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Johdanto  

 

Toimintavuoden 2018 aikana jatkettiin ja kehitettiin yleiskokouksen linjaamana tehokasta 

auttamista piirin alueella. Auttaminen konkretisoitui sekä Punaisen Ristin omana työnä että 

aktiivisena toimimisena Vapaaehtoisen pelastuspalvelun verkostossa. Yhteistyö ja hyvä 

vuorovaikutus niin muiden järjestötoimijoiden kuin viranomaistenkin kanssa on 

auttamisvalmiuden ytimessä. Tätä ylläpidettiin osallistumalla harjoituksiin ja verkostojen 

tapaamisiin, kouluttamalla henkilökuntaa ja vapaaehtoisia sekä kehittämällä 

hälytysjärjestelmää ja piirin omaa viestintää. 

 

Vahva yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen 

näkyivät siinä, että olimme yhteisöissä sekä paikallisesti että alueellisesti näkyvästi esillä. 

Koulu- ja oppilaitosvierailujen sekä näiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla osallistuimme 

nuorten kasvattamiseen aktiivisiksi auttajiksi. Erilaisten verkostojen avulla rohkaisimme 

ihmisiä toimimaan aktiivisesti oman lähipiirinsä hyvinvoinnin edistämiseksi. Piiri teki vuoden 

aikana yhteistyötä niin Punaisen Ristin ensiapu oy:n kuin veripalvelunkin kanssa. 

 

Piiri oli rohkea vaikuttaja ja asiantunteva inhimillisyyden puolustaja. Teimme konkreettista 

työtä heikommassa asemassa olevien parantamiseksi vapaaehtoistoiminnan avulla, mutta 

myös SPR Kirppisten ja vastaanottokeskusten kautta. Piiri osallistui sekä paikallisiin että 

valtakunnallisiin kampanjoihin ja oli nostamassa esiin yhteiskunnallisia epäkohtia. Erilaisissa 

viranomais- ja järjestöverkostoissa sekä työryhmissä toimimalla olimme vaikuttamassa 

yhteiskunnallisiin päätöksiin ja linjauksiin.  

 

Piirin hallitus kiittää jäsenistöä, osastojen vapaaehtoisia, piirin luottamus- ja toimihenkilöitä 

sekä yrityksiä ja yhteisöjä hyvästä yhteistyöstä. 

 

 

 

PIIRIN HALLITUS 
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1. Järjestötoiminta 

 

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin valmius toimia kentällä perustuu osastojen 

toimintavalmiuteen ja toimivuuteen. Tämän ytimessä ovat koulutetut vapaaehtoiset, jotka 

ovat valmiita ja osaavia toimijoita. Piiri tarjosi ja kehitti järjestökoulutusta tämän pohjan 

vahvistamiseksi. Vapaaehtoiset toimivat omissa osastoissaan ja heitä kannustettiin 

tarvittaessa tekemään yhteistyötä muiden osastojen kanssa. Auttamisvalmius rakentuu 

osaston kaikkien toimintamuotojen ja niissä toimivien vapaaehtoisten toiminnalle. Piiri tuki 

osastojen toimintaa toimialarajoista riippumatta. 

Järjestöjen välinen yhteistyö kaikilla eri tasoilla on tärkeässä roolissa tulevaisuuden vahvan 

yhteisöllisyyden rakentamisessa. Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri toimi keskustelun 

avaajana ja yhteistyön vahvistajana erilaisissa järjestöverkostoissa sekä yksittäisten 

järjestöjen kanssa. Tunnistamme jäsenrekrytoinnin sekä jäsenyyden arvostuksen lisäämisen 

tärkeyden ja piiri panosti jäsenhankintaan sekä tukemalla osastoja jäsenhankintakampanjan 

avulla että markkinoimalla jäsenyyttä sosiaalisessa mediassa.  

 

Piiri panosti järjestötoimintaan erityisesti vuonna 2017 aloitetun järjestöprojektin avulla, 

joka jatkui toimintavuoden loppuun. Projekti mahdollisti järjestökoulutuksen kehittämisen 

sekä osastojen tuen lisäämisen. Vuoden aikana myös vahvistettiin ohjelmatiimin yhteistyötä, 

jonka keskeisenä ajatuksena oli, että kaikki piirin työntekijät ovat järjestötyöntekijöitä.  

 

1.1. Hallinto  

Piirin hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Puheenjohtajana jatkoi Alpo 

Tanskanen ja varapuheenjohtajana Hannu Kuokkanen. Piirin hallitukseen vuonna 2018 

kuuluivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksitoista jäsentä. Piirin vuosikokous 

pidettiin 28.4. Jyväskylässä ja sinne osallistui 113 edustajaa 30 osastosta. Samassa 

yhteydessä järjestettiin järjestöpäivät, jossa oli sekä koulutuksellista sisältöä että piirin 

kehittämistä yhdessä ja ryhmissä. 

 

1.2. Jäsenet ja osastot 

Vuoden yhtenä tärkeänä tavoitteena oli osastoverkoston selkeyttäminen ja vahvistaminen. 

Tätä toteutettiin selvittämällä yhdessä ohjelmatiimin kanssa osastojen tilaa sekä tuen 

tarvetta ja uudelleen järjestämällä osastojen yhteistyöverkostoa. Nykytilan arvioinnin avulla 
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osastotoimintaa tukevia prosesseja selkeytettiin ja kehitettiin edelleen. Osa tätä kehitystä 

oli osastoille tuen tarjoaminen koko tiimin voimin sekä aloitteellisuus tässä. 

 

Osastoissa oli jäseniä vuoden lopussa yhteensä 8 718. (v.2017, 9 082 jäsentä). Koko 

järjestön jäsenmäärä oli yhteensä 76 981 henkilöä, joka on 4,4 % pienempi edelliseen 

vuoteen verrattuna (80 536). Tasavallan presidentti myönsi Länsi-Suomen piiristä kultaisen 

ansiomitalin kahdelle, hopeisen ansiomitalin 11 ja pronssisen ansiomitalin viidelle osastojen 

vapaaehtoiselle. 

  

 

1.3. Koulutukset ja Punaisen Ristin tiedotustilaisuudet 

Vuoden aikana piirin alueella koulutettiin osastoja ahkerasti. Täysimittaisia 

järjestökoulutuksia pidettiin yhteensä kaksi ja niihin osallistui yhteensä 173 henkilöä. 

Suurempi näistä oli vuosikokouksen yhteydessä pidetty järjestöpäivä, jossa koulutuksen 

lisäksi vedettiin suuntaviivoja piirin tulevalle toiminnalle. Lyhyempiä järjestökoulutuksia 

pidettiin yhteensä 25 ja näihin osallistui 175 vapaaehtoista. Järjestöinfoja tai -perehdytyksiä 

pidettiin kahdeksan ja näihin osallistui yhteensä 96 henkilöä, jotka eivät pääsääntöisesti 

olleet valmiiksi Punaisen Ristin vapaaehtoisia.  
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Näiden lisäksi humanitaarisen oikeuden peruskursseja järjestettiin piirin alueella kaksi ja 

niihin osallistui yhteensä 35 kurssilaista. Näiden peruskurssien lisäksi piirin kouluttajat 

pitivät yhteisiä kouluttajatapaamisia kaksi ja humanitaarisen oikeuden infoja järjestettiin 

joko yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa tai kouluissa yhteensä kolme. Osallistujia näissä 

tilaisuuksissa oli yhteensä 84.  

Piiri sai kouluttajarekisteriinsä vuoden aikana kaksi uutta järjestökouluttajaa sekä kolme 

uutta humanitaarisen oikeuden kouluttajaa. Kumpikin koulutus on erityistä asiantuntemusta 

vaativaa ja siksi vapaaehtoiskouluttajien määrät ovat suhteellisen pieniä. 

