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Auttamisvalmiudella on merkitystä

Filippiinien hätä sai lahjoittajat liikkeelle. Kerääjien ja lahjoittajien ansiosta Suomen Punainen Risti 
voi tarjota terveyspalveluita ja hätämajoitustarvikkeita tuhoalueella.

Filippiinien Haiyan-taifuunin jälkeensä jättämä val-
tava tuho ja miljoonat kodittomat ihmiset kosket-
tivat suomalaisia. Punaisen Ristin työntekijöille ja 
vapaaehtoisille se tarkoitti myös auttamisvalmiuden 
toimeenpanoa – kun tuhojen ja avun tarpeen laa-
juus selvisi, varoja tarvittiin nopeasti.

Suomen Punainen Risti käynnisti lipaskeräyksen tai-
fuunin uhrien auttamiseksi 12. marraskuuta ja ke-
räyskeskuksia avattiin ripeään tahtiin eri puolilla 
Suomea. Auttamisen halu oli alusta saakka korkeal-
la niin kerääjillä kuin lahjoittajillakin, mikä näkyi hy-
vässä keräystuloksessa.
 
Keräys tuotti 1,25 miljoonaa euroa jo kahden en-
simmäisen viikon aikana. Joulukuun puoliväliin men-
nessä tuottoa ehti kertyä yli 1,7 miljoonaa euroa.

- Muutama kuukausi sitten järjestetty Nälkäpäivä nä-
kyi muun muassa siinä, että keräyksistä tiedottami-
nen oli osastoilla hyvässä muistissa, kiittelee varain-
hankinnan suunnittelija Mia Ekström-Huttunen.

Kertyneet varat menivät nopeasti käyttöön: Filip-
piineille lähetettiin avustuslennolla 18. marraskuu-
ta terveysasema, perhetelttoja, moskiittoverkkoja, 
huopia ja pressuja. Aiemmin Filippiineille oli jo lähe-
tetty muun muassa logistiikan ammattilaisia avus-
tuskuljetuksia hoitamaan. 

Ensimmäiset päätökset avustuksista voitiin tehdä 
nopealla aikataululla Nälkäpäivässä kerättyjen varo-
jen turvin. Uudet keräysvarat ja ulkoministeriön tuki 
mahdollistivat avustusoperaation laajentumisen.

Hätämajoitustarvikkeet ja terveysasema ovat elin-
tärkeitä tuhoalueilla, joissa pahimmillaan 90 pro-
senttia taloista on asumiskelvottomia ja terveyden-
huolto on tuhoutunut lähes kokonaan. 

Kun Suomen Punaisen Ristin terveysasema avasi 
ovensa marraskuun lopussa Balangigan kaupungis-
sa, oven takana odotti kolmenkymmenen ihmisen 
jono. Terveyskeskuksella on valmius hoitaa jopa 
200 potilasta päivässä. 

- Punainen Risti on ainoa järjestö, joka tarjoaa 
alueella terveyspalveluita, kertoo terveysaseman 
johtaja Sirpa Miettinen Balangigasta, joka sijait-
see myrskyn tielle pahasti osuneen Samarin 
saaren itärannalla.

Avullamme on merkitystä. Sillä voidaan parantaa 
kotinsa menettäneiden, kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien ihmisten elämää joka päivä.
 
Kiitos kaikille auttajille!
Pidetään auttamisvalmius kunnossa jatkossakin!
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Suomen Punaisen Ristin 
terveysasemalla syntyi 
muutama päivä avaamisen
jälkeen kolme vauvaa 
yhden illan aikana.

Leizl ja Jhun Salazarin 
Lixie-tytär sai lääkäri 
Eila Rooselilta ja sairaan-
hoitaja Jarmo Villaselta 
sokerilientä.

Filippiinien 

avustusoperaatio

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
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Hyvillä mielin vuoteen 2014

PÄÄKIRJOITUS 14.1.2014

Oikein hyvää alkuvuotta Teille kaikille, on hienoa olla mukana avaamassa latua tälle vuodelle. 
Tänä vuonna meille avautuu jälleen uusi mahdollisuus toteuttaa kaikki loistavat ajatukset Punai-
sen Ristin nimissä. Jokainen alkava uusi vuosi on mahdollisuus.

Meillä oli loistava juhlavuosi piirimme täyttäessä 80 vuotta. Juhlavuosi kokosi yhteen piirimme eri 
toimintaryhmiä. Tämän pohjalta voidaan todeta ylpeänä, että meillä on loistava joukko vapaaeh-
toisia, jotka ovat valmiita viemään aatteen paloa ja iloa yhdessä eteenpäin yhteisen päämäärän 
hyväksi. Järjestön voima on vapaaehtoisissa, joka ylläpitää järjestön sisällöllisen ja toiminnallisen 
energian liikkeessä. Tärkein energian tuottaja on ilo ja hyvä mieli, joka syntyy mielekkäästä toi-
minnasta ja samanhenkisistä kanssaihmisistä. Tästä syntyy järjestömme voima, jolla viemme jär-
jestöä eteenpäin yhdessä sovittuja päämääriä kohti.

Näin vuoden aluksi on hyvä muistuttaa osastoissa toimiville vapaaehtoisille työmme merkityk-
sestä, sekä yksittäisen vapaaehtoisen työpanoksen tärkeydestä. Annetaan vapaaehtoisille hyvät 
puitteet ja kannustava ilmapiiri toiminnan toteuttamiseen. Piirin toimihenkilöt ovat valmiita tuke-
maan ja kannustamaan osastojen vapaaehtoisia kaikissa käytännön asioissa.

Toimintavuosi on lähtenyt käyntiin varsin vilkkaasti. Ohjelmassa on tällä hetkellä kummitapaa-
miset, joissa käydään lävitse tämän vuoden tärkeitä tapahtumia ja tilaisuuksia sekä kuullaan 
osastojen kuulumiset.  Tulossa on ystävänpäivä, jäsenhankintakilpailu, piirin vuosikokous, piirin 
ensiapukilpailut ja kevätjuhla, Punaisen Ristin viikko, yleiskokous Turussa sekä monia muita akti-
viteettejä. Paljon on tapahtumassa vuoden alkajaisiksi, hyödynnetään valtakunnalliset tapahtu-
mat osastoissa, tehdään näistä tapahtumista osastojemme näköisiä. Otetaan toiminnallisuuden 
lisäksi myös viestinnällinen hyöty täysimääräisesti kotiin. Ei myöskään unohdeta jäsenyyden tar-
joamista näissä tapahtumissa.

Ilolla ja hyvillä mielin kohti vuoden haasteita, tehdään yhdessä näyttävä ja intohimoa nostattava 
vuosi.

Ystävällisin terveisin     

Pekka Annala  
Toiminnanjohtaja   

Sosiaalineuvos Hanna Mäkynen

Suomen Punaisen Ristin
kiitospuheenvuoron
tilaisuudessa käytti ja
pääsihteeri Kristiina Kumpulan
tervehdyksen Hanna Mäkyselle
välitti toiminnanjohtaja
Pekka Annala.
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PERHEIDEN VUOSI 2014

Uudet ideat ovat tervetulleita uu-
den vuoden alkaessa, samoin van-
hojen kierrättäminen. Miten olisi 
vaikka teatterin keinoin toteutettu 
lasten ystäväilta, jollainen järjestet-
tiin Oulussa muutama vuosi sitten? 
Tapahtumaan löytyi innokkaita 
osallistujia mm. osastossa toimivas-
ta äitien vertaisryhmästä. 

Entä löytyisikö toimintaan lisää va-
ramummoja ja -vaareja? Varkau-
dessa ”mummoikäisten” vapaaeh-
toisten apu on tuonut paljon iloa 
ruuhkavuosiaan eläville lapsiper-
heille, joiden omat isovanhemmat 
eivät voi syystä tai toisesta olla 
mukana perheen arjessa. Toiveissa 
on, että toiminta laajentuu perhei-
den vuoden aikana myös muualle 
Suomeen. 

Kampanjoiden lisäksi perheet ni-
voutuvat toimintaamme monella 
muullakin tavalla: Reddie Kids -ker-
hot, leirit, läksykerhot, kouluyh-

Punainen Risti sopii koko perheelle
Tänä vuonna Suomen Punainen Ristin viettää perheiden vuotta. Yleiskokouksen päättä-
mä teemavuosi näkyy vuoden aikana mm. ystävänpäivänä ja Punaisen Ristin viikolla, jolloin 
osastoja kannustetaan järjestämään koko perheen tapahtumia. 

teistyö, nuorten ystävät ja vanhainkodin val-
taukset tuovat toimintaamme mukaan koko 
elämän kirjon.

Perheiden vuonna haluamme pysähtyä mietti-
mään, miten paljon toimintamme voi merkitä 
paitsi yksilölle, myös hänen perheelleen. Jos 
yksinasuva vanha äiti saa kauttamme ystävän, 
se helpottaa parhaimmillaan myös omaisten 
taakkaa. Nuoren saama aikuinen ystävä tai 
uusi harrastus voi voimauttaa koko perhettä. 
Perheen isän ensiaputaidot voivat auttaa tun-
nistamaan suvun vanhimman sydänoireet ja 
auttaa toimimaan ajoissa. 

Perheet ovat monenlaisia ja monennäköi-
siä – kaikki ovat tervetulleita Punaisen Ristin 
toimintaan. Antoisaa ja toiminnan täyttämää 
perheiden vuotta kaikille! 

Petteri K
ivim

äki

Kampanjakello rytmittää Punaisen Ristin vuoden.

