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Tärkeitä päivämääriä
Punaisen Ristin kalenterissa 
vuonna 2013

16.2.  Sydäntalvi-harjoitus

18.-24.3.  Rasisminvastainen viikko

6.-12.5.  Punaisen Ristin
 viikko

1.6.  Kesäkumikampanja 
 alkaa

7.-8.6.  Ensiavun SM-kilpailut
 Savonlinnassa

16.-19.7. SuomiAreena Porissa
 Punainen Risti on tapahtuman 
 pääyhteistyökumppanina.

12.-14.9. Nälkäpäivä

14.9. Maailman 
 ensiapupäivä

4.-6.10. Nuorten vuosikokous

4.-10.11. Ehkäisevän päihdetyön
 teemaviikko

15.11. Hyvä Joulumieli 
 –keräyksen avaus

21.-22.11. Ensiapu- ja 
 ensihoitosymposium 
 Helsingissä

1.12. Maailman aids-päivä

7.12. Vapaaehtoisten 
 kiitosgaala
 Hämeenlinnassa

Tänä vuonna 
nostamme seniorit esille

Vapaaehtoisemme päättivät Lahden yleisko-
kouksessa vuonna 2011, että vuosi 2013 on 
Punaiselle Ristille senioreiden teemavuosi. 
Käynnistämme teemavuoden Sydäntalvi-har-
joituksessa 16. helmikuuta, kun järjestämme 
eri puolilla Suomea lämminhenkisiä tapah-
tumia ja harjoittelemme, miten auttaisimme 
haastavimmassa asemassa olevia, jos Suo-
meen oikeasti tulisi pitkittynyt sähkökatkos 
talvipakkasten aikaan.

Seniorivuosi tarkoittaa Punaiselle Ristille
kahta tärkeää asiaa:

1. Puhumme vanhusten oikeudesta saada 
 apua. Erityisesti korkeassa iässä olevien ja 
 heikkokuntoisten ikääntyneiden kuuluu 
 saada palveluita riippumatta heidän varalli-
 suudestaan tai asuinpaikastaan.

2. Puhumme senioreista aktiivisina toimijoina, 
 vapaaehtoisina, jotka vahvistavat suoma-
 laista hyvinvointia. Tämä on meille helppo 
 aihe, sillä meillähän on omassa järjestös-
 sämme tuhansia upeita iäkkäitä ihmisiä 
 lukuisissa erilaisissa rooleissa.

Tarvitsemme tekoja ja tekijöitä!

Reijo Hietanen

2013
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Tänään on hyvä päivä kiittää!

PÄÄKIRJOITUS 21.1.2013

Vuosi on jälleen kerran vaihtunut. Tikulla silmään sitä, joka vanhoja muistelee; teen sen 
silti. Viime vuosi on ollut haastava taloussotkuineen. Se on kysynyt pitkää pinnaa ja 
voimavaroja piirin johdolta, mutta myös osastojen vapaaehtoisilta. Valoa on silti näky-
vissä; hankalat asiat on saatu käsiteltyä ja on aika katsoa taas eteenpäin. 

Alkanut vuosi on piirin juhlavuosi! Länsi-Suomen piiri täyttää 80-vuotta. Juhlavuosi tulee 
näkymään monissa toiminnoissa ja tapahtumissa ympäri vuoden. Juhlavuoden kunniaksi 
järjestettävä pääjuhla pidetään lauantaina 9.11.2013. Päivämäärä on kertaalleen vaih-
tunut päällekkäisyyksistä johtuen! Laittakaapa nyt ilmoittamani päivämäärä kirjoihin ja 
kansiin ja tulkaa joukolla juhlistamaan pitkää ja vaiherikasta piirin taivalta. 

Vuosi 2013 tuo mukanaan monia innostavia, hauskoja ja tarpeellisia koulutuksia, tapah-
tumia, mukavaa yhdessäoloa ja moninaisia auttamistehtäviä. Erityisen iloinen olen siitä, 
että niin monet osastoista haluavat panostaa lapsiin ja nuoriin. Kesälle on suunniteltu 
useita leirejä eri-ikäisille. Vanha sanonta kuuluu: ”Minkä nuorena oppii sen vanhana tai-
taa”, tämä pitää varmasti paikkansa myös Punaisen Ristin toiminnassa. Punaisen Ristin 
aate tuntuu siirtyvän sukupolvelta toiselle. Tämä on sellainen erityispiirre, jota ei mo-
nessa järjestössä ole. Pidetään siis tätä perinnettä yllä ja otetaan perheen pienimmät-
kin mukaan toimintaan aina kun se on mahdollista!

Tämä pääkirjoitus on perinteisesti ollut Pekka Annalan heiniä, mutta nyt olemme pääs-
täneet hänet ansaitulle ja pitkään odotetulle isyyslomalle. Hän lähettää kuitenkin Teille 
kaikille oikein paljon terveisiä ja palaa sorvin ääreen jo helmikuun alussa. 

Tänään on aika myös kiittää yhteisestä matkastamme tähän saakka, sillä olen 14.1. al-
kaen siirtymässä ylitarkastajan määräaikaiseen virkaan Lapsiasiavaltuutetun toimistoon. 
Piirin hallitus myönsi minulle vuodeksi työlomaa viran hoitamiseksi. Kolmen ja puolen 
vuoden ajan olen saanut tehdä tärkeää ja monipuolista työtä Länsi-Suomen piirissä. 
Aika on mennyt kuin siivillä. Parasta ovat olleet ne lukuisat lämpimät kohtaamiset Tei-
dän vapaaehtoisten kanssa!  

”Jokainen auringonnousu on uusi mahdollisuus tavoitella unelmia. Ja jokainen auringon-
lasku on uusi mahdollisuus huomata elävänsä niitä.”

Kiittäen,
 
Raija Harju-Kivinen
vs. toiminnanjohtaja 
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SYDÄNTALVI 16.2.2013 KLO 12.30–15.30

Olethan liittynyt Sydäntalven RedNet-ryhmään?
Kaikki Sydäntalvi-harjoituksen taustatiedot ja materiaalit löytyvät 
osoitteesta http://rednet.punainenristi.fi/sydantalvi!

Sydäntalven kampanjakirjeessä esitellään 
harjoitus, erilaiset tapahtumamallit,
Sydäntalven aikataulut ja materiaalit.

Jos et ole saanut painettua kampanja-
kirjettä käsiisi, voit printata sen itsellesi
RedNetin Sydäntalvi-ryhmän materiaaleista.

Sydäntalvi-tapahtuman järjestämiseen on tarjolla sekä 
maksuttomia että maksullisia tuotteita. Osastot tilaavat 
kaikki tuotteet punaisenristinkauppa.fi:stä 3. helmikuuta 
mennessä.

Valmiussuunnitelmat kuntoon!

Viranomaiset voivat pyytää Punaista
Ristiä auttamaan silloin, kun heidän 
omat voimavaransa eivät riitä. Siksi
haluamme olla aina käytettävissä, 
kun apua tarvitaan.

Jotta osastot olisivat valmiita toimimaan 
tositilanteessa, on tärkeää, että osas-
tojen valmiussuunnitelmat ovat ajan 
tasalla. – Ja juuri ajan tasalla olevat 
valmiussuunnitelmat on yksi Sydäntalvi-
harjoituksen keskeisistä tavoitteista.

Valmiussuunnitelman pohjan löydät 
Sydäntalven RedNet-ryhmästä.

Ystävänpäivän viettoon 
on perinteisesti kuulunut 
Hyväpäivä-keräys, jolla 
tuetaan osastojen paikal-
lista ystävätoimintaa. 

Sydäntalven yhteydessä 
voi järjestää isonkin
varainhankintatapahtu-
man, jos innostusta ja 
tekijöitä riittää. Joka tapa-
uksessa keräyslippaat on 
syytä pitää esillä kaikissa 
Sydäntalvi-tapahtumissa.

Sydäntalven toteuttamisen tapahtumamallit

1. Evakuointi ja ystävänpäivätapahtuma
 - osaston valmiussuunnitelman päivittäminen
 - “autettavien evakuointi” tapahtumapaikalle
 - mukava tapahtuma
 - tilannetiedon lähettäminen piiriin

2. Ystävänpäivätapahtuma
 - osaston valmiussuunnitelman päivittäminen
 - mukava tapahtuma
 - tilannetiedon lähettäminen piiriin

3. Jotain muuta osaston voimien mukaan
 - osaston valmiussuunnitelman päivittäminen
 - oman Sydäntalvi-idean toteutus
 - tilannetiedon lähettäminen piiriin
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SYDÄNTALVI 16.2.2013 KLO 12.30–15.30

Tässä muistilista, jota kannattaa hyödyntää, 
kun osasto tapaa alueensa viranomaisia ja 
kumppaneita ennen harjoitusta:

Ketkä ovat todellisia avun 
tarvitsijoita pitkittyneessä
sähkökatkoksessa?

Tarkoituksena on miettiä, ketkä ovat viran-
omaisten ja Punaisen Ristin arvioiden mukaan 
ne todelliset avuntarvitsijat, haavoittuvimmat. 
Eli onko suurin avun tarve niillä, joiden kotia 
ei voi lämmittää puilla vai niillä, jotka asuvat 
kaukana eristyksissä muista? Mikä on Punai-
sen Ristin vapaaehtoisten rooli auttamisessa?

Yhteistyö kumppaneiden kanssa?