 

1.4. Viestintä 

Toiminnasta tiedottamisen tuomiseksi tähän päivään käytettiin ja kehitettiin uusia 

viestinnän välineitä sekä Punaisen Ristin omia (OMA Punainen Risti) että muita (Facebook, 

Instagram). Piirin Facebook näkyvyyteen panostettiin erityisesti ja sivun seuraajien määrä 

nousikin vuoden loppuun mennessä yli 2000 seuraajaan. Syksyllä piirille perustettiin 

Instagram -tili, jolla oli vuoden loppuun mennessä yli 300 seuraajaa. 

 

Samalla yhteistyötä perinteisiin tiedotusvälineisiin ja mediaan parannettiin keskustelemalla 

tiiviisti ja säännöllisesti median edustajien kanssa ja nostamalla aktiivisesti esille Punaisen 

Ristin kannalta tärkeitä aiheita. Tätä työtä piiri teki jalkauttamalla piirin oman 

viestintästrategian sekä olemalla aktiivinen maakuntamedioihin päin. Näiden toimien 

seurauksena piirin toiminta oli säännöllisesti esillä eri medioissa ja erityisesti tapahtumien ja 

kampanjoiden aikaan median kiinnostus lisääntyi. 

 

Tässä ja Nyt -piiritiedotetta kehitettiin vuoden aikana kaikkia toimialoja kattavasti 

palvelevaksi tiedotteeksi. Piiritiedote julkaistiin vuoden aikana neljä kertaa ja sen 

jakelumäärä oli 1250, josta osastojen osuus on 780. Tämän lisäksi piiritiedote julkaistiin 

sähköisesti piirin internet-sivuilla. 
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2. Valmiustoiminta 

 

2.1. Punaisen Ristin auttamisvalmius 

Suomen Punainen Risti on varautunut auttamaan hädässä olevia ihmisiä. Järjestön 

lakisääteisenä tehtävänä on tukea viranomaisia eri onnettomuus- ja erityistilanteissa. 

Järjestön paikallisosastot ylläpitävät valmiutta omalla paikkakunnallaan kouluttamalla ja 

harjoittelemalla omia toimintaryhmiään. Viranomaisia tukevista tehtävistä on allekirjoitettu 

yhteistyöpöytäkirja sisäministeriön kanssa.   

 

Suomen Punaisen Ristin varautumistehtävät perustuvat lakiin (238/2000) ja asetukseen 

(239/2017) Suomen Punaisesta Rististä. Punaisen Ristin varautumisen keinoja ovat 

valmiussuunnittelu, toimintamallien valmistelu, kouluttaminen, sopimusten tekeminen, 

harjoittelu, materiaalin hankkiminen ja varastoiminen sekä yhteistyöverkostojen 

ylläpitäminen. SPR:n ja Vapepan päivittäisillä, normaaleilla toimintamuodoilla pyritään 

vastaamaan normaaliajan onnettomuuksiin ja erityistilanteisiin siltä osin kuin vapaaehtoisille 

osallistumistehtäviä voidaan osoittaa. 

 

Kotimaan onnettomuuksissa ja erityistilanteissa toimintaamme ovat valmiuden 

hälytysryhmät, katastrofirahaston käyttö, logistiikkakeskus Kalkku, hätäapukeräykset sekä 

muiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen koordinointi. Punainen Risti laatii 

varautumissuunnitelmansa toimintaympäristöönsä nähden ja yhteiskunnan 

turvallisuusstrategian uhkamalleihin pohjautuen (yhteistyössä maakunnallisten 

turvallisuusviranomaisten ja kuntien kanssa).  

 

Suomen Punainen Risti näkee oman roolinsa viranomaisia tukevana. Punaisen Ristin 

koulutetut vapaaehtoiset hälytysryhmät, henkilöstö ja kansainvälisen reservin 

avustustyöntekijät toimivat viranomaisten tukena kotimaan häiriötilanteissa. Lisäksi 

Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) jäsenjärjestöjen sekä 

sosiaali- ja terveysalan järjestöjentoimintaa pelastuspalvelutehtävissä. 

 

 

 

 



 

10 

 

2.2. Nälkäpäivä 

Nälkäpäivä on Punaisen Ristin suurin vuosittainen keräys. Lipaskerääjien ja osastojen 

merkitys keräykselle on suuri. Käteinen vähenee 5-7 % vuosivauhdilla, joten lipaskeräyksen 

tuloksen lasku on luonnollista. Kerääjien näkyminen on kuitenkin keräyksen kannalta 

ensiarvoisen tärkeää. Mediatutkimus osoittaa, että lipaskerääjät nousevat heti 

televisiomainosten jälkeen toiseksi tärkeämmäksi ”mainonnan välineeksi” Nälkäpäivässä. 

Raha tulee sisään eri kanavia pitkin kuin ennen. Nälkäpäivän kokonaistulos ei ole laskussa, 

vaan 4 viimeistä vuotta ovat kaikki olleet korkeampia kuin neljä niitä edeltävää. 

 

Nälkäpäivän toteutti piirimme alueella 64 osastoa, joissa ilmoitettiin kerääjiä olevan 1678 

henkilöä. Piirin keräystuotto ilman myyntiä (lipaskeräys, i-zettle-lahjoitus, mobilepay-

lahjoitus sekä lahjoituskirjeet) oli 132 339,07€. Osastojen Nälkäpäivämyynnin nettotuotto 

oli 14 886,35€. Keräykseen osallistui yhteensä 227 koulua, joiden osuus keräyksestä oli 

24 482,03€. Yrityksiä Nälkäpäivään osallistui 11, joissa kerättiin yhteensä 3 942,30 €. Piirin 

keräyskulut olivat yhteensä 7 326,07€ (ollen 4.98% keräystuloksesta). Nämä kulut 

muodostuvat seuraavista seikoista: mainonta, vapaaehtoisten koulutus, puhelinkulut, 

kopiokulut, hankintakulut, matkakulut, rahankuljetus ja vartiointi sekä henkilöstökulut.       

 

2.3. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jatkettiin ja vahvistettiin. Esimerkkinä tästä Keski-

Suomessa yhteistä toimintamallia ja tarvittavaa koulutuspolkua rakennettiin Autoliitton 

kanssa, kun poliisi kartoitti keväällä yhteistyön mahdollisuuksia liikenteenohjauksen 

tukemisessa. Pohjanmaalla yhteistyö SPEK:n ja Leader-yhdistysten kanssa tarjosi kylille 

omatoimisen varautumisen koulutusta, joka tukee hienosti järjestöyhteistyötä ja 

kokonaisvalmiuden rakentumista. 

 

Myös kuntien ja kaupunkien kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Hienoimpia onnistumisia oli 

Seinäjoen kaupungin hallinnoima Valtti-harjoitus elokuussa, jossa luotiin jopa 

valtakunnallisesti merkittäviä malleja 4. sektorin vapaaehtoisten koordinoimiseksi osaksi 

johdettua valmiutta.  

 

Etelä-Pohjanmaalla edellisenä vuonna solmittu yhteistyösopimus pelastuslaitoksen kanssa 

oli ensi kertaa sananmukaisesti tulilla, kun vapaaehtoiset toimivat pelastuslaitoksen tukena 

maastopalojen jälkivartioinnin ja huollon tehtävissä Kauhavalla ja Kauhajoella. 
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Maakuntatoimikuntien työryhmät löysivät vuoden mittaan oman toimintatapansa. Koulutus- 

ja harjoitustyöryhmät tuottivat ensi kertaa mm. kurssikalenterin koko tulevalle vuodelle ja 

suunnittelevat jatkossakin koulutuksia maakunnittain. Kalustotyöryhmät suunnittelevat ja 

koordinoivat kaluston hankintaa ja tarpeita, nuorisotyöryhmät toimivat linkkinä eri 

järjestöjen nuorisotoimintaan ja oppilaitoksiin. Ohto-työryhmät miettivät hälytysjärjestelmän 

jalkauttamisen ja kouluttamisen tarpeita, sekä palkitsemistyöryhmät etsivät ansioituneita, 

mutta unohdettuja vapaaehtoisia palkittavaksi.  

