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Johdanto 

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin strategian jalkauttaminen aloitettiin toden 

teolla vuonna 2019 ja sen tavoitteiden saavuttaminen vaatii piiriltä yhteistyötaitoja, 

monipuolista osaamista sekä avoimuutta. Strategia nivoutuu yhteen valtakunnallisen 

toimintalinjauksen kanssa ottamalla huomioon paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet. Piirin 

vuosikokouksen asettamat tavoitteet toiminnalle saavutettiin suunnitelmien mukaisesti.  

 

Piirin jäsenmäärä oli 8 830, joka on 112 (1,3%) enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä 

tarkoittaa sitä, että piirin jäsenmäärä kääntyi pitkästä aikaa kasvuun. Uusia jäseniä piirin 

saatiin 697. Koko järjestön jäsenmäärä oli yhteensä 75 726, laskua edelliseen vuoteen 

verrattuna oli 1 255. 

 

Osastojen toimintaa tuettiin hyvin monipuolisesti eri toimialojen toimesta. Vuoden aikana 

piirin alueella järjestettiin yhteensä 330 koulutustilaisuutta tai kurssia. Osallistujia näissä 

tilaisuuksissa oli yhteensä 3896.  

 

Ystävätoiminnan peruskursseja järjestettiin ennätysmäärä, peräti 51, joille osallistui 495 

henkilöä. Yhteensä sosiaalisen hyvinvoinnin toiminnassa oli mukana yli 1800 vapaaehtoista. 

Omaishoitajien tukitoimintaa toteutettiin 19 osaston alueella. 

 

Hälytysvalmiuden ylläpitoa piirin alueella jatkettiin vapaaehtoisten valmiuspäivystäjien 

toimesta ympärivuorokautisesti. Vapepa hälytettiin piirin alueella 50 kertaa. Äkillisissä 

onnettomuustilanteissa katastrofirahastoa käytettiin 34 kertaa. 

 

Ensiapuryhmätoimintaa vahvistettiin koulutuksen ja harjoitusten avulla. Piirin työntekijät 

tapasivat suuren osan ensiapuryhmäläisistä aluetapaamisten yhteydessä. Piirin alueella 

toimii 45 ensiapuryhmää, jotka päivystivät vuoden aikana yhteensä 423 kertaa. Piirin 

terveystoiminta koostuu pluspisteistä, päihdetyöstä, terveyspistetoiminnasta sekä 

henkisestä tuesta. 

 

Punaisen Ristin viikolla osastot järjestivät useita tapahtumia. Operaatio Nälkäpäivän tulos oli 

142 494,61 euroa ja kerääjiä osallistui yhteensä 1695. 
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Piirin vastaanottokeskuksista Kauhava lakkautettiin vuoden loppuun mennessä. Salmirannan 

vastaanottokeskus jatkoi toimintaansa viimeisenä Länsi-Suomen piirin keskuksena. SPR-

Kirppisten määrä väheni seitsemään kirppikseen. Merkittävin uusi toimintamuoto Länsi-

Suomen piirille oli Rikosuhripäivystyksen Länsi-Suomen alueen aluekoordinaatio.  

 

Piirin hallitus kiittää jäsenistöä, vapaaehtoisia, luottamus- ja toimihenkilöitä sekä yrityksiä ja 

muita yhteisöjä hyvästä yhteistyöstä.  

 

PIIRIN HALLITUS 
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1. Järjestötoiminta 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin strategian jalkauttaminen aloitettiin toden 

teolla vuonna 2019 ja sen tavoitteiden saavuttaminen vaatii piiriltä yhteistyötaitoja, 

monipuolista osaamista sekä avoimuutta. Strategia nivoutuu yhteen valtakunnallisen 

toimintalinjauksen kanssa ottamalla huomioon paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet. 

 

1.1 Hallinto 

Piirin hallitus kokoontui yhteensä neljä kertaa puheenjohtaja Alpo Tanskasen ja 

varapuheenjohtaja Hannu Kuokkasen johdolla. Liitteistä 1-3 käyvät ilmi piirin 

luottamushenkilöt sekä toimihenkilöt. 

 

Piirin vuosikokous pidettiin 27. huhtikuuta Tuurin hotelli Onnentähdessä. Kokouksessa oli 

paikalla 28 osastoa ja 59 äänivaltaista edustajaa. Kokouksen aluksi jaettiin 

huomionosoitukset ja Punaisen Ristin hallituksen puheenjohtaja Pertti Torstila avasi 

Punaisen Ristin nykytilaa sekä kotimaan että kansainvälisestä näkökulmasta.  

 

1.2 Jäsenet ja osastot 

Piirin jäsenmäärä oli 8 830, joka on 112 (1,3%) enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä 

tarkoittaa sitä, että piirin jäsenmäärä kääntyi pitkästä aikaa kasvuun. Uusia jäseniä saatiin 

697. Koko järjestön jäsenmäärä oli yhteensä 75 726, laskua edelliseen vuoteen verrattuna 

oli 1 255. 

 

Tasavallan presidentti myönsi pronssisen ansiomitalin 28, hopeisen ansiomitalin 16 ja 

kultaisen ansiomitalin 17 osaston vapaaehtoiselle. Piirin hallitus myönsi vuoden aikana 

ansiomerkin 17 osaston vapaaehtoiselle. Lisäksi osastot myönsivät vapaaehtoisilleen 25 

aktiivimerkkiä ja piirin alueella jaettiin yksi valtakunnallinen ensiavun huomionosoitus 

Liitteestä 4 käyvät ilmi vuonna 2019 huomionosoituksia saaneet. 

 

1.3. Koulutukset 

Punaisen Ristin toimintaa esiteltiin erilaisille ryhmille (mm. Kirppisten uudet työntekijät, 

koululaiset, maahanmuuttajat, muut yhteisöt) 1 – 3 tunnin mittaisissa tilaisuuksissa, joita oli 

vuoden mittaan yhteensä 18. Osallistujia oli yhteensä 312 henkilöä.  
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Luottamushenkilöille ja keräysjohtajille järjestettiin yhteensä 31 koulutustilaisuutta, joissa 

osallistujia oli yhteensä 461. Koulutustilaisuuksien aihealueita olivat mm. 

hallitustyöskentely, Punaisen Ristin perusteet, vuorovaikutustaidot, luottamushenkilöiden 

tehtävät ja viestintä.  

 

Puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja toiminnantarkastajat ovat keskiössä Suomen 

Punaisen Ristin osastojen hyvän hallinnon hoitamisessa. Läpinäkyvyys on välttämätöntä 

hyvän imagon ylläpitämiseksi. Ähtärin Mesikämmenessä järjestettiin lauantaina 11.5. 

puheenjohtajien peruskurssi ja toiminnantarkastajakoulutus. Koulutuksiin kokoontui 

puheenjohtajia kouluttautumaan ja tapaamaan toisiaan sekä uusia toiminnantarkastajaksi 

tulevia vapaaehtoisia. 

 

1.4. Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi -hanke ja Oma Punainen Risti 

 

Länsi-Suomen piiri toimii yhteistyökumppanina keskustoimiston STEA-rahoitteisessa 

Vapaaehtoisuuden digitaalinen ekosysteemi -hankkeessa (2018-2020). Hankkeessa 

kehitetään uusia digitaalisen vapaaehtoisjohtamisen malleja, verkkovapaaehtoistoiminnan 

tukemista sekä vapaaehtoisten digitaitojen kehittämistä. Myös Oma Punainen Risti -

vapaaehtoisjärjestelmän käyttöönoton tukeminen valtakunnallisesti sekä piirin alueella on 

keskeinen osa hanketta. 

 

Piiri on ollut hankkeen kautta aktiivisesti mukana kehittämässä valtakunnallisten 

verkkovapaaehtoisuuden toiminnan muotoja sekä pilotoimassa erilaisia 

verkkokouluttautumisen malleja. Valtakunnallisiin verkkokoulutuksiin on osallistunut myös 

Länsi-Suomen piirin alueen vapaaehtoisia. Digikummiksi kouluttautuneet vapaaehtoiset 

tukevat ja opastavat muita vapaaehtoisia digitaalisten välineiden ja erityisesti Oma Punaisen 

Ristin käytössä. Vuonna 2019 kouluttautuneita ja aktiivisesti toimivia digikummeja oli piirin 

alueella 2 ja osastojen Oma-pääkäyttäjiä 16. 

 

Vuoden loppuun mennessä 16 osastoa oli aloittanut Oma Punaisen Ristin käyttämisen. 

Koulutuksia järjestettiin alueellisesti, jotta mahdollisimman moni osasto olisi valmiudessa 

vastaanottamaan verkon kautta ilmoittautuvia uusia vapaaehtoisia. Länsi-Suomen piirissä 

vapaaehtoisjärjestelmä Oma Punaiseen Ristiin rekisteröityneiden vapaaehtoisten määrä 

kasvoi 144:stä 582:een vuoden 2019 aikana. Oma Punainen Risti -koulutuksia ja työpajoja 

järjestettiin 7 kpl, joissa oli yht. 48 osallistujaa 17 eri paikallisosastosta. 
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1.5. Viestintä 

Toimintavuoden aikana kehitettiin piirin Tässä ja nyt järjestötiedotetta, joka ilmestyi neljä 

kertaa. Tiedotteen jakelumäärä on yli 800 lehteä ja siitä on tullut kaikkien toimialojen 

yhteinen tiedotuskanava. Piirin toiminta oli esillä laajasti maakunta- ja paikallismedioissa. 

 

Toimintavuoden aikana panostettiin myös sosiaalisen median näkyvyyteen Facebookissa ja 

kehitettiin erityisesti Instagramia kanavana. Piirin Facebook-seuraajien määrä kasvoi 3265 

tykkääjään (+48 % edellisvuoteen verrattuna) ja Instagram-seuraajien määrä 592 seuraajaan 

(+97 % edellisvuoteen verrattuna). Facebook-julkaisujen kokonaiskattavuus oli 59 764 ja 

Instagram-julkaisujen kattavuus 15 488. 

 

Piiri järjesti ja oli mukana myös erilaisissa tapahtumissa. Suurin yksittäinen tapahtuma piirin 

alueella oli valtakunnallinen ystävätoiminnan 60-vuotisjuhla, joka järjestettiin Jyväskylän 

Paviljongissa. Piiri oli myös mukana, kun Etelä-Pohjanmaan järjestöt tempaisivat 

toukokuussa kahdeksan yhteistä pop-up -tapahtumaa, joissa kerrottiin järjestöjen voimasta 

ja vaikutuksesta. 
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2. Valmiustoiminta 

2.1. Punaisen Ristin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun auttamisvalmius 

 

Päättynyt toimintavuosi oli monella tapaa kauas tulevaisuuteen luotaavien muutosten vuosi.  

Muutoksia ohjaamassa on ollut muun muassa YTS 2017 (yhteiskunnan turvallisuus strategia) 

ja SPR kotimaan avun linjaus. Turvallisuusstrategian keskeinen sanoma järjestöille on 

tiivistetysti: ”kaikki turvallisuustoimijat viranomaisista yksittäisiin kansalaisiin tuntevat 

roolinsa ja tehtävänsä osana kokonaisturvallisuutta ja ne ovat varmistaneet toimintansa 

jatkuvuuden.”  

 

Suomen Punaisen Ristin varautumistehtävät 

perustuvat lakiin (238/2000) ja asetukseen 

(239/2017) Suomen Punaisesta Rististä. 

Suomen Punainen Risti ja Vapaaehtoinen 

pelastuspalvelu on varautunut auttamaan 

hädässä olevia ihmisiä. Suomen Punaisen 

Ristin  lakisääteisenä tehtävänä on tukea 

viranomaisia eri onnettomuus- ja 

erityistilanteissa.  

