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Me tarvitsemme Nälkäpäivää

Karoliina on 25-vuotias opiskelija Suomessa. 
Viime vuonna hän lähti kaverin pyynnöstä li-
paskerääjäksi, eikä parin tunnin ulkona kierte-
ly tuntunut kohtuuttomalta uhraukselta. Ke-
rääminen olikin kivaa ja ihmiset ystävällisiä. 
Lipaskerääminen tuntui Karoliinasta juuri hä-
nelle sopivalta tavalta auttaa.

Omar on 19-vuotias ambulanssinkuljettaja Li-
byassa. Sisäisten levottomuuksien johdosta 
opinnot saivat jäädä ja päivät täyttää kaapeli-
käynnisteisen ambulanssin ajaminen taistelu-
tilanteisiin. Omar nukkuu ja syö ambulanssissa 
ja päivystää lähes vuorokauden ympäri. Omar 
haluaa auttaa ihmisiä ja ambulanssin ajaminen 
tuntuu juuri hänelle sopivalta tavalta auttaa.

Karoliina ja Omar ovat molemmat korvaama-
ton osa avun ketjua. Ilman Karoliinan kaltaisia 
lipaskerääjiä ja Omarin kaltaisia ambulanssin-
kuljettajia Punainen Risti ei voisi auttaa. 

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin eh-
dottomasti tärkein vuosittainen keräys. Ka-

tastrofirahaston sitomattomat varat ovat aut-
tamisvalmiutemme selkäranka. Kun tapahtuu, 
meidän on oltava heti valmiina. 

Tänä vuonna vietämme nuorten teemavuot-
ta ja kutsumme Nälkäpäiväänkin mukaan nuo-
ria kerääjiä. Nälkäpäivä on löytänyt paikkansa 
nuorten aikuisten keskuudessa, mutta mukaan 
mahtuu varmasti li-
sääkin tekijöitä. Pyy-
täkää rohkeasti mu-
kaan oppilaitokset, 
urheiluseurat ja parti-
olaiset!

Me tarvitsemme lisää 
Karoliinoja ja Omarei-
ta. Tarvitsemme Näl-
käpäivää. Tahdomme 
olla rohkeita ihmis-
ten auttajia – kotona 
ja maailmalla.

Eero Rämö
varapuheenjohtaja

Punainen Risti ylläpitää myös koulukerhoja, jois-
sa lapset oppivat ensiapua. Eräässä koulussa op-
pilaat olivat itse hankkineet huonommassa ase-
massa oleville tovereilleen koulupuvut. Rahat 
pukuihin he olivat keränneet myymällä vesipullo-
ja. Mielestäni tämä oli hieno osoitus siitä, miten 
nuoret olivat oival-
taneet sen, että he 
voivat itsekin auttaa 
omien kykyjensä mu-
kaan.

Kiitos kun sinäkin 
autat osallistumalla 
Operaatio Nälkäpäi-
vään. Jokaisella aut-
tajalla on oma teh-
tävänsä ja jokainen 
auttaja on yhtä tär-
keä. Yhdessä saam-
me enemmän aikaan. Leena Kämäräinen

avustustyöntekijä
Phnom Penh

Jokainen auttaja on tärkeä

Kun Kambodzassa tulvi viime vuonna, riisivil-
jelmien satoa menetettiin ja perheiden toi-
meentulo romahti. Ruoka-annoksia pienen-
nettiin perheissä ja ihmisten terveys heikkeni.  
Osa perheistä joutui ottamaan lapsensa pois 
koulusta ja myymään omaisuuttaan säästääk-
seen rahaa. 
 
Punainen Risti auttaa köyhiä kambodzalaisia 
luonnonkatastrofien aikana ja niiden jälkeen. 
Yhteisöissä kerrotaan ihmisille terveydenhoi-
dosta ja työllistetään naisia erilaisiin pienpro-
jekteihin. Se vahvistaa ihmisten selviytymisky-
kyä katastrofeissa. Kratien maakunnassa on 
Suomen Punaisen Ristin avustuksella koulu-
tettu 350 terveysvapaaehtoista, jotka kertovat 
malarian ja ripulitautien ehkäisystä ja kannus-
tavat kyläläisiä pitämään huolta ympäristönsä 
siisteydestä. 
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Reippain mielin kohti syksyä

PÄÄKIRJOITUS  20.8.2012

Kesä on mennyt hyppien ja keikkuen sadetta pitäen. Akut ovat latautuneet tappiinsa saakka vä-
häisestä auringosta huolimatta. Sateesta huolimatta otamme katseen kohti syksyä reippain mie-
lin. Toivottavasti osastojen vapaaehtoiset ovat ennättäneet ladata akkuja kesän aikana. Ensiapu-
ryhmien päivystäjillä kesäaika on varmasti vilkkainta aikaa päivystysten osalta, sillä tapahtumia 
ja tilaisuuksia on varmasti riittänyt eri puolilla maakuntaa. Punaisen Ristin kannalta tämä toimin-
ta tuo runsaasti näkyvyyttä ja tunnettuutta kansalaisten keskuudessa. Tietenkään ei pidä unoh-
taa turvallisuuden tunnetta, joka välittyy Punaisen Ristin näkyvillä olon ansiosta.

Ilolla olen lukenut juttuja heinäkuun lopulla järjestetystä nuorten leiristä, joka järjestettiin Alavu-
della. Katja Palkoma toimi leirin johtaja. Apunaan hänellä oli joukko iloisia vapaaehtoisia. Läm-
min kiitos Katjalle ja kaikille vapaaehtoisille onnistuneesta nuorten leiristä, jatkoa seuraa tule-
vana kesänä. Tämä on piirin nuorisotoiminnan kannalta tosi hieno juttu, että lasten ja nuorten 
leiritoiminta on otettu mukaan toimintasuunnitelmaan. Katja varmasti lähtee organisoimaan tu-
levan syksyn ja talven aikana leiriohjaaja koulutusta, jotta voidaan turvata riittävät ohjaajare-
surssit tulevaa leiriä varten.
 
Syksyn mittavin ponnistus on jälleen kerran Operaatio Nälkäpäivä 13. - 15.9. Valmistelut keräyk-
sen järjestämiseksi ovat käsillä, keräysjohtaja tapaamisia järjestetään seitsemällä paikkakunnal-
la teemalla; innostutaan yhdessä. Keräys ja valmiuskoordinaattori Riitta Kangaskesti luo yhdes-
sä Teidän kanssa hurmoshenkisen fiiliksen onnistuneen keräyksen suorittamiseksi. Tärkein asia 
on varmistaa ajoissa kerääjien saatavuus. Kerääjiä hankintaan osaston omien vapaaehtoisten 
joukosta, lisäksi otetaan mukaan koulut ja oppilaitokset sekä yritykset. Lisäksi tarjotaan kaikille 
muille asiasta kiinnostuneille mahdollisuus lähteä mukaan kerääjäksi. Kerääjämäärä vaikuttaa vä-
littömästi keräyksen lopputulokseen. 
Järjestetään yhdessä innostava ja näkyvä nälkäpäiväkeräys. Keräyksen avulla tuetaan myönteistä 
mielikuvaa järjestöstä.

Muistetaan myös tarjota kaikille myönteisen elämyksen saaneille kerääjille ja muille kansalaisil-
le järjestömme jäsenyyttä. Jäsenhankinta tulee olla aina mielessä. Avoin ilmapiiri luo vetovoimai-
suutta järjestöämme kohtaan, me kaikki voimme vaikuttaa tähän asiaan omalla esimerkillä.