 

Syksyn maakuntatoimikunnan kokouksissa linjattiin kuluneen vuoden huomionosoitukset 

jaettaviksi jatkossa seuraavan vuoden alussa valmiusavaustapahtumissa. Huomionosoitukset 

myönnettiin yhteensä 32 vapaaehtoiselle, mukaan lukien äänekoskelaiselle Pertti Koivuselle 

luovutettu Vapepan korkein huomionosoitus, ansioristi. 

 

 

2.4. Hälytystoiminta 

Hätäkeskuksen tilaston mukaan poliisin hälytystehtävät jakautuivat määrällisesti tasan 

Pohjanmaan poliisilaitoksen ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen (Keski-Suomen kenttäjohtoalue) 

kanssa. Yhteensä Keski-Suomen päivystäjät vastasivat tukipyyntöön 21 kertaa. Näistä 18 

tehtävää liittyi henkilön katoamiseen. Yksi oli ensihuoltotehtävä ja kaksi muita 

auttamistehtäviä, kuten kaatuneen elintarvikerekan kuorman purkaminen. Pohjanmaalla 

päivystäjät hälyttivät Vapepan 15 kertaa. Näistä etsintähälytyksiä oli yhdeksän, 

ympäristöonnettomuuksia viisi sekä yksi muu auttamistilanne (Jalasjärven tulvatehtävä). 
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Valmiusharjoitukseen hälytettiin Pohjanmaalla kuusi kertaa ja Keski-Suomessa viisi kertaa. 

Lisäksi Ohto-koulutusten yhteydessä tehtiin useita hälytysharjoituksia. Vapaaehtoisten 

hälyttämisessä käytettiin jokaisella tehtävällä OHTO-järjestelmää.  

 

2.5. Muu Vapepan koulutus ja harjoitustoiminta 

Muu Vapepa-toiminta jatkui koko piirin alueella vilkkaana. Etsinnän ja ensihuollon 

peruskursseja järjestettiin yhdeksän, maastojohtajakursseja neljä ja toimikuntien harjoituksia 

10. Muita koulutuksia järjestettiin yhteensä 25 (mm. valmiuspäivystäjien ja Vapepan 

johtoryhmien koulutuksia ja Ohto-koulutuksia). 

 

Vapepa toimintaa esiteltiin erilaisilla messuilla tai yleisötilaisuuksissa 11 kertaa ja Vapepa 

Info-tilaisuuksia järjestettiin 10 muun muassa eri oppilaitoksissa. Isoja piiritason 

valmiusharjoituksia järjestettiin vuoden aikana neljä. Lisäksi hälytysryhmät järjestivät useita 

pienempiä erityyppisiä valmiutta kohottavia harjoituksia. 

 

Muuhun Vapepa-toimintaan osallistui piirin alueella yhteensä 3 054 henkeä vuoden aikana. 

Eri tyyppisiä tapahtumia järjestettiin yhteensä 88, joita oli järjestämässä yli 200 

vapaaehtoista. Viisi uutta Vapepa-johtajaa sai keltaisen lippalakin vuoden aikana. 
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3. Sosiaalipalvelutoiminta 

 

Sosiaalipalvelutoiminta tukee julkisia hyvinvointipalveluja ja tarjoaa monipuolisia 

vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Ikäihmisten määrän kasvaessa ennätysvauhtia, 

vanhusten yksinäisyyden lisääntyessä ja kuntien taloustilanteen heikentyessä sekä 

palveluiden pirstaloituessa ystävätoimintaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan 

aikaisemmin. Ystävätoiminta jatkuu virkeänä piirin alueella ja uusia vapaaehtoisia tulee 

mukaan jatkuvasti. Myös ystävätoiminnan monimuotoisuus on lisääntynyt uusien 

toimintamuotojen ja koulutusten myötä. 

 

3.1. Ystävätoiminta 

Länsi-Suomen piirin alueella ystävätoimintaa toteutettiin eri muodoissa kaikkiaan 52 

osastossa. Ystävätoiminta oli hyvin monimuotoista ja toteutustavat vaihtelivat riippuen 

osastosta. Ystävätoiminnan muotoja olivat mm. yksilöystävätoiminta, kerta- ja asiointiapu, 

laitosystävätoiminta, erilaiset tapahtumat ja tempaukset, vankilavierailijatoiminta sekä 

teemoittain ja kohderyhmittäin vaihtelevat kerhot ja ryhmät. 

 

Ystävätoiminnan asiakasryhmissä painotus oli ikäihmisissä, mutta toiminnan piirissä oli 

kaikenikäisiä lapsista ja nuorista senioreihin. Monissa osastoissa monimuotoista 

ystävätoimintaa toteutetaan yhteistyössä alueen muiden järjestöjen, kaupungin tai 

esimerkiksi seurakunnan kanssa. Myös hyvä yhteistyö oman paikkakunnan laitosten kanssa 

on merkittävässä roolissa. Erilaiset palvelukodit mahdollistavat toimintaa esimerkiksi 

tarjoamalla tilat tai kahvitarjoilun tapahtumiin. Yhteistyö LähiTapiolan kanssa jatkui 

ystävätoiminnan tukemiseksi piirin alueella. Monimuotoista ystävätoimintaa on esitelty 

erilaisissa seminaareissa ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille suunnatuissa infoissa.  

 

Yksilöystävätoiminnassa vapaaehtoiset ystävät tapaavat yksinäisiä ihmisiä sovitusti joko 

yksityiskodeissa tai laitoksissa. Ystävävälitys tapahtui pääsääntöisesti osaston nimeämän 

ystävävälittäjän tai ystävätoiminnan yhteyshenkilön toimesta. Isoin osa asiakkaista oli 

ikäihmisiä, mutta joukossa on kaikenikäisiä eritavoin yksinäisyyttä kokevia ihmisiä. 

Ystäväpyynnöt tulivat joko suoraan ystävää toivovalta itseltään, hänen läheiseltään, eri 

viranomaistahojen (kotihoito, kotisairaanhoito) tai seurakunnan kautta.  

 

Hyvä Elämä, Hyvä Mieli -hanke saatettiin loppuun syksyn aikana. Hankkeen aikana tehtiin 

yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa. Järjestöjen lisäksi aktiivisia yhteistyökumppaneita 

ovat olleet Perusturvaliikelaitos Saarikka, sekä Saarijärven kaupungin osalta kirjasto sekä 
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kulttuuri- ja liikuntatoimi. Yhteensä yhteistyöverkostoon kuuluu yli 20 eri toimijaa, joista 15 

on järjestöjä/säätiöitä. Hankkeen lopuksi järjestettiin Saarijärvellä Hyvän mielen karnevaalit -

tapahtuma, johon osallistui kattavasti toimijoita koko Saarijärven alueelta. 

 

 

 

Osastojen vapaaehtoiset järjestivät vuoden aikana laitoksissa ystävävierailujen lisäksi mm. 

erilaisia toiminnallisia ryhmiä (esim. käsityökerho, askartelukerho kehitysvammaisten 

palveluyksikössä), viriketoimintaa, tapahtumia (esim. tansseja, joulujuhlia, 

taideapteekkitoimintaa) ja tempauksia (esim. ”vie vanhus ulos”). 

 

Ystävätoimintaa oli piirin alueella 52 osastossa. Ystävätoiminnan vapaaehtoisia oli yhteensä 

1617, joista yksilöystäviä oli 1285 ja laitosystäviä 332. Ystävätoiminta tavoitti 2004 ystävää 

tarvitsevaa henkilöä ja kohtaamisia oli kuukausitasolla 4427.  

 

3.2. Koulutukset 

Ystävätoimintaa koulutettiin koko piirin alueella järjestämällä ystävätoiminnan perus- ja 

jatkokursseja, laitosystävätoiminnan, ystävävälittäjien, henkinen tuki ystävätoiminnassa -, 

ulkoiluystävä, ystävänä omaishoitoperheelle, verkkoystävätoiminnan sekä muistisairaan 

ystävän kohtaaminen koulutuksia. Lisäksi piirin alueella järjestettiin kaksi Täyttä elämää 

eläkkeellä -valmennusta, joihin osallistui yhteensä 19 valmennettavaa. Yhteensä 

monimuotoisen ystävätoiminnan koulutuksia järjestettiin 65 ja niihin osallistui 593 

kurssilaista. 