 

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Tähän muutosilmiöön vastataan SPR 

Länsi-Suomen piirissä valmiustoiminnan osalta mm. paikallistoimikunta verkostomallilla.  

 

Paikallistoimikunta on toimijoiden välinen vastavuoroinen, keskinäiseen tiedon sekä 

resurssien jakamiseen perustuva yhteistyösuhde, jonka avulla yhdistetään toimijoiden 

osaamista ja voimavaroja synergian saamiseksi. Verkostojen tavoitteena on jaettujen 

resurssien avulla taata tasalaatuisempi auttamiskyky koko piirin alueella, vastaten uhkiin, 

kunkin alueen erityispiirteiden mukaisesti.  

 

Paikallistoimikunta, koostuu alueellisista SPR osastoista ja Vapepan järjestötoimijoista, sekä 

muista mahdollisista pelastuspalvelutoimijoista ja viranomaisyhteistyöstä.  

 

Vahvistaaksemme kokonaisturvallisuutta SPR Länsi-Suomen piirin toiminta-alueet jaettiin 

kymmeneen operatiiviseen kokonaisuuteen paikallistoimikuntaan. Alueilla on yhteinen 
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valmiudellinen tavoite, sekä kyky ja halu toimia yhteistyössä muiden valmiustoimijoiden 

kanssa (viranomaiset, muut valmiustoimijat).  

 

Valmiustoiminnan alueellinen verkostomalli -paikallistoimikunnat (Keski-pohjanmaa, 

Pohjoinen Keski-Suomi, Äänesseutu, Jyvässeutu, Jämsä-Keuruu, Suomenselkä, Suupohja, 

Lakeus, Kyrönmaa, Härmänmaa) laadittiin valmiuden aluekiertueilla (yhteensä 18 

valmistelutilaisuutta 2019). Näissä tilaisuuksissa suunniteltiin ja sovittiin SPR osasto ja 

Vapepa toimijoiden kanssa, aluejaosta, organisoitumisesta sekä koulutus-, harjoitus- ja 

hälytystoimintamalleista.  

 

Paikallistoimikuntien toimintaa ohjaamaan tehtiin kirjallinen ohje loppuvuodesta 2019. SPR 

Länsi-Suomen piirin valmiussuunnitelmaa uudistettiin vastaamaan ja ohjaamaan 

valmiudenverkoston vahvuuksia, ketteryyttä, joustavuutta sekä dynaamista 

organisoitumista.  Varautumisen keinoja ovat valmiussuunnittelu, toimintamallien valmistelu, 

kouluttaminen, sopimusten tekeminen, harjoittelu, materiaalin hankkiminen ja 

varastoiminen sekä yhteistyöverkostojen ylläpitäminen. Toimintamuodoilla pyritään 

vastaamaan turvallisuusstrategiassa ajateltuihin varautumistehtäviin, niin normaaliajan 

onnettomuus-, häiriö- ja erityistilanteissa siltä osin kuin vapaaehtoisille tehtäviä voidaan 

osoittaa.  

 

Huomioitavaa on, että jokainen SPR osasto hallinnoi edelleenkin omia resurssejaan ja 

toteuttaa itsenäisesti Punaisen Ristin tehtäviä. SPR Länsi-Suomen piiri tukee ja koordinoi 

niiden alueellista valmiutta. 

 

Haastavaan toimintavuoteen 

sisältyi lisäksi lukuisa joukko 

kehittämis- ja muutos toimia. 

Vaikuttavimpana 

vapaaehtoisten 

hälytysjärjestelmän uusiminen. 

Järjestelmä jouduttiin 

muuttamaan todella lyhyellä 

aikataululla hätäkeskuksen 

järjestelmämuutoksen takia. 

Uudeksi hälytysjärjestelmäksi 
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löydettiin ”yhden numeron hälytysvaihde KRISTA”, jonka kautta pystytään hälyttämään SPR 

Länsi-Suomen piirin  vapaaehtoiset tukitehtäviin. Muutos ei näy yksittäiselle toimijalle, vaan 

tieto avuntarpeesta tulee tutulla tavalla OHTON kautta. Piirin vapaaehtoiset 

valmiuspäivystäjät ovat suoriutuneet hälytystoiminnasta mallikelpoisesti, huolimatta 

muutoksen nopeudesta ja uuden mallin kehittämiseen liittyneistä haasteista.  

 

Koulutustoiminta ja sen kehittäminen oli vilkasta. Valmiuskoulutuksia onnistuttiin pitämään 

laajasti kaikilla toimialoilla niin ensihuolto-, kotimaan apu-, keräys-, etsintä-, viesti-, 

valmiuspäivystäjä-, kuin valmiuden johtokurssi koulutuksia. Näitä koulutuksia pidettiin 

yhteensä yli 50 kpl.  Koulutussuunnittelu, valmiusharjoitukset, messu- ja yleisötilaisuuksia 

pidettiin 18 kpl. Valmiusharjoituksia (muun muassa Pisara-, Hilla- ja Hela harjoitukset) näitä 

laajempia harjoituksia toteutettiin 12 kpl, lisäksi pienempiä valmiutta kohottavia/ testaavia 

harjoituksia 22 kpl.  Toteutetut tehtävät ja uudistukset ovat pitäneet valmiustoimijat 

hyvässä vireessä ja suunnanneet toimintaa tulevaisuuteen.   

 

2.2. Hälytystoiminta 

Suomen Punaisen Risti osastot voivat avustaa  äkillisen onnettomuuden kohdanneita ihmisiä 

viranomaisten tukena tai oma-aloitteisesti. Apua voidaan myöntää äkillisissä 

onnettomuuksissa ja muissa häiriötilanteissa, joiden vaikutukset ovat yksilölle tai perheelle 

kohtuuttomat. SPR Länsi-Suomen piirin osastot ovat kotimaan avustustehtävissä todella 

tehokkaita suoriutuen tehtävistä mallikkaasti.  

 

Toimintavuoden 2019 aikana kotimaan avun auttamistapahtumia SPR Länsi-Suomen piirissä 

oli kaikkineen 34 kertaa (10 hälytystä viranomaisten kautta). Suoranaisena avunkohteena 

oli 111 henkilöä ja vapaaehtoistyötuntien määrä näissä auttamistehtävissä nousi 268 

tuntiin. Katastrofirahastosta saatu avustussumma oli 22 908,37€.  Valtakunnallisesti 

tapauksia 158 (116, 2018) autettuja 830 (357, 2018). 

 

Viranomaistukipyyntöjä tuli kaikkineen hälytysjärjestelmämme kautta 50 kertaa. Näistä 32 

koski kadonnutta henkilöä, 10 kotimaan apua / ensihuoltoa, 8 muu auttamistehtävä 

nimikkeellä. Hälytystiedot saatu OHTO järjestelmästä. 

 

Yhteistyöviranomaisten järjestelmämuutokset tekivät mahdottomaksi viranomaisten 

tukipyynnöt hätäkeskuksen kautta. Tämän vuoksi kehitettiin yhdessä Sovector Oy:n kanssa 

uusi päivystysvaihde, jonka kautta kaikki Vapepa-verkoston tukea tarvitsevat viranomaiset ja 
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muut tahot voivat hälyttää Vapepan jatkossa yhden puhelinnumeron kautta soittamalla. 

Uutta hälytyskeskusta ja hälytysnumeroiden jakelua hallinnoi piiri. Käytännössä muutos 

koskee ainoastaan tukipyynnön siirtymistä hälyttäjältä valmiuspäivystäjille, yksittäiselle 

vapaaehtoiselle tieto avuntarpeesta tulee tutulla tavalla Ohton kautta tai joissain 

tapauksissa soittamalla. Hälytyskeskus ja uudet hälytysnumerot tulivat käyttöön 1.5. alkaen 

koko piirin alueella. 

 

2.3. Nälkäpäivä 

Nälkäpäivä on Punaisen Ristin suurin vuosittainen keräys. Nälkäpäivä-keräyksessä kerätään 

varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Kun rahaa ei ole korvamerkitty tiettyyn 

kohteeseen, sitä voidaan käyttää nopeasti juuri siellä, missä eniten tarvitaan. 

 

Suomessa katastrofirahaston varoilla autetaan mm. tulipaloissa kotinsa menettäneitä 

perheitä, annetaan henkistä tukea, kotoutetaan turvapaikanhakijoita ja tuetaan 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa. Ulkomailla toimimme katastrofeissa ja 

konflikteissa. Käytännössä työ on ihmisten pelastamista, hoitamista, avustamista ja 

kuntoutusta. 

 

Nälkäpäivän lipaskeräyksen aikana 26.–28.9.2019 kerättiin noin 1 112 000 euroa Suomen 

Punaisen Ristin katastrofirahastoon.  

 

Nälkäpäivän lipaskerääjiä oli liikkeellä reilut 12 000 noin 400 paikkakunnalla. Lipaskerääjien 

ja osastojen merkitys keräykselle on suuri. Käteinen vähenee, joten lipaskeräyksen tuloksen 

lasku on luonnollista. Kerääjien näkyminen on ja erilaiset tilaisuudet joissa olemme esillä 

ovat kuitenkin keräyksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Mediatutkimus osoittaa, että 

lipaskerääjät nousevat heti televisiomainosten jälkeen toiseksi tärkeämmäksi ”mainonnan 

välineeksi” Nälkäpäivässä.  

 

Nälkäpäivän toteutti piirimme alueella 65 osastoa (2018, 64), kerääjiä 1695 henkilöä (2018, 

1678).  Piirin keräystuotto ilman myyntiä (lipaskeräys, i-zettle-lahjoitus, mobilepay-lahjoitus 

sekä lahjoituskirjeet) oli 126 455,10€ (2018,132 339,07€). Osastojen Nälkäpäivämyynnin 

nettotuotto oli 16 039,51 (2018, 14 886,35€). Keräykseen osallistui yhteensä 220 (2018, 

227) koulua, joiden osuus keräyksestä oli 28 703,90€ (24 482,03€). Yrityksiä Nälkäpäivään 

osallistui 88 (2018, 11), joissa kerättiin yhteensä 3 402,55 (2018, 3 942,30 €).  
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Piirin keräyskulut olivat yhteensä 7 129,80€ ollen 5% keräystuloksesta (2018, 7 326,07€ 

ollen 4.98% keräystuloksesta). Nämä kulut muodostuvat seuraavista seikoista: mainonta, 

vapaaehtoisten koulutus, puhelinkulut, kopiokulut, hankintakulut, matkakulut, rahankuljetus 

ja vartiointi sekä henkilöstökulut. Nälkäpäiväkeräyksen bruttotuotto oli 142 494,61€  

(2018, 147 696,24€)   
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3. Ensiaputoiminta 

3.1 Ensiapuryhmät 

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 45 päivystävää ensiapuryhmää, joissa aktiivisia 

ensiapupäivystäjiä 390 ja muita ensiapuryhmäläisiä n. 170. Ryhmien yhdistämisiä 

toteutettiin muutamia joko harjoitussynergioiden osalta ja/tai päivystyskäytäntöjen osalta.  

Ensiapuryhmät ovat harjoitelleet 367 kertaa vuoden 2019 aikana ja osallistuneet 

hälytystehtäviin (etsintä, ensihuolto jne…) 52 kertaa. 

 

Vuonna 2018 valtakunnallisten ensiapuryhmien laatuohjeiden myötä yhteistyö 

naapuriryhmien välillä lisääntyi vuonna 2019. Tämä suuntaus toivottavasti jatkuu ja 

lisääntyy, helpottaen yksittäisten osastojen taakkaa mm. harjoitusten järjestämisessä ja 

tiivistäen alueellista valmiutta tätä kautta. 