Näillä ajatuksilla pyöräytetään syksyn toimintakausi käyntiin. Nähdään ja kuullaan sekä koetaan 
yhdessä onnistumisen hetkiä!

Terveisin

Pekka Annala
Toiminnanjohtaja
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OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ  13.-15.9.

Hätä voi syntyä myös ”hiljaisten katastrofien” 
seurauksena. Esimerkiksi kuivuus aiheuttaa 
pitkäaikaisia ongelmia, kun vähäisten sateiden 
takia sadot näivettyvät ja ruuan saatavuus 
vaikeutuu. Aliravitsemus lisää tauteja ja sairas-
telu johtaa työkyvyttömyyteen. Ongelmat mo-
ninkertaistuvat ja lisäävät avun tarvetta.

Jotta vaikeuksien kierre saadaan katkaistua 
nopeasti, Punainen Risti antaa hätäapua siel-
lä, missä sitä kipeimmin tarvitaan. Punainen 
Risti auttaa ihmisiä myös varautumaan luon-
nonkatastrofeihin, jotta seuraukset eivät olisi 
tuhoisia.

Kaikki saavat auttaa

Nälkäpäivänä ei tarvitse miettiä, olisiko jotain, 
mitä minä voisin tehdä? Nälkäpäivänä kaikil-
la on mahdollisuus auttaa, mukaan pääsevät 
kaikki halukkaat. Lahjoittamalla tai lähtemällä 
kerääjäksi teet korvaamattoman tärkeää työ-
tä. Avullasi on suuri merkitys, sillä ilman va-
paaehtoisten ja lahjoittajien tukea Punainen 
Risti ei voisi toimia.

Mihin raha menee?

Operaatio Nälkäpäivässä kerätään varoja Pu-
naisen Ristin katastrofirahastoon. Katastrofira-
hastoon tallennetut varat ovat sitomattomia, 
joita ei ennalta ole kohdistettu tiettyyn koh-
teeseen. Siksi niitä voidaan käyttää tarpeen 
mukaan siellä, missä hätä on suuri. Katastrofi-
rahaston varoilla autetaan äkillisissä luonnon-
katastrofeissa, mutta niillä tehdään myös pit-
käaikaista kehitysyhteistyötä ulkomailla. 

Rahoilla autetaan myös Suomessa

Valtaosa avustusvaroista suuntautuu ulkomail-
le, mutta lahjoituksilla autetaan myös Suo-
messa, sillä Suomessakin voi tulla hätä. Ka-
tastrofirahaston varoilla hankitaan esimerkiksi 
ruokaa, väliaikaismajoitus ja lääkkeitä silloin, 
jos tulipalo tuhoaa kaiken. Apu voi olla myös 
henkistä tukea.

Punainen Risti on mukana Vapaaehtoisessa 
pelastuspalvelussa, minkä mukana vapaaeh-
toisemme osallistuvat esimerkiksi kadonnei-
den etsintöihin. Tätä rahoitetaan myös ka-
tastrofirahastoon lahjoitetuilla varoilla.

Nälkäpäivänä lievitetään hätää

Mitä rahalla saa?

 1 euro: 5 palasaippuaa 
 4 euroa: lämmin huopa
 10 euroa: 4 vesikanisteria  
 17 euroa: äitiyspakkaus 
 35 euroa: 100 kg hirssiä 
 50 euroa: 1 000 annosta suola-sokeri-
   liuosta ripulin hoitoon 
 90 euroa: antibioottikuuri 100 lapselle 
   tulehdusten parantamiseksi

Jo
sé

 C
en

d
o
n

Kuva on Suomen Punaisen Ristin ja Etiopian Punaisen
Ristin yhdessä järjestämästä ruokajakelusta Wolayitasta
Etiopiasta.

Kun maanjäristys hajottaa kokonaisia asuinalueita tai tulva tuhoaa sadon ja elinkeinon, 
joutuu ihminen lähes täysin ulkopuolisten avun varaan. Äkilliset luonnonkatastrofit 
aiheuttavat väistämättä erilaista hätää; kodittomuutta, nälänhätää tai taloudellista 
turvattomuutta. Silloin on vaikea selvitä yksin. 
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OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ  13.-15.9.

Nälkäpäivä on osaston tärkein tapahtuma

Nälkäpäivä on auttamisvalmiutemme selkäranka. Kerran vuodessa koko osasto kerää 
voimansa yhteen suunnitellakseen ja toteuttaakseen mahdollisimman tuottavan 
rahankeräyksen. Auttamisvalmiuden ylläpitäminen on yksi osaston perustehtävistä. 
Onhan koko osastonne väki mukana varmistamassa, että olemme Nälkäpäivän jälkeen 
entistä valmiimpia auttamaan?

Keräysjohtaja
Keräysjohtaja johtaa operaatiota. Hän huoleh-
tii siitä, että keräysvälineet ovat kunnossa, ke-
räyssuunnitelma on tehty, kerääjien yhteystie-
dot ovat saatavilla ja keräyspaikat sovittuna. 
Keräystulos on sitä parempi, mitä enemmän 
hän saa apua muulta osaston väeltä.

Valmiustoiminnan yhdyshenkilö
Valmiustoiminnan yhdyshenkilöllä on hyvä kä-
sitys osaston auttamisvalmiudesta sekä osas-
ton ulkopuolisista yh-
teistyökumppaneista. 
Hän on loistava voi-
mavara keräyssuunni-
telmaa laadittaessa ja 
kerääjärekrytoinnis-
sakin. 

Ryhmänvetäjät 
Jokaisen ryhmän-
vetäjän kannattaa 
rekrytoida joukkon-
sa mukaan Nälkä-
päivään. Fiksua on 
myös hyödyntää 
kunkin ryhmän eri-
koisosaaminen. Mie-
tittehän omassa ryh-
mässänne, miten te 
voitte nostaa osas-
tonne keräystulosta. 

Tiedottaja 
Tiedottaja vastaa sisäisestä ja ulkoisesta tie-
dottamisesta. Hän miettii, miten kerääjille ja 
lahjoittajille saadaan riittävät tiedot keräyk-
sestä; miten kerääjäksi pääsee ja missä voi 
lahjoittaa. Hän on yhteydessä paikallismedioi-
hin ja kutsuu toimittajat mukaan tapahtumiin.

Kotimaan avun yhdyshenkilö 
Kotimaan avun yhdyshenkilö on erinomainen 
haastateltava paikallismediassa, kun haluat-
te kertoa, miten Nälkäpäivä-varoja käytetään 
Suomessa. 

Kouluyhteistyöhenkilö 
Kouluyhteistyöhenkilö huolehtii, että koulut 
ovat mukana keräyksessä. Muistakaa myös, 
että kaikki osaston koululaiset voivat haastaa 
ainakin oman luokkansa mukaan keräykseen. 

Yleensä tutulta tullut 
pyyntö tehoaa parhai-
ten.

Jäsenmestari
Jäsenmestarin vastuul-
le kuuluu aktivoida 
osaston jäseniä mu-
kaan keräykseen sekä 
toisaalta pyytää li-
paskerääjiä liittymään 
myös jäseniksi. 

Rahastonhoitaja 
Rahastonhoitaja huo-
lehtii, että rahat vie-
dään pankkiin. Kerä-
yksen jälkeen on vielä 
tehtävä lopputilitys 
piirille. Sen tekeminen 
sopii luontevasti ra-
hastonhoitajalle. 

