitytään vaihtamaan kuulumisia ja 
nauttimaan hyvästä seurasta.  Punaisen Ristin 
senioriryhmä Helenan kerho on kokoontunut 
jo 40 vuoden ajan. Tälläkin kerralla on mukana 
sellaisia, jotka ovat käyneet kerhossa alusta 
asti. Pienellä paikkakunnalla kerho on vakiin-
nuttanut asemansa tärkeänä kohtauspaikkana 
ja kerhossa käy kaikenikäisiä naisia. Lestijär-
ven kerho kuuluu Toholammin Punaisen Ristin 
osastoon. 

- Me olemme jo täällä käsitelleet kaikki mur-
heet ja ikävät asiat, joita elämässä voi vastaan 
tulla. Nykyään keskitymme nauttimaan ystävi-
en seurasta, laulamme ja pidämme aina arpa-
jaiset, kertoo kerhon vetäjä Helena Hjelmroos. 

Kerho kokoontuu nykyään kerran kuussa. Jo-
kaiselle kerralle nimetään kaksi kerholaista, 
jotka leipovat pientä syötävää ja huolehtivat 
kahvin keitosta.  Kun kahvinkeittovuoro vaih-
tuu joka kerralla, niin samoille ihmisille ei tule 
liikaa työtä.  Jokaisella kokoontumisella järjes-
tetään myös arpajaiset, jonne jokainen tuo 
jonkin pienen voiton, esimerkiksi kahvipake-
tin, sukat yms.

Matkoilla sattuu ja tapahtuu

Hjelmroos on vienyt ryhmänsä vähintään ker-
ran vuodessa matkoille.  Lestijärvellä reissuil-
le kerätään koko bussi täyteen, mukaan läh-

Helenan kerholaiset nauttivat elämästä ja matkustamisesta
tee myös sukulaisia ja tuttavia. Viime keväänä 
matka suuntautui Viroon. Lisäksi kerholaiset 
ovat käyneet muun muassa Norjassa, Tans-
kassa ja Pietarissa. Laivalle on myös uskaltau-
duttu ja kotimaassakin matkustettu muun mu-
assa Inariin asti.  Matkoista on jäänyt mieleen 
mukavia muistoja, mutta toki reissuihin mah-
tuu mukaan kaikenlaisia kommelluksia. 

- Valamon Luostarissa meidät majoitettiin ti-
loihin, joissa oli kerrossänkyjä. Sinne yläsän-
kyihin oli joidenkin aika vaikea päästä. Kun 
paistoimme yöllä takapihalla makkaraa, niin 
osa kerholaisista kiikutteli niitä ihmisille ylä-
sänkyihin, ettei aina tarvinnut könytä alas. Ja 
Pietarissa joku sai sakot, kun oikaisi nurmikon 
poikki, kertoo Hjelmroos hymyillen.

Tänä keväänä kerhossa suunnitellaan Ahve-
nanmaan matkaa sekä teatteriretkeä Jyväsky-
lään. Tämän ryhmän osallistujien elämänasen-
ne on ihailtava. Vaikka jalka ei kaikilta enää 
nouse entiseen malliin, hyvän ohjaajan ja hy-
vän porukan matkassa uskalletaan rohkeasti 
lähteä vähän kauemmaksikin, tietysti jokainen 
osallistuu oman kuntonsa ja jaksamisensa mu-
kaan.

- No, lentokoneeseen en kyllä uskalla lähteä 
teidän kanssanne, Hjelmroos toteaa ja saa 
vastaukseksi huoneellisen täynnä naurua.

Ote Aili Määttälän kirjoittamasta matkaker-
tomuksesta, Helenan kerhon luontomatkasta 
Lofooteille vuonna 1990: 

Tarvittaessa 
löytyi vaikka
tuota pikaa le-
vähdyspaikka.
Kahvitaukoja, 
tarinoita
Helenan laulu-
tuokioita,
arpajaisia, pille-
reitä
vointiamme 
edistäneitä.

Teksti:
Erja Salmela
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YSTÄVÄTOIMINNAN UUDET MATERIAALIT

Suomen Punainen Ristin Yleiskokous järjes-
tettiin Turussa 6.-8.6.2014. Kokouksen avajai-
sissa Turun messu- ja kongressikeskuksessa 
sekä pääsihteeri Kristiina Kumpula että pu-
heenjohtaja Erkki Liikanen nostivat omissa 
puheenvuoroissaan ystävätoiminnan yhdeksi 
kuluneen yleiskokouskauden onnistumiseksi. 
Ystävätoiminnan vapaaehtoiset auttavat Suo-
messa jopa 25000 ihmistä.