Millaista tukea tarvitaan: miten Punaisen Ris-
tin osasto toimii oman alueensa viranomaisten 
ja kumppaneiden kanssa ennen harjoitusta, 
harjoituksen aikana ja harjoituksen jälkeen.

Kotitalouksien oma varautuminen 
pitkittyneeseen sähkökatkokseen?

Miten alueen asukkaille saadaan tiedotet-
tua ennakolta omatoimisesta varautumisesta 
ja kotivaran tärkeydestä? Entä miten alueen 
asukkaille tiedotetaan sähkökatkon aikana?

Onko kunnan valmiussuunnitelma 
kunnossa? Onko järjestöt huomioitu 
kunnan suunnitelmassa?

Kunta vastaa pelastuslain mukaan erityis- 
tilanteissa onnettomuuden uhrien tai evakuoi-
dun väestön majoituksesta, muonituksesta ja 
muusta perushuollosta.

Muita tärkeitä muistettavia asioita:

• Psykososiaalisen tuen järjestäminen 
 normaaliolojen häiriötilanteissa?

• Varavoiman saanti kriittisissä kohteissa 
 kuten vanhusten palvelutaloissa? 

• Suunnitellut ja valmistellut evakuointi-
 paikat?

• Kuljetusjärjestelyt?

• Kotipalvelun riittävyys pitkittyneessä 
 häiriötilanteessa?

• Onko kotona asuvat erityisryhmät 
 huomioitu riittävästi?

• Onko turvapalveluiden käyttäjien nimilistat 
 ajan tasalla?

• Tiedottaminen; kuka, mitä, miten, milloin, 
 miksi, kenelle?

Tiedot yhteistyökumppaneiden kanssa sovi-
tuista asioista lähetetään oman piirin valmius- 
päällikölle, joka välittää ne eteenpäin keskus-
toimiston valmiusyksikköön. Näin saamme 
kattavan kuvan Punaisen Ristin valtakunnalli-
sesta valmiudesta ja yhteistyöstä paikallisten 
viranomaisten kanssa.

K
aisa Sirén

Ketkä olisivat teidän osastonne alueella suurimmassa 
avun tarpeessa, jos pitkittynyt sähkökatkos sattuisi talven 
kylmimpään aikaan? Missä nämä ihmiset asuvat? Ja miten 
Punainen Risti voisi heitä auttaa?

Miten valmius varmistetaan
yhteistyökumppaneiden kanssa?
Osastot ja piirit järjestävät Sydäntalven yhteistyökumppaneiden kanssa
tapaamisen ennen harjoitusta. Paitsi että kumppaneiden kanssa keskustel-
laan itse harjoituksesta ja sen toteuttamisesta, osallistujien rooleista ja
tehtävistä, kannattaa yhteinen hetki hyödyntää myös yhteisellä valmiuden 
suunnittelemisella.
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 18.-24.3.2013

Kampanjoimme rasismia vastaan, rohkaisemme ihmisiä
luopumaan ennakkoluuloistaan ja palkitsemme
ennakkoluulottomia edelläkävijöitä 
Rasisminvastaista viikkoa vietetään 18.-24. maaliskuuta

Kampanjan teeman ’Luovu ennakkoluuloistasi!’ 
tarkoituksena on kannustaa ihmisiä pohtimaan 
omia ennakkoluulojaan ja opetella tunnista-
maan niiden (alitajuinenkin) vaikutus omas-
sa toiminnassa. Tärkeintä on voida tunnustaa, 
että meillä kaikilla on ennakkoluuloja, mutta 
tunnistamalla ne itse, voimme tietoisesti pyrkiä 
niistä eroon ennen kuin ne muuttuvat syrjiväksi 
toiminnaksi tai ilmenevät rasismina.

Rasisminvastaisella viikolla muistutamme kam-
panjan avulla ihmisiä yhdenvertaisuudesta ja 
rohkaisemme hiljaista enemmistöä ottamaan 
kantaa syrjintää ja rasismia vastaan.

Miten rasisminvastaisen 
kampanjaan voi osallistua?

Punaisen Ristin rasisminvastaiseen kampan-
jan voi toteuttaa omalla kohdallaan ja omassa 
osastossaan ihan sillä kunnianhimolla ja tar-
molla kuin haluaa. Jokainen voi antaa oman 
panoksensa pienesti tai koota ryhmän ja teh-
dä sen isosti.

Tässä erilaisia malleja, miten rasismin-
vastaisen kampanjan voi toteuttaa omalla 
paikkakunnalla

1 Olette yhteydessä kouluun tai oppilai-
tokseen ja sovitte aihetta käsittelevän 
aamunavauksen pitämisestä rasismin
vastaisella viikolla. Jos aikaa on, voitte 
myös pyytää oppilaita luopumaan ennakko-
luuloistaan.

2 Keräätte vapaaehtoisista porukan, jonka 
kanssa vastaanotatte paikkakunnallanne ih-
misten ennakkoluuloja roskikseen jollain kes-
keisellä paikalla kuten kävelykadulla tai torilla. 
Samalla kutsutte uusia jäseniä mukaan osas-
ton toimintaan. Ennakkoluuloroskiksista kan-
nattaa muistaa tiedottaa ennakkoon ainakin 
lähettämällä tiedote paikallislehden toimituk-
seen.

3 Keräätte vapaaehtoisista porukan, joka 
järjestää tempauksen tai tapahtuman, kuten 
seminaarin tai mielenilmauksen (esimerkiksi 
flashmobin). Tempaus voi olla roskistapahtu-
man yhteydessä tai erikseen jonakin toisena 
päivänä rasisminvastaisella viikolla. Muistat-
te ilmoittaa tapahtumastanne myös Punaisen 
Ristin verkkosivujen tapahtumakalenterissa 
sekä julkaista kuvia tapahtumastanne kam-
panjan Facebook-sivulla.
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RASISMINVASTAINEN VIIKKO 18.-24.3.2013

Mikä ihmeen flashmob?

Flashmob-mielenilmauksen ideana on saada 
ihmiset tekemään yhdessä jotain tavallises-
ta arjesta poikkeavaa, julkisella paikalla ja yl-
lättäen. Tempaus on lyhyt ja sitä voi ideoida 
omalla mielikuvituksella!

Voit toteuttaa rasisminvastaisen flashmobin 
esimerkiksi näin:

Perusta Facebookissa tapahtuma. Ohjeista 
info–kentässä osallistujia: missä ja milloin ta-
vataan, mikä on flashmobin tarkoitus ja millä 
tavalla tempaus toteutetaan. Muista kertoa, 
että jokainen saa levittää kutsua omille kave-
reille Facebookissa ja myös sen ulkopuolella!

Tempauksessa: Osallistujat saapuvat ajoissa 
paikalle ja käyttäytyvät tilassa kuin kuka ta-
hansa ohikulkija. He ovat tulostaneet A3- tai 
A4-paperille ennen tempausta ’vastustan ra-
sismia’ –paperin, jonka nostavat ylös yhtäai-
kaisesti ja jähmettyvät paikoilleen ennalta so-
vituksi ajaksi.

Osallistujat ovat laittaneet kännykän muistu-
tuksen päälle esimerkiksi klo 16.00 ja 16.03, 
jotta yhdenaikaisuus toimisi helpommin. Tem-
pauksen jälkeen osallistujat palaavat normaa-
liin, kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Muista pyytää joku valokuvaamaan tai vide-
oimaan tapahtuma ja lähetä kuvat tai video 
tempauksen jälkeen Punaisen Ristin facebook.
com/aanestanaamallasi -sivulle.

facebook.com/aanestanaamallasi

Avaamme Punaisen Ristin rasisminvastaisen 
kampanjan Facebook-sivun taas maaliskuussa.
Käy klikkaamassa tykkyä ja liitä profiilikuvaa-
si rasisminvastainen PicBadge–merkki. Kutsu 
kaverisikin mukaan ja jaa sivullasi kampanja-
linkkejä.

N
iklas M

eltio

”Maailman ihmisistä on suo-
malaisia alle 0,1 prosenttia. Me 
olemme siis ällistyttävän pieni 
vähemmistö tällä pallolla. Meil-
lä pitäisi olla hyvät edellytyk-
set ymmärtää vähemmistöjä ja 
puolustaa niitä”, sanoo kirjailija 
Jari Tervo. 

Lue lisää Tervon ajatuksia
rasismista osoitteesta
luovuennakkoluuloistasi.fi.
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PUNAISEN RISTIN VIIKKO 6.-12.5.

Punaisen Ristin viikolla
on taas mahdollisuus puhua ensiavusta!

Niklas Meltio

Ensiapulaukun sisällön esittely on helppo tapa lähestyä
ihmisiä. Kuvassa Tapiolan osaston ensiapuryhmäläinen 
Sanna Rantanen.

Tänäkin vuonna nostamme teemaviikollamme esille ensiaputaitojen tärkeyden ja
kutsumme uusia ihmisiä mukaan ensiapuryhmiimme.

Osastoja varten on suunniteltu kolme erilaista tapahtumamallia, joita monet osastot hyödynsivät 
jo vuoden 2012 Punaisen Ristin viikolla. Samat mallit ovat edelleen käytössä, mutta olemme teh-
neet uuden kilpailun ja lisänneet Osaa auttaa, osaa pelastaa –taitorataan uusia rastivaihtoehtoja.

Punaisen Ristin viikon 
tapahtumamallit

Osaa auttaa –kilpailu
- Sopii kaikille osastoille.
- Helppo järjestää missä vain.