Puheenjohtaja 
Puheenjohtaja voi olla tyytyväinen, mikäli 
kaikki yllä kuvattu on jo arkipäivää. Jos näin ei 
ole, on puheenjohtaja oikea ihminen tsemp-
paamaan kaikki mukaan vuoden tärkeimpään 
ponnistukseen.
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Suunnitelma kannattaa tehdä porukalla, jotta 
kaikkien hyvät ideat saadaan käyttöön. Vuo-
sittain päivitettävä suunnitelma toimitetaan 
piiriin ja koko hallitukselle tiedoksi. Kaikkein 
vaarallisinta on säilyttää keräyssuunnitelmaa 
keräysjohtajan päässä – sieltä sitä ei tiukan 
paikan tullen saa ulos kukaan. 

Keräyssuunnitelma vastaa kysymyksiin miten, 
missä, ja ketkä keräävät. 

MITEN?

Mitkä keräystavat sopivat teidän paikkakun-
nallenne? Lipaskeräys tuottaa hyvin vilkkail-
la paikoilla. Ovelta ovelle -keräys on helpoin-
ta järjestää tiuhaan asutuilla alueilla. Pienillä 
paikkakunnilla myyjäiset saattavat olla var-
sinaisia rahasampoja. Nälkäpäiväkaraoke tai 
-zumba ovat myös osoittautuneet monilla pai-
koilla menestyksiksi.

MISSÄ?

Missä ja milloin ihmiset liikkuvat? Tuottavim-
mat keräyspaikat miehitetään ensin ja resurs-
sien mukaan loput. Viisasta on myös varautua 
sään vaihteluihin. Mistä ihmiset tavoitetaan 
sadesäällä? 

KETKÄ?

Potentiaalisten kerääjien yhteystiedot kootaan 
keräyssuunnitelman liitteeksi. Keräyssuunni-
telmasta pitäisi löytyä ainakin aikaisempien 
vuosien kerääjien, jäsenten ja paikallisten jär-
jestöjen, koulujen ja yritysten yhteyshenkilöi-
den yhteystiedot.

Keräyssuunnitelmaan sovitaan myös alusta-
vasti eri vastuutehtävät. Työnjako voi etenkin 
hätäapukeräysten yhteydessä muuttua, joten 
kaikkien yhteystietojen tulee olla päivitettynä 
osaston valmiussuunnitelmassa.

Miten kerääjää ohjeistetaan?

Keräysturvallisuus on keräystoiminnan a ja o. 
Siksi jokainen kerääjä on ohjeistettava hyvin. 
Kerääjät ilmoittavat yhteystietonsa ja todista-
vat henkilöllisyytensä. Jokaisesta luovutetusta 
lippaasta pidetään kirjaa kerääjän henkilötie-
tolomakkeiden avulla. Kerääjän on omaa tur-
vallisuuttaan vaarantamatta pidettävä huoli 
keräysvälineistä ja palautettava ne sovittuna 
aikana sovittuun paikkaan.

Keräyssuunnitelma helpottaa keräyksen toteuttamista

Nälkäpäivän tavoite on kerätä mahdollisimman paljon rahaa, jotta voimme auttaa
mahdollisimman monia ihmisiä. Osaston keräyssuunnitelma auttaa tavoitteen
toteutumisessa. 

Kun kerääjä hakee lippaan:

- Kerääjän tulee tuntea itsensä tervetulleeksi.
- Kerääjälle täytyy kertoa miten ja mihin
 tarkoitukseen kerätään:

Nälkäpäivänä kerätään sitomattomia varoja 
katastrofirahastoon. Kun varoja ei ole sidottu 
mihinkään tiettyyn kohteeseen, voi Punainen 
Risti tehdä avustuspäätöksen heti, kun äkillinen 
katastrofi sattuu. Suomen Punainen Risti auttaa 
kymmenissä maissa joka vuosi. 

Suomessa katastrofirahastosta annetaan aineel-
lista apua esimerkiksi tulipalon uhreille. Usein apu 
on henkistä tukea onnettomuuksien uhreille. 

Katastrofirahaston sääntöjen mukaan keräys-
kulut ovat korkeintaan 15 % keräyksen tuotosta. 

- Kerääjälle neuvotaan hyvä keräyspaikka. 
- Keräämisen jälkeen kysytään, miten 
 kerääminen sujui ja pyydetään palautetta.
- Kerääjää kiitetään.

OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ  13.-15.9.
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Parhaiten koululais- ja opiskelijaryhmät saa-
daan innostumaan, kun heille tarjotaan tietty 
aika, paikka ja tehtävä, mihin heidät toivotaan 
mukaan. Tehtävä voi olla keräämistä, tai tar-
peen mukaan muihin keräysaskareisiin osal-
listumista. Ensikertalaisten on helpompi tulla 
mukaan, jos ohjeet ovat selkeät. 

Palkintona matka Kalkkuun

Kouluja on helppo kannustaa keräämään, sil-
lä tänä vuonna Nälkäpäivään osallistuneet 
koulut voivat osallistua Kalkun-retken arvon-
taan. Matka sisältää tutustumisen Tampereen 
Kalkun logistiikkakeskukseen, bussimatkan ja 
lounaan 40 hengelle. Koulut voivat osallistua 
arvontaan osoitteessa punainenristi.fi/koulu-
sivut. 

Kouluissa ja oppilaitoksissa on paljon kerääjiä

Kouluihin ja oppilaitoksiin kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin, sillä niistä löytyy valta-
vasti nuoria innokkaita kerääjiä. Etukäteen kannattaa miettiä, mihin peruskouluihin, toisen 
asteen oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin voisi olla yhteydessä. Jos oppilaitoksissa 
opiskelee aktiivisia Punaisen Ristin vapaaehtoisia, heitä kannattaa pyytää avuksi rekrytoi-
maan. Myös mahdolliset vanhempainyhdistykset ja oppilaskunnat kannattaa pyytää mukaan.

Lukukampanja käynnistyy syksyllä

Syksyllä käynnistyy myös Punaisen Ristin uusi 
ja upea Lukukuu-kampanja kouluille. Lukukuu-
kampanjan idea on nerokkaan yksinkertainen: 
oppilaat keräävät lähipiiristään sponsoreita, 
jotka maksavat valitsemansa summan jokai-
sesta kirjasta, jonka oppilas kuukauden aikana 
lukee. Rahat tilitetään katastrofirahastoon. 

Koulut voivat toteuttaa Lukukuu-kampanjan 
koska tahansa vuoden aikana. Syyskuun aika-
na kerätyt varat lasketaan mukaan Nälkäpäi-
vän tulokseen. Koulut tilaavat lukukampanjan 
materiaalit verkkokaupan kautta ja tilittävät 
rahat suoraan keskustoimistoon. Osasto voi 
halutessaan muistuttaa kouluja uudesta tavas-
ta osallistua Nälkäpäivään.

OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ  13.-15.9.

Alueen yritykset kannattaa ehdottomasti hou-
kutella mukaan Nälkäpäivänä. Yritykset saat-
tavat lahjoittaa mielellään, mutta osallistua 
myös muilla tavoilla. Jotkut yritykset antavat 
työntekijöilleen hetken aikaa lähteä kerää-
mään. Yritysten väeltä voi pyytää myös tiloja 
tai välineitä lainaan.

Paikallinen yhteistyö S-ryhmän kanssa on 
erittäin kannatettavaa, sillä pääyhteistyö-
kumppanimme on halukas osallistumaan 
kampanjaan. Nälkäpäivä näkyy myös syys-
kuun Yhteishyvässä.