Varamummotoiminnan käynnistäneen Varkauden osaston 
vapaaehtoinen Marjo Nissinen ja Tuohinon perhe löysivät 
heti yhteisen sävelen. Nooa, 4, ja Pyry, 6, ovat tutustu-
neet varamummon kanssa esimerkiksi hauskoihin vanhoi-
hin leikkeihin.
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Moninaista ystävänpäivää
Ystävänpäivä on perheiden vuotemme tärkeimpiä kampanjoita. Näytämme, miten 
moninaista ystävätoimintamme on. Kerromme, miten se voi tuoda sisältöä niin yksinäisen 
vaarin kuin tietään etsivän nuoren elämään. Samalla ystävätoiminta voi helpottaa
yksinäisen vanhuksen lasten huolta tai epävarman nuoren vanhempien ja sisarusten hätää.

Iloa ystävänpäivään,
toimintaa lapsiperheille

Ystävänpäivän tempaus on varmin tapa saada 
ystävätoiminta näkyväksi omalla paikkakun-
nalla ja hankkia samalla uusia voimia ja tuki-
joita toiminnalle. 

Perheiden vuoden ystävätapahtumaa mietti-
essänne on syytä muistaa lapset. Marraskuus-
sa osastoihin menneessä kampanjakirjeessä 
oli mukana hauska esimerkki ystäväjuhlasta, 
jonka oululaiset järjestivät lapsiperheille. 

Iloa ystävyydestä -tapahtuman näkyvyyttä li-
sää yhteistyö LähiTapiolan kanssa. Pääkump-
panimme tukee ystävätoimintaamme myös 
tänä vuonna. Kutsukaa siis LähiTapiolan väki 
mukaan tapahtumiin!

RedNetin ystävänpäiväryhmässä (rednet.
punainenristi.fi/ystavanpaiva) löytyy lisää 
vinkkejä, ohjeita ja lomakkeita ystävänpäivän 
tempauksen järjestämiseen: 
- Kampanjakirje: uusia ideoita tuttuun tapah-
 tumaan eri puolilta Suomea, Hyväpäivä-
 keräyksellä varoja ystävätoimintaan
- Vanhainkodin valtauksen malli 
- Ohje ja hakulomake LähiTapiolan tuen 
 hakemiseen
- Mallipohjat ystävätapahtuman kutsulle, 
 seinämainokselle ja lehti-ilmoitukselle.

Ystäväksi odottamatta

Ystävätoiminnan uudenlainen lyhytkurssi suju-
voittaa vapaaehtoisten pääsyä mukaan ystävätoi-
mintaan. Ajatus kurssista syntyi ystävätoiminnan 
alueellisen tuen kehittämisprojektissa, joka käyn-
nistyi Länsi-Suomen piirissä viime vuoden huhti-
kuussa.

- Ystävätoiminnan peruskurssi on edelleen ja tu-
levaisuudessakin tärkein vapaaehtoisten rekry-
tointitapa. Huomasimme kuitenkin, että 12 tunnin 
mittaisen peruskurssin rinnalle tarvitaan nope-
ammin ja joustavammin järjestettävää koulutusta, 
kertoo sosiaalipalvelupäällikkö Tero Hintsa Länsi-
Suomen piiristä.

Lyhytkurssi voidaan järjestää esimerkiksi tilan-
teessa, jossa peruskurssille ei ole saatu riittä-
vää määrää osallistujia. Vapaaehtoiset saadaan 
näin nopeasti toimintaan mukaan eikä ystäväksi 
haluavan tarvitse jäädä odottelemaan seuraavan 
kurssin alkua pitkäksi aikaa.
 
Ajatuksena on, että lyhytkurssin käyneet ohja-
taan hakemaan lisäoppia heidän päästyään toi-
mintaan mukaan.

- Lyhytkurssi helpottaa 
mukaantuloa ja toimii 
kiinnostuksen herät-
täjänä. Sitä seuraava 
lisäkoulutus tai hen-
kilökohtainen ohjaus 
puolestaan varmistaa, 
että ystävätoiminta on 
laadukasta, kertoo ko-
timaan avun suunnit-
telija Anita Hartikka 
keskustoimistolta.

Lyhytkurssia on jär-
jestetty Länsi-Suo-
men, Lapin ja 
Hämeen piireissä. 
Lisäksi Helsingin ja 
Uudenmaan piirin 
sosiaalipalvelukouluttajat on 
perehdytetty kurssiin. 

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.2014
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Ystäviä Rovaniemeltä, Leila Uotila ja Roope Kanninen.
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Punaisen Ristin jäsenet ovat osa turva-
verkkoa, joka kannattelee heikoimmassa 
asemassa olevia. Mitä enemmän järjestöl-
lämme on jäseniä, sitä useampaa ihmis-
tä voimme yhdessä auttaa. Haastammekin 
sinut ja koko järjestön kutsumaan kevään 
aikana uusia jäseniä sillä kaikkein tehok-
kaimmalla tavalla: henkilökohtaisesti pyy-
tämällä. 

Toukokuun loppuun mennessä liittyneet jä-
senet ja heidän kutsujansa osallistuvat kah-
den iPad Mini -tablettitietokoneen arvontaan. 
Mitä useamman jäsenen hankit, sitä parem-
mat ovat voittomahdollisuutesi. Voit kirjoittaa 
hankkijan nimen ja osoitteen nettiliittymislo-
makkeen kohtaan ”lisätietoja” tai jäsenflyerin 
liittymislomakkeen reunaan. Lue kisan ohjeet 
sivulta punainenristi.fi/hankijasen tai 
RedNetin jäsenhankintaosiosta 
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta 

Vinkkejä jäsenten kutsumiseen

- Käyttäkää 5 minuuttia jäsenyyden mainos-
 tamiseen kaikissa järjestämissänne tilai-
 suuksissa.

- Liittäkää kaikkiin esityksiinne yksi dia 
 jäsenhankinnasta. Se löytyy RedNetin
 jäsenhankintaosiosta.

- Muistuttakaa jäsenyydestä kaikkia uusia ja 
 vanhoja vapaaehtoisia.

- Kiertäkää ovelta ovelle kutsumassa jäseniä 
 henkilökohtaisesti tai pudottakaa kutsukirje 
 postiluukkuihin. Muistakaa mainita kirjees-
 sä nettiosoite, punainenristi.fi/jasenyys,
 jossa voi liittyä jäseneksi ja liittäkää 
 mukaan myös tilisiirtolomake. 

- Järjestäkää osaston avoimien ovien ilta,
 jossa kerrotte jäsenyydestä. Muistattehan 
 käteiskuittivihkot! 

- Kertokaa Facebookissa jäsenyydestä ja
 liittäkää päivitykseen linkki sivuille 
 punainenristi.fi/hankijasen

- Ladatkaa Facebookin kansikuvaksenne
 RedNetistä löytyvä jäsenhankintakuva,
 rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta 

Keskustoimisto kutsuu mukaan niin jäsenyy-
den jättäneet kuin suuren yleisön sosiaalises-
sa mediassa. Kerromme jäsenyydestä myös 
Avun maailmassa ja innostamme jokaista jä-

sentämme kutsumaan ainakin yhden kaverin-
sa/tuttunsa mukaan.
 
Tavoitteena on, että haasteeseen tarttuvat 
niin jäsenet, osastot kuin työntekijätkin. 
 
Jäsenhankintaan uusia aineistoja 

Jäsenhankintaan tuotetaan uusia aineistoja, 
joita voitte hyödyntää tapahtumissanne ja ti-
laisuuksissanne.

• Jäsenhankintaflyer on tarkoitettu jaetta-
vaksi tapahtumissa, kursseilla ja muissa tilai-
suuksissa. Siinä on entiseen tapaan liittymis-
lomake, jonka voi palauttaa postitse maksutta 
keskustoimistoon.  
 
• Punaista Ristiä esittelevä esite, jota voi-
daan hyödyntää esimerkiksi uusien jäsenten 
ja vapaaehtoisten perehdyttämisessä. Se on 
oiva tietopaketti myös niille, jotka ovat kiin-
nostuneita jäsenyydestä ja kaipaavat hieman 
lisätietoa. Kustannussyistä on toivottavaa, 
että käytätte varsinaisessa jäsenhankinnassa 
flyeria ja annatte perusteellisemman esitteen 
vain kiinnostuneille sekä uusille jäsenille ja va-
paaehtoisille.
 
Voitte tilata kaikkia materiaaleja alku-
vuodesta lähtien verkkokaupasta
punaisenristinkauppa.fi. 

Vinkkejä ja tulostettavia materiaaleja
jäsenhankintaan löytyy RedNetistä 
rednet.punainenristi.fi/jasenhankinta ja 
punainenristi.fi/hankijasen.

Henkilökohtainen pyyntö on tehokkain

Kutsu kaverisi Punaisen Ristin jäseneksi!

JÄSENHANKINTA JA -MATERIAALIT
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 17. – 23.3.2014 

Asennetalkoilla rasismia vastaan
Rasisminvastaisen viikon tämänvuotinen teema Asennetalkoot muistuttaa meidän jokaisen 
vastuusta rasisminvastaisen ilmapiirin luomisessa.

Punaisen Ristin rasisminvastainen kampanja toteutetaan vuosittain maaliskuussa samalla 
viikolla, jolloin vietetään YK:n rasisminvastaista päivää 21.3. Tämän vuoden rasisminvastai-
nen kampanja käynnistyy 17.3.2014.

Suomen Punaisen Ristin mandaattiin kuuluu avustaa kaikkein heikoimmassa asemassa ole-
via. Rasismi vahingoittaa paitsi sen kohteiksi joutuneita myös koko yhteiskuntaa. Haluamme 
tukea yhteiskunnan kehittymistä sellaiseksi, jossa kaikilla on hyvä olla.

MITÄ RASISMINVASTAISELLA VIIKOLLA
TAPAHTUU? 

Ensinnäkin julkistamme Asennebarometrin, jos-
sa kerrotaan Punaisen Ristin vapaaehtoisille ja 
työntekijöille tehdyn rasisminvastaisen kyselyn 
tulokset. Keräämme ja teemme talkoohenges-
sä hyviä rasisminvastaisia tekoja.