Ensiapulaukun sisältö tutuksi
- Sopii kaikille osastoille.
- Helppo järjestää missä vain.
- Tarvitaan vähintään kolme vapaaehtoista, 
 joista ainakin yksi on ensiaputaitoinen.

Osaa auttaa, osaa pelastaa -taitorata 
- Toiminnallinen rastirata, jossa yleisö saa 
 harjoitella ensiapua.
- Sopii osastoille, joissa on vahva ensiapuryhmä.
- Voi toteuttaa mm. S-marketeissa, kouluissa ja 
 oppilaitoksissa.

Hyväpäivä-keräys
vapaaehtoistyön tueksi

Hyväpäivä-keräys järjestetään Punaisen Ristin 
viikolla aktiivisena lipaskeräyksenä ainakin yh-
tenä päivänä. Osasto voi itse valita päivän.
Vuosina 2012-2014 Hyväpäivä-keräyksen tuot-
to jaetaan ensiapuryhmätoiminnan, ystävätoi-
minnan ja terveyspisteiden kehittämiseen.

Kerätyt rahat ja myyntituotolla hankitut rahat 
maksetaan pankkiin 15.6. mennessä kotimaan 
keräyksen tilille Hyväpäivä-keräyksen viitenu-
meroa käyttäen.

• Nordea FI29 1572 3000 3727 30, 
• Danske Bank FI43 8000 1570 8479 63, 
• Helsingin OP Pankki FI68 5780 1020 0001 73,
• Tapiola Pankki FI16 3636 3002 9776 43 

Selvitys keräystuotosta tehdään tilityslomak-
keelle, joka löytyy osoitteesta rednet.punai-
nenristi.fi/hyvapaiva-kerays ja toimitetaan pii-
riin kesäkuun loppuun mennessä.

Hakemukset Hyväpäivä-keräyksen varojen 
käytöstä toimitetaan piirin keräyspäällikölle 
15.10.13 mennessä tai 15.2.14 mennessä.

Muista tehdä 
materiaalitilaukset ajoissa!

Punaisen Ristin viikon materiaalit on tilatta-
vissa verkkokaupasta punaisenristinkauppa.
fi tai maaliskuun alussa postitettavan kam-
panjakirjeen mukana tulevalla tilauslomak-
keella postitse. Tilaukset tulee tehdä 15.4. 
mennessä, mutta ensiapulaukut, varoitus-
kolmiot, Osaa auttaa –roll upit ja osastobok-
sit pitää tilata jo 25.3. mennessä.
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VALTAKUNNALLINEN ENSIAPUTAPAHTUMA SAVONLINNASSA 7.-8.6.2013

Tervetuloa Savonlinnaan ensiapukisailemaan ja
kannustamaan kisailijoita!

Jokainen Punaisen Ristin piiri voi lähettää kilpailuryhmät seuraaviin sarjoihin:
• Aikuisten sarja, kuuden hengen joukkue
• Nuorten sarja, kuuden hengen joukkue
• Reddie Kids –sarja, kaksi kolmen hengen joukkuetta ja huoltajat
• Ensivastesarja, kaksi kahden hengen joukkuetta
• Avoin seniorisarja yli 60-vuotiaille, kaksi kolmen hengen joukkuetta

N
iklas M

eltio

Ensiavun suomenmestaruuskilpailut järjestettiin viimeksi Lahdessa kesällä 2011.

Perjantaina 7.6.2013

• Kaikille avoin seminaari ensiapuryhmä-
 läisenä toimimisesta klo 12-16
• Seminaarin kanssa samaan aikaan lapsille 
 ja nuorille on tarjolla opastettu Olavinlinna-
 kierros
• Yhteinen avajaiskulkue ja avajaiset alkaen 
 klo 17.30

Lauantaina 8.6.2013

• Ensiapukilpailut klo 8-16
• Palkintojenjako ja iltajuhla alkaen klo 19

Valtakunnallisen ensiaputapahtuman (7.-8.6.) teemana on aktiiviset seniorit auttajina ja 
autettavina. Tapahtuman miljöönä on kiehtova Olavinlinna ympäristöineen.

Kannattajien ilmoittautuminen seminaariin 
ja iltajuhlaan 15.4. mennessä osoitteessa
rednet.punainenristi.fi/ensiapukilpailut_2013.

Kannattajat varaavat majoituksen erikseen.
Meillä on alustava varaus Best Western Spahotel
Casino -kylpylässä. Tunnus SPR ENSIAVUN SM. 
Varaus on tehtävä 15.3.2013 mennessä. 

Majoitus Vuorilinnassa 80 €/vrk/huone kahden 
hengen huoneessa, joissa pieni keittiö ilman 
keittiövälineistöä. Yhden hengen huoneessa 
majoitus 75 €/vrk/huone.

rednet.punainenristi.fi/ensiapukilpailut_2013
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KOULUTUSTA

Osaston uudet avainhenkilöt 
promokoulutukseen!

Olemme keskellä osastojen uusien hallituksien 
järjestäytymisaikaa. Kun nimeätte uusia vas-
tuuhenkilöitä erilaisiin tehtäviin, kannattaa sa-
malla huolehtia heidän perehdytyksestään.

Promokoulutuksen yhteinen osa on hyvä pe-
rusta osaston vapaaehtoistoimintaa järjes-
täville uusille vastuuhenkilöille. Käytännön-
läheisellä kurssilla käsitellään rekrytointia, 
tapahtumien järjestämistä, vapaaehtoisten ja 
ryhmien ohjaamista ja toiminnan suunnittelua.

Sisältöosat antavat toimintamuotokohtaisia li-
sätietoja ja taitoja kunkin toimintamuodon eri-
tyiskysymyksiin. Ilmoittautua voi heti.

Jokaisella vapaaehtoisella on oikeus perehdy-
tykseen, tehtävänsä vaatimaan koulutukseen 
ja taitojensa ylläpitämiseen. Jokaisen toimi-
jan tulisi tuntea myös järjestön periaatteet ja 
toimintatavat, koska toimiessamme edustam-
me itsemme lisäksi koko järjestöä. Näiden aja-
tusten pohjalta järjestökoulutusta on alettu 
pohtia vapaaehtoisen polun näkökulmasta. 
Olemme saaneet palautetta liian pitkistä kou-
lutuksista, joten koulutuksiin on pyritty tiivis-
tämään vain olennainen. 

Tähän mennessä on pilotoitu kaksi uutta 
kurssia:

Yhteisen lipun alla 
– vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä

• Kurssin kesto on 3 tuntia.

• Kurssi on tarkoitettu perehdytykseksi 
 kaikille vapaaehtoisille mahdollisimman 
 pian toiminnan aloittamisesta.

• Kurssi sisältää perehdytyksen Punaisen Ris-
 tin ja Punaisen Puolikuun liikkeeseen, va
 paaehtoistoimintaan Punaisessa Ristissä ja 
 oman osaston ja toimintayksikön toimintaan.

• Kurssin voi vetää järjestö- tai muu koulutta-
 ja joko osastossa tai piirissä.

• Kysykää lisätietoa ja kouluttajia omasta
 piiritoimistosta.

Lippu korkealle
– eväitä aktiiviseen osastotoimintaan

• Kurssin kesto on 8 tuntia.

• Se on tarkoitettu osastojen luottamushenki-
 löille ja osastojen valiokuntien ja toimi-
 kuntien jäsenille.

Kurssin sisältö:

1. osaston hallituksen tehtävät ja vastuut,
2. luottamushenkilöiden roolit, tehtävät ja 
 vastuut,
3. periaatteet, säännöt ja linjaukset,
4. toiminnan suunnittelu, kehittäminen, 
 raportointi ja arviointi,
5. osaston talous,
6. vaikuttaminen ja viestintä.

• Kurssin kouluttajina toimivat järjestökoulutta-
 jat yhdessä piirien järjestötyöntekijöiden 
 kanssa.

• Lisätietoa omasta piiritoimistosta.

Lisätietoa, hakulomakkeet ja oman piirin yhte-
yshenkilön tiedot löytyvät RedNetin promot-si-
vulta osoitteesta rednet.punainenristi.fi/promot.

Punaisen Ristin järjestökoulutus uudistuu

Nyt on aika perehdyttää kaikki uudet vapaaehtoiset jaluottamushenkilöt! 

Järjestökouluttajille avattu omat
RedNet-sivut

Järjestökouluttajien omille sivuille kerätään
jatkossa viimeiset versiot kaikista järjestö-
koulutusmateriaaleista, joten kannattaa
rekisteröityä! Samaan paikkaan on tallen-
nettu uusien järjestökurssien rungot.
Rekisteröidy heti osoitteessa http://rednet.
punainenristi.fi/jarjestokouluttajat.
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KOULUTUSTA

PROMOKOULUTUS 2013
  
• Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille 19.-20.1. Rovaniemi
 
Yhteiset osat 
• Promo: yhteinen osa 9.-10.3. Varsinais-Suomi
• Promo: yhteinen osa 23.-24.3. HUP

Sisältöosat
• Humanitaarisen oikeuden promo Jatkuva kirjekurssi
• Rinnepromo 12.1. Länsi-Suomi
• Sosiaalipalvelu-, nuoriso-, ensiapu-, 
 terveyspromot ja monikulttuurinen toiminta 2.-3.2. Oulu
• Ensiapupromo 23.-24.3. Savo-Karjala
• Nuorisopromo 27.-28.4. Häme

KOULUTTAJAKOULUTUS 2013 

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

Valmiuskouluttajien sisältöosa, kaikki linjat 12.-14.4. Nynäs

Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen
täydennys- ja jatkokoulutus  25.-26.5. Pääkaupunkiseutu

Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 28.9.-25.10. Verkkokoulutus

Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 26.-27.10. Lähijakso: Helsinki
  2.-3.11. Lähijakso: Oulu

Sisältöosat: (TARPEEN MUKAAN) = Lähijakso 2 23.-24.11. Helsinki
• Henkinen tuki • Monikulttuurisuus
• Humanitaarinen oikeus • Päihdetyö
• Järjestö • Sosiaalipalvelu

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26. -27.10. Nynäs

Alamme jo valmistautua Turun yleiskokoukseen

Seuraava yleiskokouksemme järjestetään 
7.-8. kesäkuuta 2014 Turun Messukeskukses-
sa. Aloitamme valmistelut jo tänä talvena.