 

Päivystyksiä 2019 piirimme alueella raportoitiin olevan 423  ja niissä hoidettiin suurin osa 

asiakkaista paikan päällä, joista vain murto-osa tarvitsi jatkohoitoa. Piiri vastasi 

ensiapupäivystäjien vuosittaisista päivystyslupatestauksista eli osaamisen varmentamisista 

Pohjanmaan maakuntien alueilla (14) ja Keski-Suomen ensiapuryhmät testasivat 

päivystyslupansa ryhmänjohtajien ja osastojen ensiapukouluttajien (ETK) avulla. 

Uusia ensiapupäivystyksen peruskursseja pidettiin 5, joista valmistui 57 uutta 

ensiapupäivystäjää piirimme alueelle. 

 

4.1. Koulutukset 

Piiri auttoi ensiapuryhmäläisiä vahvistamaan osaamistaan järjestämällä ensiapuryhmien 

koulutusiltoja osastoille. Koulutus/harjoitus iltoja järjestettiin yhteensä 35 kertaa. Piirin 

järjestämiä muita koulutuksia oli vuonna 2019 mm. ensiapuryhmien harjoitusviikonloppu (1), 

Ea-3 kurssi (1), päivystyksen suunnittelukoulutus (8), ensiapuryhmien varautuminen-

koulutus (3), ensiapuryhmien Alue Tour (3). 
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Ryhmänjohtajille ja ryhmän varajohtajille perustettiin 2019 alueelliset tapaamiset omina 

vertaistuki-ryhminään ja näiden puitteissa ryhmät kokoontuvat joko itsenäisesti tai piirin 

järjestämänä (4). 

 

Rinnepäivystystoimintaa on päivitetty peruskoulutusta myöten kaudella 2018-2019 ja 

toimintaa viritellään uudenlaiseen, toiminnalliseen ja järjestäytyneempään muotoon 

maakunnittain. Vuoden aikana järjestettiin yksi rinnepäivystäjien kertausviikonloppu. 

 

Länsi-Suomen piirin alueella toimii ensiauttajatasoisia ryhmiä mm. Kaustisella, Kauhajoella ja 

Jyvässeudulla. Ensiauttajatoimintaa kehitetään tulevana vuonna eteenpäin ja peruskursseja 

tullaan tulevaisuudessa järjestämään jatkumona. 

 

Piiri teki jälleen yhteistyösopimuksen Seinäjoen jalkapallojoukkue SJK:n kanssa kaudelle 

2019. SJK:n kotipeleissä ja palloliiton järjestämissä peleissä päivystettiin 19 kertaa piirin 

ensiaputiimin kanssa. Tiimiin kuuluu kymmenkunta piirin sairaanhoitajatyöntekijää, ETK:ta ja 

valmiusryhmäläistä.  

 

Piirin alainen valmiusryhmä kouluttautui kolme kertaa vuoden 2019 aikana. Ryhmä osallistui 

piirin valmiusavaukseen, harjoituskurssille (EVY-testaus, viestintäkoulutus, 

suunnistuskoulutus), MPK:n LOHI-harjoitukseen Lohtajalla sekä IIDA-valmiusharjoitukseen 

Kauhavalla. 
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4. Terveyden edistäminen 

 

Erilaisissa terveyteen tähtäävissä koulutuksissa huomioitiin sairauksien ennaltaehkäisy ja 

annettiin ohjeita terveisiin elintapoihin. Koulutuksissa huomioitiin myös tapaturmien 

torjunta ja opastettiin ennaltaehkäisemään tapaturmia. Yhteistyötä tehtiin eri järjestöjen, 

työpaikkojen ja oppilaitosten kanssa.   

 

4.1. 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. Molemmista pluspisteistä on vastannut on 

vuonna 2019 piirin terveyden edistämisen asiantuntija.  

Pluspisteiden vapaaehtoisina toimivat 12 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 157. 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. 

 

4.2. Terveyspistetoiminta  

Suomen Punaisen Ristin terveyspistetoiminta on hyvinvointi- ja terveyslinjauksen mukaista 

toimintaa, jota toteutetaan osaston toimintana vapaaehtoisvoimin. Terveyspisteet tarjoavat 
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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 

lääkärille. Terveyspisteitä löytyy Länsi-Suomen piiristä seitsemän. Terveyspisteiden 

toimintoja: koulutuspäivät Helsingissä (1) ja terveyspistetapaamisia (5).  

 

4.3. 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.  

 

4.4. 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 kaksi, jossa oli osallistujia yhteensä 37. 

Psykososiaalista tukea vietiin aktiivisesti myös muihin toimintaryhmiin koulutuksen sekä 

erilaisten purkukeskustelujen muodossa.  

 

Piirin alueella toimi yksi henkisen tuen ryhmä Etelä-Pohjanmaalla ja tällä hälytystehtäviä oli 

neljä. Ryhmä kokoontui yhdeksän kertaa koulutuksen ja työnohjauksen merkeissä. 
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5. Sosiaalinen hyvinvointi 

Sosiaalisen hyvinvoinnin toimintamuotojen tarkoituksena on lievittää yksinäisyyttä, 

vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja ihmisten kykyä selviytyä sekä vaikuttaa inhimillisemmän ja 

tasa-arvoisemman elämän puolesta. Sosiaalisen hyvinvoinnin toiminta tukee julkisia 

hyvinvointipalveluja ja tarjoaa monipuolisia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Väestön 

ikääntyessä, yksinäisyyden ja eriarvoistumisen kokemusten keskellä sekä palveluiden 

pirstaloituessa ystävätoimintaa sekä yhteisöjä vahvistavaa ja voimaannuttavaa toimintaa 

tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin.  

 

3.1. Ystävätoiminta 

Yksinäisyyttä voivat kokea nuoret, aikuiset ja ikääntyneet, ikään, sukupuoleen tai 

kulttuuritaustaan katsomatta. Ystävyyden solmiminen voi olla hankalaa monista eri syistä. 

Punaisen Ristin ystävätoiminnan vapaaehtoiset tuovat iloa yksinäisen arkeen. 

 

Länsi-Suomen piirin alueella ystävätoimintaa toteutettiin eri muodoissa kaikkiaan 55 

osastossa. Ystävätoiminta jatkui virkeänä piirin alueella ja uusia vapaaehtoisia tuli mukaan 

tasaisesti ympäri vuoden. Ystävätoiminta oli hyvin monimuotoista ja toteutustavat 

vaihtelivat riippuen osastosta. Ystävätoiminnan muotoja olivat mm. yksilöystävätoiminta, 

kertaluonteinen ystävätoiminta, ystävänä palvelutaloissa ja sairaaloissa toimiminen, erilaiset 

tapahtumat ja tempaukset, vankilavierailijatoiminta, puhelinystävätoiminta sekä teemoittain 

ja kohderyhmittäin vaihtelevat kerhot ja ryhmät.  

 

Uutena ystävätoiminta aloitettiin Kauhajoella, tauon jälkeen ystävätoimintaa uudelleen 

käynnistettiin Seinäjoella, Keuruulla ja Kauhavalla. Uusia ystävätoiminnan tiimejä on lisäksi 

aloittanut Karstulassa, Saarijärvellä, Ullavalla, Vetelissä ja Kruunupyyssä. Ystävätoiminnan 

käynnistämistä valmisteltiin Lievestuoreella. Lisäksi uusia ystävävälittäjiä on aloittanut 

useita. Kuluneen vuoden aikana normaalia tiiviimpää tukea tarvitsivat osastot, joissa 

ystävätoiminta alkoi uutena, käynnistyi uudelleen tauon jälkeen tai joissa otettiin käyttöön 

sähköinen ystävävälitys. Näitä osastoja oli kymmenen. 

 

Ystävätoiminnan alueiltoja järjestettiin keväällä maalis-huhtikuussa seitsemällä 

paikkakunnalla ja samoin syksyllä seitsemällä eri paikkakunnalla. Kevään alueiltojen aiheina 

olivat moninaisuus ystävätoiminnassa, ystävätoiminnan ajankohtaiset asiat ja koulutukset, 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa hankkeen esittely, omaishoitajien tukitoiminta sekä 

vapaaehtoisten jaksamisen tukeminen. Syksyn alueiltojen teemoja olivat uudet 
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koulutusmateriaalit ja uudet ohjeistukset, Hyvä joulumieli keräys, omaishoitajien 

tukitoiminnan, nuorisotoiminnan ja monikulttuurisuustoiminnan ajankohtaiset asiat, 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa hankkeen kohtaamispaikkamalli ja kertaluonteinen 

ystävätoiminta, Oma punainen risti ja sähköinen välitysjärjestelmä sekä työskentelynä 

ystävätoiminnan perustehtävän kirkastaminen, merkityksellisyyden kokemus omassa 

vapaaehtoistehtävässä sekä uusien vapaaehtoisten mukaanpääsyn varmistaminen. 

Kaikkiaan alueiltoihin osallistui 242 monimuotoisen ystävätoiminnan vapaaehtoista. 

 

Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhlaan Jyväskylässä osallistui 160 Länsi-Suomen piirin 

ystävätoimijaa. Juhla oli hieno, arvokas ja onnistunut. Kaikkiaan Paviljongissa oli vieraita n. 

700. Ystävätoiminnan 60-vuotisjuhlakoru jaettiin kaikille osallistujille. Osastoja ohjeistettiin 

tilaamaan koruja jokaiselle ystävätoiminnan vapaaehtoiselle sekä järjestämään 

vapaaehtoisille ystäville kiitostilaisuuksia, joissa korut jaetaan kaikille. Länsi-Suomen piiriin 

koruja tilattiin kaikkiaan 2000kpl. 

 

Ystävävälittäjille ja ystävätoiminnan vastuuvapaaehtoisille järjestettiin osastokohtaisia 

tapaamisia ja koulutuksia tarpeen mukaan. Tammikuussa järjestettiin ystävävälittäjille omat 

koulutus- ja virkistyspäivät Tuurissa. Koulutuspäivien aiheita olivat ystävätoiminnan laatu ja 

kehittäminen, ystävät osana kokonaisvalmiutta, Ystävänpäiväkampanja, Kohdataan kylillä ja 

keskuksissa hanke ja Oma punainen risti sekä sähköinen välitys työkaluna. Syksyllä 

järjestettiin lisäksi koulutuspäivä Tuurissa 5.10., jossa syvennettiin samoja aihealueita ja 

lisäksi harjoiteltiin toimintasuunnitelman tekemistä ja merkitystä toiminnan ohjaamisessa. 

Valtakunnalliseen ystävävälittäjien koulutuspäivään Helsingissä 7.9. osallistui kaksi 

ystävävälittäjää Länsi-Suomesta.  

 

Sekä Oman kautta saatujen tilastojen että koulutuksiin ilmoittautuneiden uusien 

vapaaehtoisten määrä kertoo siitä, että toimintamuotona ystävätoiminta kiinnostaa ihmisiä 

eniten.  

 

Yksilöystävätoiminnassa vapaaehtoiset ystävät tapasivat yksinäisiä ihmisiä sovitusti joko 

yksityiskodeissa tai laitoksissa. Ystävävälitys tapahtui pääsääntöisesti osaston nimeämän 

ystävävälittäjän tai ystävätoiminnan yhteyshenkilön toimesta. Alueilla ja paikkakunnilla, 

joissa ei ole paikallisosastolla resursseja järjestää ystävävälitystä, mutta halua tukea 

toimintaa, pyrittiin löytämään yhteistyökumppani ystävävälitykseen esim. seurakunnan tai 

muun paikallisen toimijan kautta. Isoin osa asiakkaista oli ikäihmisiä, mutta joukossa on 

kaikenikäisiä eritavoin yksinäisyyttä kokevia ihmisiä. Ystäväpyynnöt tulivat joko suoraan 
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ystävää toivovalta itseltään, hänen läheiseltään, eri viranomaistahojen (kotihoito, 

kotisairaanhoito) tai seurakunnan kautta.  