• Ystävätoiminnasta on muodostunut kansan-
liike erityisesti Länsi-Suomen piirissä, 
Kristiina Kumpula kertoi innostuneena.

Yleiskokouksessa esillä uusia väli-
neitä osastojen ystävätoimintaan

Kokouksen ohessa esiteltiin osastoille mate-
riaaleja, koulutuksia ja muita uusia tuotteita. 
Ystävätoimintaan on tarjolla osastoille pa-
remmat työvälineet kuin kertaakaan aiemmin. 
Yleiskokouksessa esittelyssä olivat esimerkik-
si Omaishoitajien tukitoiminta, Nuori nuorelle 
ystävätoiminta sekä uudet ryhmätoiminnan ja 
ystävävälityksen materiaalit ja koulutukset.

Uudet materiaalit saivat yleiskokousvierailta 
erittäin lämpimän vastaanoton. Uusien mate-
riaalien koettiin vastaavan suoraan osastojen 
tarpeisiin. Ympäri Suomea yleiskokoukseen 
kokoontuneita osastoja ja piirejä kannustettiin 
ystävätoiminnan kehittämisprojektissa tuo-
tettujen aineistojen käyttöön. Projekti luovut-
ti kaikkien piirien sosiaalipalvelutyöntekijöille 
materiaalikansiot.

Ystävätoiminnan uudet materiaalit kiinnostivat
yleiskokouksessa

• Kansio helpottaa nykyisten aineistojen käyt-
töönottoa. Haluamme varmistaa, että kaikki 
piirit saavat hyvät materiaalit käyttöön osas-
tojen tueksi, Anna Maria Erjamo ja Teija Ma-
talamäki kertoivat.

Teksti: Tero Hintsa

Anna Maria Erjamo ja Teija 
Matalamäki luovuttivat kan-
sion Savo-Karjalan piirin Tui-
ja Hänniselle.

Johanna Raivio Hämeen 
piiristä kävi hakemassa 
oman kansionsa.

Teija Matalamäki
esitteli ystävätoiminnan 
lyhytkurssia Satakunnan 
piirin Marika Raitanie-
melle.



18

YSTÄVÄTOIMINTA

Ystävävälittäjäkoulutus 
kannustaa vapaaehtoisia 
tiimityöskentelyyn

Ystävävälittäjäkoulutus on tarkoitettu 
osastojen vapaaehtoisille, jotka toimi-
vat ystävävälityksessä tai ovat aikeissa 
ryhtyä ystävävälittäjäksi. Tavoitteena on, 
että ystävävälitys toimisi pari- tai tiimi-
työskentelynä. Siksi koulutus valmentaa 
jakamaan tehtäviä. Osallistujat saavat li-
säksi Ystävävälittäjä -kansion. Kansioon 
on kerätty tietoa, josta on apua ystävä-
välitystehtävään.

Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehit-
tämisprojekti on järjestänyt tänä ke-
väänä Länsi-Suomen piirissä ystävävä-
littäjäkoulutuksen lisäksi koulutuksen 
ryhmänohjaajille, viestintäkoulutuksen 
osastojen tiedottajille sekä ystävätoimin-
nan lyhytkursseja. Koulutuksilla halutaan 
kannustaa osastojen vapaaehtoisia ja tu-
kea heitä tehtävissään. Samalla pyritään 
saamaan lisää vapaaehtoisia mukaan 
osastojen toimintaan.

Ystävävälittäjäkoulutus on järjestetty 
Länsi-Suomen piirin alueella nyt kak-
si kertaa. Ensimmäinen koulutus pidet-
tiin Ähtärissä viime lokakuussa ja tänä 
vuonna koulutus järjestettiin Seinäjoella 
huhtikuun alussa. Seuraava Ystävävälit-
täjäkoulutus järjestetään syksyllä Jyväs-
kylässä osana sosiaalipalvelupromo-kou-
lutusta.

Teksti: Erja Salmela

Näytä että välität
-Ystävätoiminnan faktat 
pähkinäkuoressa

Näytä että välität -info tarjoaa Ystävätoimin-
nan perustiedot 45 minuutin pakettiin tiivistet-
tynä. Info on kehitetty yhteistyössä Suomen 
Punaisen Ristin ystävätoiminnan pääyhteistyö-
kumppanin LähiTapiolan kanssa.