Myös pääyhteistyökumppanimme Tapiola ai-
koo tänä vuonna ottaa entistä vahvemmin 
osaa Nälkäpäiväkeräykseen. Tapiolan työnte-
kijöillä on lupa tehdä neljä tuntia vapaaehtois-
työtä vuodessa. Siksi Tapiolan väkeä kannat-
taa myös pyytää mukaan.

Yrityksillä on eri tapoja osallistua

Tänä vuon-
na otamme 
ensimmäistä 
kertaa käyt-
töön virtuaa-
lisen keräys-
lippaan, jota 
tarjotaan yri-
tyksille. Virtu-
aalisen lippaan 
voi ”perustaa” 
verkkosivuille tai intranettiin. Siihen voi lahjoit-
taa, ja yrityksen työntekijät voivat reaaliajassa 
seurata, kuinka paljon he ovat keränneet. 

Virtuaalisen lippaan voi perustaa osoitteessa 
lahjoituslipas.fi/nalkapaiva. Osaston vapaaeh-
toiset voivat halutessaan kertoa tästä omilla 
työpaikoillaan tai ottaessaan yhteyttä alueen 
yrityksiin.
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Keräyskeskusten tiedot nettiin

Operaatio Nälkäpäivä näkyy loppukesästä ja 
alkusyksystä näkyvästi netissä ja Facebookis-
sa. Operaation nettisivut löytyvät tuttuun ta-
paan osoitteesta nalkapaiva.fi.

Kampanjasivuilla kannustamme ihmisiä lähte-
mään kerääjäksi ja lahjoittamaan. Jotta ihmiset 
löytäisivät helposti lähinnä olevan keräyspai-
kan, kootaan keräyskeskusten ja Nälkäpäivä-
tapahtumien tiedot tapahtumakalenteriin. 

Tapahtumat syötetään jälleen RedNetin kaut-
ta, ja oikein päivitettynä tapahtumat ilmesty-
vät paitsi Nälkäpäivä-sivujen karttaan ja ta-
pahtumakalenteriin, myös pääsivuille ja piirisi 
ja/tai osastosi sivuille RedNettiin. 

Nälkäpäivä-tapahtumiin olisi hyvä lisätä myös 
paikkakuntasi keräyspäällikön yhteystiedot, 
jotta kerääjäksi haluavat voivat tarvittaes-
sa ottaa yhteyttä. Muistathan tarkistaa, että 
osaston nettisivu on myös ajan tasalla.

Vinkkejä RedNetistä! 

RedNetissä on kampanjalle oma Nälkäpäivä-
ryhmänsä, johon kannattaa käydä liittymässä 
osoitteessa: rednet.punainenristi.fi/nalkapaiva. 

Ryhmän sivuilta löytyy muun muassa ohjeet 
tapahtumien lisäämisestä sekä vinkkejä tiedo-
tukseen ja nettiviestintään. 

Medianäkyvyys auttaa keräystä onnistumaan

OPERAATIO NÄLKÄPÄIVÄ  13.-15.9.

Operaatio Nälkäpäivä saa vuosittain paljon huomiota tiedotusvälineissä. Valtakunnallinen 
keräys on suosittu juttuaihe lehdissä ja sähköisessä mediassa. Median edustajien kanssa 
kannattaakin tehdä yhteistyötä, sillä näkyvyys tukee keräyksen onnistumista.

Osastosi tiedottajan tai muun viestinnästä 
vastaavan henkilön tehtävänä on ottaa yh-
teyttä toimittajiin ja kertoa keräyksen etene-
misestä ja keräystapahtumista.  

Tiedotusvälineiden edustajiin otetaan yhteyttä 
tiedotteella. Tiedote on ytimekäs sähköposti-
viesti, josta käy ilmi, mitä tapahtuu, missä ja 
milloin. Mitä aktiivisemmin osastot ovat yhtey-
dessä mediaan, sitä varmemmin keräys näkyy 
tiedotusvälineissä. 

Tiedotteita varten on olemassa tiedotepohjia, 
joita osastot voivat vapaasti käyttää hyödyk-
seen. Tiedotepohjat löytyvät Nälkäpäivä-ryh-
mästä RedNetistä osoitteesta: rednet.punai-
nenristi.fi/nalkapaiva.

Haastateltava takaa hyvän jutun

Vaikka vetovastuu tiedottamisesta olisi yh-
dellä henkilöllä, voivat muutkin osastossa 
osallistua. 

Toimittajat tekevät mieluiten sellaisia juttuja, 
joissa haastateltava kertoo keräystunnelmista. 
Siksi kannattaakin tarjota mahdollisia haasta-
teltavia toimittajalle. Se lisää todennäköisyyt-
tä saada Nälkäpäivästä juttu paikallismediaan.

Haastateltavaksi sopii yhtä hyvin osaston ko-
kenut aktiivi kuin ensikertalainen kerääjäkin. 
Tänä vuonna Punaisessa Ristissä vietetään 
nuorten vuotta. Kenties haastateltavaksi voisi 
tarjota nuorta kerääjää? 

Viraalikampanjalla viesti leviää

Kerääjärekrytoinnin ja tiedotuksen tueksi tänä 
vuonna kokeillaan viraalikampanjaa. Viraali-
kampanjassa lähetetään sähköposteja, joilla 
viestin vastaanottajaa kannustetaan haasta-
maan ystävänsä kerääjiksi. Viestin vastaan-
ottaja antaa palvelulle muutaman ystävänsä 
sähköpostiosoitteen, joille kutsu automaatti-
sesti lähetetään. Näin viesti leviää edelleen.

Jos saat kutsun sähköpostiisi, anna edes yh-
den tuttavasi sähköpostiosoite. Mitä laajem-
min viesti saadaan leviämään, sitä todennä-
köisemmin saamme lisää kerääjiä. Jos vastaaja 
ei halua, sähköpostiosoitteita ei käytetä muu-
hun kuin kerääjäkutsujen lähettämiseen.
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Reddie Kids –keräyksestä saatuja varoja voi alkaa hakea

Osastot voivat hakea avustusta Reddie Kids 
-kerhotoiminnalle ja varhaisnuorten leiritoi-
minnalle. Avustusta voi hakea kerho- tai leiri-
ohjaajien rekrytointiin, ohjaajien kouluttami-
seen, kerhon tai leirin markkinointikuluihin ja 
materiaalin hankkimiseen. 

Osastot lähettävät avustushakemukset oman 
piiriin nuorisotoiminnan suunnittelijalle 15.10. 
mennessä. Tämä on ensimmäinen hakumah-
dollisuus. Keräystuotosta riippuen osastot voi-
vat mahdollisesti hakea avustusta myös ke-
väällä 2013. Keskustoimisto jakaa avustukset 
osastoille piirien esitysten mukaisesti.  

Hakulomakkeet ja kriteerit löytyvät Punaisen 
Ristin vapaaehtoisverkossa RedNetistä, ryh-
mästä SPR Nuoret. Hakulomakkeen saa myös 
piiritoimistosta. 

Kesällä kerättiin

Punaisen Ristin pääyhteistyökumppani S-
ryhmä järjesti yhteistyössä Punaisen Ristin 
kanssa Reddie Kids –keräyksen kesällä 2012. 
Keräys oli S-ryhmälle osa YK:n julistamaa kan-
sainvälistä osuustoiminnan vuotta.

S-ryhmän järjestämä rekkakiertue kiersi touko-elokuun aikana 
ympäri Suomea, mm. Pori Jazzeilla ja Seinäjoen Tangomarkki-
noilla. Kiertueella esiteltiin myös Reddie Kids-toimintaa. Kuva 
Heinolasta.