Peluutamme Rasismivisalla nettikansaa, koulu-
laisia, opiskelijoita ja ohikulkijoita. Työstämme 
Asennetalkoot -lyhytelokuvan, jolle pyrimme 
löytämään mahdollisimman laajan yleisön.

Vanhoja, hyviksi havaittuja kampanjaideoita-
kaan ei ole unohdettu. Tarjoamme edelleen 
kouluille aamunavauksia ja oppituntimateriaa-
leja sekä ideoita kampanjan toteuttamiseksi 
kouluyhteisöissä. Myönnämme myös Ennakko-
luuloton edelläkävijä -kunniakirjoja järjestöm-
me ulkopuolisille ihmisille tai yhteisöille, jotka 
toimivat etnisen yhdenvertaisuuden puolesta. 

MITEN OSASTOT VOIVAT OLLA MUKANA
ASENNETALKOISSA?

• Viemällä Asennetalkoot oman paikka-
 kunnan kouluun

Kannattaa olla ajoissa yhteydessä lähikouluun 
tai oppilaitokseen ja sopia aihetta käsittelevän 
aamunavauksen pitämisestä rasisminvastaisel-
la viikolla. Jos aikaa on, oppilaille voi näyttää 
Asennetalkoot -videon ja keskustella sen he-
rättämistä ajatuksista luokassa. Oppilaat voivat 
myös osallistua Rasismivisaan ja jakaa esimerk-
kejä hyvistä rasisminvastaisista teoista.

• Tempaisemalla rasismia vastaan

Järjestäkää talkoohengessä porukalla hyvä 
rasisminvastainen tempaus. Laittakaa hyvä 
kiertoon keräämällä hyviä rasisminvastaisia
tekoja. 

Lisätietoja kampanjasta 
Anna-Stiinalta, puh. 020 701 2161, 
anna-stiina.lundqvist@punainenristi.fi 
tai monikulttuurisuustyön suunnittelija 
Emilia Fagerlundilta, puh. 020 701 2158, 
emilia.fagerlund@punainenristi.fi
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Ottakaa Rasismivisa tempauksiin mukaan ja 
peluuttakaa työ- ja harrastusporukoita sekä 
ohikulkijoita kaduilla ja ostoskeskuksissa.

ASENNETALKOIDEN TUKENA

Viikosta 8 lähtien 
- Koulu- ja katukampanjamateriaalit
 osoitteessa 
 rednet.punainenristi.fi/
 rasisminvastainen-viikko 

- Rasismivisa -taululehtiöt saatavilla 
 Punaisen Ristin verkkokaupassa

Maaliskuussa
- Kampanjavideo, Rasismivisa ja Asenne-
 barometrin tulokset kampanjasivuilla  
 osoitteessa 
 eirasismille.fi/asennetalkoot

Ei rasismille! –hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
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Suomen Punainen Risti järjestää seuraavan
yleiskokouksen 7.–8.6.2014 Turun Messukeskuksessa

Suomen Punaisen Ristin sääntöjen mukaan "hallituksen on ilmoitettava varsinaisen yleiskokouk-
sen ajankohta ja paikka viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta". (asetus, 5. luku, §30)

Yleiskokouksessa jokaisella osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä 
kohden. Edustajien määrä perustuu edellisen vuoden henkilöjäsenten määrään. Lisäksi jokaisella 
piirillä on yksi piirihallituksen valitsema äänivaltainen edustaja, joka on yleiskokouksen vaalitoi-
mikunnan jäsen.

Yleiskokoukseen valmistauduttaessa on otettava huomioon seuraavat asetuksen määräämät
asiat: Yleiskokoukselle tehtävät aloitteet tulee jättää hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta 
ennen kokousta eli 12.4.2014 mennessä. 

Ehdokkaiden esittämisaika vaalitoimikunnalle päättyy 26.4.2014. 

Hallitus lähettää käsiteltävät asiat sisältävän kokouskutsun viimeistään kuukautta ennen
kokousta. 

Kaikki käsiteltävät asiat postitetaan osastoille ja piireille 9.5.2014.

Yleiskokouksen yhteydessä tarjottavista palveluista (ruokailut, materiaalit ja muut oheispalvelut) 
peritään 40 euron maksu. Lauantai-illan pääjuhlan osallistumismaksu ohjelmineen ja ruokineen 
on 35 €.

Tervetuloa vaikuttamaan!

Suomen Punainen Risti
Hallitus punainenristi.fi

KUTSU

Kesäinen Turku odottaa yleiskokousvieraita. Ensiapuryhmätoiminnan kehittämistoimikunnan puheenjohtaja Petri Raita 
Turun osastosta ja Tiina Keinänen Ruissalon osastosta toivottavat kokousvieraat tervetulleiksi. 

Ju
ssi V
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YLEISKOKOUS TURUSSA 7.–8.6.2014

Tule Turkuun vaikuttamaan
Kesäkuussa suuntaamme koko järjestön voimin Turkuun vaikuttamaan ja viihtymään. Joka 
kolmas vuosi kokoontuva yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin, joka 
päättää mm. koko järjestöä koskevasta toimintalinjauksesta seuraavalle kolmelle vuodelle.

1. Ilmoittautuminen ja majoitusvaraukset 
 kuntoon 7.2 - 25.4.2014

 Kaikki osallistujat ilmoittautuvat ja varaavat 
 majoituksen Punaisen Ristin verkkosivulla 
 olevan lomakkeen kautta. Lomake julkaistaan 
 7.2.2014. Piirien ja osastojen kannattaa tehdä 
 majoitusvarauksensa keskitetysti.

2. Yhteiskyydillä yleiskokoukseen
 Osallistuthan oman piirisi yhteiskuljetukseen. 
 Yhteiskuljetusten tiedot ja osallistumisohjeet
 löytyvät ilmoittautumislomakkeesta.

3. Lisätietoja löytyy:
 - Omasta piiristäsi
 - RedNet: rednet.punainenristi.fi/
  yleiskokous2014
 - punainenristi.fi (ilmoittautumislinkki
  julkaistaan sivuilla 7.2.2014)

Tietoa ohjelmasta
Kokous pidetään Turun messu- ja kongressikeskuk-
sessa (turunmessukeskus.fi). 

Lauantain iltajuhlaa vietetään monipuolisen musii-
kin tahdissa Forum Marinumissa Aurajoen rannalla 
(forum-marinum.fi). 

Yleiskokouksessa lauantaina 7.6. 

• Ilmoittautuminen, avajaiset sekä vaalikeskuste-
 lua ja valiokuntatyöskentelyä. 

• Iltajuhla Forum Marinumissa kello 19 – 24.

• Huomionosoitukset jaetaan klo 19 Suomen 
 Joutsenella arvokkaassa ja rauhallisessa 
 paikassa. Tilaisuus välitetään videoyhteyden 
 kautta iltajuhlan yleisölle.
 
Yleiskokouksessa sunnuntaina 8.6.

Toimintalinjauksen hyväksyminen, luottamushenki-
löiden vaalit, päätöstilaisuus.

Koko perhe mukaan!

Perheiden vuonna myös yleiskokous ja Turku tarjo-
avat mukavaa tekemistä koko perheelle. Pienem-
mät lapset pitävät hauskaa ReddieParkissa, nuoril-
le on tarjolla omaa ohjelmaa ja puolisot sekä muut 
sukulaiset ja tuttavat voivat nauttia eloisasta kau-
pungista. Punaista Ristiä esitellään myös kauppa-
torilla.

Juuri nyt on osastojen aika vaikuttaa siihen mistä Turun kokouksessa keskustellaan ja päätetään! 

Hyvä muistaa

Yleiskokoukseen valmistautumisen tärkeät päivämäärät

 7.2. mennessä: 
  Osastoille ja piireille postitetaan hallituksen ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta, 
  toimintalinjauksen luonnos, ilmoittautumisohjeet, tiedot majoituksista sekä valta-
  kirjojen pohjat ja tieto virallisten osallistujien määrästä.

 31.3. saakka: 
  Osastoilla ja piireillä on aikaa kommentoida toimintalinjauksen luonnosta.

 12.4. mennessä: 
  Osastojen ja piirien tekemät aloitteet kootaan yhteen.

 26.4. mennessä: 
  Ehdokkaat kokouksessa valittaviksi luottamushenkilöiksi esitetään vaalitoimikunnalle. 
  Ehdokkaita voivat ehdottaa osastot ja piirit. Vaalitoimikunnassa ovat jäseninä piirien 
  viralliset edustajat. Järjestön hallitus kutsuu vaalitoimikunnan koolle 28.2. mennessä.

 9.5. mennessä: 
  Osastoille ja piireille postitetaan virallinen kokouskutsu, asiakirjat, vaalitoimikunnan 
  ehdotus luottamushenkilöiksi ja kokouksen ohjelmalehtinen.
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KOULUTUSTA

KOULUTTAJAKOULUTUS 2014 / UTBILDARUTBILDNING 2014
Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen 1 kk ennen koulutuk-
sen alkua. Anmälningar till utbildarutbildning via distriktsbyrån -  minst 1 månad före början av kursen.

Kouluttajapäivät:
kouluttajien valtakunnallinen täydennys- ja
jatkokoulutus  25.-26.1. Nynäs 

Resurssikouluttajavalmennus,  26.1. Nynäs
Resursutbildareutbildning 

Valmiuskouluttajien sisältöosa, 12.-13.4. Nynäs
Innehållsmodul för beredskapsutbildare

Henkisen tuen kouluttajien sisältöosa 12.-13.4. Nynäs (suom.)