 

Länsi-Suomen piirin alueella Punaisen Ristin vankilavierailijatoimintaa on kahdessa 

vankilassa; Laukaan ja Vaasan vankilassa. Laukaan vankilassa vierailut toteutuvat joka toinen 

viikko ja vapaaehtoisia vierailijoita on mukana kahdeksan. 

Vaasan vankilassa vierailut toteutuvat joka toinen viikko, kolmessa ryhmässä. Helmikuussa 

järjestettiin vankilavierailijakoulutus Vaasassa yhteistyössä Vaasan vankilan kanssa. 

Koulutukseen osallistui 22, joista uusiksi vierailijoiksi valikoitui ja hyväksyttiin lopulta 8. Tällä 

hetkellä vierailijoita on Vaasan vankilassa yhteensä 22. 

 

EU ruoka-apua jakoi Länsi-Suomen piirin osastoista keväällä viisi osastoa ja syksyllä neljä. 

Lisäksi joissakin osastoissa on ruokajakoa yhteistyössä srk:n tms. toimijan kanssa. 

 

Ystävät osana kokonaisvalmiutta on ollut yksi vuoden 2019 sisällöllisistä painopistealueista. 

Siihen liittyen teema on ollut eri tavoin esillä sekä kevään että syksyn alueilloissa, 

ystävävälittäjien koulutuspäivissä tammi- ja lokakuussa sekä ystävätoiminnan kouluttajien 

koulutuspäivissä elo- ja lokakuussa. Henkinen tuki ystävätoiminnassa koulutuksen 

kehittäminen on ollut yksi tapa vahvistaa ystävätoimijoiden valmiutta ja osaamista. 

Valtakunnallisen PISARA-harjoituksen yhteydessä ystävien osuutta kokonaisvalmiudessa 

kuvaamaan järjestettiin välityksille oma tekstiviestiharjoitus. Lauantaina 26.10. sosiaalisen 

hyvinvoinnin asiantuntija lähetti kaikille ystävävälittäjille tekstiviestin, jossa pyydettiin 

välittäjää arvioimaan, montako ystävävapaaehtoista hän saisi hälytettyä apuun a) yhden 

tunnin kuluessa, b) 4 tunnin sisällä ja c) kuuden tunnin sisällä. Kahden tunnin sisällä 

hälytyksestä siihen oli vastannut 24 välitystä. Kaikkiaan hälytysharjoitukseen vastasi 32 

Länsi-Suomen piirin ystävävälitystä. He arvioivat saavansa apuun a) yhden tunnin kuluessa 

140 vapaaehtoista, b) 4 tunnin kuluessa 259 vapaaehtoista ja c) 6 tunnin kuluessa 425 

vapaaehtoista.  

 

Sähköinen välityksen jalkautus on ollut toinen vuoden teemoista ja tuen painopisteistä 

myös ystävätoiminnassa. Sähköinen välitys on käytössä seuraavilla alueilla: Jyväskylä, Keski-

Pohjanmaa, Alavus, Ähtäri, Kurikka, Seinäjoki, Alajärvi, Ilmajoki, Saarijärvi ja Vaasa. 

Ystävävälittäjät tarvitsevat välitysjärjestelmän käyttöönottovaiheessa intensiivisempää 

lähitukea, mutta välittäjät ovat omaksuneet järjestelmän käytön nopeasti. Samanaikaisesti 

on koulutettu ystävätoiminnan kouluttajia Oman käyttöön ja siihen perehdyttämiseen. 
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3.2. Koulutukset 

Ystävätoiminnan vapaaehtoiskouluttajia oli vuoden aikana 15 ja eläkevalmentajia 8. 

Ystävätoiminnan kouluttajia koulutettiin uusien koulutusmateriaalien käyttöön sekä 

sähköisen välitysjärjestelmän ja koulutetuksi merkitsemisen käyttöönottoon Omassa. 

 

Henkinen tuki ystävätoiminnassa - koulutusmateriaali saatiin valmiiksi elokuun alussa. 

Ensimmäiset kouluttajat perehdytettiin uuteen materiaaliin elokuussa ja syksyn aikana 

koulutusta pilotoitiin Länsi-Suomen piirin alueella. Palaute koulutuksista oli vapaaehtoisilta 

erittäin positiivista ja koulutus vastasi vapaaehtoisten tarpeita lisätuesta. 

 

3.3. Omaishoitajien tukitoiminta 

Omaishoitajien tukitoiminta on Punaisen Ristin valtakunnallinen toimintamuoto, jota 

rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA. Vuonna 2019 Länsi-Suomen 

piirin alueella omaishoitajien tukitoiminnassa oli mukana yhdeksäntoista osastoa; Alajärvi, 

Ilmajoki, Joutsa, Jyväskylä, Karstula, Kaustinen, Kivijärvi, Kokkola, Konnevesi, Kurikka, Laihia, 

Laukaa, Saarijärvi, Soini, Uurainen, Vaasa, Vimpeli, Ähtäri ja Äänekoski. Toiminta laajeni 

vuoden aikana kahteen uuteen osastoon.  

 

Piirin alueella kokoontui säännöllisesti kahdeksan omaishoitajien vertaisryhmää, sekä yksi 

pilottiryhmä joka toimi internet-verkon välityksellä. Verkkovertaisryhmän pilotti toteutettiin 

yhteistyössä – yhdessä ei olla yksi - hankkeen projektityöntekijän kanssa. 

Verkkovertaisryhmä kokoontui yhteensä 11 kertaa, mukaan ilmoittautui 14 omaishoitajaa. 

Kaiken kaikkiaan vertaisryhmissä oli yhteensä 88 kokoontumista ja niissä kävi yhteensä 88 

omaishoitajaa (71 naista, 17 miestä). Yhteenlaskettu käyntien määrä vertaisryhmissä oli 

502 kävijää. Vertaisryhmätoimintojen lisäksi omaishoitajille järjestettiin virkistys- ja 

koulutustoimintaa. Virkistystoiminta painottui ryhmien sisällä tapahtuvaan toimintaan mm. 

kevätjuhlat ja pikkujoulut. Virkistystapahtumiin osallistui yhteensä 205 omaishoitajaa, 

tilaisuuksia oli yhteensä 19. Näiden lisäksi yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin 5 

virkistystilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 246 omaishoitajaa. Koulutuksia (mm. ensiapu, 

varautuminen) omaishoitajille järjestettiin yhteensä 14 kpl, näihin osallistui 207 

omaishoitajaa. Omaishoitajien hyvinvointipäiviä järjestettiin kahdet (Ylihärmässä ja 

Peurungassa), näihin osallistui 43 omaishoitajaa. 

 

Länsi-Suomen piirin omaishoitajien tukitoiminnassa oli vuonna 2019 mukana yhteensä 70 

vapaaehtoista. 39 vapaaehtoista toimi vertaisryhmien sekä virkistys- ja koulutustilaisuuksien 
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järjestäjinä. Lisäksi 26 vapaaehtoista oli mukana tukemassa omaishoitoperheitä 

ystävätoiminnan kautta sekä 5 terveyspistevapaaehtoista Vaasasta. Valtakunnalliseen 

vapaaehtoisten kutsuseminaariin Porin Yyterissä osallistui 13 vapaaehtoista. Vapaaehtoisille 

järjestettiin yhteensä 11 koulutusta, joihin osallistui 43 henkilöä. 

 

3.4. Kohdataan kylillä ja keskuksissa- hanke 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeella  oli toimintaa 21:lla paikkakunnalla: Alahärmä, 

Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Jyväskylä, Kauhava, Kauhajoki, Kaustinen, Kristiinankaupunki, 

Kokkola, Kortesjärvi, Kälviä, Perho, Saarijärvi, Seinäjoki, Tikkakoski, Töysä, Ullava, Uurainen, 

Vimpeli, Ähtäri. Yhteistyössä oli mukana kymmenen eri osastoa. Vapaaehtoisia tavoitettiin 

noin 300, joista aktiivisia toimijoita on noin 100. 

 

Ikäihmisten avoimia kohtaamispaikkoja perustettiin viisi. Paikat avattiin Tikkakoskelle, 

Kälviän Jokikylään, Alajärven Paalijärvelle, Perhoon ja Seinäjoelle. Kohtaamispaikoissa on 

vieraillut toimintakauden aikana arviolta 200 yksittäistä henkilöä. Kohtaamispaikkojen 

käytännön toiminnasta vastaavat osastojen ystävätoiminnan vapaaehtoiset, joita on ollut 

mukana 24 henkilöä. Hanke toimii vapaaehtoisten tukijana ja toiminnan koordinoijana. 

Kohtaamispaikat ovat olleet avoinna kerran kuukaudessa. Tikkakoskella on kokoonnuttu 

joka toinen viikko. Teemoina ovat olleet muun muassa kulttuuri eri muodoissaan, terveys ja 

hyvinvointi sekä hankesuunnitelmaan kirjatut digiopastus, varautuminen ja turvallisuus. 

 

Kertaluonteisen ystävätoiminnan koulutusmateriaali valmistui hankkeen toimesta syksyllä. 

Koulutukset toteutettiin Saarijärvellä, Kristiinankaupungissa ja Perhossa. Kaksi loppuvuodelle 

suunniteltua kurssia peruuntui. Ystävävälittäjien tueksi kaavaillun mentorimallin suunnittelu 

aloitettiin niin ikään syksyllä. 

 

Erityyppisiä tapahtumia järjestettiin 22 kappaletta. Koulutusten lisäksi toteutettiin muun 

muassa pop up -kohtaamispaikkoja, avoimia kyläiltoja, tiedotus- ja infotilaisuuksia sekä 

vierailukäynti ikäihmisten asuinpalveluyksikköön. Yhteistyökumppaneita hankkeella oli 

kaikkiaan 29. Hankkeen toiminnasta julkaistiin toimintavuoden aikana 17 lehtiartikkelia piirin 

alueella ilmestyvissä maakunta- ja paikallislehdissä.  
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3.5. Ystävätoiminnan aluetyö Keski-Pohjanmaan alueella 

Yhteistyösopimus Soiten kanssa Keski-Pohjanmaan alueen ystävätoiminnan koordinoinnista 

oli katkolla vuoden 2019 loppuun. Tapasimme Soiten edustajan neuvottelussa 14.8., jossa 

saimme neuvoteltua jatkon sopimukselle. Seuraava arviointineuvottelu on elokuussa 2020. 

 

Keski-Pohjanmaan kunnista kahdenkeskistä ystävätoimintaa on ollut Kokkolassa, 

Kaustisella, Kannuksessa, Vetelissä ja Perhossa. Ystäväparien määrä on vaihdellut vuoden 

aikana 169-204 välillä. Ystävätoiminnan kahdenkeskisiä kohtaamisia kertyi vuoden aikana 

4839 kertaa. Ystävätoiminnan ryhmiä on kokoontunut Toholampia lukuun ottamatta 

kaikissa kunnissa. Ryhmätoimintojen käyntikertoja kirjattiin vuoden aikana yhteensä 4464. 

 

Ryhmätoimintaa järjestettiin vuonna 2019 mm. Bingo hetki, lauluhetkiä vanhuksille, lukupiiri, 

kansainvälinen klubi, Ruskaretki nojatuolimatkana, opitaan yhdessä-ryhmä (KPEDU) sekä 

läksyhelppi-toimintaa (Centria) maahanmuuttajille, nuortenryhmä palvelutalossa, 

yhteisöpedagogi opiskelijoiden tapahtuma Kuusikummussa ja Kokkotyösäätiön ystävänpäivä 

tapahtuma Hakalahden Majakassa. Ryhmätoimintojen osalta syksyllä on käynnistetty 

yhteistyötä Halsuan Hyväntuulisten ja Vetelin Viriöitten kanssa. 