 

15 

 

 

 

 

3.3. Omaishoitajien tukitoiminta 

STEA:n rahoittama omaishoitajien tukitoiminta on Punaisen Ristin valtakunnallinen 

toimintamuoto, jota toteutetaan seitsemässä piirissä. Länsi-Suomen piirin alueella 

omaishoitajien tukitoiminnassa oli mukana seitsemäntoista osastoa; Alajärvi, Ilmajoki, 

Joutsa, Jyväskylä, Karstula, Kaustinen, Kivijärvi, Kokkola, Konnevesi, Kurikka, Laukaa, 

Saarijärvi, Soini, Uurainen, Vimpeli, Ähtäri ja Äänekoski. Toiminta laajeni vuoden aikana 

viiteen uuteen osastoon. Piirin alueella yhdeksässä osastossa kokoontui säännöllisesti 

vapaaehtoisten ohjaama omaishoitajien vertaistukiryhmä. Jokaisen osaston ryhmä 

kokoontui keskimäärin 10 kertaa vuoden aikana ja ryhmissä käyntejä oli yhteensä 583 kpl 

(81 omaishoitajaa, joista naisia 68 ja miehiä 13). Ryhmien sisällöt olivat koulutuksellisia 

(mm. aivoterveys ja kodin turvallisuus) ja virkistyksellisiä (mm. retket lähialueille) sekä 

vertaistuellista keskustelua. 

 

Ryhmätoimintojen lisäksi omaishoitajille tarjottiin koulutus- ja virkistystoimintaa. Jokaisessa 

vertaistukiryhmässä sekä lisäksi myös kahdessa muussa osastossa (Äänekoski ja Ilmajoki) 

järjestettiin omaishoitajille virkistystoimintaa. Virkistyksellisiä tilaisuuksia oli yhteensä 19 ja 

näihin virkistystoimintoihin osallistui yhteensä 141 omaishoitajaa.  Omaishoitajille 

järjestettiin piirin alueella kuusi koulutusta ja näihin osallistui 37 omaishoitajaa. Yhteistyössä 

muiden toimijoiden kanssa järjestettiin neljä eri virkistys- ja koulutustilaisuutta ja näihin 

osallistui yhteensä 270 omaishoitajaa. Omaishoitajien hyvinvointipäivät järjestettiin 
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yhteistyössä Satakunnan piirin kanssa Ikaalisten kylpylässä, joihin osallistui 20 

omaishoitajaa ja yksi hoidettava. Länsi-Suomen piirin alueen omaishoitajien tukitoiminnan 

järjestämään toimintaan osallistui yhteensä 549 omaishoitajaa vuoden aikana.  

 

Länsi-Suomen piirin omaishoitajien tukitoiminnassa oli säännöllisesti mukana 37 

vapaaehtoista. Vapaaehtoisille järjestettiin yhteensä 11 koulutusta, joihin osallistui 43 

vapaaehtoista. Omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoisten jokavuotinen kiitos- ja 

kutsuseminaari pidettiin syyskuussa Kunnonpaikassa Vuorelassa, Länsi-Suomen piiristä oli 

mukana 10 vapaaehtoista. 
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4. Ensiaputoiminta  

 

Suomen Punaisella Ristillä on yhteistyösopimus Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 

ensiaputoiminnasta ja onnettomuus- ja kriisitilanteisiin varautumisesta. Siinä määritellään, 

että Punainen Risti huolehtii terveydenhuoltoviranomaisten apuna toimivien vapaaehtoisten 

ensiapuryhmien kouluttamisesta ja toimintavalmiuden ylläpidosta. Ensiapuryhmien 

tietolomakkeiden mukaan piirissä toimii 35 päivystävää ensiapuryhmää, joissa aktiivisia 

ensiapupäivystäjiä on noin 550. Ryhmien yhdistämisiä tapahtui muutamia vuoden 2018 

aikana. 

 

Päivystyksiä oli yli 400 ja niissä hoidettiin yli 2 000 asiakasta, joista vain murto-osa tarvitsi 

jatkohoitoa. Piiri vastasi ensiapupäivystäjien vuosittaisista päivystyslupatestauksista Keski-

Suomen alueella (11) ja muiden maakuntien ensiapuryhmät testasivat päivystyslupansa 

ryhmänjohtajien ja osastojen ensiapukouluttajien (ETK) avulla. 

 

Uusia ensiapuryhmiä saatiin piirin alueella kaksi, Ilmajoelle ja Laihialle. Uusien 

valtakunnallisten ensiapuryhmien laatuohjeiden mukaan saatiin kaikille ensiapuryhmille 

tasapuoliset säännöt ja kriteerit sekä ensiapuryhmätoimintaan että 

ensiapupäivystystoimintaan.  

 

4.1. Koulutukset 

Piiri auttoi ensiapuryhmäläisiä vahvistamaan osaamistaan järjestämällä koulutusta. 

Koulutuksia järjestettiin yhteensä 15 ja niihin kuuluivat ensiapupäivystyksen peruskurssit 

(5), ensiapuryhmien harjoituskurssit (1), Ea-3 kurssi (1), Autourheilupäivystyskurssi (1), 

HUPSIS-päivystystietokantakoulutus (3) ja päivystyksen suunnittelukoulutus (4). 

 

Ensiapuryhmille toteutettiin alueellisesti 32 ensiapuryhmien erilaista tapaamis- ja 

koulutusiltaa, Eensiapuryhmien Alue Tourit (3) ja ryhmänjohtajien tapaamiset (2). Piirin 

alueelta edustajana Ensiavun Suomenmestaruuskilpailuissa Turussa oli Jyväskylän osaston 

ryhmä. Ryhmää koulutettiin kevään aikana piirin toimesta viisi kertaa. 

 

Piiri teki jälleen yhteistyösopimuksen Seinäjoen jalkapallojoukkue SJK:n kanssa kaudelle 

2018. Kotipeleissä päivystettiin 14 kertaa piirin ensiaputiimin kanssa. Tiimiin kuuluu 

kymmenkunta piirin sairaanhoitajatyöntekijää, ETK:ta ja valmiusryhmäläistä. Lisäksi 

päivystyksinä hoidettiin Palloliiton järjestämät Euro Cupin U-19 pelit Seinäjoella. 
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Rinnepäivystystoimintaa ollaan kehittämässä eteenpäin ja uudistukset alkavat kaudesta 

2019/2020. Rinnepäivystäjille järjestettiin kertausilta Jyväskylässä. Länsi-Suomen piirin 

alueella sopimusrinteitä on yhdeksän, joihin sopimus uusitaan vuosittain.  

 

Piirin alainen valmiusryhmä kouluttautui muun muassa viestintään, ensiapuun ja 

johtamiseen. Ryhmä osallistui esimerkiksi MPK:n HILLA-harjoitukseen Kauhavalla ja Solar 

Sound- festivaalien aikana VALTTI-harjoitukseen Seinäjoella. 
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5. Terveydenedistämisen toimiala 

 

5.1. Pluspisteet 

Pluspisteissä tarjotaan ilmaista neuvontaa seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. 

Pluspisteet tarjoavat myös maksutonta hiv-testausta nimettömänä. Piirin Pluspisteet 

jatkoivat toimintaansa aluetoimistojen yhteydessä. Niiden toiminnat noudattivat SPR:n 

hyväksyttyä valtakunnallista hiv/aids-ohjelmaa. Molemmissa Pluspisteissä toimii 

pluspistevastaava, jonka työaika on 12 tuntia viikossa. Joulukuussa pluspistevastaavan työt 

keskitettiin yhdelle ihmiselle toisen vastaavan siirtyessä toisiin tehtäviin. 