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti”  4.10.-31.10. Verkkokoulutus, 
Gemensam modul: ”Det unika Röda Korset” 4.10-31.10 Nätstudier

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 1 1.-2.11. Lähiopetus, HUP, Salomonkatu 
(suom.)
Instrumentmodul: ”Handledning av inlärning”  1-2.11 Närstudier (Åbolands distrikt)
 
Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen”, ryhmä 2 8.-9.11. Paikka avoin

Sisältöosat:  22.-23.11. Turku (suom.)
Innehållsmoduler: 22-23.11 Åbolands distrikt (på svenska)
• Humanitaarinen oikeus, Humanitär rätt  
• Järjestö, Organisationsverksamhet
• Monikulttuurisuus, Mångkulturalism
• Sosiaalipalvelu, Socialtjänst
• Nuoriso, Ungdom
• Henkinen tuki, Psykiskt stöd   

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 17.-19.10. Nynäs

PROMOKOULUTUS 2014 / PROMOUTBILDNING 2014
Kevät / Våren
Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille, 
Riksomfattande promodagar för alla promor 18.-19.1. Ikaalinen

Yhteiset osat:  
Promo: yhteinen osa 1.-2.3. Varsinais-Suomi
Promo: yhteinen osa 22.-23.3. HUP
Promo: yhteinen osa avoinna 

Sisältöosat/Innehållsmoduler:  
Nuoriso 8.-9.2. Lappi
Ensiapupromo 22.-23.3. Savo-Karjala
  

Syksy / Hösten   
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:  
Humanitaarisen oikeuden promo 11.-12.10. 
Monikulttuurisen toiminnan promo 11.-12.10. Hup
Terveyspromosisältö 29.-30.11. Savo – Karjala 
Sosiaalipalvelu 29.-30.11. Länsi-Suomi
Valmiustoiminta 29.-30.11. Nynäs
Nuorisotoiminta avoinna 
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UUTISIA

Nuoret kokoontuvat Vaasaan
Punaisen Ristin nuorten vapaaehtoisten ensimmäi-
nen valtakunnallinen vuositapaaminen järjestetään 
Vaasassa 15. – 16. maaliskuuta. Luvassa on toimin-
nallista ohjelmaa, koulutuksia sekä tutustumista eri 
puolella Suomea toimiviin vapaaehtoisiin. Tapahtu-
man tärkeänä tavoitteena on tarjota foorumi koke-
musten vaihtoon ja vertaistukeen. 

Tapaaminen on tarkoitettu nuorille ja nuorille aikui-
sille, riippumatta siitä kuinka pitkään on ollut mu-
kana toiminnassa. Tavoitteena on, että nuoret ko-
koontuvat jatkossa vuosittain. 

Ilmoittautuminen tapahtumaan on käynnissä 
– ilmoittautua voi piirien nuorisosihteerien kautta, 
osoitteessa punainenristi.fi/nuoret, RedNetin ryh-
mässä SPR Nuoret tai Facebook-ryhmässä Finnish 
Red Cross Youth.

Vapepa juhlii 5-kymppisiä
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan väki 
kokoontuu juhlimaan toiminnan viittä vuosikym-
mentä Tampere-taloon 29. maaliskuuta. Paikalle 
odotetaan yli 400 vapepalaista ja juhlavierasta. 

Ilmoittautumisohjeet ja tapahtuman lisätiedot löy-
tyvät tammikuun lopusta alkaen osoitteessa
vapepa.fi. 

Vapepa on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 50 
järjestön yhteenliittymä, jonka tehtävänä on tukea 
viranomaisia vaativissa tehtävissä. Tavallisin tilanne, 
johon Vapepa hälytetään apuun, on kadonneiden 
henkilöiden etsintä. Tehtävä voi kuitenkin koskea 
mitä vaan väliaikaisen majoituksen järjestämisestä ja 
liikenteen ohjauksesta henkiseen tukeen.

112-viestiä viemään
Olemme lupautuneet jälleen tänä vuonna vie-
mään 11.2. vietettävän 112-päivän viestiä, joka 
rohkaisee soittamaan tosipaikan tullen heti
hätänumeroon. 

Innostakaa osastonne ja lähipiirinne lapset ja 
nuoret viemään kampanjaviestiä isovanhemmil-
leen ja vaikka myös naapuruston vanhoille
ihmisille.

112-esitteitä voi tilata ystävänpäivämateriaalien 
yhteydessä.

Vapepan Lieksan hälytysryhmäläiset Tuula Heikkinen 
(vas), Pentti Kärkkäinen, Maire Hirvonen ja Väinö Kuivalai-
nen valmiina toimimaan.

Kesällä nuoret tempaisivat järjestämällä Porin SuomiAreena
-tapahtumassa sodan keskellä -roolipelin.

SimCity-pelistä tukea Punaiselle Ristille
Pelijätti Electronic Artsin ja Punaisen Ristin yhteistyö 
tuo Punaisen Ristin avustustoiminnan PC-tietokonei-
den suosittuun SimCity-peliin. Pelaajat voivat ladata 
pelimaailmaan Punaisen Ristin avustuspaketti -lisä-
osan, josta on apua luonnonkatastrofin iskiessä vir-
tuaalimaailmaan.

Paketista on apua myös ihan oikeassa maailmassa,
sillä Electronic Arts ohjaa 9,99 euroa maksavan lisä-
osan tuotosta  80 prosenttia Punaisen Ristin työhön. 
Mukana  yhteistyössä on peräti kymmenen Punaisen 
Ristin kansallista yhdistystä, joista yksi on Suomen
Punainen Risti.
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KOULUTUSTA

Päivystysensiapukurssit
Seinäjoki, Aluetoimisto (Laturitie 2)
• 17.-18.5.2014 - klo 10-16
• 15.-16.11.2014 - klo 10-16

Jyväskylä, Aluetoimisto (Ailakinkatu 5)
• 12.-13.4.2014 - klo 10-16
• 6.-8.10.2014 - 17.30-20.45 (iltakurssina!)

Pääsyvaatimukset:
18v ikä, hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto, 
Ea-2. Päivystyskokemusta vähintään 20 h!
Punaisen Ristin jäsenyys. 
Suositellaan myös Punaisen Ristin peruskurs-
sia (järjestötuntemusta), henkisen tuen koulu-
tusta sekä alkusammutuskoulutusta.

Hinta: 30 €/hlö, sisältäen opetusmateriaalin. 

Lisätietoa / SITOVAT ilmoittautumiset viim. 
viikkoa ennen
virve.karling@punainenristi.fi / 0400 261 004

Päihdeneuvoja
-lyhytkurssit

 
8.2.2014, klo 9.00-18.00, Seinäjoki 
SPR Aluetoimisto, Laturitie 2
8.3.2014, Jyväskylä, klo 9.00-18.00 
SPR Aluetoimisto, Ailakinkatu 5) 

Hinta 25€ / osallistuja 
(sisältää opetusmateriaalin, kahvit ja ruu-
an)

Kurssilla tutustutaan ajankohtaiseen päih-
detilanteeseen Suomessa ja pohditaan eri-
laisia menetelmiä, joiden avulla voidaan 
toteuttaa vaikuttavaa ehkäisevää päihde-
työtä. Saat perustietoa päihteistä sekä 
näkökulmia päihteiden käyttöön. Kurssi 
sisältää luentoja, keskusteluja sekä toimin-
nallisia harjoituksia. 

Kurssi sopii erityisen hyvin SPR:n vapaa-
ehtoisille, mutta myös muille ehkäisevästä 
päihdetyöstä kiinnostuneille, alan opiskeli-
joille ja päihdetyön parissa työskenteleville. 
Kurssin suorittamisen jälkeen sinulla on 
mahdollisuus lähteä tekemään ehkäisevää 
päihdetyötä SPR:n vapaaehtoisena erilai-
sissa tilaisuuksissa.
Kurssin ikäraja on 16 vuotta. 
Kouluttajina toimivat Punaisen Ristin päih-
detyön kouluttajat.

Ilmoittautumiset viikkoa ennen kurssia
- virve.karling@punainenristi.fi

Varhaisen puuttumisen (VarPu) 
-kurssi

Vaasa, 26.-27.4.2014 (klo 9-18, 9-16)
• Sokos Hotel Vaakuna (Rewell Center)

Hinta 25€ / osallistuja 
(sisältää opetusmateriaalit, kahvit ja ruuat)

"VarPu"-koulutus antaa perustiedot päihteistä, 
tämän päivän käyttökulttuureista sekä päih-
detilanteestamme. Kurssilta saa valmiuksia 
tunnistaa käyttäjiä, kohdata heidät kokonais-
valtaisesti, ottaa päihteiden käyttö puheeksi 
käytön eri vaiheissa ja ohjata heidät hoitoon. 

Kurssi sopii kaikille asiasta kiinnostuneille: 
Punaisen Ristin ja muiden järjestöjen vapaa-
ehtoisille, koulujen henkilökunnalle, nuoriso-
työntekijöille, nuorten vanhemmille, alan opis-
kelijoille, päihdetyöntekijöille jne…
Ikäraja 18!

Kouluttajina toimivat Punaisen Ristin päihde-
työn kouluttajat.

Sitovat ilmoittautumiset 15.4.2014 mennessä 
ja lisätiedot virve.karling@punainenristi.fi 
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KOULUTUSTA, KILPAILUT

Kouluttajina: Riitta Kangaskesti, Tave Rautiainen, Virve Karling, Heikki Maukonen
Seminaarin hinta: Ea-ryhmäläisille 15€ (sisältää opintomateriaalin, ruuan ja kahvit)

Sitovat ilmoittautumiset viikkoa ennen seminaaripäivää,  virve.karling@punainenristi.fi 

Ensiapuryhmien seminaaripäivät

22.3.2014 - klo 10-16 
Kaustinen,

Kansanlääkintäkeskus

23.3.2014 - klo 10-16
Jyväskylä, Aluetoimisto

Ailakinkatu 5

5.4.2014 - klo 10-16
Seinäjoki, Aluetoimisto

Laturitie 2

Koulutuksen kohderyhmä:  Ensiapuryhmäläiset ympäri piirin! 