 

Ystävätoiminnan koulutuksia järjestettiin vuonna 2019 yhteensä 11 eri koulutusta, joissa 

osallistujia oli 90. Ystävätoiminnassa jo toimiville ystäville järjestettiin mm. Auttaja-kurssi, 

hyvinvointi-ilta, ystävätoiminnan jatkokurssi ja muistisairaan kohtaaminen.  

 

Ystäväpysäkkejä on järjestetty eri puolilla maakuntaa syksyn aikana 20 kertaa.  

 

Ystävätoiminta osallistui vuoden 2019 aikana senioriolympialaiset –tapahtumaan, 

ystävänpäivätapahtumaan, ikäihmisten kaupunki suunnistukseen, nuorille suunnattuun 

päihdepolkuun, ikäihmisten kukkaistutustapahtumaan, SPR kirppiksen erilaisiin tapahtumiin, 

yhdistysten tori –tapahtumaan ja Voimaa vanhuuteen -kiertueelle. Lisäksi Nallesairaala 

vieraili useassa eri paikassa ja tapahtumassa. 

 

Joulukuussa kaikille ystäväjonossa olleille ikäihmisille jaettiin joulukukka kotiovelle tuotuna 

osana Joulukukka yksinäiselle -kampanjaa, jossa jaettiin yhteensä 200 kukkaa. 

Ystävätoiminnan kautta jaettiin 20 kukkaa vapaaehtoisten voimin. 
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Ystävätoiminnan aluetyöntekijänä toimi 15.12.2019 saakka Henna Oikari ja 16.12.2019 

alkaen Hilkka Lehtinen.  

 

3.6. Hyvä Joulumieli -keräys 

Hyvä Joulumieli- lahjakortteja jakoi kaikkiaan 61 osastoa. Osastot järjestivät muutamia 

paikallisia Hyvä joulumieli tapahtumia. Lisäksi yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton 

ja SPR:n paikallisosastojen kanssa järjestettiin Hyvä Joulumieli-avaukset 21.11. Seinäjoella 

Ideaparkissa, 22.11. Jyväskylässä kävelykadulla, 29.11. Kokkolassa kahden salibandy-ottelun 

yhteydessä ja 14.12. Kokkolassa järjestettiin perhetempaus Hyvä Joulumieli-keräyksen 

merkeissä. 

 

3.7. Yhteistyö ja uudet avaukset 

Kaveritaitoja nuorille -hankehakemusta STEAlle työstettiin valtakunnallisesti keväällä ja 

siihen liittyen neuvoteltiin alustavat aiesopimukset seuraavien toimijoiden kanssa: 

Lappajärven kunta/ Sivistystoimi / Koulukuraattori/ Muu asiantuntijaosaamisen vaihto  

Laukaan kunta/ Sivistystoimi / Asiakkaiden ohjaus  

Kokkolan kaupunki/ Nuorisotoimi / Muu asiantuntijaosaamisen vaihto  

Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys / Muu asiantuntijaosaamisen vaihto 

Kaveritaitoja – hankkeen tavoitteena on lievittää nuorten yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja 

sosiaalista hyvinvointia. Hankkeessa kehitetään oma-apu- ja valmentavat ohjelmat 

kahdenväliseen ystävätoimintaan sekä järjestetään kynnyksetöntä 

kohtaamispaikkatoimintaa. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus jatkokehitettää ja laajentaa 

verkossa tapahtuvaa ystävätoimintaa sekä lisätä vapaaehtoisten saamaa tukea ja osaamista 

kohdata nuoria. Päätös hankerahoituksesta tulee alkuvuodesta 2020. 

 

Yhteistyössä ET-lehden ja Seinäjoen ABC-aseman kanssa aloitettiin keväällä Tarinatorstai- 

konsepti. Joka kuukauden ensimmäisenä torstaina Seinäjoen ABC-asemalla järjestettiin 

kaikille avoin Tarinatorstai, jonka vierailijoista kuluineen on vastannut ET-lehti ja ABC on 

tarjonnut tilan sekä kahvit pullineen. SPR Länsi-Suomen piirin vastuulla on ollut tapahtuman 

emäntänä/isäntänä toimiminen. Parhaimmillaan Tarinatorstaissa on ollut osanottajia yli 50. 

ET-lehden kanssa yhteistyö jatkui sovitusti syyskuuhun, jonka jälkeen teimme päätöksen 

jatkaa hyväksi havaittua toimintakonseptia Kohdataan kylillä ja keskuksissa – hankkeen 

suojissa yhtenä kohtaamispaikkana.  
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Vaasan vankilan kanssa on käytiin kevään ja kesän aikana neuvotteluja yhteistyön 

kehittämisestä ja uusien mallien kokeilusta, minkä seurauksena Vaasan vankilassa käynnistyi 

syksyllä ensimmäistä kertaa Suomessa ns. ”Irlannin mallin” pilottimallin kokeilu. 

Yhteisölähtöisestä ensiavun ja terveyskasvatuksen menetelmästä (CBHFA) on tehty 

suomenkielinen ja tiivistetty versio, jota lähdettiin yhdessä keskustoimiston, Länsi-Suomen 

piirin, SPR Vaasan suomalaisen osaston ja Vaasan vankilan kanssa pilotoimaan Vaasan 

vankilassa. Ensimmäinen koulutuksellinen workshop järjestettiin toimintaan ilmoittautuneille 

vapaaehtoisille vankilavierailijoille (viisi henkilöä) marraskuussa ja koulutus jatkuu vuoden 

2020 keväällä toisella vapaaehtoisten workshopilla sekä vankilan henkilökunnan 

koulutuksella.  

 

Keskimaan Ilo Auttaa palvelutaloissa – tuella on järjestetty Keski-Suomen alueella 

monenlaista virkistystoimintaa palvelutaloissa asuville vanhuksille. Keski-Suomen alueen 

paikallisosastot saivat hakea tukea toiminnan järjestämiseen piiritoimistosta sosiaalisen 

hyvinvoinnin asiantuntijalta. Tukea haki vuoden 2019 aikana 11 osastoa. Tukea jäi vuoden 

lopussa vielä käyttämättä ja hakuaika jatkuu vuoden 2020 ajalle. 
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6. Nuorisotoiminta 

 

Nuorisotoiminta on sulautunut paljolti osaksi kaikkea toimintaamme, eikä erillisiä nuorten 

ryhmiä ole määrällisesti kovinkaan paljon. Merkittävä osa nuorisotoimintaamme on myös 

piirin nuorisotoimikunta (entinen nuorisovaliokunta) sekä jokakesäinen lasten ja nuorten 

leiri Spärrä Äksöni. 

 

6.1. Osastotoiminta ja toiminnan esittely piirin alueella 

Mukana erikseen järjestettävässä toiminnassa vuonna 2019 oli 4 paikkakuntaa ja 4 osastoa. 

Jyväskylän osasto ylläpiti nuorten aikusten ystäväkerhoa. Reddie Kids kerhoa, joka on 

suunnattu 7-12 vuotiaille lapsille pidettiin toimintavuoden aikana Joutsa-Luhanka-Toivakka 

osaston sekä Himangan osaston alueilla. Punainen Risti alkoin valtakunnallisesti panostaa 

nuorten ensiaputoimintaa ja tämä on näkynyt erityisesti nuorten löytäessä tiensä osastojen 

ensiapuryhmiin. Kaustisen osasto perusti oman nuorten ensiapukerhon. Näin pelkästään 

nuorille järjestettyä säännöllistä ryhmätoimintaa järjestettiin neljän osaston alueella. 

 

6.2. Koulutustoiminta 

Tänä vuonna ei koulutettu uusia kouluttajia nuorisotoimintaan. Vanhat kouluttajat eivät 

olleet vuonna 2019 järin aktiivisia, mutta osallistuivat pyydettäessä. Kaiken kaikkiaan 

erilaisia nuorisotoiminnan omia koulutuksia järjestettiin kaksi kappaletta; yksi 

kerhonohjaajakoulutus ja yksi leirinohjaajakoulutus. Lisäksi nuorille järjestettiin kaksi 

valmiuden peruskurssia (Jyväskylässä ja Alajärvellä). 

 

6.3. Nuorisotoimikunta 

Työntekijän tukena nuorten äänen kuuluviin saamiseksi piirissä toimii nuorisotoimikunta. 

Nimi vaihtui vuonna 2019 nuorten päätöksellä nuorisovaliokunnasta nuorisotoimikunnaksi, 

sillä näin koettiin saatavan parempi yhteneväisyys valtakunnan muihin nuorisotoimikuntiin. 

Nuorisotoimikunta kokoontui 12 kertaa vuoden aikana, joista neljä kertaa fyysisesti ja 

yhdeksän etänä (discord-kokoukset). Vuoden 2019 aikana toimikunta toteutti laajan 

“Osaston toiminta ja nuoret” -kyselyn, jossa kartoitettiin osastojen tilannetta ja tuen 

tarvetta nuorten toiminnan suhteen. Lisäksi  toimikunnan jäsenet osallistuivat 

valtakunnalliseen nuorten tapaamiseen lokakuussa Tampereella, suunnittelivat vuoden 2020 

Norjan opintomatkaa Lapin piirin nuorten ja kaksi toimikunnan jäsentä osallistuivat 
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Tukholmassa Pohjoismaiden nuorten tapaamiseen, jossa verkostoiduttiin ja jaettiin hyväksi 

koettuja käytäntöjä osallistujien kesken.  

 

6.4. Lasten ja nuorten leiritoiminta  

Piirin alueella järjestettiin jo perinteeksi muodostunut lasten ja nuorten leiri ala- ja 

yläkouluikäisille nuorille poikkeuksellisesti elokuun alussa (3-7.8.) Leiri toteutetaan 

vapaaehtoisvetoisesti jo 8. kertaa ja oli jälleen kerran onnistunut kokonaisuus. Leirille saapui 

58 lasta ja paikalla oli lähes 20 vapaaehtoista eri tehtävissä; Osa työskenteli vuorotta 

keittiössä, osa ohjasi lapsia alaleireissä ja osa toimi esimerkiksi huoltotehtävissä. Paikkana 

oli Alavuden leirikeskus ”Kessula”. Leiritoiminta startattiin jo helmikuussa yhteisellä 

leiristartilla, josta tehdään uusi perinne. Tämän jälkeen pitkin kevättä leiripomot 

kokoontuivat omatoimisesti, kunnes jälleen toukokuussa pidettiin kaikille ohjaajille yhteinen 

suunnittelu- ja koulutusviikonloppu.  
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7. Monikulttuurisuustoiminta 

 

Monikulttuurisuustoiminta osastoissa on ollut hienoisessa laskusuunnassa uusista 

avauksista huolimatta. Piirin alueella uudet paikkakunnat eivät juurikaan ole 

vastaanottaneet kiintiöpakolaisia, eikä toiminta ole tästä syystä päässyt juuri kasvamaan. 

Osastot ovat myöskin toimineet melko vaisusti suoraan kiintiöpakolaisten ja erilaisten 

maahanmuuttajaryhmien kanssa, joka omalta osaltaan on vaikuttanut toimialan toiminnan 

laajuuteen. 

 

6.1. Osastotoiminta ja toiminnan esittely piirin alueella 

Mukana monikulttuurisessa toiminnassa vuonna 2019 oli 10 paikkakuntaa ja 9 osastoa. 

Kauhavan vastaanottokeskuksessa toiminta on aktiivista ja sitä on runsaasti, mutta toiminta 

ei useinkaan ole kiinnittynyt paikallisosastoon vaan kulkee suoraan vastaanottokeskuksen 

työntekijän kautta. Kauhavan vastaanottokeskuksen toiminta päättyy 2019. Vokin 

vapaaehtoisille järjestettiin lokakuussa Kiitos-ilta, johon osallistui 35 henkilöä. 

Huomionarvoista on, että Jyväskylän monikulttuuriryhmä on perustettu alueelle useamman 

osaston yhteistyön tuloksena. 