 

Pluspisteiden vapaaehtoisina toimivat 18 aktiivista hiv/aids peruskurssin käynyttä 

terveydenhuollon ammattilaista, joista osalla on myös seksuaalineuvojan koulutus. 

Päivystykset suoritettiin tiistai-iltaisin aluetoimistoissa.  

 

Näytteitä otettiin yhteensä Seinäjoen ja Jyväskylän Pluspisteissä 290 kpl (2017 420 kpl).  

Sukupuolijakaumallisesti testissä kävi enemmän naisia (56%) kuin miehiä (44%). 

Riskitapahtumista sekä altistuksista suurin osa oli tapahtunut kotimaassa heteroseksin 

kautta. Tämä suunta noudattaa myös valtakunnan yleistä tilastoa, jota THL ylläpitää. 

 

Käytössä Pluspisteissä oli INSTI-pikatesti, jossa asiakas saa tuloksen parin minuutin 

kuluessa. Lisäksi testaustoimintaa jalkautettiin pariin oppilaitokseen, yhteistyössä 

oppilaitoksen opiskelijaterveydenhuollon kanssa. Oppilaitoksille on lainattu myös erilaisia 

opetusvälineitä mm. kondomiajokortin suorittamista varten. 

 

Toiminnan rahoitus tuli STEA:lta. Palvelut pluspisteissä ovat asiakkaalle ilmaisia.  Toiminnan 

perusta on ennaltaehkäisevä työnote, jolla pyritään vaikuttamaan mm. uusien tartuntojen 

syntymisen vähenemiseen. Lisäksi toiminnassa tehtiin yhteistyötä Päihdetyön ja 

Festaritoiminnan kanssa. 

 

5.2. Terveyspistetoiminta  

Suomen Punaisen Ristin terveyspistetoiminta on hyvinvointi- ja terveyslinjauksen mukaista 

toimintaa, jota toteutetaan osaston toimintana vapaaehtoisvoimin. Terveyspisteet tarjoavat 

pääasiallisesti vapaaehtoisia, maksuttomia terveyspalveluita, kuten ohjausta, tukea, 

neuvontaa, verenpaineen mittausta ja henkistä tukea. Terveyspisteessä ei hoideta 

asiakkaita, vaan heidät ohjataan tarvittaessa hoitoon omaan terveyskeskukseen tai omalle 
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lääkärille. Terveyspisteitä löytyy Länsi-Suomen piiristä seitsemän. Terveyspisteiden 

toimintoja: koulutuspäivät Helsingissä (1) ja terveyspistetapaamisia (5). Länsi-Suomen piirin 

alueella uusi piste aloitti toimintansa Jyväskylässä. 

 

5.3. Päihdetyö  

Punaisen Risti tekee ennaltaehkäisevää päihdetyötä, jossa toimintaan osallistuvat 

tunnistavat päihteiden käytön haitalliset vaikutukset ja osaavat edistää terveyttä tukevia 

valintoja omassa toimintaympäristössään. Tietoisuuden kasvu vähentää kokeilukäyttöä, 

rohkaisee ottamaan puheeksi päihteiden käytön lähiyhteisössä, vähentää päihdehaittoja ja 

ohjaa hakemaan tarvittaessa tukea päihteiden käytön lopettamiseen tai vähentämiseen.  

 

Piirimme alueella päihdetyön toimintoja oli seuraavasti: varhaisen puuttumisen kursseja yksi 

(1), päihdeneuvojakursseja yksi (1) sekä päihdetyön toimintaryhmiä kaksi (Seinäjoella ja 

Jyväskylässä). 

 

5.4. Psykososiaalinen tuki 

Punaisen Ristin psykososiaalisen eli henkisen tuen perusperiaatteena on turvallisuuden 

tunteen luominen tai sen palauttaminen. Keskeisiä keinoja ovat rauhallinen läsnäolo, 

kuuntelu, realistisen toivon antaminen, yhteydenoton luominen lähiomaisiin, ohjeiden 

antaminen (esimerkiksi Olet kokenut jotain järkyttävää esite), tapahtuneesta kertominen 

viranomaisilta saadun tiedon mukaan ja jatkoapuun ohjaaminen. 

 

Henkisen tuen koulutuksia piirin alueella järjestettiin viisi, jossa oli osallistujia yhteensä 67. 

Psykososiaalista tukea vietiin aktiivisesti myös muihin toimintaryhmiin koulutuksen sekä 

erilaisten purkukeskustelujen muodossa. Piirin alueella toimi yksi henkisen tuen ryhmä Etelä-

Pohjanmaalla ja vuoden aikana oltiin perustamassa toista ryhmää Keski-Suomeen. 
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6. Nuorisotoiminta 

 

Nuorisotoiminnan tavoitteena oli mahdollistaa toimintaa, jolla voidaan tukea nuorten kasvua 

ja vaikuttaa heidän aktiivisuuteen sekä kasvuympäristöön vapaaehtoistoiminnan keinoin 

piirin alueella. Tavoitteena oli myös kehittää käytännönläheisiä nuorisotoiminnan malleja, 

joiden avulla Länsi-Suomen piirin osastot voivaa myös itsenäisesti käynnistää nuoria tukevaa 

toimintaa. 

 

6.1. Toteutunutta toimintaa 

Osastot kaipaavat sekä tietoa että tukea ja tähän on pyritty vastaamaan. Paikallisosastojen 

kanssa tehty työ on ollut moninaista ja mahdollisimman hyvin paikallisiin tarpeisiin 

kohdennettua. 

 

Oppilaitosyhteistyö osastoittain (Vaasa, Kivijärvi, Jyväskylä, Palokka, Kuokkala, Kurikka, 

Kokkola, Hankasalmi) on ollut sekä kasvatuksellista että toiminnallista, kuten tapahtuman 

järjestämistä ja kummiluokkatoimintaa. Oppilaitosyhteistyö on toteutettu aina siten, että 

osasto on ollut itse mukana joko toimijana tai toiminnan kohteena, jolloin toiminnan kautta 

on pyritty saamaan osastoon lisää nuoria. Oppilaitosyhteistyötä on tehty sekä 

peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten että Jyväskylän yliopiston kanssa. 

 

Leiritoiminta on ollut merkittävässä roolissa hankkeen aikana. Hankkeen puitteissa on 

kehitetty piirin lastenleiriä ja laadittu leiritoiminnan ohjeistus, jonka avulla paikallistason 

toimijoiden on helpompaa järjestää omia leirejä. Lisäksi vuonna 2018 järjestettiin 

kansainvälinen nuortenleiri yhteistyössä Lapin piirin kanssa. Leirille osallistui piiristä 

työntekijän lisäksi 5 ohjaajaa. Italiasta leirille saapui 10 ohjaajaa, Virosta 2 ohjaajaa ja 4 

nuorta. Suomesta mukaan tuli 14 nuorta osallistujaa, joista kaksi oli ulkomaalaistaustaisia 

vaihto-opiskelijoita Georgiasta ja Armeniasta. 

 

Nuorisotoiminnan näkyvyyttä on lisätty osallistumalla paikallistasolla 

yhteistyökumppaneiden tempauksiin ja tapahtumiin yhdessä nuorten vapaaehtoisten 

kanssa. Esimerkkejä tästä ovat nuorten hyvinvointimessut Kokkolassa, Yläkaupungin yö -

festivaali Jyväskylässä, rasisminvastaisen viikon tapahtuma nuorisotilalla Alajärvellä, Hyvän 

Mielen Karnevaali Saarijärvellä ja Valtti2018-valmiusharjoitus Seinäjoen Solar Sound -

festivaaleilla. 
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Nuorille suunnatun ryhmätoiminnan muotoa on kokeiltu järjestämällä nuorten iltoja 

(Jyväskylä, Kokkola) ja tekemällä yhteistyötä muiden toimialajoen kanssa, esimerkiksi 

olemalla mukana nuorten ensiapupainotteisen ryhmätoiminnan kehittämisessä (Kaustinen, 

Kokkola, Toholampi).  