Henkinen purku
ensiapuryhmille
– jatkokoulutus

ISBAR – raportointi- 
järjestelmä ensiapu-

päivystäjille

HUPSIS – päivys-
tys-tietokanta ja sen 

käyttäminen

VAPEPA
maastoetsintä

teoriamenetelmä

Koulutuksen sisältö: 

Ensiapukilpailut - 3.5.2014 
Aika: 3.5. - klo 10.00 -
Paikka: Lapua, Kulttuurikeskus Vanha Paukku (Kustaa Tiitun tie 1)

Lauantaina 3.5.2014
• Ilmoittautuminen ja aamukahvit klo 10.00
• Kilpailurata alkaa klo 11.00
• Ruokailu kilpailun jälkeen
• Hinta: Aikuiset 100€ / joukkue, seniorit 60€ / joukkue ja EVY-pari 40€
• Hyvät palkinnot

Sarjojen voittajat osallistuvat ensiavun SM-kisoihin Rovaniemelle, kesäkuussa 2015

Ensiapukisat Kurikassa 2011, Kuva Tave Rautiainen
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KOULUTUSTA

Ensiapukurssi EA 3®
Aika: 12.-14.9. (1.osa) alkaen klo 11.00 ja
- 19.-21.9 (2.osa) alkaen klo 11.00
Paikka: Honkiniemen leirikeskus, Honkinie-
mentie 150, Ähtäri.

Koulutuksen kohderyhmä:  Ensiapuryhmäläiset 
/ työpaikan ensiapuryhmäläiset, joilla suoritet-
tuna  EA-2  ja päivystysensiapukurssi.
Muut alan ihmiset, joilla ammattipätevyys tai 
voimassa oleva EA-2.

Pääsyvaatimus: todistus Punaisen Ristin EA-2-
kurssista, 18 v ikä, normaali fyysinen ja psyyk-
kinen terveys ja jaksaminen. Kurssille hae-
taan hakukaavakkeella, jota saa  alla olevasta 
osoitteesta!

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

Kurssin hinta: Ensiapuryhmille 450,00 euroa/
hlö ja muille 550,00 euroa/hlö (sis. koulutuk-
sen materiaaleineen, majoituksen ja ruokailun.

Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut:
- 1.9.2014 mennessä
- virve.karling@punainenristi.fi - 0400 261 004

Ensiapuryhmien
ALUETOUR 2014
Ensiapuryhmien perinteinen ALUETOUR –ta-
paamiset 2014!

4.2. Äänekoski
(Saarijärvi, Karstula, Viitasaari, Pihtipudas, 
Laukaa)

5.2. Jyväskylä
(Joutsa, Jämsä, Jämsänkoski, Keuruu, Metso, 
Hankasalmi)

11.2. Ilmajoki
(Kurikka, Kauhajoki, Vaasa, Vähäkyrö, Isokyrö, 
Ylistaro, Seinäjoki, Alavus, Teuva)

12.2. Lappajärvi (Kuortane, Alajärvi, Kauhava, 
Härmät, Evijärvi)

19.2. Kokkola
(Kaustinen, Toholampi, Himanka, Kannus)

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustele-
maan ajankohtaisimmista asioista, tapaamaan 
oman alueen toimijoita, sekä piirin työnteki-
jöitä.

Tiedustelut:
virve.karling@punainenristi.fi

Nyt osastoilla on mahdollisuus hakea avustusta
nuorisotoimintaan
Keväällä 2013 järjestettiin Lidl –myymälöiden pullonpalautusautomaateissa tavara-arpajaiset, 
joiden tuotto kohdistettiin puoliksi Punaisen Ristin turvataloille ja puoliksi osastojen lapsi- ja 
nuorisotoimintaan. Länsi-Suomen piiriin saimme 2 708 euroa.

Länsi-Suomen Piirin nuorisovaliokunta on päättänyt jakaa rahaa osastoille kolmeen eri tarkoi-
tukseen: uuden nuorisotoiminnan aloittamiseen, leiritoiminnan toteuttamiseen tai jo olemas-
sa olevan toiminnan sekä vapaaehtoisten tukemiseen.
Avustuksia myönnetään hakemusten ja perustelujen mukaan. Ensisijaisia avustuksen saajia 
ovat osastot jotka osallistuivat kampanjan esittelyyn Lidl –myymälöissä. Kukin osasto voi ha-
kea maksimissaan 500 euron avustusta.
Hakeminen tapahtuu postitse tai sähköpostitse skannatulla lomakkeella 10.2. mennessä.
Lomakkeen löydät Rednetistä nuorisotoiminnan alta. 

Nuorisovaliokunta päättää avustuksista helmikuun kokouksessaan ja tiedottaa sen jälkeen 
hakijoille. Avustuksen käytöstä tulee tehdä raportti marraskuun 2014 loppuun mennessä.
Lisätietoja nuorisotoiminnan suunnittelija Annika Jouhkilta.

NUORISOTOIMINTA
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NÄLKÄPÄIVÄTULOSET

Osasto
NP-tulos

2011
NP-tulos 

2012
NP-tulos

2013

Alajärvi 3280,00 3813,10 2332,97

Alavus 1698,05 1653,61 0,00

Campus 8207,36 6258,28
Katso

Jyväskylä

Evijärvi 1536,33 1519,73 74,10

Haapamäki- 
Pihlajavesi

1320,29 1042,49 1545,93

Hankasalmi 2176,09 27744,94 2485,94

Himanka 4037,61 3947,94 3701,20

Härmäin 
osasto 

2219,92 1829,60 1605,18

Ilmajoki 5269,98 4342,96 4723,66

Isojoki 448,99 392,82 249,83

Isokyrö 2608,13 2090,33 1885,77

Jalasjärvi 3345,23 3344,31 2666,77

Joutsa 3674,10 3556,03 4218,34

Jurva 2070,52 2238,86 1933,71

Jyväskylä 13520,28 16826,69 30295,63

Jämsä 5262,74 4473,69 4345,98

Jämsänkoski 3500,00 3500,00 2717,01

Kannonkoski 822,34 768,43 987,44

Kannus 5579,75 5113,87 4829,50

Karijoki 0,00 0,00 0,00

Karstula 5611,94 6609,56 4736,33

Kaskinen 1071,42 0,00 818,14

Kauhajoki 2606,03 2330,52 2568,49

Kauhava 3794,95 2979,31 2746,01

Kaustinen 4017,34 4342,32 4235,06

Keuruu 8122,75 7896,07 7429,05

Kinnula 901,12 802,66 892,76

Kivijärvi 653,30 633,53 593,37

Kokkola 12305,00 11580,56 6202,57

Konnevesi 2322,02 2103,64 1669,71

Korpilahti 1237,00 946,21 914,61

Kortesjärvi 241,85 0,00 216,50

Koura 748,75 432,75 800,85

Kristiinankaup 1612,43 1251,67 1417,32

Kuokkala 7404,03 7755,07
Katso

Jyväskylä

Kuortane 1872,92 1706,36 2055,08

Kurikka 3912,61 3388,93 3742,37

Kyyjärvi 3763,32 3114,73 2417,09

Osasto
NP-tulos

2011
NP-tulos

2012
NP-tulos

2013

Laihia 1325,62 1586,15 1713,07

Lappajärvi 2439,25 2389,25 2673,36

Lapua 0,00 2134,14 4552,57

Laukaa 4242,51 3568,01 3278,69

Lehtimäki 527,68 420,27 383,68

Leivonmäki 579,95 731,38 586,91

Lievestuore 729,70 587,88 269,56

Lohtaja 571,85 802,30 1125,34

Multia 478,22 401,95 275,72

Muurame 4852,82 4203,40 4906,48

Nurmo 1431,12 2174,35 1007,28

Palokka 3712,65 3385,95
Katso

Jyväskylä

Perho 531,42 0,00 368,43

Petäjävesi 1316,77 1452,77 953,44

Pietarsaari 6300,24 3815,81 3957,79

Pihtipudas 1874,35 892,62 1430,46

Saarijärvi 4037,01 4834,59 4687,64

Seinäjoki 5152,78 4275,77 5800,00

Soini 539,80 389,29 290,41

Suolahti 1078,18 816,37 449,46

Teuva 2677,74 2945,88 2369,39

Tikkakoski 1037,25 1532,18 1233,97

Toholampi 3550,93 3653,40 3280,33

Toivakka 1057,89 653,42 414,18

Uurainen 1737,00 1447,51 1593,22

Vaajakoski 4577,35 Liitetty  
Jyväskylä

Katso
Jyväskylä

Vaasa suom 17580,00 15895,95 10200,00

Veteli 583,06 0,00 255,17

Viitasaari 5322,73 4487,87 4500,52

Vimpeli 4063,82 742,15 1810,36

Vähäkyrö 918,43 936,24 516,71

Ylistaro 1464,02 1624,16 315,88

Ähtäri 2511,67 1911,00 1890,28

Äänekoski 4650,00 1671,26 3150,04

SPR-Kirppikset, 
piiri 1130,63 22483,52

Länsi-Suomen 
piiri 226230,30 205233,09 206778,17

Näppäilyvihreitä saattaa esiintyä...

Nälkäpäivätulokset 2014
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KOULUTUSTA

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)

HUOM. osasto voi tilata tämän kurssin omille 
toimijoilleen, kuten osaston hallitus, ystävä-
ryhmä, terveyspistevapaaehtoiset. Kysy lisää 
Riitalta.

Kurssi on maksuton osastolle!

Henkisen tuen
peruskurssin...
...tavoitteena...

 > antaa perustietoa ymmärtää niitä tunteita,  
  ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset 
  kriisitilanteet aiheuttavat.
 > antaa valmiuksia kohdata ja auttaa muita   

 ihmisiä, jotka ovat joutuneet äkilliseen 
  kriisitilanteeseen.
 > antaa valmiuksia myös huolehtia omasta   

  jaksamisesta. 