Keräyksessä kerättiin varoja Reddie Kids -var-
haisnuorten toimintaan. Kerättyjä varoja voi-
daan käyttää vuosina 2012–2013 pitkäkes-
toiseen Reddie Kids varhaisnuorten kerho- ja 
leiritoiminnan tukemiseksi.

Osaston nettisivujen kohderyhmänä 
toiminnasta kiinnostuneet paikkakuntalaiset

• 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 toimin-
 taan 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 anne-
 taan piiristä henkilölle, jonka osasto on 
 valinnut sivujensa pääkäyttäjäksi ja joka on 
 jo luonut käyttäjätilin RedNettiin.

• Lisää ohjeita löytyy osoitteesta 
 rednet.punainenristi.fi/viestinta
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PROMOT

Promoryhmä nyt RedNetissä!

Promoista ja promokoulutuksista saa nyt tie-
toa RedNetin promoryhmästä, jonka nimi on 
SPR Promot. Sivustolta löytyy kuvauksia pro-
mon tehtävistä, hakuohjeet koulutukseen ja 
piirien yhteyshenkilöiden tiedot. Sivulta löytyy 
myös uudistettu hakulomake, johon on yhdis-
tetty yhteisymmärryslomake.

Promokoulutus 2012 / Promoutbildning 2012  
  
Yhteiset osat/Gemensamma moduler:  
 Promo: yhteinen osa 29.-30.9. Helsinki
 Promo: gemensam del 6.-7.10. Helsingfors
 Promo: yhteinen osa 6.-7.10. Satakunta
 Promo: yhteinen osa 20.-21.10. Savo-Karjala
 Promo: yhteinen osa 27.-28.10. Oulu
 Promo: yhteinen osa 10.-11.11. Tampere
   
Sisältöosat:  
 Humanitaarisen oikeuden promo syksy/hösten Verkko/kirjekurssi
 Rinnepromo 27.10. Länsi-Suomi
 Nuoriso- ja sosiaalipalvelupromo 17.-18.11. Kaakkois-Suomi
 Första hjälp promo november Åboland
 Sosiaalipalvelupromo 17.-18.11. Kokkola, Länsi-Suomi
 Monikulttuurisen toiminnan promo 13.-14.10. Hup
 Sosiaalipalvelupromo 24.-25.11. Joensuu
 Valmiuspromo 1.-2.12. Nynäs
  
Valtakunnalliset promopäivät kaikille promoille / 
Riksomfattande promodagar för alla promor 21.-22.1. Seinäjoki

Helsingin ja Uudenmaan piirin vapaaehtoisia ryhmätyön äärellä monikulttuurisen toiminnan promokoulutuksessa.

K
im

m
o
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lo

p
ain

en

Nyt on hyvä aika ilmoittautua 
syksyn koulutuksiin!

rednet.punainenristi.fi
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KOULUTUSTA

KOULUTTAJAKOULUTUS 2012

Kouluttajakoulutukseen hakeudutaan oman piiritoimiston kautta, ilmoittautuminen kuukautta ennen 
koulutuksen alkua.

• Kouluttajapäivät: kouluttajien valtakunnallinen
 täydennys- ja jatkokoulutus  28.-29.1. Tampere
• Valmiuskouluttajien sisältöosa, ensihuolto 13.-15.4. Nynäs
• Resurssikouluttajavalmennus + resurssikouluttajien täydennyskoulutus 29.-30.9. Nynäs
• Yhteinen osa: ”Ainutlaatuinen Punainen Risti” 29.9.-2.11. verkkokoulutus
• Välineosa: ”Oppimisen ohjaaminen” 3.-4.11. lähijakso
• Valmiuskouluttajien sisältöosa 16.-18.11. Lappi

Sisältöosat: (TARPEEN MUKAAN) = lähijakso 2
• Henkinen tuki
• Humanitaarinen oikeus
• Järjestö
• Monikulttuurisuus
• Nuoriso
• Päihdetyö
• Sosiaalipalvelu 24.-25.11. Helsinki

Valmiuskouluttajien täydennyskoulutus 26.-28.10. Nynäs

Kouluttajakoulutuksesta saa erinomaiset valmiudet kouluttamiseen

95 prosenttia Punaisen Ristin kouluttajista ko-
kee, että kouluttajakoulutus on antanut erin-
omaiset tai hyvät valmiudet tehtävässä toi-
mimiseen. Tieto käy ilmi helmi-maaliskuussa 
2012 toteutetusta kyselystä, jossa vapaaeh-
toiskouluttajat arvioivat järjestön kouluttaja-
koulutusjärjestelmää.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, millaisia 
valmiuksia Punaisen Ristin kouluttajakoulutuk-
sen järjestelmä ja sisällöt ovat antaneet teh-
tävässä toimimiseen, onko kouluttajatehtäviä 
sopivasti, liikaa vai liian vähän, millaista jatko-
koulutusta toivotaan valtakunnallisesti, alu-
eellisesti tai verkon kautta. Lisäksi haluttiin 
selvittää kouluttajien valmiutta laajentaa osaa-
mistaan ja käytettävyyttään uusille toiminta-
linjoille. 

Kysely lähetettiin kaikille kouluttajille, joi-
den sähköpostiosoite löytyi valtakunnallises-
ta koulutusrekisteristä. Tämän lisäksi kyse-
lyn linkki avattiin RedNetin kouluttajasivuille. 
Kysely lähti noin 300 kouluttajalle, joista 105 
vastasi kyselyyn. 

Tarjolla sopiva määrä tehtäviä

76 prosenttia vastaajista koki kouluttajateh-
tävien määrän sopivaksi. 24 % haluaisi lisä-
tä panostaan kouluttajan tehtävissä. Uusien 

kouluttajapätevyyksien hankkimiseen osoitti 
kiinnostusta 67 % vastaajista. Kaikkiin uusista 
tehtävistä kiinnostuneisiin kouluttajiin tullaan 
olemaan yhteydessä alkusyksyn aikana. 

Täydennyskoulutusta koskevien kysymysten 
kautta tuli selväksi, että alueellista täydennys-
koulutusta toivotaan (74 %) ja lisäksi toiveis-
sa oli täydennyskoulutusmoduuleita verkkoon 
(54 %). Verkkokurssien tarpeellisuuden osalta 
vastaajien joukossa oli eniten toisistaan eriä-
viä mielipiteitä. 

Saadut vastaukset ovat erittäin hyödyllisiä ja 
antavat suuntaa koulutus- ja kouluttajajärjes-
telmän jatkokehitykseen. Lämmin kiitos kaikil-
le vastaajille! Lisää tietoa kyselyn sadosta voit 
lukea RedNetistä kouluttajien sivuilta.

Resurssikouluttajien valmennus- ja
kertauspäivä Nynäsissä, Heinolassa
lauantaina 29. syyskuuta – katso 
lisätietoa RedNetistä!

Vapaaehtoiskouluttajille on oma 
ryhmänsä RedNetissä. Jos et ole vielä
kirjautunut ryhmään, ole hyvä ja tee se 
nyt osoitteessa rednet.punainenristi.fi.
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JÄRJESTÖTOIMINTA & NUORISOTOIMINTA

RedNet 
- peruskurssi/kertauskurssi

Piiri järjestää tänä vuonna vielä yhden
RedNet-koulutuksen:

Perhon Koulukeskus (ATK-luokka)
Jyväskyläntie 12, ATK-luokka, Perho
lauantaina 6.10. klo 10.00-15.00

Kurssin aluksi perehdytään alusta alkaen 
RedNetin käyttöön ja iltapäivällä voidaan 
jatkaa vielä harjoittelua ja syventää taitoja.