Mihin suuntaan Punaista Ristiä pitää kehittää 
tulevina vuosina 2014-2017? Mihin meitä tar-
vitaan ja mitä me haluamme tehdä? 

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia ajatus-
hautomoissa, joita piirit järjestävät helmi-
huhtikuussa 2013. 

Lisää tietoa valmisteluista saatte piiritoimis-
toista ja RedNetissä avattavilta yleiskokous- 
sivuilta osoitteesta rednet.punainenristi.fi/
yleiskokous2014.
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JÄRJESTÖ

Piirin hallituksen kokous 
15.12.2012

- Länsi-Suomen piiri on mukana valtakunnalli-
sessa Sydäntalvi valmiusharjoituksessa 
16.2.2013. Harjoituksen aikana alueellamme 
järjestetään noin 50 tapahtumaa osastoissa ja 
SPR-Kirppiksillä. Piirissämme panostetaan eri-
tyisesti valmiussuunnitelmien tekemiseen.

- Piirin hallitus vahvisti työsuojelutoimikunnan 
valmisteleman piirin työsuojelun 
toimintaohjelman.

- Piirin entinen taloussihteeri Tuula Hiipakka 
on Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa 
saanut tuomion törkeästä kavalluksesta ja 
kirjanpitorikoksesta. Tuomio on kaksi vuotta 
ja seitsemän kuukautta ehdotonta vankeutta. 
Tämän lisäksi Hiipakka joutuu maksamaan 
Länsi-Suomen piirille korvauksia 423 943 
euroa sekä oikeudenkäyntikulut 12 314 euroa.

- Piirin hallitus hyväksyi piirin työsuunnitelman 
ja talousarvion vuodelle 2013

- Jämsään on perustettu piirin 14. SPR-Kirppis. 
Avajaisia vietettiin 8.11.

- Piirin hallitus hyväksyi esitykset 
huomionosoituksista: 19 ansiomerkkiä, 11 
pronssista mitalia, kolme hopeista mitalia, 
kaksi kultaista mitalia ja yhden pöytäviirin.

- Piiri täyttää vuonna 2013 80-vuotta. Piirin 
historiakirja julkistetaan 8.11. ja juhlavuoden 
pääjuhla järjestetään Seinäjoella 9.11. 
Juhlavuosi tulee näkymään koko vuoden 
tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä.

- Piirin hallitus hyväksyi Länsi-Suomen piirin 
valmiussuunnitelman.

- Piirin hallitus päätti, että yksittäisillä 
osastoilla ei ole mahdollisuutta tuoda SPR-
Kirppiksille varainhankintamielessä omia 
tuotteita myyntiin. Osastoja kannustetaan 
tulemaan Kirppisten toimintaan mukaan muilla 
tavoin esim. oman toiminnan esittelyä ja 
jäsenhankintaa suositellaan.

- Piirin hallitus myönsi järjestöpäällikkö Raija 
Harju-Kiviselle työlomaa vuodeksi. Raija siirtyy 
Lapsiasiavaltuutetun toimistoon ylitarkastajan 
sijaiseksi.

- Työntekijöille ja vapaaehtoisille lähetetään 
järjestön sopimat vapaaehtoisvakuutukset 
tiedoksi.

Huomionosoitukset

Ansiomerkkejä ansiokkaasta ja epäitsekkääs-
tä työstä järjestön ja sen tarkoituksen hyväksi 
voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 15.9. ja 31.1. 
mennessä. Uuden huomionosoitusohjeen mu-
kaan käytössä ovat myös pronssinen, hopei-
nen ja kultainen ansiomitali. Mitalien hakuai-
ka on vain kerran vuodessa 31.10. mennessä. 
Hakuohjeet ja lomakkeet saat Sari Mustamäel-
tä. Hakemukset myös palautetaan Sarille. 

Osaston tiedot kuntoon 
31.1. mennessä!

Muistathan palauttaa J1 ja J2-lomakkeet sekä 
toiminta- ja koulutustilastot 31.1. mennessä 
Seinäjoen aluetoimistoon! Lomakkeet palau-
tuskuorineen on lähetetty - marraskuussa - 
postitse osastoille. Lomakkeet löytyvät myös 
RedNetin osastotoimistosta ja ne voi täyttää 
siellä sähköisesti. Muistathan kuitenkin, että 
J1-lomake on puheenjohtajan allekirjoitettava.

Toiminta- ja koulutustilastot
tulee täyttää 31.1. mennessä

Tilastot ovat tärkeitä toiminnan seuraamisen,
kehittämisen sekä toiminnasta viestimisen vä-
lineitä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti-
kin. Siksi toivomme, että kaikki osastot toimit-
tavat tilastot vuodelta 2012 mahdollisimman 
pian.

Tiedot täytetään 31.1.2013 mennessä netissä:
rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto 

Täältä löydät myös toimintatilastolomakkeen
paperisena.

HUOM. Sinun ei ole pakko luoda käyttäjätiliä
RedNettiin, jotta pääset täyttämään toiminta-
tilastoja tai täyttämään J-kortteja.

Piirin vuosikokous 
20.4.2013
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NUORISO

Uudet kasvot!

Moi!

Olen Annika Jouhki, Länsi-
Suomen piirin uusi lapsi- ja 
nuorisotyönohjaaja. Aloitin 
työt marraskuun alusta Jy-
väskylän aluetoimistolla.

Olen alun perin lahtelainen ja muuttanut Jy-
väskylään lokakuun alussa. Valmistuin joulu-
kuussa yhteisöpedagogiksi Humanistisesta 
ammattikorkeakoulusta. Pohjakoulutukseltani 
olen nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. 

Lasten ja nuorten kanssa työskentely on aina 
ollut minun juttuni. Olen työskennellyt mm.
iltapäiväkerhossa ja järjestänyt monenlaisia 
leirejä.  Järjestökokemukseni on pääosin par-
tiosta. Olen harrastanut sitä aina ja päässyt 
puuhaamaan monenlaisia hommia niin paikal-
lis-, piiri-, kuin keskusjärjestötasollakin. Kiin-
nostus lasten ja nuorten kanssa työskente-
lyyn on lähtöisin partion kautta saaduista hy-
vistä kokemuksista. Yhteisöpedagogiopinnot 
aloittaessani haaveenani oli päästä tekemään 
nuorisotyötä järjestössä. Tämä työ tuntui siis 
heti sopivalta ja todella kiinnostavalta. 

Toivottavasti pääsen tutustumaan työssä-
ni mahdollisimman monen osaston nuoriso-
toimintaan ja pystyn tarjoamaan teille par-
haan mahdollisen tuen. Lapsi- ja nuorisotyö 
antaa puitteet monennäköiselle toiminnalle. 
Ensi kesäksi on jo tekeillä muutamia lastenlei-
rejä, sekä täysin uudenlainen nuortenleiri 18-
29 -vuotiaille. Odotan jo niitä innolla! Jatkos-
sa minuun voi olla yhteydessä, jos nuorisoasi-
at kiinnostavat, haluaisitte tukea osastollenne 
tai vaikka kaipaatte koulutusta nuorisoasiois-
sa. Minut tavoittaa perinteikkäästi puhelimella 
ja sähköpostilla, ja löytää myös Facebookista 
nimellä Annika Jouhki Punainen Risti. 

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

PS: Oletteko muuten nimenneet nuorisovas-
taavan tai kouluyhteistyön henkilön osastoon-
ne? Muistakaa nimetä, niin meidän yhteyden-
pitomme helpottuu.

Kaipaatko kesääsi leirielä-
mää? Oletko yli 16v.? 

Spärrä Äksöni – leiri kaipaa in-
nokkaita ja toimeliaita ohjaajia, 
sekä muuta henkilökuntaa.

Lastenleiri järjestetään 5.-8.8.2013 Alavu-
della, Seinäjoen kesäsiirtolassa. Ennen leiriä 
järjestämme muutaman tapaamisen ja kou-
lutuksellisen, tunnelmaa nostattavan viikon-
lopun. Leirillä pääset suunnittelemaan ja to-
teuttamaan hauskoja ohjelmia, toimimaan 
lasten kanssa ja saat varmasti uusia ystäviä.

Kysy lisätietoja tai ilmoittaudu mukaan!

sparraaksoni@gmail.com
Katja Palkoma, 040 416 7816
 
Lapsi- ja nuorisotyön ohjaaja
Annika Jouhki, 040 538 9892
annika.jouhki@punainenristi.fi

Uudenlainen nuortenleiri 
Etelä-Pohjanmaan nuorille!

Palojärven leirikeskuksessa Kortesjärvellä 
järjestetään toukokuussa seikkailuhenkinen 
nuortenleiri. Luvassa on kilpailuhenkisyyttä 
ensiaputaitojen, etsinnän ja selviytymisen 
parissa. Leiri on suunnattu nuorille aikuisille 
(18-29v.).