Laajuus: 12 tuntia (lauantai-sunnuntai)

- piiri järjestää näitä

seuraavat koulutukset ovat:
• 8.-9.2.2014 Lappajärvi
• 15.–16.2.2014 Kokkola
• 25.–26.2.2014 Jyväskylä - ti ja ke
• 4.-5.10.2014 Jämsä
• 15.–16.11.2014 Kauhajoki

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

Ilmoittautumiset
- seinajoki.lansisuomi@punainenristi.fi 
- 020 701 2830 

HANNA MÄKYNEN - SOSIAALINEUVOS

Hanna Mäkysestä
sosiaalineuvos
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myön-
tänyt 100 henkilölle arvonimen. Suomen Pu-
naisen Ristin Länsi-Suomen piirissä 34 vuotta 
työskennellyt Hanna Mäkynen sai tasavallan 
presidentiltä sosiaalineuvoksen arvonimen. 
Sosiaalineuvoksen arvonimi voidaan myöntää 
merkittävien yhteiskunnallisten ansioiden joh-
dosta. Muita tällä kertaa myönnettyjä arvoni-
miä sosiaalineuvoksen lisäksi oli kaikkiaan 36 
kappaletta, kuten vuorineuvos, laamanni ja 
professori.

Tasavallan Presidentin myöntämästä sosiaali-
neuvoksen arvonimestä annettava avoin kirje 
luovutettiin Hanna Mäkyselle 10.1.2014 Hylly-
kallion seurakuntakodilla järjestetyssä juhlas-
sa. Juhlassa kuultiin useita mielenkiintoisia pu-
heenvuoroja ja sosiaalineuvos Hanna Mäkysen 
koskettava kertomus hänen oman elämänsä 
vaiheista. Hanna Mäkynen kertoi aloittaneen-
sa Punaisella Ristillä vuonna 1972, minkä jäl-
keen Punainen Risti ja erityisesti ensiapu ovat 
olleet hänelle erittäin tärkeitä asioita.

Suomen Punaisen Ristin kiitospuheenvuo-
ron tilaisuudessa käytti ja pääsihteeri Kristiina 
Kumpulan tervehdyksen Hanna Mäkyselle vä-
litti toiminnanjohtaja Pekka Annala.

Teksti: Tero Hintsa

- http://rednet.punainenristi.fi/node/21996
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TAPAHTUMAKALENTERI - KEVÄT 2014

HELMIKUU

1.
Vapepa Mso-etsintämenetelmä 
Valmiusryhmän koulutuspäivä
Valmiuskouluttajat ja johtajat

Seinäjoki

1.-2. Sospa kouluttajat + vastuukouluttajat Saarijärvi

4. Ensiapuryhmien ALUETOUR 2014 Äänekoski

5. Ensiapuryhmien ALUETOUR 2014 Jyväskylä

8. Isojen osastojen kehittämispäivä Seinäjoki

8. Päivystystestaus Jämsänkoski

8. Päihdeneuvoja (Pä-Ne)-kurssi Seinäjoki

8.-9. Henkisen tuen peruskurssi Lappajärvi

11. Ensiapuryhmien ALUETOUR 2014 Ilmajoki

12. Ensiapuryhmien ALUETOUR 2014 Lappajärvi

14. YSTÄVÄNPÄIVÄ

15.
Terveyspiste / PLUS PISTE- toimijoiden
täydennyskoulutus

Jyväskylä

15.–16. Henkisen tuen peruskurssi Kokkola

15.–16. Reddie Kids –ohjaajakoulutus

19. Ensiapuryhmien ALUETOUR 2014 Kokkola

MAALISKUU
8. Päihdeneuvoja -kurssi Jyväskylä

8. Vapepa johtoryhmäkoulutus Tuuri

14. Valmiusryhmän koulutuspäivä Ähtäri

14. ETK-koulutuspäivä Ähtäri

15.
Ikäihmisen mielen hyvinvoinnin tukemi-
nen vapaaehtoistoiminnassa - koulutus

Keuruu

15.-16. Ensiapuryhmien harjoituskurssi Ähtäri

15.-16. Nuorten vuositapaaminen Vaasa

19. Aluetapaaminen / ystäväprojekti Kuortane

20. Aluetapaaminen / ystäväprojekti Alavus

21. Rasisminvastainen päivä

22. Ensiapuryhmien seminaari Kaustinen

23. Ensiapuryhmien seminaari Jyväskylä

21.-23. Vapepa johtajakurssi Nynäs

24.
Keräysjohtajien ja kotimaan avun
yhdyshenkilöiden special-ilta

Teuva

25.
Keräysjohtajien ja kotimaan avun
yhdyshenkilöiden special-ilta

Kauhava

26. Aluetapaaminen / ystäväprojekti Jämsä

26.
Keräysjohtajien ja kotimaan avun
yhdyshenkilöiden special-ilta

Kannus

27. Aluetapaaminen / ystäväprojekti Karstula

29.-30.
Ensiapupäivystäjien jatkokoulutus,
Autourheilupäivystys -kurssi

Seinäjoki

29. Vapepa 50-vuotta juhla Tampere

29. EVY-kertaus- ja koulutuspäivä Jyväskyä

HUHTIKUU

1.
Keräysjohtajien ja kotimaan avun yh-
dyshenkilöiden special-ilta Muurame

2.
Keräysjohtajien ja kotimaan avun yh-
dyshenkilöiden special-ilta

Kannonkoski

3. Aluetapaaminen / ystäväprojekti Kaustinen

5. Ensiapuryhmien seminaari Seinäjoki

21.4. - 
4.5.

Vapepa etsintäkurssi - kurssi pidetään 
kolmena arki-iltana ja harjoitusosio 4.5.

Lappajärvi
Kauhava

Avoin Vapepa etsintäkurssi Keski-Suomi Avoin

5.-6.
Terveyspistetoimijoiden valtakunnalliset 
koulutuspäivät

12.-13. Päivystysensiapukurssi Jyväskylä

26. Piirin vuosikokous Avoin

26.-27. Varhaisen puuttumisen kurssi Vaasa

26. GPS-kurssi Lapua

TOUKOKUU
5.-11. Punaisen Ristin viikko

3. Piirin ensiapukilpailut Lapua

3. Kevätjuhla - Ystävätoiminta Lapua

3. Reddie Kids -kilpailu Lapua

3.-4. Maastojohtajakurssi Kauhava

4.-9. Nuosodelegaattikurssi Nynäs

16.-18. Leiriohjaajakoulutus Alavus

17.
Kevätjuhla - Ysätätoiminta ja omaishoi-
tajien tukitoiminta

Karstula

17.-18. Päivystysensiapukurssi Seinäjoki

16.-18. Emergency Evacuation Exercise = E3 Tikkakoski

22. Valtakunnallinen ETK-päivä Jyväskylä

KESÄKUU
6. Yleiskokouksen nuorten etkot Turku

7.-8. Yleiskokous Turku

10. Festarikoulutus päihdetyöryhmälle Seinäjoki

11. Festarikoulutus päihdetyöryhmälle Jyväskylä

ALUETOIMISTOT SULJETTUNA
1.7.-31.7.
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VANKILAVIERAILIJA

Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin vanki-
lavierailijoita Hämeenlinnan vankilasta, Kyl-
mäkosken vankilasta, uusia juuri koulutettuja 
vapaaehtoisia ja sosiaalipalvelusuunnitteli-
ja Johanna Raivio kokoontuivat Kylmäkoskelle 
29.11.2013. Heidän vieraakseen saapui Vaa-
sasta 13 vankilavierailijaa, erityisohjaaja Maria 
Hakala-Ranta, vankilapastori Jenna Utriainen 
ja vartija Ari Kankaanpää. Punaisen Ristin kes-
kustoimistolta tapaamiseen osallistui kotimaa-
navun koordinaattori Anita Hartikka. 

Kylmäkosken vankilassa arvostetaan
vankilavierailijoita

Kylmäkosken vankila on perustettu 1993. Se 
kuuluu Länsi-Suomen rikosseuraamusaluee-
seen. Vankilassa työskentelee johtaja, kak-
si apulaisjohtajaa, 45 vartijaa, 10 rikosseuraa-
musesimiestä ja lukuisia erityistyöntekijöitä. 

Kylmäkoskella muurien sisäpuolella on tarjol-
la paljon erilaista toimintaa. Työtoiminnassa 
mm pakataan terassiruuveja ja tehdään piha-
töitä. Vangeille on useita erilaisia kuntoutta-
via ohjelmia.  Kalterit taakse -ohjelma sisältää 
päihdekuntoutusta ja väkivaltarikollisille on 
oma ohjelma. Vankilalla on monia merkittä-
viä yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi Martta-
liitto järjestää Arki sujuvaksi –toimintaa, Sorin 
sirkus Sirkustyöpajoja ja Akaan opisto musiik-
kikursseja. Vangeille tärkeitä ovat myös isä 

– lapsi -tapaamiset, joita varten on käytössä 
oma tila.

- Kylmäkoskella on useita osastoja vangeille, 
kuten päihteetön osasto. Kylmäkosken vanki-
lassa on 113 paikkaa. Usein vankeja on ”yli-
paikoilla”, tälläkin hetkellä noin 130 vankia, 
Kylmäkosken vankilan rikosseuraamusesimies 
Antti Sievola kertoi.

Suomessa rikosseuraamusalalla on menossa 
tai alkamassa useita valtakunnallisia ja yksit-
täisiä vankiloita koskevia uudistuksia. Kyl-
mäkosken vankilan käytännön toimintaan 
vaikuttaa lähitulevaisuudessa tulossa oleva re-
montti. 

- Jatkossa vankiloiden toiminnan sisältöön 
vaikuttaa uudistus, missä vankilat jaetaan eri 
luokkiin sen mukaan kuinka suljettu tai avoin 
laitos on. Valvotun koevapauden käyttö on 
myös lisääntymässä, Antti Sievola valotti tule-
vaisuuden kehityssuuntia.