Mukaan ovat siis tervetulleita sekä ensiker-
talaiset että kertaajat. Kurssin vetää kes-
kustoimistosta Örn Witting.

Ilmoittautumiset/kysymykset Raijalle tai 
kurssisihteerille: ville.hankipohja@punai-
nenristi.fi - 040 569 3390 - 21.9. mennessä.

RedNetiä pääsee jokainen katselemaan kir-
jautumalla sivulle:
http://rednet.punainenristi.fi.

Katseluun ei tarvita käyttäjäoikeuksia.

Huomionosoitukset

Ansiomerkkejä ansiokkaasta ja epäitsekkääs-
tä työstä järjestön ja sen tarkoituksen hyväk-
si voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 15.9. ja 
31.1. mennessä

Uuden huomionosoitusohjeen mukaan käy-
tössä ovat myös pronssinen, hopeinen ja kul-
tainen ansiomitali. Mitalien hakuaika on vain 
kerran vuodessa 31.10. mennessä. Hakuoh-
jeet ja lomakkeet saat Raijalta ja hakemukset 
palautetaan Raijalle. 

Merkittävimmät muutokset edelliseen ha-
kuohjeeseen ovat:

uusi ansiomitali eli kultainen ansiomitali. 
- kultaisen ansiomitalin myötä tuli muutos toi-
mintavuosiin, joita edellytetään hopeisen an-
siomitalin saajalta eli entisen 15 sijaan nyt 20 
vuotta. Kultaisen ansiomitalin voi saada vähin-
tään 30-vuotisen vapaaehtoistoiminnan jäl-
keen. 
- Harrastusmerkin uusi nimi on aktiivimerkki. 
Aktiivimerkin voi myöntää myös piirin hallitus. 
Vanhoissa ohjeissa mainittiin vain osaston hal-
litus myöntäjänä. 
-Hädän kolmet kasvot – huomionosoituksesta 
poistettiin kohta ”voidaan käyttää myös kam-
panjatuotteena”. Kyse on pääsihteerin myön-
tämästä huomionosoituksesta.

Reddie Kids ohjaajakoulutus 

• 15.-16.9.2012, Seinäjoen aluetoimisto  
 Laturitie 2, Hyllykallio
• 22.-23.9.2012, Jyväskylän aluetoimisto  
 Ailakinkatu 5

16 oppitunnin koulutus tuleville Reddie Kids 
kerhonohjaajille. Koulutusaika lauantaina klo 
9.30 -16 ja sunnuntaina 9.30-17. Ohjelma ja 
ennakkotehtävä lähetetään ilmoittautuneille 

postitse. Koulutuksen hinta on 20 e, jos aloi-
tat kerhon ohjaamisen, kurssi on ilmainen.

Sisältö:
Punainen Risti ja Punaisen Ristin nuorisotoi-
minta
Ryhmä ja sen kehitysvaiheet
Ohjaamisen taito ja eri ohjaamismenetelmät
Toiminnan suunnittelu
Viestintä ja kerholaisten rekrytointi
Kerhon perustaminen
Ensiavun ohjaaminen varhaisnuorille

Kouluttajina nuorisokouluttajat Maija Borén ja 
Katja Palkoma sekä järjestöpäällikkö Raija Har-
ju-Kivinen

Ilmoittautumiset viimeistään 31.8. Ilmoita 
osoite, puhelinnumero, sähköposti ja erityis-
ruokavalio. Kerro myös, jos jo tiedät aloittava-
si kerhon. raija.harju-kivinen@punainenristi.fi, 
040 588 1988

Voit ilmoittautua myös RedNetissä:
http://rednet.punainenristi.fi/node/8029
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NUORISOLEIRI

Historian ensimmäinen Spärrä Äksöni järjestettiin Alavuden 
Sydänmaalla 23.-26.7.2012

Kuorasjärvellä pidettiin heinäkuun lopulla lasten ja nuorten leiri Spärrä Äksöni. Leirillä opeteltiin 
Punaisen Ristin arvoja, harjoiteltiin ensiapua sekä luonnossa selviytymistä, unohtamatta uimista, 
saunomista ja herkkuhetkiä kodassa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja 
VPK opettivat leiriläisille elämän tärkei-
tä taitoja, kuten retkikeittimen käyttöä 
ja alkusammutusta. Lisäksi pörröiset Ha-
libernit vierailivat ilostuttamassa leiriläi-
siä. Leirin yllättävin vieras lienee kuiten-
kin ollut torstaina Sydänmaalle saapunut 
viljakäärme Allu.

Leiriläiset muistavat varmaan ikänsä yöt 
puolijoukkueteltoissa kavereiden kanssa. 
Myös viimeisen illan disco mehu- ja pop-
paribaareineen sekä yöuinti pysyvät leiri-
läisten sekä ohjaajien mielissä pitkään.  

Toivottavasti Spärrä Äksönileiri lyö 
itsensä läpi piirissämme ja leiris-
tä tulee jokavuotinen perinne. Itse 
olen ainakin täysillä mukana järjes-
tämässä leiriä myös ensi vuonna!

Ida-Maria Korhonen
1. alaleirin ”pomo”

Yläoikea:
- pienten leiriläinen sammuttaa tulipaloa...

Keskellä oikealla:
- Haliberniyhdistyksen jäsen nauttii rapsu-
tuksista...

Alakuva: 
- sulkeisharjoitukset isompien leirille...

Kuvat: Petri Palkoma
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HUMANITAARINEN OIKEUS KAMPANJAILME KUNTOON

Humanitaarisen avun ja 
oikeuden kurssi

Teemana Arabikevät – 17.–18.11.2012

Mitä sotauutiset kertovat? Miten humanitaa-
rista apua voidaan toimittaa sodan keskellä? 
Mitä haasteita kohdataan? Miten Punainen 
Risti auttaa ihmisiä luonnononnettomuuksissa 
ja konflikteissa? Mitä humanitaarinen oikeus 
sanoo siviilien asemasta aseellisessa konflik-
tissa? Ketkä ovat sotavankeja? Millaisia asei-
ta armeija saa käyttää? Kurssilla vierailee kan-
sainvälisen Punaisen Ristin avustustyöntekijä 
kertomassa kokemuksistaan maailmalla.

• 17.–18.11.2012 
(la klo 9:30–17:30, su klo 9:30–15:30)

• SPR:n Jyväskylän aluetoimisto 
(Ailakinkatu 5)

• Hinta 20€, SPR:n jäsenille 15€ 
(sis. materiaalit ja voileipäkahvit)

• Sitovat ilmoittautumiset perjantaihin 
9.11.2012 mennessä: 
lansisuomi.jyvaskyla@punainenristi.fi tai 
0400 688 694

Sodan oikeussäännöt suojelevat niitä, jotka 
eivät osallistu sodankäyntiin. Oikeus sään-
töjen ydinajatuksena on, että sotatoimet voi 
suunnata vain sotilaallisiin kohteisiin. Kan-
sainvälinen yhteisö on valtuuttanut Punaisen 
Ristin suojelemaan ja auttamaan sodan jal-
koihin jääneitä siviilejä, sotavankeja ja haa-
voittuneita sotilaita. Tämä mandaatti on kirjat-
tu Geneven sopimuksiin.

www.humanitaarinenoikeus.fi

1. Pöytä
2. Ajankohtainen roll-up ja/tai juliste
3. Osastoboxi 
4. Keräysliivi (käytetään vain keräyksissä)
5. Keräyslipas ja/tai tonkka
6. Vapaaehtoisliivi (käytetään kaikissa muissa 
vapaaehtoistehtävissä paitsi keräyksissä)

Myyntituote ja kampanjamateriaalin tilaukset:  
punaisenristinkauppa.fi

Kirjautukaa sisään osastonne tunnuksilla, jot-
ka on toimitettu puheenjohtajille tammikuussa.