Nuorille aikuisille harvoin järjestetään omaa 
toimintaa. Tästä tilaisuudesta kannattaakin 
ottaa ilo irti ja tulla mukaan kokemaan! 

Kenelle: 18.-29 vuotiaille
Milloin: 18.-19.5.2013.  
lmoittaudu viimeistään 2.5.
Leirimaksu: 20 euroa

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

Vaikka et itse kuuluisi leirin kohderyhmään, 
vinkkaa siitä osaston nuorille ja muille koh-
deryhmään sopiville tutuille!
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ENSIAPURYHMÄT

Ensiapuharjoitusten 
maskeerauskurssi
 
Jyväskylä, aluetoimisto, Ailakinkatu 5 
25.-26.2.2013 - klo 17-20

Kurssin hinta: Ensiapuryhmäläinen 15€ / 
hlö, muut 45€ / hlö.
 

Koulutuksen kohderyhmä:  Ensiapuryhmä-
läiset, ETK:t ja muut asiasta kiinnostuneet

Koulutuksen tavoite: Kurssilla opetellaan 
ensiapuharjoituksia varten haavojen, ruh-
jeiden ja muiden vammojen maskeeraamista.

Maanantaina perusasiat: ruhjeet, haavat, 
sairaskohtaukset.
Tiistaina: isommat murtumat, amputaatiot 
ja silmävammat.

Kouluttaja: ETK Anne Paasonen

Sitovat ilmoittautumiset: 20.2 mennessä 
- lansisuomi.jyvaskyla@punainenristi.fi  
- 020 701 2840

Lisätietoja koulutuksesta:
- anne.paasonen@punainenristi.fi
- 020 701 2843

Päivystysensiapukurssit 
kevät 2013

Jyväskylä, aluetoimisto, Ailakinkatu 5 
- 22.-23.3. - klo 18-21 ja 10-16
 
Seinäjoki, aluetoimisto, Laturitie 2 
- 5.-6.4. - klo 18-21 ja 10-16

Pääsyvaatimukset: 
18v ikä, hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto, 
Ea-2. Päivystyskokemusta vähintään 20 h!
Punaisen Ristin jäsenyys. Suositellaan myös 
Punaisen Ristin peruskurssia (järjestötunte-
musta), henkisen tuen koulutusta sekä al-
kusammutuskoulutusta.

Hinta: 20 €/nenä sisältäen opetusmateriaa-
lin. Ruokailu omalla kustannuksella.

Lisätietoa / SITOVAT ilmoittautumiset vii-
meistään viikkoa ennen:
- virve.karling@punainenristi.fi 0400 261 004

Ensiavun ja terveystiedon 
kouluttajien koulutuspäivä

Aika: pe 15.3. - klo 9.30-
Paikka: Seurakunnan leirikeskus, Honkinie-
mentie 150, Ähtäri 
Kurssihinta: 80 € (sis. ruokailu ja koulutus)

9.30 Kahvit

10.00 Tervetuloa
 Ensiapurasteja

12.00 Ruoka
12.45 Hybridiauto onnettomuustilanteessa,  
 kouluttaja Matti Pannula JAO

14.15 Kahvit

14.45 Sairauskohtauksista
 lääkäri Riikka Lehtisalo

16.15 Hätäilmoitus
 hätäkeskuspäivystäjä Johanna Peltokoski

17.30 Ruoka

Ilmoittautumiset 8.3. mennessä:
sakari.karvo@punainenristi.fi - ilmoita myös 
tarvittaessa erityisruokavalio 

Lisätiedot:
anne.heiskanen@punainenristi.fi 

ETK
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KOULUTUSTA

Hiv/seksuaaliterveystyön
peruskurssi

Aika: 9.-10.3.2013
Paikka: Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä

Kiinnostaako Sinua vapaaehtoistyö seksuaali-
terveyden edistämisen ja hiv-infektion ennal-
taehkäisyn parissa? Tule mukaan Punaisen 
Ristin hiv/seksuaaliterveystyön vapaaehtoi-
seksi ilmoittautumalla hiv/seksuaaliterveys-
työn peruskurssille. 

Kurssilla saat valmiuden toimia erilaisissa teh-
tävissä hiv/seksuaaliterveystyön vapaaehtoi-
sena: Pluspisteessä, hiv-neuvontapuhelimessa 
tai kouluttajana sekä erilaissa tapahtumissa 
ja tempauksissa. Pluspisteissä toimivilta va-
paaehtoisilta, jotka osallistuvat näytteenot-
toon edellytämme terveydenhuollon koulutus-
ta. Muihin tehtäviin voivat tulla mukaan myös 
muut aiheesta kiinnostuneet. 

Kurssi on Punaisen Ristin jäsenille maksuton, 
ei jäsenille 25 euroa, sisältäen koulutuksen, 
materiaalit ja ruokailun. Majoitusjärjestelyistä 
ja -kustannuksista kurssilaiset vastaavat itse. 
Kurssilaisten matkakulut korvataan edullisim-
man matkustustavan mukaan eli julkisten kul-
kuvälineiden mukaan 40 euron ylimenevältä 
osalta. 

Lisätietoa kurssista Punaisen Ristin
hiv/seksuaaliterveystyön koordinaattori Anne-
mari Kirvesniemeltä
annemari.kirvesniemi(at)punainenristi.fi.

Lisätietoa Pluspisteistä:
Jyväskylä sari.reinikainen@punainenristi.fi
Seinäjoki janne.saila@punainenristi.fi

Ilmoittaudu  kurssille lähet-
tämälle hakemuslomake 
osoitteeseen 
annemari.kirvesniemi(at)
punainenristi.fi 25.2.2013 
mennessä. Kurssiohjelma ja 
ennakkotehtävä lähetetään 
kaikille osallistujille. 

Iloa - Valoa - Voimaa - 
syksyllä 2013

Ajankohdat ja paikat:

28.9.2013, Jyväskylä 
Paikka ehkä: Aluetoimisto, Ailakinkatu 5, Jy-
väskylä.

21.9.2013, Seinäjoki 
Aluetoimisto, Laturitie 2, 60510 Hyllykallio.

22.2.2013, Kokkola 
Paikka ehkä: Hotelli Kaarle, Kauppatori 4, 
67100 Kokkola.

Ilmoittautuminen 2.9.2013 mennessä
(mieluiten sähköpostilla):
sakari.karvo@punainenristi.fi, 020 701 2830
Kerro yhteystietosi sekä laskutusosoite

Hinta: 15 euroa (koulutus, kahvit, ruoat ja ma-
teriaalin)

Muuta: Koulutus on suunnattu EA-ryhmien 
johtajille, ryhmäläisille ja vastuuhenkilöille 
sekä Ystäväryhmien ohjaajille sekä ryhmäläi-
sille. Ensimmäiset 30 mahtuu mukaan...
Rennot vaatteet, jumppa-alusta ja vesipullo 
mukaan!

Ohjelma
9.30 Kahvit
10.00 Henkinen tuki -Purkuryhmä -menetel-
mä. Kuinka ohjaat purkukeskustelun?!
11.30 Lounas
12.30 Turvallisuuskoulutus EA-ryhmäläisille. 
Ystäville: Näin käytän purkuryhmiä ystävätoi-
minnassa. Kriisikeskus Mobile mukana Seinä-
joen ja Jyväskylän koulutuksissa!
14.30 Kahvit
15.00-16.00 Loppuhuipennus -Nauramatta ei 
kotiin lähdetä!

Iloa - Valoa - Voimaa

Tule - Opi uutta ja voimaannu!

PLUSPISTE
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SOSIAALIPALVELUT

Sosiaalipalvelupromo -koulutus järjestettiin 
Kokkolassa 16.-17.11.2012 yli 20 osallistujan 
voimin. Sosiaalipalvelupromo -koulutus val-
mentaa ohjaamaan ja johtamaan ystävätoi-
mintaa. Kokkolan Promokoulutuksen järjesti-
vät Oulun ja Länsi-Suomen piirit yhdessä.
- Promo on keskeinen ja erittäin tärkeä osa 
vapaaehtoisen ystävätoiminnan pyörittämistä 
paikallisesti, painotti sosiaalipalvelusuunnitte-
lija Erja Leppälä Oulun piiristä.
 

Ystävätoiminnan ohjaaminen on 
tiimityötä
Osastojen sosiaalipalvelutoiminnassa on pal-
jon tehtäviä, kuten ystävätoiminnan suunnit-
telu ja kehittäminen sekä yhteyden pito osas-
ton hallitukseen. Erittäin tärkeää on uusien 
vapaaehtoisten rekrytointi, vastaanottaminen 
ja perehdyttäminen tehtäviin.
- Erja Leppälä kehotti miettimään miten osas-
tossa voitaisiin jakaa tehtäviä. Pienemmissä 
osastoissa voi olla vaikea löytää viittä henki-
löä sosiaalipalvelutiimiin tehtäviä jakamaan. 
Yksi henkilö ei voi kuitenkaan missään osas-
tossa yksistään huolehtia kaikista ystävätoi-
minnan asioista.
Vapaaehtoisten palkitseminen ja toiminnas-
ta kiittäminen on tärkeää. Toimintaryhmä voi 
käydä esimerkiksi yhdessä syömässä toimin-
tavuoden päätteeksi, mennä ke-
vätpiknikille tai antaa kaikille 
pienen joululahjan. Vapaaehtoi-
sen on tärkeä kokea tekevänsä 
tärkeää työtä ja olevansa mer-
kittävä osa auttamistyötä omalla 
paikkakunnallaan.  
- Ilmajoella olemme jakaneet 
tehtäviä ystävätoiminnassa. Esi-
merkiksi vanhustenryhmä Kuuta-
moista ohjataan parityönä ja pa-
reja on useita, joten vetovastuu-
ta voidaan vuorotella, promokou-
lutukseen osallistunut Eila Suksi 
kertoi.

