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Arvoisa juhlayleisö. On ilo nähdä SPR –ystäviä koolla. Edellistä juhlaa vietettiin tässä 
samaisessa salissa 10 vuotta sitten ja se oli vasta vähän aikaa sitten. Keski-ikäisellä aika kuluu 
nopeasti!  40 vuotta – kaksi sukupolvea on ehtinyt aikuiseksi ja yksi osasto lähenee keski-ikää. 
 
VAPAAEHTOINEN AUTTAMINEN – KAIKEN ALKU 
 
Punaisen Ristin juuret ovat paljon kauempana kuin 40 vuotta. 1859 Henry Dunant järjesti 
vapaaehtoisia auttamaan taisteluissa haavoittuneita. Ja se oli maailmanlaajuisen auttamistyön 
alku. Jo varhaisessa vaiheessa aate rantautui Suomeen ja Suomen Punainen Risti perustettiin 
1877, kohta 130 vuotta sitten. Aate ehti levitä pitkin Suomen maata 68 vuotta ennen kuin se 
saavutti Sääksjärven. Lempäälässä se oli jo toki ollut hieman pitempään. 1952 perustettiin 
virallisesti SPR:n Lempäälän osaston Sääksjärven kyläkerho. Ennen kerhon perustamista oli 
Lempäälän osasto asettanut Sääksjärvelle toimintansa tehostamiseksi kyläasiamiehiä! Eli 
aatetta levitettiin hyvin suunnitellusti. Ja sääksjärveläiset ottivat toiminnan omakseen. Toiminta 
oli hyvin vilkasta – oli ompeluiltoja, myyjäisiä, yleisötilaisuuksia. Mutta eivät sääksjärveläiset 
tyytyneet kerhoilemaan, vaan alkoivat miettiä ihan omaa osastoa! Ja tarkalleen 12.12.1965 
pidettiin osaston perustamiskokous Sääksjärven kansakoulussa. Siis itse asiassa ollaan hieman 
myöhässä juhlinnassa. Mutta voidaanhan ajatella, että toiminta oli oikein täydessä käynnissä 
seuraavana vuonna 1966 tai sitten ollaan vaan hämäläisiä juhlinnassa. Parempi myöhään kuin 
ei milloinkaan! Perustamiskokouksessa oli paikalla 24 jäsentä ja puhetta johti Erkki Kairimo. 
Kohta perustamisen jälkeen jäsenmäärä kasvoi kovasti, ollen parhaimmillaan 300 jäsentä. 
Ilmeistä on, että yli 10 % sääksjärveläisistä kuului SPR:ään. 
 
Maailman meno oli hieman erilaista tuolloin 60 –luvulla. Itse olin kansakoulun alaluokilla joten ei 
kovasti ole maailman menosta aikuisen ajatuksia olemassa. Mutta jos miettii tekemisen 
muotoja, niin ainakin yhteisöllisyys oli voimakkaampaa. Tehtiin yhdessä asioita ja oliko silloin 
enemmän aikaa tehdä, vaikea sanoa. Oli mukava kokoontua ompeluseuraan jonkun kotiin.  Ja 
paljon muutakin tehtiin. Nuoriso- ja ensiaputoiminta oli vilkasta. Verenluovutuksia järjestettiin 
vuodesta 1969 alkaen ja sitten tietenkin ”Ikinuorten kerho” –joka oli aloittanut jo kyläkerhon 
aikaan 1958. Tämä on silloisista toimintamuodoista ainoa, joka on edelleen olemassa – pitäisikö 
suunnitella kahden vuoden päähän  Ikinuorten viiskymppisiä? Vai mitä Anja ja Elsi? 
 
Mikä sitten on muuttunut? Ei ainakaan lähtökohta – vapaaehtoinen auttaminen! Nykyään vain 
niin moni asia taistelee ihmisten vapaa-ajasta. Ja yhteisöllisyys on vähentynyt, ei olla enää 
joukolla yhdessä. Onko se sitten huono asia, sitä pystyy arvioimaan vasta tulevaisuudessa. 
Mutta kun perusajatuksena on auttaminen, löytyy uusia muotoja. Onneksi! Nälkäpäiväkeräys on 
hyvä esimerkki. Sääksjärven osastossakin panostetaan vuosittain tällaisiin lyhytaikaisiin 
”projekteihin”. Ei ole aikaa ja myöskään ei enää koeta niin mielekkäänä kokoontua kodeissa 
rupattelemassa niitä näitä sukankutimien kanssa. Vaikka on meillä hallituksella oikein mukavia 
sauna- ym. iltoja ollutkin. Ja toisaalta löytyy aikaa esim. yhteisiin myyjäisiin. Kuinka usein 
ollaankaan oltu torilla tai täällä seurakuntakeskuksessa yhdessä myyntipöydän takana! Ja 
hauskaa on ollut! On jaettu ilot ja surut! 
 