Mikäli tunnukset ovat hukassa, niitä voi tie-
dustella keskustoimistosta: Tom Strömman, 
tom.stromman@punainenristi.fi - 020 701 2217

Piirissä lisätietoja myynti - ja kampanjamateri-
aaleista antaa:
- Myynti- ja keräyssihteeri Sari Mustamäki
sari.mustamaki@punainenristi.fi - 045 638 7477

Kampanjailme
kuntoon
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YSTÄVÄTOIMINNAN PROJEKTI

Ystävätoiminnan projekti on käynnistynyt!

Länsi-Suomen piirin ystävätoiminnan alueelli-
sen tuen kehittämisprojekti on lähtenyt reip-
paasti käyntiin. Jyväskylän aluetoimistolla 
työnsä aloittivat projektipäällikkö Anna Maria 
Erjamo ja aluetyöntekijä Meeri Jaatinen, Seinä-
joen aluetoimistolla aluetyöntekijä Teija Mata-
lamäki.

Projekti kehittää osastojen tukemista ystävä-
toiminnassa, etsivää ystävätyötä, palveluohja-
usta ja vanhusten ryhmätoimintaa yhteistyös-
sä piirin sosiaalipalvelupäällikkö Tero Hintsan 
kanssa.

Projektissa käytetään toiminta-aluejakoa, jos-
sa piirin alue on jaettu viiteen toiminta-aluee-
seen:

Pohjoinen Keski-Suomi
Eteläinen Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa ja rannikko
Etelä-Pohjanmaa ja Järvi-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa.

Keväällä kutsuttiin ystävätoiminnan eri toimi-
joita alueellisiin tapaamisiin Jyväskylään, Sei-
näjoelle ja Kokkolaan. Tapaamisissa esiteltiin 
käynnistyvää projektia ja kuultiin osastojen 
ystävätoiminnan ajankohtaisia kuulumisia. 

Projekti otettiin tapaamisissa innolla vastaan 
ja todettiin sen olevan ajankohtainen ja tar-
peellinen ystävätoiminnan kehittämisessä 
osastoissa. 

Syksyn aikana projekti jalkautuu osastokentäl-
le, jolloin aloitetaan tarkempi osastojen ystä-
vätoiminnan tilannekartoitus. Samalla selvi-
tetään mahdolliset neuvonnan, ohjauksen ja 
tuen tarpeet, joihin projekti voisi vastata toi-
mintansa aikana. 

Viidelle toiminta-alueelle nimetään vastuu-
kouluttajat, joilla on projektissa ja sen jälkeen 
merkittävä rooli osastojen tukemisessa sekä 
oman toiminta-alueensa koulutus- ja kehittä-
mistarpeiden tunnistamisessa. Vastuukoulut-
tajien tehtävänkuvaa kehitetään ja tarkenne-
taan projektin edetessä.  Etelä-Pohjanmaan ja 
rannikon alueen vastuukouluttajaksi on jo lu-
pautunut Raimo Vakkuri, muiden alueiden vas-
tuukouluttajien nimet varmistuvat lähitulevai-
suudessa. 

Anna Maria, Meeri, Teija

Ohjaajien alueellinen tapaaminen Kokkolassa. Takarivis-
sä projektin työntekijät Erjamo, Jaatinen ja Matalamäki. 
Kuva: Tero Hintsa

Anna Maria Erjamo
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KOTIMAAN APU

Kotimaan Avun Illat

• ma 29.10. klo 18–20 Vaasa (Vaasan   
 suom. osaston tila, Kauppapuistikko 26)

• ti 30.10. Kokkola klo 18–20 (Sokos Hotel  
 Kaarle, Kauppatori 4)

• ke 31.10. klo 18–20 Jyväskylä (Jyväskylän  
 aluetoimisto, Ailakinkatu 5)

• to 1.11. klo 18–20 Seinäjoki (Seinäjoen   
 aluetoimisto, Laturitie 2) 

Ohjelma
18.00 Aloitus kahvin ja sämpylän kera
18.15 Pelastustoimen puheenvuoro
18.45 Kotimaan avun ohjeet keskustellen 
19.15 Kaksi tapausharjoitusta - esittely ja 
keskustelu 

Kohderyhmä: osaston puheenjohtaja, koti-
maan avun yhdyshenkilöt sekä muut kiin-
nostuneet

Ilmoittautumiset kaikkiin iltoihin to 25.10. 
mennessä:
- lansisuomi.seinajoki@punainenristi.fi
- 0400 998 643

Lisätietoa:
Riitta Kangaskesti
riitta.kangaskesti@redcross.fi, 0400 688 694

Vuodesta 2011
Viime vuonna SPR:n Länsi-Suomen piirin 
alueella Katastrofirahastosta avustettiin 26 
eri onnettomuustilanteessa.

Tästä lämmin kiitos valveutuneiden
kotimaan avun yhdyshenkilöiden!

Harjoitusdefibrillaattori + 
laukku - 149,00€

Kevyt harjoitusdefibrillaattori peruselvytyksen 
opettamiseen.

HarjoitusAED on yksinkertainen käyttää, mu-
kana on sekä aikuisen että lapsen elektrodit.
Toimintaprotokolla on viimeisimpien ohjeiden 
mukaiset, kielivaihtoehtoina suomi ja ruotsi.

Tilaukset:
Sakari Karvo - 0400 998 643 - 

www.ensiaputuote.fi

Päivystysensiapukurssit
vuosi 2012
Pääsyvaatimukset: vähintään 18-vuotias,  
hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 
kunto, aktiivinen osallistumien ensiapuryh-
män harjoituksiin.

Suorittanut vähintään seuraavat kurssit:
EA-2, alkusammutuskurssi, päivystysensi-
apukurssi, vuosittaisen korttitestin läpäisy 
ja vaitiolovelvollisuus. Päivystyskokemusta 
vähintään 20 tuntia.
 

Punaisen Ristin jäsenyys. Suositellaan myös 
Punaisen Ristin peruskurssia (järjestötunte-
musta) ja henkisen tuen koulutusta sekä al-
kusammutuskoulutusta.

• Seinäjoki - 21.10. klo 10.00-18.00 
SPR, Laturitie 2, Hyllykallio 

• Jyväskylä - 15.-16.5. klo 18.00-21.00 
SPR, Ailakinkatu 5, Jyväskylä 

Hinta: 20 €/nenä sisältäen opetusmateriaa-
lin ja kahvit, ruokailu omalla kustannuksella.

Lisätietoa / SITOVAT ilmoittautumiset
• viimeistään viikkoa ennen!!!!
• 0400 261 004 

virve.karling@punainenristi.fi

ENSIAPURYHMÄT & ENSIAPUOPETTAJAT
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ENSIAPURYHMÄT

Ensiapuryhmien
harjoituskurssi
27.-28.10. la-su
Aika: 27.-28.10. - klo 9.00-

Paikka: Honkiniemen leirikeskus, Honkinie-
mentie 150, 63700 Ähtäri

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

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

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

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

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

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

Ensiavun harjoitus-
kurssi 27.-28.10. la-su
Aika: 27.-28.10. - klo 9.00-

Paikka: Honkiniemen leirikeskus, Honkinie-
mentie 150, 63700 Ähtäri

Ohjelmassa mm. maskeerausta, Anne-nuken 
huoltoa, ensiapuun liittyviä harjoituksia ja 
koulutuksellisia kysymyksiä.