 

Monikulttuurisuustoiminnan muotoja olivat vastaanottokeskusksissa toimivien ryhmien 

lisäksi esimerkiksi aktiivinen monikulttuurisuusryhmä Joutsassa, monikulttuurinen klubi 

Kokkolassa, nasitenryhmä ja läksykero Vaasassa sekä kansainvälinen klubi Lapualla. Lisäksi 

esimerkiksi Ilmajoen osaston ystävätoimijoista seitsemän henkilä lähti ystäviksi turkkialisille 

turvapaikanhakijoille, jotka saapuivat syksyllä E-P opistolle.  

 

6.2. Järjestetyt koulutukset ja kouluttajatoiminta 

Tänä vuonna ei koulutettu uusia monikulttuurisuustoiminnan kouluttajia. Vanhat kouluttajat 

eivät olleet vuonna 2019 lainkaan aktiivisia. Apua monikulttuurisen ja rasisminvastaisen 

infon pitämiseen saatiin monimuotoisen ystävätoiminnan puitteissa sospa-tiimiltä. Osastoja 

ja heidän vapaaehtoisiaan (kouluttajat) koulutettiin muun muassa uudella Moninaisuus 

vapaaehtoistoiminnassa -moduulin avulla yhdenvertaisuusasioista. Koska uutta 

maahanmuuttajien parissa alkavaa toimintaa ei ole aloitettu esimerkiksi kiintiöpakolaisia 

vastaanottavissa kunnissa, on muulle koulutukselle ollut vähänlaisesti kysyntää. Työntekijä 

on ollut mukana valtakunnallisessa koulutusten uudistustyöryhmässä, ja kaksi uutta 
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monikulttuurisuustoiminnan koulutusmoduulia on saatu valmiiksi työryhmän työpanoksesta 

johtuen. 

 

6.3. Rasisminvastainen toiminta ja asennevaikuttaminen 

Rasisminvastaisen viikon tapahtumat toteutettiin seuraavasti eri paikkakunnilla: Kokkola (kv-

klubi Sillassa aihe esillä, samoin kirppiksillä) ja Alajärvi (aihe esillä verenluovutustilaisuuden 

yhteydessä. Jyväskylän osaston järjestämä tapahtuma Viitaniemen kampuksella, jossa 

mukana oli myös mukana myös delegaatti Kati Partanen, sekä toinen tapahtuma Jyväskylän 

Lyseon lukiolla (luento). Laukaassa järjestettiin puolestaan tapahtuma Sydän-Laukaan 

koululla, jonka järjestävänä tahona olivat yläkoulun tutor-oppilaat. 

 

Ei Rasismille -mobilet sekä muuta oheismateriaalia (tarroja, haalarimerkkejä jne) toimitettiin 

Jyväskylän yliopistolle ja ammattikorkeakoululle, Kokkolaan ammattikorkeakoululle sekä 

Vaasaan ammattikorkeakoululle. Oppilaitokset itse huolehtivat varsinaisesta toiminnasta. 

Näiden lisäksi ainakin Jyväskylässä rasisminvastaisella viikolla on mukana myös muita 

toimijoita, mutta eivät erikseen tiedottaneet toiminnoistaan meille.  

 

Rasisminvastaisella viikolla Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin vuoden 2019 

Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus myönnettiin Vaasan suomalaiselle kirjakaupan 

myymäläpäällikkö Sari Männikölle. Männikkö sai tunnustuksen toiminnastaan, jolla hän on 

edesauttanut maahanmuuttajataustaisia nuoria löytämään ensimmäisiä kesätyöpaikkojaan. 

Ennakkoluuloton ja tulevaisuuteen katsova asenne tulee esille Männikön mietteestä "Kun 

meistä tulee vanhuksia, kuka meitä hoitaa?" Hän viittaa siihen, että meidän tulisi antaa 

maahanmuuttajille mahdollisuus tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Vaikka palkattujen 

nuorten määrät ovatkin pieniä, toiminta on kannustava esimerkki myös muille yrityksille. 

 

6.4. Verkostoyhteistyö 

Työntekijä oli mukana piirin alueella monikulttuurissa verkostoissa esimerkiksi Jyväskylässä 

VALIKKO-verkostossa sekä monikulttuurinen nuorisotyön tiimissä, Kokkolassa (Kokkola ja 

lähialueet) KIEKU-verkostossa ja  Vaasan seudulla Resurssirenkaassa. Etelä-Pohjanmaalla 

Punainen Risti oli mukana Perhekeskukset ja kotouttaminen -työryhmässä sekä 

Maahanmuuttajafoorumissa. 
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Työntekijä oli mukana myös Punaisen Ristin oman TET-hankkeen (turvapaikanhakijoiden 

työelämätaitojen tukemisen ja osaamisen tunnistamisen & kartoittamisen parissa) 

ohjausryhmässä. Hanke päättyi syksyllä. 
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8. SPR Kirppikset 

 

Länsi-Suomen piirin alueella oli toimintavuoden alussa 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. 

Vuoden aikana jouduttiin taloudellisista syistä sulkemaan kirppiksiä ja piirin hallitus päätti 

kokouksessaan 7.9. yt-neuvottelujen aloittamisesta kirppiksissä. Vuoden lopussa kirppiksiä 

oli piirin alueella seitsemän. 

 

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-

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. 
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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. 

 

8.2. SPR Kirppisten ja piirin ohjelmatoiminnan yhteistyö 

Vuoden aikana kirppikset lisäsivät yhteistyötä piirin ohjelmatoiminnan kanssa. Näkyvimpiä 

esimerkkejä tästä oli aktiivinen osallistuminen piirin jäsenkampanjaan. Iso osa piirin 

suorittamasta jäsenhankinnasta tapahtuikin juuri kirppisten kautta. SPR-Kirppikset 

osallistuivat myös Nälkäpäiväkeräykseen. SPR Kirppiksillä Nälkäpäivä näkyi mm. yhteistyössä 

eri paikkakuntien ja alueiden Punaisen Ristin osastojen kanssa, kahvitarjoilulla ja erilaisilla 

tarjouksilla. Lisäksi SPR-Kirppiksillä oli omat keräyslippaat, joihin saattoi tehdä lahjoituksen. 

 

Kirppiksillä toteutettiin myös muita kampanjoita, joissa Punaisen Ristin ydintoiminta tuli 

esille. Esimerkiksi Punaisen Ristin viikolla asiakkaiden huomio keskitettiin Punaisen Ristin 

ensiaputoimintaan ja kesällä Kirppiksissä näkyi muun muassa kesäkumikampanja, jossa 

Punainen Ristin on ollut valtakunnallisesti mukana sen perustamisesta asti. 

 

Kirppiksillä on myös merkittävä rooli Punaisen Ristin kotimaan ja ulkomaan valmiuden 

näkökulmasta. Osa lahjoitetuista vaatteista pakataan ja lähetetään Tampereen Kalkussa 

sijaitsevaan Punaisen Ristin logistiikkakeskukseen, josta ne kulkeutuvat maailmalle kriisien 

uhrien auttamiseksi. Myös kotimaan avussa Kirppiksillä on tärkeä rooli, kun kotinsa 

esimerkiksi tulipalossa menettänyt henkilö tai perhe voi osaston avustuksella noutaa 

kirppiksiltä välttämättömiä tarvikkeita katastrofirahaston sääntöjen mukaisesti. 
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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 toimi vuoden aikana kaksi vastaanottokeskusta: Jyväskylässä Salmirannassa 

ja Kauhavalla. Vuoden lopussa Kauhavan vastaanottokeskuksen toiminta päättyi. 

 

Piirin vastaanottokeskuksissa työskenteli ohjaajia, sairaanhoitajia, sosiaalialan ammattilaisia, 

toimistosihteereitä ja keskusten johtajat. Moniammatilliset tiimit tuottivat yhdessä 

vastaanottopalveluita turvapaikanhakijoille. Toimintavuoden aikana pitkittyneet 

turvapaikanhakuprosessit toivat omat haasteensa vastaanottokeskustyöhön. Haasteista 

riippumatta keskuksissa on onnistuttu hyvin turvaamaan sujuva arki pitkäänkin 

turvapaikkapäätöstä odottaneille. 

 

Salmirannan ja Kauhavan keskukset tuottivat laadukkaita vastaanottopalveluita sekä 

onnistuivat vuonna 2019 erinomaisesti kaikessa toiminnassaan. Molemmat keskukset 

osallistuivat valtakunnalliseen turvapaikanhakijoiden liikuntahankkeeseen. Keskukset 

vastasivat osaltaan laajamittaiseen maahantuloon varautumisesta. Salmirannan 

vastaanottokeskuksen johtaja toimi piirin johtoryhmän jäsenenä. 

 

Punaisen Ristin vapaaehtoisilla oli tärkeä rooli vastaanottokeskuksen asukkaiden arjessa. 

Vapaaehtoistoimintaa toteutettiin Salmirannassa muun muassa järjestämällä naisten 

kerhotoimintaa. Kauhavan vastaanottokeskus organisoi keskuksen vapaaehtoistoimintaa. 

Vapaaehtoisille järjestettiin Kauhavalla kiitosjuhla keskuksen toiminnan päättyessä. Lisäksi 

osastoista Teuvan osasto tarjosi apua Kristiinankaupungin vastaanottokeskuksessa. 
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10. Rikosuhripäivystys (RIKU) 

 

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävänä on parantaa rikoksen uhrin, tämän läheisen ja 

rikosasian todistajan asemia vaikuttamistyöllä ja tuottamalla tukipalveluita. RIKUn toiminta 

käynnistyi vuonna 1994 ja se perustuu usean toimijan yhteistyösopimukseen. RIKUa 

ylläpitävät Suomen Punainen Risti, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveysseura, 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto ja kirkkohallitus. 

 

Valtakunnallisesti toimintaa koordinoi Suomen Mielenterveysseura. RIKUn Länsi-Suomen 

alueen koordinaatiosta vastaa Suomen Punainen Risti. Alueen hallintoa hoiti vuoden 2018 

loppuun asti Vaasan suomalainen osasto. Vuoden 2019 alusta alkaen aluekoordinaatio 

siirtyi osastolta Länsi-Suomen piirille. 

 

Länsi-Suomen piirin työntekijöinä Rikosuhripäivystyksessä toimivat aluejohtaja ja kolme 

toiminnanohjaajaa Vaasassa ja Seinäjoella. Vuoden 2019 aikana Länsi-Suomen alueella 

asiakkaat löysivät RIKUn palvelut aiempaa paremmin. Kasvaneista tukisuhteiden määristä 

saadaan kiittää eniten Poliisia. Poliisilta asiakkaiden ohjaaminen RIKUn avun piiriin on 

lisääntynyt selvästi. 

 

RIKUssa haasteita aiheutti usean tietojärjestelmän yhtäaikainen muuttuminen. Uusi 

asiakastietojärjestelmä Sofia palvelee RIKUn tarpeita hyvin. Ajanvarauskalenterin muutoksen 

myötä aikoja voidaan varata suoraan netistä. Auttavaan puhelimeen on suunnitteilla 

järjestelmän muutos. Asiakastyön tietojärjestelmien lisäksi aluekoordinaatiojärjestön 

muutoksen myötä RIKUssa vaihtuivat matkalasku-, työvuoro- ja sähköisten 

laskujenkierrätysohjelmat. Järjestelmäuudistukset helpottavat työntekoa ja joustavoittavat 

työtä. Poikkeuksellisen monta päällekkäistä uudistusta on kuitenkin ollut myös haaste 

työntekijöille ja vapaaehtoisille. 