Näytä että välität -info järjestettiin ensimmäi-
sen kerran Seinäjoella 21.5.2014 LähiTapiolan 
tiloissa. Koulutukseen osallistui 11 ystävätoi-
minnasta kiinnostunutta. Kouluttajana toimi 
sosiaalipalvelukouluttaja ja Keski-Pohjanmaan 
vastuukouluttaja Marko Järvenoja. Punaisen 
Ristin Seinäjoen osastolta paikalla olivat ystä-
vävälittäjät Sari Jokinen ja Pirjo Komulainen.

Ystävätoiminnan ytimessä kuuntelu 
ja toisen arvostus

Näytä että välität -info sisältää Punaisen Ris-
tin historiaa, vapaaehtoistoiminnan pelisään-
töjä, ystävätoiminnan eri muotoihin tutustu-
mista ja hyvän vuorovaikutuksen sääntöjen 
pohtimista. Infoon osallistuneita innostettiin 
mukaan ystävätoiminnan koulutuksiin ja va-
paaehtoisiksi. 

• Yksinäinen odottaa ystävää, kuin lapsi joulu-
pukkia. Ystävä on useille ikääntyville erittäin 
tärkeä piristys arkeen, kannattaa lähteä va-
paaehtoiseksi Marko Järvenoja kannusti.

Teksti: Tero Hintsa

Näytä että välität infoon osallistujia.
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KOULUTUSTA

Tervetuloa
uudistuneeseen
sosiaalipalvelupromoon

Aika: 29.-30.11.2014. - koulutus alkaa lau-
antaina klo 9.30 ja päättyy sunnuntaina klo 
16.00

Paikka: Original Sokos Hotel Alexandra,
Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä.

Muuta: Majoitus on kahden hengen huo-
neissa. Kurssimaksu on 40 euroa/viikonlop-
pu sisältäen ruuan, koulutuksen, materiaalit 
sekä hauskan ja innostavan ilmapiirin. Ma-
joitus maksaa 40 euroa henkilöltä kahden 
hengen huoneessa. Kuluista vastaa promo 
tai osasto. 

Ilmoittautuminen viimeistään 31.10.2014:
- lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi
- 020 701 2830 

Voit nyt promossa valita ystävävälittäjä 
tai ryhmänohjaaja -sisällön

Koulutus on antaa sisällölliset valmiudet 
toimia sosiaalipalveluiden promona omassa 
osastossa. Lauantain kurssiohjelmaan osal-
listuvat kaikki kurssilaiset. Sunnuntaipäivä-
nä kurssilaiset valitsevat joko ryhmänohja-
us- tai ystävävälittäjäsisällön.

Ryhmänohjauskoulutukseen osallistuvat 
perehtyvät Punaisen Ristin ryhmänohjaus-
materiaaleihin ja saavat uutta intoa ryhmä-
toimintaan. Koulutus antaa myös uusille 
vapaaehtoisille valmiudet käynnistää ryh-
mätoiminta.

Ystävävälittäjäkoulutus on tarkoitettu osas-
tojen vapaaehtoisille, jotka toimivat ys-
tävävälityksessä tai ovat aikeissa ryhtyä 
ystävävälittäjäksi. Tavoitteena on, että ys-
tävävälitys toimisi pari- tai tiimityöskentely-
nä. Osallistujat saavat koulutuksesta Ystä-
vävälittäjä -kansion.

Nyt kaikki ohjaajat ja muut osastojen ystä-
vätoiminnan vastuuhenkilöt mukaan Pro-
moon!

Henkisen tuen kurssit

Henkisen tuen herätekurssin
tavoitteena:

• on antaa perustietoa tekijöistä, jotka 
aiheuttavat stressiä onnettomuus- ja 
erityistilanteissa.

• lisätä osallistujien tietoisuutta omista ja 
paikallisista voimavaroista.

• antaa perustietoa henkisestä ensiavusta.

Laajuus: 3 tuntia (yksi ilta)

 > osasto voi tilata tämän kurssin omille 
toimijoilleen, kuten osaston hallitus, ys-
täväryhmä, terveyspistevapaaehtoiset. 
Kysy lisää Riitalta.