 

Yhteistyökumppanien kanssa tehtävä yhteistyö näkyy kaikessa toiminnassa, joko itse 

toiminnan tasolla tai vähintään viestinnän ja osallistujien rekrytoinnin muodossa. 

Yhteistyöhön on panostettu paikallistasolla erityisesti siitä syystä, että moni piirin osasto 

toimii pienellä paikkakunnalla, jossa yhteistyö mahdollistaa laadukkaan toiminnan. 

Merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet erilaiset oppilaitokset, kunnat, nuorisotilat, 

opiskelijajärjestöt (JYY ja JAMKO) ja MLL. 

 

Nuorilta itseltään nousevien toimintaideoiden kehittäminen on sisältänyt esimerkiksi 

isosiskotoiminnan (Jyväskylä), nuorille suunnatun kehittämisviikonlopun (koko piiri) ja 

nuorisovaliokunnan kehittämistä. 

 

6.2. Nuoristotoiminta osastoissa 

Osastojen toiminnan tilan kartoittamisen yhteydessä selvisi, että vain hyvin harvoissa 

paikallisosastoissa on nuoria toimijoita. Lisäksi tiedot nuorisotoiminnan mahdollisuuksista ja 

siihen liittyvästä tuesta ovat tämän selvityksen mukaan olleet heikkoja. Asenteet ja toiveet 

nuorisotoimintaa kohtaan olivat hyvin vaihtelevia. Osassa osastoista toive 

nuorisotoimintaan on suuri, mutta ei oikein tiedetä miten nuoria voisi houkutella osastoihin. 

Toisissa osastoissa taas nuorten mukaan saamista ei ole nähty erityisen arvokkaana, vaan 

osasto on mieluummin keskittynyt esimerkiksi ikäihmisten toimintaan. Osastoyhteistyö 

onkin siis painottunut tiedon lisäämiseen, nykyisen toiminnan kartoittamiseen ja 

suunnitteluapuun tulevassa toiminnassa. Myös konkreettisissa asioissa on oltu tukena, 

esimerkiksi nuorteniltojen järjestämisessä, kouluvierailuissa ja messuilla. Haasteena on 

löytää ne osastot, joista löytyy motivaatiota nuorisotoiminnan kehittämiseen. 

 

Vuoden aikana nuorisotoiminnan osalta oltiin yhteydessä kahteenkymmeneenviiteen 

osastoon (Alajärvi, Kauhajoki, Kurikka, Pihtipudas, Saarijärvi, Kannonkoski, Kivijärvi, Kinnula, 

Vaasa, Palokka, Ilmajoki, Kuokkala, Muurame, Kokkola, Toholampi, Kaustinen, Laukaa, 

Toivakka, Hankasalmi, Jyväskylä, Seinäjoki, Jämsänkoski, Haapamäki-Pihlajavesi, Lohtaja, 

Liakka) ja toimintaa oli kahdessatoista (Vaasa, Palokka, Kuokkala, Kurikka, Kokkola, Laukaa, 

Jyväskylä, Saarijärvi, Alajärvi, Ilmajoki, Kivijärvi, Alavus). Iso osa toiminnasta oli enemmän 

alueellista kuin paikallista, ja toiminta on tavoittanut vapaaehtoisia useammasta osastosta 
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Korvaamaan sitä, että kaikissa osastoissa ei hankkeen puitteissa kyetty käymään 

henkilökohtaisesti paikalla, tuotettiin loppuvuodesta opas nimeltä ”Opas nuorten 

tavoittamiseen”. Tässä oppaassa käydään läpi kaikki se, mitä tyypillisesti käsiteltäisiin 

ensimmäisellä osastovierailulla – nuorisotoiminnan määritelmä ja muotoja, miksi nuorten 

saaminen on tärkeää ja mitä nuoret voivat osastoissa tehdä. Lisäksi oppaassa on vinkkejä 

osastojen viestinnän kehittämiseen ja uusien ihmisten mukaan kutsumiseen. Opas painettiin 

ja kopio toimitettiin kaikkiin osastoihin kaikkiin osastoihin vuoden lopulla.  

 

Nuorten tietoisuutta järjestöstä ja sen toiminnasta lisättiin esimerkiksi kouluvierailuilla. 

Kouluyhteistyö on tärkeää sekä uusien toimijoiden löytämisen, positiivisen näkyvyyden että 

Punaisen Ristin kasvatuksellisen tehtävän toteuttamisen kannalta. Hankkeen aikana 

uudenlaista kouluyhteistyötä on tehty sekä perus- että toisen asteen oppilaitoksissa ja se 

on pääosin tapahtunut tiiviissä yhteistyössä osaston kanssa. Kouluyhteistyössä on 

painottunut Punaisen Ristin arvomaailman jakaminen (esim. rasisminvastainen toiminta, 

järjestöesittelyt) ja vapaaehtoistoiminnan yhdistäminen koulutukseen ja opiskelijoiden 

arkeen luontevalla tavalla (esim. Punaisen Ristin kurssit Vamiassa ja EP-opistolla, 

kummiluokkayhteistyö Kuokkalassa). 

Yhteensä vuoden aikana toiminta tavoitti noin 1 500 nuorta. Määrä koostuu esimerkiksi 

vierailtujen koulujen oppilaista, messuilla tai tapahtumissa Punaisen Ristin pisteellä 

käyneistä, osastojen vapaaehtoisista ja leireille tai koulutuksiin osallistuneista. Tämä luku ei 

sisällä sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median välityksellä kohdattuja ihmisiä. 

 

6.3. Nuorten ensiaputoiminta 

Vuoden pääteema nuorten osalta oli ensiapu. Uutena ryhmätoiminnan muotona kehiteltiin 

yhteistyössä ensiavusta ja terveydenedistämisestä vastaavien työtekijöiden kanssa nuorten 

ensiapuryhmämalli. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että osastoille tarjottiin tukea ja valmis 

pohja nuorten ensiapuryhmän perustamiseen. Lisäksi tehtiin päätös siitä, millaista 

materiaalista, ohjauksellista ja taloudellista tukea osastoille voidaan tarjota ryhmän 

perustamiseen. Tukea tarjottiin sekä kohdennetusti valituille osastoille että lähettämällä 

viesti kaikkiin osastoihin. Valitettavasti osastoista ei kuitenkaan löytynyt laajasti 

kiinnostuneita vetäjiä ryhmille, ja nuorten ensiapuryhmä on perustettu vain yhteen 

osastoon (Kaustinen). 
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Nuorten osallistumista ensiaputoimintaan yritettiin myös nuorille suunnatulla 

ensiapuharjoituksella, joka oli tarkoitus järjestää syksyllä 2018. Tapahtumaan ei kuitenkaan 

tullut riittävästi ilmoittautuneita, joten se peruuntui. 

 

 

 

Länsi-Suomen piiri oli myös mukana InAction-toimintamallin kehittämisessä. InAction on 

yläkouluikäisille kehitetty, interaktiivisella Seppo-pelialustalla toimiva ensiapupeli. Piiri 

osallistui valtakunnalliseen kehittämistyöhön ja syksyllä piirin alueella järjestettiin 

ensimmäinen InAction -pelinohjaajakoulutus. Koulutus toteutettiin oppilaitosyhteistyönä 

Ilmajoen EP-opiston nuorisoalan opiskelijoille. 
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7. Monikulttuurisuustoiminta 

 

Monikulttuurisuustoiminnan osalta vuoden aikana ei ole tapahtunut suurta kasvua. Piirin 

alueella uudet paikkakunnat eivät juurikaan ole vastaanottaneet kiintiöpakolaisia, eikä 

toiminta ole tästä syystä päässyt juuri kasvamaan. Vastaanottokeskusten määrän 

laskemisen myötä myös osastot ovat joutuneet vähentämään kotoutumista tukevaa 

toimintaansa.  