Ystävävälitys yhdistää 
yksinäiset ja ystävät
Ystävät ylläpitävät hyvinvointia 
ja auttavat jaksamaan arjessa. 
Kaikille ei kuitenkaan ole ystäviä, 
jolloin apua voi saada Punaiselta 
Ristiltä. Punaisen Ristin paikallis-

osastot toimivat paikkakunnallaan ystäväsuh-
teiden rakentajina. Osastojen sosiaalipalvelu-
promo tai muu ystävätoiminnan aktiivivapaa-
ehtoinen toimii välittäjä eli yhdistää vapaaeh-
toiset ystävät ja yksinäiset henkilöt.
 

Yksinäiset tarvitsevat etsivää ys-
tävätyötä ja palveluihin ohjaa-
mista 

Etsivää ystävätyötä ja palveluihin ohjaamista 
kehitetään Ystävätoiminnan alueellisen tuen 
kehittämisprojektissa Suomen Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirissä. Projektin aluetyönteki-
jät Meeri Jaatinen ja Teija Matalamäki kertoivat 
kehittämistyöstä sosiaalipalvelupromo –koulu-
tuksessa.
- Kehittämistyötä tehdään ainoastaan ja vain 
osastoja varten! Kannattaa olla aktiivisesti 
mukana projektissa, niin pääsette mukaan vai-
kuttamaan tuloksiin, Matalamäki ja Jaatinen 
kannustivat osastoja.

Ystävävälitys on keskeinen osa ystävätoimin-
taa, ystävätoiminnan kehittämisprojektin alue-
työntekijä Meeri Jaatinen kertoi.
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SOSIAALIPALVELUT

Etsi ja yhdistä!
Etsivä ystävätyö kehittyy!

Kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa ystä-
vätoiminnassa. Osalla Punaisen Ristin osas-
toista on ystävävälityksissä asiakkaita jo-
noksi asti. Samaan aikaan osa yksinäisistä 
vanhuksista tai nuorista eivät tavoita paik-
kakuntansa Punaista Ristiä. Löytämällä yk-
sinäiset ja heille ystävä tuetaan kotona asu-
mista sekä lisätään yksinäisten hyvinvointia.

- Ystävä voi antaa merkityksen elämälle, ko-
kemus siitä että minulla on muutakin kuin 
neljä seinää on ratkaisevan tärkeä. Myös 
yksinäisestä voi tulla ystävä! Projektipäällik-
kö Anna Maria Erjamo innosti.

Lapin, Savo-Karjalan ja Länsi-
Suomen piirit pohtivat etsivää 
ystävätyötä

Lapin, Savo-Karjalan ja Länsi-Suomen piirin 
ystävätoiminnan työntekijät kokoontuivat 
26.11.2012 Jyväskylään pohtimaan etsivää 
ystävätyötä. Etsivää ystävätyötä voidaan 
tarvita esimerkiksi jos osasto ei löydä yksi-
näisiä tai osasto haluaa selkeyttää yhteis-
työtä kotihoidon tai muun yhteistyökump-
panin kanssa.

Etsivä ystävätyö
löytää yksinäiset

Etsivää työtä tarvitaan esimerkiksi tilantees-
sa, jossa osastolla ollaan käynnistämässä ys-
tävätoimintaa, mutta ystävää tarvitsevia ei ole 
vielä löydetty. Etsivää työtä voidaan tehdä yh-
teistyössä esimerkiksi seurakunnan ja kotihoi-
don kanssa. Yhteistyökumppanien kautta tieto 
leviää ja yksinäiset löydetään paremmin.
- Etsivä ystävätyö on ystävätoiminnan tunne-
tuksi tekemistä, mielikuvan kirkastamista siitä, 
mitä Punaisen Ristin ystävätoiminta paikka-
kunnallamme on. Usein etsivässä yhteistyössä 
on paljon hyötyä yhteistyökumppaneista, jot-
ka kohtaavat yksinäisiä henkilöitä, aluetyön-
tekijä Meeri Jaatinen kertoi.

Palveluihin ohjaus moninaistaa 
tukiverkkoja

Palveluihin ohjaus on tärkeä osa osastojen ys-
tävävälitystoimintaa.  Palveluihin ohjaamisella 
parannetaan osastojen valmiutta vastata eri-
laisiin ystäväasiakaspyyntöihin ja kykyä löytää 
tarvittaessa ammattiapua tai vaikka nettineu-
vontaa asiakkaan tueksi. Palveluihin ohjauk-
seen kehitetään opasta ja koulutusta, tähän 
työhön osastoja toivotaan reippaasti mukaan!
- Kaikkia asiakkaita ei voida auttaa vapaaeh-
toisesti, mutta voimme etsiä hänelle muuta 
apua tai ohjata eteen-
päin. Apuna voitte 
vaikka heti käyttää 
kuntien olemassa ole-
via palveluoppaita, 
Teija Matalamäki kan-
nusti.

Teksti ja kuvat:
Tero Hintsa
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SOSIAALIPALVELUT

Seitsemän uutta kouluttajaa 
osastojen avuksi

Länsi-Suomen piirin sosiaalipalvelukoulutta-
jatiimi uudistuu voimakkaasti. Vuoden lopus-
sa osastojen tueksi saadaan peräti seitsemän 
uutta kouluttajaa Marko Järvenoja, Maija Bå-
ren, Liisa Kortetmaa-Nurmi, Minttu Nikula, Tar-
ja Kujala, Henna-Maria Jalosalmi ja Satu Välilä. 
Kouluttajat ovat osastojen käytettävissä heti 
vuoden 2013 alusta alkaen. Valmius järjestää 
ystävätoiminnan lyhyt- ja peruskursseja kas-
vaa koko piirin alueella, koska uusia koulut-
tajia saadaan kaikkiin Länsi-Suomen alueen 
maakuntiin. Osastojen kannattaa ottaa ystä-
väkoulutusasioissa yhteyttä Hintsan Teroon. 
Nyt on erinomainen aika suunnitella ystävä-
koulutuksia ja saada koulutusten avulla osas-
toon uusia näkökulmia sekä energiaa!

Ensimmäinen koulutus kolme päivää 
kouluttajakoulutuksen jälkeen

Uudet kouluttajat osallistuivat valtakunnalli-
seen Punaisen Ristin kouluttajakoulutukseen, 
joka päättyi 25.11.2012. Ensimmäisenä kou-
luttajan tehtäviin ehti Satu Välilä. Hän koulutti 
Ystävätoiminnan peruskurssin Ilmajoella Etelä-
Pohjanmaan opistolla 28-29.11.2012. Kurssille 
osallistui Etelä-Pohjanmaan Opiston nuoriso- 
ja vapaa-ajanohjaaja opiskelijoita.

Ilmajoen osaston ystävätoiminnan yhdyshen-
kilö Sisko Mäenpää vieraili kurssilla kertomas-
sa vapaaehtoistyöstä. Ilmajoen osaston ystä-
vätoiminnassa on 10 toimintamuotoa: Yksittäi-
set ystävät yksinäisille henkilöille, Saattoapu 
esimerkiksi keskussairaalaan, Ulkoiluapua, Lai-
tosvapaaehtoistyötä kuten luku- ja laulutuoki-
ot, Syöttöapua, Kuutamoinen -kaiken ikäisten 
ryhmä, Nuorten tukeminen, Omaishoitajien 
virkistystoiminta, Keräystoimintaan osallistu-
minen ja yksittäiset tapahtumat.

- Kouluttajat ovat tärkeitä osastojen toimin-
nalle. Ilmajoella vapaaehtoiseksi voi lähteä 
heti ilman ystävätoiminnan peruskurssiakin, 
mutta suosittelemme sen käymistä seuraavan 
kurssin toteutuessa, Sisko Mäenpää kertoi.

Väestön ennätyksellisen nopea vanhentu-
minen, vanhusten yksinäisyyden yleisyys ja 
heikentyvä taloustilanne lisäävät ystävätoi-
minnan tarvetta lähitulevaisuudessa. Julkis-
ten palveluiden murroksessa etsivä ystävä-
työ tarjoaa osastoille mahdollisuuden löy-
tää ihmiset, jotka eniten vapaaehtoisapua 
tarvitsevat ja siitä hyötyvät.

Löytöjä kasvotusten ja virtuaalisesti

Apua tarvitsevia voidaan löytää yhteistyö-
kumppanien kautta, olemalla paikanpäällä 
vaikka ystäväkahvilassa tai netistä. Yhteis-
työ kunnan kanssa selkeyttää kuvaa Punai-
sen Ristin toiminnasta paikkakunnalla, mo-
nissa kunnissa ei tiedetä miten laajaa hy-
vinvointia tukevaa työtä ystävätoiminnassa 
tehdään. Netistä voidaan löytää sekä yksi-
näisiä, että uusia vapaaehtoisia.