Suomi on ollut järjestöjen maa, lähes jokainen suomalainen on varmasti vielä pari 
vuosikymmentä sitten kuulunut johonkin yhdistykseen. Nyt mietitään tarkkaan sitoutuminen. 
Mietitään myös asiaa perusteellisesti niin, että jos kuuluu johonkin yhdistykseen tai järjestöön, 
halutaan antaa sille aikaa ja olla aktiivisia. Yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita on 
Sääksjärvellä edelleen runsaasti. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa onkin vuosien saatossa 
lisääntynyt. Yhteistyö Kyynärön Kiertäjien kanssa Ensiapukurssien järjestämisessä on toiminut, 
samoin Sääksjärven koulun kanssa Nälkäpäiväkeräykset, seurakunta antaa tilat 
kerhotoimintaan ja tukee meitä kolehtikeräyksen muodossa ja yhteiset myyjäiset muiden 
yhdistysten kanssa ovat jo tulleet tavaksi. Kiitos näiden myyjäisten organisoijalle eli 



seurakunnalle. Myös Lempäälän kunnan nuorisotoimi ollut yhteistyökumppani jo pitkään. 
Kokoustilat ovat Sääksjärven nuorisotalon yläkerrassa käytössä maksutta. Sääkstupa 
toimintaan on osallistuttu heti alusta alkaen eli kunnan nuorisotoiminnan kanssa on yhteistyötä 
näin lisättykin. Vaikka toiminnan toteutuksen muodot ovat vuosien mukana muuttuneet, ovat 
samat toiminnat edelleen olemassa; ensiaputoiminta, nuorisotoiminta, ikinuorten toiminta ja 
keräystoiminta. Ainoastaan verenluovutuksiin ei ole tähän mennessä löytynyt uutta muotoa.  
 
Eivätkä tarpeet ole maailmasta vähentyneet. Toki Suomessa ovat yhteiskunnan taloudelliset 
tukirakenteet kehittyneet niin, että tarve auttaa lähelle on vähentynyt. Ja onneksi meitä eivät ole 
kohdanneet luonnonkatastrofitkaan kuin välillisesti. Mutta maailma on tullut lähemmäksi 
tiedotuskanavien kehittyessä. Tieto hädästä saavuttaa meidät reaaliajassa. Ja täytyy sanoa, 
että se myös ahdistaa! Ahdistaa siksi, että kaikkia ei pysty auttamaan! Onneksi on olemassa 
kanava, jolla on rehellinen ja oikeudenmukainen tapa auttaa kaikkein eniten hädässä olevia. 
Tämä on meille tärkeä asia -  voida luottaa siihen, että annettu apu menee juuri sinne minne 
haluankin.  
  
Yksi asia kuitenkin on, joka meillä täällä lähiympäristössä lisääntyy. Yksinäisyys. Kuinka paljon 
onkaan ihmisiä, joiden ainoa omainen on viranomainen. Valitettavasti emme ole pystyneet 
tähän avuntarpeeseen vielä vastaamaan. Ystäväpalvelu on Punaisen Ristin perustoimintoja 
monella paikkakunnalla. Meillä kuitenkaan ei ole siihen tällä hetkellä resursseja olemassa. 
Uskon kuitenkin, että jollain tapaa tämä ja muutkin uudet, eteen tulevat asiat ratkeavat!  , 
 
Osastoa siis tarvitaan – antamaan mahdollisuus auttaa! Ja aina on löytynyt sellaisia aktiivisia 
henkilöitä, jotka ovat halunneet osaston toiminnan säilyvän ja mahdollistavat näin 
auttamiskanavan lähellä sääksjärveläisiä.  
 
Perusperiaatteet eivät mihinkään katoa: 
Inhimillisyys – Punainen Risti pyrkii sekä kansainvälisesti että kansallisesti estämään ja 
lievittämään inhimillistä kärsimystä kaikkialla, missä sitä esiintyy. Sen tavoitteena on suojella 
elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Se edistää ihmisten välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä 
ja pysyvää rauhaa. 
Tasapuolisuus – Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä pelkästään 
avuntarpeen perusteella. Se antaa etusijan niille, jotka ovat suurimmassa hädässä. 
Puolueettomuus – voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta, Punainen Risti ei 
sekaannu poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansallisiin ristiriitoihin.  
Riippumattomuus – Punaisen Ristin liike on itsenäinen. 
Vapaaehtoisuus – Punainen Risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka toiminta on kaikin tavoin 
pyyteetöntä. 
Ykseys – Kussakin maassa on vain yksi Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun liike, joka on 
avoin kaikille maan kansalaisille. 
Yleismaailmallisuus – Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike on 
yleismaailmallinen.  
 
Annetaan jokaiselle mahdollisuus auttaa haluamallaan tavalla lähellä omaa elinpiiriä!  
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