 

RIKUn aluetyöryhmän tehtävänä on seurata alueellisen toiminnan toteutumista varmistaen, 

että se toteutuu RIKUn valtakunnallisen johtokunnan vahvistamien RIKUn yleisten 

toimintalinjojen ja periaatteiden mukaisena. Työryhmä hyväksyy alueen 

toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä seuraa niiden toteutumista. Aluetyöryhmän 

jäsenet edistävät omissa taustayhteisöissään yhteistyötä RIKUn kanssa ja toiminnan 

tunnettavuutta. 
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11. Talous ja hallinto 

 

Länsi-Suomen piirin talouden volyymit ovat vaihdelleet paljon viime vuosina esimerkiksi 

vastaanottokeskusten perustamisen ja alasajon sekä kirppisten määrän vähenemisen 

myötä. Piirin hallitus perusti vuonna 2019 talouden sopeuttamis- ja kehittämistyöryhmän. 

Työryhmä analysoi piirin talouden kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. 

Työryhmä laati suunnitelman piirin talouden sopeuttamisesta ja kehittämisestä sekä 

raportoi työstään piirin hallitukselle.  

 

Vuoden aikana käytiin YT-Neuvottelut Kauhavan vastaanottokeskuksessa ja SPR-Kirppiksillä. 

Neuvotteluiden seurauksena Kauhavan vastaanottokeskuksen toiminta päättyi vuoden 

lopussa. Kirppiksiä koskevissa YT-Neuvotteluissa päätettiin lopettaa Seinäjoen keskustan, 

Jämsän ja Kannuksen kirppikset. Lapuan kirppiksen toiminta lopetettiin ennen YT-

Neuvotteluiden alkua. YT-Neuvotteluiden ja kehittämistoimien myötä kirppikset paransivat 

tulostaan.  

 

Piirin henkilöstömäärä vuonna 2019 vaihteli 150-210 työntekijän välillä. Työntekijämäärä 

väheni vuoden loppua kohden YT-Neuvotteluiden myötä. Piiritoimistoilla työskenteli 

ohjelma- ja taloustiimeissä 20 työntekijää. Rikosuhripäivystyksessä 5 työntekijää. 

Salmirannan ja Kauhavan vastaanottokeskuksissa 35 työntekijää. Kirppiksillä työskenteli 20 

työntekijää. Muut työntekijät työskentelivät palkkatuella kirppiksillä.  

 

Vuoden 2019 tulos oli ylijäämäinen 215 368 e (v.2018, 324 357e). Poistot on tehty 

suunnitelman mukaan 76 670 e (v.2018, 80 977 e). Lisäksi on tehty pakollinen varaus 25 

000 e mahdollisten vuokrahuoneiston remontointikustannusten vuoksi. 
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Liite 1: Luottamushenkilöt 

 

PIIRIN HALLITUS 

Puheenjohtaja 

Tanskanen Alpo Jyväskylä 

Varapuheenjohtaja 

Kuokkanen Hannu Vaasa 

Jäsenet 

Hämäläinen Taina  Karstula 

Jokiranta Harri  Seinäjoki 

Järvenoja Marko  Toholampi 

Koivisto Harri  Keuruu 

Kyllönen Markku  Saarijärvi 

Lahti Ville  Seinäjoki 

Mustajärvi Matti  Kaustinen 

Peltokoski Johanna  Ilmajoki 

Sammalisto Nita Jyväskylä 

Turkulainen Juha  Kurikka 

Vuorimies Eeva  Laukaa 

Vähänen Juha  Pietarsaari 

Tilintarkastajat 

Keurulainen Maija, KHT PWC 

Ulvinen Riitta, KHT PWC 

Varatilintarkastajat 

Torkko Riia, KHT  PWC 

Rantanen Mika, KHT PWC 

 

EDUSTUS KESKUSHALLINNOSSA 

Suomen Punaisen Ristin valtuusto 

Tanskanen Alpo jäsen Jyväskylä 

Turkulainen Juha varajäsen Kurikka 

Jokiranta Harri jäsen Seinäjoki 

Saarikoski Sari varajäsen Vaasa 

Päivinen Jenni jäsen Karstula 

Järvenoja Marko varajäsen Toholampi 
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Liite 2: Nuorisotoimikunta 

Nuorisotoimikunnan kokoontumiset 2019: 

12.-13.1.  KV-leirin karonkka Oulu Veera, Nita 

20.1.  Järjestäytymiskokous Seinäjoki 

Jasmin, Oona, Veera, Nita, 
Veera Korhonen, Henna, Jenni-
harkkari, Taija 

20.2.  Etäkokous discord  

23.-24.3.  Tapaaminen Jyväskylä 
Taija, Veera, Jasmin, Noora, 
Jenni-harkkari 

9.4.  Etäkokous discord  

7.5.  L-S + Lappi, suunnittelukokous discord Veera, Sanna 

11.5.  Tapaaminen Tampere 
Jasmin, Nita, Veera, Noora, 
Sanna, Taija 

18.6.  Etäkokous discord Veera, Noora, Henna, Taija 

kesätauko *** *** *** *** 

14.8. Klo 18 Etäkokous discord 
Nita, Noora, Henna, Taija + Vivi 
ja Anne 

17.8.2019  

(koskee vain osaa/kiinnostuneita, 
kerhonohjaajakoulutus) Jyväskylä Taija  

26.8. 
Klo 
19:00 L-S + Lappi, suunnittelukokous discord Veera, Nita, Taija, Sanna 

15.9. 
10-
16:30 Tapaaminen Tampere 

Taija, Veera, Jasmin, Noora, 
Sanna, Nita, Anne  

10.10.  Etäkokous  
Veera, Nita, Noora, Jasmin, 
Anne 

5.11.  Etäkokous  
Veera, Nita, Noora, Jasmin, 
Anne 

9.12.  Etäkokous  
Veera, Nita, Noora, Jasmin, 
Anne 

NUORISOTOIMIKUNNAN KOKOONPANO: 

Puheenjohtaja 

Veera Röyttä 

Varapuheenjohtaja 

Jasmin Äijälä 

Jäsenet 

Nita Sammalisto, sihteeri 
Noora Aho 
Milla Latomaa 
Eerika Eskola 
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Liite 3: Toimihenkilöt 
 

Pekka Annala, toiminnanjohtaja 

Hintsa Tero, apulasitoiminnanjohtaja  

Niittynen Jooel, järjestöpäällikkö 

Karling Virve, ensiaputoiminnan asiantuntija 

Säilä Janne, terveydenedistämisen asiantuntija 

Valonen Aki, valmiuspäällikkö 

Rautiainen Tave, varautumisen asiantuntija 

Karvo Sakari, toimistosihteeri 

Vaissi Vivi, projektisuunnittelija  

Oksanen Sirpa, toimistosihteeri 

Uusi-Pohjola Susanna, sosiaalisen hyvinvoinnin päällikkö 

Mustonen Sami, omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelija  

Pälve Anne (sijainen), monikulttuurisuus- ja nuorisotoiminnan kehittäjä 

Niemistö Eija, projektisuunnittelija. Kohdataan kylillä ja keskustoissa -Hanke 

Lehtinen Hilkka, aluetyöntekijä, Ystävätoiminta, SOITE-Alue 

Nahkala Riitta, järjestöassistentti, Ystävätoiminta 

 

Torvinen Ulla, taloussihteeri 

Laitila Mervi, reskontranhoitaja ja palkanlaskija 

Salin Tuija, henkilöstösihteeri 

Rinne Anna-Kaisa, palkanlaskija 

 

SPR-Kirppikset 

Kalho Seija, toimialapäällikkö (Kirri, Kortepohja, Seppälä, Keuruu) 

Hakunti Outi Toimialapäällikkö (Kokkola) 

Rajamäki Mari, toimialapäällikkö (Hyllykallio) 

Rintamäki Maarit, toimialapäällikkö (Vaasa) 

 

Vastaanottokeskukset 

Mujunen Henrik, johtaja Salmirannan vastaanottokeskus 

 

Rikosuhripäivystys  

Somppi Sari, aluejohtaja 

Wingren Nathalie, toiminnanohjaaja 

Knuuttila Terhi, toiminnanohjaaja 

Autio Tiina, toiminnanohjaaja  
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Liite 4: Huomionosoitukset 

 
Ensiavun huomionosoitus 

Latvala Tuula, Härmä 

 

Kultainen mitali 

Halmet Vuokko, Haapamäki-Pihlajavesi  

Harju Marja, Jalasjärvi 

Kallio Irja, Haapamäki-Pihlajavesi 

Kansanaho Alpo, Uurainen 

Kansanaho Helena, Uurainen 

Kauppinen Salme, Jyväskylä 

Kiviniemi Kerttu, Jalasjärvi 

Korkiakoski Salme, Jalasjärvi 

Kuusela Maaret, Keuruu 

Kässi Annikki, Uurainen 

Kässi Otto Veikko, Uurainen 

Levijoki Juha, Keuruu 

Liukkonen Anja, Jalasjärvi 

Oinonen Outi, Kuokkala 

Saarinen Matti, Haapamäki-Pihlajavesi 

Sampola Helena, Kurikka 

Tuomisto Leena, Jalasjärvi 

 

Hopeinen mitali 

Alakoski Sirpa, Kurikka 

Arppe Pirkko, Haapamäki-Pihlajavesi 

Haavisto Aino, Kurikka 

Heinänen Janne, Haapamäki-Pihlajavesi 

Kaartinen Mirja, Uurainen 

Karvo Sakari, Seinäjoki 

Koivisto Päivi, Jalasjärvi 

Lakaniemi Terttu, Vimpeli 

Lehtoranta Tellervo, Uurainen 

Lindroos Pirjo, Kurikka 
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Lähteenmäki Eeva-Riitta, Keuruu 

Nikoskinen Onni, Keuruu 

Nikoskinen Tuija, Keuruu 

Perälä Pirkko, Laukaa 

Tuomisto Timo, Jalasjärvi 

Yli-Rahko Salme, Ilmajoki 

 

Pronssinen mitali 

Aho Jouko, Jyväskylä 

Ala-Krekola Johanna, Kurikka 

Eklund Kirsti, Jyväskylä 

Harju Aulis, Jalasjärvi 

Järvenpää Kaisa, Keuruu 

Kantola Raakel, Soini 

Kautto Jenni, Laukaa 

Keskinen Raimo, Jalasjärvi 

Kivinen Marita, Ilmajoki 

Koivisto Harri, Keuruu 

Lahtinen Jaana, Laukaa 

Lehtimäki Kaisu, Kurikka 

Loberg Elsa, Laukaa 

Mäntyvaara  Tuula, Ilmajoki 

Nokso Pekka, Kurikka 

Ojajärvi Sirkka-Liisa, Kurikka 

Peltonen Leena, Kurikka 

Rautiainen Tave, Kokkola 

Rinne Taimi , Ilmajoki 

Rinta-Säntti Mika, Kurikka 

Rinta-Säntti Annikki, Kurikka 

Rinta-Säntti Tuija, Kurikka 

Risku-Rajala Pirkko, Kurikka 

Ristimäki Kerttu, Kurikka 

Timonen Henna, Kurikka 

Vainionpää Lea, Jalasjärvi 

Åkerman Tarja, Laukaa 

Ässämäki Riku, Jyväskylä 
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Ansiomerkki 

Antinaho Jaana Maria, Karstula 

Jylhälehto Maritta, Jyväskylä 

Kankaanpää Hilkka, Laihia 

Koivuluoma  Seija, Ilmajoki 

Kyllönen Markku, Saarijärvi 

Leppänen Mika, Jyväskylä 

Mieto Anna, Kurikka 

Paananen Ritva, Vaasa 

Pekkanen Henna-Mari, Karstula 

Rantala Joni, Vaasa 

Rantanen Leila, Jämsä 

Riippi Rauni, Vaasa 

Tarhasaari Sanna, Vaasa 

Tolmunen Irma, Jyväskylä 

Valkeamäki Lahja, Jämsä 

Östergård Margaretha, Vaasa 

Österholm Maria, Vaasa 

 