- Netissä voisimme olla terävämmin esil-
lä facebookissa, varsinkin nuoria saataisiin 
sitä kautta aiempaa enemmän mukaan so-
siaalitoiminnan suunnittelijat Sirkka Kello-
kumpu Lapin piiristä ja Tuija Hänninen Savo-
Karjalan piiristä, totesivat.
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MAAILMALTA

NIgerian tulva-alueella tarvitaan edelleen apua

Punainen Risti jakaa edelleen avustustarvikkeita kotinsa menettäneille perheille.

Elokuun lopussa Nigeriassa kärsittiin maan pahimmista tulvista 40 vuoteen. Yli 2 miljoonaa ih-
mistä joutui jättämään kotinsa nousevan veden takia. Vaikka vesi on jo laskenut, katastrofin laa-
juus alkaa vasta nyt selvitä. Koteihinsa palanneet ihmiset ovat löytäneet entisen kodin paikalta 
vain raunioita. Kokonaisia kyliä on autioitunut, maanviljelys tuhoutunut ja karja kuollut.

Vaikka katastrofista on kulunut jo lähes neljä kuukautta, tilanne ei ole ohi. Kymmenet tuhannet 
perheet asuvat edelleen väliaikaismajoituksessa telttaleireillä tai kouluissa. Nigerian Punainen 
Risti on saanut kansainvälistä apua työnsä tueksi, mutta avun tarve on vielä paljon nykyisiä re-
sursseja suurempaa.

- Keskitymme tällä hetkellä puhtaaseen juomaveteen, sanitaatioon ja hygieniaan, terveyteen, 
väliaikaismajoituksen tarjoamiseen ja avustustarvikkeiden jakamiseen, kertoo Nigerian Punaisen 
Ristin katastrofiavun päällikkö Umar Abdu Mairiga.

Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Riitta Kangaskesti on tällä hetkellä Nigeriassa koordi-
noimassa kansainvälisen Punaisen Ristin avustustarvikejakeluita.

- Olen ollut mukana pakkaamassa jaettaviin ämpäreihin saippuoita, vedenpuhdistustabletteja ja 
moskiittoverkkoja. On hienoa olla auttamassa yhdessä Nigerian Punaisen Ristin työntekijöiden ja 
vapaaehtoisten kanssa, Kangaskesti kertoo.

Kansainvälinen Punainen Risti on tehnyt 2,8 miljoonan euron hätäapuvetoomuksen Nigerian tul-
vien uhrien auttamiseksi. Varat käytettäisiin välittömän katastrofiavun lisäksi maanviljelijöiden 
tukemiseen, jotta he saisivat työkaluja ja siemeniä, ja pääsisivät mahdollisimman pian taas vilje-
lemään maata.

Teksti: www.punainenristi.fi
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JÄSENASIAA

Jäsenhankintakampanja
Käynnistämme oman jäsenhankintakampanjan Län-
si-Suomen piirin alueella. Jäsenhankintakampan-
ja alkaa 1.10.2012 ja päättyy 31.5.2013. Parhaat 
osastot tullaan palkitsemaan. 
 

Olemme myös sopineet osastokummien kesken 
(Pekka, Raija, Riitta, Tero, Virve ja Tave) leikkimieli-
sestä kilpailusta, jossa kisaamme kummialueidem-
me jäsenhankintakyvyssä. Jäsenmäärän kasvua ver-
rataan omaan 31.12.2011 tilanteen jäsenmäärään 
 

Esim. Osastolla X on 300 jäsentä 31.12.2011. Jä-
senmäärä 31.5.2013 on kasvanut 340:een eli jäsen-
määrä on kasvanut 13,3 %. 
 

- Eniten jäsenmäärää kasvattanut osasto saa piirin 
myymälään 500 € lahjakortin. 
 

Toiseksi eniten jäsenmäärää kasvattanut osasto saa 
myymälään 300 € lahjakortin. 
 

- Kolmanneksi eniten jäsenmäärää kasvattanut 
osasto saa 100 € lahjakortin. 
 

Eniten kummialueensa jäsenmäärää kasvattanut 
kummi saa maineen ja kunnian lisäksi komian po-
kaalin

Jäsenhankintakeinojen
tehokkuus

1. henkilökohtainen 
yhteydenotto 
2. pienryhmätilaisuus 
3. yleisötilaisuus 

4. tapahtumat 
5. puhelinkampanjointi 
6. henkilökohtaiset kirjeet 
7. suoramarkkinointi 
8. jäsenlehti 
9. esitteet 

10. mainonta

Kun päivität osastosi omaa nettisivua,
muista, että kirjoitat sellaiselle ihmiselle,
jonka yrität saada mukaan osaston toimin-
taan! Eli tärkeintä on kertoa, mitä omalla
paikkakunnalla voi tehdä ja miten toimintaan
pääsee mukaan.

Osastojen sivujen osoite on muotoa
osasto.punainenristi.fi. (Sana ”osasto”
korvautuu siis osaston nimellä.)

Uusilla sivuilla valokuvat ovat näyttävästi
esillä ja niitä on helppo lisätä. Hyvässä
kuvassa on ihmisiä ja iloista toimintaa.
Kuvia voi ladata maksutta kirjautumalla
Punaisen Ristin kuvapankkiin osoitteessa
www.punaisenristinkuvat.fi/fotoweb.
Ja muista laittaa osaston tapahtumat
tapahtumakalenteriin! Se tapahtuu osaston
sivuilla kohdasta ”Luo uusi tapahtuma”.
Silloin tapahtuma näkyy sekä osaston
omilla sivuilla että järjestön pääsivuilla.

Nettisivujen muokkaamiseen tarvitaan pää-
käyttäjän päivitysoikeudet. Sellaiset annetaan
piiristä henkilölle, jonka osasto on
valinnut sivujensa pääkäyttäjäksi ja joka on
jo luonut käyttäjätilin RedNettiin.

Lisää ohjeita löytyy osoitteesta
rednet.punainenristi.fi/viestinta

LIsätietoja:
Sakari Karvo, 0400 998 643

Osaston nettisivujen kohderyhmänä
toiminnasta kiinnostuneet
paikkakuntalaiset

Nettisivut kehittyvät

Punaisen Ristin internet-sivut ovat olleet jo tovin uudistuksen keskellä, mutta vähitellen alkaa 
näkymään valoa tunnelin päässä. Alla muutamia osoitevinkkejä: 
 

www.punainenristi.fi – järjestön pääsivut
www.redcross.fi – järjestön englannin kieliset kotisivut
osasto.punainenristi.fi – osastojen kotisivut (korvaa osaston nimellä sana osasto)
rednet.punainenristi.fi – sivut vapaaehtoisille
rednet.punainenristi.fi/osastotoimisto – apua osastoille
lansi-suomi.punainenristi.fi – piirin kotisivut

Kiitos Hämäläisille tästä ja tuosta toisesta nettisivuihin liittyvästä...