 > kurssi on maksuton osastolle
 

Henkisen tuen peruskurssin
tavoitteena:

• antaa perustietoa ymmärtää niitä tun-
teita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilli-
set kriisitilanteet aiheuttavat.

• antaa valmiuksia kohdata ja auttaa mui-
ta ihmisiä, jotka ovat joutuneet äkilli-
seen kriisitilanteeseen.

• antaa valmiuksia myös huolehtia omas-
ta jaksamisesta. 

Laajuus: 12 tuntia (lauantai-sunnuntai)

• Piiri järjestää näitä
• seuraavat koulutukset ovat:

 » 4.-5.10.2014 Jämsä
 » 15.–16.11.2014, Kauhajoki

Lisätietoa koulutuksesta:
- riitta.kangaskesti@punainenristi.fi
- 0400 688 694

Ilmoittautumiset:
- riitta.kangaskesti@punainenristi.fi
- 0400 688 694
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KOULUTUSTA

Ensihuollon peruskurssi

Ensihuolto on onnettomuuden uhreille, 
heidän läheisilleen ja auttajille annettavaa 
monipuolista apua ja tukea. 

Ensihuollon toimintamuotoja ovat mm. 
vaatetus ja muu materiaalinen apu, ruoka-
huolto, hätämajoitus, henkinen tuki,  neu-
vonta ja käytännön apu. 

Kurssilla käydään läpi ensihuollon perustie-
dot sekä tehdään käytännönläheisiä har-
joituksia.  

Sopii kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

Aika: la 15.11.2014 klo 9.00–18.00  
Paikka: Harjulan nuorisoseura,
Hulkontie 10, Pentinmäki (Jalasjärvi) 

Ilmoittautuminen 31.10. mennessä. 
- 040 530 3017 - veli-markku.j@netikka.fi

Osallistumismaksu:
- 15€ sis. lounas ja kahvit

Ensiapuryhmien
alue illat

4.9. klo 18-21
Jyväskylä, aluetoimisto, Ailakinkatu 5
Keski-Suomen alueen ensiapuryhmät

8.9. klo 18-21
Kokkola, Sokos Hotel Kaarle, Torikatu 1
Keski-Pohjanmaan ensiapuryhmät

16.9. klo 18-21
Seinäjoki, aluetoimisto, Laturitie 2
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ensiapu-
ryhmät 

Ohjelma: 
- Kahvit
- Ensiapupäivystäjän lääkeohjeistus
- Lastensuojeluilmoitus
- Ensiapuryhmien laatusuositukset
- Ensiapuryhmä Vapepan hälytysryhmäksi

Jani Kantokoski / Tave Rautiainen

Ilmoittautumiset etukäteen:
- virve.karling@punainenristi.fi

Etsinnän peruskurssi Töysässä - 20.-21.9.2014
Aika: Lauantai 20.9. klo 08.30 - 17.00 ja sunnuntai 21.9. klo 08.30 – n. 15.30
Paikka: Töysän toimintakeskus IkiTrimmi, Senioritie 10, 63600 Töysä

Kurssi on tarkoitettu Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimivien järjestöjen jäsenille ja kai-
kille asiasta kiinnostuneille. Kurssin käytyään osallistujat tuntevat tavallisimmat maastoetsin-
tämenetelmät ja osaavat toimia niissä etsijöinä.

Ilmoittautuminen 12.9.2014 mennessä ensisijaisesti netin kautta tällä lomakkeella:
 - http://www.vapepaetela-pohjanmaa.fi/ilmoittaudu-kurssille-tai-koulutukseen/
(www.vapepaetela-pohjanmaa.fi/lomakkeet)

Kurssiin liittyvät tiedustelut: Tapio Friman 045 675 1497, Jarmo Tanskanen 040 705 0536

Tervetuloa maastoetsinnän peruskurssille.

Lisätietoa toiminnasta:
- www.vapepa.fi - www.vapepaetela-pohjanmaa.fi

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Vapepa on suomalaisten järjestöjen sitoutumaton yhteenliittymä, joka toimii viran-
omaisen tukiorganisaationa silloin kun sinua, läheistäsi tai asuinympäristöäsi uhkaa ennalta arvaamaton vaaratilanne. 
Tämä voi olla esimerkiksi vanhuksen tai lapsen katoaminen, suurempi ympäristöonnettomuus tai vaikka juomaveden 
pilaantuminen tai pitkäaikainen sähkökatkos. Sinä ja edustamasi järjestö voitte tuoda oman ydinosaamisenne viran-

omaisen avuksi muodostamalla hälytysryhmiä, joita tarpeen mukaan hälytetään apuun jos viranomaisen omat
resurssit eivät riitä.