Aktiivimerkki 

Aura Seppo , Ilmajoki 

Elokannas Irja, Jämsä 

Hakola Seija, Vaasa 

Helenius Tapani, Jämsä  

Huhtamaa Satu, Vaasa 

Kaari Marja-Leena, Kurikka 

Kauppinen Seppo Juhani, Laihia 

Keihänen Heleena, Ilmajoki 

Koivumäki Sinikka, Ilmajoki 

Luoma Kaija, Kauhava 

Lähteenmäki Maija-Liisa, Vaasa 

Melin Kirsti Hellevi Annikki, Vaasa 

Mäkelä Sirpa, Kauhava 

Nieminen Mirja, Karstula 

Ojanperä Marita, Kauhava 
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Rahko Marketta, Vaasa 

Rantanen Riitta, Laukaa 

Savolainen Seija Marita, Jämsä 

Sillanpää Raija, Kurikka 

Sutinen Annikki, Kurikka 

Taipalus Helena, Ilmajoki 

Talvitie Seppo, Kurikka 

Tervasmäki Seija, Laukaa 

Udelius Arja Elisa, Ilmajoki 

Ylinen Helinä, Ilmajoki 
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Liite 5: Piirin järjestämä koulutus 

Koulutus Määrä Osallistujia 

6=EA 1 1 12 

22=Ensiapukurssi EA 3 1 14 

23=Ensiapupäivystäjien jatkokoulutus 8 72 

24=Ensiapupäivystäjän peruskurssi 5 47 

26=Rinnepäivystyksen peruskurssi 1 10 

30=Muu ea -koulutus 1-3 tuntia 38 449 

31=Muu ea -koulutus yli 3 tuntia 14 167 

32=Henkisen tuen peruskurssi 2 22 

38=Humanitaarisen oikeuden info 2 37 

39=Humanitaarisen oikeuden peruskurssi 2 32 

41=Muu humanitaarisen oikeuden koulutus 1-3 t 1 54 

42=Muu humanitaarisen oikeuden koulutus yli 3 t 1 12 

43=Mitä merkin takana 1-2 t (info) 4 150 

44=Punaisen Ristin Peruskurssi 2 46 

45= Luottamushenkilökoulutus osastoille (Lippu korkealle 

tms.) 4 30 

46=Nälkäpäiväkerääjäinfo: 4 51 

47=Piirin hallituksen koulutus 1 12 

49=Muu järjestökoulutus 1-3 t 15 164 

50=Muu järjestökoulutus yli 3 t 1 8 

52=Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa 2 18 

53=Rasisminvastaisen kampanjan esittely/info 2 t 1 38 

57=Vapaaehtoisten voimavarapäivä ja -valmennus 1 7 

58=Muu monikultturisuuskoulutus 1-3 t 1 6 

60=Nuorisotoiminnan info- koulutus 1 26 

62=Leiriohjaajan peruskurssi 1 19 

66=Muu nuorisokoulutus yli 3 t 1 3 

67=Ystävätoiminnan info 92 1003 

68=Ystävätoiminnan peruskurssi 3 t 51 495 

69=Ystävätoiminnan uusi jatkokurssi 6 t   9 79 

70=Vankilavierailijan koulutus 1 22 

72=Ystävävälittäjän peruskurssi  3 17 

73=Ystävänä palvelutalossa tai sairaalassa  6 51 

74=Ulkoiluystävän peruskurssi 2 15 

75=Täyttä elämää eläkkeellä -koulutus  1 6 

76=Muu sosiaalipalvelu- tai ystävätoiminnan koulutus 1-3t:   13 231 

77=Muu sosiaalipalvelu- tai ystävätoiminnan koulutus yli 3t 1 10 
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78=Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat, luento 4 15 

84=Turvakoutsi-koulutus 1 9 

86=Muu terveyden edistämiseen liittyvä koulutus1-3 t: 2 17 

87=Muu terveyden edistämiseen liittyvä koulutus yli 3t: 1 10 

90=Ensihuollon peruskurssi 4 58 

91=Etsinnän peruskurssi 8 115 

92=Viestin peruskurssi 1 11 

93=Maastojohtajan peruskurssi 3 19 

Ensiapuryhmien varautuminen -koulutus 3 28 

Ensiapuryhmänjohtajien koulutusillat 4 32 

Ensiapuryhmien Alue Tour 3 108 

Ensiapuryhmien harjoituskurssi 1 23 

Ensiapuryhmänjohtajien täydennyskoulutus 1 16 

yhteensä 330 3896 
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Liite 6: Piirin jäsenmäärä 
Osasto 2017 2018 2019 Nuoriso-

jäsen 

alle 29 

v

Vuosi-

jäsen, 

yli 29 v

Ainais-/ 

kunnia-

jäsen yli 

29 v

Ainais-

/ 

kunnia-

jäsen 

alle 29 

v

% 

Nuoria

Muutos 

% 

31.12.1

9  vrt. 

31.12.1

8

uusi 

jäsen 

(2019 

liittyny

t)

uusien 

%-

osuus 

2019 

jäsen-

määräs

tä

SPR Alajärven osasto 109 104 110 5 87 17 1 5,5 5,8 12 10,9

SPR Alavuden osasto 97 95 96 3 72 20 1 4,2 1,1 8 8,3

SPR Evijärven osasto 57 53 51 2 45 4 0 3,9 -3,8 1 2,0

SPR Haapamäki-Pihlajaveden os. 107 102 106 14 83 9 0 13,2 3,9 11 10,4

SPR Hankasalmen osasto 182 183 185 10 160 14 1 5,9 1,1 18 9,7

SPR Himangan osasto 125 115 106 4 93 9 0 3,8 -7,8 0 0,0

SPR Härmäin osasto 120 108 107 4 90 13 0 3,7 -0,9 3 2,8

SPR Ilmajoen osasto 138 138 150 2 138 10 0 1,3 8,7 17 11,3

SPR Isojoen osasto 41 38 35 0 33 2 0 0,0 -7,9 0 0,0

SPR Isokyrön osasto 84 79 72 1 52 19 0 1,4 -8,9 0 0,0

SPR Jalasjärven osasto 117 109 105 11 74 19 1 11,4 -3,7 5 4,8

SPR Joutsan-Luhangan-Toivakan os. N/A 142 145 6 121 18 0 4,1 2,1 11 7,6

SPR Jurvan osasto 109 104 104 2 93 9 0 1,9 0,0 6 5,8

SPR Jyväskylän osasto 1 234 1 167 1 184 91 920 172 1 7,8 1,5 97 8,2

SPR Jämsän osasto 277 268 254 2 226 25 1 1,2 -5,2 5 2,0

SPR Jämsänkosken osasto 298 275 257 5 237 15 0 1,9 -6,5 8 3,1

SPR Kannonkosken osasto 38 42 39 6 30 3 0 15,4 -7,1 1 2,6

SPR Kannuksen osasto 156 155 168 1 153 14 0 0,6 8,4 19 11,3

SPR Karstulan osasto 214 206 245 17 214 14 0 6,9 18,9 50 20,4

SPR Kaskisten osasto 51 49 54 0 50 4 0 0,0 10,2 7 13,0

SPR Kauhajoen osasto 173 168 162 8 132 22 0 4,9 -3,6 3 1,9

SPR Kauhavan osasto 65 62 60 4 50 6 0 6,7 -3,2 2 3,3

SPR Kaustisen osasto 135 133 137 8 113 16 0 5,8 3,0 11 8,0

SPR Keuruun osasto 128 127 163 2 131 29 1 1,8 28,3 7 4,3

SPR Kinnulan osasto 31 32 31 0 30 1 0 0,0 -3,1 0 0,0

SPR Kivijärven osasto 40 34 38 3 30 5 0 7,9 11,8 3 7,9

SPR Kokkolan osasto 273 256 251 8 202 41 0 3,2 -2,0 19 7,6

SPR Konneveden osasto 146 134 128 0 113 15 0 0,0 -4,5 3 2,3

SPR Korpilahden osasto 65 61 58 2 36 19 1 5,2 -4,9 3 5,2

SPR Kouran osasto 21 18 19 3 14 2 0 15,8 5,6 2 10,5

SPR Kristiinankaupunki suom os. 87 79 75 7 63 5 0 9,3 -5,1 1 1,3

SPR Kuokkalan osasto 131 139 163 14 138 11 0 8,6 17,3 32 19,6

SPR Kuortaneen osasto 70 63 64 1 47 16 0 1,6 1,6 2 3,1

SPR Kurikan osasto 185 183 187 28 146 13 0 15,0 2,2 14 7,5

SPR Kyyjärven osasto 76 70 66 2 58 5 1 4,5 -5,7 2 3,0

SPR Laihian osasto 85 93 101 8 79 14 0 7,9 8,6 11 10,9

SPR Lappajärven osasto 105 105 111 2 97 12 0 1,8 5,7 11 9,9

SPR Lapuan osasto 128 120 116 4 92 20 0 3,4 -3,3 5 4,3

SPR Laukaan osasto 218 223 245 4 216 25 0 1,6 9,9 29 11,8

SPR Lehtimäen osasto 67 65 78 0 76 2 0 0,0 20,0 16 20,5

SPR Leivonmäen osasto 58 57 55 3 44 8 0 5,5 -3,5 6 10,9

SPR Lievestuoreen osasto 36 35 38 1 27 10 0 2,6 8,6 3 7,9

SPR Lohtajan osasto 67 61 60 0 47 13 0 0,0 -1,6 3 5,0

SPR Muuramen osasto 127 120 125 5 105 15 0 4,0 4,2 10 8,0

SPR Palokan osasto 148 139 148 1 126 21 0 0,7 6,5 16 10,8

SPR Perhon osasto 44 40 38 0 33 5 0 0,0 -5,0 1 2,6

SPR Petäjäveden osasto 57 53 49 0 44 5 0 0,0 -7,5 1 2,0

SPR Pietarsaari suom. osasto 73 74 76 4 56 16 0 5,3 2,7 6 7,9

SPR Pihtiputaan osasto 111 108 105 0 87 18 0 0,0 -2,8 2 1,9

SPR Saarijärven osasto 227 229 234 9 200 23 2 4,7 2,2 19 8,1

SPR Seinäjoen osasto 313 392 389 23 298 68 0 5,9 -0,8 23 5,9

SPR Soinin osasto 58 55 80 2 74 4 0 2,5 45,5 30 37,5

SPR Suolahden osasto 73 77 73 0 65 8 0 0,0 -5,2 6 8,2

SPR Teuvan osasto 93 87 93 5 75 13 0 5,4 6,9 13 14,0

SPR Toholammin osasto 120 102 98 2 83 13 0 2,0 -3,9 5 5,1

SPR Uuraisten osasto 54 55 56 3 45 8 0 5,4 1,8 4 7,1

SPR Vaasa suom. osasto 577 562 551 27 467 57 0 4,9 -2,0 30 5,4

SPR Viitasaaren osasto 172 156 168 4 158 6 0 2,4 7,7 19 11,3

SPR Vimpelin osasto 149 138 146 5 124 17 0 3,4 5,8 23 15,8

SPR Vähäkyrön osasto 61 59 55 2 48 5 0 3,6 -6,8 2 3,6

SPR Ylistaron osasto 47 45 43 0 25 17 1 2,3 -4,4 2 4,7

SPR Ähtärin osasto 115 115 113 1 102 10 0 0,9 -1,7 5 4,4

SPR Äänekosken osasto 188 179 177 5 137 34 1 3,4 -1,1 13 7,3

Länsi-Suomi yht. 9 082 8 718 8 830 396 7 332 1 089 13 4,6 1,3 697 7,9

koko maa yht. 80 536 76 981 75 726 4 282 60 700 10 600 144 5,8 -1,6 3 753 5,0  
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