REDNET
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JÄSENTILASTOJA

Osasto
NP-tulos

2011
NP-tulos 

2012
Jäseniä

2010
Jäseniä

2011
Jäseniä

2012

Alajärvi 3280,00 3813,10 149 142 134

Alavus 1698,05 1653,61 103 112 108

Campus 8207,36 6258,28 0 9 16

Evijärvi 1536,33 1519,73 77 72 71

Haapamäki- 
Pihlajavesi

1320,29 1042,49 121 118 113

Hankasalmi 2176,09 27744,94 251 247 238

Himanka 4037,61 3947,94 139 136 145

Härmäin 
osasto 

2219,92 1829,60 151 143 147

Ilmajoki 5269,98 4342,96 154 155 149

Isojoki 448,99 392,82 53 52 48

Isokyrö 2608,13 2090,33 107 104 101

Jalasjärvi 3345,23 3344,31 180 166 150

Joutsa 3674,10 3556,03 109 104 100

Jurva 2070,52 2238,86 117 108 116

Jyväskylä 13520,28 16826,69 1179 1124 1254

Jämsä 5262,74 4473,69 358 340 352

Jämsänkoski 3500,00 3500,00 410 403 406

Kannonkoski 822,34 768,43 40 39 40

Kannus 5579,75 5113,87 208 196 191

Karijoki 0,00 0,00 26 24 23

Karstula 5611,94 6609,56 253 235 232

Kaskinen 1071,42 0,00 50 50 48

Kauhajoki 2606,03 2330,52 250 223 205

Kauhava 3794,95 2979,31 81 76 72

Kaustinen 4017,34 4342,32 144 137 123

Keuruu 8122,75 7896,07 173 153 143

Kinnula 901,12 802,66 51 49 40

Kivijärvi 653,30 633,53 39 42 38

Kokkola 12305,00 11580,56 283 276 314

Konnevesi 2322,02 2103,64 165 168 172

Korpilahti 1237,00 946,21 87 78 74

Kortesjärvi 241,85 0,00 24 22 22

Koura 748,75 432,75 23 22 25

Kristiinankaup 1612,43 1251,67 72 69 68

Kuokkala 7404,03 7755,07 147 150 138

Kuortane 1872,92 1706,36 79 74 70

Kurikka 3912,61 3388,93 248 228 238

Kyyjärvi 3763,32 3114,73 103 96 90

Kälviä 0,00 Liitetty 
Kokkola 60 57 liitetty 

Kokkola

Osasto
NP-tulos

2011
NP-tulos

2012
Jäseniä

2010
Jäseniä

2011
Jäseniä

2012

Laihia 1325,62 1586,15 115 104 99

Lappajärvi 2439,25 2389,25 169 145 130

Lapua 0,00 2134,14 187 157 147

Laukaa 4242,51 3568,01 229 221 221

Lehtimäki 527,68 420,27 111 117 107

Leivonmäki 579,95 731,38 73 69 66

Lievestuore 729,70 587,88 48 46 43

Lohtaja 571,85 802,30 80 73 71

Multia 478,22 401,95 32 31 29

Muurame 4852,82 4203,40 114 149 138

Nurmo 1431,12 2174,35 131 124 119

Palokka 3712,65 3385,95 193 184 171

Perho 531,42 0,00 48 47 48

Petäjävesi 1316,77 1452,77 71 67 68

Pietarsaari 6300,24 3815,81 106 100 95

Pihtipudas 1874,35 892,62 145 135 128

Saarijärvi 4037,01 4834,59 250 237 229

Seinäjoki 5152,78 4275,77 430 405 382

Soini 539,80 389,29 74 68 66

Suolahti 1078,18 816,37 95 92 88

Teuva 2677,74 2945,88 121 116 107

Tikkakoski 1037,25 1532,18 128 105 96

Toholampi 3550,93 3653,40 166 162 157

Toivakka 1057,89 653,42 41 44 43

Uurainen 1737,00 1447,51 62 61 62

Vaajakoski 4577,35 Liitetty  
Jyväskylä 171 175 Liitetty  

Jyväskylä

Vaasa suom 17580,00 15895,95 760 718 692

Veteli 583,06 0,00 36 33 32

Viitasaari 5322,73 4487,87 249 237 222

Vimpeli 4063,82 742,15 242 230 207

Vähäkyrö 918,43 936,24 84 77 68

Ylistaro 1464,02 1624,16 60 57 57

Ähtäri 2511,67 1911,00 131 131 129

Äänekoski 4650,00 1671,26 256 236 220

Länsi-Suomen 
piiri 226230,30 205233,09 11546 10984 10578

Näppäilyvihreitä saattaa esiintyä...
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ENSIAPUKURSSIT - JYVÄSKYLÄ

Kurssipaikka: Ailakinkatu 5, Jyväskylä
Ilmoittautumiset: 0207012851
lansisuomi.jyvaskyla@punainenristi.fi

Ensiapu 1 (16 Oppituntia) - 93 €/Trafi 147 €
Ensiavun peruskurssi

Päiväkurssit, kello 8:30 – 16:00
• 6.2. ja 7.2. keskiviikko ja torstai
• 18.2 ja 19.2. maanantai ja tiistai
• 5.3. ja 6.3. tiistai ja keskiviikko
• 11. ja 12.3 maanantai ja tiistai - Trafi kurssi
• 3.4. ja 4.4 keskiviikko ja torstai - Trafi kurssi
• 23.4. ja 24.4. tiistai ja keskiviikko
• 6.5 ja 7.5. maanantai ja tiistai
• 16.5 ja 17.5 torstai ja perjantai - Trafi kurssi
• 29.5 ja 30.5 keskiviikko ja torstai
• 4. ja 5.6 tiistai ja keskiviikko - Trafi kurssi
• 11. ja 12.6 tiistai ja keskiviikko

Iltakurssit, kello 17:30 – 20:45
• 12, 14, 19, ja 21.2 tiistai ja keskiviikko
• 6, 7, 13 ja 14.3 keskiviikko ja torstai
• 18, 20, 25, ja 27.3 maanantai ja keskiviikko
• 9., 11., 16, ja 18.4 tiistai ja torstai
• 6, 7, 13, ja 14.5 maanantai ja tiistai
• 20, 22, 27, ja 29.5 maanantai ja keskiviikko

Ensiapu 2 (16 Oppituntia) - 110 €
Jatkokurssi peruskurssin käyneille.

Päiväkurssit, kello 8:30 – 16:00
• 14. ja 15.5. tiistai ja keskiviikko

Iltakurssit, kello 17:30 – 20:45
• 15, 17, 22, ja 24.4 maanantai ja keskiviikko

Hätäensiapu (8 Oppituntia) - 58 €
Kolmessa vuodessa vanhenevan EA-todistuk-
sesi pidät voimassa hätäesiapukurssilla.

Päiväkurssit, kello 8:30 – 16:00
• 20.2. keskiviikko
• 21.3 torstai
• 5.4. perjantai
• 25.4. torstai
• 2.5. torstai
• 3.6 maanantai

Ammattikuljettajan ensiapukurssi
(7 Oppituntia) - Trafi 97 €
Ammattikuljettajan ammattipätevyyskoulutus.
Päiväkurssit kello 9:00 – 16:00
• 9.2. lauantai
• 4.5 lauantai

Kurssipaikka: Laturitie 2, 60510 Seinäjoki
Ilmoittautumiset: 0207012830
lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi

Ensiapu 1 (16 Oppituntia) - 93 €/Trafi 147 €
Ensiavun peruskurssi

Päiväkurssit, kello 8:30 – 16:00
• 04.3 ja 05.3 maanantai ja tiistai 
• 25.3 ja 26.3 maanantai ja tiistai - Trafi kurssi
• 15.4 ja 16.4 maanantai ja tiistai
• 29.4 ja 30.4 maanantai ja tiistai - Trafi kurssi

Ensiapu 2 (16 Oppituntia) - 110 €
Jatkokurssi peruskurssin käyneille.

Päiväkurssit, kello 8:30 – 16:00
• 06 ja 07.5. maanantai ja tiistai

Hätäensiapu (8 Oppituntia) - 58 €
Kolmessa vuodessa vanhenevan EA-todistuk-
sesi pidät voimassa hätäesiapukurssilla.

Päiväkurssit  kello 8:30 – 16:30
• 28.1 maanantai
• 12.2 tiistai
• 23.4 tiistai
• 8.5  keskiviikko
• 28.5 tiistai

Ammattikuljettajan ensiapukurssi
(7 Oppituntia) Trafi - 97 €
Ammattikuljettajan ammattipätevyyskoulutus.

Päiväkurssit  kello 9:00 – 16:00
• 6.4. lauantai 

PPE-D kouluttajakoulutus - 100 € 
Päiväkurssi kello 9:00 – 16:00
• 09.04 tiistai

HUOM Direktiivikurssille
(Trafi) ilmoittautumiset
kolme (3) viikkoa ennen 

kurssia
Peruuttamattomista ilmoittautumisista

perimme täyden kurssimaksun.
Kurssit järjestetään yhteistyössä

OK-opintokeskuksen kanssa.

Työpaikoille ja ryhmille järjestämme kursseja tilaustyönä.
Kyselyt p. 020 701 2845

ENSIAPUKURSSIT - SEINÄJOKI
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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

Harju-Kivinen Raija, 040 588 1988
järjestöpäällikkö (virkavapaalla)

Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen päällikkö

Hintsa Tero, 040 512 1726
sosiaalipalvelupäällikkö

Kangaskesti Riitta, 0400 688 694
keräys- ja valmiuskoordinaattori

Jouhki Annika, 040 538 9892
lapsi- ja nuorisotyön ohjaaja

Karling Virve, 0400 261 004 
terveydenhuollon suunnittelija

Karvo Sakari, 0400 998 643
toimistosihteeri

Laitila Mervi, 044 420 5470
reskontranhoitaja

Lammi Anne, 040 357 1388
talouspäällikkö

Mustamäki Sari, 045 638 7477
myynti- ja keräyssihteeri

Paasonen Anne, 040 775 1622
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Rautiainen Tave, 0400 263 447
valmiuspäällikkö

Reinikainen Sari, 040 352 2020
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Säilä Janne, 040 535 2118
ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja

Torvinen Ulla, 040 658 8399
taloussihteeri

Omaishoitaja -projekti
Wacker Minna, 040 160 2245 

RAIDE –työllistämisprojekti
Natri Kaisa, 0400 380 657 
projektikoordinaattori

Tuunanen Maria, 040 178 5375 
työnsuunnittelija

Ärling Johanna, 0400 380 658 
vastaava toimialapäällikkö

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

Meeri Jaatinen, aluetyöntekijä, 040 678 9547

Teija Matalamäki, aluetyöntekijä, 040 678 9534

SPR-Kirppis
 

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

Kirrinpolku 5, 40270 Palokka, 040 146 0641

Ahjokatu 10, 40320 Jyväskylä, 040 145 8807

Keskussairaalantie 1, 40600 Jyväskylä, 040 146 0441 

Koskentie 9, 42100 Jämsä, 040 832 5446

Kauppakatu 7, 43100 Saarijärvi, 040 653 7838

Porthanintie 4, 44500 Viitasaari, 040 653 7841

Kauppakatu 11, 44100 Äänekoski, 040 653 7839 

•	 Ärling Johanna, vastaava toimialapäällikkö 
0400 380 658

Järvikatu 5, 62900 Alajärvi, 040 678 6060

Keskustie 6, 43500 Karstula, 040 180 4693

Laturitie 2, 60510 Hyllykallio, 06 412 8549

Kalevankatu 18, 60100 Seinäjoki, 06 414 4066

•	 Haantio Helena, toimialapäällikkö 
040 524 4009

 
Pajalantie 2, 68100 Himanka, 040 151 3486

Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola, 040 518 9745

•	 Kinnunen-Laitila Krista, toimialapäällikkö 
 040 552 1756 

 

Meijerinkatu 9, 65100 Vaasa, 06 317 2700
•	 Peltomäki Esa, toimialapäällikkö 
 040 518 9745

 

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

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

 

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

Järjestötiedote 2/2013 - aineisto
- 13.3. 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:
SPR Länsi-Suomen piiri
PL 35
60511 HYLLYKALLIO

Iloa - Valoa - Voimaa 
vuoteen 2013
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