Hälytysryhmään kuuluminen ei velvoita osallistumaan hälytystehtävään, vaan toiminta on täysin vapaaehtoista kan-
salaistoimintaa. Hälytysryhmän jäsenyys ei sido eikä häiritse muita harrastuksiasi, nimesi hälytyslistalla tarkoittaa sitä 
että sinulle voidaan soittaa kun apua tarvitaan. Sen sijaan, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu voi tuoda uutta, syvempää 

sisältöä järjestösi toimintaan ja sinulle harrastuksen jolla on merkitys.
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KOULUTUSTA

Ensiavun- ja terveystiedon 
kouluttajien koulutuspäivä
yhdessä ensiapuryhmien 
kanssa.

Aika: 24.10.2014 - klo 9.30-
Paikka: Seurakunnan leirikeskus,
Honkiniemi, Honkiniementie 150, Ähtäri

Hinta: 50 €, ruokailu, koulutus

Perjantai 24.10.2014
9.30 - aamukahvi ja ilmoittautuminen
- päärakennus, tilaisuus loppuu n. klo 17

Tällä kertaa aihealueita alustavasti ovat
- Huumeet ja päihteet
- Hiv ja tartuntataudeista
- Onnettomuustilanne, potilaan hoitaminen
- Harjoituksia

Ohjelma on suuntaa antava...

Ilmoittautumiset
- viimeistään 10.10.2014 mennessä. 
- lansisuomi@punainenristi.fi
- kerro kaikki; osallistujan yhteystiedot 
(Sukunimi, Etunimi, Syntymäaika, Kotiosoi-
te, Postinumero, Postitoimipaikka, Matka-
puhelin, Sähköposti sekä Laskutusosoite

Ilmoittaa myös ruokavaliotoivomuksesi.

Lisätiedustelut:
- anne.heiskanen@punainenristi.fi

Paikkoja on rajoitetusti, joten ole nopea.

Tervetuloa!

Toivon, että mahdollisimman moni teistä 
tulisi tänne meidän kanssamme harjoittele-
maan ja näin vahvistamaan koulutusosaa-
mistaan, sekä verkostoitumaan muiden 
kouluttajien kanssa.

Seuraava koulutuspäivä suunnitteilla ke-
väälle ja paikka on sama Honkiniemen leiri-
keskus Ähtärissä.

Ensiapuryhmien
harjoituskurssi
Aika: 4-5.10.2014, alkaen klo 9.00-
Paikka: Hirvikosken maaseutuhotelli,
Sykäräinen (Tornikoskentie 50)

Koulutuksen kohderyhmä:  Ensiapuryh-
mäläiset / työpaikan ensiapuryhmäläiset 
(kurssin suoritettuaan saa päivystysluvan 
vuodelle 2015)

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

Koulutuksen tavoite: Syventää ensiapu-
ryhmäläisten yksilö- ja ryhmävalmiuksia 
ensiaputoiminnassa, lisätä yleistä pelastus-
palvelu tietoutta ja –valmiutta. Opetuksen 
pääpaino on käytännön harjoittelussa ja 
ryhmätyöskentelyssä. 

Kurssin teema: Kirjaaminen, haastattelu, 
raportointi ja peruselintoiminnot sekä pien-
ryhmä/yksilöjohtaminen.

Kurssin hinta: Ea-ryhmäläisille 50€, muille 
90€, sisältää majoituksen, koulutuksen ja 
ruokailut.