Inhimillisyys yhdistää vankiloiden 
ammattityötä ja Punaisen Ristin
vapaaehtoisia

Inhimillisyys on läsnä sekä vankeinhoidon am-
mattilaisten että vankiloissa toimivien vapaa-
ehtoisten työssä. Kylmäkoskella vangeille jär-
jestetään Punaisen Ristin ryhmätoimintaa, jota 
ohjaa kaksi vapaaehtoista vankilavierailijaa. 
Vankilaan on koulutettu uusia vapaaehtoisia, 
joista haastattelujen jälkeen osa valitaan vie-
railijoiksi. Vaasan vankilassa toimii tällä het-
kellä 16 eri-ikäistä vapaaehtoista, jotka oh-
jaavat ryhmiä ja tapaavat yksittäisiä vankeja. 
Kylmäkoskella ja Vaasassa on pidetty SPR-tee-
makurssia vangeille. Vangeilta on tullut kurs-
sista erittäin hyvää palautetta. 

- Vankilavierailijatoiminta on kasvanut osaksi 
vankeinhoitoa, eikä ole ainakaan vähenemäs-
sä. Vapaaehtoistyö tuo vankien vapaa-aikaan 
erittäin tärkeän ammattikuntoutusta täyden-
tävän osan, Antti Sievola painotti.

- Vankila on suhtautunut vapaaehtoisiin erit-
täin myönteisesti, kaksi kertaa kuussa Kylmä-
koskella vierailevat vapaaehtoiset kertoivat.

Teksti: Tero Hintsa

Vankilavierailijatoiminta kiinnosti Kylmäkoskella
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YSTÄVÄTOIMINTA

Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta pyrkii 
lievittämään yksinäisyyttä ja lisäämään yksi-
näisten hyvinvointia. Valtaosa vapaaehtoisis-
ta toimii ystävinä senioreille ja tulee mukaan 
toimintaan koulutuksen kautta. Uusien ystävi-
en kouluttamisessa on tehty kaikkien aikojen 
Länsi-Suomen ennätys vuonna 2013. Kokonai-
suudessaan 544 uutta ystävää koulutettiin 46 
kurssilla. 

Ystävätoiminnan peruskurssi 
edelleen ystävätoiminnan kulma-
kivi

Ensimmäinen ystävätoiminnan peruskurssi jär-
jestettiin Helsingissä vuonna 1959, minkä jäl-
keen tuhannet ystävät ovat kurssien kautta 
päässeet avuksi yksinäisten arkeen. Kuluvana 
vuonna Länsi-Suomen piirissä on pidetty 16 
Ystävätoiminnan peruskurssia, niille osallistui 
217 kurssilaista. Muutamia kursseja peruun-
tui tai muutettiin lyhytkurssiksi liian pienen 
osallistujamäärän takia. Viime vuosina eni-
ten kursseja on järjestänyt Jyväskylän osasto, 
jopa neljä kurssia vuosittain. Tänä vuonna mo-
net osastot pitivät pitkästä aikaa ensimmäi-
sen ystäväkurssinsa. Esimerkiksi Kuortaneella 
ystävätoiminta käynnistyi uudelleen ja perus-
kurssille osallistui 16 henkilöä marraskuun lo-
pussa. 

- Ystävätoiminnan peruskurssien kestosuosio 
ja uusien kurssimuotojen kehittyminen kerto-
vat hyvästä draivista Ystävätoiminnassa! Uusia 
vapaaehtoisia on saatu viime vuosina koulu-
tettua paljon enemmän kuin toiminnasta on 
jäänyt vanhoja ystäviä pois, toiminnanjohtaja 
Pekka Annala tiivistää tyytyväisenä. 

Omaishoitajien tukitoiminnassa 
uusia koulutuksia

Maaliskuussa järjestettiin Summassaares-
sa Saarijärvellä ensimmäinen Vapaaehtoinen 
omaishoitajan rinnalla – koulutus. Kurssi on 
ystävätoiminnan peruskurssin jälkeistä lisä-
koulutusta ja siihen osallistui 10 omaishoi-
tajien tukitoiminnassa mukana olevaa 
vapaaehtoista. Omaishoitopainotteisia Ystävä-
toiminnan peruskursseja järjestettiin Kivijärvel-
lä ja Konnevedellä.
Ystävätoiminnan lyhytkurssilta ystäväksi yh-

dessä illassa
Ystävätoiminnan lyhytkursseja järjestettiin 
vuoden 2013 aikana 24 osastolla. Kaikkiaan 
kursseilla koulutettiin 244 ystävää. Ystävätoi-
minnan lyhytkurssi on kehitetty Ystävätoimin-
nan alueellisen tuen kehittämisprojektissa. En-
simmäinen lyhytkurssi järjestettiin Jyväskylän 
osastolla marraskuussa 2012. Lyhytkurssi voi-
daan järjestää esimerkiksi osallistujamäärän 
jäädessä liian pieneksi peruskurssin pitämi-
seksi. Näin vapaaehtoiset pääsevät kuitenkin 
mukaan toimintaan ja vapaaehtoisen polulle.

- Ystävätoiminnan lyhytkurssi on uusi nope-
ampi ja helpompi tapa lähteä vapaaehtoisek-
si. Voit valita haluatko lähteä vapaaehtoiseksi 
yhdessä illassa vai haluatko kenties perus-
kurssilta enemmän tietoa auttamisesta, Teija 
Matalamäki Ystävätoiminnan kehittämispro-
jektista kertoo. 

Nunu, Hertta ja Kamu -kursseilta 
ystäviä lapsille sekä nuorille

Nunu -kurssilla koulutetaan nuoria ystäviksi 
nuorille. Turvatalojen kanssa yhdessä raken-
nettu koulutus- ja toimintamalli on alkanut 
Kuopiosta, Oulusta, Tampereelta ja Helsingis-
tä. Syksyllä 2013 Jyväskylän osasto järjesti en-
simmäisen Nunu-kurssin Länsi-Suomen pii-
rissä. Siihen osallistui 14 erittäin aktiivista ja 
Punaisen Ristin auttamistehtävistä kiinnostu-
nutta nuorta. 

- Nunu-koulutusta sovellettiin Jyväskylän osas-
ton alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin. Tekemi-
sen, toiminnan ja harrastamisen kautta Nunu 
tarjoaa nuorille räätälöidyn mahdollisuuden 
tulla mukaan Punaiseen Ristiin, hiukan uusin 
maustein. Kurssin tavoitteena oli käynnistää 
nuori ystävä nuorelle-ystävätoiminnan muoto. 
Kuitenkin kurssin jälkeen oli kasassa sellainen 
ryhmä, joka tarttui suoraan keräyslippaisiin ja 
on sen jälkeen ehtinyt tehdä jo paljon muu-
takin. Näistä kuullaan vielä, vastuukouluttaja 
Henna-Maria Jalosalmi pohtii tyytyväisenä.

Vaasasta käynnistynyt KaMu-toiminta koos-
tuu yksilötoiminnasta ja kerhotoiminnasta. Pu-
nainen Risti toteuttaa KaMu-toimintaa yhdes-
sä MLL:n kanssa. KaMu-kursseilla koulutetaan 
sekä yksittäisiä ystäviä 4-14 –vuotiaille lapsil-
le että ohjaajia KaMu-kerhoihin. Koulutuksissa 
perehdytään tarkemmin KaMu-toimintaan, sen 

Ystäväkoulutuksessa uusia ennätyksiä 
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ennalta ehkäisevään näkökulmaan, vuorovai-
kutustaitoihin, tunnetaitoihin ja lasten osal-
listumiseen toiminnassa. Koulutuksen kaut-
ta saa mahdollisuuden toimia niin yksilö- kuin 
kerhotoiminnassa. KaMussa koulutettiin ku-
luvana vuonna 8 uutta vapaaehtoista.  KaMu-
toimintaa ohjaa ja koulutukset Länsi-Suomen 
piirissä järjestää lapsitoiminnan ohjaaja Elsi 
Pienimäki.

- KaMu-toiminnan alussa on tahdottu suunna-
ta koulutusta erityisesti Vaasan Ammattikor-
keakoulun sosionomiopiskelijoille. Sosiono-
miopiskelijat ovat kyvykkäitä, motivoituneita 
ja kiinnostuneita osallistumaan KaMu-toimin-
taan. Lisäksi opiskelijat saavat tärkeää käy-
tännön kokemusta ja vapaasti valittavien 
opintojen opintopisteistä, Elsi Pienimäki ker-
too tiiviistä yhteistyöstä VAMK:n kanssa.

Hertta on oppilaitoksessa järjestettävä Ystä-
vätoiminnan peruskurssi. Nuorille räätälöi-
dyn kurssin jälkeen opiskelijat tekevät Punai-
sen Ristin ystävätoiminnan toiminta-ajatuksen 
mukaisesti vapaaehtoistyötä vanhainkodis-
sa tai vastaavassa laitoksessa. Länsi-Suomen 
piirissä Herttaa on koulutettu Alajärven yläas-
teella, missä kursseille osallistui tänä vuonna 
51 nuorta. 

- Osallistujien nuori ikä erottaa Herttakurssit 
perinteisistä kursseista,  tästä syystä esimer-
kiksi elämän kriisitilanteet jätetään kokonaan 
käsittelemättä. Vaihtelevilla opetusmenetel-
millä pyrin ylläpitämään nuorten mielenkiin-
non itse aiheeseen, vastuukouluttaja Satu Mä-
ki-Fossi vertailee.