 

7.1. Osastotoiminta ja toiminnan esittely piirin alueella 

Mukana monikulttuurisessa toiminnassa oli 10 paikkakuntaa ja yhdeksän osastoa: Alajärvi, 

Kauhava (vastaanottokeskus, ei osasto), Joutsa, Kokkola, Jyväskylä, Laukaa, Lapua, Teuva, 

Vaasa ja Äänekoski. Paikkakuntien tilanteeseen vertailuarvoa tuo, ettei läheskään jokaisen 

osaston hallitukseen ole nimettynä monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilöä. Kauhavan 

vastaanottokeskuksessa toiminta on aktiivista ja sitä on runsaasti, mutta toiminta ei ole 

kiinnittynyt paikallisosastoon vaan kulkee suoraan vastaanottokeskuksen työntekijän 

kautta. Huomionarvoista on, että Jyväskylän monikulttuuriryhmä on perustettu alueelle 

useamman osaston yhteistyön tuloksena. 

 

Edellä mainituista toimijoista uusia ovat Äänekoski ja Alajärvi. Äänekoskelle perustettiin 

keväällä maahanmuuttajille suunnattu läksykerho. Toimintaa ei kuitenkaan jatkettu enää 

syksyllä. Alajärvellä puolestaan aktivoiduttiin ensiksi rasisminvastaisella viikolla ja tämän 

jälkeen yhteistyössä rippileirin kanssa. Toiminta oli tapahtumaluonteista, mutta tavoitti 

hyvin paikkakunnan nuoria. 

 

Piiri käynnisti loppuvuodesta pienimuotoisena kokeiluna työelämämentorointiin keskittyvän 

uuden vapaaehtoistoiminnan Jyväskylässä. Työelämämentorointi on syntynyt 

Turvapaikanhakijat – Osaamisen kartoitus ja työelämään tutustuminen (TET) -hankkeen 

tuotoksena, ja sitä on pilotoitu pääkaupunkiseudulla. Tuloksia kokeilusta voidaan saada 

vuonna 2019. Osana työelämämentorointia on myös testattu uusia osaamismerkkejä, joita 

on tarkoitus jatkossa käyttää osaamisen tunnustamisen keinona.  
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7.2. Koulutukset 

Kaiken kaikkiaan koulutuksia ja tapahtumia järjestettiin yhteensä 37. Näistä määrällisesti 

suurimpia olivat makupaloja monikulttuurisuudesta -koulutus, jota järjestettiin kahdeksan 

kertaa ja niihin osallistui 108 ihmistä sekä voimavarapäivät (neljä kertaa), joihin osalloistui 

yhteensä 31 henkilöä. Yhteensä koulutukset ja tapahtumat tavoittivat 494 ihmistä. Tämän 

lisäksi pakolaistelttaa esiteltiin Alajärvellä, Jyväskylässä, Toivakassa ja Karstulassa isoissa 

tapahtumissa, joissa tavoitettiin useampi sata nuorta. 

 

Punaisessa Ristissä meneillään olevan koulutusuudistuksen myötä piiri on päässyt mukaan 

työstämään uutta koulutusmoduulia ”Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa”. Moduuli 

valmistui valtakunnallisille kouluttajapäiville ja se on suunnattu kaikille Punaisen Ristin 

vapaaehtoisille moninaisuuden kohtaamisen tueksi.  

 

7.3. Rasisminvastainen toiminta ja asennevaikuttaminen 

Rasisminvastaisen viikon tapahtumat toteutettiin kuudella paikkakunnalla: Jyväskylässä, 

Vaasassa (yhteistyössä SPR Kirppiksen ja ruotsinkielisen osaston kanssa), Toivakassa, 

Seinäjoella (KV-messuilla), Kokkolassa, Seinäjoella (JOJO:ssa) ja Alajärvellä kahtena päivänä 

nuorisotoimen ja osaston yhteistyönä.  

 

Piiri myönsi Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen LSK Business Parkille. LSK on 

tarjonnut lukuisia kotouttamisen mahdollisuuksia ja paikkoja työllistämistoiminnan kautta 

turvapaikanhakijoille, ja siten edistänyt alkuvaiheen kotoutumista alueella. He ovat edelleen 

kehittämässä työllistämistoimintaa esimerkiksi koulutuksen avulla, ja tällä toimenpiteellä 

voidaan vastata alueen yritystoiminnan työntekijätarpeisiin. Asenteet työllistämistä kohtaan 

ovat muuttuneet alkutilanteesta alueella myönteisemmäksi.  

 

7.4. Verkostoyhteistyö ja hanketyö 

Piiri oli aktiivinen erilaisissa verkostoissa sekä kahden hankkeen ohjausryhmässä. Toinen oli 

Yhdessä enemmän – maahanmuuttajat osana yhteisöä -projekti ja toinen on Punaisen Ristin 

oma TET-hanke turvapaikanhakijoiden työelämätaitojen tukemisen ja osaamisen 

tunnistamisen & kartoittamisen parissa. 

 

Verkostoyhteistyön nimissä järjestettiin myös Vapaaehtoisvoimaa – Yritykset ja yhdistykset 

yhteistyössä seminaari Jyväskylässä osana VALIKKO-verkoston toimintaa. Tilaisuuteen 

osallistui noin 70 henkilöä. Toinen, Vaasassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetty 
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”Vaasa, mitä kuuluu? – Vasa, hur går det? Avoin kansalaisfoorumi kaikille – ei mikään 

puskaradio” -tapahtuma tavoitti noin 200 kävijää. 

 

Pohjanmaalla edistettiin kotoutumista kahden piirin yhteistyönä. Punaisen Ristin Länsi-

Suomen piiri ja Österbottens svenska distrikt kutsuivat koolle kaksikielisiin 

yhteistyötilaisuuksiin järjestöjä ja viranomaistoimijoita Vaasassa ja Kristiinankaupungissa. 

Vaasan alueen tilaisuuksia oli järjestämässä piirien lisäksi Vaasan Welcome office, kaupungin 

kotoutumispalvelut, Vaasan seudun yhdistykset sekä hankkeet ’Kotona Suomessa’ (ELY), 

’Hyvä alku Pohjanmaalla’, ja ’Järjestö 2.0. Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa’. 

Lopputuloksena syntyi ’ Aloite valtuustolle maahanmuuttajajärjestöjen selkeämmän 

koordinointitarpeen puolesta’. Sen allekirjoittivat kaupungin kehittämissuunnittelijan ja 

Vaasan seudun yhdistysten lisäksi Punaisen Ristin Länsi-Suomen ja Österbottenin piirit sekä 

Vaasan suomalainen ja ruotsalainen osasto. Vaasan kaupunginvaltuusto hyväksyi 

rahoituksen maahanmuuttajajärjestöjen koordinaattorille kokouksessaan loppuvuonna. 

Kristiinankaupungissa järjestöverkostot syvensivät Kristiinankaupungin 

vastaanottokeskuksen ja siellä toimintaa järjestävien yhteistyötä ja toimi hyvänä alustana 

Österbottens svenska distriktin hallinnoimalle hankkeelle paikallisten hyvien 

väestösuhteiden ja vuorovaikutuksen edistämiseksi.  
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8. SPR Kirppikset 

 

Länsi-Suomen piirin alueella oli toimintavuoden lopussa 12 kirppistä seuraavilla 

paikkakunnilla: Jyväskylä, Kannus, Kokkola, Lapua, Seinäjoki, Vaasa, Karstula, Keuruu ja 

Jämsä. Himangan kirppiksen toiminta lopetettiin keväällä. Kirppisten toimialapäällikköjä on 

yhteensä kolme ja heidän työpisteensä ovat Jyväskylän Kirrissä, Kokkolassa ja Seinäjoella.  

 

SPR-kirppisten toiminta perustuu lahjoitustavaran myyntiin. Kierrätys on vakiintunut tapa ja 

lahjoitustavaraa tulee vuosittain niin paljon, että toimintaa voidaan pyörittää. Päivittäistyö 

koostuu tavaran vastaanottamisesta, lajittelusta, hinnoittelusta ja asiakaspalvelusta. Lisäksi 

Kirppiksillä on oma logistiikka, joka mahdollistaa asiakkaille täyden palvelun toimittamalla 

tavarat kotiin asti tai noutamalla lahjoitustavaraa kotiovelta.  