Koulutuksen kohderyhmä: ETK:t, koulutus 
järjestetään yhteistyössä ensiapuryhmien 
ja ensivasteryhmien kanssa. Lauantaipäivä 
on tarkoitettu ETK:lle, mutta voit toki jäädä 
myös sunnuntaiksi.

Tule harjoittelemaan ja tutustumaan en-
siavun saloihin tarkemmin yhdessä toisten 
kanssa. 

Kurssin hinta: Mikäli olet tulossa koko vii-
konlopuksi  hinta  90 €/hlö  (sis. majoituk-
sen, koulutuksen ja ruokailut)
Mikäli olet paikalla pelkästään lauantaina 
hinta tällöin 50 €/hlö (sis. koulutuksen ja 
ruokailut)

Ilmoittautumiset ja lisätietoja anne.heiska-
nen@punainenristi.fi 
- viimeistään 11.10.2012 

TERVETULOA

KURSSILAISLUETTELOT ensiapukoulutuksista palautetaan Annelle Jyväskylään
Suomen Punainen Risti Länsi-Suomen piiri, Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä

ENSIAPUOPETTAJAT&

Ensiapuharjoitusten
maskeerauskurssi
Seinäjoki: 
25.-26.9. klo 18-21 - aluetoimisto, Laturitie 2 
Kaustinen: 
6.10. klo 10-16 - Kansanlääkintäkeskus 
Jyväskylä:  
20.10. klo 10-16 - aluetoimisto, Ailakinkatu 5 

Koulutuksen kohderyhmä:  Ensiapuryhmäläi-
set, Max. 4 hlöä/ryhmä

Koulutuksen tavoite: Kursilla opetellaan ensi-
apuharjoituksia varten vammamaskeeraamis-
ta. Kurssin jälkeen koulutetut henkilöt osaa-
vat toimia maskeeraajina ryhmässä. Lisäksi 
käydään läpi eri harjoitusmuodot, harjoitus-
suunnitelman teko ja toteutus.

Kurssin hinta: 10 €/hlö. Kurssilta voitte ostaa 
myös uutta maskeerausopastamme ryhmän-
ne käyttöön!

Sitovat ilmoittautumiset viikkoa ennen
virve.karling@punainenristi.fi - 0400 261 004
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Läsnä ja lähellä -koulutus

Aika: 22.9.2012 
Aamukahvit 9.00-, Ohjelma 9.30-15.00. 

Paikka: Kaustisen kansanlääkintäkeskus, 
Hinta: 15 euroa, sisältäen kurssiohjelman, ma-
teriaalit, todistuksen, ruoan ja kahvit.

Ilmoittautuminen viimeistään 17.9.2012: 
- sakari.karvo@punainenristi.fi - 0400 998 643 

Ohjelma: 

9.00- Aamukahvit
9.30- 11.00
Surevan kohtaaminen -Suruprosessi ja vapaa-
ehtoisauttaja
Tiina Taijonlahti, Psykologi, Kriisityöntekijä, 
Suomen Punaisen Ristin psykologien valmius-
ryhmän jäsen. 

11.00-11.45 Lounas

11.45-
Vapaaehtoinen kuolevan lähellä
Syöpää sairastavan auttaminen 
Maria Heikkilä-Nyman, Sairaanhoitaja, Pohjan-
maan Syöpäyhdistys ry.

13.00-
Voiko sydämellään kuunnella?
Itsensä hoitaminen -Menneestä luopumisen 
taito.
Raimo Vakkuri, Henkisen tuen kouluttaja, Suo-
men Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri.

14.30- Lopetus ja kahvit

TERVETULOA!

P
romot ovat Punaisen Ristin osaston 
vapaaehtoistoiminnan osaajia. He tun-
tevat järjestön, ohjaavat vapaaehtoi-
sia ja organisoivat vapaaehtoistoimin-
taa osaston tarpeiden mukaan.

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

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

1) Promo yhteiset osat 2012 – Valitse mikä 
sopii parhaiten sinulle!
• Helsinki, 29.-30.9.2012
• Satakunta, 6.-7.10.2012
• Savo-Karjala, 20.-21.10.2012
• Oulu, 27.-28.10.2012
• Tampere, 10.-11.11.2012

2) Sosiaalipalvelupromo koulutus järjestetään 
Kokkolassa 17.-18.11.2012

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

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

Ilmoittautuminen viimeistään kuukautta ennen 
koulutusta. Hakulomake Terolta!

Tavataan Kokkolan SosiaalipalveluPromossa!

Lisätietoja kouluttajilta: 

• Tero Hintsa, SPR Länsi-Suomen piiri,  
 tero.hintsa@punainenristi.fi, 040 512 1726
• Erja Leppälä, SPR, Oulun piiri, 
 erja.leppala@punainenristi.fi, 040 184 6929
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YHTEYSTIEDOT

Länsi-Suomen piiri
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

Heiskanen Anne, 0400 775 479
ensiapukoulutuksen päällikkö

Hintsa Tero, 040 512 1726
sosiaalipalvelupäällikkö

Kangaskesti Riitta, 0400 688 694
Keräys- ja valmiuskoordinaattori

Karling Virve, 0400 261 004 
terveydenhuollon suunnittelija

Karvo Sakari, 0400 998 643
toimistosihteeri

Lammi Anne, 040 357 1388
taloussihteeri

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
palkanlaskija

OMAISHOITAJA -projekti

Wacker Minna, 040 160 2245 

RAIDE –työllistämisprojekti
Natri Kaisa, 0400 380 657 
projektikoordinaattori

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 

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

•	 Kopra Helena, toimialapäällikkö 
040 524 4009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vaunumiehenkatu 4 B, 67100 Kokkola
•	 040 518 9745
•	 Kinnunen-Laitila Krista, toimialapäällikkö 
 040 552 1756 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

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

 

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

Järjestötiedote 4/2012
-  - klo 16.00 mennessä
- sakari.karvo@punainenristi.fi

KOTISIVUT
lansi-suomi.punainenristi.fi
spr-kirppis.fi
ensiaputuote.fi - punaisenristinkauppa.fi
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SPR Länsi-Suomen piiri
PL 35
60511 HYLLYKALLIO

Päihdeneuvoja -koulutus
Aika: 6.-7.10.2012 - klo 9-15) 

Paikka: Jyväskylän aluetoimisto, Ailakinkatu 5

Kurssilla tutustutaan ajankohtaiseen päihde-
tilanteeseen Suomessa ja pohditaan erilaisia 
menetelmiä, joiden avulla voidaan toteuttaa 
vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä. Saat pe-
rustietoa päihteistä sekä näkökulmia päihtei-
den käyttöön.

Kurssi sisältää luentoja, keskusteluja sekä toi-
minnallisia harjoituksia. Kurssin suorittamisen 
jälkeen voit halutessasi lähteä tekemään eh-

käisevää päihdetyötä SPR:n vapaaehtoisena 
erilaisissa tilaisuuksissa.

Kurssi sopii erityisen hyvin kaikille ehkäiseväs-
tä päihdetyöstä kiinnostuneille. 

Kurssin ikäraja on 16 vuotta. 

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

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