Moottorisahaystävät päräyttivät 
Saarijärvellä

Miesten on ollut vaikea löytää luontevia va-
paaehtoistehtäviä ystävätoiminnasta. Saari-
järven osaston ystäväryhmä teki vuonna 2008 
SWOT-analyysin, missä yhdeksi heikkoudeksi 
löydettiin vähäinen miesvapaaehtoisten mää-
rä. Saarijärvellä ei jääty tuleen makaamaan, 
vaan lähdettiin kokeilemaan eri tapoja saa-
da miehiä mukaan. Ratkaisun avain löydettiin 
viime vuonna osaston lähdettyä suunnittele-
maan huono-osaisuushanketta Moottorisa-
haystävät -idean ympärille. Osaston puheen-
johtaja Markku Kyllösen ja varapuheenjohtaja 
Pentti Tavailan johdolla Saarijärven vanhalle 

metsäkoululle kokoontui kevään 2013 iltoihin 
jopa lähes 30 miestä tutustumaan ystävätoi-
mintaan ja moottorisahoihin. Syksyllä histori-
alliselle ensimmäiselle miesten ystävätoimin-
nan peruskurssille osallistui 10 saarijärveläistä 
miestä.

- Miehet ovat lähteneet esimerkillisesti mu-
kaan ystävätoimintaan Saarijärvellä. Siellä 
startattiin Moottorisahaystävätoiminta alku-
vuodesta. Se on ikäänkuin äijäjoogan vastine 
vapaaehtoistoiminnassa. Miehet sekä toimivat 
ystävinä että välillä tutustutaan moottorisaho-
jen malleihin ja huoltoon tiivistää sosiaalipal-
velukouluttaja Marko Järvenoja. 

- Suomalaisessa kulttuurissa miesten arvo-
ja voidaan pitää kovina arvoina, kuten työ ja 
raha. Tämän vuoksi tarvitaan miesten kulttuu-
rista kannustin lähteä pehmeämpien arvojen 
pariin. Suomalaisesta miehestä löytyy peh-
meämpienkin arvojen vaalija, mikä näkyy kurs-
seilla käydyissä keskusteluissa. Kurssit ovat 
tervetullut muutos miesten maailmaan, Marko 
Järvenoja toteaa.

Saarijärven innoittamana miesten kurssia on 
testattu Kauhavalla yhteistyössä Eloisaikä-oh-
jelman AijjoosII-projektin, Järjestötalo Seinäjo-
en, Etelä-Pohjanmaan Sydänpiirin ja seurakun-
nan kanssa. 

Teksti: Tero Hintsa
N

au
la

n
ly

ö
n
ti

ki
sa

 v
ap

aa
eh

to
is

to
im

in
n
an

 m
e
ss

u
ill

a.
 K

u
va

: 
Te

ija
 M

at
al

am
äk

i

YSTÄVÄTOIMINTA



21

VAPAAEHTOISTOIMINTA ON PARASTA IKINÄ

Vapaaehtoistoiminnan 
messut
Iloinen ja rento tunnelma siivitti messujen sa-
nomaa: "VAPAAEHTOISTOIMINTA ON PARASTA 
IKINÄ!", kun 35 vapaaehtoistoimintaa tarjo-
avaa järjestöä ja yhdistystä kokoontui saman 
katon alle ensimmäistä kertaa Etelä-Pohjan-
maalla 30.11.2013. Messuilla myös järjestöt 
tutustuivat toistensa toimintaan; havahduttiin 
samankaltaisuuteen ja löydettiin yhteistyön 
paikkoja.

Yhteinen ajatus

Kaikki lähti Järjestötalon tehonaisista Eva Blo-
mista ja Anne Sirosesta. Ollessaan Helsingis-
sä vapaaehtoistoiminnan messuilla heillä he-
räsi yhteinen ajatus: "Meille Seinäjoelle pitää 
saada tämmöiset!" Viime kevään Teherähän 
yhyres  –  vapaaehtoistoiminnan foorumi sy-
säsi messujen suunnittelun hyvään vauhtiin ja 
puolen vuoden kuluttua siitä tuli totta.

Kartoitusta

Messuja edeltävästi Seinäjoen alueella haas-
tateltiin lapsia, nuoria ja aikuisia. Honkakylän 
ala-asteen koululaiset tiesivät monia vastauk-
sia kysymykseen: Kuinka voin auttaa kaveria? 
Kaverille voi viedä läksyt jos se on ollu kipeä, 
voi auttaa eskareita ruoan viemisessä, voi aut-
taa korjaamaan toisen mopoa, jos toiselta tip-
puu tavara niin nostaa sen.

Katugallupissa 180:ltä kysyttiin: Oletko kos-
kaan tehnyt vapaaehtoistyötä? Tähän 109 
vastasi myöntävästi. Kielteisesti vastaavien 

syihin: ei ole pyydetty, ei ole ollut tarvetta tai 
sopivaa tehtävää ei ole tullut eteen, tarjottiin 
vastauksia ja useita mahdollisuuksia messuilla.

Monipuolinen ja kiinnostava ohjelma

Messuilla tuotiin esille alueellista vapaaehtois-
toimintaa mahdollisimman monipuolisesti ja 
kattavasti. Esillä oli eri potilasjärjestöjä, mo-
nenlaisia harrastus- ja vapaa-ajan seuroja ja 
yhdistyksiä. Ohjelmassa oli elävää musiikkia, 
improvisaatioteatteria, kisailua ja lapsille omaa 
toimintaa.

Mielenkiintoinen paneelikeskustelu ke-
räsi kuulijoita:

- Vapaaehtoistoiminnalle ei ole määritetty ta-
loudellista arvoa, sellaista tarvitaan esitettä-
väksi totesi kansanedustaja ja eduskunnan 
vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän varapu-
heenjohtaja Anne Kalmari puheenvuorossaan.

- Vapaaehtoistyöntekijä Timo Brännfors oli 
huolissaan siitä, ketkä täyttävät vapaaehtois-
rintamaan jäävän aukon, kun nykyiset vapaa-
ehtoiset eivät enää jaksa.

- Mitkä olisivat valtion/kaupungin antamat tu-
kimuodot vapaaehtoistoiminnalle? kysyi Mas-
sa-hankkeen projektipäällikkö Harri Pihlajamä-
ki Selmusta.

- Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki kiit-
teli "taustajärjestötoimijoita" eli vanhempia, 
jotka sitoutuneesti kuljettavat lapsia harras-
tuksiin.  

Mahtava määrä näytteilleasettajia Lyseon juhlasalissa, näkymä joka ilahdutti myös järjestäjät. Kuva: Teija Matalamäki
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Kevätjuhla- ja
ensiapukilpailujen 
puitteisiin tutustu-
massa Lapuan osas-
ton, piirin ja keskus-
toimiston edustajia.

KEVÄTJUHLA - LAPUALLA

Ensi vuonna uudestaan

Pirteä puheensorina täytti juhlasalin aina klo 
10.00 lähtien messujen päättymiseen klo 
15.00 asti. Päällimmäiseksi kaikille jäi sama 
halu, halu olla mukana ensi vuonnakin!

Messut järjestettiin yhteistyössä alueen eri 
järjestöjen kesken. Järjestäjinä toimivat:

- Järjestötalo Seinäjoki
- Sestel ry, Selmu ry
- Suomen Punainen Risti
- PLU ry
- Lakeuden Mielenterveysseura
- Kärki-Seura ry
- Seinäjoen Seurakunta

Teksti: Teija Matalamäki

Kevätpaukahrus –
Punaisen Ristin Ensiapukisat 
ja Kevätjuhla Lapualla

Aika: 3.5.2014, kello 10.00-17.00
Paikka: Lapua, Kulttuurikeskus VanhaPaukku, 
Kustaa Tiitun tie 1, 62100 Lapua
http://www.vanhapaukku.fi

Osallistujat:
1) Piirin ensiapukilpailut (EA-ryhmät, Seniori-
ryhmät ja EVY-parit).
2) Reddie Kids –kisat.
3) Ystävätoiminnan ja seniorikerhotoiminnan 
kevätjuhla.
4) Kisayleisö ja Kutsuvieraat

Ohjelma - alustava:

9.00- Kahvit EA-kisaajille
10.00- Kevätpaukahrus – Avajaiset Vanhan 
Paukun sisäpihalla/joen puolella. 
10.15- EA-kisat alkavat 
10.15- Ystävätoiminnan kevätjuhla alkaa Ala-
joki-Salissa 
- Ystävyys –Sarjakuvataiteilu, Antti Hintsa & 
Milla Paloniemi. 
- Vanha Paukku –Historiallinen miljöö keskellä 
Lapuaa.
11.00- Lounas kattaus 1 –Kevätjuhlaväelle
11.00- Vanhan paukun museoihin, taidenäyt-
telyyn ja käsityömyymälöihin tutustuminen
12.00- Lounas kattaus 2 -Kevätjuhlaväelle
12.00- Vanhan paukun museoihin, taidenäyt-
telyyn ja käsityömyymälöihin tutustuminen
13.00- Kevätjuhlaohjelma jatkuu Alajoki-Salissa 
Puukko-Jussit. Rooleissa Kari Manu ja Veli Sipilä
14.45- Kahvit kevätjuhlavieraille
15.15- Kevätjuhlavieraat kotimatkalle
15.00- Lounas EA-kisaajille
16.00- EA-kisat päättyvät

Tätä se on parhaimmillaan, yhteistyön iloa!
Kuvassa SOSTE:n Tuula Peltoniemi ja Järjestötalon Eva 
Blom. Kuva: Teija Matalamäki

VAPAAEHTOISTOIMINNAN MESSUT
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YSTÄVÄTOIMINTA 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, 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

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri 

Valli Marja-Liisa, 040 535 2118
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

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

Lahtinen Johanna, aluetyöntekijä, 040 678 9547

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
• 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 2/2014 - aineisto
-  12.3.2014 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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Lähettäjä:
Suomen Punainen Risti
Länsi-Suomen piiri
PL 35
60511 HYLLYKALLIO

Vapaaehtoistoiminnan
messuilla sosionomiopiskeli-
jat järjestivät lapsille mukavaa 
puuhaa mm. askartelua ja eri-
laisia pelejä.

Kuva: Teija Matalamäki