 

 

 

Kirppikset työllistävät keskimäärin 180 henkilöä vuosittain. Tuotto käytetään Punaisen Ristin 

auttamis- ja vapaaehtoistyön tukemiseen ja piirin toiminnan rahoittamiseen. Tärkeänä 

osana Kirppisten toimintaa on myös henkilökunnan kouluttaminen. Työntekijöille pyritään 

antamaan kaikki mahdollinen oppi tulevaa työelämää varten kaupan alalta, mutta myös 

elämän hallintaa varten. Kirppiksillä on mahdollisuus suorittaa työn ohella osa-
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ammattitutkintoja (esim. logistiikan tai myynnin erikoisammattitutkinto) tai esim. 

merkonomin tutkinto. 

 

SPR Kirppikset tekevät tiivistä yhteistyötä TE-toimistojen, työvoiman palvelukeskusten (TYP), 

kaupungin ja ELY-keskuksen kanssa. Kirppiksillä tarjotaan mahdollisuus myös kuntouttavan 

työtoiminnan piirissä oleville tarjoamalla pehmeän mahdollisuuden palata työelämään ja 

saada henkilökohtaista ohjausta ja valmennusta.  

 

8.1. Osaamisella on merkitystä -hanke 

Keski-Suomen TE-toimiston rahoittama Osaamisella on merkitystä –hanke työllistää Keski-

Suomen alueen SPR Kirppiksille työntekijöitä, joiden työllistyminen syystä tai toisesta on 

pitkittynyt. Työllistyminen tapahtuu SPR Kirppiksille Keski-Suomen alueella yhteensä 

kuuteen toimipisteeseen. Näistä kolme sijaitsee Jyväskylässä, loput Keuruulla, Jämsässä ja 

Karstulassa. 

 

Hanke on suunniteltu 3-vuotiseksi. Hankkeen tavoitteena on tarjota palveluja 

kuukausitasolla vähintään 30-35 palkkatuetussa työssä, työkokeilussa, työharjoittelussa tai 

oppisopimuksella kouluttautuvalle työntekijälle. Hankkeessa pyritään aloittamaan 

mahdollisuuksien mukaan työkokeilujaksolla, joka toimii sisäänajovaiheena. Tavoitteena on, 

että työkokeilujakso johtaa työsopimuksen solmimiseen. 

 

Hanke on hyvin käytännönläheinen ja hyödyntää työnkiertoa monella tasolla. Se sisältää 

myös valmennuksia sekä tulevaisuuden suunnitteluun ja työelämävalmiuksien 

kohentamiseen tähtäävää ohjausta, joka toteutetaan työnteon lomassa pienissä 

sekakoosteisissa ryhmissä. Koulutuksilla pyritään lisäämään myös valmiuksia työskennellä 

kilpailukykyisemmin erityisesti kaupanalalla. 
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9. Vastaanottokeskukset 

 

Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 

vastaanottamisessa sekä ylläpitää useita vastaanottokeskuksia eri puolilla Suomea. Länsi-

Suomen piirissä toimii kaksi vastaanottokeskusta: Jyväskylässä Salmirannassa ja Kauhavalla.  

 

Piirin vastaanottokeskuksissa työskentelee ohjaajia, sairaanhoitajia, sosiaalialan 

ammattilaisia, toimistosihteereitä ja keskusten johtajat. Moniammatilliset tiimit tuottavat 

yhdessä vastaanottopalveluita turvapaikanhakijoille. Toimintavuoden aikana pitkittyneet 

turvapaikanhakuprosessit toivat omat haasteensa vastaanottokeskustyöhön. Haasteista 

riippumatta keskuksissa on onnistuttu hyvin turvaamaan sujuva arki pitkäänkin 

turvapaikkapäätöstä odottaneille. 

 

Vuonna 2015 Maahanmuuttoviraston pyynnöstä perustettujen Salmirannan ja Kauhavan 

vastaanottokeskusten toiminta vakiintui vuoden aikana. Molemmat keskukset tuottavat 

laadukkaita vastaanottopalveluita. Molemmat keskukset osallistuivat valtakunnalliseen 

turvapaikanhakijoiden liikuntahankkeeseen. Keskukset vastaavat osaltaan laajamittaiseen 

maahantuloon varautumisesta. Salmirannan vastaanottokeskuksen johtaja toimi piirin 

johtoryhmän jäsenenä. 

 

Vuoden aikana valmistui Länsi-Suomen piirin vastaanottokeskusten dokumentointi. 

Dokumentointia varten haastateltiin yhteensä 40 henkilöä: piirin työntekijöitä, 

vastaanottokeskusten johtajia, työntekijöitä, vapaaehtoisia, turvapaikanhakijoita ja kuntien 

yhteyshenkilöitä. Haastatteluissa kartoitettiin vastaanottokeskusten perustamista, 

toimintaa ja arkea sekä haasteita että onnistumisia. Haastatteluissa kerättiin muistoja ja 

kokemuksia vastaanottokeskuksista. Haastattelujen lisäksi projektissa tuotettiin ja kerättiin 

valokuva- ja arkistoaineistoa. Dokumentoinnin suoritti Rautalammin museo. 

Dokumentoinnin perusteella kirjoitettu Matkalla tuntemattomaan tulevaisuuteen – artikkeli 

julkaistiin vuoden 2019 ensimmäisessä Tässä ja Nyt -Lehdessä.  

 

Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on tärkeä rooli vastaanottokeskuksen asukkaiden arjessa. 

Vapaaehtoistoimintaa toteutettiin Jyväskylässä usean osaston yhteistyönä ja Kauhavalla 

keskuksen toimesta. 
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10. Talous 

 

Länsi-Suomen piirin talous on säilynyt vakaana. Toimintaympäristön muutosten ja 

kolmannen sektorin merkityksen kasvaessa on erityisen tärkeää, että piiritoimiston 

henkilöstö pystyy tukemaan vapaaehtoisia. Piirin henkilöresurssit ja toimitilat mahdollistavat 

toiminnan kehittämisen ja vahvistamisen. Taloudelliset resurssit ovat mahdollistaneet 

projektiluonteisen panostuksen edellisen kahden vuoden aikana järjestökoulutukseen, 

viestintään ja nuorisotoimintaan. Piirin toiminnalliset tunnusluvut ovat erittäin hyvät. 

 

Kirppistoiminta on parantanut bruttomyyntiään, mutta haasteena on kulurakenteen 

kriittinen tarkastelu, erityisesti palkkakulujen osalta. Tappiollisia yksiköitä piirissä on tällä 

hetkellä kuusi, joidenkin osalta joudumme turvautumaan myös yksiköiden alasajoon. 

Himangan kirppiksen toiminta loppui keväällä. Kirppisten tuloksiin vaikuttaa ratkaisevasti 

työllisyyspoliittiset tukitoimenpiteet.   

 

Talouden raportointia tulee parantaa merkittävästi nykytilanteesta. Varainhankinnan 

kehittämistä ja taloushallinnon palvelutoiminnan kehitystyötä jatketaan edelleen. Talouden 

kehitystä tarkkaillaan ja tarvittaessa tehdä tasapainottamiseen vaadittavia toimenpiteitä. 

 

Vuoden 2018 tulos oli ylijäämäinen 324 357,01 e (v.2017, 175 407 e). Poistot on tehty 

suunnitelman mukaan 80 977,19 e (v.2017, 75 771 e). Lisäksi on tehty pakollinen varaus 

50 000 e mahdollisten keskeneräisten henkilöstöasioiden loppuun saattamiseksi. 

 

Verotuksen oikaisulautakunta on kumonnut Verohallinnon 23.5.2018 tekemän päätöksen 

verohuojennushakemuksen hylkäämisestä vuosien 2016 -2017 osalta ja palauttaa asian 

Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Piirille palautettavan veron määrää ko. vuosilta on 

713 000 e.   

 

Piirin likviditeetti on säilynyt hyvänä. 
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