Sitovat ilmoittautumiset viim. 19.9.2015 
mennessä:
- virve.karling@punainenristi.fi

Promo -kurssilta, Rovaniemeltä



22

ENSIAPUKOULUTUS

Ensiapukurssi EA 1® (16t), 95 €

Päiväkurssit, klo 8.30-16.00

 
Iltakurssit, klo 17.30–20.45
08, 10, 15, ja 17.09. - ma, ke
21, 22, 28, ja 29.10. - ti, ke
12, 13, 19, ja 20.11. - ke, to 

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

Päiväkurssit - klo 8.30–16.00
11.-12.11. - ti, ke
08.-09.12. - ma, ti
Iltakurssi - klo 17.30–20.45
24, 26.11 ja 1, ja 3.12. - ma, ti 

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

Päiväkurssit, klo 8.30–16.00

28.08. - to
01.09. - ma
18.09. - to
30.09. - ti

13.10. - ma
22.10. - ke
28.10. - ti
06.11. - to

17.11. - ma
25.11. - ti
04.12. - to
15.12. - ma 

Hätäensiapukurssi
sähkötyöntekijöille, 4 t, 45 €
 

Aamupäiväkurssit, klo 08.30–12.00 
31.10. - pe
Iltapäiväkurssit, klo 12.30–16.00
19.11. - ke

03.-04.09. - ke, to
09.-10.09. - ti, ke
23.-24.09. - ti, ke  
02.-03.10. - to, pe
08.-09.10. - ke, to

20.-21.10. - ma, ti
04.-05.11. - ti, ke
20.-21.11. - to, pe
26.-27.11. - ke, to
11.-12.12. - to, pe 

Ensiapukurssi kuorma-autonkuljettajille 
(7t), 100 €
Ammattikuljettajan ammattipätevyyskoulutus. Ilmoittaudu 
kolme viikkoa ennen kurssin alkua.

03.10. - pe - klo 8.30–15.30 
 

Ensiapukurssi linja-autonkuljettajille 
(7t), 100 €
Ammattikuljettajan ammattipätevyyskoulutus. Ilmoittaudu 
kolme viikkoa ennen kurssin alkua.

15.11. - la - klo 8.30–15.30

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

Päiväkurssit klo 8.30-16.00

22.-23.09. - ma, ti
13.-14.10. - ma, ti
03.-04.11. - ma, ti

17.-18.11. - ma, ti
11.-12.12. - to, pe 

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

Päiväkurssi, klo 8.30–16.00
08.-09.12. - ma, ti

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

Päiväkurssit, klo 8.30–16.00

02.09. ti
21.10. ti

11.11. ti
16.12. ti 

Hätäensiapukurssi
sähkötyöntekijöille, 4 t, 45 €
 

Iltapäiväkurssit, klo 12.30–16.00
28.10. - ti 
Aamupäiväkurssit, klo 8.30–12.00    
02.12. - ti

Ensiapukurssi kuorma-autonkuljettajille 
(7t), 100 €
Ammattikuljettajan ammattipätevyyskoulutus. Ilmoittautu-
minen kolme viikkoa ennen kurssin alkua.

03.10. - pe - klo 8.30–15.30 

Ensiapukurssi linja-autonkuljettajille 
(7t), 100 €
Ammattikuljettajan ammattipätevyyskoulutus. Ilmoittautu-
minen kolme viikkoa ennen kurssin alkua.

31.10. - pe - klo 8.30–15.30 

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

Jyväskylä, Ailakinkatu 5,
Seinäjoki, Laturitie 2, Hyllykallio

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

spr-ensiapukoulutus.fi
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YHTEYSTIEDOT

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

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

Annala Pekka, 0400 263 559
toiminnanjohtaja

Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen päällikkö

Hintsa Tero, 040 512 1726
sosiaalipalvelupäällikkö

Kangaskesti Riitta, 0400 688 694
keräys- ja valmiuskoordinaattori

Karling Virve, 0400 261 004 
terveydenhuollon suunnittelija

Karvo Sakari, 040 569 3390
kurssisihteeri

Laitila Mervi, 044 420 5470
reskontranhoitaja

Mustamäki Sari, 045 638 7477
myynti- ja keräyssihteeri

Niittynen Jooel, 040 588 1988
järjestöpäällikkö

Paasonen Anne, 040 775 1622
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Rautiainen Tave, 0400 263 447
valmiuspäällikkö

Reinikainen Sari, 040 352 2020
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Säilä Janne, 040 535 2118
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri

Omaishoitaja -projekti
Tauriainen Kaisa, 040 160 2245 

RAIDE –työllistämisprojekti
Natri Kaisa, 0400 380 657 
projektikoordinaattori

Tuunanen Maria, 040 178 5375 
työnsuunnittelija

Ärling Johanna, 0400 380 658 
vastaava toimialapäällikkö

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

Matalamäki Teija, aluetyöntekijä, 040 678 9534

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

SPR-Kirppis
 

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

Kirrinpolku 5, 40270 Palokka, 040 146 0641

Ahjokatu 10, 40320 Jyväskylä, 040 145 8807

Keskussairaalantie 1, 40600 Jyväskylä, 040 146 0441 

Koskentie 9, 42100 Jämsä, 040 832 5446

Kippavuorentie 7, 42700 Keuruu, 040 593 7953

• Ärling Johanna, vastaava toimialapäällikkö 
0400 380 658

Järvikatu 5, 62900 Alajärvi, 040 678 6060

Keskustie 6, 43500 Karstula, 040 180 4693

Laturitie 2, 60510 Hyllykallio, 06 412 8549

Kalevankatu 18, 60100 Seinäjoki, 06 414 4066

• Haantio Helena, toimialapäällikkö 
040 524 4009

 
Pajalantie 2, 68100 Himanka, 040 151 3486

Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola, 040 552 1298

• Kinnunen Krista, toimialapäällikkö 
 040 552 1756 

 

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

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

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

 

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

Järjestötiedote 4/2014 - aineisto
-  16.10.2014 klo 16.00 mennessä
- sakari.karvo@punainenristi.fi

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

LÄNSI-SUOMEN PIIRI
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Ainutlaatuinen avun ketju-seminaari tuo Jyväskylään avainhenkilöitä 
avun ketjun jokaisesta lenkistä

13.9.2014 - Jyväskylä

Jyväskylässä järjestetään lajissaan ensimmäinen Ainutlaatuinen avun ketju-seminaari
13.9.2014 kello 10-16, Jyväskylän yliopistolla, Mattilanniemen kampuksella, Agorassa, Mattilanniemi 2

Seminaari avaa maailman suurimman humanitaarisen järjestön, kansainvälisen Punaisen Ristin
ainutlaatuisen tavan auttaa meillä kotona ja maailmalla. Seminaarissa palataan Haitille, jossa

neljä vuotta sitten tapahtui katastrofi, joka johti Punaisen Ristin suurimpaan yhteen maahan kohdistuneeseen 
avustusoperaatioon. Haitin tarkoituksena on muistuttaa siitä, että Punainen Risti auttaa jatkuvasti eri puolil-

la maailmaa katastrofeissa, jotka eivät nouse uutisotsikoihin tai jotka eivät ole enää julkisuudessa. Me olemme 
paikalla, kun maailman huomio on jo muualla. 

Tilaisuuden tarkoituksena on vastata tarpeeseen kertoa Punaisen Ristin auttamistavasta avoimesti, selkeästi ja 
ymmärrettävästi. Seminaarin tavoitteena on, että ainutlaatuinen avun ketjumme ei jäisi auttajillemme tuntemat-
tomaksi. Seminaarin avulla tähdätään siihen, että ihmiset eivät ainoastaan tunne Punaista Ristiä, vaan he tietä-

vät mitä teemme, miten teemme ja miksi. 

Paikalla avun ketjua avaamassa ovat mm. kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikeen jäsen, mi-
nisteri Pär Stenbäck, Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi, Suomen Pu-
naisen Ristin oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino ja Haitin operaatiota johtanut Pauli Immonen. Tilaisuuden 
yhteydessä on myös vuosien 2011 ja 2014 Fotofinlandia-ehdokkaan, plastiikkakirurgi-delegaatin Asko Salmen 

valokuvanäytely Haitilta. 

Tilaisuus on kaikille avoin ja osallistuminen on maksutonta. Seminaarin jälkeen osallistujilla on mahdollisuus lah-
joittaa vapaaehtoinen pääsymaksu käteisenä suoraan SPR:n katastrofirahastoon.

Seminaaritilaan mahtuu noin 300 henkilöä ja paikat täytetään saapumisjärjestyksessä.

Agoralta löytyy jonkin verran parkkipaikkoja, mutta tilaisuuteen saavuttaessa tulisi suosia
kimppakyytejä tai julkisia kulkuneuvoja. 

Seminaari avaa Suomen Punainen Ristin tärkeimmän vuosittaisen keräyksen,
Nälkäpäivän Jyväskylässä.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoa tapahtumasta: Henna-Maria Jalosalmi, SPR Länsi-Suomen piiri
040 966 89 30 , henna-maria.jalosalmi@punainenristi.fi
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Lähettäjä:
Suomen Punainen Risti
Länsi-Suomen piiri
PL 35
60511 HYLLYKALLIIO


